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 يسةرجنزؤر، بابةتيكم خويندةوة، ئينتةرنيت رابردوو لةيةكيك لة سايتةكاينيلةضةندرؤذيك
 ئةم زاتة  ئيمةش ضاو لة هةلويسيت بةلَكو،ةضةند ديِرئةم   نوسيينةويين بووة ه،راكيشام
ويندمةوة هةرطيز لة خيلةويئةو هةلَويستة لة ئايندة نلَيم ئيستا ضونكة بة دلَنيايةوة ، بكةين
 لةندةيني شار لة دكتؤرة بة ناوبانطةكاينيةكيك. هاتوة لة بابةتةكةدا…نمي خؤمدا نايبوالَيت

 ي بة هؤ، ذنان هةبووةنةخؤشيةكاين لة سةريةرو دكتؤرا بةريتانيا كة ماستثايتةخيت
ك كةمديماوةيةك لة توايني خؤيزانانةليكة يشانةؤنةخئةوثةيدا بكات و زؤريا ناوبانطي

 ي ضارةسةريدا بة هؤمكةي نةخؤشةكان لة ماوةيةك، بووني رازيكردووة زؤر ليانيان سةرد
ووة رؤذانة ب دانيشتينوسينطةكة ماوة دووسالَ لة ئةم دكتؤرة لة،تةوةضاك بوونةوئة
ئةم ،،نيانكرد هةبووة لةطةلَياندا بؤ ضارةسةر بةسيتي كة طرينةخؤشانةجطة لةو.  كردووة لة نةخؤشةكاينيشوازثي
دا تي شارةكة كردكة داريةيت خويندن ودةسةالَتي باالَيذنة ثيشكةش بة لييداواكاريةك، مرؤظانةدايؤرة لة هةلَويستيكتدك

 يو نةفسدةيكات  كردووة وي لة كارةكة كة خيانةيت وابووي ثيي لةبةر ئةوةي هةلَدةطريكة ئيتر دةست لة ثيشةكةهاتبوو
 واز هينان لة ي زياتر هؤيخوينديانةوة بانكرا بؤ ئةوة وةرطت و ياداشتةكةيان يلي ئةوةي دواي، بؤ كؤنتِرؤلَ ناكريخؤ

 ثرسياريكدا كة يكراوةتةوة لة وةالَم لةم جؤرةيان بؤ بةرزيداوايةكبوو كة رضونكة بةالَيانةوة سةي. ون بكاتةوة رويثيشةكة
والتةكةشيان  ، خزمةت بة مرؤظ و ذيان دةكات، ئةو مرؤظ دؤستانة يةي كارةكةي هةلَدةطري دةست لة كارةكةيبؤض

واز  ليذنةكة ثييا وابوو ،ةيت بك مرؤظايةيتي كؤمةلَطاخزمةيتت ويتة ديارة نا، واهةيةيبة خاوةن ثيشةيثيويستيان زؤر
 بِروانامةكةمدا  وةرطرتين دكتؤرةكة لة وةالَمياندا دةلَيت من لة كايت، شارةكةيان نيطةران دةكاتي ئةم دكتؤرة خةلَكهيناين
 من خبةمة كار بؤ خزمةت كرديناسويندم خواردوة كة خيانةت لةطةلَ ثيشةكةمدا نةكةم و هةموو تواناك ي ثزيشكيلة بوار

 بةالَم من ناتومن ، ثيشةكةم بة كار نةهينم و نةيكةمة ثرديك بؤ طةيشنت بة مةرامةكامن تايبةيتي بؤ كارمرؤظ و مرؤظايةيت
دةكات نةخؤشيةكةمي بؤي  ذنيك ديت ديت بؤالم باس هةركاتيكي لةبةر ئةوة، بطةينم كة بة ثيشةكةم داوةيئةو بةلَينانة بة ج

كسيي ناضارم كة كار،خؤم بكةم ي و ناتوامن كؤنترؤلَ جنسيم هةلَدةسيتي هةوةسيكةم نيشان دةدات خؤم بؤ ناطرينشوييسي 
 يحةزةكامن تير دةكةم دوا، نابيتي دةكةم هيض كاردانةوةيةكيم و ضارةسةرمن دكتؤر ي نةخؤشةكةش لةبةر ئةوة،لةطةلَ بكةم
 ي كار ئةجنام دايني ديارة ئةم حالَةتة ضةندين جار دووبارة بؤتةوة لة ذيامن هةر لةدوا بؤ دةست نيشان دةكةميضارةسةر

كسيان  سيي كاري كة بة نابةدلَيئةوانة  بوردمن كردووة بة تايبةيت يلي جار داوايدسيكسيم ثةشيمان بومةتةوة و هةن
 تر خيانةت لةطةلَ لةطةلَ ثيشة و نةتةوةكةم ي ضي ئةوة ئةم كارة ناكةم بؤي بؤية ئةم داوايةم كردووة كة ئيد،لةطةلَدا كردووم

 ثزيشكيم نيية و ي تردةكةم و بِروانامةكةشم هةلَدةوةشينمةوة لةمِرؤوة رادةطةينم كةهيض بِروانامةيةكي دةضم كاريك،نةكةم
  .  ضارةسةركردنكةس سةردامن نةكات بة مةبةسيت

 لةو ئاستة نةبينيوةتةوة كة يخؤ ي، بؤ ناكري خؤي كة كؤنترؤلَو زانيويةيت ذيرانةية ي ئةم دكتؤرة تابلَيديارة هةلَويسيت
شدا لة سةر شةقام يةكيك بينة ة ئيم راطةياندووة لة والَيتي ئةو هةلَويستة، بكات بؤيةي بةجيي جي دابوويئةو بةلَينانة

كورسيةكة ثاوان ي و ئةضي بةلَيكردنةوة دةلَ بري  يةكسةر يبي، ئةم كارة ئةجنام بدة دةتكةم بة وةزير دةتوايني بلَيثي 
 كة رؤذانة ، هةريم هةية حوكمةيتي ئيدارة لة هةردوو طشيتير و بةِريوةبةردةكات كة ئيستا ضةندين وةزير و بةِريوةبة

دةدةهينن  ي ناشةرعي دةولَةت بة ريط ثارة لة قاسةكايني، هةتا بؤيان بكر، خؤيان دةكةنيخيانةت نةك هةر لةطةلَ ثيشةكة
 ا هيني ئةم هةمووةتان لةكوي ئةريكةسيش نيية ثييان بلَ.  كرديبي ثةيداي لة كريكاري خؤيان و وةك ئةوةيئةيكةن حةالَلَ

         .. .. .. .. .. . م مالَ و ملَكةتان ثيكةوة نا ئةيبة ض
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