
   م بۆ خۆم خراپه  به  باشه بازاڕی ئازاد بۆ ئوه: ت جیھان ده ریکا به مه ئه
  

  بدو ن عه رده                                                                                                  ئه
کی ئیماراتی   کۆمپانیایه کا بهری مه کانی ئه ره نده وای فرۆشتنی به  ھه که یه فته ی ھه ماوه

ر  سه ش مشتومکی زۆری له وه ره  ده ریکا و چ له مه ناوخۆی ئه  چ له وادیه م سه ئه.  وه بوبۆته
  روه  بهی وتی جیھان33ری  نده  به کان بوو که   پشتر ھی ئینگلیزه P&Oم کۆمپانیایه ئه. کرت ده
م  نی ئه خاوه ی ، توانی ببت به) الموانی دوبی( ی ئیماراتیک ک کۆمپانیایه یه برد، ل پش ماوه ده

ن  الیه لهریکا  مه کانی ئه ره نده موو به وای کینی ھه کیش ھه یه فته پش ھه .  مولتی کۆمپانیایه
موو   ھه زایی له نگی ناڕه ده واه  م ھه ی ئه وه  بوبوونه ر به ھه.  وه بوبوویه  وه م کۆمپانیایه ئه
ندین ھۆی  چه.  وه رزبوویه هب)  وه هکۆماری و دیمۆکرات(  کانی به ریکا و سیاسیه مه یاکانی ئهمید
  گاته  تاده وه  ترسی تیرۆره ر له  ، ھه وه رۆکیان دۆزیه ی سه ودایه م سه عقوول و درۆیان بۆ ئه مه

کان  وال تیرۆریسته مه له( بوویریکا ووت مه کانی ئه رۆژنامه  لهکک  یه . وه ییه وه ته ئاسایشی نه
  زاریه که رمه ترین شه وره  گه مه ئه( ت ککی تریان ده یه)  وه  ژووره  دنه وه کانه ره نده به لشاو له به
ی ،  ودایه م سه ر ئه سه  له زن سووره  مه رۆک بۆشی ل سه) . ب بفرۆشرت ره  عه کانمان به ره نده به
  ڕوانته  ده وه شکه س به  زۆرکه  ، چونکه زاندووه ش دابهتی بۆ عبیه ی تر شه ش ھنده مه ئه

، بووکان  ریکیه مه  ئهی و دووڕوویه الی من گرنگ بوو ئهی  وه رحاڵ ئه ھه به.رۆک  سووربوونی سه
  که چی کاتک ئاگره پنن ، که ر جیھاندا پسه سه وت بازاڕی ئازاد به یانه  تۆپزی ده کاتکدا به له
کانی جیھان   تۆپزی بازاره ریکا به مه ئه . ن ده خۆیاندا ده ڕ به تانی ته پهۆیان  الی خ گاته ده
ک  یه ھیچ شوه ریکا به مه ئه. گرت   دیواری پۆیین ده کانی خۆیشی به  ، ل بازاره وه کاته ده

ری بۆ کۆمپانیاکانی  ره  زه  چونکه، وه هکانی  ناوبازاره  بته رازیل ورووسیاوه به ت ئاسن له نایه
نتین وئووسترالیا  رجه رازیل وئه شآمی ووتانی به هنم سۆیا و گهناھت ش  مان شوه ھه به .  یه ھه
ت  رارده رقه ک به ترین شمه وره  تا گه وه  بچووکترین شته  له ته م سیاسه ئه.  وه ناوبازاڕی نهبکر .

رپابوو،  ریکا به مه وروپا وئه نوان ئه له. یان لنا)ڕی مۆز شه(وی نا رک که ند ساک شه پش چه
وروپا  ئه   . وه کانیانه  ناوبازاره هویتریان بت  ئه ی مۆزی  کۆمپانیا بوون که ده ھیچ کامیان رازی نه

رف  کانیان سه  ناوخۆیه که ـهمیا ملیارد دۆالر بۆ پارزگاری کۆمپانیا و ش ده  سه ریکا سانه مه وئه
  مووکات خۆیان به ریکا ھه مه ئه. وا  نابینن ووتانی تر ڕه و ماڤه به  ئه رزانه م به ن ، ل ئه که ده
،   وه  پشه زعکی ئاوا دته زانن ، ل کاتکیش وه ری بازاڕی ئازادو دیمۆکراتی ده رگریکه به
  :ت ده)  تشومسکی عومه نه( کی ری مه ی ئه وره ندی گه بیرمه.  کردووهتیان  ن دوژمنایهتری ره وه گه
 ،  م بۆ خۆم خراپه  به  باشه ت دیمۆکراسی و بازاڕی ئازاد بۆ ئوه جیھان ده ریکا به مه ئه
کان باسی ماڤی مرۆڤ  ریکیه مه  ئه کاتک که . ) بووه ت ووتکی دیمۆکراسی نهریکا ھیچ کا مه ئه
  ، که  وه وته که ی ڤتنام  بیرده  ڕووتانه و منداه ی ئه  ر ونه کسه  یه نینم دت، چونکه ن پکه که ده
م   ، ئه لی کورده ریکا دۆستی گه مه ن ئه ده که. ن که ریکا ڕاده مه ی ئه که حشیه  وه شکره ستی له ده له

زائیرم  فتاوپنج و جه ر سانی حه کسه  یه ن ، چونکه ده زینم ده کی حه یه  ختوولکه ووشانه
ی ئوجئاالن و  که ، فرۆکه وه خاته رمیانم بیرده و گه بجه ه و تراژیدیاکانی  ھه  ، کۆره وه تهو که بیرده

ختی دیمۆکراسی  رسه منی سهژومووکات د ریکا ھه مه ئه.  یاد  وه سووتانی الدکانی باکوورم دته
  نده خات چه ریده ده) ،،،نووسیا  نده نتین وئه رجه رازیل وئه شیلی و به( کانی  ربازیه تا سه ، کوده بووه
ت و سامانی جیھان  روه موو سه وت ھه یه ریکا ده مه مۆ ئه ئه !!!  . راسی یهکریکا دۆستی دیمۆ مه ئه

تی پ  تینویهک و   کۆکاکۆالیه النیش بکاته ، خونی گه وه میه  ده رگرک و بیخاته مبه  ھه بکاته
   . بشکنت
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