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ناشواتهوە کهس ههزاران خوێنی بهرزانی مهسعود پهيامهکهی ! 

 

 مهسعود گشتيدا، ڕای گوشاری ژێر له داعشدا، پهالماری لهبهردەم کوردستان ههرێمی تێکشکانی له ههفته چهندين پاش
 ساڵی بۆ که ب�ودەکاتهوە، پهيامێك کوردستان، چهکدارەکانی هێزە گشت سهرکردەی و ههرێم سهرۆکی بهرزانی،

نيه گونجاو شهستهکانيش . 

 کاری دەبێ! بێ چی بهرزانی نێچيروان حکومهتهکهی و پهڕلهمان کاری دەبێ مهزن، يهزدانی هاوار: دەپرسم لێرەشدا
نهبێ ماڵ له کهسێك داخۆ. بێ چی گۆڕان، تايبهتيش به دەسه�ت، ناو تری حزبهکانی . 

 کردووە، کوردستان سياسی دەسه�تی له ميدياوە، له و کۆمه�يهکان تۆڕە له پرسيارمان، چهندين من وەك سهدانی و من
 کهچی. جواب نههاته گۆڕانيشهوە، بزووتنهوەی به دەسه�تدا، ناو له کهسێك مهخابن،. هاو�تيانن نيگهرانی ههمويان که

 چاوی له کوردستان ههرێمی تێکشکانی و پێشمهرگه هێزی تێکشکانی له ههفته چهندين پاش ئهمڕۆ، بهرزانی
. بدات نيشان تێکشکانهکه پێش سهرکردەی وەك خۆی دەيهوێ و دەردەکات، پهيامێك نێونهتهوەيهوە، کۆمهڵگهی

 پاش قۆناغی ديکهداين، قۆناغێکی له ئێمه ئێستا که بزانن، کوردستان سياسی سهرکردەی ههموو و بهرزانی پێويسته
سياسيه دەسه�تی تێکشکانی ئاوێنهی که کوردستان، سهربازی دەسه�تی تێکشکانی  

 چهند ههڵهی کوردستان، سهربازی هێزی تێکشکانی که بکاتهوە دڵنيا کوردستان گهلی پهيامهی بهم دەيهوێ، بهرزانی
 بهم دەکرێ ئايا. مهعسوم خۆشی و بکات، ئاگردا به ئاو ئهمان سزادانی به دەيهوێ و بووە؛ سهربازی فهرماندەيهکی

 چهند ههڵهی گرفته ئهمه ههموو ئايا! بڕەوێتهوە ئاوارە ههزار دەيان ئازاری و بشۆرێتهوە هاو�تی سهدان خوێنی پهيامه
بوو؟ سهربازی سهرکردەيهکی   

 موسڵ داعيش ئهوەی دوای دا،13.06.2014 پهيامهکهی له بۆچی که بدايايهتهوە ئهوەشی وە�می دەبووايه بهرزانی
پارێزراوە ماڵيان و سهر که دەکاتهوە دڵنيا کوردستان گهلی دەکات، داگير : 

"  ڕێگه شێوەيهک بههيچ ههرێم ئهمنييهکانی دەزگه و کوردستان پێشمهرگهی هێزی که دەکهينهوە دڵنيا گهلهکهشمان
مهترسی بهر بکهوێته کوردستان ئاسايشی و ئارامی نادەن ."  

 دانيشتوانی چۆن ههروەك چۆڵبکردايه، ناوچانهی ئهو خهڵکی نهبووايه، بهرزانی دڵنياکردنهوەيهی ئهم ڕەنگه خۆ
کرد دەستپێ کۆچيان کاروانی مهخموردا، داگيرکردنی لهگهڵ ههولێر .  

 و چهکدارەکان هێزە سهرکردەی فهرمانی بهبێ سهربازيهکان، سهرکردە دەکرێ ئايا: دەپرسم کهس، ههزاران وەك من،
 هيزە فهرماندەی يهك ئايا داعش؟ بۆ بێ چۆڵکرد ناوچهکانيان خۆيان بڕياری به پێشمهرگه، وەزيری فهرمانی بهبێ

بکات چۆڵی يان ناوچهيهکهوە بچێته خۆی سهرەوەی فهرمانی بهبێ دەتوانێ کوردستان چهکدارەکانی . 

بهرزانی دەبوايه وە�می نيگهرانی گهلی کوردستانی بدايهتهوە، نهك بهسهر ههموو کێشهی کوردستاندا قهڵهمباز بدات و 
تێکشکانێکی گهورەی ههرێمی کوردستان، که ههندێك به ئاشبهتاڵ ناوی دەبهن، بخاته ئهستۆی چهند سهرکردەيهکی 

  سهربازيهوە، که کارێکی تهکنيکيان ههيه و هيچی تر.



ئهوەی که ڕووی دا، گرفتێکی تهکنيکی نهبوو تا سهرکردە سهربازيهکان سزا بدرێن، بهڵکو کێشهيهکی سياسی بوو، که 
پێويسته سهرکردە سياسيهکان سزا بدرێن؛ ئهوانهی سياسهتی سهربازيان داڕشتووە. ئهوانهش، با بهڕاشکاوی بيڵێم، 

 ی دەستگا ئاسايشپارێزەکانه.سهرۆکی هێزە چهکدارەکان، وەزيری پێشمهرگه و بهڕێوەبهر
 

ئهوەی ڕووی دا، تهنيا تێکشکانێکی سهربازی نهبوو، بهڵکو تێکشانی سياسی ههرێمی کوردستان بوو، که ئهنجامی 
 کهڵهکهبووی دوو دەيه بوو له سياسيهتی نابهجێ.

 

 

 

 

 


