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  .  } ئةم نووسراوةيةم ،  لة  بابةتصكي  نووسراوي  خؤم  وةرطصأاوة ، كة  بة  زماين ئينطليسي بپاو ببوةوة  : تصبيين  {
 

واين  شةش  ميلياردي   باذاأؤكي  جيهاين   دةزانن ،  كة  طةيل  كورد ، بة ضةشنصكي  زؤر  ئصستا  زوربةي  دانيشت
بةپام ، بة ثصضةوانةي  . هؤطر ، بؤ بةدةست  هيصاين مايف رةواي  سةربةسيت خؤي   ،  بة   شصلطريي   تص  دةكؤشص    

بة ضةشنصكي  سةقةت  ، لة  طةيشنت بةم  ويسيت بةربپاو و تص كؤشاين  بص وضان  لة سةدةطةيل  رابوردو دا ،  
لة حاپصك دا ، كة  كورد   بة    ثأ حةشيمةت ترين نةتةوةي  بص دةوپةيت   .   ئاماجنة  رةوايةدا ،  تصك  شكاوة 

جا ، بؤ ئةوةي  كة بتوانني  دةرمانصكي  ضارةساز  بؤ ئةم  درمة  كؤنة دةست نيشان .    تةواوي  جيهان  دادةنرص   
 .         زؤر ثصويستة كه طرنط ترين هؤطةيل  ئةم تصك  شكانة   بناسني بكةين ،

  
  لصرةدا هصندصك لةو  هؤ طرنطانة  –  لة روانطةي  تاقة كةسي خؤمةوة -بة  لةبةرضاوطرتين  ئةو ئاماذةيةي سةرةوة   
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