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  مجال مورادمجال موراد.. .. .. .. ثايةو ثلة لة ئاشي نةزانـداثايةو ثلة لة ئاشي نةزانـدا

  
ئةو بابةتة سياسية باوةي لة دواي ِراثةِرينةوة بؤتة بنيشتة خؤشةي ذير دان و لة هةموو كؤِرو 

 ذياين خةلَكي كوردستان و ئيدارةي حكومةيت هةريمةوة باس لةكؤمةلَيكـدا وةك كيشةيةكي قورسي 
بابةيت ثيشمةرطةي كؤن و ثيشمةرطةي نوي و خةبايت ِرؤذاين ، ارةسةري دةكريتضداواي دةكريت و 

ئةلَبةتة ثيشمةرطةي كؤنيش مةبةست ئةو . سةخت وذير زةميين و خةبايت سةر جادةي قريو خؤبادانة
لة خزمةت طةل و نةتةوةدا نةك بةسةر طةل و طيان لةسةر دةستان و شةهيدي بةسةر زيندوانةن 

ئةو ذةمةن بووردانة نالَيم كة حةقي بةرودوايان بةزيادةوة لةسةر حيسايب ئةو ميللةتة دةست . ةوةدانةت
 و دةعوةت و ةورطي مةتري ثيش خؤي خستوهةر يةكيان ، كةوتةوةو كورسي و ماشين و بازرطاين

دا ثي بري تريةطةري و كةس كةسينة هةموو جؤرة ذيانيكي دميوكراسي و مةدةنيةيت لة خودي خؤيان
. بردونةتةوةو شيعاري حيزب و بريو باوةِرةكانيان تةا بؤ قسةي زيل سةرميزو الف وطةزاف لةبري ماوة

ثيشمةرطةي كؤن ئةوةن كة . ئةوةندة ِرةخنة لةسةر خؤيانةوة دةطرن تا بةسةر بكرينةوةو ثلة لةق نةبن
وردو كوردستان كردونيةتة ديوانةيةكي ئيستاش عيزةيت نةفسيان لة هةندرين بةرز ترةو عةشقيان بؤ ك

يان ستاتئةوانةن كة ئاالَي كورد.. طةِرؤك بةشوين ِراسيت و هؤكاري هةموو هةلَةو ديارةيةكي ترسناك
خةفةت بارن بةوةي تا ضةمضةمالَ بِر دةكات و ئيتر لة ئاسيت ئاالَي كؤين عيراقي ، جةماوةرداوةتة دةست 

 لةبري سةر ستون مانغةمبارن بةوةي ئاالَ كة، ة كةي دا دةتويتةوة) اهللا اكرب( دويين و شاالَوي ثاريزةراين
سةرخؤشان و سةما كةران ضؤثي ثيوة دةطرن و خؤياين ثيوة بادةدةن و قودسيةتيان ، و ِريز يلَ طرتن

يزي ِر، اتطوي بة ثايةو ثلة ناد، ة دة سك برسيوثيشمةرطةي كؤن هةتا ئيستاش بة سكي تير، شكاندوة
هةلسةنطاندين ليثرسراو اليان دلَ سووتاننة بة طةل ونةتةوة .  لةاليان ثارة بةخشينةوةي نيةوليثرسرا

بةالَم ئيتر . لة وةشةوة يب دةنطن، هةست كردنيانة بة ناسكي بارو زروفةكة، نةك سوتاندين طةل و نةتةوة
كة ثي ناضيت ضارةسةركيك بكريت بةتايبةت ضون.  ئةوة ِرؤذطار لةبةرداية؟ئةم بابةتةش تاكوي دةرِِوات

طالَوان بةخويين  كة زؤر لة دذاين خةبايت ِرؤذاين سةخيت ثيشمةرطةو شؤِرش و ئةلَقةلةطوييان و دةست
بةلَكو هيد ي هيديش بوونة خاوةن ثايةو ثلةو ، ِرؤلَةكان نةك هةر التةريك نةكران و لييان نةثرسرايةوة

نةخير طةر . ن طرتوةو بةهةمان عةقلَ و دةروون ثيسي كؤنيشيانةوة يلَ دةخورنكورسي و جيطاي خؤيا
ضونكة . ك نيةيةخؤ ئةوة هةر مةسةلة، باس لة هةنديك كورسي و شوين بيت لة بوارةكاين بةِريوة بردندا

زؤريان و ، زسوسية كاين باوة سةدامي بةِريَ دام ودةستطا جاوبةهؤي بةغداي دويين و نةوت و بازرطانيةوة
ئيتر بؤ سةير بيت كة . طريكردوة لة دةماري بازاِر كةلَبةيانلةثةنا مةسئولةكاندا يان بة شةريكايةتيان 

، طيان بةليسيت كوردي نةدابيت لة سةر ئاسيت عيراقنلَمةت و قورباين دا خةلَكيك هةبن دةةلة شاري ه
خؤ قابيلة . اياين عةرةيب كار بةدةست لة بةغداداخوة شرييةكةيان تةرخ نةدابيت و خؤيان طةياندبيتة بر

ال دي ولة،  زياتر بيتبرادةراينمامؤستاو لة دالَدةداين خةلَكاين تاونباري وةك شيخ عةزيز و ئةوة 
ر نة خير ئةم بةِريوة بةرو ئةو بةِريوة. ؟نوويانةي كة بةدةسيت خؤي سووتاندبووين و تاالَين كردب

كة جاشة ِرةمسيةكان لة هةنديك لة . !!ة كة طؤشت دراوةتة دةست ثشيلةو ِريوي لةوة زياتر نيدانانةش
كورد لة ثؤليس و سوثاي ِرذيَمي بةعس ئةستيرةي بةختيان سةر شانيان كةو  ئةفسةراين بة ناسنامة
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  و شويين ترو بةناوي نيزام و كراونةتة ليثرسراوي باالَ دةست و لةوانةشن لةسةر هةمان ِرين وتوو
كابرايةكي يب ، بةِريوةبةريك. شاين كورد دةدةنياساوة ئةشكةجنةو ئازاري ثيشمةرطةي كؤن و ثياو با
خؤ ئاشكرايةو هةموو دةزانيني ئةوةي دةضووة ، كةس كة ئةطةري ئةوةي تياية كؤن بةزؤر كرابيتة بةعسي

جا كورديك ، ي ثةرست بوايةكؤليذي ثؤليس يان سوثا دةبوو لة باوك و دايكيكي عةرةيب ِرةسةن و بةعس
دةبوو ئةو مةرجي ِرةسةنايةتيةي لة كابراي عةرةيب بةعسي ، وةربطرياية و لة دايك و بابةوة كوردبواية

ئةم شوين خؤ كردنةوةي عةسكةر تاريةت و سةراين ثؤليسي لة . كتيك و ِرابووردو بةهيز تر بوايةابة ثر
ئةطةر ، اشةلَي ثيسيان حكومةيت هةريمي ناشريين كردوةِرذيمي فاشي جيماو دياردةيةكي سامناكةو ث

نةلَيم زةهراوي ميكرؤبيان لة لةزؤر ئاشويب سياسي ناوخؤ و ئازارداين خةلَك و تيكداندا هةية و 
بةداخيشةوة كةس باسي ناكات و بابةت تةا لةسةر فةرمانبةري ليثرسراو و هةنديك لةم بةِريوةبةرو 

ئةو . كةس باسي دةستكةوت و مشةخؤري و طةندةلَي و يب ئابِروي ئةوانة ناكات. يةئةو بةِريوةبةرةوة
بةهؤي جاسوسي و ، ئةوفسةرو دةرةجةدارانةي زةماين ِرذيم كة لةيةكةم ئةستيرةي سةرشانيانةوة

بةرتيل وةرطرتنةوة ثاش يةكةم ودووهةم موضةيان دةبوونة خاوةن دارايي و سامان و تةالرو دوكانيان 
وائيستاش بة خشثةو لة سايةي حكومةيت هةريمي تا دويين دوذمنيان لة برةودان و دةست ، دةكةوتة طةِر

فاشيل ، لة شاري سلةمياين دادوو برا  ، ئةم منوونةية بامستيك بيت لةخةرمانيكفةرموون. باالَن
نةوة لة د و ِراكرش داو بةهؤي شؤِر1974لةبةر كةمي خويندكار لة سالَ لة قووتاخبانةداو دواكةوتوو 

يةكةم ليثرسراوي يةكيةيت قوتابياين بةعس بوون و باوكيان يةكيك ، ئامادةيي ثيشة سازي وةرطريان
بة لةقة لةق و واسيتة ، وونةوةو خزمةتتكاري بةعس بووبةناو ثياوانةي مابتاكة بوو لةو تاكة 

طةورةكةيان ، يش دواي قؤناغي ئامادةيي ثيشةزازييةكسةر، ناوةنديان تةواو كرد كة دةبوو دةربكراناية
ناوضةكاين لة ، براي ئةفسةري سةرباز. وةرطريان، ؤليسثو طضةكةيان لة كؤليذي  لة كؤليذي سةربازي

لةبةر ئةوةي ئةم زؤر شوين بِروا ، ايشيان تيا دادةنابةحالَ عةرةيب ئاس ينانةيو شو لة دانراخانةقني 
 و دواي ئةوةي فريار زؤر بوو لة شاردا يشبراي ئةفسةري ثؤليسيش لة سليماين و ئاليات و دواتر. بوو

 ِراوة فريار كةوتة، شةمالَي طؤِر بةطؤِر بوو و مامؤستاي دةياين وةك مفةوةز ئينـزيباتكرا بة ليثرسراوي 
 بةينيك خؤ حةشاردان الي ثاشبةلَكو ، نةك ليثرسينةوةيان نةبوودواي ِراثةِرين كةضي . ن و طرتنيانكرد

، شاين ِروو لةزيادي كرد بؤ موديري مروري دةربةندي خان ئةستيرةي طةِرايةوةو،  بةثاريتبووينو ثاريت
يش و لة كايت نةبووين دواي نيوةرِِوان انةتتةن،  ئيستاش لة شاردا خؤي ياسا شكينةوا ودواي ئةوةش

 محايةي بؤ يتحيمايةي ثؤليسي جلي ثيشمةرطة لةبةردةكةن و بة شؤِر ش و يةكييـ دةوامي ِرةمسيشدا
كام .  داب و نةرييت موراسيل و خزمةتكار طرتين ِرذيمي طؤِربةطؤِري زيندو كردؤتةوة؟بةِريوة دةبةن

خاكةدا دةكات كة ووول بة الرو لةجنةي ئةو ئةِروات و ناز بةسةر ئةثيشمةرطةي كؤين داماو يان مةسئ
كام فةرمانبةر جورئةيت ئةوي هةية ماشيين خزمةت طةل . !!!نةدةبوو ضي تر هةنطاوي بةسةردا بنيت

بةلَي ثي دةضيت دلَي سةراين . !!!خباتة خزمةت خؤي مادام و ثؤليس ِرةجنبةرو حاجةت شؤري مالَي بيت
 لةوة دةضيت قةرةبووي خويين ضونكة، نيشتماين و وةزيري ناوخؤ لةوة طةورةو بةرةحم تر بيتيةكييت 

 بةدواوة لة سوثاي 1992يان براي طةورة كة تا . !!!مفةوةز شةمالَ و ساالَين خزمةتيشيان دابيت بةو
كشاوا خةريكي ضاك كردنةوةي ناقيلة و دةبابة بوو بؤ بةهيلة ناوضةكاين ز كردين سوثا سةدامي تي

ئةو هةر خةريكي ، ئةو كاتةي زؤربةي عةرةبةكاين نيو سوثاش هةلَهاتبوون، قني و نةوت خانةخانة
متمانةيان ئةوةندة ثي بوو كة ثارةي . دروست كرنةوةي تانك و كةرةسةي شةِر بوو بؤ طيان كورد

دستاين بةكاردةهينا بؤ كِريين دةهاتةوةو ئاسايش و دميوكراسي كور، مؤلَةتةكانيداخةيالَيان ئةدايةو لة 
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و بة كؤنترؤلَ كردين ، طةِرايةوة ناو ثاريت، زاين ئيتر ِروو لةتةواو بوونةهةر كة. كةرةسةي ئاليات
كرا بة باي دايةوة ناو يةكييت ولةشةو ِرؤذيكدا ، هةوليريش لةاليةن يةكيييت يةوة وةك براي بضووكي

ذي و ي برِِتيرةي ئةمةندة دراية كةوا ليئةس، ةربازي قةالَضؤالنمامؤستاو ليذنةي ضةك كِرين لة كؤليذي س
ئةو ، الي ئةو جووتة براية، دةبِرؤن خةبات طيِران و قارةماناين ِراستةقينة!! !ثي بكِريتري خانوو مولَكي 

ؤن نةلَين ثيشمةرطةي كهةر طيزبةالَم ،  و ئةمساليان ببنة ثؤليس و سةربازيةجووتة ثيشمةرطة تازا
 كة شةوة ئةوةوية برا لةسةربة دوو سي سالَيكيش ثيش رووخاين ِرذيم جووت. !!!خةتةرة بؤتان، بووين

وةك ئةوساي ديوة بةعسيةيت و  ةديوة كوردية كةلدةستيان ،  لة حكومةيت هةريمداوليثرسراو بوون
نةخير ، دةبوو دةرضوايةيان الي ِرذيم و بةياساي سةربازي فةرماين ِرةمي كردن، بووكرد ريط عةرةبيةكة

بةِراسيت ئةو . و لة كةكوكةوة بؤيان هات ميشيان وةرطرتواوي الي ِرذيربةلَكو ماشيين كؤين تؤمارك
جووتة براية و شيوةكانيان قارةمانن و دةبيت بابةيت ئةو بابةتةي سةرةوةش نةبن و ثشتيان زؤر لة 

 با ثيشمةرطةي كؤن و حةق حكومةيت هةريم دةبةن بةِريوةوبؤنا ئةوانةن . قةالَكةي مةريوان ثتةو تر بيت
ئافةرم فةوجي كوردي عةسكةرو ، ئافةرم حكومةيت هةريم. !!!نيش هةر ئاسين سارد بكوتنخوراوا
 .  ئاشي نةزان خوا ئةي طيِريت وتراوةبةخوا ِراست. !ثؤليس

  مجال موراد 
Jmurad52@hotmail. com

  2005 نةورؤزي
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