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  هاوار ئةمحةد هاوار ئةمحةد !! ... !! ... بةشةكةي خؤم بؤ خؤم، ئةوةي ئيوةش ئةخؤمبةشةكةي خؤم بؤ خؤم، ئةوةي ئيوةش ئةخؤم: : شيعةكانشيعةكان

 
بةشدارميان لةثرؤسة !! لةدواي هةلَبذاردنة طشتييةكاين عيراق و تةبعةن ئيمةش وةك عيراقي

هاوثةميانييةك ، كارتؤنييةدا كردو ثاش ئاشكرا بووين دةرةجنامةكان وبطرة و بةردةيةكي ضةند مانطة
 برا عةرةبة –مؤر كرا و ئيدي نةمجةيةكي تريان بؤ زياد بوو و بوونة ! ا عةرةبة شيعةكامنانلةطةلَ بر

من نامةوي بضمة سةر باسي ئةوةي كة شيعة كين وضني و هةلَويستةكانيان ، -شيعة هاوثةميانةكامنان
بةرلة ثرؤسةي : يمتةا هيندة دةلَ، بةرامبةر بةكورد ضي بووة و ضيية لةم بةناو ووالَتة ئيختيارييةدا

 جييان كرايةوة و ميواندارييان كرا و مةشقي - كوردستان–بةناو ئازادي عيراق لة ناوضةي طةرمياين 
 وةك ئةوةي كة لةبر ا - مةبةستم ميوانداريية بةواتاي ووشة-، يان ثيكرا.. .. سةربازي و هتد

 يشي بؤ تةرخان - T. V –كيش كةنالَيكي  كة تةنانةت ماوةية– جبوري –بؤ منونة ، ئةوبةرييةكامنان كرد
 بؤ ئةم –ئيستا ثاش ئةوةي شيعةكان بةيارمةيت هاووالَتيية ثلة يةكةكانيان ، بةهةر حالَ، كرابوو
 حكومةتيكيان ثيكهينا و خزمةيت بةرذةوةندييةكانياين ثيدةكةن و دةزانن دةستيان بؤ ماوةيةك -!قؤناغة

  !يكي طِروطالَنوةك هةميشة ئيدي خةر، طري بووة
 ي -91 -من بةش بةحالَي خؤم ئيستاشي لةطةلَدا بيت دميةنيكي تؤمار كراووي راثةِرينةكةي سالَي

  شيعةكان هةية كة
ئةو دميةنة كة هةلَسوكةويت بةعسييةكان ،  يةوة ثةخش دةكريT. v- -جارةوبار لة كةنالَةكاين

بةالَم ! ار ئازارم دةدا و لةوانةشة بؤي طريامببةرامبةربةطرياوة كان بةدياردةخا تا ئةو ثةِري ئاز
هاوثةميانةكامان وابكةن ثيم واية من وةك تاكي لةو هةلَويستة مرؤظانةيةم ثةشيمان ببمةوة و ئةو 

سيت خؤيةيت كة دةلَيشيناين كورديش ثِربة ثيبةفري يتَ ناكا: ثةندةي ثي و نةبيينتاحةقم !خوا تا كي
كورد بةهةموو ووزة و تواناو . واخةريكة بةم حكومةتة كارتؤنييةوة دةمان خؤن، نيية كةوا دةلَيم

ثشيت لةمةسةلة ضارةنووسسازةكاين خؤي كرد و كةوتة شوين خةمي ، ديبلؤماسيةيت كوردانةي خؤيةوة
ئيستا ثاش . ثيكهيناين حكومةتةكةي براشيعةكانيان و بة كةترية و سيكؤتني بؤيان طريو بةن كردن

بؤ ضةندةمني جار دووثايت ناكوردستاين بووين كةكوكيان كردةوة و هةر طالَتةشيان بةفيدرايل ئةوةي 
وةشدا شةريكني، دين نةوتةكةي خؤمان بؤ خؤمان و لةوةي ئيكةوتنةباسي نةوت و ئةلَي . ضةند رؤذي

ي عيراق بؤ رايانطةياند كةدةيب ثارةي هةموو نةوتةكةي باشور! لةمةوبةر لةزاري مةرجةعيكيانةوة
مولَكي هةموو ! بةالَم ئةوةي بةناو شيمال. شيعةكان بيت و نايب هيضي ليبدريتة هيض ناوضةيةكي تر

عيراقة و ئاسايي بةشي ئةوانيشي هةر تيا دةيب ضونكة ئةوان ئيستا لةسايةي سةري سةيد العالةمةوة 
اتةوةختة سياسةتظاناين كورد هيض بةهةر حالَ سةيرم لةوةدي تابةم س. بوونةتةهاووالَيت ثلةيةك

هيندة هةية دةيب سنوريك بؤ ئةم جؤرة . هةلَويستيكي فةرمي ياخود نافةرمييان لةمبارةوة نةبووة
ليدوانانة دابنري و كةمي بويرانةتر لةئاست كيشةكاندا هةلَوةستة بكريت و ئاطادار بني كة قةت نةبووة و 

  . اوثةمياين يةكدي بننايب مةِرو طورط دةستةبرا و ه
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