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ی و  ک گله ند دکدا کۆمه  چه وادا ،له  هه  ساتیره ژر له) خۆ ربه نگی سه ده( سایتی  دا له یه م وینه  ژر ئه له
می مندایم  رده کی سه یه ووشه، )  فش فشه( ژر ناوی  له وروپا کراوه کانی ئه  کورده وهین ئامز به ی ته خنه ڕه

   ئستا له هی م ووشه ،ئه)  فشه فشه(ی  ویش ووشه یشتم ئه گه ده  کوردستان لی تنه  جاران له  یاد که وه دنته
  کان له  بۆ ئینسان و ناسینی ئینسانه ی ئیراده وه ڕانه موو شتک گه  ،پش هه یه کی تری هه وروپا مانایه ئه

  کان که کان و خواسته موو داواکاریه  هه  له ربینی ئازادانه ها توانای ده روه  هه  ،وهکانیان هره ی و بهتوانا
ویستی پبیرو هؤشی  ی به سته ند و  وابه  کۆت و به ها ئازادی ژنان له هرو  هه تی ،وه یهئینسان پ 

ست کردن  نجی و پیری،هه گهکاری و الوتی  و  رزه  مندای و هه ن له مه کانی ته ،ناسینی قۆناغه وه پیاوساالرانه
بت  دا  ده ی ئمه که  ووته ی له وه کو ئه وه  نه وه ریته گه زانیت ده  ده وه ره  ده چیته  ده من و ئاسایشک که  ئه به
ی  مهری و بیی بکا ،بیمه وه دۆزرته تیش نه که کی خۆکوژیدا الشه یه وه قینه  ته کو  له وه تت کردبت نه سیه وه
 ڕوت و برسی تکان ینی بکار بیت و منداه  ناترسی سبه کان که تیه الیه  کۆمه موو بیمه ندروستی و هه ته
ت  وه  ده سته به م مه  بۆ ئه  و سانه زوت لیه  خۆت ئاره  که م دنیایه کی ئهر بست د بۆ ههرکردنکی ئازا فه سهبن،
ی  بت و دراوسکه نگ هه  ده سک نیه  بۆ هیچ که  دواوه و به  ی شه10عات   سه لهدات، تیت ده ی تایبه پاره

 فشار بۆ   ،باوک و دایک بۆیان نیه راوهندی نوان منداڵ و باوک و دایک سنوری بۆ دان یوه ئیزعاج بکات،په
یان و   ده ،وه نی منداندا نیه مه  توانا و ته  له ک شت که ر کۆمه  سه ن له کانیان بنن و ئیجباریان بکه منداه
و   ئه بۆیه.م مویانت بۆ ریز بکه  هه  بواری مافدا که ند نیم له تمه  من تایبه دان مافی ئینسانی تر که سه

 درکی  وهویشت ی گهم ئستا پ بوو به ی نه وه ره هی س و مافانه  هیچ کام له  تۆ پشتر بینیبوت که ی که ئینسانانه
   فشه به:( ییت ی تۆ ده وه ی ئه وانه  پچه  به ،بۆیه دا نامۆیه گای ئمه  کۆمه  له  که نی ئینسانی کردوه  زۆر الیه به
  عبیر له تدا ته ره  بنه  له فشهمرن،  راستی ده و به  دایک بوونه  له  فشه کو به به) مرن  ده  فشه ه و ب  دایک بونه له

 باری گونجاوی بۆ رج و مهل و ر هه گه  بیکات ئه یه ی هه وه  ئینسان توانای ئه کات که وستک ده کارک یان هه
عبیر کردن  نا بۆ ته  په  بۆیه، خساوه ڕه ان بۆنهی م بواره  ئهکان   ئینسانهدا  ووتی ئمه م کاتک له ،بهخست به
کاندا  نیه ده گا مه  کۆمه  له ،بۆیه  رکوت کراوه یاخود سه  وه کراوه) بت که(  ناخیاندا  له ن که که ک ده تیهوان  پاه له

  سدا وجودی نیه  ئه  له ات که شتک بک عبیر له  ته  که  نیه وه  ئه درت پویستی به کاتک ئینسان بواری پ ده
کانی ئینسان  هره  تواناو بهی وه و ،دۆزینه وه  بیدۆزیته  لره یبوه  هه ک که یه هره تی تواناو به  توانیویه ،چونکه

 دی  کاندا به  نوان ئینسانه ک له  الی تۆ ناڕکیه  له  ،بۆیه ژیاندا  له کانه ی خودی ئینسانه وه مانای دۆزینه
ی  وره س گه که.بن  س نه ستی که لیلی ژر ده کان کاتک زه  ئینسانه بۆیه. وه نهڕ گه  ده وروپاوه  ئه  له کهرت ک ده
کان  خانه بن،دیوه ڕز ده رز و به ربه موو کاتیک سه خست ،هه کانیان بۆ به کسانی بواره  یه بهت،ب س نه که
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وای بای   ئازادی خۆت هه کی تر به  مانایه ،به وه یتهخس  کاری شه ست ناخاته س ده واری نامنت،کهرو خ سه
  . شیشه له م عه ک ئه ی وه ده خۆت ده
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