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  داةي دةسةصايت خؤماصي نية بةردةوام لة هةصهاتن و ذاونران و كوشت بذ و ئاوارثيوكورد لةبةر ئة
 لة كاتث شةذي ئثران و عثراق بة هةزاران كورد ئاوارة و دةس بةسر كران و دةسةصايت سةدام . ئةژين

دي ذوژهةصايت كوردستاين لة ئوردوگا زورةملةكان پةستاوت كة لة كةمترين  كور20000حسثن زثاتر لة 
  . ئيمكانايت بةذثوةبردين ژيان بةرخؤردار بون

وة زثدي خؤيان هةص هاتن و بة ة لة كايت هثرشي ئثمريكا بؤ ئازاد كردين كوثت بة هةزاران كورد بةر
  ... صاتاين ئةوروپاثي ورتوةكانةوة بةذث كران بؤ وةگهةزارانيش لة اليةن نةتةوةيةك

 ئةو كوردانةي كة ئيمكاين چونةوة بؤ ذوژهةصتيان نةبو و نةشيان تواين بگةنة وةصايت سيهةم پاش 
هةربوية ،  تاصان كران وذوخاين دةسةصايت سةدام حسثن كةوتنة بةر هثرشي عةرةبة تريوريستةكان

ن و لة اليةن كوميتةي پةنابةراين ان دةربازي سنورةكان بوكثبةشث، هةوصيان دا بةرةو ئوردن هةصثن
 يةكگرتوةكانةوة لة ئوردوگايةك جثگر كران و پاشان بةشثكي زوريان لة اليةن وةصاتاين نةتةوة

  . ئةوروپاثيةوة وةر گريان و بةشثكيشثان هةروا چاوةذوانن
 هةشتا و يةك كةسي ديكة كة لة اليةن عةرةبة شذةخؤرةكانةو هةذةشةيان لث دةكرا و سةروةت و 

بة ناچاري بةروة ئوردن هةصهاتن بةو هيواية كة بگةنة ئةو ئوردوگايةيي بؤ ، سامانيان تاصان كرا بو
بةصام بةداخةوة لة سةرسنوري ئوردن و لة دووسةد ميتري ئةو ، كوردةكاين ديكة تةرخان كراوة

ن و ناهثصن بچنة ناو خاكي ئةو وئوردوگاية لة لةيةن هثزي پاراستين سةرسنوري ئوردونةوة ذاگريا
  . وةصاتةوة و هثزةكاين ئثراقيش ذثگةي گةذانةوةيان نادةنث

ليباس و ، نان، ئاو،  كة بة ئثمة گةيشتوة لة ناخؤشترين هةل و مةرج دا ئةژينهةواصةي بة پثي ئةو 
  . يةين سةرپةنايان 

ة كةوتينة خؤ و كوميتةيةكمان بؤ ئثمةش كؤمةصة كوردثكي دانيشتوي وةصايت سويد بةم هةواصة دصتةزيةن 
يارمةيت دانيان پثك هثنا كة بتوانني لة ماوةيةكي كةم دا يارمةيت ماديان پث بگةيةنني كة لة مردن و تثدا 

گيان بة ئورگانة ناونةتةوةيةكان بگةيةنني كة يارمةتييان بدةن نچون ذزگار بن و لة بةردةواميش دا دة
  . بةروة وةصايت سيهةم

 كة بتوانني ئةركي دثكي دانثشتوي هةندةران هةية بة دةنگ ئةم بانةگةوازةوة بثنور هةمو ك داوامان لة
  . ردانةمان بةجث بگةيةنني و ئةو هاووةصاتية بث دةرتانانةمان لة فةوتان ذزگار بكةينكو

،  كامة لة ئثمة توشي كارةسات و ذوژي سةخت نةهاتوة و ئاواتةخؤازي يارمةيت هاوخؤثنةكاين نةبوة
دةس تةنگي و دژواري ئةو ذوژانةي تثيدا بوين و ذةوش و ،  با هةمومان وةبريي بثنينةوة كة ناخؤشيدة

  . ژياين ئةو كوردانةش تث بگةين و دةستيان بگرين
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