
.!گهررچونی خونی پشمهدهھهبهرزگارکردنی موس و /7موهکورته

ڕی رزگارکردنی موس،ت شهبارهسهکانی ئیراک و کوردستان،یاندنهراگهناهند رۆژی رابوردوی کهکانی چهواهھه
:وهبنهدا کۆئهم خانهله

!کهناو شارهدابکا، یا بچتهڕهو شهشداری لهبهرگهن پشمهوهدژی ئهبی رهنی ئهندێ الیهھه-1

!وهنوسراوهنهزانراوونهرجیمهندێ وردهھهشداریکردن بهر بهسهکان سورن لهکوردییهنهالیه-2

.نجامدرائهستهبهو مهین بۆ ئهسهوھبادی و فوئاد ی ئۆباماو ئهوهکۆبونه17/9مریکائهله-3

مریکاو ئیراکی رم و ئهربازی و سیاسیی ھهشی سهی ھاوبهوهرشتیی کۆبونهرپهسهبارزانی19/9کوردستانله-4
. وتنر ئۆپراسیۆنی ئازادکردنی موس رکهسهکردو له

ر بۆ گهئه؟ !ربچدهھهپناوی ھیچدا بهداو لهڕهشهوی کورد لهند رۆهئاخۆ خونی چه! تییهگبهو نهئای له
ک ککک،وهموس،یهوهر بۆ ئهگهئه. ھنرم؟ ئهر ھهسهک شارکی کوردستانی بخرتهموس وهیهوهئه

مو ی خۆ ھهده.چی؟مانڕهو شه؟ له!وێربکهبهو ککهلهنیا کاشکیو کورد تهوهبکرتهبیرهی ئهئیراکش بهپشکه
ند ی کورد چهوهب لهویش بریتیئهئه!! وێکهرنهمان بهکهزیاتری ککهککاشکهچاره،ننیهگهئهوهکان ئهئاماژه

و کهرکۆمارییهسهگان له؟ وابزانم زۆرمان ھه!چیهوهجا ئه!بنی پارزگای موسدا ھهنجومهئهندامکی لهئه
؟!غدابهکان لهکوردهمانکارهڕلهزیران و پهوه

:ینبکهلکهسهندکیتر شیکاریی مهبا ھه

می ردهسهواتا له،وهساڵ پش زایینه6000، لهی شاری موسهکهختهپایتهوا کهینه، نهوهڕوی مژوییهله-ا
پ ز، 612له. رداگرتوهسهستیان بهکان دهدا ئاشورییه)ز.پ(ساڵ3000له. ج بوهتیا نیشتهکوردیماددا،

روبعی کوڕی (تی رکردایهسهب بهره، ئهتابداری کوڕی خهمی ئومهردهسهله. وهندهکان سهئاشورییهوای لهینهرد نهکو
یانگهکئهیهی به)وتی رۆژ(شام و خۆرستان و ناویاننا موصل چونکهوادا گرتینهر نهسهستیان بهده) لفکهئه
ی رژه2014تا ..کاندابوساسانییهتی کوردهسهژر دهکو لهبو، بهبی تیانهرهک ئهیهروارهبهوتا ئهکه
شاری بیرهی ئهرژهدائشکرێ ئهنهزهمهتا ئستا،2014ی ماوهڕان، لهی تپه%70شاری موسداب لهرهئه

.بڕانتپه% 98لهموسی



ھی سوپای ئیراکی رێ بهکئهکهوتنهرکهوتوبو، سهرکهسهکهئۆپراسیۆنهر گهئهشاری موس،تبارهسهئستا -ب
وه ئهمریکاش ئهئه! بۆ وتی خۆتانوهڕنهتر بگهبکرێ و پیبن ئیرم ھهش سوپاسکی ئهوان وپاه

خرتهئهکهوتنهکهرنهبو، سهوتونهرکهر سهگهئه!!.ینرنادهکاری ناوخۆتان وهس لهدهو ئمهینی خۆتانهبه
ھیم بدول رهئه:مانتاری ئیراکیرلهتا دو پهوهئه!سترێبهناپاکیشی بۆ ھهتی تۆمهیهوانهو لهرگهستۆی پشمهئه
بیانوی بهرگهرم و پارتی و پشمهتی ھهر ھوکومهسهتوندی ھرشیانکردهلوزی بهھمان ئهبدولرهری و ئهمهشه

باتی خهک لهوه(رۆژئاوای دیجلهب لهرهرکوتکردنی ھاوتیانی ئهورانکردنی گوندو ژرخانی ئابوری و سه
و م ئهبه! سوپاسبکرایهبوایهئهکههوهدائش پاککردۆتهی لیهو ناوچهئهرگهپشمهکاتکداله! )نوسراوه20/9

ن کیایهورته،و رومادیلوجهک تکریت و فهشاری وه3کوژییبۆ ورانکردن و کۆمه،دسۆزهمانتارهرلهدو په
!ھاتنهلوه

کی یهلیژنهپویسته: لت دوای دائش، ئهبارهسه19/9/2016رۆژی24مکی بارزانیدا بۆ فرانسوهله-پ
سایتی (کا بۆ دوای دائش ئهوجۆرهکی لهیهبۆ لیژنهر ئاماژهریش ھهبار یاوهجه. وهدا بکۆتهم بوارهسیاسی له

ستی دهوه، ئهنهلیژبهدا دوابخرێ و بسپردرێم وتهر کارک لهھهئاشکرابوهوهئهمکیشهده) 19/9روداو 
!!140ی مادهکانیلیژنهکلبشۆ وه

ی وهبۆ ئهلهھهواتهکه.وهدائش پاکناکرته، موس لهرگهب پشمهبهکهویستی لھاتوهنهگهک بهوهئستا -ت
.پنکانی خۆی بسهرجهکورد مه

:مدایهردهبهی لهرگه3رم ھه،بوای من، بهانهوتکهم ھهئهر رامبهبه

ب، گرتنی موس دائش الوازئهبهراسته! ئاگربهشداریکردن، یاریکردنهبه.داڕهو شهکا لهشداری نهبه: مکهیه
! وهسننهیئهنیتریش ھهتورکیاو الیه. ناوناچم لهبه

ن الیهنوسراوی و واژوکراویی لهپن بهبسهئستاوهکانی خۆی لهرجهمهبشداریی کرد، ئهر بهر ھهگهئه: مدوه
مترین که.وهو بویشبکرنهوهکورد خۆیهیو ئن ووروپاو روسیاوئهکانیھزهورهمریکاو گهئیراک و ئه

کی یهشیان پارزگاکهر یهھه. بی موسرهری راستی بۆ ئهبۆ کوردی موس و بهپی دیجلهری چهرجکیش، بهمه
ر کامیانرپشکبن بۆ ھهکانیش خۆیان سهمینهکه. جیاوازب.

مترین سزا بۆ وا که، ئهوهری شکاوو بنی دڕاوی بۆ مایهنیا سهدا، کورد تهڕهم شهر لهگهبارکدا ئهله: مسیه
.دال بریاری خۆی ئهگینا گهئه.لی بکاتستی گهو رادهگرێت ھهسهدهس لهب دهوهب ئهرم، ئهھهتیسهده




