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  باخ ڕزگار گوه ... سعود بارزانی و مام جه الل  ڕزان کاک مه  بۆ به کی کورت وکراوه هی نامه

  
کان  به ره  عه که، ککمان ئاشکرا بوو ر یه  بۆ هه وه  ه2004بژاردنی سای  زمونی هه  ئه له
ه  ته وف اوه هچناو کو له تاوه، کی زۆریان کرد یه کهنگ  مترین ده کان که کاندا کورده  داب
  کانی تری ڕگرتن له  تا شوازه وه  پویستهنگدانی ی دهرت ا ناردنی ک  نه ر له یتر ههئ، ن بده
  . نگدان ده
  

  ست هنا ده نگی به ی ده د زۆرینهرکوکدا کور اری کهش  له،  وانه موو ئه رباری هه  سه
،   ساه1 نھا بۆ بژردراو ته هتی ه کومهح  که، یانزانی کان ده به ره ر چی عه گه سای پار ئه

   کهنزان مساڵ ده ئه. گرییان کرد یر و ڕگهوز  کاری ته نده وه ئه  توانیان نده هچچی  که
  نده وه ئه،  بتوانن نده  چه بۆیه، کات  ساڵ حوکمانی ده4ی  بژردراو بۆ ماوه تی هه مه وحک
شمان  بیره. ن که کان ده  داباوه ی ناوچهکان  کار قورسی بۆ کورده نده وه ن و ئه که زویر ده ته
  . دان که مه  گه ش له ربی سوننه مساڵ عوه  ئه که، چت نه

  بژاردن به ربگیرت و کۆمیسیۆنی بای هه ند وه  هه  به و کاره  ئه که، ین که  تکا ده بۆیه
می بۆ   که کدا کارت به  و بیانویه رده هیچ په ژر   نابت له هک،  وه رمی ئاگادار بکرته فه

 کورد  که،  وا بکرتی نابت کار رکوک بنردرت و که تی که  تایبه به، کان  داباوه ناوچه
   مانگ کورد له11 پش  که، ڕزتان  بۆ به ئاشکرایه.  وه هنته رکوکدا نه  که  له زۆرینه

ب یان تورکمان  ره هع مساڵ ئه که،  بدرت ابت ڕگهنجا ن ئه، نگی هنا ی ده رکوکدا زۆرینه که
نگدانی   ده زویر و رگرتن له ی ته  ڕگه نھا له  ته و جۆره کاری له.  بھنننگ ی ده زۆرینه
  . کرت  ده وه کورده

و ڕووی   ره بت به  ده بۆیه،  بۆکورد  مژووییه له م هه  ئه ن که که  ده وه ڕزتان زۆر باس له به
ش بۆ  له م هه  ئه که، ڕیزیشتان بیرتان بچت نابت به، نگدان بچن کقنی ده سندوقه

کو   کورد بکرت و تاوه  ف له هن که کو نه تاوه،  میژوییه،  رکرده ک سه وه، ڕیزیشتان به
  به، سار بچت  خه ی به که نگدانه ن ده که تی ده رایه  ڕابه ی ئوه له و گه  ئه هن که نه

  . رکوکدا  که لهتی  تایبه
  

  رلین  به


