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  . . وهوه  ههداتدات  ههسوید دسوید دی ی    لیژنه لیژنه--  چاکچاک  ههم بم ب  ههقونسلی میسر وقونسلی میسر و
  

ری تر  هماو هندین رکخراوی سیاسی و ج هڵ چ هگ هی رکخراوی چاک ل هری هرتاس هس هو خۆپیشاندان هدوای ئ
 م هیس هه مۆ قونسی میسر هئ. رمیاندا هنفالکراوی گ ه کچی ئ18نوسی  هئاشکراکردنی چار بۆ نجامی دا هئ

رانی شاری  هرانی خۆپیشاند هنون هکک ل هی هک کرد) قادر نادر( هب فۆن هل هت هندی ب هیو هار پموخت
 20ی  هبۆ ماو، نجام درا هی میسر ئ هم قونسلخان هرد هب ه ل12/4ڕۆژی  هل هک، ستۆکھۆلم بوو

نفالکراوی  هئ  کچی18 هب ر هرامب هتی میسر ب هوستی حکوم هه هت ب هبار هس، کرد گفتوگۆیان هقیق هد
  . رمیان هگ
پشوو  هک، نت هی هگ هراد ڕکخراوی چاک هب هو هسمی ئ هر هتی میسر ب هحکوم هک(، بوو هو هیامی قونسل ئ هپ

  . ) کی تیا نیه هراستی م هیچ هب، کردووه هل هس هوم هت ب هبار هی س هو هتریش لکۆلین
  

و  هکی جوان هو دیارد هو هالمتان داین هین و هک هسو پاستان د هی پ ووتبوو ک هو هری چاکیش ئ هنون
کانمان  هچاالکی ههیچ ل هم هو و هناتوانین ب هئم هو.... .. یه ه همام هو شو هوام بن ل هرد ههیوادارین ب

دواتر چاک ... پتان همان داو هنام هگ هک ب هالتان و کۆم هت هسمی هاتوین هر هب هئم هچونک.... رابگرین
.... کۆتایی پ بنت هی هل هس هم م هفۆنک ئ هل هکی و ت هکی زار هی هل هس هم هنت بناتوا

هیچ هزکی کوردستانیش ناتوانت  ، ک ڕکخراوی چاک هن.... مژوویه کی هتی هرپرسیاری هب هم هئ
و  هوت ئ هی هتی میسر د هحکوم ر هگ هئ هبۆی.... کی کوردستان بدات هتی میسر نیشانی خ هحکوم بتاوانی

مکی  هر و هه هو.... وه هم بدات هرمی و هف هبت ب هد، کۆتایی پ بنت مژووش بۆ هی هکش
  . ری هس هک ل هی هگ هب هبت هد

ی من  هو ئاخافتن هئ هن ک هبک هو هداوای ئ، ئمه هن هی هیاداشتک بگ هک، ی قونسل داوای کرد هو هدوای ئ
کانی خۆم  هو هموو ه هه هو هدنیای هب.... وه هین هالمتان بد هسمی و هو رنوسرا هب، یاند هپتانم راگ

نوسراو  هو ناتوانت ب هئ هک، یاند هی راگ هو هقونسل ئ هو.. وه هن همتان بد هسمی و هڕ هب هک، ڕ هگ هم هخ هد
  . و نیه هتی ئ هس هد هل هچونک، وه هم همتان بد هئستا و

 ران ڕیزی گرتبوون و هند هرانی خۆپیش هم دیداری نون هک هی هر ل هم موختار ه هیس هکاک ه هنی باس هشای
ست  هد هتی میسر ب هالمی حکوم هی و هو هر بۆ ئ هگ هخات هموو تواناکانی خۆی د هه هیاندن ک هی پ راگ هو هئ

و  هست هنانی ئ هد هیان ب هو هو دۆزین هک هری کش هس هپناوی چار هرکخراوی چاک سوید ل هبۆی، بھنت
تی میسر  هی حکوم هک ئاراست هی هنام، تی میسر هر حکوم هس هموک ل هبت هش د هبۆ ئایند هک هنام هگ هب
تا ئستا  هئم هیاند ک همان پراگ هو هکۆتایشدا ئ هل هو.. وت هنوسراو پ د هی ب هو ئاخفتن هئ هکات ک هد

  ... وه هن هد هم د هرمی و هف هین تا ب هیک هو د هوام کردوو هرد هکانمان ب هچاالکی
م  هئ، ندامانی چاک سوید هئ ستۆکھۆلم هت و قونسلی میسر ل هر حکوم هس هبۆ فشار خستن هنی باس هشای

نگ و  هسو یدی وئاژانسی د پی هپارتی چ ڵ هگ هل وام هرد هندی ب هیو هپ، نجام دا هیان ئ هکارو چاالکیان
یان  هکانی د هتی هزای هو یاداشت ونار هگانام هب ناردنی، سوید/  نستیم هرکخراوی ئ، TTباسی سویدی
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مانی سویدی  هرل هندام پ هندین ئ هی چ هو هکانی سویدی و ئاگادارکردن هڕیکخراوی ژنان بۆ ڕۆژنام
 ک هخۆی سویدی و هیان رکخراوی جیھانی و ناو هبۆ د ی چاک سوید هیانام هناردنی ب هو، دۆستی کوردن هک
توانرا  ه و هپی سوید هری پارتی چ هل هو.... .. پارتی فیمنیزمی سویدی، ئۆف پالمه ری هنت هس، یفمیۆن(
  . ری جیھاندا هرتاس هس هیان ڕکخراوی ژنان ل هد ه بدرت  هی هو یاداشتنام هئ
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