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  هاورێ سماقوی .... هلسینگبۆری  له وه کگرتنه  یه ت به باره کی پویست سه یه وه روونکردنه 
  
  :کان ره روه په نیشتیمان  تیه سایه که کان کوردیه  ه رکخراو و کۆمه 
  ی بهزیاتر پویست لی کورد گه مرۆ ئه کو وه رۆژگارکی  له. بنوسم  یه وه کردنه روون م پویستم زانی ئه  به 

   له ی که برانه رگ جه  ساته کاره موو هه م پاش ئه.  یه هه کانی رۆه کانی ی ریزه ک پارچه کبون و یه یه
نی سیاسی و  یان رکخراو الیه ده تکۆشانی وڵ و هه رای ره سه شکرا ت و وت دابه کوردستان رویدا میلله

 ندک هه ئستا تاکو  وه داخه به چی که.  وه گرته کی وڵ درا مای کورد یه ر هه روه تی نیشتیمان په سایه که
ر خاتری  به س له  به بوه  نه له گه ی مای کوردیان ال وه کگرتنه یه ی بیرۆکه  ژیه ده سوید  له  که س که
   وه و وته  له مین پارزگایه  باشوری سوید نۆیه شاری هلسینگبۆری له. بن رۆک  خۆیان سه ی که وه ئه

س  به.  جیه  و لی نیشته  کوردکی زۆریش روی ت کردوه وه  سه که) 120000 (نیشتوانیچری دا
 کوردستان ی پارچه ر چوار هه کوردستانیانی واوی ر ته گه ئه  سه که) 500 (ی باشور نزیکه کوردستانیانی

. م شاره م  له  ساه5 پنچ  مه من خۆم ئه.  یه م شاره  جی ئه زاران کورد نیشته  هه  به وه ینه لک بده
 موو  هه ترک که  ببته چه یتوانیوه  تاکو ئستا نه یه له م کۆمه  فیدراسیۆنه ئه ر به  سه کی لیه یه ه کۆمه
شکی  به  که  دابوین وه ک گرتنه وی یه  هه له ساه ی س نزیکه ش ئمه. وه  ژری کۆبکاته کان له کورده

 رۆژی. نین یه بگه ئامانج  به  والنه هه م ئه  توانیوه مان نه تا ئستا نیند  پک م شاره گرنگی کوردانی ئه
 16/12/2006بریار بوو    که وه  بو کرده وه کگرتنه  یه ت به باره هاواکی گرنگمان سه 12/2006 /3
مان  وه ونه خۆ کۆب وتینه ش که ئمه بدرت نجام ئه فیدراسیۆن ر به ی کوردی سه له ر داواکاری کۆمه سه له
  سکرتری سلیم به کانمان ته موو فۆرمه  هه وه  وه کردنه پر  فۆرمان بۆ ڵ چین و وتوژکی زۆر کرد وه گه له

ناتوانن  ( رواره به م له  ئوه وتی کردین  پوه ندی یوه په  که له رۆکی کۆمه پاش دوو رۆژ سه  کرد که له کۆمه
کانی  ونه  هه مووخه م وشانه به)  رتان پنادات ه مه ستوری که ده   خۆ بپاون چونکه ن و نه نگ بده  ده نه
  ... ر رۆیشت ده  هه به  م سنوره ی کوردانی ئه وه کگرتنه یه


