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دوای رۆژئاوا نۆرەی باشوورە
کامیل ژیر

ک بۆ لناوبردنی ڤایرۆسئگر تا دون ئوە نزانراب، ئمۆ گومان لوەدا نماوە ک داعش 
ئیتر داعش وەک کشی لگڵ شیع نماب، 10/6/2014دوای رووداوەکانی . ھموو کورد

ئوە ئگینن ک ھر ل بنچیندا رکوتنک یشرووداوەکان!کوردستان کوت پالماردانی 
بب لنزیک سنوورەکانی کوردستان،بغدادا ھبووب بۆئوەی سوپای عراقلنوان داعش و 

ب بگی ئوەی ھموو جنراڵ و سربازەکانی !چککانیان رادەستی داعش بکن،برگری
یا سزایک چ لپرسینوەیکیان لگدا بکرێبئوەی ھی! نوە بۆبغداد سالمتی گڕابعراق
لکاتکدا نک ھر پشمرگیک، بکو ھر کوردکی سڤیلیش بردەس داعش کوتب، ! بدرن

وە، شنگاڵ بۆ نموونشی جیاکراوەتلری لری .سولیش پالنی گرتنی ھدوای شنگا
کا ب فریاد نھاتنای، ھولر ئبوو فۆککانی ئمریپایتختیان داناو لی نزیکبوونوەو ئگر 

!بشنگای دوەم

جا ھر وەک چۆن . لگڵ کوردە نک لگڵ بغدادو دیمشقکوات شڕی داعش لئستادا
ئوا گومان لوەدا نماوە ک داعشیش ب پشتگیریی ئسقان ئشکن، سگ ب زەبری کلکی

ئگینا بۆچی .ئو شڕە لگڵ کورد ئکا،بپلی دوەمدیمشق و بغداد،بپلی یکم ئنکرە
ن گوللتۆپکی بۆئھاوێ تورکوماننشین ئداو ن ئیگرێ و مانگ ئابووقی ئامرلیی داعش دوو 

داعش لگڵ کوردی ئکا، لگڵ رەشکوژییجگلوە، ئو !و دواییش ب ئاسانی بجید؟
!!نکردوەمسیحییکان ئوەی

ئو شڕە سختی ئستا داعش لگڵ رۆژئاوای کوردستانی ئکا، چ پیوەندییکی ب ئنجا 
یوە ھتی ئیسالمییالف؟!خیوە ھو شیعڕی سوننش کی بیوەندیی؟ کوردانی !یا چ پ

!کوات شڕەک شڕی قالچۆکردنی کوردەو ھیچیتر!رۆژئاوا ن کافرن و ن شیعن
بشکانیتری کوردستان چۆنیان دوای رۆژئاوا نۆرەی .، بم ب نۆرەقالچۆکردنی ھموو کورد

!و دوای باشوور باکوورو ئنجا رۆژھتیشبۆڕکبکوێ، ئش دوای رۆژئاوا نۆرەی باشوور



رۆژئاواوە کوات گوجی و گمژەیی ئگر لھموو کونجکی کوردستانوە، بپل بھانای 
تی ھتی حکومتایبچن، بستا نئ می کوردستان ککی ررەو پشتگیرییکی کاریگخاوەنی چ

یتیشی ھودەورۆژئاواو باکووریا.ن ،دەستیاویشب ر بگند مانگی ئماوەی چل ،
!کمیان نکردوە بۆ برگری لباشووررابوردوودا،

نتوایتی کورد شی و ھۆھست: ئاواندانوو ئ.پی-ئفسری رووسی(دوو سدە لموپش 
تا ،تماشاچیبوونتیرەکانیتر،بۆنموون، ل شڕی نوان ئمو ھر تیرەیکی کوردا. کزەھجگار

. ھیچ بیریان لوە نئکردەوە بھانای ھاوڕەگزەکانیانوە بچن. نۆرە ئگیشت سر ئوانیش
!)ھندجار لڕکی یکدی، یارمتیی ئمشیان ئدا

. لوەزیاتر ب داگیرکرانی کوردستان نختینبا.ھۆشی نتوەیی بسببا ئو ب ھست و 
.با بھانای یکدییوە بچین 


