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 مین ووف ئه الل ڕه جه... مکی دۆکومنتی ک و وه یه وسته هه
  

 و ڕادیۆی هاوپشتی  وه  سایتی بۆ پشه  ناکرت که وه نکۆی له
وتنخوازیدان و بۆ  ی پشکه فیکرهتی   خزمه وام له رده به
  ری کشه سه ین و چاره مپه  و که ڵ پرۆژه گه ش له میشه هه
ری  ور و کاریگه های ده  به  له ستم نیه به مه، کاندان یه نوکه هه
  رچاوه ک دوو سه نھا وه لی ته م وه  بده خشه پهڕ و  م ماپه ئه

 بیستن  لکی نا ڕاستم لوه گه  وشه م که که یان بۆ ده ئاماژه
 پویست و مافی   به که  وه تاحه ر زاری کاک بورهان فه سه له

می  دی لیدس وهی کور ه ندامکی کۆمه ئه ک خۆمم زانی وه
 من ئاگادار نیم ک بون و 2004 پش  یه ه م کۆمه ئه : وه مه بده

بژاردنی  ههجار   دوو وه رواره م به  دوای ئه م له چۆن بون به
ندام و تا   ئه ته ش من تیایدا بومه که ردوو جاره  و هه بۆ کراووه

ی خۆ ربه نی و سه ش ب الیه میشه وامم و هه رده ئستاش به
  یه وه ش ئه  نمونه گه تکردندا به  خزمه  له خۆمانمان پاراستووه

  نه کی بالیه تیه سایه مان کاک هیوا که که ه رۆکی کۆمه  سه که
  تیان پداووه یعه  لیدس و به  جارک هاتۆته کات که  ئه وه کاک بورهان باس له، کاندا  سیاسیه نده  نوه له

رانی ئراقی تدا  نابه ری په رتاسه ویش لقی فیدراسیونی سه  ئه و وه ته وهشاند وه ی کوردیان هه ه و کۆمه
کی  یه وه شداری کۆبونه  لیدس و به  هاته2005 سای  م ئازیزه  ئه یه وه ئهڕاستی ڕووداویش ،  زراندووه هدام

  یشاندانی دژ بهنگی ناڕازی بون و خۆپ رشتی ده رپه بژردرا بۆ سه ندامکی تدا هه ند ئه کرد و چه
، )ی کوردی ه هرۆکی کۆم سه (هیوا{ :  بوون ڕزانه م به ش ئه که لیژنه، ران نابه ملی په ی زۆره وه ناردنه
 زایر، ت هجه به، ئدریس، الک دی ده مه محه، ) ه ندامی کۆمه ئه (باس عه، ) ه ندامی کۆمه ئه (سامان

یاندنی داواکاری  ش خۆسازدان بوو بۆ خۆپیشاندان و گه که ئیشی لیژنه} ) 2004   له ه رۆکی کۆمه سه(
رخانکی مژوی و هیچ  رچه  وه ی کردۆته که شداری کردنه  به م ئازیزه ئه،  وه  ناردنه دژ به ران نابه په
تیکت نگ گان و   ئاهه  له ی کوردی جگه ه  کۆمه:  و ئه وه هشتۆته ی کوردی نه ه ورکی بۆ کۆمه ده

 چاالکی   له نگ گرانیش جۆرکه رچی ئاهه گه ئازیزم ئه،  هامکی تریان نیه فرۆشتن ئامانج و مه
کتر بناسنرت و شادی و خۆشی بۆ  ه ی کان به یکت فرۆشتن ڕکبخرت و تیایدا خزانهرجک ب ت مه به

کانی  شکی تری کاره نفالیش به کانی کیمیا باران و ئه رگ ئامزه  مه م بۆنه به، خسنرت مندان به
رککی  لی کوردیش ئه کانی دوژمنانی گه  دزوه رگرتن و پرۆتستی کاره وست وه ی کوردین و هه ه کۆمه

کر و جگاکانی  د و دیاربه  کوژی کوردی ئامه شه بۆ ڕه  ی ئمه وه ک ئه  وه کانه  کوردیه ه گرنگی کۆمه
 باشتر کوردستان نت  وه و جۆره ی له ه  هه ویته که ربگریت و نه  زیاتر وهی زانیاری وه بۆ ئه،  ترمان کردوه

واش ،  کانیان بکه رواره  و به وه کانی خواره راوردی ونه  و به وه کانیدا بچۆره رشیفه  ئه  و به وه ره بخونه
  سانی تر به وری که  دهندان ورا نابه ی په وه می ناردنه  خه لهسک  ند که نھا خۆت و چه  ته چۆ که بۆی مه

بایه گهن ت و له نه و دوا نیگاش بده خ بزانن تیڤ و بزیری   بۆ وه دا یاداشت نامه) 12-1 (  کوردستان ن
  .   خۆت ببینهق بژی  ناههکاندا  کوردیه ه ندی کۆمه  ڕیزبه  و له وه ریتانیا بخوننه ناوخۆی به
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