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یان )موس(دەوتی خالفتی ئیسالمی /ل شام وعیراقدەوتی ئیسالمیلو کاتوەی ک ھزەکانی 

یک سرەکیئامانجسر داگیرکرد و دواتر پالماری شارەکانی دیکیان دا و دواتر کوتنوە ھرش بۆ 

، سراپای میدیای دەستداران و ئوانی ک سرچاوەیان ئو کانانن، ھوی ]کانتۆنکانی ڕۆژاوا[

ی ئاوا دڕکرەووە و سرکوتنیان بۆ "داعش"چک ک ھزەکانی قورسی و تازەیی ئوە دەدەن، بن ئوە 

، وەك دەرکوت فرۆشتنی  پالن و ئامانجی دیکی لپشتوە بووو پاگندەیھبت ئ. مسۆگردەکات

ی وەکان و خایکردنی ھنبارەکانچك ب فرمانداریی عیراق و ھرم، ساخکردنوەی چک بسرچو

.تد...چکسازیی ئوروپا و ئمریکا

مبستم چکدارانی ڕیزی " داعش"جنگی باوەڕە، چکداری ک ی، ھاستییکی شتکی دیکڕبم 

یارانی، بوپڕی باوەڕ ب گییشتن ب بھشت دەجنگن و تا دوا ھناس خوارەوەی نك خلیف و

ل " داعش"ھبت بۆ میدیای پارتیییکان و دەستدارانی ھرم ئامانج ل گورەکردنوەی . کۆنادەن

زەی ئستاۆیان بوو، ک ئوەش زۆر ئاسایی، ئو ھڕووی چکوە بۆ شاردنوەی بباوەڕیی ھزەکانی خ

یانکۆشکی ھ کی کۆمکی دیکر مرۆڤخۆرە و وەك ھو مووچ تداریییکی دەسشکرل

تداران و ژیانی ھژارانی خۆی انی پاشایانی لپرسراوان و دەسفیرعونکان و کالوەی خۆی، ژی

.و برەنگاریینرکدنی ئو ھزەدەبینت، ئمش ھۆکارکی دیکی بۆ بباوەڕیی

ل ھیچ کاستیی دەکن،ڕو نکۆی ل)ینک(و )پدک(مان و دەبینین، ھرچندە سرانی وەك دیت

ھزی فرمانداریی و پارتییکانی ھرم بب بشداریی گریال و ،قۆکی جنگی سنوورەکانی ھرمدا

نوان نیانتوانیوە سرکوتن بدەستبھنن، ئمش ھۆکاری ناھاوسنگی جنگی"ڕۆژاوا"شرڤانانی 

ە و ھودان بۆ ھر پاساو و شاردنوەیك، "لشکری ھرم"و بباوەڕان " داعش"باوەڕداران 

ی پووچییکرەنجاموەی . سچی گرتنزیشیان بۆ ھات و کھکی بوەتا چئ نگال(چونکش( ک

نج مانگ و نت، ئوا خریک دەبت پسات نخا٤٨ی ھرم بیار بوو سرۆککبگورەی بنی 



و کۆشکی )چواالنق(و )سری ڕەش(ھم و ھاوی  ڕەقبوونوەدان و ئاوارەکانی شنگال ل

!بفری سر کوان دەتونتوەو کرکووك ر و سلمانی ونکانی دھۆك و ھولعفر

وەوە،بوەی ئوانچزی باوەڕداری پھ ك کی باوەڕدار دەدات و " داعش"کاتکی دیکزالماری ھپ

زومار و شنگال و مخموور ل وەك ، "ڕۆژاوا"و "ھرم"ئاوا دەزانت ک کوردبوونی ھر دوو ھزەکی 

و ) یپژە(جنگاوەرانی ئوان نیانزانی باوەڕی . ش)کۆبان(وتنیان بت ل دەتوانت زەمینی سرک

)گپزترەلزۆر ) یھباوەڕی خۆیان ب یاوەی خھۆی پووچکردن تو دەبو دونیاشتی ئھی ب ،

داگریی و پاریزگارچونکھپم دونیا زۆر بشتی ئھب یی لدارترەگو . زتر و بیانزانی ئوان نئ

 یباوەڕی خۆیاندا ھ ل ی کشت[گومانھبۆ بوونی ب گبوونی بباوەڕی ، ل]ن نگاوەرانی ج

لپناویدا دەجنگن، بگی ھبوونی، ) کۆبان(دا نیی و دوناییك ک پارزەرانی )یپگ(و ) یپژە(

دا )ڕۆژاوا(بوونی خۆیان و لژر پیاندای و ھیچ بوارك بۆ گومان و دڕدۆنگی ل باوەڕی جنگاوەرانی 

بگی بوون و گییشتن ب بھشت نیی و ھروا ک،یان"داعش"نیی، تواو پچوانی باوەڕی 

یش، ک جیاوازی ئاستی ژیان و دارایی و بیار و مافی خۆیان )ھرم(پچوانی بباوەڕیی چکدارانی 

سمانرانیاندا ئاسمان و ڕك ستل!

الن و پبجگ ل ھبوونی" داعش"ارانی چکدیدەستخست ژر ی "ھرم"تی ئوەی ناوچکانی ربکو

، ]دەوتی تورکی]تی خالفتی ئیسالمی و دەوتی پشت دەوی ھرمدەستدارانڕکوتنی پنانکی

برانبر ی ل"داعش"بوو و ھروەھا ئوەی ک بزاندنی چکدارانی ) ینک(و ) پدک(بباوەڕیی چکدارانی 

ودا)یپگ(و) یپژە(ەڕی جنگاوەرانی دا مسۆگرکردووە، نبوونی گومان ل باو)ڕۆژاوا(برەنگاریی 

:ئماننھاندەرانی ئو برەنگاریی بونیش 

.نداریکم، ھزکی باوەڕ

.كی خۆبخشنم، ھزدووە

.ن)کۆبان(ۆری جنگاوەران خکی سیم، بز

.دا برەنگاریی و مردن ھدەبژرنچوارەم، لنوان ھھاتن و خۆبدەستوەدان

ل سرووی ھموو ئو ھۆکارانوە، بوونی ژنان وەك جنگاوەر و برەنگارییکار، شتك ک پنجم، 

ەدا چ )ھرم(دا بوونی نبووە و نیی، چونک لم )ھرمی کوردستان(ل مژووی خباتی چکداریی 



، ھاودەنگ داگیرکر و چ برەنگاریکر لسر الوازکردنی ژن و کنارخستنی ل پرس چارەنووسسازەکاندا

!کاردەکنو ھاوبیر و ھاوئامانج بوون و 


