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  وصست كوردستاينوصست كوردستاينلَلَهةهة... ... أصكةوتين كورد و شيعة أصكةوتين كورد و شيعة 

له م چه ند ڕۆژانه ی داهاتودا وا چاوه ڕده کرێ که لیستی هاوپه 
یمانی کوردستان و لستی شیعه کان ڕبکه ون و به م بۆنه یه وه 

ده رکرا، که تیایدا گرنگترین خاه کان تیایدا " پرۆته کۆی ڕکه وتن"
کردنی کشه ی که رکوک و سیستیمی باسرکراوه وه ک چاره سه ر

 دیاره تا ئستا هه ر دوو ال به ته واوه تی ڕکنه که وتون و ٠فیدڕای
 ئا یه هه ر چوار خاه بۆ کورد گرنگه کان له م ماوه ٠گفتوگۆ ماوتی

  ده کرت؟" چاره سه ر"یه دا 
دیاره له ناو لیسته هاوپه یمانییه که ی شیعه کان جیا جیا بیر ده 

وه له سه ر داخوازییه کانی کورد، لره دا ئیبراهیم جه عفه کرته 
ری که تا ئستا کاندیتی شیعه کانه بۆ پۆستی سه رۆک وه زیران، که به توندڕه و له قه ه م 
ده درت، هه م بۆ داواکانی کورد و هه م بۆ ڕۆی ئسالمدا له قانونی داهاتوی ئراق، که به 

  ٠تۆ و به هز بتبۆچونی ئه و ده بت ڕۆکی ئه و
لره دا ده رده که وێ که جه عفه ری داواکانی کورد، وه ک گه ڕانه وه ی که رکوک بۆ سه ر 
کوردستان و ڕۆی دین له به ڕوه بردنی ئراق به نا ڕه وا داده ن و به ئاۆزی ده زان په 

تنکی ڕۆژنامه  باشترین به گه بۆ ئه م هه وسته ئه وه یه که له چاوپکه و٠یه وی بکات
 به ٠٠٠که رکوک شارکی ئراقییه و هی هه مو ئراقییه کانه : "نوسی ئه دوواییه ناوبراو وتی

  ٠"م زووانه ناتونین کشه ی که رکوک چاره سه ر بکه ین
 ٠کورد داوای ده وه تکی عیلمانی ده کات، که تیایدا دین و داد جیا کراونه ته وه له یه ک

ان داوای ده وه تکی ئیسالمی ده که ن و وه ک چۆن که رکوک بۆ کورد دیاره زۆربه ی شیعه ک
   ٠چاره نووس سازه، ئاوا ڕۆی ئیسالم بۆ هه ندێ شیعه گرنگه

دین بۆ هه ندێ که س چه ند گرنگ و پیرۆز بت، بنه مای له ده وه تدا نه ماوه بۆ په یه و 
رچه نده گرنگترین وویستی کورد گه ڕانه وه ی که رکوکه بۆ ناو کوردستان،  هه ٠کرنی له قانون

 ٠هه وودان بۆ ده وه تکی عیلمانی کارکی زۆر گرنگه
دووه م داخوازی کورد که مانه وه ی هزی پشمه رگه وه ک پارزه ری کوردستان له خه ته ری 

ی ناوخۆ و ئیتنیکی، به م هزی هه وه شاندنه وه یه به بیانووی پاراستنی ئراق له شه ڕ
   ٠پشمه رگه ئه مه به هزترین هزی سه ربازییه له ئراقدا، دووای هزی هاوپه یمانان

مانه وه ی هزی پشمه رگه له کوردستاندا، و به و شوه یه ش له ناوچه تازه ئازادکراوه کان 
 ی باشووری کوردستان وه ک ساه ی ڕابردوون و مانه وه١٤پاراستنی ده سکه وته کانی ئه م 

 به هیچ شوه یه ک ٠هه رمکی سه ربه خۆ و له دووا ڕۆژدا بۆ به دیی هنانی سه ربه خۆیی
نابت ڕێ بدرته به غدا هزی پشمه رگه هه وه شنته وه و بیتونته وه ناو سوپای نوی 

   ٠ئراق
ونی کورد پویسته و کارکی گرنگه لره شدا ده رده که ۆت که بۆ مانه وه ی پشمه رگه یه کبو

   ٠هزی پشمه رگه بکرته هزکی ناتیۆنای که ب جیاوازی هه وڵ بدرت
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وا هاتو کورد و شیعه له م ڕۆژانه دا ڕکه وتن، کورد ده بت ئه م خانه ی سه ره وه به یه که 
ده بت حیزب و  به بۆچونی من ٠م هه نگاو له قه ه م بدرت و زۆر ماوه چاره سه ر بکرت

الیه نه کوردستانییه کان مافی چاره نووس بکه نه گرنگترین خای پرۆگرامیان، دوای به ده 
   ٠ست هنانی ئه و خانه ی سه ره وه

وه ک سیاسه تمه دارکی کورد ئاماژه ی کرد بۆ مافی چاره نووس له ناو ووتکی دیموکراتیدا 
موکراتیدا و مه حاه خه کک که ئه و ووته ی ناوێ که یه که م مافی گه لکه له ووتکی دی

  ٠له ناویا بمنته وه
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