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  باخ ڕزگار گوه ... ر هاملتۆن ی بیکه که وز بۆ پرۆژه م گۆپی سه که داگیرسانی یه
  
، مریکا کرا رۆکی ئه ش سه ر هاملتۆن پشکه ی بیکه که گریسه  نه  پرۆژه که، بت ند ڕۆژیک ده  بۆ چه مووی هه
ڵ  گه له.  داگیرسابۆ، ری سه ندی له زامه ک ڕه وه وزی م گۆپی سه که  یه وه  عراقه  چی وا له که

  ی06. 12. 7 ی که وه  ڕوونکردنه له خۆی  که،  وه رزبووه زایی به نگی ناڕه  ده که ی پرۆژه وه بوبوونه
ندک   کوردستان و هه کان و سازدانی خۆ پیشاندانی جۆراوجۆر له ره نووسینی نووسه،  وه هرم رۆکی هه سه

  .  وه بینییه، ختی ووتانی تردا پایته
. ت وه زگاکانی ده نو ده  وه ڕنه ک پاداشتک بگه کان وه  کۆنه عسییه  به که،  دا هاتووه که پرۆژه کیاخ له
  ر کوردک به  گشتی و هه ک به راقییهعر   هه چونکه، گرت ده کی زۆر ههفسیر  ته و خاه رچی ئه گه

   تی تایبه
  تا وه  چی ئه که،  یه ندا ههکا  عسییه ڵ به  گه کی تایان له یه وه تاقی کردنه

کان   کۆنه عسییه موو به بت هه وا ده ئه، بت  تاوانباران نه که،   هاتووه1 رۆکی عراقدا  ووتارکی سه له
ندانی  موو کارمه  هه  که  داوه2رمانی فه زیرانی عراقیش رۆک وه هاوکات سه. کانیان ر کاره  سه وه ڕنه بگه

  . کانی پشوویان ر کاره  نو سووپاو سه وه ڕنه سووپای پشووی عراق بگه
 ستی ر ده  سه دناو له نفالی به تی ئه مه  هه که،  ی کورد ڕوون و ئاشکرایه  ئمه سک له موو که الی هه

  . نجامدرا وسای عراق ئه رو سووپاساالرانی ئه فسه ئه
 بۆ  شه شه  بانگه یه که به،  یه وانه ک پاداشتی ئه نه،  بۆ نو سووپا سانه  که و جۆره ی ئه وه  گانه واته که

  . ی کورد تی کردنی تازه  و بۆ دژایه پالنی تازه
 درژی مژووی   به ی که عسییانه و به ئه، کات کان ده عسییه  به ی کۆنه وه رۆکی عراقیش داوای گانه سه
  .  کردووه یتریان نهچ،  هاووتیان ق به رهه  تاوان ده  له جگه، عسی بوونیان به

، تدا وو س له تترین که سه ن ده دوو خاوه ر زاری  سه تی له  تایبه به،  ندییه زامه هڕ  و جۆره ئه،  بگومان
  رانی عراقه وخۆی سه کی ڕاسته پشتگیرییه

ر   سه رییان لهکان ال  عراقییه رکرده  سه که، رۆک بووش  بۆ سه وز داگیرساندنه  گۆپی سه  وه که  پرۆژه  له 
ن و  حکوم بکه  مه ندییه زامه  ڕه و جۆره ئه کانی دسۆز خه، بت  ده بۆیه.   نییه که  کردنی پرۆژه  پراکتیزه به

  .  که ر پرۆژه سه زایی له ربینی ناڕه ر ده سه وام بن له رده هاوکات به
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