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  د حمه لی ئه وزاد عه نه ... ڕێ و راسته  وه راستکردنه

 سوید
ژر ناونیشانی  زام له حمود ره  وتارکی مه وه رکی کوردییه ند ماپه ڕگای چه رۆژانی رابردوودا له له
  که ی وتاره وه دوای خوندنه، م بینی-و لۆبـی کوردی ره ک به ڕیه تووله، مانی سوید رله بژاردنی په هه
پشنیازو بۆچوون  ی که وه  له و بجگه مه کاندا ئه دووتوی زانیارییه  کرد له ه ندان هه بوونی چه ستم به هه

 .  ی زیاتره و قسه وه وردبوونه و گفتوگۆکان پویستی به
  وه راستکردنه

ک  یه ۆستنامهفۆن و پ له ند ته چه نیا پشتی به ی ته که کانی وتاره ر بۆ زیانیارییه چت نووسه  ده وه له
م  چۆن ئه) یاندن و رۆشنبیری کارگکی راگه (رنا گه  ئه و بۆی نردراوه  بۆیکراوه وه سویده  له ستبت که به
 :کات  ده یرانه  سه ه هه

مانی وتی سوید  رله بژاردنی په دا هه2006ری  مبه می مانگی سپته ی سیه فته هه له (ت ده*
کو  به،  مان نییه رله نیا بۆ په ش ته بژاردنه م هه و ئه ی مانگه17 رۆژی  یزانیووه ه ن دیاره) درت نجامده ئه
 . بژردرن ده کانیش هه وانییه نی شاره نجومه و ئه) کان رمه هه (نی پارزگاکان نجومه مان رۆژدا ئه هه له

 خۆیان بۆ  وه کی سویدییهند حزب ڕگای چه له،  م وته کی زۆری کوردانی ئه یه  ژماره مجاره ئه (*
باری  و له که یه وه ته  کورد ناوی نه  چونکه یه ه هه) کوردانی (ی وشه.  مان کاندیدکردووه رله ندامتی په ئه

  ردیاره نووسه، چت بی ده ره ی عه) االکراد (ی وشه ها کوردان زۆر له روه هه،  ر کورد راستتره تاک و کۆدا هه
کانی پنج حزبدا  ناو لیسته  ناوی کاندیدکراوانی کورد له ی دیاره وه رنا ئه گه  ئه بووه زانیاریی نه

 . ون که رچاوده به
ینووست  مرۆ چۆن ده و ئه ی چۆنه که  ناوه نووسرت پویسته  ده وه سک بۆ ناسینه ناوی که که*

 و) لی ال عه تارا مه (وێ همان ئ رله ی کاندیدکردن بۆ په شوه  بۆ کارکی له خوازه نه،  وه وابوبکرته
لیستی کاندیدکراوانی  نووست و له سوید تارا توانا ده ک له کن؟ خه) سمایل (و)  ئامینه (و) گون(

ناوی کاندیدکراوانی کورد  رله ها هه روه هه، ن هه)  باهی  کاکه ئامینه (و) گون ئاخچی (ماندا رله په
و ) ئیسماعیل کامیل (ککیان  یه ن که دوو ناوی ئیسماعیل هه) ل پارتی گه-فۆلک پارتی (ر لیستی سه له

 . تی نووسیویه) سمایل ( نیا به م ته ستتی به به ر مه  نووسه  که ه) ئیسماعیل عوسمان (ی تر که ناوه
م  به، ن کاندا هه  سویدییه ناو لیستی حزبه وت کاندیدکراوی کورد له نیا حه زانت ته ر وا ده نووسه*

 . کوردن) 34 (کو نین به) 7 ( ی زانراوه وه ئه
کانیان  ی ناوه وه موکووڕیی نووسینه  و که ه هه به  له ی پداون بجگه ر ئاماژه نووسه ی که وت ناوه و حه له*

، ستۆکھۆم (کانی وره  گه  شاره  بۆنموونه نووسیووه واوی نه ته شیانی به که شونی خۆ کاندیدکردنه
 پیان   لره  که وه ناسرنه ده)   اداریه وحده (ی کارگیی که دوو یه ی سوید به) ۆپساالئ، مالمۆ، یۆتۆبۆری

کاتی  کانی تریش له ی شاره و زۆربه وه ته رم جیامکردوونه شارو هه  من به که (Ian) و) Stad) وترت ده
ی کارگیی سوید  که یه  لهک چۆن وه، کرن شده کان دابه رمه ی کارگیی هه که ر یه سه بژاردندا له هه
 . شکراون دابه

یمانی  هاوپه ر به ر چواریان سه هه  که وه ته پارتی سویدیدا دۆزیوه) 4 (ناو  خۆیان له زاته) 7 ( (و ئه*
پ  ی چه ره  به یه  هه ره  دووبه بژاردنه م هه سوید بۆ ئه له،  قه کی زۆر زه یه ه  هه مه ئه) کانی سویدن په چه
یش ) کان وه راسته (کان ی بۆرژوازییه ره به) وز سه، پ چه، سۆسیال دیموکرات (کانی حزبه  له هبریتیی که
لیشی  ر پارتی گه نووسه) سیحی دیموکراتی مه، ر نته سه، ل پارتی گه، مۆدرات ( پکدت م حزبانه له
  رۆژان خۆی به راو رۆژک لهحزبی ناوب  که مبیستووه و نه وه ته مخوندووه  نه  که پ داناوه ی چه ره به له
 . یمان بکات ک هاوپه کاندا وه په ڵ چه گه م و کار له ه  قه پ دابته چه
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و  ه ر بنیاتی هه سه ی له وه رئه به له) رنجدا س سه (ژر ناونیشانی  له ی که و س خاه  له واته که*
  م و پویسته ه  قه بدرنه) رنی ئه (ک نه) رنی نه (ک س خای  وه چنراون پویسته موکوڕیی هه که

 .  وه تاڵ بکرنه کرت و به کاریان پنه
ئیتجاهی فکریی و ) 4 (دا سه که) 7 (و ناو ئه ی زانیاریم له گوره به (ت یدا ده که شونکی تری وتاره له*

شی  و زانیاریه ی ئه وه  ئه ڕبکه برام باوه، ن خۆ هه ربه شیوعی کوردستانی و سه، پارتی، کتی سیاسیی یه
تی  وه یی ده زراوه قی دامه عه  به یه م شوه  با بۆ کاری له تکایه،  پکاوه ستی نه به دروستیی مه پداوی به
رێ  پرسم ئه ر ده نووسه ها له روه هه،  گه ی ببه تیانه ک پۆلنکردنکی رۆژهه  نه وه ینه تی بیربکه و حکومه

 گری ئیتجاهی سیاسی بت؟  هه رجه یی سیاسیی مه  و کاری رکخراوهحزب بستراکت له سکی ئه که
ی کارو  ت کایه کارنایه ک واتا به نگی سیاسیدا بۆ یه رهه فه ن له خۆو بالیه ربه ی سه و زاراوه  وشه تکایه*

ی  هخۆو جارکی تر زاراو ربه ی سه گرافکدا جارک زاراوه ره په ڕزتان له و به یان جیاوازه ئاراسته
 .  نتان نووسیووه بالیه
 ڕێ راسته

ی  وه ره ندی ده به عمیمی مه  ته کرد که وه ستم به  هه وه زام خونده حمود ره ی مه و وتاره وردی ئه س جار به
نت و  کان داده ستیاره  هه ر کشه سه وخۆ خاڵ له ناراسته ند شونکدا به چه  له  چونکه ه-ک. ن. ی
رچی  گه م فن ناو ئه به،  ی باشه که ی چانسی شونه وه رئه به فن ناو بدرت له  بهنگ  ده خوازت که ده

ی زانستیی  گه به ی پشتی به وه رئه به  له م بیروڕایانه ئه، درت نگی نه  ده قه م هه به،  و چیه
ی  م وتاره  به کردووه رزی واقیع نه ر ئه سه وت کاری له که رده ک بۆمان ده ر وه و نووسه ستووه به نه

 وتارکی  م نووسینه  ئه کردووه کاندیدکراوان نه  بهیت  خزمه ک تۆزقاڵ چییه و یه ی شواندووه که دۆخه
ند  به  مه وه داخه به که، ی رکخستنی سوید  بۆ کۆمیته ه-ک. ن. ی ی وه ره ندی ده به کی مه یه ئاشکرای نامه

ی رکخستن  ند کاندیدکراوکی تر و کۆمیته عمیم و ناوی تریش بۆ چه ته پویست بوو  عمیمه و ته ڵ ئه گه له
 باشترو راستترو دروستترو  چونکه،  یه ه واوی پ هه ته م به و شوازی کارکردنه  من ئه دیاره بنرت که

تی  کومهک بۆ ح یه  نامه وه پکه  که کانی تر بکردایه ک پشنیازی بۆ حزبه. ن.  ی بوو که وه واقیعی تر ئه
  وه حیاته کامل سه  به وه وته مانگی حه موو شتک له ت پش هه رمی کوردستان بنرن و حکومه هه
و  ندان کۆنفرانسیش بۆ ئه کرا چه و ده ی خۆیان بکردایه رزی واقیع قسه ئه و له ردانی سویدی بکردایه سه
ت و  مانی سوید باشترین خزمه رله ۆ پهند کاندیدکراوکی کورد ب رخستنی چه ن بۆ سه  سازبکه سته به مه

نیا  ر ته  هه بۆنموونه. ناو وتی سویددا  له کردن و کارکردنه و قسه وه ڕێ کۆبوونه دروستترین راسته
زار  ی بیست هه جی وتانی سکاندنافیان توانرا نزیکه نیشته نگی کوردی باشووری کوردستان که ده به
کانی کوردستان  موو پارچه مرۆ کوردی هه چی ئه که،  وه  عیراق کۆبکرتهرانی نی نونه نجومه نگ بۆ ئه ده
ر  گه ئه، ن نگ بده  ده یه و بۆیان هه زاره ندان هه یان چه دام ژماره ڕه و باوه من له هاووتی سویدن که که

رد بۆ  کاندیدی کو7و6و 5 توانن زیاتر له  ده وه بت هانیان بدات و کۆیان بکاته هزو ئۆرگانک هه
 . مانی سویدی بنرن رله په

یدان و   مه رمی کوردستان بته تی هه ر حکومه گه و ئه بیست رۆژی ماوه  زیاتر له که ئستاش هشتا کاته
مانی  رله وتنی کاندیدکراوانی کورد بۆ په رکه ن بیارو چاالک بۆ سوید بنرت و کار بۆ سه فدکی خاوه وه

 دات ستنه ده  له که له توانت هه سویدی بکات ده


