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  هيواهيوا ...  ... كوردة شيعةكانكوردة شيعةكان

  
طةيل كورد وةك نةتةوة خةبايت كردووة بؤ بةدةست هيناين مافة أةواكاين كة داطري كراوة لةاليةن داطري 

لة هةمو جوالنةوةكاين كورد دةوري باشيان  كةران و دوذمناين كوردةوة كوردةكاين بة مةزهةب شيعةن
ةتةوةكةي خؤيان لةبري نةكردووة هةرجةندة ذمارةي  لة خةباتدا لة هةمو رؤيةكةوة هيض كاتيك نوةهةبؤ

كي نةكردوتة سة رئةوةي بؤ صم ئةوة هيض كارالَزؤري كوردة شيعةكان زياتر لةناؤ عةرةبدا ذياون بة
 زماين خؤيانيان لة وي نةتةوايةتيان لة بري كرديب بة هيض شيوةيةكيش كةلتور مةسةلة يشكصسات

يان هةبووة لة بةرةو الَة لة ئرياقدا بةتايبةيت لة بةغدا دةسيت بادةست نةداوة ئةم كوردة مةزهةب شيعان
ثيش بردين ئابؤري بةغدا وة طةشة كردين ئةو شارة لة أؤي ثيشكةوتندا بة ثصي هةندي سةرذمصر نزيكةي 

يت عةرةبيةوة بة دوو ضؤر الَدةسة ئةم كوردانة لة اليةن. يةك مليون كوردي شيعة مةزهةب هةية لة بةغدا
نةتةوة يةكةم وةك ئةوةي كوردن دووةم وةك ئةوةي شيعة مةزهةبن ئةوة بؤ رذميي سةدام لة ضةوساو

وة  كةوتة كؤشتين دةيان كةسؤ وونطردين دةيان هةزار طةنج و ذن و مندالَت الَسةرةتاي وةرطرتين دةسة
ةزاران كةسيان وة ئيعدام كردين ه بؤ ئريان دةركراون) تةبةعية (ويانتةرحيل كردين هةزاران خيزان بة بي

ئةم كوردانة ئريانيش هيضص بؤيان بؤ ئةوة  بةيب طوناة وة دةست بةسةرا طرتين هةمؤ مالَ و مؤلَكيان
وة كوردة شيعةكان لة .. بةرامبةريان دةكرا وةك كورد هةلَسؤ كةوت  بؤننةكرد ئةو ضةند سالَةي لة ئريان
ؤ بونةتةوة وةك كةركووك خانةقني و شوينةكاين تري كوردستان و الَشارة طةورةكاين تري ئرياقدا ب

ئةوةي مةترسي ليدةكريت لة ئازادي ئرياقةوة ئةحزايب كوردي نةيانتوانيوة وةك ثيؤيست كار بؤ .. ئرياق
 كؤ كردنةوةيان لة ناؤ ليسيت بكةن وداخوازيةكانيان  كؤكردنةوةو جص بةجص كردين هةندي لة

ضؤنة ثالَ ليسيت عةرةبةكان و ئةوانيش راست طؤ نةبوون   بؤ هةندي لةو كوردانةهةلبذاردين كوردا ئةوة
دوبارة  حيسابيان بؤيان كرد لة طةلَياندا ئةمةش هةر هؤكارةكةش ئةوة بؤ عةرةبةكان وةك كورد

  .. ميكي سياسي و نةتةوةي و مةزهةبيان ليكرا لة ئرياقدازولَ
 وةرطرنش ئةوةية دذةكاين كورد دةتوانن لةم خالَدا سؤد لريةوة خالَيكي خةتةرناك دصتة ئاراوة ئةوي

 ئاشكراية كورد شيعةو ديتة ئاراوة ئاين ئةطةر كورد نةكةويتة خؤي تصكداين أيزةكاين كورد وةك مةزهةب
وية دةيب كورد وةك نةتةوة الَئةم هةمؤ تيكةية زةرادةشيت  سويب جؤلةكة يةزيدي وة مةسيحي سنة

كورد دةيان هةزار  ة كيشةي نةتةوايةتيمان هةية نةك كيشةي ئايين و مةزهةيبتا ئةمأو ئيم.. بيثارصزي
م ئيسالم هةزارؤ ثينج سةد سالَة ثةيدا بووة ئةطةر كورد نةطةريتةوة بؤ الَسالَ زياترة مصذووةكةي بة

بؤية هةركات .. مةسةلة نةتةوايةتيةكة ئةوة ثاشة رؤذي باش نايب ئةمةش ئةركي أؤشنبريانة زياتر
لة برييشمان نةضيت . ؤ كرايةوة لةسةر شيعة دةيب بووتري شيعةي عةرةبالَك كرا يانوسينيك بباسي

  ..  هةية ئريان كوردي شيعة زورترين ذمارةيان لة توركيا
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