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  ردک کو ...  دا1990-2000و ناوه ڕاستی سانی له ن

  
شاو روو به رووی مه رگ ئه بووه وه مه ترسی لگ  لو آاته ی آه خه كی آوردستان به هئ 

 گه نجان و به م،  ئینكاری ل بكا آه س ناتوانبرسا مردن گه یشتبووه راده یه ك آه
شه وه ی هه موو گیروگرفته آانه وه بوون ریزی پ  له ۆن هه میشهالوانی آوردستان وه ك چ

 سه روو تر م جیاوازتر گه ر جاران له الیه ن آه سانی ئه مجاره ش به هه مان شوه به
شقی آاروانه آه  هیان سه رمسوراندب ئه وا ئه مجاره بۆ خۆ ۆیان آاره آانیان ههله خ

ه وه و رگای ئاوه رییان ت وآۆمه گاشیان دایبوون وه ته نانه ت به رپه رچی ده سه 
ۆی ووتانی نو د ش جۆیان زۆرك له شاخ جیاواز له گه نجانی پگرته به رو ئه مجاره

زافه  هوه زۆری ئه و الف و گ، یان تیا ج نه هشتب ئه وان یادگاری تانه ته وه یی نه ما
ی ووتانی ی ده دا آه گوایه آوردستان ئه گه یه ننه ئاستل تدارنی ی ئستا دهسه
ڕناآه م تائستا به قه د ئه و بور و چاو نه ترسانه یان آردب ئه مه  باوه جیھان ئه وا
  ك به كوو وه ك خزمه تك به آه سو آاریان وله وشھوه خزمه تك به منه تنه ك وه ك
  . نیشتمان

  
شنبیران خۆیان ۆ رم دوای ئه و هه موو ساه آاتی ئه وه هاتووه آهبوه ئه مه وێ  رهئال

ۆیان بخه نه گ  ماندووبوونی خبه سه ر قافه ی ئه م الوه خون گه رمانه بزانن و هه وڵ و
كردن به ئه رآه سه ره آییه آان  قابۆ زیاتر رۆشنبیر آردنیان و هاندانیان بۆ خۆ سه ر

اییه آه ویستیان به الیه نه داره وگه نجانه تا راده یه ك پآه پم وایه ئستا هیچ آام ل(
دان بۆ خۆ پگه یاندن و  عریفیكه یه وه ههآه خۆ پ چه ك آردنه به الیه نه مه) وه نی یه

ی خزمه ت آردنی خاك و ووتی خۆ بده ین  وتاوه آوو بتوانین به هه موو الیه آه وه هه
ێ به تایبه تی رۆشنبیران آه ئه توانن له ری ده وآه به راستی هه وڵ وماندوو بوونی زۆ

ن آه به راستی زیاد له حه د فه   نجانه هانبدهه ی نووسینه آانیانه وه زیاتر ئه و گهرگ
ئه توانین ) كردن نه ك فوو له تاریكیچرا هه ( ی ۆش آراون ئا لره وه وه له روانگهرام

  .  ینخزمه ت به گه ل و نیشتمانمان بكه
  
  
 


