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  مجال مورادمجال موراد ...  ... ! ! ئابِروي يب ئابِرويي ضووئابِروي يب ئابِرويي ضوو؟ ؟ ئــةري بةس نيةئــةري بةس نية
  

بةالَم ، هةرضةنـدة نوسةر نيم و نوسينيش نةبؤتة ثيشةم ضونكة ضاري ناكةم و توانام بةسةريدا ناشكيت
ن ِريم ثي بات حةز بةو خويَندنةوة دةكةم و ئةنتةرنيتيش هةر بؤ ئةوةندةي كامت بيت و شةقاوةقاي ذيا

خويندنةوة لةمالَثةِرة كورديةكانـدا بةكاردةهينم شان بةشاين ئةو مالَثةِرة عةرةيب و ئينطليزيانةي خامةيان 
بياين بةئةمةك كة مالَثةِريكي نوي ي كودري دةبينم يان خامةيةكي . . . لة طةِرداية ضاك وخةراثلةسةر كورد

بة يب ئةوةي طوي بة زؤري و بؤري خامة ، خةندة و دلَشاد دةمب، و بة ئامانةت و ِراست طؤ لة سةر كورد
رو دلَ طرتين خويندةواران و شقلي و ةئةنتةرنيت بة كار دةهينن بؤ س كورديةكان بدةم و يان ئةوانةي ئازادي

بةيب ئةوةي هةست بةخؤيان بكةن كة ثيش ،  مةدارثقلي دةنوسن و ناوي خؤيان ناوة نوسةر و سياسةت
دةست بدةنة خامة دةبوو وانة سةرةتايةكاين ئةلف و يب ي زماين شرييين كوردي فير بن و  ئةوةي

درؤ ، زمان ثاكي، سةبارةت بة ِراست طؤيي سةرةتايةكيان بزانياية لة ضؤنيةيت ِرةوشت و نةرييت نوسني
ئةوةي كورد ثيويسيت نية زؤري . هتدد. . . كردن و ِريز طرتن لة خوينةواران و نةهةلَنةِرشنت و كاي كؤن بةبا

دواي ئةو . ز لة يةكتر و بريو ِراو بؤضون نةطرتنةفيتنةيي و يةكتر شكاندن و ِري، درؤية، و بؤري بةرهةمة
ردن بة سةر خؤو خوا كردي شةِري كورد كوذي و قوِر ك، هةموو مالَ كاويل و دلَة ِراوكي و دؤعاو نزايانة

ند ئاكامةكاين ناخؤش و دلَ تةزين بوون و لة ثارضة بووين بةشة ئازاد ضةهةر، سيت خؤ دا تةواو بووةبةد
باشوردا ِرةنطي دايةوة بةهةموو بةرةو دوا ضوون و هةلَطةِرانةوةيةكي نيطةتيف لةسةر كراوةكةي كوردستاين 

 كؤمةالَيةيت كوردي ثارضة –ريكي وا كة فيكري ِرامياري ذياين ِرامياري كوردي لة هةموو بواريكدا و بةجؤ
هةربؤية ئةطةر سةركةوتين عومسانيةكان لة شةِري ضالَديراندا و ثةمياين ئاشتيان لةتةك . ضارضة كرد

تين هاوثةميانانيش لة جةنطي وسةركة، فارسة سةفةويةكاندا بة يةكةم دابةش كردين كوردستان دابنريت
خؤ ئةوا شةِري طالَوي نيوان ، اريكي ديكة دابةش كردين كوردستاين بؤ كورد تيدا بوويةكةمدا بؤججيهاين 

بةالَم بةدةسيت ،  بوو بؤ كوردستان طريايةوةو سيهةم دابةش كردين كوردستانةيكي ديثاريت يةكيةيت قوِر
  . كورد خؤي و بةجؤريك كة سةدام ضةندين سالَ بؤي نةكرا

ةو ئةو دوسي بستة لة كوردستاين باشور نةكةوتةوة ذير دةست و ثؤستالَي خوا كردي و لةويا طريسايةو
كةضي زؤر لةوانةي تادويين و ، شةِر وةستاو شةِركةران سةرزاري ئاشت بوونةتةوة، داطري كةر و ِرازين بةوة

ا بة خامةي ئةوةت، ونديان دةطرتتلة ساتةكاين ئةو شةِرة طالَوانةدا خؤيان بة ناوبذيوان دةزاين و ِرةخنةي 
فةرموون سةريري . كؤلَةوة و بةنوسني خةريكي فيتنةو فتوري و دوو بةرةكي و سي بةركي خستنةوةن

ئةوة جطةلة ِرؤذنامةو مالَثةِرة خوديةكاين زؤر لةو ، كوردستان تاميز بكةن، دستان ثؤستكور، كورستان نيت
. ِري قةلَةم نةبيت ووشة نةخةنة سةر ثةِرةنوسةرو شاعرية كورديانةي كة سوينديان خواردوة بؤ جنيو و شة

دةك ئافةرمي ِرؤشن بريي بةناو كورد بؤ ئيبداعاتان لة ئةنتةرنيت دا بةو ئيبداعة مةزنةي شةِرةجنيوتان بة 
  . قيزةونترين شيوة خستة ئةنتةرنيتةوة

ضنطي دةزانن ضونكة ةزةيي  خاوةن بو بة من طالَتةم بةوانة ديت كة خؤيان بة باش (نوسةريكي بياين دةلَيت
ئةو نوسةرو بةناو نوسةرانةش يب هيزو توانان و تةا قسةيان هةيةو ، ) تيذيان نية لة الشةدا طريي كةن
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جاوةرة ئةوانة خاوةن هيزو ، ئاوا دةكةن كة دةيكةن، وةك دةشلَين قسة فةقرية و هةموو كةس ثي ي دةويريت
  . ؟ ؟ ضةك و جبة خانةو ميليشيا بووناية

حةمة سةعيد حةسةين كؤنة كؤمؤنيسيت تازة ناسيؤناليست و  يةكيكي وةك، بيهيننةوة بةرضاوي خؤتان
ئةو . بةيب شك ثشيت هةموو جةالديكي دةشكاند، ئةطةر سةركردةيةكي سةربازي بواية، ثارسنت و سيخور

. . . ئة يهوووو، سةركردةية بوايةخؤ ئةطةر ، ئيستا خاوةين قةلَةميكي كول و كؤلَة خؤي بةفريعةون دةزانيت
، ) توفيق احلكيم (يةكيكة لة ضريؤكةكاين، ) زقاق املدق (زيتة شةخسيةيت. و جؤرةو لةوةوة با بيان ثيوينبة

، هةميشة خةون بةوةوة دةبينيت مرؤظ بكوذيت، ئةو زيتةية ئةوةندة ِرقي لة خةلَك و مرؤظ و مرؤظايةتية
نيت و سةريان خباتة سةر هيلََّي شةمةندةفةرو شةمةندةفةري بار تاك تاك بيان هي، بةالَم ضؤن

جا ئاية . . . ذن بةميردة خوشك بةبرا، بوختان بكات برا بةبرا بةكوشت بدات، ! ! بةسةرسةرياندا بةريت
دميوكراسي بةبةرالَيي و سةري هةطبةي درؤو ، لةوانةي ئةنتةرنيتيان كردوة بةساتريحةمةسةعيد و هةنديك 

بةلَكو مرظيش نني و خاوةين سادةترين ، كوردك يب طومامن ئةوانة نة. ؟ زيتة نني بوختان و فيشالَ كردنةوة
قيزةوترين اليةن و ثارتيش ئةوانةن جؤري ئةو درؤزن و ميكرؤبانة . شيت مرؤظايةيت ننيوشوناسنامةي ِرة

ئةوانة بةكر مةرطةوِرو . دةبةستيتلةِريزياندا جي دةكاتةوة يان ثشت بة اليةنطري و هةواداري ئةوانة 
  كردن ئةوة نان ثةيدا واونبؤ تةنيا ، بايةقوش و بازرطاين شةِرو شؤِرن و لة زةمينةي ئاذاوةو ئاذاوةنانةوةدا

  . دةكةن
ئةوة كوردةو ئةوة بارودؤخة ناوةكي و ، طةيل برادةران ميشك هيالك كردن و تاو تووي ناويت

كورد تةا ،  بؤ كوردو قسة و نوسني و دةست بةكار بوونة لة ثيناو كوردائةطةر خزمةتة. دةرةكيةكةيةيت
، و كاي كؤم بةبا كردن دوور لةشةِرو شةِرةجنيو. تةبايي طةرةكةيةكخسنت و يةكدطريي ِريزو ِريكخسنت و 

  . ِرةخنةي دروست و كرداري دروست
ئةوةتا كوردستان نيت نوسيويةيت . باينيثيم سةيرة هةر يةك لةو مالَثةِرة كورديانة خةريكي شةِرو ناتة

 كاكة باشة. ةوةناكاتبالَو بؤي ئةو مالَثةِرة  ئيتر اطواية ئةوكةسةي لة شوينيكي دي شت بالَو بكاتةوة ئةو
؟  نيوان ثارتة ئةوروثيةكاندا ئةوة فير بوويت ذياين دميوكراسي ولة، ايتدعومةر ضةند سالَة لةهؤلَةن

كةضي تازة تؤ ،  كار بكاتداتوانيت لة يةك كاتدا لةضةند ثارت و ِريكخراويكدا لة ئةوروثالةكاتيكدا كةسيك دة
ت لة مالَثةِريت دا بكةيتة نةريتدةتةوير ! ! . ؟ كةوة ديكتاتؤريةت لة ئةنتةرنيشةلَال ئةو تؤزةش في

، ة هةرزةيي هةنديك بةناو نوسةرخامة لة ناوطةلَدا دةطيِريت دذ بياخود كوردستان تاميز ! ! ! . نةبوويتاية
كة دةبوو ئةو كةلَة نوسةرو ِرؤذنامةنوسانةي كوردستان تاميز زؤر لةوة بةرزتر بووناية دابنةونةوة ئاسيت 

  . كورتةبنةكاين وةك حةمة سةعيد و ئةو هةرزانة
دا و بةسة ئيتر تويب دةطةِريمةوة الي سةرةتاو دةلَيم نوسةر نيم و عاشقي خويندنةوةي كوردمي لة ئةنتةرنيت

خودا با مالَثةِرةكان ثاك بكةينةوة لة ذةهري درؤزنان و خةستة دةرونيةكان و بؤكوردو كوردايةيت و 
  . كوردستان بنوسني

  
  مجال موراد 
 25 .12 .2004   
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