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 د وزةوةري ئينطليزجينج فولني  Ginge Fullen  تري كرد لة نويدةستنيشاين لوتكةي ضيايةكي

 كة لة كوردستاين ةي ِرؤذ10  ئةوماوةيفولني لة . كة لة لوتكةي هةلَطورد بةرزترة  باشوركوردستاين
 سةري لوتكةي هةلَطورد وةك بةشيك لة  تنة سةركةوبؤ ،باشور بة سةري برد لة مانطي نوفمربدا

ان بةسةر لوتكةي ضياكاندا لة والَتاين كشلَة لة ه جيهاين بشكينيتريكؤردي بؤ ئةوةي  ئةوئاماجني
 لة اليةين دانيشتواين " ضيلةدار"كة ناسراوة بة  كرد يطاي لوتكةيةكي نوي و دةستنيشاين جيجيهان

 (GPS) .  ِرذيمي سةتةالييتبةرزترة وبة ثيي ) م3607( مةتر لة لوتكةي هةلَطورد 10كة و ناوضةكة 
 دةرياوانيي كة ِرذيمي دةستنيشانكردين جيهاين تايبةت بة خؤييةوة

 نويكراوةتةوة، دةرئةكةويت كة ضيلةدار 2002  بة طويرةي نةخشةي ئةمريكي كة لة سالَي،لة كاتيكدا  
 . مةتر لة هةلَطورد بةرزترة4بةاليكةمةوة 

 
 و لوتكةيةكي سةرجنراكيش كةوةهةلَطورد بة ئاساين دةبينِريت لة الي خواري ريطاجينج فولني ئةلَيت 

تةنانةت لة و ضيلةدار دورة لة بةضاوةوة و لوتكةكةي بةهيض شيوةيةك . )الي خواروو(و بةرضاوة 
 .يشةوة نابينريت"  طوندة ذور "طوندي

بيطومان ضيايةكي  " بةرةو كوردستاين  رِِؤذهةالَتبيتةوة ةدريذ ئقةراخي لوتكةكة يةك كيلومةتر 
طورد و بةهؤي نزيكي لة سنورةوة لةوانةية لةبري سةربةخؤية بةالَم سةرجنراكيش نية وةكو هةلََ

تنةزؤر جوا. تةوةضوبيي .  كة نيشانةيةكي كونكرييت لةسةر لوتكةكة بةدي ئةكريت جيفولني ئةلَي
 . ثرسيارة تؤ بلََي كي ئةوةي لةوي دانابيت

 سةرداين ناوضةكةيان بةريتانيةكان لةوةيت  سةدةيةك ئةبيتونينزيكةي بة ثيي خةلَكي ناوضةكة 
 .كردوة



  كي بةريتاين لرية لةسةر بوو كة  دواجار ثياوي سالَ بةرلة ئيستا 45كابراي ثريي طوندةكة وويت 
   ثياوة فؤلةرزؤر بة ديقةت بوو لةوة و لةوةي كة ناوي ئةو ضياكة بووة و Fowler .  بوة

 طةلَ وةرضةرخاين سةدةدا و ضةند قةالَيةكي بةتة بةريتانيةكان ليرة بوونة لةبةريز فولني ئةليت هةلَ
 .طةورةو كاريطةريان دروستكردوة

 ووالَيت 193ينج فولني ريكؤردي جيهاين هةلَكشاين بةرزترين لوتكةي ضياكاين شكاندوة لة ج
جيهاندا، هةلَكشاوة بة سةر ضياي ئةرارات لة كوردستاين باكور بة يارمةيت ثيشمةرطةكان لةو 

تة  سالَة كةس بة شيوةيةكي فةرمي هةلَنةكشاوة بة سةريدا، و هةلَبة10دةظةرةدا ضونكة ئةو ضياية 
 .دةسةالَتداراين توركيا ريطاي بةريز فولني يانش نةدا ئةو كارة ئةجنام بدات

 
 com.gingefullen.www: سةرداين ئةم سايتة بكةجينجي فولني بؤ زانياري زياتر لة سةر ، 
 
  . كاتيكدا كة  لة كوردستاين باشور بةرةو باكور ئةطةِرايةوة ضاوم بة جينج فولني كةوت لةدالةسةردانيكي كوردستان* 

 


