
 دون   نھا خۆیان ده کان ته ئاماره
یوب  حامید ئه  

14.12.2004 
 ( 8.12.2004 ڕۆژی   لهHelsingin sanomat)ی فینالندی ترین وپتیراژترین ڕۆژنامه وره  گه
و  پی ئاماری ئه به.. وه ڕاپۆرتکی ڕکخراوی کاری جیھانی بوکردهیدا  که وریهشی ئاب به له

ست  ق ده  دۆالریک هه متر له  که ری جیھاندا نیو ملیارد مرۆڤ ڕۆژانه راسه  سه  له یه رکخراوه
 ....ن که ران ده ئاستکی ئجگار نزمداگوزه  له م جۆره به...  کاریانه

د   ملیاردک و چوار سه کات که  ده وه  به یدا ئاماژه که  ڕاپۆرته ها ریکخراوی ناوبراو له روه هه
 ملیۆن کرکار 550ها   روه ،هه. رۆژکدا  له  دوو دۆالره متر له  کهستی کاریان ق ده ملیۆن کرکار هه

شت  رۆژکی هه گرن له رده  سنت وه75ی  و نزیکه ک دۆالره  یه متر له ستی کاریان که ق ده هه
 ....بت تیان هه یه کی کۆمه یه ی هیچ ماف و بیمه وه  ب ئه و به مه عات کاردا،ئه سه
  وه  ته1990 سای  ران له ست ی کارو ئاست نزمی گوزه ق ده ی نزمی هه ڕژه  وراپۆرته پئ ی ئه به
و  ی ئه  ڕژه1990 سای وکات واته ئه .  وه می کردۆته که %) 10 ( دا ده  سه مؤ له تاکوو ئه هه

م  به% ) 60(  ست  دا شه  سه یان له  رژه  دۆالرک بوه  متر له یان که  ڕۆژانه ی که کریکارانه
 % ) !!! 50(نجا  دا په  سه  به یان بوه ستا ڕیژهئی
وپشچونی  ره ر شوازی به نیت گه  داده وه ری ئه گه مان ڕکخراوی ناوبراو ئه پی هه ها به روه هه

و  ی ئه نیوه) 2015( تا سای   وا هه  بکات ئه شه کی خرا گه یه شوه ئابوری جیھانی به
رو   سه چته و ده وه بیته رز ده گرن کرکانیان به رده ک وه دۆالر متر له  که ی که کرکارانه
 !!! وه دۆالرکه

تی و نزمی ئاستی  رامه م ده داری و که ی نه  ڕژه کات که  ده وه  به  ئاماژه که ش راپۆرته  مانه  له جگه
 ...م انی سھه جیھ د کراو به  ووتانی ناوزه داریدان، واته رمایه ناری سه  ووتانی که ران له گوزه
م  ووتانی جیھانی سیھه ندک له  هه وه هۆی جیھانگیری ئابوریه ت به  ده که و ڕاپۆرته مه ئه
ست و مافی کرکاران و  ق ده ن و هه کان رزگار بکه  ئابوریه شه نگه  ته توانن خۆیان له ده
و  له.. یه  هه ی که وه اشتر لهرزترو ب  ئاستکی به رنه رانیان به ران و ئاست نزمی گوزه مھنه رهه به

ڵ  گه م هاوکات له به... وه هنته ده) چین و ئاسیای دورو ئاسیای خوارو( ی  ش نمونه ووتانه
    بواره کان له وتنه جیھانیبونی ئابوری وپشکه ڕای به ڕه  سه کات که ست نیشان ده  ده وه شدا ئه وه ئه

 و  ویشچونیان نی یه ره کردن و به شه توانای گه ن که نیک ههم هشتا ووتا کاندا به جۆراو جۆره
ریکای التین  ئامه( ی  ش نمونه و ووتانه شنی ئه کرت چه راوز بونی زیاتریان ل ده  په ترسی به

 .... وه هنته ده) و، ووتانی جنوبی بیابانی ئافریکایی 
   به زانم ئاماژه  پویستی ده  به  وه انی یهم ڕاپۆرتی ڕیکخراوی کاری جیھ ند به یوه  په ر به هه

رجی و  ی کرێ و خه  سای پار خشته م که ی پ تیراژی فینالندی تر بکه وره کی گه یه ڕۆژنامه
  و جیاوازیه رنج له  سه  که یه وه دا ئه ستم لره به ، مه وه داهاتی یاریزانانی جیھانی بو کرده

  ره شکی هه  به ک که  ، جیاوازیه رار بوه رقه دا به م دنیایه  له ین که ه بد یه وره  قوڵ وگه تی یه چینایه



نوسی  ڕو پکدادان و چاره تی و شه هامه ر لواری برستی و نه سه ری له شه لگای به زۆری کۆمه
او و  ته موو تام وچژه  هه ندن له مه هره ک به یه مینه  که وه والتریشه  له شی  ڕاگرتوه نادیارو ڕۆژڕه

  م دورن ئجگار دور له کان به وته مادیه ستکه مووده  هه ندن له مه هره کانی ژیان ، به بوه نه
 !!! کان  ویه عنه  ڕوحی ومه وته سکه ده
  شه  به  دا له3.11.2003ڕۆژی  له ) iltalehti(ی   ڕۆژنامه له)2003( ر حادا سای پار   هه له
ناوبانگی جیھانی  کانی یاریزانی به رجیه وپوڵ و خه ی پاره ا خشته د4ی  ڕه  الپه یدا له که رزشیه وه

ی  یانه ی له وه  بیکھام دوای ئه تیایدا نوسراوه ، که وه ی بو کرده) دیڤید بیکھام ( ئینگلیزی 
تای  ره  سه دریدی ئیسپانی له ی ڕیاڵ مه  چوو بۆیانه وه ری ئینگلیزه رزشی مانشسته وه

 ڕۆژ 80ی   بۆ ماوه ستره  ئوتلکی پنج ئه له) santa mauron(ی   ناوچه یدا له که وه گواستنه
 !!!!زار یۆرۆ بوو  هه) 600( د  سه دا بایی شه که ئوتله ی له یه وماوه نھا کری ئه ج بوو ته نیشته
جی را  گه ی له که یاره  بۆ پارک کردنی سه ندی داوه زار پاوه هه ) 74 (   ڕۆژه80و  هابۆئه روه  هه

میزی و  ت گوزاری و پاک و ته خزمه  به ندی داوه زار پاوه هه ) 54( ش  مانه ر له ده به!!!.دا  که ئوتیله
 !!!.دا  که  ئوتله ی له که پاراستنی ئاسایشی ژوره

دا داهاتی  ) 2003(  سای   یاریزانی ناوبراو له  که ش دیاری کراوه وه دا ئه مان ڕۆژنامه  هه له
  وتوه ر که  ی به34    ژماره و یاریزانه  ئه کاتکدا که  له مه ئه !!  ند بوه یو پاوهبیست ملیۆن ون

  !!!! و زیاتر بوه س داهاتیان له  که33  ریتانیادا ، واته  زۆرکانی ووتی به لیستی داهاته له
  له  ویت که که  ئامارو گوزارشتی ڕکخراوی جیھانی کار ده  ڕاستیدا مرۆڤ کاتک چاوی به له
مکی  خه) بیکھام ( ی  وه ف و داهاتی ئه سره  مه راورد کردن به ڵ به گه مان پدا له  ئاماژه وه ره سه

 چ  وه ئه!!!وتوین  ی مرۆڤ تی که  ئیمه  چ ڕۆژگارکه وه گرت، ئه تکی زۆر دایده سره قوڵ و حه
 !!!ین  که واو ده  ته ی کورتمانی پکه ژیان شیه  چ رۆژڕه وه ئه!!! ین  به ری ده سه  به که تیه هامه نه
و کات  کانی ئه بیریاره ک له  زۆر یه ریی و دواتریش مۆدرنیته دانی ڕۆشنگه رهه تایی سه ره  سه له

ونی درینی  دیھنانی خه ی به رانی فیکر موژده م هینه رهه  به رین له و دواتریش ڕیزکی به
   بته کان ئیتر ده قیه  ئه ره پیان وابوو پوه.. دا ایندهکانی ئ وه  گوێ ی نه دا به تیان ده مرۆڤایه

شترو  کی گه یه  ئاراسته تی به وتی مۆڤایه و پش چوونی ڕه ره ک بۆ به یه و هاوکشه   چوار چوه
ی   ئاینده بوو به وانیان هه رخه ونی ئه ی فراوانی سروشت ئومدو خه وان هنده ئه..ڕوناکتر

   ساته  چرکه خشنین و له  ده و مژوه ختی ئستادا کاتک چاوو به وه  ساته م له به... ت قنیه ئه
 بۆچی  وه بت ئه مان ال دروست ده  گرنگه و پرسیاره منین ئه مۆ ڕاده کانی دونی و ئه تاریکه

  !!!  وه وته ی ئستای ل که کانه  نووته م ساته ری ئه ورانی ڕۆشنگه تیی ده قنیه ئه
رکردن و ل  رلده م سه  به ی ساناو ئاسانه که  شوازی کردنه نده  چه  ژیانی وگرنگه پرسیارهم  ئه

  که یه ده  سه وا زیاد له ئه!! خت وگرانه  لک سه ی گه وه مدانه وتامان و وه وه ووردبونه
  وه م دانه ی وه سته ئارا له....ریان ی سه سه س وه و وه ه شخه  مه  به ندانی دنیای فیکر بوه بیرمه

ریان  کاری جیاواز جیاواز سه  و شیته وت وڕوانگه و ڕه ها قوتابخانه نده دا چه  گرنگه م پرسیاره به
   له  ، وه وه که و جیھانبینیه وه  پی لکدانه پ ی تروانین و وویستک ، به یان به که ریه  هه دا هه

شبین و  ندکیان ڕه هه... رنجی ووردی خۆیان  ژر سه یان خسته ته م بابه  ئه ی جیا جیاوه گۆشه



ندیکیان  هیواو هه ندکیان به هه!!!نگنن  سه ده تی هه ی مرۆڤایه شبین ئاینده بکیشیان گه
  کت له ی پیه وه  له  جگه ئاخر خۆ ژیان هیچ نیه!!! ت  ریه  شه ی ڕۆژی به  سبه ئومدبراو به
 !!! یدایه نا ئومد کیشت له ئومدو پیه

و  کانی ئه  جۆراو جۆره نه  الیه  نیه وه ستم ئه به دا مه ره  گوزه م کورته رچۆنک بت له هه
 توانای ئستای  و له خت و گرانه  کارکی وا سه وه ته ڕه  بنه  له  چونکه وه مه  شیبکه قوتابخانانه
   به  بم مافک نی یه توانم هنده شدا ده و ڕاستیه ر چاوو گرتنی ئه به له م به به... مندا نی یه

  مین له رزه شکی سه ت ،ناکرت به ناوی مرۆڤی خۆرهه ناوی مرۆڤی خۆرئاواو مافک به
 !!!هادا بژین کی ڕه ژاریه  هه مینی تریش له رزه شکی زۆری سه یدا بن و به رانی ڕژه خۆشگوزه

ک  ب هیچ جیاوازیه بت به  ده مافک که.... گشتی  به ویش مافی مۆڤه  ،ئه یه ک ماف هه نھا یه ته
کانی  ی ئاڵ و گۆڕه  پۆسه  قبوڵ بکرت له وه ناکرت ئه...ت بناسرت سمیه  ڕه واردنک به و هه

شکی تری  یربکرت و به کان سه  ئارام وئاسوده ک دورگه بت وه مینیک هه رزه مۆدا سه دنیایی ئه
 !!!یر بکرت نگ سه پانی جه  ڕمبازن و شونی پکدادان و گۆڕهیدانی ک مه ش وه یه ساره م هه ئه
  هنت له تی کورت ده کانی مرۆڤایه خالقیه  ڕوحی وئه رمایه تا دت سه  هه  چ رۆژگارکه وه  ئه
 !!!!کان   ئابوریه رمایه ر سه رامبه به

مۆ  ی ئه وه ی ڕویداو ئه هو ل ئه دا وه قی ل ده ت و ئازادی ئه قنیه ی ئه  نوقنه مۆدرنیته
   ی که ق و ئاشکرایه  زه و دیوه ئه!!!!!  ته قنیه تی دیوی ئه قنیه نائهدیھنانی  یبینین به ده
  وه کانی ڕۆکتکه ر باه سه ڕوحی جیھان به( ت   ده وه  هیگله  توانج گرتن له به) دۆڕنۆ  ئه( 
قنی پ خوین و ماف خؤریداین  کی نائه م مژوویه رده به  له دا ئیمه خته وه م ساته له).... بینم  ده
م  رده به تیداین ،له کانی مرۆڤایه  درینه نگه نگاوڕه  ڕه ونه ی زڕاندنی خه که م مۆته رده  به ،له
 !!!!!داین  رگکی مۆدرنیته م مه رده به داین ،له لولی ورانه رده گه
م  رده به داین ،له دیانه رمه کردنی ژیانکی سه سه م موماره رده  به ودیویشدا له ی ئه که  دیوه م به به

و  وه م چاوکرانه رده به داین ،له وه گرتنکی ب پسانه نگاو هه وام وهه رده ژانکی به شه
  هیزو گومان لیکراوین بۆ ئاینده م پرسیاری زۆر به رده به شپداکردنی زیاترین بۆ ژیان ،له باوه
کانی ژیانین   جوان و ناشرینه رو دیوه گه م ئه رده  به  له میشه  هه جاردا ئمهدوا له.. هتد....
و پشچوونی  ره ت به نانه وامی و ته رده رو دیالکتیک وبه ش بۆ خۆی پکھات و بزونه مه ،ئه

 .....   ژیانیشه
 
 
 
 


