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  ريبوار عةبدولقادرريبوار عةبدولقادر ...  ...  كورد دةكةن كورد دةكةنيي لةئةنتةرنيت شةرِ لةئةنتةرنيت شةرِييئةوانةئةوانة

  
كة ئةمرِؤكة وةكو  ئةو سايتة كورديانة بيت، يخةريك و  بضيتة سةر ئةنتةرنيتي بة ورديهةر كةسيك

 ال دروست دةبيت كة ئاخؤ ئةو ي ئةوةييةكسةر ثرسيار كورد،  كوردو كةسايةيتمؤرانة بةربوونةتة طياين
 ي ضةند بةرذةوةندييك كور هاتوونةتة كايةوة، ياخود لة خزمةيتي كيشة خزمةيتية لة ثيناوسايتان

 لة بة ثارةو ثولَ تةمويليان دةكةن؟ و  كة ئةم سايتانة بةرِيوةدةبةنيتايبةت؟ ياخود كين ئةو اليةنانة
ر هةن كة  زؤيككةن، نةتةوةطةلي ب كورد كارراستيدا من بؤ خؤم بة طومامن كة ئةوانة بؤ خزمةيت

 نةديوة بة تاكيكم لةوانة خؤيان دةذين، بةالَم هيض ي جوطرافياي زؤر لة رؤلَةكانيان لة دةرةوةييكذمارةي
 دةرهةق بة  ئةم كارو رةفتارانةي خؤيان بكةن، ئةوانةي نةتةوةيي كورد شةرِي نةتةوةقةد رؤلَةكاين

 و  كوردستان ننيي ئيستايرِةيةك لة بةرذةوةند بزانن يا نةزانن زةرِص دةدةن، ثئةجنام خؤيان ينةتةوة
ضروك دةرهةق  و سووك و  ماناص ئةوةندة بي كةس قسةص رةمحيان ثي ناكات، بة تايبةت هيندشميذوو

 ي نةتةوةكةي بابةكوشتة دوذميني دةكةن هةردةلَيوةوة ناكةسايةتيية كوردييةكاين و اليةن و بة حيزب
 و  واناشرييني راستةقينةو بوير دةبينم كة لةنيو ئةنتةرنيت كاريةم، من زؤر بة دةطمةن قةلَخؤيةيت
  بازارِو هةلَويسيت بزيوو جويين نووسييني كة خةريكي وابةدخوو بنووسن، هةموو ئةوانةيطوفتار

 بؤ ي خؤيان ريويتدةروونني، سق ي طريكويرةي كؤمةلَ خوداين ناو ئةنتةرنينت ئةوانةن كةناشرييين
من  خؤيان بكةنةوة،  دةروونيةكاينص ئةنتةرنيتةوة طري لةريطةص هةلَطرتوون، دةيانةوصان ثهةندةر

 كورد ي ئيستاي بة وةزعص طوي ئةوةص، ب!!ئةو قةلَةمة سةنطينانة كين و تيناطةم ئةو ناوة رةونةقدارانة
 هةنديكيان صار هةن كورديان نان داوة، جي لةوةتةي وا زل زل دةكةن هةر دةلَييبدةن دين قسة

 بكؤلَيةوة بؤت روون دةبيتةوة جطة لة يبنةوانيش و دةرِشينةوة ئةطةر لة بنج) (وةك

ندةوارو ص بيكدةمرِوتيستا كةوتؤتة دةرةوةص و  ئةو شارو ئةو شار نةب)( بنةماو نةخوييئي 
  .  تر نييةيوالَت هيض

دلَيان هيندة  و  نابيننص خؤيان ثةروةردة كردووة كة هيض شتدةرووين و ة هيندةيان رق لةناو دلَئةوان
 و  نابات هةموو لةناو رقيدونيايان لةبةرضاو رةش داطةرِاوة، هيندة و رةشة بةرضاويان بؤتة تةين

ئارةزووة  و لَهةرضيةك كة مةبةستيانة لةطةلَ خؤيان دةيبةنة ذير ط و  خؤيان طيان دةدةنيكينة
شية بة كورد ؤ سايتةكانيش وا ديارة ئةوانيش حةز لةو شةرِفر، خاوةينيشةيتانيةكانيان نايةتة د

 بنةماو صب و ضروك و  ئةو هةموو قسة سووكصهةب)  (دةكةن، ئةطينا ئةطةر زةرِرِةيةك
  كردين ئةوانة جطة لة دذايةيتص خؤيان بالَوناكةنةوة، وا بةديار دةكةونارؤشنبرييانة لة سايتةكاين

 ي لةناو ضلَثاوةكاندا تا بناطوييان غةرقص ديكةيان نيية، ئةو زاتة زةريفانة كة تا دوينيكورد هيض كاريك
 دوذمنان ي لة خةبات دذي سايتةكانيان هيرش دةكةنة سةر ئةوانةي لة شاشةطوو بووبوون، ئيستا

 باسيان ليوة دةكةن،  حورمةيتص خؤ ئةوانةش لة هةلَة بةدةرنني، بةالَم ئاوا بةبص كردووة، ئيسةريان سث
 يطواية جةنايب ثرؤفيسؤر)  كوردستان نةباميكبريا خةلَ (صيةكيك دةنووس دةبيـتةوة يكة خةلَك بيز

من  (ص دةنووسي دي هةموو ماتةلَ دةبن، يةكيكي نةبيت خةلَك هايدرؤجينيية، ئةطةر كوردستاينزانسيت
  وةكو ئةو رةيتي هيندة زةريفة ئةطةر قاثشؤريكي ثياويكصوا دةزان) ص سةرؤكم ب مةسعود بارزاينصنامةو
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 دةكةون، يبةدوا وةك خؤيان يئةوانة والَت ي دةرةوةسةطةوانةكاين ناترو هةموو يسةرؤك بكاتةوة ئيد
 ئةم دوو يكاك مةسعود وةك بلَي و  هيرشكردنة سةر مام جةالليئةو زاتة نازةريفانة كةوتوونةتة دوا

 باشة خؤ ئةطةر ئةو دوو رابةرة نةبووان هيض ص كورديان ويران كردووة، ئي هةن مالَيخةباتطيرِة لةوةتة

 هاتنةوةيان هةلَدةكيشا، ي ئاخ نةدةكةوتةوة تا  خؤيانييةك لةو حةثكارانة ضاويان بة زيد
 بؤ  طشيتي را دروستكردينيبن لةثيناوكاركردن  و  خويندني لة دةرةوة خةريكي ئةوةئةوانة لة جيايت

ص و  رةخنة بطرص مرؤظ خؤ دةتوانصئ ... ثينجةم قيزةويني كورد خةريكن دةبن بة تابوريكيشة خزمةيت
  . و جوين دان رةواو هةقة، بةالَم نةك رشانةوةيرةخنةش كاريك

 بة يةكتر يض يةكان رؤذانةرة كورد لةنيو ذووي تؤ لةوةطةرِ،دةرةوة كورديية لة سايتةكاينيئةمة كار
ورانة هةتك نةكرين، و كورد نيية رؤذانة لةو ذكؤمةالَيةيت و يسياس و ي ئةخالقيدةكةن، هيض بةهاييك
 ...بسورِيتةوةةزاياندا رؤذانة يةك مليون كير لة فرانة وو هةر لةناو ئةو ذي ئةوةيتةنانةت دةطاتة رادة

 يشكةوتنخوازةكان سةلةفية ثيةرطة ديرينةكان، هينديكيان بةناو ثيشميسةير لةوةداية هينديكيان بةناو
 ي يةك لةكوردستان هةية هةر هةموويض هةري بةرتة ليربايةتةوة داويانةاويهةنديكيان بةنو 

 كوردستان ي ئيستا جواينيتيك بةديليكيان هةبيت، ئةوانة ضاويان هيض شي ئةوةرةتدةكةنةوة يب
 لة و كةمو لةرؤذان نةيانفةرين هيندة رةشة تةا خالَة رةشةكان دةبينن، قةت رؤذنيت، ضونكة دلَيانابي
 يؤذةرِث بةالَم بةدةيان هةزار ، خراثيشيان زؤر كردوةيكار  هةلَةويانة ئةطةرض ئةو حيزبيسا

 سةدان هةزار فةرمانبةريان كردوة، شةقامةكانيان  ذيايني كراوة، تةنزميي بةجيكردنةوة جئاوةدان
مينيدةيان شاشة و يكردؤتةوة، بةسةدان هةزار رؤذنامة دةردةضنويو  تةلةفزيؤنيان واالَكردوة، هي 
، من نازامن ئةوانة لةنيو يان دروست كردوةان نيودةولَةتوردو كيثةيوةند و  خةلَكيان ثاراستووةيئارام

 ديرين بيت ضؤن دلَت يرطةكابرا كة تؤ ثيشةطةنانة ضييان بؤ كورد كردوة لة ئةوروثا؟ جا ئةو ذوورة بؤ
 بةردةهةموو ؟ ثاشان ئةطةر جيت هيشتووة ضؤن دلَت ديت ئةو ي يلَي يةكةم جار كوردستان جصد

 برا ئةطةر ي تؤيان شكاندوة؟ ئةيتان هةزار جار تينوية هةزار ب كةيكانياوانة  ناو ئةوخبةيتةذةنطاويانة 
يكدا وةكو ةوة لةذوور ثيكلةفخوازانة ضؤن كؤدةكةيتةوة ئةو هةموو سةية ثيشكةوتنخوازجةنابت هيند

 ي سةري هةقة لةتةثلَ-ماوةي دوا طوللةتان ث-، ئيوة ئةطةربؤ ئةمالو ئةوال دةنيرن بةكؤرس جوين تويت
  .  لة هةموو طريكويرة دةروونيةكانتانص رزطارتان دةبيئيد و  بدةنخؤتاين

  
  :تصبيين كوردستان نصت

 

هيوادارين لة شوصين ئةو ...  زؤر لةو وشانةو صت بص لَك بلَ ناأةواية بة خةكاكة أصبوار زؤر
 .اين بةكارت هصناوة، شايستة نني لةسةر شاشةكة دةربكةونمةقةستانة زوير نةبيت، ضونكة وشةك
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