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 رانةوسو
  تةها ئةمني هةصةدين

بژثوي سةرمايةداري سةرانةو باجيان بؤ تةواوي  سيستةميسةرةتايةكاين  بنكة:ئاغاكان واتة
 30چونكة خؤيان بةخاوةن تةواوي بوون دةزاين، لة . ذةشوو ذووتوو چةوساوةكان دانابوو

  . كاندا40 كانوو
ارث لة پاوةندثكي دوور لة گوند سةير لةوةدابوو كة پووشانةشيان هثنابوةگؤذي،كاتث جوتي

  !دروثنةي پةصة پوشثكي دةكرد، ئاغاكان باجيان بؤ ئةوةش دانا بوو
خچة،جگة لة با،شثخ و ئاغا لة پةصة بثستانثكاپوشانة،بزنانة،گؤثرةكانة،بةشةماصي 

انةي ماصة شثخ ماصة ئاغا هةموو  ئاغا،بةكوريت باجو سةردروثنةي ماصة شثخ و مةال،دارهثيان
  . كةلةبةرثكي ژياين ذةشوو ذوويت گرتبؤوةنوو كو

لة هةموشيان نا مرؤضانةترو كةصةگايانةتر سورانةبوو،سورانةش تايبةيت ئاغاكان بوو،كاتث 
واتة يةكةم . كةسث ژين مارة دةبذي دةبوو ئاغاي قوذم ساغ پةردةي كچثين بووكي بكردايةتةوة

  . شةو ئاغا دةبوو لةگةص بووكدا ذابوثرث
قثزونةي ة ئانيةكان هيچ هةصوثستثكيان نةنواند دژي ئةوكارة كةصةگاييةي مةالكان، پياو

كة دةبوو وةك چؤن . بةپثچةوانةوة مامةييان دةكرد،تا ئةواينش شتثكيان بةركةوث. ئاغاكان
بة ،تةنانةتت ژنو مثرديان لةيةك جيا دةكردةوة. هةزارةها فتوايان دةركرد دژي ئازادخيوازان

  !بةهانةي شيوعي بوون
لة   گوايةرةتاي شؤذشي ئؤكتؤبةريش مةالكان بةهاوكاري ئاغاكان كرديانة هةراو هوريا كةسة

  . سؤضيةت سواري خوشكي خؤيان دةبن
دژي سؤضيةت دةجوصانةو ذةشوو ذوتيان لة ، پةنا خؤيان بثدةنگ بوونورةچةپةصةيلةو تاوانة گة

  . چةپةكان هاندةدا
  . ان خصتةي لة مثشكي خةصكي ساويكةدا ماوة مةالكئثستاش ئةو پروپاگةندة چةواشة كاريةي

  ة ماصةكةي،و چوو دؤزيةوةيخزمثكي خؤكان لة دؤصةرووتة 70كؤتايي
دةمثك بوو ،بؤ سةر بذين هةركاناسييةوة خثرا دوو مرشكي.  لةگةصدا بوويذثشثكي هاوپ م 

ئةركي ئةوةي ذاستيبث .  نةخواردبوو،چثژي خؤشي خواردةكةيان تا سةردةمث مابووخواردين واي
كيش بةهةر فرتووفثصث. ةوةديناري خزاندة گريفاني5بةزؤرداري زؤريان كثشاو لة پةنايةكيشةوة 

  .  تا لة گةص خزمة پ م مةكةيدا بدوثةوةبث لة هاوذثكةي جياكرد
 خوا چيدةكةي واز لةو كوذي برام دةمثكة دةزامن بووي بة پثشمةرگةي ئةو كافرانة،مةعز بؤ:وويت

  . لةوةتةي زانيومة الي ئةوانةي نانثكي باشم نةخواردوة. ةكافرانة بثن
 لةذووشم ناية باسيكةم الي دراوسثكامن،بةگؤذي شثخ مسايل دراوسثكامن بزانن كة خزمي من پ م

ئاخر چؤن لةذووم بث سةربصند . كةمةوةيت خؤم ذةشدةكم سةربةم گوندةدا ناحشعة سةرلووي 
  عيةكان سواري خوشكي خؤيان دةبن؟كةمةوة، بؤ وادةزاين خةصكي نازانث كة شيو

  . پياز: سري ئةو وويتبةكوريت ئةم وويت
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سي خزمةكةي  كةوتة هةواري كؤمةصث خزميكة و باپ م مم وويت پاش ماوةيةكيكة ذثگةم
دؤصةذووتةيان بؤ كردم كة چةند ذةزيلة،ئنجا تثگةشتم كة مريشك سةربذينةكةي پاكانةبوة تا لة 

  !ئاگري دؤزةخ بيپارثزث
تةنانةتت الي كوردةكاين .  ناياسايية،مارةبذيين ئامؤزاش هةروةهاتضيةتدا سؤسازانيةلة سؤ

زؤربةي . كؤنة سؤضيةتيش بؤتة داب كة ئامؤزا مارة ناكرث و وةك خوشك تةماشا دةكرث
 بة ذثكةوت كوردثكي ئيسالمي . ژمارةيةكي كةميش ئيسالميان تثداية. قةوقاس يةزيدين ينكوردةكا

دةزاين ئةم :م،بةدزيةوة وويت ماش چةند ذؤژثك پاش ئةوةي زاين ئيسالپ،تةبليسيم ناسي
كوردةكاين :وا لثكراوانة بوختان بؤ برا موسصمانةكامنان ئةكةن ئةصثن. . . . . . . . يةزيدةية وا

  !ئامؤزاي يةكتر مارة دةكةن كوردوستان يباشوور
ان گشت مافة كاين كرثكاريان  ئةصمانيا بة ئثرةين ئاشكرايكرد،كة سؤزانيةك2001 10ناوةذاسيت

لةماص داينشن، ئةگةر ويستيان بة بةهانةي  هةفتةية بث بةصگةيي پزيشكدةتوانن :پثذةواية،واتا 
  !نةخؤشي
 بنكةي سةرمايةداريةوة لة سةرتاترينكؤيلةيي و كؤيةداري ، مامةحةمةيي،سؤزانيةت

  .  ةبوون نا هةصوثستييةكانسةريهةصداوة،كةچي ئيسالم
 25032002  


