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  باسدا بیشه  ... یتھانگه ری جیشڕۆش
  
 Globlazations،  شڕۆدوا ش ،یھانگه ریا جیعه وله مهمه ۆکه که له کیشه سازی پیگا 
 ئه م بزوتنه وه ی هه ره سه ره کیۆ ه. کردی ته شه نه ییرادا و به خھه یسه ر ،ژئاواۆڕ
 ، چه پی بایوخانڕ و یی دوو جومگه ی ساردی جه نگیه ه کالبوونی ۆته وه بڕده گه  ،هی

 ته ی کای ناو بازارۆ بی سه ربازیه ی سه رمایانه وه ڕدانه که و گه ی مه یاوڕۆوه ک د
 و سه یخوری سیه وشڕ تا ئه و ساته له خزمه ت یژۆ ته کنه لیککه به ش ،یژۆکنه ل
واز که  به هه مان ش..نرابه کار ده ه به رامبه ر ی ئه وی دژیتقه به رڕناو له پ ،یرباز

   .شتنۆ فریوته بازار
له  ،یانکارڕۆ گی ئامرازیۆ شاقدابه شکرا به س ،ر و ئامرازک ئامیوته ر وه ک دایمپۆک 
ت و ین و سه ته الۆله ر فیلس{ ،ڵمه ۆ ناو کی تاکیژانه ۆڕ یانی له ژیگا و ئاسانکارمه ۆک

ان یۆ خیگه رین و کاری دابه زیۆ و شاقییۆ ئاسیوه ز به ش ئامرا هه رس..}ت ئه نترن
 یت و به هره مه ندوه ربگران لیت سوود ده توانڤۆک مراده ڕکه تا چ  ،شانداین

   .ۆته خگا بگرمه ۆ کیو تاکه کانه نیوه ندی په یئاسانکردنه وه 
 که یاوکه ڕه  بوو دیرزگار ،کای ئه مریز زلھیه داریه دا که سه رمایی دوایه ییله م ده  

 ڵ له گه یه تیبایه قڕ به رامبه ر که یتر مه ترسیچ ، ببوویھان تووشی جی دوو بایۆبه ه
ه یناغه تازه ۆ ئه و قیکه سه ره تا ،نه وهی به رلیواره که ی دیوخانڕ هه ر له .نه ما ،بکا
 یاشکاوڕ به یوژو مینه په رسته کانۆته کینکرۆواره کیه ک دی یه ک به دوای ،بوو
 له یت به رگرکه بتوان ،یی داخراوه ی به ره نگاوۆشته وه ب نه هیکسنوور ،چاواپڕ

   . بکاتیھانگه ری جیشڕۆش ،یه کانییه سه رده میانکاڕۆ گیوئاست شا
ت و ن و نۆفس " یت که خا وه نبه ده گمه ن تاک هه ب ،ژئاواداۆڕ یۆ ئه میھانیله ج 

که وه ک سه  ،ژانهۆڕ یانی ژیه کانیستیداوک له پته به شۆکه ب ،ت نه ب"ت یسه ته 
 سه ی بازاریخستن به گڵ ئه و ده رفه ته له پا.تنر به کاربھیک سوودمه ندرچاوه 

 گرته یه مه نده کانه ده وه خسا؛ که له سه ره تا ماڕش یتژهه ۆڕ یک خه ۆه بیرما
ت و سه ته  نیکه هه تا ئه گه ر خاوه ن ،شیودانغ ناو ده یکاریش جوتی دواتر..وه
  !  به ستاوهیک له سه ر نیکنۆفس ،تش نه بیتیال
ار و په رتووک ڤۆژنامه و گۆڕ یربه ۆت زت ده توانر ئه نترنیۆوته ر به هیمپۆله ک 

 ش بهیته کانینه سه ته الۆیته له فز ،تریقا بگیسۆ و مۆی له رادێگو ،ته وهنربخو
ن مه به ته شوه وانه بکڕت و بروسک ئاسا  هه روه ها نامه بنوسر..تنری ببییندوویز

 ..ش به کارهی ئاگای مه رامۆ ب..ت هه بیه نگ سوودڕن به ده نگ و ۆ ته له فی له ج..ست
ته وه سه رجه  ئه نترنیگه ڕ له .یکخستنواز و رش به شنه کنه گر و ون ویجوانتر

که خانه و تاک به ۆکه به فۆ فیته وه و چرکه ساته کتر ده به ستیبه  بانکه کان یم
   . هتد.. و بانک به دامه زراوه کان وڵمه ۆک
 یه خنه به لوتکه ڕ له ده ست ده داو ڵۆنترۆت کوو ،تی سه ته الیۆن به هۆیله ته له فز 
ه یاستڕ یی به ئاشکرایه  پیتت هاوووارانه نه ما که نه توانیتر ئه و دی چ.. ده گایۆخ

   . بکاتیانیت و ئازادانه به کان به ر



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   13-12-2005 18:10 

2 

دا جه ندرمه وان هکه له ن ،ن ئه وه ت نامیترس ،ه وه سیۆشدا به هینۆله ته له ف 
   .تار بگریامڕان یدار  دیوان دوو که س نیڤی له په یگو
 ده یتوانرا بوون ،ایژۆ ته کنه لی ساده یره ی تس ، ته له ب ئه و سی ئامرازیۆبه ه 
 یژه ۆ که ئه م ئامرازانه پ..ته وهت و بس و البرنوخن؛ بییه ت و که لتوور و ئاو
 به کار بردراوه؛ یه کتری یه تی سارددا له دژای جه نگیله کات ،ابردوونڕ یوسه ده ین
ته ۆک کردیه کتر نزین له ی زه میووڕ له سه ر یڤۆ مریاکش کردووه و تی وا چاشمیمه ئ
ستا له چ به  ئیشکه وتووخواز پی بی ئه ..کک و سنوورچ به ربه ستی ه به ب..وه

  !کدابنرنامه 
زه کان سه ا زلھیمپانۆک ،یشتن هاوۆ په لو پی کردو له ئوجی ته شه نه یتھانگه ریج 

ت و رلڤۆ شینۆا تا به سزید و پناۆال ومک دۆکا کۆهه ر له ک ،ه وهیان ته نیای دونیرتاپا
که هه م له خزمه ت  ،هی و سه رمایژۆ ته کنه لیوه باشه که ی جا ئه مه د. هتد..تاۆیۆت
 هه ر به وه ناوه یه ته قه ی سه رمایم ته ماع به .گا سوودبه خشهمه ۆ و کیۆخ
؛ ی وهاتر پف بوون و قه ی زۆوه ردان بک ده ستووده کاته هه موو کونجڕکو به  ،تست

وه په ] ن دراوین کات و که متری به رهه م و زووتریرۆز [ ۆک ببازڕ یشانۆککه وتنه ت
 و ی کشتوکاینان به رهه مھی ناو کارۆه وه بییشه سازیزه له پۆردی بی ئامانجینه وه یڕ

به } راتر زل و قه به و خۆکه ب{ک ینه تۆ جینان به کارهی ۆکه به ه ،شیپه له وه ردار
ژئاوا که ۆڕ یڤۆ مریکاره له له شۆئه م ه ،اکڕۆ خی ته ندروستی سه رچاوه .تنرکارده ه

 که نه ک ..ستهیگه نه وده کا که به رچاوه و به  پی ئاماژه یبه زه ق ،داوه ته وهیه نگڕ
ه یشۆ نه خی مه ترسیاڕسه ره  !هیوه  پیشی و ده به نگیکو ته مه به  ،یه وهه ر قه 

ان ی ده نگکدا ب له پی ژه نۆان بیه کیناڕ زوڵۆکه چ ده ه ،ی و سه وزشکی گا و مریکان
ده  ،واننه کراوهڕاره چاوه یته ئه و پرس ببڵمه ۆ کیقڕ نه کا ی ئه وه ۆست بوکرده هه 

   .تنرگاکان بھه ژ
 یۆاسته وخڕ یککار ،ه ریر ژمیر ئامۆوته ره وه بیمپۆه له کیچکه ۆری ئه م بیزمیکانیم 
 یکته له وویۆ هه رب..ه کانیی له هه موو دامه زراوه فه رمڤۆ مریانیرده سه ر ژک
ان قه یه ریر ژمیرئام ،ه کانیریله قوتابخانه و داموده زگا م ،نۆ وه ک ژاپیشکه وتووپ

   . نه کاتی و سست و الوازی ته مبه یشۆ نه خی تووشڤۆ مریشکتا م ،ده غه کرد
 ینکردنۆک ،ارهیا نادیدیراومی کامیه و له به رچاویشه که شاراوه ڕۆ ئه م شی تریکووڕ 

 یه ڕ توویه خنه ڕکان ی فاتیسای دوو هه زار کلی که تا سا..'رپه لهۆک' هڤۆمر
ه چه ند ی گوا.یگرتنھه  وه ستاندن و ده ست لۆب ،کا کردی ئه مری ئاراسته یئاشکراکودن

   .ت ئه و به زمه بیکیکه خه سا
 ینه له ناو ده ستگایی می پروکایلکه نه و هیر نیرم سپیرپه له؛ به واتاۆا کین ۆک
ئه مه  ،یرپه له و ده ستکارۆ کی ئاوساوه بوونۆ ئافره ت بیدان مندایاتیله ج ،به تیتا
   .دا دژهیش له گه یسالمیئ
 یکه که ئاکامارید ،کچ به ربه ستی هبه ب ،ڤۆ مرین کردنۆبه رده وامبوون له سه ر ک 

ت؛ ر بۆ زیژه ڕکه ئه گه ر  ،کدای نزیک چونکه له داهاتوو.ته وهناکه و لیچاک
ت کا له وانه بیهه روه ها ئه مر! ته وهاکری جی سروشتیڤۆن له مرۆ کیڤۆت مرناتوانر

 ده ..یته که  وویت له ده ره وه نانبھیت و به کاروه ربگران لی جه نگ سوودیازی نۆب
   .انیۆ خیبه تی تای کاری پاسه وانۆن بن بکۆ ده توانن کیش به ئاسانیه مه نده کانو
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 یانه ڤۆئه و مر ،]ه نگ و ده نگ ڕش و  و کیله به رز[ ت  بکریپۆت کرپه له ده توانرۆک 
 ده واجن و یشکی هه ر وه ک مر..زنۆ هه ست و سه ته نھا بییان ئاسایکن هه موو شتۆک

  .مانۆ خیارکورده و
 یکه به زانسته که  ،هیزدا له ئامی گه وره ی مه ترسۆ ئه میشکه وتنه که ه پیۆهه ر ب 

ته رینه گ پیۆت که خک به ررد به ره و هه ڤۆک بداو مریزیتافی میده ست له کار
  ! وه
  


