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  . آۆبوونه وه یه ك بۆ آورده آان گیرا: له باره گای په رله مانی نه رویجه وه

 نه رویج/ وه یی پارتی سوسیالیستی چه پ نو نه ته  هه لبژارده ی به شی 
Sosialistisk Venstreparti sv  

  
وه  پاش نیوڕۆ له باره گای په رله مانی نه رویج آۆبوونه. 17 آات ژمر 2005. 03. 10ئه مۆ، 

نه / نو نه ته وه یی پارتی سوسیالیستی چه پ  هه لبژارده ی به شی (یه آی تایبه ت له الیان 
 آه س 114 سیاسی و ڕكخراوه آانی آوردی دانیشتووی نه رویج آه ژماره یان بۆ پارته) رویج

  . بوو پك هات
آۆبوونه وه آه تایبه ت بوو به پشتیوانی په رله مانتارانی پارتی سوسیال چه پ له گه لی 
آورد، و هه روه سه باره ت به سه ردانه آه ی به ڕز بورن یاآوبسن ئه ندامی پارله مانی نه 

 سه ردانی باشووری 2004 سای 12له پارتی سوسیالیستی چه پدا، آه له مانگی رویج 
  . آوردستانی آردبوو

  به رنامه آه م به م شوه ی خواره وه به ڕوه چوو، 
  . ، سه ره تا له الیان به ڕز آنویت شلستادی به رنامه آه آرایه وه1
نو نه ته وه یی پارتی سوسیا لیستی   ، له الیان ڕه زا ڕه زایی سه رۆآی هه لبژارده ی به شی2

چه پ، به زمانی نه رویجی به خرهاتنی میوانان آرا، به ده نگی به رزی چه ندین جار به 
  . آوردی وشه ی بژی آوردستانی وته وه، دخۆشیه یه آی زۆری خسته نو دی به شداران

 رویجی یه به زمانی آوردی ، له الیان عارف باوه جانی وه ك آوردكی ئه ندام له و پارته نه3
  به خرهاتنی میوانه آان آرا، 

سكرتری گشتی پارتی سوسیال چه پ چه ند خوله آك باسی آریستین هاڤۆرشن ، خانمی 4
پشتیوانی پارته آه ی خۆیانی سه باره ت به داواآاریه آانی گه لی آوردآرد، خۆشحای خۆی 

نه وه یكی به م شوه، زۆر به خۆشحایه وه ده ربی سه باره ت به به شدار بوونی له آۆبوو
  پشوازی له آورده آانی به شداری ئه و آۆبوونه وه یه آرد، 

بۆرن یاآوبسن، سه ره تا آورته یه ك باسی له سه فه ره آه ی خۆی بۆ آوردستان آرد له . 5
تی خه یارمه (دهۆك وهه ولر و سلمانی، هه روه ها باسی تكۆشان و پرۆژه آانی ڕكخراوی 

آرد له آوردستاندا، پاشان چووه سه رباسه سیاسیه آان و ئاماژه ی به زۆر ) كی نه رویجی
خای گرنگ آرد له آوردستان و عراقدا، وه ك آشه ی آه رآوك و خانه قین وئاواره آانی آه 
رآوك، هه روه ها باسی هه ل مه رجی آورده آانی تورآیاو دژایه تی و دڕنده ی ده وه تی 

آیای آرد به رامبه ر به گه لی آورد، باسی ڕابوردوی وتی نه رویجی آرد آه به وتكی تور
ئازادو ئاشتی خوازی ناو برد، وتی ئمه ده بت له په رله مانی نه رویجدا به گشتی باسی 

  . آشه آانی آوردستان بكه ین و به رده وام پشتیوانیان ل بكه ین
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 آانیدا به پرۆژكت ونه آانی خۆی آه له آوردستان گرتبوی په یتا په یتا له گه ل ئاخاوتنه
پشانی ده دا، واته ونه ی سه رۆك وآه سایه تیه آورده آان آه له گه ڵ ئه و دا آۆبوونه وه 

  . یان پك هناوه و هه روه ها ونه ی په رله مانی آوردستانیش
شاره وانی ونشته جی والتی هه یكی هۆمس ئه ندام په رله مان وئه ندام له آۆمیته ی . 6

نۆرویج، به درژی باسی پشتیوانی پارتی سوسیال چه پی آرد له سه ر آشه ی ئاواره و نیشته 
ج له وتی نه رویج، بۆ نموونه ئیشاره ی به آشه ی آورده ئاواره آانی ڕۆژهه تی 

وهه ویستی خرابی وه زیری آۆچ و آوردستان له سه ر سنووری عراق ئۆردون و ئه تاش، 
 آورده ب ئیقامه ی آرد 2000نیشته جی آرد به رامبه ر به وئاوارانه، هه روه ها باسی ئه و 

   ساه ب وم له نه رویج ماونه ته وه، 7آه ماوه ی 
به نی دا آه هه میشه آشه ی ئه و په نابه رانه به رته نو آۆبوونه وه آانی په رله مان و 

ه دسۆزیوه پشتیوانی ل بكات، هه ر چه ند هه میشه ئه و به دسۆزیه وه ئه و آشانه ی له ب
  په رلماندا باس آردوه، 

یه آتی الوانی پارتی سوسیال چه پ، باسیان له سه ر تكۆشانی خۆیان بۆ آوردستان آرد، . 7
وردستان آومپانیا نموونه ی آاری خۆیان، دروست آردنی آۆمپاینایه آی یارمه تی به ناوی آ

هناویه وه، آه چه ندین آاری به رچاویان آردوه وه ك سه ردانی باآوری آوردستان، آۆآردنه 
وه ی یارمه تی مای بۆ سه نته ری ژنانی سلمانی، آۆڕوسیمینارگرتن له سه ر آوردستان له 

یاتری هه روه ها به نی ز. قوتابخانه آانی نه رویج به به شداری خۆندآارانی آورد
  . هاوآاریان به به شدارانی آۆبوونه وه آه دا

خۆیندرایه وه، له و په یامه دا ) هه ڤكاری(پاشان په یامی آۆمیته ی هزه آوردستانیه آان . 8
ئاماژه یه آی آورت به مژوی سه رتاسه ری آوردستان آراو، داوا آرا پارتی سوسیال چه پی نه 

ی پارتی  ن و سوپاسی زۆریشیان ئاراسته ردستان بكهرویج زیاتر پشتیوانی له آشه آانی آو
  . سوسیال چه پ آرد بۆ پك هنانی ئه م آۆبوونه وه یه

پاشان په یامی هه موو پارته آوردستانیه آان خۆنایه وه و هه موو به تكا سوپاسی . 9
شت گرتنی هاوآاری پارتی سوسیال چه پی نۆرویج و پارله مانتارانیان آرد، داوای هاوآاری و پ

  . زیاتریان ل آردن
له و په یامانه دا به شوه ی جۆراوجۆره آشه آانی آوردستان خرانه به رچاو، پاشان په یامی 
چه ندین ڕكخراوی په نابه ری ومرۆڤایه تی خۆنرایه وه، هه موویان هه ویستی تووندی وه 

آورد ڕسوا آرد، هه روه ها چه زیری آۆچ و نیشته جی نه رویجیان به رامبه ر به په نابه رانی 
  . رلمانتاران آرا ی په ندین پرسیار له الیان به شدارانه وه ئاراسته

به آورتی ومی پرسیاره آانیان ) هه یكی هۆمس و بۆرن یاآوبسن(هه ردووپه رلمانتار . 10
ارانه ی دایه وه، به نیان نۆی آرده وه آه هاوڕ به رده وامی آورد بن، وئه و پرسیاروپشنی

آه له آۆبوونه ی ئه مۆ پاندراوه، خاه گرنگه آان له آۆبونه وه آانی په رله مانی نه رویجدا 
  . بخه نه به رباس

ئاخرین به شی به رنامه به هاوآاری آاك بكه س به رواری، سرودی نه ته وایه تی و . 11
به آه مپیوته ر پشكه شی دوژمن به زنی ئه ی ڕه قیب له ساۆنی آۆبوونه وه ی په رله ماندا 

ی  نگ سرودی ئه ك ده به شداران آرا، و آوردو نۆرویجیه به شدار بووه آان، هه مویان به یه
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مانی نه رویجدا  رله وه، شایانی باسه آه ئه مه یه آه مین جاره له ساۆنی په وته قیبیان ده ڕه
  . آۆبوونه ی به رین بۆ آوردان پك بت
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