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  ش فرۆشتن  لهزمان فرۆشتن و
  نیگارنادر 

   ولر هه
 وردی و  م به موو ده  هه ن که و مرۆڤانه  ژیاندا ئه  ترۆپک له نه گه ی ده و مرۆڤانه ئه* 
  . کردوه رده روه خاونی زمانی خۆیان په  چی به به

  لـه  قۆنـاخکی بـا یـشتبته بـ گـه ،مـرۆ ده ی تـا دیـاره تیـه سـایه زمان مانـای کـه
  لیل خۆی بکاته زمانکی خاوو زه کو به وه ین نه وجار زمان هه ت وزانست ئه ریفهع مه

  .قوتن موو پرسان هه  هه نوسازو خۆی له خودان پرسی چاره
 ,ژیـن ختـی ده سه ک به له ن و گه ده ست ده ده موو ژیانیان له  هه نه دا مرۆڤ هه دونیایه له

  .وێ و زمانیان پیس ب کی تکه  درزهمرن ناهن زمانیان ل تا ده
  
بـۆ   لـه یـه تی خۆیان هـه ی تایبه خشه کان نه وتوه  پشکه وه ته  نه که یه وه ته ر نه شتنی هه ی پگه که زمان کۆه*

  تیان، یه نبیری و زمانی کۆمه بزاوتنی زمانی سیاسی وزمانی ڕۆشه
نبیـری  موو پرسکی سیاسی ومژویی و رۆشه ر هه به وکاڵ ده زمانکی کرچ  تاکه کان به وتوه  دواکه وه ته ل نه
سی و   که ندی تاکه وه رژه به ند له ی چه و مانایه ن به به کار ده موو پرسک ده تاتی بۆ هه چن و زمانکی مه ڕاده
  .شنن یوه  ده نده وه ت داب ئه سه ده
  
 ردوسـت مـوو زمانیـان بـه ب هـه نیان نه گمه ده کان به وتوه  دواکه وه ته نوسی نه نبیرو ڕۆژنامه رو رۆشه نوسه*
گـرێ و  وان گـ ده زمـانی ئـه ت بـت بـه سـه یلـی ده  مـه تـک بـه بـ و چ بابـه تـک بـازاڕی هـه چ بابه  که یه
  ر،  سه وته که ب و ڕووناکی ده رم ده وی و گه که گده وه
زگـای زمـان فرۆشـتن و  نـدین ده چـه کردێ و به  شرۆڤه کان دنه  باوه موو پرسه زمانی باو هه ی به ومانایه به
  .شنن وه کاندا ده نبیریه  رۆشه نده ناو ناوه ری زمان فرۆشتن و زمان کوماڵ کردن به نته سه
  
ش   لـه میـشه  هـه وه بره  به دا هنده گه ک کۆمه نده هه ش فرۆشتن له  زمان فرۆشتن و لهینی مابه جیاوازی له*

  داویژرنـه واو هـه درێ و تـه دوده یـان بـه ها نـاتۆره کرن و جۆره ماشاده نترین چاو ته وه  قزه کان به فرۆشه
و  نـاو ڕۆژنامـه  لـه  ونـه نـاوو بـه  بـه یفی خۆیان پپکه که کان به  ل زمان فرۆشه،تی یه ری ژیانی کۆمه ده

رنـرن لـ زمـان  تـه کـانی ژیـان ده گۆشـهمـوو   هـه کـان لـه شفرۆشـه ی له و مانایه ن به که ا دهکتب و مدیاد
یفـی خۆیـان خـۆ   کـه نبیـری بـه نـای سیاسـی و رۆشـه ستیارترین که  هه یان بوت له  گۆشه کان کھه فرۆشه

  .شنن وه ده
  
ی  وه  لـه نگاندون و دنیایـه سه کانی هه نوسه کان و رۆژنامه سته ده م به ه رو قه ندێ نوسه ت بایی هه سه ده*

زمـونی   ئـه کانی خۆیدا زمـان فرۆشـی بـه گه ناو ڕه شنن، له وه ند زمان ده کاو  تا چه ند زمانیان ب ده تا چه
  .  ت گرتوه مانه ئه یان به و پرسه وی ئه  جه  کردون که رده روه په
  
  
بژن و  موو کاتک دا پی ده هه  چیان پ ئامانج ب چۆنیان بوێ له ها خاراوه کان زمانیان وه زمان فرۆشه*

رخـستن  پـش و خـۆده  پش و زمان بردنـه ریکی خۆبردنه ر خه بی و سیاسی هه ده کی ئه ر کایه  ناو هه بچنه
  .بن ده
  



 2

ن و  بشــت بکــه ی بــه ــه  مامــه دان کــه وه ڕاوکــی ئــه دــه رقــاڵ و لــه ر ســه مــرن هــه کــان تــا ده ش فرۆشــه لــه*
نج ڕاگرتنی خۆیانن، ل زمان  و گه وه ریکی خۆڕازاندنه ر خه هم ه موو ده  و هه وه کنه تره کانیان ل نه کیاره
ریکـی  ر خـه ن و هـه رسـام بکـه خـۆ سـه ت بـه سه  چۆن ده ینه وه راوکی ئه  ده ر له مرن هه تا ده کان هه فرۆشه
  . ی زمانیانن وه ڕازاندنه

  
 زمـانی  ست به نن و ده وک دهنوسسازدا زمانی خۆ  و پشھاتی ترسناک و چاره نگژه ته کان له زمان فرۆشه*

  هن و خۆیان له جده ت به سه موو شتک بۆ ده و هه وی خۆیان  که وه چنه وست ده گرن و ب هه  ده خۆوه
   .ن کان ناده یه وه ته  نه ندیه وه رژه ی به ره قه
  
نـاکی   کـه میـشه تـی سیاسـی هـه سه بینین ده کان ده وتوه  دواکه گه ی کۆمه  ناو پکھاته ر پتر ڕۆچینه گه ئه*

سـتی  هـا گربـه  جـۆره رکـانی و بـه م و نوسـه ـه ن قـه  خاوه  له رخان کردوه کردنی بۆ زمان کین ته ه مامه
   .کان و قۆرخکردنیان   کینی زمانه وته که وخۆ ده ناراسته

  
یـی  وتـه کـه کان هه  زمان فرۆشه ی که ییه نگژه هو ت  ناو ئه ونه که و ده و قۆناخه  ئه نه گه  ده تان که  موو میله هه*
س  بینـی کـه کـدا ده ر کایـه  هـه گا بن له نبیری کۆمه تی و رۆشه یه ی سیاسی و کۆمه  باو خودان پگه ره هه

  .کی دی  جۆره ملش به پاشه یڤ و له په  جۆرک ده  به ڕووه  له سه رکه س دانان وهه که زمانی خر به
  
ریفی خۆیـان موو شوازان تـا هه موو الیان ڕا به هه و به وه ننه نبیری ده یی رۆشه وژه له ڕه کان گه شهزمان فرۆ*
و ئـاوازو  و ڕسـته  وشـه ک جـۆره و تکا یـه  وه پاڕنه موو شوازان ده هه زانن و به دور دهغ  مه ن و خۆ به که ده

ک  گـژ یـه  تکـا بـهـن و ده  هـهک پـی ک یـه و وهن  که  ده  یه ك دیاریده جۆرهن، تاریفی که فۆنت گۆپ ده
  .ن که ی ده تیه چن دژیایه دا ده دیاریده

  
و   بـه میـشه  هـه بۆیـه  لـه، که کان یه وتوه  پاشکه گه ڵ ئاستی کۆمه گه  ده  باوه کان زمانیان هنده زمان فرۆشه*

 وانی پـا بنـه دوـن و ده کانیـان ده  بـاوه کـشه کـشن و لـه ڕادهکـان  واوی کایـه رنجی تـه یان سه  باوه زمانه
  .رچاوانیان به
  
ر زمـان   هـه  کـه وی و کـرچ و کاـه  نـه  ئاسـتکی هنـده  له گه ک کۆمه نده واری و ناهۆشیاری هه خونده نه*

  نتـه یـه گـه نـدی بـت خـۆی ده وه رژه سـتی بـت و بـه بـه نـاکی مـه ر کـه هـه یفـی خـۆی و لـه کـه فرۆشك به
  .دا  ڕادان ده  به بۆخۆیکویوها مژو ندی بروات ئه وه رژه  چۆنی به وت سه نای ده ستیارترین که هه
   
* وندەدەن دەآرهآاندا سنبیریڕۆش و آاینلآان آزمان فرۆش  

 مـوو دەزانـن به وەی آئاگـادەبن ل نبیرانی دی و بـرو ڕۆشـموو نوسآـدا  دڵ شكاندنی هگایچ ر
  .وتون و دەستیان بآووە گرتونوەسرآ

  
ک  ردووک یـه   هـه یـن کـه کـه سـت ده سـوت هـه  سـوت و زمانـه  مانای کلکه ینه رنجی خۆ بده ر ورد سه گه ئه*

  .ن به کار ده و ده خشه ک نه سورنرن و یه ده ندی هه وه رژه ک به بۆ یه و له یه ئامانجیان هه
  
خـۆ   منجـی لـه ک بـه لـه تکی سیاسـی  گـه سه وتنی ده ست که ده پاش جگیربوون و وه لهکان  زمان فرۆشه*
رێ یـان  کـانی بـه  هاوپیـشه و تـوانج لـه ن و تانه که بیر ده کانی خۆیان له سۆته و زمانه سۆته  کلکهگۆرین و ده
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نـاو   لـه ره مـه تـی سـه ابـهچاپـدانی کتـب و ب نوسـینی وتـارو لـه ریکی ڕانانی زمانیـانن بـه ر خه هه گرن که ده
  .و گۆڤاراندا رۆژنامه

  
رو ی وتـارو شـیع وه  خکردنـه ونـه که هکی رۆبۆتک د نبیری وه ندی رۆشه  ناوه خزنه  ده کان که فرۆشهزمان *

 اندنش  وه یانھنه خۆیاندا ده ربه کانی سه زگایه ده  کتب و له نه یانکه شیان ده کانه فزیۆنیه له  ته وتنه چاوپکه
 سیاسـی و  وشـهەمـوو ڕ ری هـه ـسورنه  هـه ن کـه ده  کردن و وا پـشان دهباغ ره  خۆ قه ونه که خۆڕا ده لهو 

  .ن ده سوفان پف ده یله ی ئینگلیزی و ناوی فه  و وشه وره ی گه ها قسه جۆره ن خۆ بهکان نبیریه رۆشه
   تاراوگـه له  که یه کو خۆیان هه بازاڕی وه و زمانر رو گۆرانیبژو شایه ی چ نوسه وه قاژێ بۆ ئه له  په ونه که ده
هــا کــۆڕو کۆنفراســیان بــۆ  و جــۆره ن کــه کــان میوانــداریان ده هوتلــه ن و لــه کــه  پــشوازیان ده وه ڕنــه گــه ده

   .رچاوان  به یانھنه ڕا ده کان  مدیایه موو شوازان له هه ن وبه خه ڕکده
  
یریآاندا سر هدەدەن خرا دەآون گمآردن لنوان دوو شآان آ لنو آای رۆشنبزمان فرۆ*

ن آكیان وا نیشان دەدەن و زمانیان وا دەبزوآریالی هستكارداو لرهر حیزبی برامبحیزبی ب 
بهموو شوەو نرخك ئامادەی دەستیان پ ببخش و بیانكات پاوان و بالجكتۆرەآانی مدیایان 

 ۆ خۆشیان همیش وا ب رۆشنبیران نیشان دەدەن آ دەست بهۆو  لبرخاتری ئوان، ببخات سر
 استآانیانوشنبیران دەگرێ و لڕگی ئوان ڕا خ  آارامیی آساییتییان ڕز لهموو نوسرو رۆو

  . دنتدی
  
اهنر بی گورەو دزمان فرۆشتن ئودەمی دەگات ترۆپك آ ناسناوی ڕۆشنبیرو روناآبیرو ئدی*

بسر آسانی زمان فرۆش  و ناشایست دابش دەکرێ و کسانی شارەزاو ڕوناآبیر و بتوانا لجۆرەها 
 یان تاراوگد دەبن و زۆربن تا نا ئومن و پشتگوێ دەخرنرواز وپالن دڵ دەشكجۆرەها شناڵ ڕاو بآ

  .وەآو دوا آونج هدەبژیرن
  
ئودەمان دەگات برزترین ئاست آ زمان فرۆشی و لش نی بها و ویژدان  داتپینی آۆمگاو نما*

 بهرمنترین بازاریان هب و ببن ئاسانترین ڕگا بۆ فرۆشی  بیك رژەو ئاراستدا گشبكن و
  ژیان و پارەپیداآردن

  . پوە بلكنرن ونازناوی جوداو مۆدرنیان بۆ ببینرنوە
  
موچبینوە بۆ دۆست و تك ئامانجی خۆ دەپكن دەآون ج خۆشكردن و زمان فرۆشآان آا*

هاوەآانیان آ پشتر سر بیك حیزب و ئایدۆلۆژیا  و گروپ بون و برە بره دەستت دەدەن چنینی 
  .موگناتیسیان یآتر ڕادەآشنتۆڕی ناوچگریتی و حیزبگرتی 

  
 و ب بها آردنیان و بلشاو هاتنی بپراوزآردندان و دشكانی ڕۆشنبیرو نوسرانی خودان ویژ*

شتن ، بومانایی آۆمگیك رۆشنبیرو   زمان فرۆ یآ لدەرئنجامآانیچاپمنینوسر و 
شكاوو بتی  درامو خودان ویژدان و آقینرانی ڕاستكخزاو   نوسس بن و هیچ دەزگاو ڕآ

نو بدەنی  نآی مزراوەیزێ ودامیان بپارتییسایت و آرامزو  آیان بكا و ڕتیراین 
 ر برامبتا ژیانی زامن بكا ب ك بكوترەخۆ  دەرگایی حیزببو لسرآن هنبیرانی ناچار بكرڕۆش
زمانی، ئوە ئو آۆملگی نوقمی زمان فرۆشتنآی آوشندە هاتوەو تیدا زمان فرۆشی و لش فرۆشی 

ژه گك رینبدەآ ش.       
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پرەدەستن آ چند و نان پیداآردن بلش لنو ئو آۆمگیان دا  نان پیدآردن بزمان  * 
  .دوبرەآی بۆت آلتوورو  گندەی بۆت آلتوور قۆناغكیان لشڕی ناوخۆ تپراندوە و 

  
  

                                     ......................... ...  
  
  
  ج ئاماژەی آ ئو وتارە تواوآری ئو بابتانی آ لسر زمان •

  . بۆ ج سرنج و تراماندەینوسم برش  بوتارك زمانی سیاسی 
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