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م   ئه  تی تورآیایی آردوه ر خزمه  هه خۆفرۆش و جاشه  گرین  نهساس تاتلی  ڕز له با ئمه

   یدا خالید شه ...  قورمساغه
  
   هه  وه مانه  زه  دره  ر له  هه آان  تاتورآه  ئه  آه  ڕوون و ئاشكرایهس آهموو هه الی   وه ئه
ی   وه  ئه  آردوه ئستا درخیشیان نهتاآوو ،   آوردیان داوه ناوبردن و قآردنی له وی

 تاآوو   هه وه،   وه خۆیانه  ی آه  تاریكایه  زیندانه  ته  ی خستوویانه  وه ئه  و آوژتوویانه
   تورآیانه  ی له  وانه ئه،   تورآیا نی یه  آورد له  آه  ر وو توویانه هه  ر  و به  مه ئستاش له

   وی هه  تانه  وی و نه  آرتان خوارد بتانه  رموو شه ن فه فوتا عه   موو تورآی چیانه  هه بگره
 تاآوو   هه م ئوه به،   یه  تورآیا هه بیست ملیۆن آورد له   له زیاتر زان آه نیا ده موو ده

   آوردستان زۆر شه ئیمرۆ له،  تورك ن به بیان آه ن ده ویش ده  هه  وه وتان داوه ئستا هه
 ر   رامبه  به  موو گیانی تاوانه  هه آه، آاو ده  میوانداری تاتلیساس یك  بۆ آۆمپانیه رمه
آاتی خۆی ،  تی آورد آردوه  ر میله  رامبه به  د بای خۆی تاوانی  قه  به تی آورد وه میله

 چی  آه،  آرد  زی آوردی ده گه پاآتاوی ڕه  نفاڵ و گۆر چووی عیراق ئه عسی گۆر به ڕژیمی به
نی  سه موو گۆرانی ره  هه وه،   توری آوردی آردیه نفای گۆرانی و آه آیا ئه تور تاتلیساس له

 وێ ڕزی ل  تانه  ده  ی ئیمرۆ ئوه  و پیاوه ئه  موكی تورك تی به  و آردویه آوردی شواندوه
   هه وه،   تاتورآی آردوه  مالیست و ئه آه  تی تورك و  ر خزمه  درژایی ژیانی هه بگرن به

   ر له  و به  مه  ند رۆژیك له چه.. آوردم  من  شی ووتووه  ك دا نه یه  هیچ بۆنه تاآوو ئستا له
 و  ئه،  ی آرد  تورآی قسه خودی خۆی به  و  یان بۆ آرد ئه  مه آانای ئاسمانی زاگرۆس ریكله

 ر   رامبه  به نباره وتاوا جاش و خۆفرۆشه  مرۆڤكی  چونكه تن نی یه  نی ڕز گه  شایه مرۆڤه
   شانی شڤان په  ویست با شان به هه ن  ر گۆرانبژكی آورد و خاوه  گه ئه،  تی آورد میله
تورو ڕژیمی   تی آه  و خزمه  وه یه  را  گه  ده  ی هه  آه  ڕژمه ژیا و دژ به  ده  تاراوگه ر له روه

   وه  داخه زۆر به،   وه  وسینه  چه  ده تی آورد  میله  ها ساه  نده  چه آرد آه  ده تورآی نه
 و   ئه زۆر گوناحه، آرێ  مرۆڤكی ئاوا خۆفرۆش و جاش میوانداری ل ده آوردستان لهئیمرۆ
 زۆر  وه،  توری تورآی پ بكا  تی آه  گیرفانی تاتلیساس بچ خزمه  وته  بكه  یه پاره

موانداریان ل   وستی خۆمان ن هه  ن و خاوه سه  ند گۆرانیبژكی آوردی ڕه باشتر بوو چه
ئیمرۆ بت بۆ   ری په ده  بۆ تورك هه  ی آه  یموونه  و مه ك ئه  وه آرابا زۆر پیرۆز تر بوو نه

 بوو  باشتر نه  گیرفانی تاتلیساس چته  ده  ی آه  و دوو ملیۆن دۆالره ری یاخود ئه په آورد هه
ك  تاآوو خه رف آرابا  آانی شار سه  پرۆژه آی له یه   له ی پ پر آراباوه  وره  آی گه بۆشایه
   05. 11. 16  نان آانی تر نه  نی و پداویسته  مه باو ئاو سووته ستی آاره  ده چیتر به

 


