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  .مانی ئۆنتاریۆ بانگھشت کرا رله ندی کورد بۆ په وه ڕه 23/11/2009  ممه دووشه 
ن  نده کانی تۆرۆنتۆ،ئۆتاوا،ھاملتۆن،له شاره له ، ژین ده رمی ئۆنتاریۆ ھه  کورد له  رچاو له کی به یه ڕژه

  ......یمبرج،گولف و  ر،که کیچنه
ندی کوردی بانگشت  وه ره ئۆنتاریۆ  له  وه دییه نه ن پارتی لیبرای که الیه  رمی له فه به 2009-11-23مۆ  ئه

  . اری تۆرۆنتۆش له مان رله ی په خانه اهب کرا بۆ
ن شدار بوو بهکوو گوگر  وهخرھاتنیان لکراو، مان  به رله کانی په وه ی کۆبوونهھۆ  له تا ره سه
  .یانکرد کانی ئۆنتاریۆ ئه یه ووکهن ھه  گرنگه  ته ر بابه سه مانتاران له رله ی په مشتومانهو له
سیش  که.بوو ویتر نه ی ئهژمنس دو م که به.مزدا کشان و به هپ کدان و چه یه له کتر گرتن و توانج یه له  خنه ڕه
گشتی و   سته به ی مه که ی یان ھاوڕێ حیزبیه که رۆکی یان فراکسیۆنه سی سه که ر خاتری فنه به له

 اد مشتووم  له اد نه تووری کهس ت و ده وه تی ده موو بۆ خزمه ،ھه وه ژر لوه کرد به ئه کانی نه نووسسازه چاره
  .بوون

انتاره م ڕله په  ندێ له کرابوو،،ھه ئاماده  سته به و مه بۆ ئه  تی که کی تایبهھۆ  بۆ  وه پاشان گوازرانه
  .ڕان گه اندا ئهناوم المان و له کانی کورد ھاتنه دۆسته
کانی کوردو  ر پرسه سه وان له و ئه و گفتوگۆی ئمه  کی دۆستانه وایه شووھه ،که مانتارانه ڕله و په بوونی ئه ئاماده

   .بوو  مانتارانه ڕله و په ناساندنی بهکان و  ڕکخراوه
کرا  حمانی ئاماده هیدوون ڕ هر رپرسی مای کورد دکتۆر فه ن به الیه له  که موو کورد جیاتی ھه ک له یه وته

    . وه ریوان کیستای خوندیه بوو،مه

  
  دا کاتک که هو ی به ئاماژه ش کرد و کی پشکه یه وته ، ز ئیتالیه گه هڕ به  که ،لبانیس ئه لۆرامانتار  رله په 

کورد  زیاتر له  رقاه سیاستدا سه  له  تی،ئستاش که زانیویه  وه ی کورده باره له  وه نزیکه  له ، بووه یامنر په
  . و ھاوڕیانه  نزیکه  وه زانت و لییانه ئه



  
          ۆرج سمیسمان،و سکرتیری داھاتووی ئۆنتاریۆج وه دانکردنه زیری ئاوه و وهمانتار رله پاشان په

ربی  دا دانا و خۆشحای ده نه کانی که باشه  نده وه هڕ  کک له یه ندی کوردی به وه ڕهشکرد و  کی پشکه یه وته
  .ن ی بکه ده نه شی که پشکه  کوردان خواست که ھیوای کاری باشی لهو   نزیکه  وه لیانه که

  
تی و ،کی نزیکی کورد زانی هھاوڕی  ، خۆی به کی ئرانه و خه فارسه  که زا موریدی نتار دکتۆر ڕه مه رله په
  . هبۆ گرنگ ی کوردم له سه و مه یاننادتی یارمه  به  مهخۆشحاڵ بوو  میشه ھه

  
شی کرد،باسی کوردی  ماندا پشکه رله کانی په وه شی کۆبوونه م به دووه له کیدا ، که یه وته زا له دکتۆر ڕهدواتر 
الیان   ده نه که  پویسته  که ،روا داوای کرد مند ،،ھه ندکی باشی خه وه ڕه  بهدا  ده نه تکردنی که خزمه  لهکردو 

مانی ئۆنتاریۆ باسی کوردی تیا  رله په  مجاره که یه  مه جبکات،،ئه کانیان بۆ جبه و داواکاریه وه لبکاته
  .بکرت



  . وه دی خوندرایه نه کوردی کهسکرتری فیدراسیۆنی ) یسل ھادی ئه(ن  الیه  کیش له یه ھا وته روه ھه

  
م  ئه شداری ماندا به گه ردی ناساندوو لهوندی ک وه ڕه مانتارکی تریش خۆیان به رله ند په چه  شایانی باسه

  : وانه یان کرد،له تیه تایبه  ڕۆژه
  .ین  زیری خوندنی با کاثلین وه مانتارو وه رله په
  . کی لوبنانه خه  ماڵ که خالید ڕهمانتار  رله په
  .کڤی مانتار یاسین نه رله په

  
کانی  کگرتووه یه  و وته  اد نه که  تی له تایبه ،به یه ریکا ھه مه ئه ری باکوری کیشوه  کی زۆر کورد له یه ژماره

دیاکاندا می له  ی که رچاوانه وسه پی ئه ،به وه ته کاندا بو بوونه ریمه شارو ھه به  ریکا،که مه ئه
  .دات ئه س که 188000  خۆی له  م ناوچانه له ی کورد یبینیین،ژماره ئه
  بوو به یشکسکۆشاو نیوبانزو رم و نۆڤه دوو ھه  و بوون به وه بک جیابوونهوئۆنتاریۆ و کی  که 1867  له

ر سنووری  سه  له  اری ئۆتاوا کهوسا ش مانی ئه رله بیاری په  ،به اد نه تی فیدرای که وه ریمتری ده دوو ھه
  .ادربژر ھه) کدۆناڵ جۆن مه(زیرانیش  رۆک وه مین سه که و یه  اد نه ختی که پایته  بوو به  یه که رمه ردوو ھه ھه
  



  
 کی ره سه ت و س پارتیدربژر ئه جارک ھه موو چوار ساڵ ریۆ ھهمانی ئۆنتا رله په
  .ن که ری ئه به کورسی ڕکه 107بۆ ) رتیتیڤ،دیموکرات پا رڤه لیبراڵ،کۆنسه(

ڵ تری ژنی چوار مندایان  گه له  که 1955دایک بووی  ، له نتیه کگه لتۆن مه ده ،رمی ئۆنتاریۆ رۆکی ھه سه
   . ست ھناوه ده ی به م پۆسته ئه 2003سای   و  له یه ھه
    


