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 مليؤن دؤالر بؤ خصزاين طرياوة كوصتيةكان كورد بةشةي  مليؤن دؤالر بؤ خصزاين طرياوة كوصتيةكان كورد بةشةي 161161نةتةوة يةكطرتوةكان رازي بوون بة نةتةوة يةكطرتوةكان رازي بوون بة 
  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين ...  ... خوراوةخوراوة

   
 هةمني ساألؤذي كيميا باراين هةلبجةدا هةموو بةيةك دةنط داوا بكةين 17بالةيادي 

 ئةجنام دةر هةر يةك رذصم بص و ض جياوازي هةية لةنصوان كوذراوان بةمةرجص لةنةتةوةيةكطرتوةكان
جياوازي لةنصوان دا ئةوةبص ئةوان عةرةبن خاوةن دارن لةورؤذةوة ئةو كارة روي داوة يةك سات بةتةا

وازيان نةهصناوة هةر لة هةول داندابوون بؤ هصنانةدي داواكارية كانيان رازي نةبوون بةوةي ثصيان ئةوتن 
طرص بة سةدام  ص ووالَت و كةسان وايان ئةزاين بيانوة كوصت ئةيهةند. ئةوةي كةزؤر ئاشكرا نةبوو لةطةل

كردين ووالَتةكةيان، لةدواي نةماين رذصم كةدؤزرايةوة طؤري بةكؤمةل ئاشكرا بوو بؤ  لةداخي داطري
. جيهان كة ئة وةتان لةناو طؤرةدان ئينجا برياردرا ثارةيةكي باش بؤ خصزانانيان تةرخان كرا

مانة لةالي هةموودنيا ئاشكراو روونة كة ضةند مرؤظي بص دةسةالَيت كورد بوة ئةوةي سةر سور بةالَم
دانيشتنيان دواي  قورباين رذصمةكاين ئةوةتا ئيستا هةموو دنيا باسي ئةكةن عةرةب خؤيان يةكةم

ثصنج هةزاري شاري هةلةجبة كة تةا لةماوةي ثصنج ضركةدا  هةلبذاردن خستيانة رؤذي كيمياباراين
طويل هةل وةران هةزارةها طويل تري لص كردةوة لة لق و ثؤثي جيا كردةوة ئةمة يةكصكة لةو تاوانانةي 
بةرام بةركورد ئةجنام درا بة بةلطةنامةوة هةمووي تسليم بة نةتةوة يةكطرتوةكان كرا بةالَم هةمووي 

ل دةنطمان بؤئاشكرا كردين تاوانةكان خراية ثشتطوص ئةوسا ئةمان وت كةس نية لةطةملان دةنط خباتة ثا
يارمةتيداين ئاوارةو يل قةوماوان ممكنة كةس نةكا بروا ثصمان ئصستا زؤر بة بةئاشكرا بةبص 

بؤية ثصويستة . بينيان كة طؤرة بةكؤمةلةكان ضؤن ثر بؤتةوة بة شةهيدامنان بؤماةموو ثروثاطةندة
صرن داواكارميان لةطةل نوسراوي خؤيان بؤ بين داوابكرص لة لصثرسراوان هةول بدةن داوابكةن

نةتةوةيةكطرتوةكان بؤ ئةوةي بص بةش نةبص كةس وكاري ئةنفال وشةهيدان لةو قةرارةي كةدراوة بؤ 
با بةدلسؤزانةهةول بدةن يب يكةن بةيةك داواكاري ئةمةش نةكةن بةدوو ئةطينا حص بةجص . كوصتيةكان

 . نابص زوو بةزوو

1 


