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 تی ئیسالم(کدەول ( وین ب)رماندەرەکانی سوپای )داعشلدا ، فریھوە سشاری مووسل ەوە ل

بژمارە یکجارگورە و پچکی مووسل ک زۆربیان ئارەبی شیئبوون، ب ھیچ بربرەکانییک 

رەوتی ھتن بۆ ھولر و لوشوە بۆ بخدا ، ب ئوەی ل ھولر یان ل بخدا بخرن ژر 

مسئوود بارزانی و . ئم گلک گومان و پرسگرکی بدوای خۆیدا ھنا. لکۆلینوەو و لپرسینوە 

ل ئو کشی تا . ب ئاشکرا یکدییان تۆمتبارکرد ) سرۆکڤژیرانی ئو کاتی ئراق(نووری مالیکی 

زاران مووسالویی رایانکردە ھر لگل داگیرکردنی مووسل ، دەھ. ئست بتواویی رۆننبووەتوە

رۆژکیان کاک مسئوود بارزانی قسی بۆ ھندک لم . ھولر و دھۆک و لوێ نیشتجکران 

ھر ) . مووسل رزگاردەکین و ئوەش دەگڕنینوە شونی خۆتان : (لوەدا گوتی . راکردووان دەکرد 

. شنگاری بتواویی خست ژر دەستی خۆیپالماری شنگاری دا و باژی ) داعش(س رۆژ دوای ئوە 

. کلوبوون ، ئوانیش وەک ھزەکانی ئراق ل مووسل ، برەنگارییاننکرد) پارتی(ھزەکانی 

کۆملکوژیی ل کوردە ئزدییکان و دەستدرژیی بۆ سر کچکانیان و فرۆشتنیان ل بازاڕدا وەک 

ماوەیدا دەزگیکی راگھاندنی گشتیی ل ئلمانیا ل لو.شتک ھموو جیھان لی ئاگادارە ) سبایا(

گۆتوبژکدا ل کاک مسروور بارزانی پرسیی ، کاتک ئوان دەیانزانی ئو مترسیی ھی ، بۆچی 

ئم پمان وانبوو ک داعش : ئامادەنکردبوو ؟ کاک مسروور گوتی) داعش(خۆیان لوەپش بۆ شڕی 

بخراییکی ) دەولتی ئیسالم(ھرچی چۆنک ب . وابوو برەو بخدا دەکشپالمارمان دەدا ، پمان

باوەڕنکراو کوت جوول و فراوان بوون و ل ئراق و سووریا گلک شونی گرنگی داگییرکرد و 

کاربدەستانی ھرم کوردستانیش ھر لسرەتاوە . مووسل و رەققی کردە دوو پتختی خۆی 

پیالنکی بابتانیان نیی بۆ ھلوست وەرگرتن برامبر ئم ھزە نویی کل دیاربوو نخشو 

سرکردەکانی ھرم ک مخابن ل زانستی رامیاریی و ئابووریی . تنیشتیانوە بنجی خۆی ھلدەبست 

 م بارودۆخوەی بتوانن لھیوای ئ ی خۆیان و بتانوەی نابابکۆلینل ن ، برییدا کۆو کارگ

دوژمنایتییکی سرسختانی ) دەولتی ئیسالم(نوی سووت وەربگرن ، بتایبتیی ک دەیاندیی 

دەولتانی رۆژاوا دەکا و دەست لھیچ کردەوەیک لدژیان ناپارزێ و ، ھیچ دەولتکی نوچکش 

چاوی ) المیش دەولتی ئیس(و ) دەولتی ئیسالمی(ئامادە نیی لشکرک رەوان بکا بۆ بربرەکانیی 



بیوەت ئو نوچانی کوردستان ک لدەرەوەی ھرمن ، ئمیان ب ھل زانی و کوردیان کردە 

کواسۆری بر لشکر ، بئوەی جارێ بباشیی و ھوردبینان ھزی سوپایی و ئابووریی خۆیان 

گرتوە گۆتوبژیان دەیان) دەولتی ئیسالم(برچاوگرتب و لگل ھموو ئوالینانی ک مترسیی 

ھرچندە پشمرگی کوردستان . کردب و پیمانی نووسراویان بستب ، کوتن بربرەکانیی 

ئازایتییکی کمونی نواند و ژمارەیکی زۆریان گشگیان بوون ، ک ئوەتا ئوڕۆ ژن و منالیان 

ژاواش ل ئافرم ئافرم و پدانی دەولتانی رۆ. لبر ب مووچیی برسیی و سرلشواو ماونتوە 

چکی سووک و بۆمبارانی ئاسمانیی ، نرخی ئو خونیان نبژاردووە ک کورد لچیاتیی ھموویان 

دەیبخش ، بلکو سری زمان و بنی زمانیان باسی پاراستنی سنوورە دەستکردەکانی ئراق و 

 ش. سووریایباسی ک ی کوانو کۆبوونت بۆ ئنانی ت)تی ئیسالمیاندا ، ) دەولدەکرێ ت

نونرانی کورد بانگناکن و الیک ل ودووملون پنابرەی ل ھرمن ناکنوە ، خۆ ئگر رۆژکیش 

ل نیوچوو ک زۆر زەھمت لنو بچ ، ئوا بشی شر بر دەولتی ترک دەکوێ ) دەولتی ئیسالم(

ک کۆملگی کورد برەو قیرانکی بکجار سخت و ئالۆز ئست . و کوردیش سفر سفر بدەستوە 

دەچ و گوناھکشی دەکوت مل کاربدەستان ودەسالتدارانی ھرم ، کاتی ئوەی گوێ لم 

پشنیازە بگرن ک ھیوام وایببت ھۆی رزگارکردنی کورد لم چالی ھلکندراوە بۆی و ، ئمش 

لوەشنتوە و ھیزبکان ھموویان بۆ ماوەی شش مانگ تا ئوەی ، ھکوومتی ھرم خۆی ھ

 مان بریاربدا کرلوە و پتکی کورت چاالکبکرمان بۆ ماوەیرلن و پبکک چاالکیی خۆیان سسال

خۆ وات ناھیزبیی دیارییبکرن ،و دەسالتکی تواویان بب بۆ دەکسش ل کسانی زانای سرب

ئمان برلھموو شتك قیرانی ئابووریی چارەسربکن و دەستوورکی نوێ بۆ باشووری . بیاردان 

کوردستان بنووسنوە و گشتپرسییک بخنڕێ ل ھموو نوچکانی باشوور و بخدا و کووت و 

ئگر ..  ک کوردی لی تا بزاندرێ کورد سربخۆیی دەوێ یاننائمارە و ھرجیکی دیک

سربخۆییان ویست دەستبج ئو کۆمیسیۆن دەکسیی بانگی سربخۆیی کوردستان بدا ل بن 

سیستمکی ئازاد و یکساندا و قانوونکی نوێ بۆ ھیزب و کۆملدامزراندن و ھلبژاردنی پارلمان 

کھیزب ن وە دەربکا کمالبندەستی ھۆز و بن تریش . ووەبمم و لشنیازە دەکم پئ ز کئ

کردووم مبستم تن خزمت ب ھژاران و لقوماوان و بشخوراوانی کورد، ب تایبتیی ژنان 

ئگرنا خۆم بۆ خۆم . ،نک خزمت ب گندەل و ژنکوژ و مشخۆر و خۆھلکشی ھیچلباردا نبوو



ا ئست ھیچم نویستووە ، لموالش ھروا دەبم ، بختیاریی خۆم لوەدا دەبینم چۆن وەک ت

برلوەی بمرم ئازادیی و یکسانیی نتوەی کورد و سربخۆیی کوردستان و ئازادیی ھموو 

ھزیش دەکم بزانم بییروڕای ھاوبییران و ھاوڕیان و . وانی ئم جیھان بویژدان ببینمبشخورا

خۆشیی ھموو الیکتان دەخوازم. یک چیی کسانی د


