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  مانی سویدمانی سوید  رلهرله  کاندیدکراوای حزبی سۆسیال دیموکرات بۆ پهکاندیدکراوای حزبی سۆسیال دیموکرات بۆ په) ) ااــــــــوانوانــــارا تارا تــــــــــــتت((    وازک لهوازک له  بانگهبانگه

  
کانی سوید  بژاردنه ک ئاگادارن هه وه، ی کوردستانیانی دانیشتووی ستۆکھۆم ئه

نجام   ئه2006ری  مبه  سپته17  له کان وانیه مان و پاریزگاو شاره رله بۆ په
شدار   ئازادی و دیموکراسی بهرۆشی ی په ئوه  پویست و گرینگه یه بۆ. درت ده

وتنی  رکه سه  لهشك به  ببته نگی ئوه  ی ده وه  بۆ ئه راسیهک دیمو م پرۆسه بن له
ری  بنیاتنهحزبکی ک   سۆسیال دیموکرات وهحزبیگومان بی. دا یه و پرۆسه ئه

نانی کان و بنیات هسانی نوان مرۆڤک  یه  له بووه رچاوی هه وی به  هه که، سوید
 ك س مافی وه موو که  هه  کهکساندا  و یهستانی وتوو شاره پشکهکی  گایه کۆمه
  .   پارزراوهك یه
کانی سوید و  ی پارته وه  ڕزی پشه کان له سۆسیال دموکراته ها روه هه
  سته ردهنی ژی نووسی گه  مافی چاره  بۆ داکۆکیکردن له  بوونه روپاوهو ئه
  بووه رچاویان هه ی بهش رۆیلی کوردستان کانی گه  پشتگیری مافه تی له تایبه به

  . کاماندا له وا گه ی ڕه  کشه گریکردن له بۆ ناساندو به
ر   ههر روه و نیشتمانپه رگه ک پشمه یه ماه  بنه  کورد و لهک کچکی روه هه منیش 

و چاالک بووم تا بژارد کانم هه  سۆسیال دیموکراته  که  بووه م هۆیانه ر ئه به له
کانم بۆ  ئستاش کاندید سۆسیال دیموکراته.  کوردك ی وه سته النی ژیرده پشتوانی گهکان و  کسانی نوان مرۆڤه  بۆ یهم بات بکه خه
 من و  ن به نگی خۆتان بده م ده که ی کوردستانیانی و هاونیشتمانیانم ده  ئوه وا لهدا دا  لره بۆیه،  شاری ستۆکھۆم مانی سویدله رله په

  . ی سیاسی کوردستان  کشه ت کردن به  سوید و خزمه کار بنم بۆ گۆرانکاری نوێ له کم به موو توانایه هه م ده ن ده به، منیش
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