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  ياكوب ئةميينياكوب ئةميين... ... ! ! ئةطةر وةزيري ثةروةردة سةركردةيةكي سةربازي بيت، ئةواقوتاخبانة بةندخيانةيةو مامؤستاش ناضارة ثؤليس بيت ئةطةر وةزيري ثةروةردة سةركردةيةكي سةربازي بيت، ئةواقوتاخبانة بةندخيانةيةو مامؤستاش ناضارة ثؤليس بيت 
  

سةرةتا دةلَيم منيش هةروةك زؤر لةوانةي يب ثيشينةيةكي رؤشنبريي سةبارةت بة 
، دويم كة نةوةك هةر تييدا ثسثؤرنيمدةمةوي لة شيت ب، تايبةمتةنديةكانيان لةو بابةتةي باسيدةكةن

ثيم واية . بةآلم ئةوة خويةكةو طرتوومانةو ناتوانني تةركي بكةين. بةلَكو كةمترين شارةزاييم تييدا نية
ئةطةر هةمشانيب ، هؤي سةرةكيشي هةر ئةوةية كة لة زؤربةي بوارةكاين زانستيدا كةسي ثسثؤرمان نية

اين وةك من طويبيسيت بابةتطةيلَ ببني لة اليةن كةساين شارةزاو ضونكة ئةطةر من و كةس. زؤر كةمن
ئةوا ناضارنابني دةسدةينة قةلَةم و ئةو تيبيين و سةرجنانة بنووسني كة يب هيض ثيوانةو ، تايبةتكارةوة

 بةو جا. ثيشمان وايب لة بين كولةكةمانداوةو مةتةلَمان هةلَيناوة. ئاماريكي مةيداين وةناويان دةكةوين
كورتة دانثيانانةي سةرةوة ديمة قسةو ئةوي مةبةستمة سةبارةت بة ليدان و لينةداين قوتايب لةاليةن 

  :مامؤستاوة دةيلَيم
مامؤستاكان ثيشوازي دةكةن و ئةويش ، دةطيرنةوة سالَيك لة ساآلن وةزيريك دةضيتة قوتاخبانةيةك

مامؤستايةك . ليدان لة قوتايب و ثيويسيت قةدةغةكرينلة دريذةي قساندا ديتة سةر خراثي كاريطةري 
جةنايب وةزير هةركاتيك تؤ توانيت بةجانتايةكي دةسيت و بة : وةآلميكي بةو مانايةي خوارةوة دةداتةوة

ئةوكات قسةكانت وةردةطريين و ثةسند ، بييتة المان، وةك وةزيريك و مامؤستايةك، سواري تاكسيةك
ضةندين ئؤتؤمبيل و ثاسةوان ، ة وا دةبينني هاتين بةريزتان بؤ الي ئيمة بة ض شيوةيةكةكةضي ئيم. دةكرين

وةك سةركردةيةكي ، جةنابت بةرلةوةي وةك وةزيريك يان مامؤستايةك بييتة المان، و جبةخانة
زانيت كة بةآلم ئايا نا، بيطومان دةزانني هةمووي لة ترسي خةلَكي دذة حزب و حكومةتة. سةربازي هاتووي

مندالَةكانيان الي ئيمة ، زؤر لةو خةلَكةي تؤ لة ترسي ئةوان بة سوثايةك ثاسةوانةوة هاتويةتة المان
بؤ ئيمة مافمان نةيب دار بؤ الساري ، جةنابت كة ضةك بؤ الساري باوكي ئةوان بةكارديين. قوتابني

ئةوكاتة دلَنيابة ئيمةش ، يز نةماجا هةركايتَ جةنابت ثيويستيت بةه مندالَةكانيان بةكاربينني؟
  . ثيويستيمان بة ليدان نامينيت

ئةقلَيةيت : دووةم. ناسيين كؤمةلَطةكةمان: يةكةم. بيطومان ئةمة وةآلميكة زؤر شيت ليدةخوينريتةوة
  . رؤيل حكومةتةكةمان: سييةم. كاربةدةستةكامنان

ئةو مرؤظةي ئيستا بؤتة . نني مرؤظي ضؤن ثيطةياندووةبزا، ئيمة دةيب كؤمةلَطةي خؤمان بناسني: واتة
يان ئةو . لة ض كةشيك و ض قؤناغيكدا ثيطةيشتووة؟ ض ئةقلَيةتيكي هةية؟. . . كاربةدةست و مامؤستاو

مندالَةي دةخريتة بةردةسيت مامؤستا لة كويوة هاتووة؟ دواي ئةوة كاربةدةستةكامنان بة ض ئةقلَيةتيك 
ةطةلَ كؤمةلَ و مرؤظةكاين دةورووبةرياندا دةكةن؟ ضؤنيان دةبينن؟ تا ضةند طرنطي بة هةلَسوكةوت د

  . رةزامةندي و نارةزامةندي ئةوان دةدةن؟ ئةقلَيةيت شاخ بةردةوام بةسةر ئةقلَيةيت شاردا زالَة يان نا؟
 زانني بةر لة ئايا حكومةت دةزاينَ و دةتواينَ بة ئةركي سةرشاين خؤي هةلَسي؟، دواي هةموو ئةمانة

  . توانني
سةرباري ئةوانةي باسكران لة ثةيوةندي بة ليداين قوتايب لة اليةن مامؤستاكانةوة شتيكي طرنط 

دةزاينَ يان دةتواينَ ثةنا بؤ شتيكي ديكة ، ئايا مامؤستا كايتَ ثةنا بؤ ليدان دةبات. ئةويش بةديلة، هةية
  . تريشي هةيب لةسةر قوتايب؟ببات لة جيايت ليدان و كاريطةري ئيجايب زيا

  بؤضي؟. الي ئيمة نةخير: بيطومان دةتوامن بلَيم
  . طرنطي خويندن بؤ كؤمةلَطةي ئيمة دةرنةكةوتووة: يةكةم
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  . ذياين سةخيت ئيمة خويندين خستؤتة ثةراويزةوة: دووةم
ثالَنةريك لة اليةن حكومةت يان سيستمي خويندنةوة نية كة خيزان ناضار بكات مندالَةكاين : سييةم

  . ناضاري خويندن بكات
  . دةسةآلتداران سنووريكي دياريكراويان لة رؤشنبريي بؤ كؤمةلَطةكةيان دةوي: ضوارةم

  . خالَي يةكةم و دووةم روونةو ثيويسيت بة زياتر نية
  :روونيدةكةمةوة،  خالَي سييةم بة بةراورديكي نيوان شيوازي خويندين وآلتاين ثيشكةوتووبةآلم بؤ

. ليي نادريت، ئةطةر لة وآلتيكي ثيشكةوتوو قوتابيةك سةرثيضي مامؤستاو ثةيرةوي قوتاخبانة بكات
دالَ كة دةضيتة بؤضي؟ من. ضونكة ليدان بؤ ئةو شتيكي زؤر كةمة لةضاو ئةو سزايةي وةريدةطريت

، جلوبةرطي جوان، باخضةي سةوزو ضيمةن. بةلَكو دةضيتة طؤرةثاين ياري، ناضيتة بةندخيانة، قوتاخبانة
كة هةموويان بة شيوةيةكن زؤر خؤشترو ، هاوري و هاودةنطي ميهرةبان، طةشت و سةيران، خواردين خؤش

، ضيةكدا كة بزاينَ لةو خؤشي و طةشت و سةيرانةكةواتة لةهةر سةرثي. ئارامتر لة مالَةوةو باوةشي خيزان
كة دةضيتة ، كةضي الي خؤمان. بيبةشي دةكات ئامادةية ليي بدريت بةآلم لة رؤذيكي قوتاخبانة دانةبريت

يب ئةوةي هيض شتيكي خؤش و ، دةضيتة بةردةم ثاسةواين زيندان، دةضيتة بةندخيانة، قوتاخبانة
تاكو ئاوي خاوين بؤ ، هيض هؤيةكي فيركردين ثيشكةوتوو، انةكةي هةبيتسةرجنِراكيش لة قوتاخب

لة اليةكي ديكة مامؤستاي بةريز . !كةضي ترسي ليدانيش سةربارة! خواردنةوة لة قوتاخبانةكامناندا نية
يدان ناضار ثةنا بؤ ل، كة دةبيين قوتاخبانة هيض شتيكي نية قوتايب ثابةندي خويندن و قوتاخبانة بكات

بينيويةيت و ، ترسي فةوتاين دوارؤذي نية. ضونكة قوتايب ترسي بيبةشبووين لة بةندخيانة نية. دةبات
بةلَكو زؤرجار خويندن بيدةسةآليت دةكات ، كة خبويين و نةخويين هةر ئةوةية كة هةية، طويبيست بووة

ؤستا ناتواينَ بة هيض شتيك سزاي ئةو مام. كة بتواينَ لة بازاري ئازادو رةشدا ثارووي ذياين دةسخات
لةسةر هةموو ، ضونكة هؤكاري سزادان لةوة زياتر لة كؤمةلَطةي ئيمةدا نية. قوتابية بدات لة ليدان زياتر

كة . قوتاخبانة بؤ قوتايب دةبيتة بةندخيانة، كة بةندخيانة لة هاوآليت بووة ئةشكةجنةخانة. ئاستةكانةوة
كة دةسةآلت . حةمتةن مامؤستاش وةك ثؤليس دةبيت، كردةيةكي سةربازي يبوةزيري ثةروةردة وةك سةر

  . مامؤستاش ليدان دذي قوتايب السار بةكاردينيت، هيزي دذي هاوآليت السار بةكارهينا
نة ، نة لة كؤمةلَطة. الي ئيمة كاريطةري نية، هيض يةك لةو سزايانةي لة وآلتة ثيشكةوتوةكان بةكارديت

سزاي . جاريك ويستم لة جيايت ترساندن و هةرةشةكردن و ليداين مندالَةكامن. نة لة قوتاخبانة، انلة خيز
بريمكردةوة بيبةشكردنيان لة فيلمي كارتؤين شتيكي . بيبةشكردنيان بدةم لةو شتانةي حةزي ليدةكةن

بينيين فيلمةكان دووجار سيجار لةكايت الساري و سةرثيضيكردنيان ضةند دةقيقةيةك لة . باشة
بةآلم نةبوون و بِراين كارةبا سزايةكي ئةوةندة . هةستمكرد كاريطةري زؤر ئيجايب هةبوو. بيبةمشكردن

  . بواري نةهيشتؤتةوة زياتر لةوة كةسي ثي سزا بدريت، طةورةية بؤ هةموومان
  . دةيب طشت ضارةسازيةكان لة طشت بوارةكاين كؤمةلَطةدا هاوسةنطي يةكتر بن

دةيكاتة ئةشكةجنةخانةي ، لةجيايت ئةوةي بيكاتة ضارةسازخانة، يتَ حكومةت بةندخيانةكا
بؤضي حكومةت و سيستمي خويندن ضاوةنؤري ئةوة لة مامؤستا دةكةن كة سزاي جةستةيي ، سةرثيضيكاران

ارةسازي لة كاتيكدا هيض شتيك بؤ قوتاخبانة دابني نةكرابيت تاكو ض، دذي قوتايب السار نةطريتةبةر
بؤضي تاوانة مامؤستا ، ئةطةر حكومةت هيز لة سزاي الساري مرؤظةكان بةكارديين. قوتايب ثيبكات؟

  . بؤ ئاطاداريت هةردووكيان الي من تاوانن، خوينةري بةريز. شولكيك بؤ الساري مندالَةكانيان بةكاربيين؟
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