
!ھاونیشتمانم،خوشکوبرای ھاوڕەگز و ھاوخونم

!کوردستانفۆکی تورکیا دەگڕیتوەبڕگیئگر 

!بازرگان، لکۆمپانیای تورکی کلوپل دەکیتپیشتئگر

!ل ئۆروپا دەژی و، ل تورکیا خانووت کیوەیت وباشووری رۆژھت، یانئگر کورد

!سرل تورکیا بریتشووی سانتپبرەو تورکیا دەچی، بۆ ئوەیو،ئگر دانیشتووی ئۆروپایت 

!دۆالریت ھیدرچند میلیاننامی چندین ولگڵ تورکیا رککوتئگر سیاستکار و دەستداریت و

 ر لگکی تورکیا دەژی،باشووری کوردستانئشتومی، چۆنکداگیرکردووەبازاڕی نیشتمانتیدەک!

رەوە پنا چرکساتکیش بووە، بیر بکبۆ 
چارەنووسی خاک و برە بر ویژدانی خۆت،

لسایی ژردەستیی داگیرکرانوە نتوەکت
، ئوجا دەزانی، ئو پارەی ل بھن برچاوت

رگی تۆوە دەبت لیرەی لو ی تۆگیرفان
بووجی رژم دەکاوخزمتی داھات، تورکی

سونن، بونی یک شانبشانی عرەب

ی عباسی و عوسمانی بیاریداوەمکانسردە
توەکت بداگیرکراوی و کۆیلتیاک و نخ

.بھتوە

و نونمام و ھزاران کوڕوکچی جوان و
ھومد گلکت کالوی تازەپگیشتوویشۆڕە

ن چی دواڕۆژی نیشتمانکتن، گیان و ژیاەوو
چوونت و داھاتووی خۆیان ناوەت الوە، 

پیرۆزەوە، برگری برەکانی جنگکی گورە و
خاکی نیشتمان و گلکتل جنۆسایدی

دەسا تۆش ھوست بنون، نفرەت . دەکن
 ھرچی خۆشی و داھات و بک ل

برژەوندییک، ک خزمتی بھزبوونی



و، داگیرکری نیشتمانکت
!دەکاتلنوچوونی گلکت

تاکھکوتووی زینھلکی 
ژایی مدرداوەژوومانبریھم سئ ،

کوڕان و وھلش ب خونی کچان
گیانبخشی گلکمانژنان و پیاوانی

 ل'ستا ''کۆبانبوون، ئھاتووەت
دنیای ئازاد و کۆمگی نونتوەیی 

ھۆی پش! پشتیوانمانتگیریی ئاشکرای تورکیا برەربی سوننلدڕندەکانی ع )وان ،)داعشنناکۆکیی ل
ودیی جوانیارمتی سربازیی ئو ھزەکورئمریکا و رۆژاوا بگشتی . رژمی تورکیا و رۆژاوا سریھداوە

لم . قلمدەدرای'' ترۆریست''تورک، ب بھزە دەدەن ک تاکو دون لبر خاتری دلی رەگزپرستانی
پشتیوانی  و لم قۆناخ ھستیارەدا ببتۆش بکردەوە ھنگاو بنسادە. ھلی باشتر بۆ کورد روونادا

پشتگوخستنی سوود و برژەوندیی کسیی خۆت، حیزبکت یان بنماکت، ھرچندە بچووکیش . گلکت
پشخستنی بزاڤی رزگاریخوازیی و، ی ئابووریی دوژمنی نتوەکتکردنی توانابت، دەرورۆی ھی ل الواز

. تگلک

خۆپشاندانی جماوەریی باشووری کوردستان بۆ پشتیوانی ل کۆبان، ھاوکات بت لگڵ درۆشم و با
داوا ل حکوومتی ھرمی کوردستان بکرت، با. کمپین بۆ بایکۆتکردنی ھموو جۆرە شتومکی تورکی

وریی لگڵ سیاسی و ئابولڕوانگی ستراتیژ و برژەوەندیی نتوەییوە بوانت ھر جۆرە پوەندیی
زاران کی کوردستان، خاک و نیشتمانی ھھموو بشکانی کوردستان و ھر بست.داگیرکرانی کوردستان

یک گرنگییان ھی کوردن و، وەکیقوو، سال تبکر کی کوردستان نابو بست ربانی ھیچ پارچ
.و الینکبرژەوەندیی بشک و حیزبک

ان سدترکانوەکۆتایی بزنجیرە جنۆسایدی گلکمان بھنن ک لالین دەمانوێئگر بکورتی، 
یژەی ھدر ر بوار! سالھبازی پیرۆزی رزگاری ولی رکی راستینسۆزوە دەتوانین پشتیوان و دکیگر

تیلک و ، ھروەھا داگیرکرانی تنگتورک ولژردەستی داگیرکریبین و سربخۆیی کوردستان
و دڕندەترعرەب، ک بگودان ھموو یاسا و پرنسیپکی مرۆڤی و نونتوەیی، ورەگزپرستی فارس 

!داگیرکردنی نیشتمانکمانگورەتر ل رابردوو، سوورن لسر قکردنی نتوە و

سیروان کاوسی
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