
www.kurdistannet.org 
3-11-2003 21:21 

ه وه فیشه ك دائه گرن له ماهه ردی عه ول ....  !تۆمه ع 
 

به ڕاستی سه رنج ڕاآشبوو آه به شكی آه می له آوردستان نتدا بوآرابۆوه، ) تاهیر حه سه ن(وته آانی 
اهیر زۆرده مكه ده ین ئه مانه هه ده سورنرن بۆمه به ستكیش درووستكراون، ئاخره آه ی درآاندیان، دیاره ت

و هاوشوه آانی آه تاآوو ئستا نه یانتوانیوه مه رامی ئاغاآانیان به دی بھنن بۆیه آه وتونه ته هه ڕه شه و گوڕه شه، 
ئه وه ی تاآو ئه مۆ نه یانتوانیوه به قسه آردن ودیالۆگ چاره سه ری بكه ن وجگه و شونی خۆیان له ناو آۆمه دا 

هاوڕێ تاهیر باس . قازیفه به سه ر خه كی هه ژار وبده ره تاندا فه رزی بكه نبدۆزنه وه، ئه یانه وێ به زه بری 
به یه آه وه ده آات ئاخر ئه  م قسانه آه ی هی خه كی . له خزمه تگوزاری، قازیفه، شووراآان، مزگه وت سووتاندن

 ئار بی جی و موسالیم و ئینسان دۆسته، آه ی ئینسانك به ئاسته میش مرۆڤی خۆشبووێ باسی قازیفه ی
 . خزمه تگوزاری به یه آه وه ده آات

شان بۆچی له هاوڕكاران و زه حمه تك؟ يانهكآر نوه بۆ به دیاری ده هناپرسن ئه و قازیفانه مان له آو  . 
بۆچی له  هاوڕێ آه تان ناپرسن ئه و قازیفانه ی له آام آارگه وه پگه یشتووه شیله ی گیانی آامه آركاره ؟، 

 . ه وێ جه سته ی آی پ هه نجن هه نجن بكات ؟ئه ی
 . قازیفه آانتان دیاری چ الیه نكی دسۆزی آركارانه بۆ خه كی به شمه ینه ت؟

 . داب بۆ ئه وه ی ئه و هه ڕه شه یه بكات ؟ بۆچی ناپرسن ئاخۆ ئه ب آ ده ستی له پشتی تاهیر حه سه ن
ك له ئه وروپا ژیاوه، آه گه ڕایه وه خه باته آه ی ئه وه نده ی دیكه ئمه  وامانزانی تاهیر ئاق بووه ماوه یه 

 . ئاشتیخوازانه ده ب، هه وڵ ئه دا منان فری آۆمپیوته ر بكات و گه وره آانیش فری خۆشه ویستی
واب م ناهه قی نییه، تاهیر به ده ست خۆی نییه ده ب به . 
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