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سهبارەت بهو کت به:
وەك بهندکراو کی و تی ئيسﻼمی "داعش" ،ناديه شاهيدی هه س و
کهوتی ب و نه و نامرۆڤانهی شههيدانی ڕ گای خودا دەب  :ناديا
بنهما هکهی له دەست دەدا ،دەب ته قوربانی سووکايهتی ،ئهشکهنجه و
دەسڕ ژی جينسی .کات ناديه بۆ يهکهمجار له ڕ کخراوە ن ونهتهوييهکان
باس لهسهر چارەنووسی خۆی دەکا ،کۆمه گای جيهانی شۆكه دەب و به
سهرسووڕماويهوە گو ی بۆ ڕادەگرن.
ئهمڕۆ نو نهری تايبهتی ڕ کخراوە ن ونهتهوەييهکان و هه بژاردەی
خه تی ئاشتی نۆب ل بۆ پار زگاريکردن له ژنانی ئيزەدی که ه شتا ههر
لهژ ر کونتڕۆ ی ت ڕۆريستهکانی داعشدان ،له ههو دان و بۆ تاوانبارکردنی
تاوانباران ت دەکۆشن.

ئهو نووسراوەيه پ شکهش به ههموو مرۆڤ کی ئيزەدی دەکرێ.
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ووتاری ناديه موراد له ڕۆژی وەرگرتﻨﯽ
خه تﯽ نۆب لﯽ سا ﯽ  ٢٠١٨دا
شاری ئوسلۆ ،ڕۆژی ١٠ی مانگی دسامبری سا ی ٢٠١٨

ڕ زدار ،سهرۆکی کوميته ،ڕ زداران ئهندامانی بهڕ زی مهجليس ،خانمان
و ئاغايان – س وی گهرمی من له ئ وەی خۆشهويست!
له پ ش ههمووشت کدا پ مخۆشه سپاس و پ زانينی خۆم ئاڕاستهی
کوميتهی نوب ل بکهم که به دانی ئهو خه ته ڕ زيان له من گرتووە.
گهورەترين شانازييه بۆ من و ههڤا ی خۆشهويستم دوکتور دنيس مۆکويگه
" "Denis Mukwegeکه سا نی در ژ به ب ماندوو بوون خزمهتی به
قوربانيانی کارەساتی تووڕەيی له ههنبهر ژنان کردووە و دەنگی ئهو
ژنانهی لهژ ر تووڕەييدا ئازاريان ک شاوە بهرز کردۆتهوە و به گو ی
جيهانی گهياندووە .پ مخۆشه له قوو يی د مهوە لهگهڵ ئ وەدا بدو م و بۆتان
بگ ڕمهوە چلۆن ئهو کۆمه کوژييهوە گۆڕانی بهسهر ژيانی من و ههموو
ئهو مرۆڤه ئيزەدييانهدا ه ناوە و ههروەها چلۆن "و تی ئيسﻼمی" ياخود
داعش ههو ی تووناکردنی سهرجهم کۆمه گايهکی ع راقی داوە ،ژنانی به
کۆيله گرتووە ،پياوانی کوشتووە و شارە پيرۆزەکانمان و زيارتگاکانمانی
لهناو بردووە.
ئهمڕۆ بۆ من ڕۆژ کی گهل ك تايبهتييه .ئهمڕۆ ئهو ڕۆژەيه که چاکه
بهسهر خراپهدا سهرکهوتووە ،ئهو ڕۆژە که مرۆڤايهتی بهسهر ت ڕۆريزمدا
سهرکهوتووە ،ئهو ڕۆژەی که مندا ن و ژنانی ئهشکهنجهکراو بهسهر
ئهشکهنجهچيياندا زاڵ بوون .هيوادارم ڕۆژيکی ئهوتۆ دەسپ کی کات کی
نوێ ب  ،سهردەم ك که ئاشتی له پ ش ههمووشت کهوە وەستاب و ههموو
جيهان پ کهوە ياسا و ڕ گاچارەيهکی نوێ بدۆزنهوە که ژنان ،مندا ن و
کهمينهکان له ههنبهر شهڕخوازی ،ئازار و بهتايبهت توندوتيژی و
دەستدر ژی س کسی پار زگاری بکا.
من کۆيلهی داعيش بووم
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من سهردەمی مندا ی خۆم وەك کيژە وەرز ر کی گوندی کۆچۆ ""Kocho
له باشووری ناوچهی شنگاڵ " "Sindscharت پهڕ کردووە .من هيچ شت کم
لهسهر خه تی ئاشتی نۆب ل نهبيستبوو .هيچ شت کيشم لهسهر ک شهی
شهڕخوازی و کوشتنی بهکۆمهڵ که ڕۆژانه لهم جيهانهدا ڕوودەدەن،
نهدەزانی .من نهمدەزانی مرۆڤ دەتوانن کارەسات و تاوانی ئاوا
جينايهتکارانه بهسهر يهکتر ب نن .وەك کيژ کی گهنج ئارەزووم ئهوە بوو
دوای کۆتايی پ ه نانی قوتابخانه له گوندەکهی خۆمان سا ۆن کی ئاڕايش و
جوانکاری بکهمهوە و له پهنا بنهما هکهی خۆم له ناوچهی شنگاڵ
" "Sindscharژيان بکهم .به م ئهو ئارەزووەم بوو به خهونيکی گهل ك
ناخۆش و ترسينهر .رووداوی گهل ك چاوەڕوان نهکراو پ کهاتن.
کۆمه کوژی بهڕ وەچوو .بههۆی ئهو ڕووداوانهوە دايکم له دەست دا،
شهش برا و مندا هکانيان کووژران .ههموو بنهما هيهکی ئيزەدی دەتوانن
بههۆی ئهو کۆمه کوژييهوە چارەنووس کی هاوچهشنی من بگ ڕنهوە که
يهك له يهکتر ناخۆشتر و د تهز نتر ب .
به  ،ژيانی ئ مه له شهو كدا بهتهواوەتی گۆڕا ،به ش واز ك که بههيچ
ش وەيهك ناتوانين ل ی ت بگهين .هيچ بنهما هيهکی ئيزەدی نييه
خۆشهويست کيان ل جيا نهکراب تهوە .پ کهاتهی کۆمه يهتی کۆمه کی
ئاشتيخواز ل ك هه بڕاوە و به سهرجهم کۆمه گايهك که ئا هه گری
ئاشتيخوازيه و فهرههنگ کی پڕ له سهبووری و تولهرانسی پهروەردە
کردووە ،بۆته قوربانی شهڕ کی ب مانای ئايينی.
به در ژايی م ژوو بههۆی باوەڕی ئايينيمانهوە ژمار کی گهل ك زۆری
ه رشکاری و کۆمه کوژيمان ئهزموون کردووە .ئاکامی ئهو
کۆمه کوژييانه بۆته هۆی ئهوەی لهمڕۆدا ژمار کی کهم مرۆڤی ئيزەدی له
و تی تورکيا دەژين .له نيزيکهی  ٨٠ههزار ئيزەدی که سهردەمی خۆی
له و تی سوريا دەژيان ،تهنيا  ٥ههزر کهس ماونهتهوە .مرۆڤی ئيزەدی له
و تی ع ڕاقيش چارەنووس کی هاوچهشنيان ههيه ،لهو ش ژمارەيان به
ڕاشکاوی کهم بۆتهوە .ئارەزووی و تی ئيسﻼميی "داعش" که لهناوبردنی
من کۆيلهی داعيش بووم
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وەچهی ئيزەدييهکانه وەدی دێ ئهگهر ئهو کۆمه گايه تهنيا به در تهوە و
پار زگاريی ل نهکرێ .چارەنووس کی هاوچهشن ههڕەشه له تووناکردنی
کهمينهکانيتری عراق و سورياش دەکا.
کات حکوومهتی ع ڕاق و حکوومهتی کوردستان له باشوور ئ مهيان به
تهنيا ه شتهوە ،کۆمه ه ن ونهتهوەييهکانيش نهيانتوانی له ههنبهر ه رشی
و تی ئيسﻼمی "داعش" پار زگاريمان ل بکهن و پ ش بهو کۆمه کووژييه
بگرن و به ش وەيهکی ب و نه و به ب هيچ هه س و کهوت  ،ههموو جيهان
چاوی بڕيبووە تووناکردنی ئ مه .ما هکانمان ،بنهما هکانمان ،داب و
نهريتمان ،خه کهکهمان ،ئارەزووەکانمان و ههموو شت کی ئيمهيان کاول
کرد و لهناو برد .ديارە دوای ئهو کۆمه کووژييه ههم له ناوچهکه و ههم له
ڕوانگهی مرۆڤی ن ونهتهوەييهوە ئيمپاتييهکی زۆر له ههنبهر ئ مه نيشاندرا
و ههستی سۆزداری خۆيان له ههنبهر ئ مه دەربڕی و زۆربهی و تانی
جيهان ئهو کۆمه کووژييهيان به فهرمی ناساند ،به م پ ش به
مرۆڤکووژيهکه نهگيرا .مهترسيی تووناکردنی سهجهم کۆمه گای ئيزەدی،
وەك پ شتر ههبوو ،ئهمڕۆش له ئارادايه.
بارودۆخی سامناکی مرۆڤی ئيزەدی که ه شتا له کهمپ ياخود
بهنديخانهی و تی ئيسﻼمی "داعش" دان هيچ گۆڕان کی بهسهردا نههاتووە.
بنهما ه ئاوارەکانی ئيزەدی ه شتا نهيانتوانيوە لهو بهنديخانهيه ڕزگارييان
ب و ئهو کاولکارييانهی و تی ئيسﻼمی "داعش" پ کی هيناون ه شتا
قهرەبوو نهکراونهوە .هيچکام لهو تاوانبارانهی پ کهوە ئهو کارەساتهيان
بهسهر مرۆڤی ئيزەديدا ه ناوە تا ئهمڕۆ دادگايی نهکراون .من ئيتر پ ويستيم
به سۆزداری نييه – من پ مخۆشه ههستی ئيمپاتی و سۆزداری بب به
کردەوە و دژ بهو مرۆڤکووژانه له ناوچهکه بهڕ وە بچ .
ئهگهر کۆمه ه يهکگرتووەکان له پ ناو يارمهتيدان به قوربانيانی ئهو
کۆمه کووژييه جيددين ،و ئهگهر دەمانهوی بنهما ه ئيزەدييهکان کهمپی
پهنابهری بهج ب ن و بگهڕ نهوە سهر ز د و نيشتمان و ماڵ و حا ی خۆيان
و ههستی باوەڕبهخۆييان ت دا پهروەردە بکر تهوە ،دەب کۆمه ه
من کۆيلهی داعيش بووم
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ن ونهتهوەييهکان لهژ ر چاوەد ريی ڕ کخراوە ن وتهتهوەييهکان
پار زگارييان بۆ دەستهبهر بکهن .به بی ئهو پار زگارييه ن ونهتهوەييه هيچ
گارانتييهكيان ناب که ههميسان له ﻻيهن گرووپی ت ڕۆريستی ترەوە
کۆمه کووژيان لهسهر نهکرێ .کۆمه ه ن ونهتهوەييهکان دەب ئهو کارە به
ئهرک کی سهرەکی خۆيان دابن ن وەك پهنابهر پهنا به قوربانيانی ئهو
مرۆڤکووژييه بدەن و دەرەتانی کۆچی ئهو مرۆڤانه دەستهبهر بکهن.
ئهمڕۆ ڕۆژ کی تايبهتييه بۆ ههموو مرۆڤ کی ع ڕاقی ،نهك بهو هۆيهی
که من ،وەك يهکهم مرۆڤی ع ڕاقی ،خه تی ئاشتی نۆب ل وەردەگرم به کوو
بهو هۆيهی لهمڕۆدا سهرکهوتوويی خۆمان بهسهر ت ڕۆريستانی و تی
ئيسﻼمی "داعش" و ڕزگار بوونی و تهکهمان ج ژن دەگرين .ع ڕاقييهکان
له باکوورەوە ههتا باشووری و تهکه ه زی خۆيان ل كگر دا و يهکيهتييان
پ که نا و بهناوی ههموو جيهان بهربهرەکانييهکی بهردەوام و دوور و
در ژيان لهههنبهر ئهو مرۆڤه ز دەڕۆيانه بهر وەبرد .ئهو يهکيهتييه ه زی
به ئ مه دا .ئ ستا دەب به يهکيهتيی و به ت کۆشانی ههموومان
تاوانکارييهکانی و تی ئيسﻼمی "داعش" ڕوون بکر نهوە و ئهو کهسانهی
پ شوازيی و ﻻيهنگرييان کردوون و تهنانهت چوونهته ريزيانهوە و بۆ
داگيرکردنی و تی ع ڕاق ڕ گايان بۆ خۆش کردوون ،سزا بدر ن .ئيتر
دوای مرۆڤکووژانی و تی ئيسﻼمی "داعش" له و تی ع ڕاق ناب
دەرفهت و ڕ گا به هيچ گرووپ کی ت ڕۆريستی و ز دەڕۆ بدرێ .ئ مه دەب
به يارمهتی و يهکيهتی ههموومان ،ههموو ه زمان بۆ نو سازی و دوبارە
سازکردنهوە و قهرەبووکردنهوەی کاولکارييهکان تهرخان بکهين بۆ ئهوەی
و ت کی ئهمن و پڕ له ئاسايش بۆ هاوو تييهکانمان بونياد بن ين.
ئ مه دەب ههموو ڕۆژ ك وەبير خۆمانی ب نينهوە چلۆن ڕ کخراوەی
و تی ئيسﻼمی "داعش" و ئهو کهسانهی پشتيوانييان له ڕێ و ڕ بازی ئهو
مرۆڤه ز دەڕۆيانه کردووە ،سا ی  ٢٠١٤به ش وەيهکی نا ئينسانی و ب
و نه ه رشيان کردە سهر ئيزەدييهکان بهو مهبهستهی يهك له ئهندامه
سهرەکيی و کهونهکانی کۆمه گای ع راق توونا کهن و وەچهيان لهناو
من کۆيلهی داعيش بووم
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بهرن .ئهوان ئهو کۆمه کوژييهيان تهنيا لهسهر يهك بهلگه بهڕ وە برد:
چونکه ئيمه ئيزەدين و باوەڕ کيترمان ههيه ،داب و نهريت کی جيا لهوانمان
ههيه و دژ به کوشتن ،زيندانيکردن و به کۆيله کردنی يهکترين.
له سهدەی بيست و يهکهمدا و له سهردەمی گلۆباليزم و يهکگرتوويی
جيهانی و مافی مرۆڤدا لهبهر چاوی ههموو جيهان زياتر له  ٦٥٠٠منداڵ
و ژنی ئيزەدی بهديل گيران ،فرۆشران و دەستدر ژی س کسی و
دەروونييان لهسهر کرا .سهرەڕای باس و ل کۆ ينهوەی ڕۆژانهمان له سا ی
 ٢٠١٤ەوە چارەنووسی زياتر له  ٣ههزار منداڵ و ژن که ه شتا ههر
لهژ ر شهڕخوازی و تووڕەيی ت ڕۆريستانی و تی ئيسﻼمی "داعش" دا
وەك کۆيله گيريان خواردووە ،ناديارە و ڕوون نهکراوەتهوە .ڕۆژ به ڕۆژ
کيژان له ئهوپهڕی پشکووتنی تهمهنياندا ه شتا ههر دەفرۆشر ن ،به کۆيله
دەکر ن و له زيندان دەخر ن .به ساکاری ج ی باوەڕ نييه بهرپرسانی سياسی
 ١٩٥و تی ئهم جيهانه ويژدانيان بۆ ئازادی ئهو کيژانه هان نهدرێ .ئهدێ
هه س و کهوتيان چلۆن دەبوو ئهگهر ئهو کارە مامهلهيهکی ئابووری بايه،
باس لهسهر زەوييهکی نهوتدار يا فرۆشتنی چهکهمهنی بايه؟ ئهو کات
بهد نياييهوە ههموو کار کيان بۆ دەکرد و ههموو ههنگاو کيان بۆ هه د ناوە.
ههموو ڕؤژ ك گو م له چيرۆک کی خهمبار دەب  .سهدان ههزار ياخود
مليۆنان مناڵ و ژن له ههموو شو نهکانی ئهم جيهانه بههۆی ڕاونان و
تووڕەيی ئازار دەک شن .ههموو ڕۆژ ك هاواری مندا نی سوريا دەگاته
گو م ،هاواری مندا نی ع ڕاق و يهمهن .ههموو ڕۆژ ك به چاوی خۆمان
دەيبينين چلۆن له قوڕنهی ئافريقا و شو نهکانيتر سهدان ژن و منداڵ
کۆمه کووژی دەکر ن و قوربانی شهڕخوازيی دەبن ،به ب ئهوەی کهس ك
دەنگی دەرب  ،يارمهتيان بدا يا تاوانبارەکان سزا بدر ن .له چوار سا ی
ڕابردووەوە سهفهر بۆ شو نه جياوازەکانی ئهم جيهانه دەکهم ،بۆ ئهوەی
م ژووی خه کهکهم و ئهو کهمينانهی لهژ ر ئازاردان بگ ڕمهوە به ب
ئهوەی داوای هيچ دادپهروەرييهکم کردب  .ئهو پياوانهی دژ به کيژان و
ژنانی ئيزەدی و نهتهوەيتر دەستدر ژيی س کسی بهڕ وە دەبهن ه شتا ههر
من کۆيلهی داعيش بووم

9

www.rojhalat.de / www.bokan.de

بۆ ئهو کارە نامرۆڤانهيان دادگايی نهکراون .ئهگهر دادپهروەريی بهڕ وە
نهچ  ،ئهو تاوانکارانه در ژە به کۆمه کوژی و دەستدر ژييه
س کسييهکانيان دەدەن .بۆئهوەی دەرەتانی ژيانيکی پڕ له ئاشتيخوازی له
ن وان کۆمه نی و تی ع ڕاق پ ك ب بهڕ وەچوونی دادپهروەری گهل ك
پ ويسته .ئهگهر ئ مه نهمانهوێ ئيتر دەستدر ژيی س کسی و ڕۆحی،
زيندانيکردن و بهکۆيلهبردنی ژنان دووپات بکر تهوە ،دەب وە مدەرەوەی
ئهو کهسانه بين که له تووڕەيی جينسی وەك چهک ك بۆ تاوانهکانيان دژ به
ژنان ،کيژان و مندا ن که ك وەردەگرن.
من سپاسی ئ وە دەکهم بۆ ئهو ڕ ز ل نانه ،به م ڕاستييهکهی ئهوەيه ،تهنيا
خه تی جيهانی ئهو خه تهيه که بتوان شانازی و کهرامهتی مرۆڤ
بگهڕ ن تهوە ،ئهويش بريتييه له بهڕ وەچوونی دادپهروەريی بۆ سزادانی
تاوانباران .هيچ خه ت کی ئهم جيهانه ناتوان ج ی ئهو مرۆڤه
خۆشهويستانهمان بگر تهوە که تهنيا بهو هۆيهوە لهناو چوون چونکه ئيزەدی
بوون .تهنيا خه ت ك که بتوانی ژيانی ئاسايی ن وان خه کهکهمان و ههڤاڵ
و هاوس کانمان قهرەبوو بکاتهوە دادپهروەرييه و پار زگاريکردنی ئهو
کۆمه گايهيه وا ماوەتهوە.
لهم ڕۆژانهدا ئ مه سا وەگهڕی حهفتاههمين ب وکراوەی مافی مرۆڤی
جيهانی ج ژن دەگرين که ئامانجی پ شگيری و ڕاگرتنی کۆمه کوژی و
سزادانی تاوانکارانه .کۆمه گای من زياتر له چوار سا ه کۆمه کوژی له
ههنبهردا بهڕ وە دەچ  .کۆمه ه يهکگرتووەکان بۆ پ شگرتن يا وەستانی ئهو
کۆمه کووژييه هيچ ههنگاو کيان هه نههيناوە و هيچ کار کيان بهڕ وە
نهبردووە .ئهوان تاوانکارانيان سزا نهداوە .کۆمه گاکانيتريش له بهر چاوی
کۆمه ه يهکگرتووەکان لهژ ر مهترسی سڕينهوەی قهومی ،ه رشی
نهتهوەپهرەستی و سڕينهوەی ناسنامهييدان .پار زگاريکردن له ئيزەدييهکان
و ههموو ئهو خه کانهی لهژ ر مهترسی تووناکردندان دەکهو ته ژ ر
بهرپرسايهتی کۆمه ه يهکگرتووەکان و ڕ کخراوە و ئهنيستيتۆ جيهانييهکان
که بهرگريی له مافی مرۆڤ ،پشتيوانيکردن له کهمينهکان و مافی ژنان و
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منا ن و بهتايبهت ئهو ناوچانهی کهوتوونهته ژ ر بارودۆخ
شهڕخوازييهوە ،به ئهرکی خۆيان دادەن ن.

شهڕ و

من ئهو شانازييهم ههبوو بهشداری له کۆمه ی ئاشتيی شاری پاريسدا
بکهم .لهو کۆنفرانسهدا باس لهسهر بيرەوەری کۆتايی پ هاتنی شهڕی
يهکهمی جيهانی کرا که سهد ساڵ له تهمهنی ت پهڕ بووە .به م لهو
سهردەمهوە تا ئ ستا چهند کۆمه کوژی و شهڕيتر پ کهاتووە؟ قوربانيانی
ههموو ئهو شهڕ و شهڕخوازييانه له ئهژماردن نايهن .ههموو جيهان ئهو
شهڕانهی مهحکووم کردووە و کۆمه کووژييهکانی به فهرمی ناسيون .به م
ه شتا نهيانتوانيوە کۆتايی به هه س و کهوتی شهڕخوازانه ب نن و پ شی پ
بگرن ،بۆ ئهوەی ئيتر دووپات نهب تهوە .ديارە ڕاسته له جيهاندا ژمار کی
گهل ك زۆر ک شه و ت کهه چوون ههن ،به م ئاسۆی زۆريش بۆ
پشتيوانيکردنی قوربانيان ههن و ت کۆشان کی بهرچاو له پ ناو متمانهکردن
بۆ بهڕ وەچوونی دادپهروەريی له ئارادايه .بۆ و نه من خۆم به ب ت کۆشان
و چاﻻکيی ئهيالهتی بادن وورتنبرگ " "Badenwürttembergو بهتايبهت
چاﻻکييهکانی ئاغای کر شمهن " "Kretschmannئهمرۆ ل رەدا نهمدەتوانی له
بارودۆخی ئازادبوونی خۆم چ ژ وەرگرم ،سکاﻻ له تاوانکارييهکانی و تی
ئيسﻼمی "داعش" بکهم و لهسهر ئازارک شانی مرۆڤی ئيزەدی ئاخهفتنتان
بۆ بکهم .به بۆچوونی من گهل ك گرنگه ههموو ئهو مرۆڤه قوربانييانه پ ش
گهيشتنی کاتی بهڕ وەچوونی دادپهروەری ،شو ن كی شياويان بۆ وەرگرتنی
مافی پهنابهر بۆ دابين بکرێ.
ڕاهينان ڕۆ يکی گهل ك گرنگ بۆ پهرەسهندنی شارستانييهتی ئهو
کۆمه گايانه دەگ ڕێ که باوەڕيان به ئاشتی و تۆلهرانس ههيه .ههر بهو
هۆيهوە دەب ههموو توانای خۆمان بۆ ڕاه نانی مندا هکانمان تهرخان
بکهين ،چونکه منداڵ وەك کاغهز کی نهنووسراو وايه ،لهجياتی ڕق و کينه
و هۆزپهرەستی دەتوانين وەك مرۆڤ کی تۆلهرانت و ئاشتيخواز ڕايانب نين.
ههروەها ژنان ڕۆ يکی گهل ك گرنگيان بۆ چارەکردنی زۆربهی ک شهکان
ههيه و دەب ڕۆ کی بهرچاويان بۆ دابينکردنی ئاشتی بهردەوامی کۆمه گا
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پ بسپ ردرێ .به بهشدارکردنی ژنان و دەنگيان له کۆمه گادا دەتوانين
گۆڕان کی گهل ك زۆر پ ك ب نين.
من شانازی به ئيزەدييهکانهوە دەکهم ،شانازی به ه ز و سهبووری و
خۆڕاگرييانهوە دەکهم .کۆمه ی ئ مه گهل ك جار کهوتۆته بهر ه ڕش و
ههڕەشهی تووناکردنمان ل کراوە ،به م بهردەوام بۆ مافی مانهوەمان
خۆڕاگری و ت کۆشانمان کردووە .کۆمه گای ئيزەدی سهرچاوەی ئاشتی و
خۆڕاگرييه و دەب وەك نموونهيهکی جيهانی سهير بکرێ.
من پ مخۆشه لهم ههله که ك وەرگرم و سپاس و پ زانينی خۆم ئاڕاستهی
ئهو کهسانه بکهم که له يهکهم ڕۆژەوە پشتيوانيان له پهيامهکهی من کردووە
و بهسهر ئهم جيهانهدا ب ويان کردۆتهوە ،بهتايبهت گرووپهکهم که ههموو
ڕۆژ و کات و سات ك له پهنام بوون و ه زم ل وەرگرتوون .سپاس بۆ
ههموو ئهو حکوومهتانهی له بهرەی کۆمه ه ههڕەشهل کراوەکاندا وەستاون.
سپاسی زۆر بۆ و تانی کانادا و ئوستراليا بۆ وەرگرتنی قوربانيانی ئهو
کارەسات و کۆمه کووژييهی بهسهر ئيزەدييهکان ه نرا .من سپاسی و تی
فهرەنسا و سهرۆککۆمار ماکرۆن دەکهم بۆ پشتيوانی مرۆڤخۆشهويستانهی
له ک شهکهی ئ مه .سپاس و پ زانين بۆ کوردەکانی باشوور که له چوار
سا ی ڕابردووەوە پشتيوانيی ئاوارەکانيان کردووە .سپاس بۆ ئهميری
کوەيت و حکوومهتی نورو ژ بۆ وەڕ خستنی کونفرانسی قهرەبووکردنهوە
و دووبارە سازی له و تی ع ڕاق .سپاس و پ زانين بۆ ههڤا م ئهمهل کلۆنی
" "Amal Clooneyو تيمهکهی بۆ ت کۆشانی لهڕادەبهدەريان بۆ وە مدانهوەی
و تی ئيسﻼمی "داعش" .سپاس بۆ و تی يۆنان بۆ پشتيوانيکردنی ب
سنووريان له پهنابهران.
وەرن با ههموومان پ کهوە بۆ ت کۆشان له ههنبهر نادادپهروەريی و زو م
له دەوری يهكتر کۆبينهوە .وەرن با ههموومان پ کهوە به دەنگی بهرز
ب ين :نا بۆ شهڕخوازی ،ئا بۆ ئاشتی؛ نا بۆ کۆيلهداری ،ئا بۆ ئازادی؛ نا
بۆ جياوازيی نهتهوەيی ،ئا بۆ يهکبوون و مافی مرۆڤ بۆ ههموو ئينسان ك؛
نا بۆ چهوسانهوەی ژنان ،کيژان و مندا ن ،ئا بۆ پ که نانی ژيان کی شياو
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و سهربهخۆ بۆ ههموو ئهو مرۆڤانه؛ نا بۆ ئازاديی تاوانکاران ،ئا بۆ
سزادانی جينايهتکاران و بهڕ وەچوونی دادپهروەريی.
گهل ك سپاس بۆ ميوانداری و سهرنجدانی دۆستانهتان .هيوادارم
ههمووتان ژيان کی بهردەوام پڕ له ئاشتيانهتان ههب .
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