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  .  چوو وهڕ به مان ومیدیای سویدی رله ندام په ئه ندین پارت و چه شداری  به سوید به یکــوردان  خۆپیشاندانی
   
کی دوای  ئیمرۆ کاتژمر یه، یان پارت و رکخرو ای کوردستانی ندی چاک و ده ر بانگھشتی ناوه سه له

م  رده  به له یاننداناپیشویدی خۆو س کوردستانی  هاوتی200  نزیک به کاتی سوید ڕۆ به نیوه
  .  برد روه به  شاری ستۆکھۆلم  لهتی عراق فاره سه
لکی  هیدانی کوردستان و خه ستان بۆ گیانی پاکی شه ک وه یه قیقه  ده  به که تا ی خۆپیشاندانه ره سه
  ارت و ڕکخراوهپاشان وتاری پ. قیب وترا ی ڕه سرودی ئه ل دواتر به کۆمه، ستی پ کرد نفالکراو ده ئه

   شداری  به به   که وه کان خونرایه  سویدیه سیاسیه
  ر لیستی سۆسیال دیموکراتی سویدی  سه ورپا له کتی ئه مانی یه رله ندام په ر سترۆم ئه ئینگه/1
ی  وه ره ی ده رپرسی لیژنه مانی سویدی و به ڕله ندام په  ئهوری پارتی مۆدرات  ئیفا یۆنگ باری نونه /2
  . مان رله هپ

  پی سویدی   پارتی چهتی هری  نونه   به باوه  کاکه ئامینه
  لی سویدی  پارتی گهتی هیار  نونه  بهگون ئافچی

نه  بهن سه بوار حهری سویدی ری پارتی ژینگه  نو  
کانی  هخوازی دا پشتگیریان لهبی و رده لی کورد ده ل گه گه هاوسۆزی خۆیان له  رانه م نونه م ئه رجه سه

   ربی ده ران خۆپیشانده
  شی کرد سویدی پشکه  زمانی کی به  وتاره کی کورده  نوسه  ڕۆژنامه  که کاک کۆردۆ باکسی  وه
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ک  و سرودهند   مۆسیقا چه پارچه  سبه  وه هیده ی شه بجه له ن تیپی هه الیه  لهیی بجه له ن هه وه  کاک ده
  شداری کرد  به

ی کورد  وره  گه م ئازاره ل ئه گه له هاوسۆزی خۆی  بووبی عراقی ره ه ژنکی عکه یری  سوعاد خه
 کانی خۆی انی ئازارهک فرمسکه  بھن و به ی که وتارهو  یتوانی کۆتایی به نهکۆتاییدا له   وه ربی ده

  . کۆتایی پ هنا
  که و خه  چاک و ئهندی وتی زۆر سوپاسی ناوه  بوو بجه له  قوربانیانی هه کک له یه یی بجه له دلشاد هه

   وه  متر بۆته کا نمان که  ئازاره ین که که ست ده  ئستا هه اندانهو خۆپیش  هاتون بۆ ئه م که که ده
  شداری کرد ک به یه ند وته  جه به   نفالکراوه ئه ی که ی خزانه ماله سی بنه  که ئارام
  شداری کرد نفال به ر ئه سه  شیعرک له  پارچه عبان به ریزاد شه په

  ن کاک هژا بابان  الیه له وه ران خونرایه دواتر وتاری خۆپیشانده
، ر موراد گوزه، قادر نادر (ڕزان  به  پک هاتبوو له که ران رانی خۆپیشانده  نونه فدک له دوتر وه

  رمی له  گه و زۆر به شاری ستۆکھۆلم  لهعیراق تی فاره چوون بۆ الی سه) عرۆف ڕاژا مه، خالوق ئیستورک
کانی بۆ  ر داخوازیه فدی خۆپیشانده وه، وازی کرانپشڕنی  د بامه حمه ئه ڕز  بهفیری عیراق ن سه الیه

    که وه رنی خونده د بامه حمه کاک ئه
  لی کورد بکات   گه سمی داوای ل بوردن له ڕه تی عیراق به  حکومه 

  رتنفال باتاوانی جینۆساید بناسن تاوانی ئه
  کان نفالکراوه  ئه ناوچه و بجه له تی بۆ شاری هه تایبه  کوردستان به وه  بگوازرته م دادگایه شک له به
  دامدا تی ڕژمی سه سه  ژر ده ر ماند بون له ره  زه  که وه  بکرته و کوردانه موو ئه بوی هه ره قه

کانی  م تاوانه رجه ر سه سه ام بت تا لهو رده ی به که سته دام وداروده  دادگایی کردنی سه پویسته
   دابچت که و زارۆک و ژنانه موو ئه نوسی هه دوای چاره بت به تی عیراق ده حکومهدت ییکۆتا

ر بی و  کان ده م داخوازیه رجه ل سه  گه فیری عراق هاوسۆزی خۆی له  سه بی  ره فرۆشراون بۆ وتی عه
موو   هه مه ئ وه کرد ڕیمان ده  چاوه  ساه35   که یه  و ڕۆژانه کک له  ئیمۆ یه  کرد که وه ی به ئاماژه

  کان و کورده انیهو بارز بجه له و هه نفال وام بت تاتاوانی ئه رده  به م دادگایه ئه  ین که ده ک دهو هه
و  رۆک کۆماری تی سهس رده  به نمه یه گه ده کانتان موو داخوازیه هه  دنیابن وهبت  واو ده کان ته یلیه فه
 ندین چه  و ه و رادیۆیی فزۆنی له نال ته ندین که هچ  نی باسه شایه عراقدا و دادگای وه ره تی ده زاره وه

  . ران سازکرد ل خۆپیشانده گه دیدارو ریپۆرتاژیان له، کوردستانی  وکانی سویدی ژنامهۆنوسی ر رۆژنامه
  ن له شداری بکه  به  سویدیانه ناله موو که م هه ئه  یداوهن ڕو گمه ده زۆر به ش بین وه بت ئه ده 

 ران کۆتایان چی خۆپیشانده باری که  گوڕ ده رچی باران به گه  ئه. وه  سویده  وتیله   کوردکانی چاالکیه
 ناهیدان کۆتایی پھ ی شه سرودی ئه به

  سوید/ ندی چاک ناوه 
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