
  )بۆ به ره ی بایكۆتی هه بژاردن( هه موو شتك به خوێ خوش به مانا،
  

 کۆتایی
  

ن زۆر به توندی به شداری کردنی        ئه وانه ی بانگه شه ی  بایکۆتی هه بژاردن یان ده کرد گرووپکیا
 له ئه وروپاوه ئه م ده نگانه زۆرتر . به گه ل و نه ته وه)خیانه ت کردن(هه بژاردنیان ده خسته خانه ی 

باشووری ده نووسن و به ناوی دیموکراسی و ئازادی بیروڕاوه وه خوازیاری ڕووخان و تکدانی ئه زموونی 
 ڕۆشنبیری و شارستانی و کوردایه تی و  ره ی ئه مانه له وه دایه به نازناوی سه یر و سه مه. کوردستانن

 نگه خه کی نه زان شه رم بکه ن ونه توانن به و زانینه وه به شوازک ده په یڤن و جون ده ده ن که ڕه
 ئاستی ڕۆشنبیری و ڕامیاری خۆی پ   وه ک ناسنامه  نووسه ره که ی نووسینی له و جۆرانه.زمانه بدون

کاتک ئه مانه ده نووسن واده زانن کوردایه تی .  ئاستکدایه) چ( که لهنمایشی خونه ری کورد ده کات
 جیاوازی یه و پنووسانهئه . انی زۆره به سه رکرده و به ده سه تی کوردیپاک و بگه رد به جوند

 ئه وروپا نابینن و  ڕامیاری و ئابووری و کۆمه یه تی و جوگرافیایی و فه رهه نگی یه کانی کوردستان و
شه و ه و بانگه شه ی کۆمارکی ئه فالتوونی ده که ن ل  بیر ده که نه وه و) فیلمی کارتۆن(وه ک خه یای

 به وه هه یه بنیاتنانی سیسته م و په رله مان و دیموکراسی شوازی  ئه وروپی له بوایان.  و ڕۆژکدا
                                                                                             .به کۆپی کردن دووباره ده بته وه کوردستان 

ئستای باشووری کوردستان زاده ی خون و قوربانی  ئه نفال و هه ه بجه و بارزانی و                 ئه زموونی       
ده یان جون   که ئه وانه ی ناکوردانه خه ون به نه مان و فه وتانی یه وه ده بینن و  فه یلی یه کانه

 خه کی ه ی سه رکردایه تی ڕامیاری هه ڕه خنه له گه نده ی و   به ئه دره سی ده نووسنمه ی دژینا
به خونه ری    کوردایه تی دا نانووسن و ب ڕزیشه رژه وه ندی هه ست بکه ن یان نا له ب کوردستان

         . به رده وام بتکورد ده که ن، گه ر شوازی نووسینیان به و شوه ناشارستانی و ناکولتوری یانه
  هه ه کان ده بینن و  تریش که بابه تیانهڕه نگ و ده نگی ڕه خنه گرانه ی نووسه ران و دسۆزانی 

 و )ئه وه ی جون بنووسن ب  ( ه تیڤه کانی ده سه تی کوردی ڕه خنه له دیارده نگدیاری ده که ن و  
 .ۆ چاکردن و باشکردن ده نگکی ته واو جیای کوردانه یه ده که ن ب پشنیار)لۆژیکییش (ئه لته رناتیڤی
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