
  .ڕۆی آورد له ملمالن ی شیعه و سونه دا
 

   ته قینه وه ی آازمیه له گه ڵ دڕنده یی شوازی نامرۆڤانه ی و جۆری قوربانیانی سڤیلی   
  )له ئستادا سونه ڕابه ر( نمایشكردنی به رده وامی ئیسالمی سیاسی  ئه و آاره سا ته ، گه ر

م شه ڕكی خوناوی نوان شیعه و سونه یه بت، ئه وا ته خت آردنی  له مپه ره آانی به رده 
  آه چیتر ڕابه رانی به ره ی شیعه ناتوانن خه كی خۆیان به بیانووی ده سه تی ناوه ند،

  .آه خۆیان به میراتگری  ده زانن  ڕاگرن
  شه ڕی یۆگسال فیای آۆن بوایه تا ڕاده ی جینۆساید، دووباره ی  ی نیسان9گه رچی ده بوا      

، به م ) خه لیفه و سوتانی ئیسالم و آۆشكی آۆماری به غداد( دووالیه نی میراتگری له نوان 
  داهاتوو سه ره تای ئه و  چۆن ئه وه پرسیاركی زۆر ڕامیاریانه یه ، ئاوه هاش گه ر ڕۆژانی

  ، ئه وه له هه ره سه یره آانی فه رهه نگی) زۆر ده گمه نه آه ڕوونه دانی( جه نگه نه بت 
  . نوێ ی عراقه ی مژوویڕامیار

  ؟ ئه مه پرسیاركه داخۆ .... ده بت ڕۆی آورد له ملمالنكی خوناوی وادا چۆن بت    
  .سه رآردایه تی خه كی آوردستان چۆن خۆی بۆ ئاماده ده آات

   سای ده وه تی عراقن و ، ڕژمی به عس80گه رچی شیعه وه آو گه لی آوردستان قوربانی  
  .آردبوونی یه دۆستی یه آدی و دوژمنی سه دام) به ناچاری(  ئۆپۆزیسۆنی آۆندا له به ره ی

  سونه ی( به م به داخه وه له گه ڵ ئه و ملمالن و جیاوازی یه قووڵ و گه وره یه ی له گه ڵ 
  هه یانه ، به رامبه ر آشه ی نه ته وایه تی خه كی آوردستان ڕك وه ك عه ره ب) عراق 

  . وه گه رچی وه ك مه زهه ب ده بنه وه به ئرانیبیر ده آه نه
   به و پ یه ی سونه ڕۆی سه رآردایه تی له ده ست داوه و ملمالن ی سه ره آی بۆ        

  بۆیه شه ڕی. ده سه ت له گه ڵ شیعه یه ، و داواآانی خه كی آوردستانیش بۆ آوردستانه 
ۆ دۆستایه تی آورد و دوژمنایه تی یه آتر داهاتوو ناگاته آوردستان و هه ردوو الیه ن ب 

 دۆزی آورد ده شكته وه) نه ته وه یی ( پویستیان به آورد هه یه ، بۆیه له به رژه وه ندی 
  

  دژ به آورد له آشه ی) ناسیۆنالیستانه ی عه ره بی سونه ( به بوای من له گه ڵ گووتاری 
  ورد پتر ده سه لمنت بۆ پارسه نگیده ستووری عراقدا ، هشتا سونه داخوازیه آانی آ

  . خۆی له به رامبه ر دوژمنی سه ر سه ختی ئستا و داهاتوویدا آه مایه تی 
  تا ئه و. بكرت) ناآرت به سۆز و هه ست ( مامه ه و هه وست وه رگرتن له شه ڕكی وادا 

  بوای)  راقیآه  عه ره بی ع( په ڕی توانین آه كی ل وه ربگیرت بۆ آشه ی گه لك 
   به وه یه آه هه ر مافی چاره ی خۆ نووسینك شكۆمه ندی عه ره بایه تی ئه و آه م و ب نرخ

 ) .گه ر بتوانت(  ده آاته وه و هه رگیز سازشی له گه ڵ ناآات
  آه م نه ته وه هه ن وه ك آورد قوربانی شه ڕ و آاره ساته آانی شه ڕ بن ، بۆیه زۆر ئاشقی

  نه آورد درووستی ده آات ، نه ده شتوانت به ری) شیعه و سونه ( م شه ڕی ئاشتی یه ، به 
  نه یھشت ) آورد و آورد( ، آه شه ڕی )  ئران-عراق ( شه ڕكه وه ک جه نگی . پبگرت

  . وه ك پویست سوود مه ند بت
 ی آوردستانیش ، آشه ده آرت به دامه زراندنی ده وه تی فه له ستین و لدانی ئران و سوریا

  آه ڕۆی آورد تیایدا سه ره آی و. له ڕۆژهه تی ناوه ڕاست بگاته قۆناخكی به رزتره وه 
  . له آۆتاییشدا دامه زراندنی ده وه تی نه ته وه یی خۆیه تی

   
 شرزاد خه راجیانی


