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 بی چوار ملیار و  ک به کی چه یه فقه یاندنی سه ی نوری مالیکی بۆ مۆسکۆ و ڕاگه که ردانه سه

ر س ئاستی جیھانی   ھه  له کجار زۆره کی یه رانیه رسامی و نیگه ت ملیۆن دۆالر جی سه دو سه

  یه  و،  به وره  گه سته م گربه می کوردستان، بهر تی بۆ ھه  تایبه و ئیقلیمی و ناوخۆیی به
ی عیراق  رکرده  سه ک تاکه کانی  مالیکی خۆی وه وته سوکه فتار و ھه ربازی و ڕه نمایشی سه

تیش  تایبه رۆک کۆمار به ناوی سه ب به  شتک نه م وته ی له وه ک ئه جۆرک  وه دات به نیشانده

   لی و ھنانه ی متمانه وه ندنه رم بۆ سه رۆکی ھه کانی سه وهوت که رنه  سه وه  دوای ھه له
کات،  و ده یه کانی په ته سه تتر ده تر و بمنه خۆباییانه ت،ئستا له سه ختی  ده  ته ی له وه خواره

م سوپاس بۆ  ڕی تائیفی بو، به رقی خونی شه  ئستا عیراق غه ر له م به ند ساکی که چه

   که ککردنه ریکی خۆپچه  جۆرک خه م وته به کان  ئستا ئه  کورده  سیاسیه و ھزه  رکرده سه
 بیانوی باشکردنی  ی مالیکی به که ته کرت، حکومه  و باسی لده مو میدیاکانی جیھان قسه  ھه له

ردنی  باشک  ڕاستی چونکه  له ش دوره مه  ئه کت که  ده کانه م چه  عیراق ئه منی له وشی ئه ڕه

نگی  ی جه ک فۆکه واگری و زانیاری نه  کاری ھه  به سته یوه وشی ئارامی و ئاساش زیاتر په ڕه
لمنت،  سه  ڕونی ده  به م ڕاستیه  ئه وه  ڕوی ئاسایشه رمیش له زمونی ھه و تانک و تۆپ، ئه

و وا  وه نتربۆتهقتر و ڕو  زه که ربونی ناوچه مسه ی مالکی بۆ مۆسکۆ دو جه ردانه م سه دوای ئه

ندین   دوای چه واوی چونکه ته مریکا ببت به رداری ئه ستبه ندی عیراق ده تی ناوه چت حکومه پده
تی   تایبه کان به وره ل کۆمپانیا گه  گه رم له کانی ھه وتیه  نه سته ر گربه سه غدا له زایی به ناڕه

رچی تا ئستا  گه م ڕایانبگرت، ئه  یا ن النیکه وه نتهش یانبوه بو ھه نه مریکا ئاماده کان، ئه مریکیه ئه

خسی و حزبی نوان مالیکی و بارزانی  ی شه  کشه غدا به ولر و به کانی نوان ھه ناکۆکیه
  وه وته که تر و زیان و سودی نیشتمانیان لده وره  قالبکی گه ته م ئستا چوه  به وه درایه لکده

کی زۆر  یه کان تاڕاده  کوردستانیه  تکای ھزه  که یه وه  بت ئه جی باس ،شتکی تر که



تی  تایبه کانیان به وسته  بیار و ھه خۆبن له ربه ن و ناتوانن سه که جده کی جبه ره جندای ده ئه

   که ی ڕوسیا ئران شیعه و بازنه مریکا تورکیا سوننه ی ئه یی نوان بازنه شبونی ناوچه  دابه له

مو وتانی  کو ھه ر کورد به ک ھه  نه کان ،چونکه  کوردیه نگی حساب بکرت بۆ حزبه نه رت بهناک
  ی گرنگه وه م ئه  به لبژاردوه کیان ھه یی خۆیان الیه وه ته ندی نه وه رژه  پی به  به که ناوچه

  رگری کردن له ۆ بهبژرت ب  ھه م بازنانه کک له نگی یه کده یه ودوا کورد به مه  له پویسته

 بزانرت  مالکی و   که نیا ،گرنگه تاک و ته ک حزب و ڕکخراو به وه کان نه  نیشتمانیه ندیه وه رژه به
ن،  ت بکه کیزی کورد دوله رچون و توانیان یه  ده که  کشه  ھزتر له یی و به  براوه غدا به به

زرنن  مه ربازیی داده کان ھزی سه اباوهد توچل و ناوچه ی سه بری کارکردن بۆ ماده ئستاش له

کانیان  ه ھه رس له ند و ده ب په کان  ده  کوردیه ن، ھزه ده و تانک و تۆپی دورھاوژیان پده
بت و دۆڕان بۆ  واو ده یارانی کورد ته  سودی نه نیا به  ناکۆکی ناوخۆیی ته ربگرن و بزانن که وه

  .ن ده ستده ده کانمان بۆ ڕزگاری و ئازادی له که دوایه ک له  یه له بت و ھه دۆزی کورد ده


