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  بدد  حمهحمه  د ئهد ئه  مهمه  ر موحهر موحه  نوهنوه  ئهئه ...   ...  !!کولتووری؟کولتووری؟ب  
   
بۆ  !م بکولتووری زۆرتر  به،چت ی زۆری تده کولتوور پاره:  ماندا باوه  مدیایی ئه له

 کورتی   به بۆیه.  ر نییه  سه  خستنه  و زیاده  ڕاڤه  پویستمان به، ربینه م ده یشتنمان له تگه
. یش که ته سته گا و ده ر تاک و کۆمه سه  له،وتن زانین و پاشکه نه ،واری خونده نه: ین ده

روونیی  ردی ده  و ده  کشه،زاران ی هه که کامه ئیدی ئا که!  وه ستته وه  گران ده زۆر به
  ڕۆک په  ناوه م زاراوه کی ئه یه با ڕاڤه!  کولتوور و بکولتوور یانی چی؟ به ! تییه مرۆڤایه

  با بین؛ له. تکردن ـ دت کردن ـ خزمه  مانای ڕاژه  به،  التینییه که) کولتوس( ی وشه. ین بکه
یت و جی ڕز و  ک بکه سک و جیه تی که خزمه! زداندا بیت کانی یه رمانه تی فه خزمه
س و   که نرخ به. ی که ره وور و به کان ـ ی مرۆڤ و ده  ـ بووه ریککردن به خۆ خه. درزانین بت قه

رچاوی  به کی گرنگ و له تییه سایه که  بت به یش ده  ئاماژه،مان ـ کولت ـ هه .شتدان
 کارک و  سان به  هه واته.  ی ـ کردن ـ ه رچاوه  ـ کولت ـ سه  که دیاره. ک گایه کۆمه

   له، کانی فیزیکی و هزریی مرۆڤه تی و جۆراوجۆره  تایبه  کرداره،کولتوور:  واته. ک چاالکییه
  کولتوور له.  گایه کانی تاکی کۆمه  و ئاکاره خو و خده. دا کانی ژیان و ژینگه ارهموو بو هه

.  گایه و کۆمه خان و ژرخانی ئه  رکانی سه وته ستکه  کۆی ده  له  بریتییه،کدا گایه کۆمه
  ۆیهب.  فر بکریت وه  منداییه ر له بت هه ده.  یه رده روه په.  کی فرکردنه یه کولتوور پۆسه

ی  ری ڕژه رتی بیارده رتی و نه رجی ئه لومه هه.  گای بکولتوور نییه بت بین؛ کۆمه ده
  وتوو له ن پاشکهوتوو و یا  پشکه ک چۆن مرۆڤ به ر وه هه. کولتوورنژاریی  ندی و هه مه وه ده

م  ـ ئه. کان تییه سایه  بنخانی که بنه  ده گایه ریی ژیار و کۆمه  کارگه وه کوم ئه به. دایک نابن
د و  ند سه  سای چه، ڕ ئمه مه  وتانکی له ر له گه ین؛ ئه رنج بده ـ سه!  ییه یش ڕژه ته حاه
یی و  رچاوی وژه به کی له یه ویش ڕژه ئه ( جۆره مه می نوی هه رهه  به  له،زار ند هه د چه شایه

 ،مانیادا کو ئه  وتکی وه وا له  ئه،وه اڕه باز بنه) !!تی سیاسی سته کانی ده عزه یان وه
 ،دا مانه رهه  به رمانه م وتانی خه له. ڕنت په زار تده د هه ند سه  چه  خۆی له که ڕژه

 ئاستی پویستبوونی   له،کان  زۆر جیاوازه  و گۆڤاره ڕتووک و ڕۆژنامه پویستبوونی کینی په
کولتوور   کولتوورـ شک له  ـبه! کولتوور  به  بووه هو  خوندنه واته.  دایه بژوی رۆژانه

 ،کی فر بکرن بت خه  کوردستاندا ده ؛ له بۆ نموونه. و فرکردن بارهنان  و به یه رده روه په
سک دسۆزی ماڵ و وت و  که! ن؟ که یرانگاکاندا ده ک سه ته  له ه چۆن مامه

. جدت ویتر به  بۆ ئه که رکه  ئه، وه استی خۆیه ئ س له رکه هه.  یی نییه که ره ووروبه ده
   که رپرسیار نییه به کان  کان و کۆنه  گشتییه قامه ر شه  ی سهوبۆخییه و پیس سک له که

.  کوردستان ی دنه  بیانیانه و میوانه  زهنی ئه خاته  ده،کی ناشیرین و ناشارستانی یه ونه
کجار  یت؛ یه ر ده موو هه هه! کات  پیس نه و ناوه  ئه رکی خۆی نازانت که  ئه سک به که
 ،ز  کاغه،ی خواردن  پاشماوه  له کان په لواری چۆم و ئاوه. ! و جیه  ئه وه چن و ئیدی ناچنه ده

رد  به ن و تاشه وه بن دار و ده ـ! والت بۆ پشاوـ ته. هتد. .  دایبی پیسی منداڵ و، شووشه،قتوو
پاڵ  سیری دڕاوو له  حه والت به کدوو ته ندک ج یه  هه له. برت کار ده کان به و گوی ئاوه

 ی  خانه  ناچنه وانه م کرده هئ!!  که وانییه  چۆه م به ر خۆزگه ی هه ـ ده!! کدا دروست کراون یه
 کوردستاندا   له ی باشه ئه. زارین رمه شه و  وه جی قز لکردنه! وه  کولتووری باشه و وه کرده

کان  نده کارمه!!  یه کک دووانیش هه  بریتی یه  له، بۆچی نییه! ؟ یه ندروستی هه تی ته زاره هو
و   له،وت رمیلی خای نه  و به که نه ند ته  ناتوانت چه،ندروستی تی ته زاره وه! ریکی چین؟ خه
 ۆنتۆیندک بۆ ک ند کارمه  ناتوانن چه،ی کوردستان موو بکاره و هه له. دا دابنت نوه
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 ،کان شاگردی چشخانه! زرنن؟ بمه  ده،یرانگاکان وار و سه هه  هاوینهکان و قام و کۆنه شه
 ،وری  و چه کانی شله نگی چا و ماستاو و جۆره  ڕه  له  که، یه وه سته  ده کیان به ڕۆیه په
قاپ و . ورسی مز و ک،سن موو شتکی پده ی هه چونکه!   خۆیان گرتووه تی به نگکی تایبه ڕه
مان جام و   هه به!! کاری دنت س به سته ک ده  وه،والتیش بشک دوای ته.  ره کی جگه په ته

نی و  سته وچککی به که.  وه خۆنه ـ و ماستاو ده! ت ربه س ئاو و خۆشاو ـ شه دان که  سه،لوان
م  شت ئه یا دهئا. !یاندام  ده ن به یکه س ده دان که  ئیدی سه،کرت ڕ ده نیا ته  ته،بی له محه

جبوور  ت مه سته ک ـ ده ل ـ خه  ناکرت گه! کولتووربن؟، وتنه  ژیاری پشکه  دوور له کرداره
مان  کو ئاماژه وه  !ن؟  بکه یرانگایانه و سه  ئه،تیش تایبه  پاقژی و بهکی باشی ن چاودرییه بکه
کانی تاک  ندییه تمه  تایبه  به یه  ئاماژه !وشته  و ڕه ؛ خو و خده  کرداره، یه ؛ کرده کولتوور،پدا

تار  یت و قه  به،یران الوک و حه ،نیا ن؛ کولتوور ته گه  لیتده مه کن  کو له وه. ک گایه و گۆمه
ورامی و دۆمی و  کشی هه.  له هۆڵ و زوڕنا و جوزه ده. .  ی جافی و ڕۆینه هۆره. یسی وه و ئه

 ! نینهتد. .  و یاپراخ و  کفته و گیپه به ـ!  و ـ ئیفتیخار وه ه ڕازاندن سفره.  ڕانکوچۆغه
ی  کولتوور  له شکه یش به وه ئه که   نییه ڕۆشنبیریی  فسکی سیاسی و گوایه رستی و فسکه بتپه
 ،کانی ڕابردوو ده کانی سه به  عاره ک چۆن کولتووری خراپ و دواکوتوویی هۆزه ر وه هه!خراپ
تووان موسمانیش بت  ؛ تاکی ئیسالم ده واته.   تاکی ئیسالم داناوهر سه ریی خۆی له کارگه
کانی ڕابردوو  ده بی سه گای عاره ی کۆمه وتوانه  پاشکه وه  و کرده و خو و خده م ئه و به
ر   هه، موسمانکی کورد شت که  ده واته. رییان  ژر کارگه خاته کات و خۆی نه ند نه سه په
س   چۆن هه؛ یه وه لتووری باشیش ئهکو. !ی خۆی بت گاکه کانی کۆمه ریته ستی دابونه یوه په

کانی  چۆن ئازادییه. یت که  دهتدا رکه ک و بارامبه ڵ خه گه  له، رتی و مافخوازانه ی ئهوت و که
ڵ شونی ژیانت و  گه له رتی ی ئهوت سوکه چۆن هه. یت که چۆن گفتوگۆ ده. پارزیت تاک ده

 ، جدن که ی خواردنه  کاتک مز یان سفره، زۆر جگا  له، وه داخه  به!یت که نانخواردندا ده
نیا بۆ   زۆر جگا؛ خواردن ته  له!  کراوه وزه  سه ڕه  نان و شه ڕه  شه، پارو ڕه یت شه ر ده هه
.  که که  خواردن و کات و خه رگرتن له ک بۆ چژ وه  نه،نرت  داده ده  پکردنی گه له په به
. یه  واتای کولتووریش هه ی دژه نموونه.   خۆی کولتووره،رچی خواردن و جۆری خواردن گه ئه
 کردن لووشک  و لووشکه مچ مچه) . . . .  یابان، چین،کو هندستان وه (گادا ندک کۆمه  هه له
 جی  بته  ده که. نت یه گه  ده که ردنهچژی خوا  واتای خۆشی و به، کاتی نانخواردندا له
گاکانی  ی کۆمه  کولتووری زۆربه م له به. !ها روه یش هه ققنه. خوێ درزانینی خانه قه
کی  یه نموونه !ونیش رنج و قزه  سه جی بیته ده کووم  به، ند نییه سه ر په ک هه  نه،وروپادا ئه
ناو  ی ـ به ـ یانه! ش ڕووکه دان ـ به  سه مانیادا؛ به تی ئه و ؛ له!! کولتوور بوو ی به وه  کرده دی

ر  سه له. ) . . . ب و یۆنانی  پاشان عاره، زۆری تورک به(. ن کولتووریی کرکارانی موان هه
 زۆر ! چ کولتوورک؟ باشه.  نووسراوه) ی کولتووری یانه ( هی درشت کانیان به جامخانه

ی  وه یان کۆڕوکۆبوونه. کرت کانی تدا ده لییه ما گه درت و سه ی تدا لدهمیان مۆسیقا که
تبازیی و  نگکشان و ئافره ڕاستیدا جگای قومار وبه  له،کوم به. سترت به ڕۆشنبیری تدا ده

 کولتووری  بنه  ده مانه ئه. فرۆشرت لی دزراویان تدا ده لوپه ؛ که وانه له! کاری تری نایاسایین
  بنه  ده،کان تییه یه  ئابووری و زانستی و کۆمه رجه لومه بشک هه.  النه و گه رتی بۆ ئه نه

  ک بگوترت؛ فنه نه.  نوکان  و زاراوه واژه سته دانی ده رهه  کردنی هزر و سه شه هۆی گه
ئازادیی و ! بت و نا ی نوی نییه واژه سته  و ده وتن و وشه گا زانست و پشکه کۆمه
ستی و  ژرده. خوقنت وتوو ده رجی پشکه لومه ری هه قنهخو،گا تاکی کۆمهوتنی  پشکه
کش و گرژی سیاسی  وتوو و کشمه رجی دواکه لومه  هه،کیش گایه وتوویی تاک و کۆمه پاشکه

کانی  واژه سته وتن و پویستیی ده  پی باری پشکه به. خوقنت تی ده یه و ئایینی و کۆمه
 ، کولتووری مۆسیقا، کولتووری سکس،سترۆپۆلۆژی  کولتوور ئه،ور ئۆتۆنۆمکولتو: کو وه
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ڕ تکنۆلۆژیایی خرا و  مه له.  گۆڕێ توونه  هتد ها،،، کولتووری خواردن و،ش کولتووری له
توانت  سک نه  که،بت  نوێ وا خرا کۆن ده مۆکه ئه: وترت  ده، وه و پشچووه ره م به رده هه

  مدیسان باری پویستیی واژه  هه بۆیه. بت سای تردا چ زانستک گرنگ ده 10  بزانت له
لتوور چیبس ـ ی کو، کولتوور ئینتیرنت، کولتوور کۆمپیوتیر،کو؛ کولتوور ساتالیت نوکانی وه

ر  هه.  ند بوونی زمانه مه وه یش ده مه بشک ئه. وه و ئاخافتنه نگی وشه هه ر  ناو فه ته هناوه
لک مرۆڤی بیر   گه،تدارانی وتی چین سته  ده، وه ه) شۆڕشی کولتووریی پیرۆز(  ناوی به

یان  که و خه لک جگای مژوویی ئه گه.  دا  سداره  کوشت و له،جیاوازیی سیاسی و ئاینیان
 ی که  ناوداره واژه سته  ده بنه  ده، وه ینه ست بکه  خه و ورانکاریانه ر ئه گه ئه.   ورانه کرده

وش و   یاخود کولتووری که ی شانازییه  مایه کولتووری کشینکۆف باشه! ک کولتووری چه
  ! ج کشینکۆف ینه  کولتووری کش بخه ڕای من تا زووه به !ورامی؟ کشی دۆمی و هه

ر   سه نه که رتی ده رتی و نه  ئاگایی و یانیش نائاگایی کاری ئه  به،گا کانی کۆمه تاکه
ی  کیش زۆربه گایه هیچ کۆمه!  حکووم نییه  کولتووری خراپ مه ک به گایه هیچ کۆمه .کتری یه

 خو ،کو تاک  وه،کانیش  تاکه شبت که ی ده چونکه. یین  و ڕژهر دن نین به کانی له کولتووره
مان  کو ئاماژه وه! م؛ کولتوور ئۆتۆنۆم  ده مه من به. بت ندیی جیاوازیی هه تمه  و تایبه وخده

 ،لیت  زاته مۆکه ئه.  یه می خۆیشی هه رده ی سه واژه سته م ده رده پکرد؛ گۆڕانی سه
ر هۆی ئابووری  به زۆری ـ له هتد به. . ستی فۆنی ده له  ته، سکن،فاکس.  کۆمپیوتر،ئینترنت
  و زمانه گا موو کۆمه ین موکی هه سبه.  ربوه کدا به گایه ند کۆمه  ناو چه ـ له! . . و سیاسی
وتوویی زانست و   هۆی پشکه  به واته.  یه وییه م گۆی زه ر ئه کانی دی سه جیاوازه

تی  ئاشنایه.  وه بنه کان لک نزیک ده  کولتووره، وه و پشچووه ره م به رده کنۆلۆژییای هه ته
. کولتووری جیھانی  بنه  ده، و شت ندک کردار هه. . گرن رده کتر وه  یه سوود له ،ن که یدا ده په

د  ند سه  چه  له، وه ه) گنتیک (یی  ڕووی پاشماوه کو چۆن له وه. یی وه ته ؛ کولتووری نونه واته
   که، ها بووه ڕای وه) یان یۆسف ( زانا بۆ نموونه. کرا ر مرۆڤ ده سه  له  قسه،سای ڕابردوودا

 !ن ز هه گه  ڕه8  پیوابووه) گاسیس ئه (!ن  هه4وت  ی یش ده) کانت(. !ن ز هه گه  ڕه2ا نی ته
. ن ز هه گه  ڕه15  ها بووه  وهڕای) بۆری ست ڤینتست (! ندووهب  ی قه11  یش به) پیکرین(

م تزی نوی   به! وه ته ز گیرساوه گه  ڕه23ر  سه  له، ه) بورک (نابی  جه یان که که کۆتاییه
ڕای ) گنتیکی نوێ (  واته، مه رده  تزی سه  که، وانه وتووتر له  و پشکه  و مرۆڤانه زانستانه

وی   دانیشتووانی گۆی زه واته. ن ک هه ه چه یش ڕه  هنده،ن ند میلیۆن مرۆڤ هه چه:   که وایه
 ر مرۆڤک بۆ خۆی  هه،یه وه م لکدانه  پی ئه به!  یه ک هه ه چه یش ڕه ؟ هنده نده چه
  حکوم به  مه،ک گایه کانی کۆمه که  تاکی یان تا ج نییهر  مه واته.  خۆیدا  له ککه ه چه ڕه

 کولتووریان ،کان رفراوانه  به گاو تاکه کۆمه. . .  بن گایه و کۆمه کانی ئه  خراپه کولتووره
ت جیھانبینیشیان سنووردار و  نانه کانیش کولتوور و ته  داخراوه گا و تاکه  و کۆمه وانهرفرا به
  وه کوم ئه به.   کولتوور و بکولتوور نییه گای به تاک و کۆمه: ی کورت به.  سکه رته به
ر  سه ری خۆیان له  کارگه،کانن ییه رده روه تی و په یه بووری و سیاسی و کۆمه ئا رجه لومه هه
 وتنی رکه ی ده رچاوه ی سه چونکه. نن کان داده کان و کولتووره رتی تاکه رتی و نه ئه

 خو و   له واته (کاماندا  کولتووره  ڕیفۆرمک له  که  زۆر پویسته بۆیه. تی  مرۆڤ خۆیه،کولتوور
 . ین بکه) ! گرتوون قمان پوه  ده که ماندا وتانه س و که و هه  و ئه خده
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