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  موكةِرةم ِرةشيد تالَةباينموكةِرةم ِرةشيد تالَةباين.... .... ! !! !خةريك بوو دةنط نةدةمخةريك بوو دةنط نةدةم
  

 دةنطدان و ي بةياين بضمة بنكة دةنطداندا كاتذمير حةويتيدةبوو لةبةر كارة ِرؤذنامةنووسييةكةم لة ِرؤذ
 زوو بضمة بنكةكةو بؤية هةركة شةو هامتةوة بةلَطةنامة تايبةتييةكامن ئامادةكردن تا بةياين، دةنط بدةم
شةو خةو لة ،  دةطويزامةوةي ئؤتؤمبيل مب كة بؤ سةر كارةكةدةم و زوو بطةِريمةوة تا ضاوةِروايندةنط ب

 بة ئاطة هامتةوة  ثةيايني كاتذمير ثينج خةو بردميةوة ئةوةندةم زاينيضاوم نةدةضوو نازامن كة
خؤم ، لَتيم كردو بةيانيم بؤ خؤم ئامادةكردو قاوة ناو ناينيةكسةر ضووم دةم و ضاوم ششت و ضام يل

 مالَةوةم كردةوةو ِرؤيشتمة دةرةوة يةك ضارةكة يدةرطة، كاتذمير طةيشتة شةش و نيو، ثؤشتة كردةوة
  كارمةندايني ذمارة دوو سةدو يازدة بةر لةوة دةنطدايني بنكةيسةعات ثتر ِرؤيشتم تا طةيشتمة ال

ِراوةستاين تا ،  خةلَكيان دةثشكين بوون كةيبنكةكة بطةنة سةر كارةكانيان تةنيا ثاسةوانةكان لةو
نةك هةر ،  مةدةن كةس بيتة ذوورةوةيدانة دانة كارمةندةكان دةهاتن و طوتيان ِر، سةعات بوو بة حةوت

 بنكةكة لةناو يلةبةر ئةوة،  هةوليردا كارةبايان نةبوويئةو بنكةية بةلَكو هةموو بنكةكان لة ناو شار
ئةمةيش وايكرد ضوونة ذوورةوة تا كاتذمير حةوت و ، تاريك بوونقوتاخبانةيةكدا بوو بؤية ذوورةكان 

 مؤبايلةكامنان  ثشكنني و وةرطرتينيدوا، لة حةوت و نيو ِرييان دا بضينة ذوورةوة، نيو دوا بكةويت
ضوومة دووةم و سييةم ضوارةم ذوور هةر ناوم ، منيش ضوومة يةكةمني ذوور ناوم نةبوو، ضووينة ذوورةوة

 ديكة ي ئةو ليستة بكة بزانة بريكارةكةت بؤ قوتاخبانةيةكي بِرؤ تةماشاكسةر ئافرةتةكة طويتية، نةبوو
 ديكة ي سةدو هةشتاو دوو بؤ قوتاخبانةيةكي ديتم بريكاري ثيشوازيهامتةوة هؤلَ، نةطويزراوةتةوة

 بؤ كاتذمير هةشت يلة كاتيكدا كة تةنيا دة دةقة، ي بطةمة ئةوي دةويت بة ثطويزراوةتةوة يةك سةعايت
مةوة ضلوةِريطةِرامةوة يب،  بةسةرمدا زالَ بوويناضار تووِرةي،  ئؤتؤمبيل بكةميمابوو كة دةبوو بطةِري 

 ئةطةر ناويشت نةبوو وةرةوة ناوت دةنووسم و  يةكيك لة ئافرةتةكان طويتيئةطةرض،  دةنط بدةميئةوة
م من طومت من هةر الَبة،  بنووسن با دةنط بداتي ناوثيش ئةويش يةكيك لة كارمةندةكان طويت، دةنط بدة

  ! ! !  بكةمي بةشداري فةرميمن دةمةويت بةشيوةيةك،  خيزانةكةم كة ئةونيش دواتر دينيخؤم نيم ئة
 خؤماندا يلةويش لةبةردةم مالَ،  ويستي خؤمان ماوةيةكي مالَي هيشت تا طةيشتمةوة اليبنكةكةم بةج

 ي كوردستامن ثرسي ِريفرةندوم لة هةريمي ثرؤسة خيوةيتي بةرثرسيلةالويك،  دةنطدان هةبوويبنكةيةك
 بضؤ لة بنكةكة بثرسة بزانة ِريت دةدةن دةنط طويت؟ كة لةبةر دةرطةكةماندا بوو طومت دةتوامن دةنط بدةم

  ! ! ! بدةيت تا بييت ليرةيش دةنط بدةيت
  ! ! ؟ بدةم و بضم لةوان بثرسم كوردستان دةنط يطومت بؤ سةربةخؤي

 كردم وازم لةو بريؤكةية هيناو خؤم بة مالَدا كردو فؤرمةكةم بؤ يئةمةيش زؤرتر تووِرة! ! ي بةلَطويت
 ي طوتن تا بضن دةنط بدةن و ِرؤيشتم ضاوةِريي بنكة نوييةكةم ث هيشت و ناونيشاينيخيزانةكةم بةج

 دةركةوت كة شؤفيرةكةيش نةيتوانيوة يلةو، هات و سواربووم يئؤتؤمبيلةكةم كرد تا ماوةيةك تيثةِر
 ئةم طةِرةك و ئةو طةِرةك يخةلَك بة ث،  ديكة هةلَبطرينبة ناوشارد ِرؤيشتني نةفةرةكاين، دةنط بدات

لةشار دةرضووين و ثاش ماوةيةك طةيشتينة دةزطة و ثيوةندميان بة ، دةضوون تا لة بنكةكان دةنط بدةن
 ي نووسني و دواتر لةطةلَ هةموو كارمةندةكاندا ِرؤيشتني لة بنكةيةكيِرييةوة كرد كة ناو كارطييبةرثرس
 كوردستان ثتر ِرؤشن و  طةيلي خؤمان بةو ليستانة دا كة ئايندةي و دةنطي دةنطدان ناومان نووستايبةيت

  ! ! مسؤطةرتر دةكةن
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 ي ئةوةن ئةوةية بنكةكانيان طؤِريوة يبطرنطتريا،  هةلَبذاردنةكان زؤرةالَي باِرةخنةمان لة كؤميسيؤين
 يزؤربة،  كةس نةيزانيبووي دةنطداندا نةبيت كة ئةويش زؤربةيتةنيا لةشةو، دةنطدةران ئاطةدار بكةنةوة

،  دواكةوت بةياين كارةبا بوون بؤية دةنطدان لةو بنكانة تا كاتذمير حةوت و نيو يان هةشيتبنكةكان يب
 دةنطدان هةر طةِرةكةو لة دةبوو بنكةكاين، تيان ئامادةنةكرابووالَهاوو طواستنةوة بؤ ي هؤيجطة لةوة

، هةرضؤنيك بيت خةريك بوو دةنط نةدةم،  كرابايةي زؤرتر بؤ خةلَكي خؤيدا بيت و ئاسانكاريطةِرةك
دةبوو  هةلَبذاردنةكان ِرةوايةوة كة الَي با كؤميسيؤينم دةنطم بة طةلةكةم داو تووِرةييم لة بةرثرساينالَبة

 ئةم  ئةو كؤميسيؤنةية كة سةرثةرشيتيم ئةمة يةكةم و دوايةمني جارالَبة! ! كارةكانيان ِريكتر بوواية
 كوردو ي داديدا ئيمةخوا يار بيت لة هةلَبذاردنةكاين! ! جؤرة هةلَبذاردنة بكات لة عرياق و كورردستاندا

 بؤ دةكةين و يخةين و هةموو كارئاسانييةك عرياق خؤمان هةلَبذاردن بؤ خؤمان ِريك دةتياينالَهاوو
  ! ! !  سةركةوتنمانةيئةو ِرؤذةيش ِرؤذ،  دةدةيني ئةجناميبةِريك و ثيك
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