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  كورتة ضريؤك

  موكةِرةم رةشيد تالَةباينموكةِرةم رةشيد تالَةباين... ... نامؤي نامؤستاننامؤي نامؤستان

باوكي تووِرةي ثةجنةي وشةي ِرقي بة ضاوي ، نامؤ هةركة ضاوي هةلَهينا
قذي زةردي خوشكةكةي بة دةسيت ئارةزووي ، شيين داطريكةردا دةكرد

تانة شينةكةي سةر ديدةي باوكي ، تيين كوِرو كالَي طةِرةكةوة دةينالَاند
 دِركةزييةكي هةميشةيي و هةردةم لة ناخيدا بة جةرط و دلَيدا ببووة

  . دةضةقي و خويين هةناسةساردي يلَ دادةضؤِري
لةناو بؤن و بةرامةي وشةو جيهاين وينةو رستةي مرواري و   

هةست و نةسيت ، كيش و سةرواي رةنطاةرةنطدا ثةروةردة بوو
، ةروةري دةردةبِري وورووذينراوي بة خامةي نيشتمانثةروةري و كوردث

وشةو رستة رازينراوةكاين بةرثةِري هةموو ثةِرة سثييةكانيان 
بة باخضةو ، ثةثوولةي رةنطاورةنطي وينة نايابةكاين، دةتةنييةوةو

دلَ و ، طولَزاري هةموو ئاسكؤلَةو نزاري اللةزارة رةنطينةكاندا دةفِرين و
  . ةشكة دةكرددةرووين وشةثةروةرةكانيان ئةوةندةي دي خؤش و شاط

بة ، زؤر جاري ديكةيش، زؤر جار لة ئاماجني هيواو مةبةسيت خةونة ثةمةييةكاين دةداو  
بة خامةي ِرق ، دةهؤلَي نيشتمانثةروةري دةدِري و، وشةو رستةكاين شةرمةزار دةكردو، ثيضةوانةوة

 لة جاِرو كيلَطةكاين شةرمةزاري، هريشي ناِرةواي دةكردة سةر كةلَةثيياوة نيشتمان و خاكثةروةرةكان و
  . نةبةرديدا دةضاند

اليف ثيشةوايةيت ، لة كؤِري وشةثةروةرو خاكثةروةرةكاندا سينةي لووتبةرزي بةرزتر دةكردةوةو  
طيان و ، لةطةلَ كايت هؤش سِركردندا، داهينان و ئةفراندين وينة ثةمةييةكاين هةست ورووذينةري ليدةداو

  بوونةوةري خؤي ذ 
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يب ئةوةي ثةري مانط ئاوِريكي ، وشةو رستةباراين دةكرد، بؤ الي ثةري مانط دةفِري و، ردوبري دةك
، لة ئاميزي خةونيكي تالَدا سةري ماندوويةيت دةنايةوةو، بة هةناسة ساردي دةطةِرايةوةو، ليبداتةوة

  . دةسيت لة طةردين ثةذارة دةكرد
ئاواتة بة ثرزؤلَ بووةكاين ،  لة دةرديسةري وخةون بة جيهاين فريشتةوة خولياي شةوو رؤذي ثِر  

، بة وشةي فريودةرو وينةي هةلَخةلَةتينةر، خؤي بة دؤسيت راستةقينةي خاكثةروةران دةزاين و، بوو
ريتمي نويي دةكردة ضةثكة طولَي رةفتارو كردة ، سةرواي نويو، بزةي ساختةي بةسةردا دابةش دةكردن و

تيشكي هةتاوي بريي . ةخت و دذوارةي ئاسؤي خةبايت ثيدا تيدةثةِريهةميشةييةكاين ئةو رؤذطارة س
خاكثةروةري ثالَي بة دلَسؤزو خاكثةروةرانةوة نا خؤيان لة ريزي ئةو دةستة دلَسؤزو نةبةردانةدا 

سروودي ثِر ئاوازي ذيانيان ، ضراي رووناكي رؤذي دادييان لة جةنطةلَة تاريكةكاندا هةلَدةكردو، بدؤزنةوة
وشةي رةسةين بةرطرييان لة ناخي كؤرثة ساواكاين ضيا ، ةردةم مايكرؤفؤنةكاين دلَثاكيدا دةطوتةوةولة ب

  . سةركةشةكاين نيشتماندا دةضاند
خؤي ، لة ناو جةنطةلَي درؤو دووِروويي و طةندةلَييةوة، توولةمارانة، بة نابةدلَييةكي رةشةوة  

ئةو رؤذةي ثةلَة هةورة رةشةكة ئامساين . كاين هةتاوخزاندة كؤِري ثياوة دةست و مستةكؤلَة ثؤالَيينة
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ريي بة هيض تيشكة كؤرثةيةكي هةتاو نةدا سووض و قوذبنيكي مالَة هةذاريك رووناك ، شاري داثؤشي و
غةم و ثةذارةي يب ، بكاتةوةو كوللةي زةردي رق طولَة ئالَةكاين باخضةي طةشي ئوميديان هةلَثِرووكاند

ئةو دزةي كردة ريزي طيان لةسةردةستةكاين ،  دوورو شارةكاين دلَيان تةنييةوةشومار ئامساين طوندة
  . خؤي لة نيو رةمشالَيكي دووري ختوويب ئاشووبدا دؤزييةوة، هةناسةو
بوونة ثةثوولةو بة ئامساين والَتدا ، ضةندين طياين نةبةرد، ضةندين جؤطةلَةي خوين كةوتنة ريو  

  و اللةزاري نةمريبةرة، سروودي ئازادييان ضِريو
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ضةندين باوك و دايكيش يب ساواي ئوميد ، ضةندين مندالَي ساوا يب دايك و باوكي رؤذ بوون و، فِرين و
فرميسكي خوين و ، ضياو طةيل و تاظطةو بنارو نسارو كويستان، ضةندين لووتكةو الَ و، بوون و

ري ، لة شةوة تاريكةكاين ضاوبةسنت و، يانبؤ كؤرثةي ئةو طيانة نةبةزانة طر، نائوميدييان رشت و
ناوو طؤِرةكانيان يب شوين و ناونيشان ، زيندة بةضالَ كران و، طوللةريذكردندا، ليطرتن و جنيو باران و

  . مانةوة
سيماو سةرو ، نائوميدو هةناسةسوار سةري شةرمةزاري دةهيناية دةرةوةو، لة ناو رةمشالَةكةوة  

. رؤذانةي جيي طالَتةو طةثي كوِروكالَ و كيذة ضاو شينةكاين ضيا سةركةشةكان بوورةفتاري ، ثؤتةلَاك و
دةسيت لة طةردين ، ئةو لة سيبةري ئةو ضيا سةركةشانةدا رانةهاتبوو، ئةو بارةي لةال باريكي طران بوو

سثةي كةوي طويي لة قا، بؤن و بةرامةي طولَة كيويلةكاين لووتكة بةرزةكاين دايكي نيشتمان نةكردبوو
لةو شةوةدا كة طةردةلوولة رةشةكة ، ئاوازي مششالَي نةبةزين نةطرتبوو، ريبازي دريذخايةن و

دزةي ، رووباري ضارةنووس ديار نةبوو، ثياوة ضوارشانةكان روو بة رووي مةرط بوونةوةو، هةلَيكردو
، ةضةكي ناثاكاين ماض كردوضةندين م، ضةندين دةسيت رةش و، كردة ئةو ديوي تاويرة خةلَتينةرةكانةوة

طوندي ، شاري رةشثؤش و، هةلَةيت ركن و، بةسةر لةشي ضةندين ضياي دووطيان و رووباري تووِرةو
لة ضةندين شؤستةي شارة بيانييةكاندا يب ثارووة . كاين طرياودا تيثةِري، طؤماوي خنكاوو، رووخينراوو

تا بةياين هةلَ لةرزي و ، لة بةردةم لؤقنتةو قاوةخانةو ئوتيلة سيخناخةكاندا، نان و برسي و تينوو
  ، دانةضؤقةي هاتيو دةسيت لة دؤزةخ ثان كردةوة

بة يارمةيت ضةندين دةسيت رةش و سثي و ، روو زةردانة ثيي بة جةرطي برسييت و تينوويةتيدا ناو  
داواي ، و ملوانكةيةك بوختاين هةلَبةست ورستةيةك درؤ. لة ختوويب نامؤستاندا طريسايةوة، سوور

  ، ناونيشانيكي ساختةي كرد، ناويكي ساختةو، ثةساثؤرتيكي ساختةو، ناسنامةيةكي ساختةو
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رةطةزي خؤي تووِرداية ، ناونيشاين نيشتمانثةروةري كردو، نةفرةيت لة ناوي رةسةن و ناسنامةي باب و
ثةرييةكان برسي ،  بؤ باوةشي ثةريي شةواين نامؤستان ناوردة وردة هةنطاوي، دةرياي بريضوونةوةوةو

بريي ، ئةويش خةونةكاين دةبوونة خوري و. ليويان يل وةردةضةرخاند، و تينووي لةو جؤرةيان نةديبوو
شةوانة لةوثةِري شةقامة ، لة نامؤستانيكي ديكةي ئةثةِري ئةتلةنيت، لة خوشكةكاين نةدةكردةوة
ثالَي ، دوو سي طةالَيان لة دةست دةنراو، يلة دوا مؤديلةكان دادةبةزينران وسةرةكييةكانةوة لة ئؤتؤمب

  . بؤ رؤذي دواتر لة كةباريو هؤلَة سيخناخةكاندا بة دواي نيضريي نويدا دةطةِران، نةفرةتيان ثيوة دةنراو
هةتاوي  ،ئامساين شني و، لة ئاميزي ثةرداخة ثةي دةر ثةيةكاندا بزر بوو، نامؤ لة نامؤستاندا  
هاوين و زستان و ، دؤلَ و شيوي ثِرلة طولَ و طولَزارو، رووباري بةلةزو، لووتكةي سةركةش و، طةش و

ئةو ثياوة نةبةردانةي لة بري كرد كة بة طذي ، ثاييزو بةهاري دايكي هةش بة سةري نيشتماين ذ بري كرد
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،  لووتكةي مةبةست دةهاويشتبة تيشكي ورة هةنطاوي توندو تؤلَيان بةرةو، رق و مةرطدا دةضوون و
بة روويدا ، ضةندين غةم و ثةذارة روويان يت كرد نة هاودةم و نة هاوِري و نة كةس روويان تينةكردو

  . ثةذيوان و هةناسةبِراويان كرد، هةلَشاخني و
نامؤ باوةشي بة تاويري هؤشدا دةكردو بة وشةو وينة ، بؤ خؤدةرباز كردن لة بةندخيانةي ثةذارة  

كةس بِروايان بة وشة بريقةدارو ، ةيت دروستكراوو هةلَبةستراو غةمةكاين دةِرةواندةوةباب
ئاطةيان لة نةهامةيت و دؤِراوي و نوشوسيت و سةركيشيية يب سةرو ، هةلَبةستراوةكاين نةدةهيناو

شارييةك ليي نزيك ، نامؤيةك رووي ثينةدةدا، هاوِرييةك ليي طردنةدةبووةوة. بةرةكاين بوو
تةنيا لة نيو تةنياييدا دةتوايةوةو تةنيايي ببووة ، نةدةبووةوةو ئافرةتيكي نيو شةقام توخين نةدةكةوت

  . تةوقيك و لة طةردين ئاالَبوو
  هةورة ، وةرزي بةهاري نيشتمان راثةِري، لةم هةناسة ساردييةدا  
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طوالَلَةي ئاوات ، ئازادي كةوتة ريجؤطةلَةي ، ضياي بازووة نةبةردةكان رةوينةوة، رةشةكاين شارو طوندو

ثالنيكي رةشي لة نيو ناخي ، سةرخؤشانة شاطةشكة بوو، بة تيشكي هةتاوي سةربةسيت طةشانةوة
بةستةلَةكي ، كؤرثةي هةتاو طةورةو طةورةتر بوو، ضةندين ثةري مانط ئاوا بوون و، بؤطةنيدا داِرشتبوو

، يةكيك لة كورسييةكاين زةوت كردو، يش كردوخؤي بة ناوجةركةي دةنطي طةلدا ك، دووري بِري و
كة لةميذبوو خؤي بؤ ، دةسيت بة راثةراندين ئةو ثالنة رةشة كرد، هةناسةيةكي ثشووي بةبةردا هاتةوةو

ئازارو ئيشي دةضزاندة دلَ و دةرووين بةستةزمانان و بيدةستةالَت و بيغةل و ، راست و ضةث، مةالَس دابوو
  . طولَ و طولَزاري ئاوات و هيظي طةليكي ليداثاضي، رو سيخوِر بةزينةكان وغةشةكاين شاري دكتاتؤ

رةمشالَي ئاوات تيكدراوو ، خةرماين يةكدةنطي سووتينراو، وةرزي زيزبوون هاتة ثيشةوة  
هةرضي وينةو ، نامؤ لة زيدي لةداياكبوونيدا طريسايةوةو، ثةلَةهةوري ناكؤكي قوِرطي شاري تةنييةوة

نامؤ بوو بة دةنطؤي قوِرط طرياوي ، لة بةرذةوةندي كورسيدا خستنية طةِر، امةو بريي هةبوونوشةو خ
  . دةربار

دةريان ، ئةوانةي رووناكي بريو ضاويان كزببوو، تيشكي هةتاوي يةكثارضةيي شاري طرتةوةو  
كاين بةجي دايك ساواو ورديلة، باوك ئاطةي لة كؤرثةي نةما، بارطةو بنةيان يل ثيضايةوةو، نةبرد
الشةي كؤرثةو كوِرو كالَ لةسةر ريطةو بان ، بةرةو ختوويب نامؤستان جلَةوي كاروانيان طرتةبةر، هيشت

حةشاماتيكي بيشومار لة ختووي . و بنار ضياو طردؤلَكةكاندا بوونة خؤراكي قةل و دالَي نةهامةيت
ختووبيان ، زؤري لريامالَني و، يكردوباو بؤران و بةفرو كِريوةي نةطبةيت هةل، ئاوارةييدا طريسانةوة

نامؤ هيض ريطةيةكي قوتاربووين لةبةردةمدا نةمايةوة ثةساثؤرتة ساختةكةي . لةبةردةمدا داخرا
  :لة دةرطةواين ختووب ثاِرايةوة ريطةي بدات لةو دؤزةخة دةرباز ببيت، دةرهيناو

  ؤرت و بطرة ئةوة ثةساث.. من نامؤستانيم..  من نيشتمانيستاين نيم-
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  ! ئةوة ظيزةو ئةوةش ناسنامةي نامؤستان
الي سةير بوو ضؤن نيشتمانستانييةك ثشت لة ، دةرطةوان بة بزةيةكي سةيرةوة ئاوِري ليدايةوةو  

. ثشيت تيكردو دِركة ئاسنينةكةي لة بةردةمدا ضةقاند، نيشتمانستان و خاك و زيدي نةتةوةي خؤي دةكات
  ! ! !  و لة دةرياي شةرمةزاريدا رؤضوونامؤيش بوو بو دلَؤثيكي شةرم

 30\8\2003 

3 


