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  بانطةوازيك بؤ خةلكي هةلَةجبةو هةموو كةس وكاري قوربانياين كيمياي بارانةكاين كوردستان بانطةوازيك بؤ خةلكي هةلَةجبةو هةموو كةس وكاري قوربانياين كيمياي بارانةكاين كوردستان 

  
  ئازيزاين قورانياين كيمياي بارانةكاين كوردستان 

كة بازرطانيكي  )) فرانك فان ئةنرانت (( بة خؤشحايل يةوة ثيتان ِرادةطةيةنني كة لةم ِرؤذانةي ِرابردودا حكومةيت هؤلَند،
 .و ناسراوة بةوةي كة كةكايت خؤي بة فرؤشتين كةرةسةي جةنطي و كؤمةلكوذي هاوكاري حكومةيت عرياق كردوةناودارة

ئيستة ضةند ِرؤذيكة لة لةاليةن ثؤليسي حكومةيت هولندةوة دةستطريكراوةو لة ذير ليكؤلينةوةداية بؤ خستنةِروو 
ةندازةي هاوكاري كردين ناوبراوةوة هةية لةطةل حكومةيت ئاشكراكردين هةموو ئةو زانيارانةي كة ثةيوةندي بة جؤرو ئ

   .طؤِربةطؤري بةعس دا
لةمبارةوة ثيويستة كة ئيمة وةك قوربانياين ئةو كارةساتانة ئةم دةرفةرتة بة باشترين شيوة بقؤزينةوة نةك تةا بؤ 

كو دةبيت ئةمة بكريتة بةهانةيةكي طرنطي بؤ و هاوشيوةكاين، بةلَ) ) فرانك فان ئةنرانت (( دادطايي كردن بو بةسزا طةياندين
بةدواضوونيكي زياترو ورذاندي هةرضي زياتري تاوانةكاين بةعس وهةولدان بؤ بةسزاطةياندين هةموو ئةوكةسانةي 

 وةيةك دةستيان هةبوويبخةلكي كوردستان وعرياق بةطشيت بؤية ئةمة لة ئيمة دةخوازيت لةكوشت وكوشتاريكةبةهةرشي 
ر شيوةيةك بؤمان دةلويت ئةم حالةتة زياتر بةرجةستة بكةينةوة، كةديارة بةلَطةنامةو شكاتنامةكاين ئيمة وةك كة بةهة

  . قوربانياين ئةو ِروداوكارةساتانة دةتوانيت دةوريكي طرنط و بةرضاويان لةمبارةوة هةبيت
ادطايي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس بؤ ئةم مةبةستةش هةروةك زؤريك لة خؤتان ئاطادارن كة ئيمة وةك كةمثيين د

ماوةي ضةند مانطيكة دةست بةكاربووين و يةكيك لة كارةكامنان دروست كردين فؤرمي شكاتنامةكانة كة تائيستة سةدان 
 جيطةي خؤيةيت كة لة ئيستةدا ئةم هةلَمةتة زؤر فورانتر بكريت بة مةبةسيت .كةس لةئيوة ئةو فؤرمانةيان ثِركردوتةوة

هةرضي زياترو زؤرتر ثِركردنةوةي ئةم فؤرمانة تا بتوانني ثيكةوة دةوريكي كاريطةرترو بةرضاوترمان هةبيت لة بة سزا 
طةياندين يةكيك لةو تاوانبارنةي كة تا ئيستةش زؤريك لة ئةزيزاين ئيمة ِرةنج دةبةين بةدةست ئاسةواري ئازارةكاين 

   .كيمياي بارانةوة
ةتوانن لةِريطةي ئةم ذمارة تةلفون وناونيشانةوة فؤرمي شكاتنامةكانتان دةستكةويت و تا بةزووترين بؤ ئةم مةبةستةش د

فرانك فان  (( كات بةبتواين ذمارةيةكي هةرضي زياتريان يل ثِربكةينةوة تا وةك بةلطةنةويسيت ياساي لة دادطاي كردين
   .سووديان ليوةربطريت )) ئةنرانت

  ) ) ِريبوار عارف (( اتاش ناسراو بةبةهادين حاجي بةكر در
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