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  ئازاد سۆرانیئازاد سۆرانی ...  ... دوا ترین نه خشه ی دوژمندوا ترین نه خشه ی دوژمن

  
له هه مو عراقدا آه ) پ ك ك (ئه مۆ نوری مالكی سه ره ك وه زیرانی نوی عراق بیاركی ده رآردوه به داخستنی باره گاآانی

ردستاندا من له و باوه ره دام ئه ویش ئه بته هۆی ئاژاوه نانه وه له نوان آورده آانی آو، بگومان آوردستانیش به شكه له و عراقه
لره دا پرسیاركم ، نھا دژایه تی آوردنه بتآۆنی دراوسكانی عراقه آه له سه ر هیچ یه ك ناگرن ته ، آه ئه میان نه خشه یه آی

، ی ده آرینچی گۆراوه له عراقی نودا؟ ته نھا ئه وه نده نه بت آه جاران به ناوی به عس ئستاش به ناوی دین دژایه ت، هه یه
هه موو الیه ك چاك ده زانی هۆآاری هه مو ئاژاوه و نائارامی عراق و ناچه آه ئرانه آه چی بۆ ، ئه وه ی جگای سه رسوڕهنانه

آه ۆچه ندین جار بۆمباردمانی ناچه آانی آوردستان له الیه ن ف، جاركیش گوم له سه رآرده عراقیه آان نه بوو باسی ئران بكه ن
بۆ ، بۆ آوردستانآاك مالكی بۆ ده نگی نه آرد؟ بۆهرش هنانی ئرانی زه مینی ) پ ك ك (یه آانی ئران بۆ سه ر ناوچه آانیجه نگ

سم  (بده نگه؟ بۆ مالكی ته نھا جارك نه ی ووت ئه م هه مو ماده سآه رانه له آووه دت؟ تۆ بی خۆشی شه ریكه به ش بت یان
، تورآیا وا ده رده آه وت آه ده ستی له ئه مریكا شۆردبت) ده ئاوس له م باسو خواسه  سه رمسمی آه ره و چنگ چنگی هه یاسه

ئه گه ر ئه مه ڕاستیه آه یه بۆ به میلله ، ك به مالكی ده ربكاتله فونكی بچوك توانیویه تی بیاربۆیه له ڕگای ئرانه وه به ته 
ئه وه ی سه ر سوڕهنه ره هۆی ، ت بۆ سه ر له خه كی تك ده ده نن آه فرمانی عراق له تارانه وه ده رده چتی ڕاناگه یه ن

ئاخر ) آه ركم دا به آه رێ سنگان له بناگوی ده ردێ (البردنی جه عفه ری چی بوو؟ ئه گه ر ته نھا ده مو چاوه آه بگۆڕت واته
پرسیار زۆرن ،  ئاگادار بكه نه وه؟ یان هشتا سه دام له سه ر آاره بریاری تاآی ده رده آات نابت هه مو الیه كگرنگبیاركی وه ها
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