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لة يادمة لة دواي رِاثةرِين يةكةم بابةمت لة رِؤذنامةي 

كيميياباران كردين شارة ديي  كوردستاين نوي لةسةر
 بؤية ئةو رِوداوةشم هةلَبذاردن ،طؤثتةثة بآلو كردةوة

ضونكة لةطةلَ ضركة بة ضركةي ئةنفايل ضوارو 
 لة ،ثة تا دوا ساتةكاين ذييامرِوداوي طؤثتة

رِؤذةكاين ثيش كيميياباران كردنةكةوة تا 
لةو ضركة ساتانةي ثيشمةرطة . ئةنفالكردنةكةي

بووين لةطةلَ هةر جةمة خؤراكيكدا ئةو هةموو 
 كة دواي سةركةوتن ،بةلَينانةي بةو خةلَكةمان دةدا

 هةموو ئةو ورة ،ة بة كؤمةلَةكانييامنان دؤزييةوة تا ئةو ساتانةي لة دواي رِاثةرِين طؤرِ،ثييان دةدةين
بةرزي و شةهامةتةي ئةم خةلَكة لة بةرةو رِوبونةوةي فرِؤكةو هيرشة بةرينةكان تا ضاو تيري و دلَ 

  . باشييان هةمووي لة يادكرا
ةدا بة  سال42َطريبةسيت نيوان ثيشمةرطةو خةلَكي طؤثتةثة لةطةلَ هةر ذةمة خواردنيكدا لةماوةي ئةم 

 ئةوةي لة بريكرا طؤثتةثةو هةموو طؤثتةثةكان ، بةآلم دواي سةركةوتن،دةيان هةزار جار دووبارة كرايةوة
 تؤث باران و كيمياوي ،برسيتييان،ئةو خةلَكة هةذارييان.  ئةوةي بريي لينةكرايةوة جةماوةر بوو،كة بوو

بةرهةم خةرمان بؤ ئةوان و دةسكةنةش نةبوو  بةآلم كة هاتة سةر ،ئةنفالييان لةطةلَ ثيشمةرطة بةشكرد
طؤثتةبةش داواكاري رِيطايةكة لة نيوان ئاغجةلةرو طؤثةتةثة   ملياران دؤالر بؤ بةرثرسان و،بؤ جةماوةر

  . !! كة بةعس سي دةية لةمةوثيش دروسيت كرد،نايكةن
 خةلَكةكةي زيرِةيان دةضيت بة ئامساناو ، ئةويش ئةوةية،لةهةموو يادةكان رِوداويك دووبارة دةبنةوة

لة يادي هةلَةجبة خةلَكي ئةمشارة بؤ ئاوي خواردنةوة زيرِةيان دةضيت بة . هيضمان بؤ نةكراوة: دةلَين
 لة ، لة يادي قةآلدزي قورِاو دةخؤنةوة، لة يادي ئةنفالةكان ديوارةكانييان ئاطري يلَ دةباريت،ئامسانا

 الواين بة شةهامةيت طؤثتةثة بة بةلَينة ، لة يادي طؤثتةثة،ة كوردبوون دةهيننيادي فةيلييةكان واز ل
 ئةوانةي لة دزييا ورطييان ضةند مةتر لة ،درؤكان باوةرِ ناكةن و ناهيلَن هيضكة بةرثرسة درؤزنةكان

تيمساحييان بؤ  فرميسكي ، لةسةر خويين ئةم خةلَكة ذييانيكي ثادشاييانة دةذين،ثيشييانةوة رِي دةكات
لةوالوة ، سالَي لة رِؤذيكدا بين شيوةين درؤو بكةن و بة ثةميانةكانييان لة خشتةيان بةرن،هةلَرِيذن

تةسكييةي نةزار خةزرةجي بكةن كة سةري منالَي طؤثتةثة بة ثؤستالَ ثانة كاتةوة و فايلدارو كؤنة 
ورباين و تيكؤشاين ضواردةيةي هةموو  بةلَكة بيايننة سةر سفرةي ق،جاشةكان نةك دادطايي بكةن

  . طؤثتةثةكان
 نةنطيية حيزبيك شيوةن بؤ ئةنفال بكات جاش ،شورةيية ئةو بةرثرسانة هيضكة بضنة يادي كارةساتةكان

  . و فايلدار لة رِيزةكانيدا بيت
 طؤثتةثة  الوة دادةنوينم كة نارِازي بوون يادي كارةسايت4لة كؤتاييدا سةري رِيزو نةوازش بؤ ئةو 

  .  دةنطم لةطةلَ دةنطييانة و دلَم لة اليانة،بكريتةوة
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