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 ری   پشده گوه ... ی وه نگار بوونه ره گا و به کانی کۆمه مرۆ و گرفته تی ئه ی ئافره  باره لی تۆفیق له ورامان عه ڕز کاک هه ومک بۆ به
   

   و به وه هوساوت تی کورد چه  ئافره نده  درژای مژوودا چه  له زانین که ر شونک بین ده  هه ی کورد له مه
. ن ر بخه رگایان پدرابت خۆیان ده  تانی کورد که بوون ئافره ن هه گمه  ده به.   اریان هناوه ک  به کۆیله

ر  ک هه  گشتی نه ت به ی ئافره وه وسانه  کردن و چه  پوانه کی بوون له ره گا دوو فاکتۆری سه ئاین و کۆمه
  م جار له که یه  بۆ نموونه. انی تریشک  و ئاینه وه ته  ناو نه ت له کو بۆ ئافره تی کورد به بۆ ئافره

م   ئه دا له  ژن نه  رگایان به که، بوون) ستان یۆنانه (کان گریکه، بژاردن کرا  هه ری جیھان که رتاسه سه
. ر دانا رپچکه ر و سه  فریوده  ژنی به وه کانی ژیانه م ساته که  یه ر له هه یان، شدار بن دا به یه پرۆسه

ر   سه  به وتنیان هناوه رکه  سه می اسالم دا که رده کانی سه ڕه  شه ان له. ) وا خواردی حه    ی که که سوه(
  .  وه ته وساوه ر ژن چه شدا هه لره.  تان بۆ خۆیان بردوون کانیان به ژنه، دژمندا

سووفانی ناودار  هیل کانی س فه ریتی کۆن و تزه  داب و نه وی له یره گای کورد په  کۆمه  ڕاستی دیاره به
  ر به نبهار نگدا ناروات به رهه فه، ڵ مژووا  گه گا له  کۆمه دیاره. کات افالتۆن ده، ستو اره، سوقرات
  . ت ئافره
 دژی   لهند  به30   له بوو پکھات  که  یاسا دانراوه  وه1948 سالی  کان وا له وتووه  پشکه گه  آۆمه  له
ی  گای مرۆڤایه  کۆمه  بوو که وه مانج ئهئا. ت  ئافره ک دژ به ر توندو تیژیه زی م و هه گه واردنی ره هه
ی  لگه  کۆمه وا دیاره.  دنیادا ری و ئاشتی له روه ک ئازادی و دادپه وه، کانی خۆی بگات  مافه ندک له  هه به

کانیدا بالوی   بۆچوونه لهورامان  کو کاک هه وه.  رسته  و یان خۆپه زانیوه  گرنگ نه ی به و یاسایه کورد ئه
  :م یان پ بده ئاماژهوت  مه  ده  که یه ندیک خاڵ هه م هه ڵ زۆر خاڵ رکم به  گه  له وه کردۆته

نگار  ره ؛ من هیچ به"ری بت سه ست چاره به ر مه گه ئه"   کراوه وه نگاربوونه ره  باسی به م که که یه
،  وه وساونه لن ژن چه پیاوان ده. ریان دیار نین سه م چاره ارن بهکان دی آشه.  وه ی تدا نابینمه وه بوونه

  .  و کشانه نگاو نانن بۆ ال بردنی ئه سکیشیان هه م هیچ که به
  ی ستادا که مه رده م سه  ئه  له ؛من پم وایا که''س  و به  گۆراوه وه ره ی ده که  ڕووه ژن له'' :م دووهه

ش  رچاو ببه کی به یه ندک ژنی کوردیش تا ڕاده  زانست و تکنۆلۆژیادا ؛ هه  له هو فین ره نکی به مه زه
نن  خولق  نووسین کردووا و شاکار ده ستیان به  ده ن که یری ژنانی کورد بکه سه.  و گۆڕانکاریانه  ئه  له نیه
 بۆ  یه رچاو و گرنگیان هه داغی و تکۆشانی به ره هاباد قه مه  خاتووڕز به:کو کانیان وه یاندنه  ڕاگه به
کیان   که ی به وه ت روونکردنه ر زۆر بابه  سه  له که لوعیگیا ۆان خانم دکتۆر ڕ. کسانی دی هنانی یه به
  . …تان  بۆ ئافره یه هه
 کار بکرت ژنی کورد  وه وارهی خ ند خانه و چه ر ئه  سه  داهاتوودا له ر بتوو له گه  بۆچوونی من ئه به
  . ی داهاتوومان وه  بۆ ئستا و نهکی ساغتر یه گه و کۆمه ره ک پشتر بنت بۆ به نگاوه توانت هه ده

رخان   کاتژمریکی بۆ ته کاندا رۆژانه رنامه  ناو به ر له هه:دا کاری باشتری بۆ بکرت رده روه  په له .1
 ناو خزان و  ت له ر ژیان و ڕۆی ئافره  سه ن له ن بکهرخا تی گونجاو ته پسپۆڕان بابه، بکرت
  . دا گه کۆمه

، ن که وی نه یره کان په  کۆنه  ووته  له  کور کورانه ک به خه، بت ی هه وه ئاین زیاتر ڕوونکردنه .2
 ؟ژنی ی فره بۆ چی و کهکۆ؛ ر بت وه  سه ی له وه ر بۆ چوونک ڕوونکردنه هه

ر پی خۆی   سه بتوانت له، ما  پیاوی نه ژن که: نموونه:ر بکرت سه گرفتی ئابووری چاره .3
  . بت یشووکاری هه، ستت ڕاوه
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کان زیاتر  ندرووستیه زگا ته تی و ده یه رانی کۆمه کان بکرت؛ توژه روونیه  ده ری کشه سه چاره .4
ری  سه دک بۆ چاره پر  ناو خزاندا ببن به ها له روه  هه وه.  یه و کشه  ئه ن به گرنگی بده

 . کانیان له رقه ئه
  رنامه ها به روه هه، دا م باره  ئه ن له شدار بکه  بهت کان زیاتر هاوکار بن و ئافره یاندنه زگا ڕاگه ده .5

   چۆن ڕز له ڵ که  شوازی درووست و ساغی خزان و کۆمه ت بت به  تایبه تی گرنگ که و بابه
ئستا هیچ شتکی کانی کوردیدا تاکو  ڤزیۆنه له  ته ه.  ی ئاسوودهکتر بگرن بۆ ژیانک کانی یه مافه
  له، رمان ناکات ردمان ده نیا ئاواز و مۆسیقا ده ته.  کراوه ی ساز نه تانه و بابه کی بۆ یه که به
 .   جگای داخه وه کرنه  بو ده ی که  ناشیرن و نا گونجاوانه و کلیپه ویش ئه ی یه وه ره سه

و  چوونیان بۆ ناو ئه بۆ ن بۆ هاتنیان بکهبۆ خۆش یان  گهکانی وت زیاتر ڕ ره به ڕیوه  بهزگا ده .6
 .  زگایانه ده

  یان به ی زیاتر متمانه وه ا بۆ ئهتد  سیاسه شداریان له ت هانبدات بۆ به ت زیاتر ئافره سیاسه .7
 . بت خۆیان هه

  یشتووکر ماف ڕۆ کانی هه مافه دی  زووی هاتنه  ئومد و ئاره به
Hollandda    


