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   باوكي هةلؤ طةرمباين باوكي هةلؤ طةرمباين .... ....سوصند خواردن بؤ ضية كص بةرثرسيارةلص يسوصند خواردن بؤ ضية كص بةرثرسيارةلص ي  
   

سةرةتاي  ثصشةكي ئةمةوص لةوصوة دةست ثص بكةم كةمنال بووم لةقؤناغي سةرةتايي كةئةطةرصتةوة بؤ
نازامن بةضي ، رؤذص قوتابيةك بةمامؤستاي ووت. ين شةستةكان لةثؤيل ضوارةمي سةرةتايي بوومالَسا

مامؤستا رووي كردة هةموومان . وةكةهامت بؤ قوتاخبانة ثصم بوو، قةلةمةكةم ثص نةماوةبنوسم ضونكة 
ديوة يا دؤزي ويةتةوة وةئةطةر راستيم ثص نةلصن ئةوا  وفةرمووي كص قةلةمةكةي ئةم قوتابيةيي

سوصندتان ئةدةم منيش وومت مامؤستا بؤ سوصندمان ئةدةي وويت ئةوةي قةلةمةكةي البص و قسة نةكات 
هةموومان بص . كسةرخواي طةورة ضاوي كوصر ئةكاو ئيتر هيض نابينص وهةتا ماوة بةكوصري ئةمصنصتةوةية

. دةنط بووين وةبريمان لةوة ئةكردةوة ئةو قةلةمة الي كص بص و ئاخؤ ض قوتابيةك بةكوصري مبصنصتةوة
، قةلةمة الي كص ية ناشزامن ئةو لةناكاو لةدواوة قوتابيةك وويت مامؤستا الي من نيةو سوصند ئةخؤم

م نةمان زاين ضي ثص ئةلص؟ هةموو الَيةكسةر مامؤستا بانطي كردو دةسيت كرد بةقسة كردن لةطةليا بة
روومان كردة قوتابيةكةو وومتان مامؤستا وويت ضي؟ يةكسةر مامؤستا فةرمووي بص دةنط بن 

مةش منال بوين وةك مندايل ئيتر ئص) ) . دار هةلربة سةطي دز ديارة( (م الَقةلةمةكةالي ئةونية بة
ئيستاضاو كراوة نةبووين وةنةمشان ئة وصرا زؤر ثرسيار لةمامؤستا بكةين هةر ئةوقسةي 

ئةم روداوة مةبةستصكي .. م نةمان ئةزاين ئةوة ثةندي ثصشينانةالَمامؤستالةطؤماندا ئةزرن طايةوة بة
 وةك سةرؤك كؤمار الَاوصكي بام ئيستا هةموو مرؤظيك كةئةبصتة لص ثرسرالَبة. سوصن خواردن بوو

ياسةرؤك وةزيران يا جص طرةكانيان يا وةزيرةكان يا خودثزيشك ئةبص سوصند خبوا لةبةر دةم 
م ئةم سوصند خواردنة وةك سوصند الَبة، ثةرلةماندا يا ثزيشكةكان لةرؤذي دةرضونيان سوصند ئةخؤن

و مامؤستا لصثرسينةوةي هةية ، رصتةوةبص و بدؤز) قةلةم(خواردين قوتاخبانة كة نية كةبؤ ثص نوسصك 
ئةم سوصند خواردنةي كة لص ثرسراوان ئةخيؤن بؤئةوةية كة لةذياين !!! بةرامبةر ئةو سوصند خواردنة

وئاين يان وةكةم تةرخةمي نةكةن لة كارةكانياندا وةبة ثص  رؤذانةيان دا دلسؤز بن بؤ خاك و نيشتمان
زؤرينةي  وة ئةتوامن بلصم. يةزدان و كؤمةل و دادطاضةوانةي ئةوةوة بةر ثرسيارن بةرامبةر 

ثةيرةوي ئةو سوصندخواردنة ئةكةن تةا ضةند ثزيشكص كيان نةبص ئةويش بة ثةجنةكاين  ثزيشكةكان
م الَبة. دةست ئةذمصرصن وةئةطةر ئةوضةندكةسة نةبص كةس قةدرو رصزص ثزيشكة دلسؤزةكان نازانص

ئةكةن و   طةورةكان زؤر كةميان ثةيرةوي ئةو سوصندخواردنةبةثصضةوانةي ثزيشكةكانةوةلص ثرسراوة
كوصريش نابن ئةتوانني بلصني ئةوانةي كةدلسؤزن بؤ طةل ونيشتمان وة مةبةست وداواكاري طةل ئةخةنة 

لص ثرسراوان  وةلةبةر ئةوةي كةئصمة ئةيبنني رؤذانة هةموو. ثصش هةموو ئاماجنصكي خؤيان زؤركةمن
وكاري و ئةو ثارتةي دايناوة ئةكات هةزار ئةوةندة هةموو  ةندي خؤي و كةسئةوةندةي كار بؤ بةرذةو

بؤية ئةوانةي دلسؤزن نابينرصن وة لةبةر دلسؤزيان بؤ طةل . كارة كاين طةيل خستؤتة ئةو الوة
ونيشنمان بةرةو رووي بةربةرةكانيةوة ئةبنةوةو وايان لص ئةكةن واز لةكارةكانيان صنن وةدوايش 

سؤز نني دةست ئةكةن بة دةهؤل لصدان و ريكالمةكردن بؤيان كة طواية نةيان توانيوة ئةوانةي كةدل
وةئةو مرؤظانةي كةلة نزيكةوة ئةم . كارةكانيان بةثصي ثصويست جص بةحص بكةن بؤية دوور خراونةتةوة

وةزؤر باش ئةزانني كة يةزدان تؤلةي ئةوخيانةتةيان لص . بةرصزانة نةناسن زؤر زوو بروا ئةكةن
دانيشتوان بلصن ئةوة تؤلةي %80م ئصمة ئاطادارنني وة ممكنة كةروداوصكي بةسةردا بصت الَةكاتةوة بةئ
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وة كؤمةل ئةطةر وةك مامؤستاي قوتاخبانةكة بواية ئةوا . ئةوةية كة خيانةيت كردوة لةطةل ميلةتةكةيدا
 ئةوةي نية لة يتالَوةهةموومشان ئةزانني خاك ونيشتمان دةسة، ئةيتواين لص ثرسينةوةي هةبص

. خائيناين بثرسصتةوة هةر ضاوةرواين رؤلة دلسؤزة كانصيت لة و خائن و داوصن ثيسانة ثاكيان كةنةوة
نوس  لةبةر ئةوةي لةهةموو شوصنصك مامؤستايةك نية بؤ لص ثرسينةوةي سويند خؤران ئةبص مصذوو

  . نوسةران بنب بةمامؤستاو بؤ لص ثرسينةوة يان و
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