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  ن سه ڕبوار حه.. براتان... ، کانی دانیشتووانی ستۆکھۆم ڕزه  به م کورده رجه سه/ بۆ
 

  واز بانگه/ ت  بابه
 ..  سوکی کوردانه

، نجام داوه کانی خۆمم ئه رکه  ئه چاالکانه وانی شاری ستۆکھۆمم و ندامی شاره  ئه شت ساه ی هه من وانزیکه
 تی جۆر کاری مرۆڤایه مه  و هه ستۆدایه ئه کۆمپانیای ئاوی شاری ستۆکھۆمم له تی رۆکایه ش سه وه ڕای ئه ره سه
مم  دا ڕووی ده لره، ستۆکھۆم وزدا کاندیت کراوم بۆ شاری ناو لیستی پارتی سه مساڵ له ئه.  نجام داوه الم ئه البه
نگی پیرۆزتانم  م ده که وه ته دسۆزی نهک  هاوزمانکی خۆتان وه ک م وه که ڕز و داواتان لده ی به  ئوه مه که ئه

  وزه کانی پارتی سه نگه ده شتی دا هه سه نھا له ته  پویستم به نده نم به یه شتان پابگه وه م ئه که زده حه خشن پببه
ی  وژماره هئ  که وه مه ش ڕوون بکه وه ئه پمخۆشه ، نگ زار ده دووهه ی  نزیکه کاته ش ده یه وڕژه ئه، شاری ستۆکھۆم له
کانی تردا پویستیان  پارته له کانم کورده ره ی براده نگانه و ده  له متره تی زۆر زۆر که پویستم پیه ی من نگانه ده

ئیتر ،  سته به م ال مه نگی ئوه دانی ده فیۆنه  به نم که یه ڕابگه  پویستم زانی پتان  به وه ر ئه به جا له، تی پیه
مان  وه ردوالمان کاردانه هه  ی به وه ین بۆ ئه گه ک ده یه مسادا به  مانگی نۆی ئه ڕز له ی به  ئوهدسۆزی  من و وه ئه
کان   خۆشاویسته  گشتی و کورده تی به مکی مرۆڤایه چه ر مبه هه تی وتی سوید له ر سیاسه سه بت له هه
، داناوه و ندی گشتی وه رژه هزم بۆ به کی به جندایه  ئه نده کان به  دسۆزه هاوکاری کورده به بگومان. تی تایبه به

ش بریتین  و خانه ئه. دیھنانی بم بۆ وه کۆششداده له الم و  له جندایه پیرۆزه و ئه خای ئه م خاڵ به که دنیاتان ده
  : له

، تی تورکیا تایبه به، کاری دنن خۆیان به ی که له  دژی گه ی که تانه سه و ده ک به ی فرۆشتنی چه دوواوه دانه /1
  هتد... سوریا، ئران
  وه ته وا بۆ نه که، کاری دنن کان به دیکتاتۆره  ته وه ده ی که یاسایانه و هشتنی ئه م بۆ نه ده وده هه /2
 ی وه وساندنه بوواری چه تی له تایبه  و به وه نو کارو باری نوخۆییانه  ست بخاته  ده کان نییه کگرتووه یه
کان  باسکه،  تورکیا و سوریاوه ن ئران و الیه ی کورد له وه وسانه  چه بۆنمونه، کانی ناویان تییه وایه ته نه مه که
  هتد... ن ئیسپانیاو الیه له
 نوان وتی  کان له نگییه رهه  فه ندییه یوه په پدانی ره کنۆلیژیاو په کۆشش کردن بۆ ئاوگۆڕکردنی زانیاری و ته /3

 .  کوردستانی باشورداسوید و
  به، کانیان تیدانیان بۆ چاالکترکردنی کاره یارمه کانی کوردوستان و خۆ سڤیله ربه  سه  مرۆییه  هاندانی ڕکخراوه/4

 . کسانیدا چاالکن  و یه  و ژینگه وته ککه بوواری مناڵ و په  ی له و رکخراوانه تی ئه تایبه
 .  کوردستاندا  له  بوواره و کی ئه ره ندکی سه به مه ی وه ڕگای کردنه  له نگهی ژی وه م بۆ خاون کردنه که کۆششده /5
ی جنف  وتننامه پی ڕکه دابینیان بکات و به ی بۆی هاتوون رانه نابه و په موو ئه م وتی سوید هه که کۆششده /6

 . و شونی شیاوی خۆیان پبدرت ڵ بکرت و ڕێ گه ی مرۆییان له ه مامه
ی  نگی ئوه ده ستن به پشت به جا به، م مام کۆششی بۆ بکه ته به که ی جندایه و ئه ک بوو له یه  کورته مه ئه.. ڕزان  به
 . ن ندمبکه سه  په کاره و ڕزدابم و بۆ ئه ی به ڕی ئوه شونی باوه هیوادارم له،   پیرۆزه سته به و مه ئه  مه گه ڕز ده به

 . سپرم رفرازیتان ئه سه  نگدان و به کانی ده  سندوقه ههیوای پشتگیریتان ل  ئیتر به
   جوانترین سوڕزی
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