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  ندیندی  قشبهقشبه  ریوان نهریوان نه  مهمه. . . . . . . . ك ڕۆژ دزراك ڕۆژ دزرا   یه یه  ی ساك بهی ساك به  میزانیهمیزانیه

  
ریتانی گوت  ی به) ئیندیپندنت(ی  رۆژنامه ناآاو ویژدانی جوو به له) فیدراڵ(زیری دارایی عراقی  وه
 ردوو هه ش له غكی هاوشوه بله  و مه ماوه رگری عراقدا ملیارك دۆالر دیار نه تی به زاره ناو وه له
  ،  ماوه دا نه وه با و گواستنه تی آاره زاره وه

و  موو رۆژنامه و هه ئایا بۆچی ئه ین آه ستپبكه  ده وه زیری داراییه نابی وه جه  له تاوه ره سه با له
م  ریتانیدا ئه ی به) ئیندپندنت(حزوری   و له راندوه ی عراقی تپه فزیۆن و گۆڤار و رادیۆیانه له ته

رپرسی   و به زیره  وه ش مانگه ی شه زیری دارایی نزیكه لالوی وه لی عه عه!. رد؟ی ئاشكرا آ دزیه
م  چی ئه مانی عراقدا آه رله په  له یه)  زاهه نه(ی  رپرسی لیژنه  به یش چوار مانگه) در به(ركخراوی 

) ری عفه ای جهئاغ(ی حوآمرانی خۆیان و   ماوه ریكه آاتكدا خه له) د حه موه(ی عراقی )  دسۆزه(دوو 
 ئاشكرا  الحانه به  زه یه) دزی(م  ڕۆین، ئینجا ئه  ده بژاردنی تازه و راپرس و هه ره بت و به واو ده ته
تكی وتانی  زاره ر وه  مژوی هه  له ترین دزیشه وره  و گه من دنیام آراوه ی آه و دزیه ن، ئه آه ده

  آاته  ده ماوه  یان دیارنه ی دزراوه یه پاره م بره ن ئه زایانی ئابووری ده ك شاره روه جیھاندا و هه
  . ی آوردستان رگه تی پشمه زاره  سای وه10ی  رگری عراق و میزانیه تی به زاره ی ساكی وه میزانیه

ر  گه ئه:یگووت آرد و ده  هاواری ده  وه زیره نای جه  آه در له رپرسی ركخراوی به دا به وانه م شه له
نگ نابم و بانگھشتی   بده یه ی هه نده زیرانیشدا گه نی وه نجوومه تی ئه رۆآایه ناو سه لهبزانم 

ر  هه:ت  ده وه زیری دارایی عراقه ر زاری وه سه  له آه ریتانیه  به م رۆژنامه م، به آه مانیان ده رله په
 ئیبراهیم   به وه آانیه آاریه موو ورده هه م به یه نده م گه  ئه وه آاربوونمه ستبه آانی ده م رۆژه آه یه له
  . ،  یه موو شتك هه هه و ئاگای له  و ئه ری گوتووه عفه جه
   له م دنیام جگه  به داوه  نه وه یه مباره  هیچ لدوانكی له ته م بابه تا نووسینی ئه ری هه عفه جه
،  زیرانه ك وه ره م سه آتی ئه ته ت و ئه  دبلۆماسیه  له شكه  به موومژاوی و آه آی ته یه ند قسه چه

  وت رگا له یه  ده وه ركی خۆیه ده زیر و یاریده ند وه رگای چه ری له عفه وتۆ نابیستین، جه شتكی ئه
زیران  ك وه ره لالوی سه  عه ك ئاشكرایه  وه ی بگرت، چونكه آه لالوی و ستافه یاد عه ئه. ی د وه رانه گه
زراندنی  آانی ڕژمی ئران و دامه خته رسه  سه دوژمنه رگری پشو، له زیری به عالنی وه حازم شه. و د
  ردانكیان له ستوه آان هیچ ده  ئاینیه ته عیه رجه ن نابی مه راشكاوی ده تی ئاینین و زۆر به وه ده

  . بت،  ی عراق هه وه ره تی ده بردن و سیاسه ڕوه آاروباری به
آانی عراقدا  به ره ی نوان عه ژرپی راآشانه  له ڕه م پیالن و به  و له  سیاسیه عه عمه م مه ناو ئه له

تی  زاره ی وه یه نده م گه هۆی ئه ی آوردستان به رگه تا ئستا پشمه دات و هه  ده وره آورد باجكی گه
و  باشدا ئه بواری آاره  لهربازی پویست، آنیكی سه نی و ته ده  ئاستكی به یشتۆته گه  نه وه رگریه به

ر بی  سه ری سلبی له وخۆ آاریگه  راسته با دزراوه تی آاره زاره ناو وه  له ی آه  ملۆن دۆالره600
،  رمی آوردستان دروست آردوه تی هه ر حكومه سه  و بۆچونكی سلبی له بایی آوردستان آردوه آاره

زا  تی عراق شاره زگاآانی حكومه ت و داموده زاره وهی ناو  یانه نده و گه كی آوردستان له  خه چونكه
  . ،  آه غدا چ ماورانیه به نین و نازانن له

  و بارودۆخه  بتوانین خۆمان له نگه وا ره ند بكرت ئه سه یی عراق په میشه ستووری هه ر ده گه جائه
رمی آوردستان  وا هه آرا ئه  نهند سه ستوور په ر ده گه م ئه ین، به ی عراق قوتار بكه موومژاویه ته

غدا   به ی له ردانیه و پاشاگه  له وه بت بۆ خۆجیاآردنه یی ده وه ته ی نه  پالنكی تۆآمه پویستی به
رۆك و  ن سه الیه ربازیش له ت سه نانه وستكی سیاسی یان ئیداری یان ته ر بریار و هه  و هه یه هه
آی  بت و پشتگیریه ندی ده زامه ن جگای ره تمه بدرت، حه  وه لی آوردستانه تی گه رآردایه سه
  بت آه  ده و ناوچانه ی ئه موو یان زۆربه ی هه وه رانه هز بۆ گه تی به وه  نوده یه وانه ری و له ماوه جه

  . .  رمی آوردستان نییه ر هه سه  له وه ڕووی ئیداریه هشتا له
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