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  پاوراوی پارتی لیبرالی سوید: تی کورد تاییبه سوید به  له رانه نابه تکردنی په وتنمان خزمه رکه سه
  

وانی و  نی شاره نجومه مان و ئه رله ندام په کات بۆ ئه ستپده بژاردن ده  سوید هه ر له مبه  سپته17ڕۆژی 
  دا ردنهبژا م هه  له یه نگدانی ئوه  ده پویستم به، پارزگاکان
 پارتی یندامی حیزبی لیبا ئه) حبی گۆران ڕه (ڕز پاوراو به

  ) فۆك پارتی ( سویده
ی ئستای  م بارو دۆخه دات پاپشتی بت بۆ ئه وڵ ئه هه: گۆران

   و به نی بوانامه ی خاوه وانه  ڕگای داواکردنی ئه کوردستان له
  ودۆخی سویدا ئنجا لهڵ بار گه ن له کارلك بکه،  کوردستان توانان له

وتنی  پشکه  بواری ب یان له وه بواری دیموکراسی و مافی مرۆڤه
 کوردستانی فیداڵ   ئستا له ری کهوپدانی ئابو شه ئابوری و گه

تی ن بۆ پاپش که ڕزیان کارده بهها  روه هه، ن ده خی پ ئه بایه
ن  الیه  له خرت له ڕك ده ی که  کوردی یانه وه و کۆبوونه کردنی ئه

رکی باش  وروبه پدانی ده شه  ڕگای گه  سوید له  له وه الوانی کورده
بت بۆ  کی باشی ده یه وه دانه رچ رپه م به بۆ خوندن و بازاڕی ئیش ئه

   که ڕی وایه ها باوه روه ی ئستای کوردستان هه م بارو دۆخه ئه
  وی نی یه نهع  پشتگیری مه نھا پویستی به بارودۆخی کوردستان ته

  که وه گای سویده  کۆمه له،  یه ش ههی پشتگیری ماد کو پویستی به به
دات و  ی کوردستان ئه یه وه م تاقی کردنه وتنی ئه رکه تی سه یارمه

، کانی تری کوردستان موو پارچه  هه كو له  عراق به نھا له ك ته پارزت نه مافی مرۆڤی کورد ده
م  ژین به رش و بو ده کی په یه شوه وه به کانی یه جۆره  جۆربه وه ته موو نه  هه  سویدا به کان له عراقیه

ست  به ك مه ك بگرن و بۆیه موو یه توانن هه  ده  خوازانه م ڕکخراوه و ئه وه وانه م کۆڕو کۆبوونه  ڕگای ئه له
  . ب بۆ بارودۆخی ئستای کوردستان و عراق سوود ده هش ب م کارانه نجامی ئه ن وئه و ئامانج ئیش بکه

م  و پاپشت بۆ ئه  قینه نگکی ڕاسته مانی سویدی مانای ده رله  په شتنی به ڕز گۆران گه وتنی به رکه سه
رست و  ربه ربردنی ژیانکی سه سه لی کورد بۆ به گشتی و مافی گه ی عراق به  فیدڕای یه وه تاقی کردنه

 ڕگای  ی کوردستان له م بارودۆخه  بۆ پاپشتکردنی ئهمانی سویدی رله  په  و داواکردن لهرانی کامه
ی  وه  بنیات نانه  دووباره شداری کردن له کان بۆ به ئاسانکردنی ئیش و کار بۆ کۆمپانیاکانی و تاکه
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