
 روژآوا از خارج ترکیھ
 )کنید خارج(بفرستید ما ھای قلمرو و ھا کشور ھمھ از را ترکیھ رژیم

	
 پرقدرت ارتش دومین ترکیھ. است داده را سوریھ شمال در روژاوا بھ حملھ دستور ترکیھ، قدرت مرد اردوغان، طیب رجب
 .دارد را ناتو
 را خود مرگ دستگاه ترکیھ .است پیشرفت بھ رو ترکیھ مسلح نیروھای از ناشی عام قتل و سرقت کشی، نسل االن، ھمین

  است کرده رونمایی
 زنان، آزادی کھ است کرده ثابت عمل در و شده آزاد ک.ک.پ و ژ.پ.ی گ،.پ.ی کورد، مرمان توسط روژآوا،

 .کند غلبھ داری سرمایھ ، نژادپرستی ، مردساالری ھزاره بر تواند می محیطی زیست جامعھ یک و دموکراتیک کنفدراسیون
 بھ خدمت برای جوامع از کھ مخرب نھادھای تمام و ھا دولت گذاشتن سر پشت برای بشریت برای مشخص مسیری روژاوا
 .دھد می نشان ، کند می استفاده قدرت و سود
 خرد را کورد اقوام و روژآوا تا دارند نیاز خود، خونوار و ناخوشایند رژیم حفظ برای ھمدستانش و ترکیھ دیکتاتور رژیم
 ).دارد فراوانی مخرب تاثیرات(نیست درک قابل غارت و و مرگ ، خون بمب، مانند کلماتی با تنھا اینجا در کھ. کنند
 و نظمی بی ، ناتوانی دیگر بار ، خودمان آزادی سوی بھ نجیب و مشخص مسیر یک نابودی و عام قتل این با مواجھھ در

 .شود می آشکار ما ھای محدودیت
 ھا وعده ، ھا تضمین ، امتناع ، جلسات ، ھا اعالمیھ ، لفاظی طریق از کھ آنھا نابودی و مرگ ناپسند اعمال بحبوحھ در
 )قسمت این در نیست دقیق ترجمھ.(است شده مبدل

 مجبور ، برند می در بھ سالم جان ترور و گلولھ ، گذاری بمب از کھ کسانی ، آید می بدنبال مکرر عملکرد این کھ ھمانطور
 در کھ ، ما خود آزادی سمت بھ استثنایی مسیر یک و ، کنند می رھا را روژاوا جوامع و شھرھا دوباره و شوند می فرار بھ

	.شوند می روبرو الوقوع قریب نابودی با نتیجھ
 .است آور مرگ دستگاه یک این. است بشریت دشمن ترکیھ رژیم مھاجم و است قاتل ارتش یک: اردوغان ترکیھ امروز
 و ناتو با نظامی قدرت این .یارانش و مرد یک رھبری بھ استبداد این. نژادپرست و ستمگر رژیم این ، دولت این: ترکیھ

 یکدیگر از جنایتکارانھ و خونین حملھ این در اینھا ھمھ ، است خورده گره جھانی داری سرمایھ کشورھای قدرتمندترین
 .کنند می پشتیبانی
 و ھمدستی با ترکیھ توسط ما ھای سرزمین و شھرھا ، کشورھا ھمھ در ، پرستی نژاد و کشی نسل ، وحشت و مرگ

 .است نمایان جھان ھای دولت اکثر پشتیبانی
 و نمایندگان و ترکیھ دولت خواھیم می ما. خواھیم نمی خود ھای سرزمین و شھرھا ، کشورھا در را ترکیھ رژیم نماینده ما

 .بدانند را این جھان سراسر در آن ھای دیپلمات
 آنھا کھ کنیم حاصل اطمینان باید ما. ای بدرقھ و استقبال ھیچ بدون. کنند ترک آنھا میخواھیم ما. شوند خارج آنھا میخواھیم ما

 .خواھیم نمی اینجا در را آنھا ما کھ برسند درک این بھ روشن و واضح
 روژآوا بھ حملھ. کنند می ظلم کورد مردم بھ و اند کرده حملھ روژآوا بھ آنھا اینکھ با بکنیم ترکیھ با کاری ھیچ نمیخواھیم ما

 یک. است زندگی خود علیھ و بشریت تمام علیھ جرم این. است ترسناک جرمی و شدن فراموش غیرقابل خصمانھ، جنایتی
	.ماست ی ھمھ علیھ جرم

 رژیم نمایندگان تا دھیم انجام را الزم تاقداما خود قدرت و خالقیت اضطراب، خشم، از كھ ھستیم متعھد ما ، بنابراین
 .كنند ترك باید آنھا ، شود نمی استقبال ما بین كھ بدانند اردوغان

	..ندارند ما بین در جایی ، کرد مردم بھ ستم و ظلم و روژاوا علیھ آنھا حمالت نتیجھ در بدانند آنھا کھ طوری بھ
 و رد اش جھانی استبداد و مردساالری ، نفرت ، مرگ با را ترکیھ ما! کوردستان از بیرون ترکیھ! روژآوا از خارج ترکیھ
 .کنیم می تحقیر

 
 ، ھا سفارتخانھ نھ! ھیچی!باشیم داشتھ ارتباطی استبداد و مرگ چنین با خواھیم نمی ما .ما ھای کشور از بیرون برو! بیرون
	 !نیست ما نام بھ! کشی نسل با رژیم نوع ھر با ای رابطھ نھ و کنسولگری نھ
	
	

	!کنیم کشورخارج ھای سرزمین از را ترکیھ بگذارید! روژاوا از خارج ترکیھ
	
	


