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  روش ها ده ته ... رناگرن وه ر نابه ک په کانی عراق وه به ره عه ب وئیسالم ره بۆچی وتانی عه
  ندا هۆڵه

ڕاست وخواروی  کانی ناوه بارودۆخی ئاۆزی ناوچه
م  به، کات خراپی ئه   زیاتر ڕووله عراق ڕۆژانه

مان بیست هیچ  ئستا نه  تا سوڕمانه ر ج ی سه
ئیسالمی پشنیاری یاخود  بی و ره تکی عه وه ده

و  بی ئه ره ری عه نابه رگرتنی په ی وه شه بانگه
، ت ڕزگاریان ب  میحنه مک له  بکات وکه ناوچانه

ر   سه عراق له) تی یه عروبه (رچی ئستا گه
  له)  وشیعه سوننه (بی زهه ردوو مه کردنی هه زکیه ته
  تانهو و ک له ریه  هه ئاشکراشه،  ری گرتوه نگه

به  زهه  و دوو مه رگری له کتر به  یه جیاواز له
  رتۆپی گروپه نھا سه م ته به، ن که ئه 

  ژر دروشمی دن له وکوردستان هه ره  بۆیان به وی ب خره  ئه ره کان جگایان مسۆگه تیرۆریسته
  رسوڕمانه ی جگای سه ڕاست به، موان عراقین داین وهه) کردنی عراق ش نه ڵ دابه گه موان له هه(

  !!ب  نه وه  پشته تکی سیاسی و دوور ئامانجی له لفیه  بۆ کوردستان ناب خه ولشاوه ب به ره ناردنی عه
تا ب ی ناکۆکن  هه، ن که و ده یه وستی وتانی ئیقلیمی په مان هه هه)   وشیعه سوننه (مۆ  ئه  چونکه

ش بۆ ) عمرموسی (هاتنی، کترن نای یه براو پشت وپه تی کوردو سکه  پناوی بچوکترین ده م له به
ری   ڕخه یه له سه م مه  ئه وره رز و گه ر ئاستکی به  سه چ له  پده کری باشی شکاند بۆیه کوردستان شه

ر   به  شکی له ک به  وه ین ئمه  بیر که  له وه ناشب ئه، خات ری ده ب و ڕۆژگاریش ده تی خۆی هه تایبه
  م باسه ی ئه که کورتیه به، ج دین بۆمژوو  به وه ئه،  ستۆ گرتوه  ئه مان له یه وره  گه ه و هه اوی ئهچ

ست نیشان کردنی خای کۆتایی و   ده پویستی به، وێ گرێ وتوانینی ووردی ئه  خۆ ئه لدوان زۆر له
زاران تیرۆریست   هه دام به ر بیرمان ب کاتی ڕوخانی ڕژمی سه گه  ئه یه  هه وه  و لپرسینه وه ووریابونه

فیدڵ  ( بیرتان بت ر له گه ها ئه روه هه،  و عراق نردران ره  شوینی به ستی گره به  بۆ مه رنامه  به به
  ریاوه  ده ڕێ ی  له  کوباوه  له نگ کشه ت وب خروبه قه رچی سه  هه مان شوه  هه  کوبا به ش له) کاسترۆ

 کوردستان  ی ڕوو له بانه ره م عه م ناکرێ بن ئه  به ته وبابه  له ش شتکه مه ئه، ریکای کرد مه ئاودیوی ئه
  وه که یه ڕو ووشک به ر ته گه  ئه روابوه  دنیادا هه م له به، ن وکوبیانه ک ئه مووی وه ر هه ن هه که ئه
  . چ ده) کوبا (ی مان بیرۆکه  هه  له که م بیرۆکه به، وتوبن رکه ه س نه ک الیه  یه سووتنن پم وانیه نه
ی کوردی  بین وئیداره نگ نه ب ده   یه م به  له  و بچووکه وره یی گه وه ته رکی نه  بیم ئه وه ته ی ماوه وه ئه

ی  ناو داده نھا په تهبی  ره ین چۆن وتانی عه بکه وه ربن وکار بۆ ئه  و بزاری ده وه نه ل ئاگاداربکه
، هن کان بن بۆ شایی ج نه مووکشه ری هه واوکه ب خۆی ته ره عه وڵ بدڕێ که  ن هه ده تیرۆریستان ئه

ی تیرۆریستیان الی خۆیان ج  مان شوه  هه به) ب ره  شفرۆشی عه  له واد و ژنه حیزو گه (ی که کورتیه به
رکی پاراستنی  ڕاستی ئه  به   چونکه رمانه  ب شه و ڕووداوه ی ئه شانۆ بته  چیتر کوردستان نه وه یان بته

  . ) ک کورد تی نه ب خۆیه ره عه (ستۆی  ئه  له وکلتوره ئه


