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  بدو ن عه رده ئه
 

  
مانیام   ئای ئه یه م ماوه ی ئه ژیم ، ھیچ کاتک ھنده مانیا ده  ئه  له ساه  ده ی زیاتر له ماوه
ر مایک یان  ر ھه سه له .  واسراوه مانیا ھه  ، ئای ئه وه ر شونکه  ھه چیته ده.  دیووه نه
مانی   ، ئای ئهناو زانکۆکانیش ت له نانه  ، تهک یه ک ، چشتخانه یه خانه ک یان قاوه زگایه ده
   به، دووس ئایک  یه ئاجیاتی   زۆریان له که ، ستن کان بووه  با ئۆتۆمبیله وه هئ.  واسراوه ھه

. زار ئا فرۆشراون   ھه40  اتر لهمدا زی که ی یه فته ھه کۆن  له شاری  نھا له ته  .  واسیوه وه ھه خۆیه
 .  مانیا  فرۆشراون واوی ئه ته مدا له که ی یه فته  ھه  له کرت ، که  ملیۆن و دووملیۆن ئا ده باس له

شۆرت و ملپچ و باۆن جانتای ژنان و کراس وپانتؤل و ( ی   زۆرانه که موو شمه و ھه  له جگه
)   مانیایه نگی ئای ئه  ره که(رد و سوور،  ش و زه ی  رهنگ  ڕه ، به) زاران شتی تریش  ،،،،ھه

   قسه که  ، به ر ئا، یان تۆپی پ نییه سه نھا له  ته قسه. فرۆشت  کاندا ده بازاڕه و له دروستکراوه
    .وت  که رده ئاشكرا ده هدا ب یه م ماوه له ، که)  یه وجه ناسیۆنالیزم وپاتریۆتیزمه مه(و  ر ئه سه له
.  ن  بکه ی لوهباس جیھانیش  کانی  رۆژنامه زۆر له  ،که وای کردووه مانیا ی ئه نویه  ته م حاه ئه
مانیا  ئه لهقی  زه به،  ، ئاو ناسیۆنالیزم وپاتریۆتیزم  یه و شوه  به مینجاره که  یه مه ئه
 ،  وای کردووه ته م حاه ئه .  داوه  ، شتی وا ڕووینه وه می جیھانیه نگی دووه پاش جه له. وت  که رده ده
موو  ھه  له تۆپی پ  دیاره. ن  بکه ی پاتریۆتیزمه وجه مهم  یری ئه  سه وه  ترسه س به ندک که  ھه که

   ببته م یاریه  ھیچ کات نابت ئهورووژنت ، ل کانی  مرۆڤ ده روونیه ده  سۆزه، ک زیاتر  یاریه
 بۆ ئاگردانی ،  م یاریه مرۆ ئه وه ئه داخه ل به .   و پاتریۆتیزم الیزمناسیۆننزینک بۆ بیری  به

ندامی   ، ئه م یاریه وادارنی ئه شکی زۆری ھه به. ھنرت  کارده  بهیی  و پاتریۆتیزم  وه ته سۆزی نه
وزبوونی بیری  شتن بۆ سه مۆ یاریگاکانی تۆپی پ ، باشترین پده  ئه . کانن   راسیزمه گرووپه
وه  که  کافیه رکدا چووینه ڵ براده گه  له)یکا لمانیاو کۆسته ئه( کاتی یاری  له. وروپادا  ئه م لهراسیز

.  ھاوارکی کردبۆ خۆشی  رپ و  سه ستایه م ھه که  ره برادها گۆی کرد ،ریک کاتک کۆسته. دانیشتین
که زۆر  ته حاه. ی ناشرین پمان   جنودان و قسه ستیان کرد به کان ده مانیه ر ئه کسه ل یه

بۆدی (  باش بوو .پ بفرۆشنڕمان  شهریک بوو   خه،کار ھاتن بۆمان رزه ندک ھه ترسناک بوو ، ھه
 یموو ھه لهل . پ بووکان نیازیان زۆر خرا مانیه نا ئه وت ، ده فریامان که)  که وانه  ، پاسه که گارده
نک  ند دیمه م چه  که یرده  سه ، وه فزیۆنم کرده له ته  و وه وه ماه ڕامه  گهجاری تر ، کاتک گاته

ن   پی ده مه ئه . !!!گن نگ ده  ئاھه وه پکه) ریکی  مانی وکۆسته ئه( چۆن  دات ، که پیشان ده
 ،  رمانه  ب شه  زۆر به   وه کی تره الیه له    . یه  ھهدا هم ووت کی زۆری له مژوویه  ، که) دیماگۆگی(
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ر  گیونته) . کان  ویه یاریقی و ئاس فه ئه( ت  تایبه ن به که وروپی ده کانی ووتی نائه  تیپه  به گاته
ئاشکرا   ، بهARDمانی کی ئه نای یه که کانی تۆپی پ له لیله  موحه  له ککه  یه  ، که نتسه

. کات  ده کانی تر  تیپه تی به و سووکایه زۆرجاریش  گاته. کات  کان ده وروپیه  ئه  تیپه ی لهرگر به
وت ،  رکه دا دهشفزیۆنی له  ریپۆرتاژکی ته له) .سیفن گره فاوچین و ئه( ت کان ده ریقیه فه  ئه یان به

  ک له ریقیه فه  کاتک ئه نهبۆ نموو. ن  کان ناکه وه ته یری نه ک چاو سه یه کان به مانیه  ئه که
: یووت  و ده وه دایه ده  نهمی  وه که ره رمانبه کرد ، فه رسیاری دهالیبزیک پشاری ترمینای 

 ،  پشوازی لکردو وه کی خۆشه وویهڕ ل کاتک ئینگلیزک ھات، به . )گلیزی نازانمنئی(
تی  ندک حاه راستی ھه به. کابرای ئینگلیزڵ  گه کردن له  قسه وته ، که وه کی پرفکته ئینگلیزیه به

نده پشتر  رچه ھه. وت  رچاوکه به ر یاری تۆپی پم له  ھه وت ، که رچاوکه  به م جامی جیھانیه وام له
ون بۆ  فاکی قزه رنه که (   بۆته م یاریه یت ئه که یر ده کاتک سه. بووم  م یاریه زۆر خولیای ئه

  ) .تیزمیۆ ناسیۆنالیزم و پاتربیری 
 

 
 

 . رکردبوو به رستیان له  پهمی خاچ رده ربازی سه رگی سه  جلوبه هکانم بینی ، ک ئینگلیزه  زۆر له
.  وه ھنته رستی و داگیرکردنی ووتانیان بیر ده  خاچ پهڕی کاتی شه ،  م یاریه ک بیت ئه وه
فی  لسه مککی سیاسی و فه  چه عبیر له مووی ، ته  ھه تانه  حاه م جۆره  من دنیام ، ئه نده رچه ھه
ندی  یوه   بۆ ناساندن وپه، ر جاران جامی جیھانی و سپۆرت توانم بم ، گه گشتی ده به.  کات  ده
ی جارانی  و پیرۆزه زنه  مه یامه و په مۆ ئه  ئه وه دنیایه وا به النی جیھان بووبت ، ئه گه
  .  ستداوه ده له
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