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  نیشتمان شخه شخانینیشتمان شخه شخانی. . . . . . ئای آوردستانئای آوردستان

  
و رۆژگار دائه نرێ بۆ گه لی آورد له   ی سه ده ی رابردودا آه به ترسناآترین ساڵ1988له سانی 

جۆره چه آه قه ده غه آراوه آانی دژ به گه لی آورد  رژمنی تۆ پیو هه موو. . باشوری آوردستان
 هه ه بجه، شخ وه سانان و دۆی بالیسان و قه ره داخ و آیمیابارانی شاری به آار هنا، سه رای

، رۆه ی آوردی قاره مانی زینده به چاڵ آرد له بیابانه آانی عه ر عه رو 182000گۆپته په، 
  . نوگره سه لمان

 
ئستای ل   دا آه به ر هه مه آه ی ئه م حكومه ته ی1991راپه رینی باشوری آوردستان له سای 

آوردستان و سه رۆك   وه آوو گه یشته ئه وه ی، سه رۆآی هه رممان هه بت لهآه وته وه، تا
آوماریش بۆ یه آه م جار له مژووی ئراقدا پیاوكی آورد بت، واته سه ر آرده ی آورد با ترین 

ئای پیرۆزی آوردستانی گه وره، له سه ر ته الری په  پۆستی له ئراقدا به ده ستیه وه بت، ئستا
دوو آابینه دا و له سه ربان و هه موو شونه آانی آوردستاندا به  ه مان و له ئه نجومه نی هه ررل

  . رز ئه شه آته وه
 

هه زاره ها منال و گه نج و الو به ئای پیرۆزی آوردستان ئاشنا بوون، ئستا مایه ی سه ر به رزی 
دنیا ئه  ، له هه موو والتان و گه النیشه هیده نه مره آانمانه، به شانایه وه ئا پیرۆزه آه مان

خۆشحایه وه به جلی آوردی و ئای آوردستانه وه له  یناست، دۆستانی آورد، به سه ربه رزی و
  . خولی په رله مان ئه آات وتی سود به شداری یه آه م

 
ردو بونی نه آو به م هه میشه، دوژمنانی آورد چی ووت بوبتن یان ركخراو یان تاك چاویان به

ئا پیرۆزه آه یدا هه  ته وه یه ك به ناوی آورد هه ڵ نه هاتووه، ئه ی چۆن ئستا چاویان به
  . دت

 
واسراوه و چی  له زۆر به ی ووتانی دونیا له دوآان و سۆ په رمارآته آاندا ئای آوردستان هه

بوونی روحی آوردایه تیه  ئه مه ش نیشانه یبۆ رازاندنه وه ی شوه آانیان چی بۆ فرۆشتن بت، 
  . له و آه سانه دا

 
فۆشگایایه یان هه یه و  به م ئه و شونانه ی غه یره آوردن و هه ر خه كی ئراقن آه ئه و جۆره

چاویان هه ڵ نه هاتووه ئای  آوردو سه رانی آورد هه میشه داآۆآی له مافه آانیان آردوه
ی آورد مانگانه هه زاره ها آرۆن و دۆالرو  ازانجی خۆشیان بنن، آه ئمهآوردستان بۆ فرۆشتن بۆ ق

آانی ژیانی رۆژانه مان، به سه ربه ر زی خۆیانه وه هه  ئورۆ ئه خه ینه گیرفانیان بۆ پداویسته
ره بیان داناوه، ته نیا چاویان به رای نه داوه ئای آوردستان دابنن،  موو ئاآانی ووتانی عه

 . هاووتی ئراقی یه آگرتوو ه نئه مان
دوآانه بچكۆله آه  جگه ی رزوو سوپاسه آه بۆ یه آه م جار، له ووتی سوید شاری لینشۆپین، له

) نیسان تاه بانی(ی خاتوو  ، ناسراوه، آه خاوه نه آه) Hapy shop(ی سه نته ری شاردا، آه به 
ئه نفال آراوی خه كی شاری آه رآوك،  هیدوی خاوه ن دو برا شه هیدو سه ده ها آه س و آار شه 

پیرۆزی آوردستان دوآانه آه ی رازاندۆته وه، رۆژانه ده یان و  به هه موو جۆرو و شوازێ، به ئای
ردانی ئه و دوآانه خنجیالنه ئه آه ن، ئاشنا ئه بن به ئای آوردستان گه ر له  سه دان آورد، سه

په  انه خۆی له خۆیدا شونكه بۆ یه ك گه یشتنی هه مووئه م دوآ. . . وه ش نه یان بت ماه
  . ناهه نده یه ك به هه موو نه ته وه آانیه وه

  . ده با ئمه ی آورد له هه ر آویه آین له م دیارده یه هه وسته ك بكه ین


