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 پرلمانتاری سویدی رانی آوردستان هرشدەکرت سر ر داکۆکی لخۆپشانده لسه
 ی ئم مانگ لشاری ستۆکھۆم کۆمیت ی ١٢رۆژی �

وە ، سایادی راپرینی قامشلۆی کردە ڕۆژاوای کوردستان
 ئامین کاک باوە ک کچ کوردکی ڕۆژهالتی

 کوردستان و ئندامی پرلمانی سویدە ، بوتیک
پارتی فشاری  م چند هوادارکی بشدای کرد به

بۆدەبن لکاتی وتکیدا ک نابت داکۆکی 
. کوردستانی باشور بکات لخۆپیشادەرانی خلکی

رمی باوە وتی لگ للدوانکدا ئامین کاک:�  ئاونه
کسک دەبون ، وتم  ٦٠وتاردانم بۆ ئامادەبوان کنزیک 

کۆتایی سیستم دیکتاتۆریکان  سردەمی
ویستکردوەو پ التی ناوەراست دەستی پرۆژهل 

داخوازیکانیان ج بجیبکرت و ونمونی  گالن
ی سرا پشتگیری خۆم و حزبکشم بۆ خۆپیشاندەرانی بردەرک میسرو تونسم هنایوە ئاماژەشم برەوایتی و

 یبالم بداخوە لالین چندکسکوە بهیرشی قس پ وتن لم هلسان سرپ .هنایوە ) ئازادی ( 
. کنابت قسی وابکیت و دانیش بداخوە من کسیانم ندەناسی

پک هاتبون هیچ ) سوریا  (کاک باوە وتی بهۆی ئوەی لیژنی ئامادەکار ک لکوردەکانی رۆژاوا 
رد ئاستی ئاسای وئوانی ئو رەفتارەیان ک بۆی منیش شونکم بجھیشت و الشم. بربستیکیان نکرد 

 .جیاواز بیرکردنوەیان هر ئوەندەی بۆ رای
� 
شوبات و چندین کارو چاالکیان بۆ پشتگیری ١٧ قادر نادر ک یکک ل ئندامانی گروپی  وه یه مباره له

ن ئم رەفتارە زۆر مترسیدارە و ئم ل بدەنگ ناب: یاند رایگه خۆپیشاندەرانی کوردستان ئنجام داوە
درت مرۆڤ ن لوالتکی وەک سود کلوتکی والتکی دیموکراسی هیچ بهانیک قبول نی ، بوار بتایبتی

ئوانی ئو رەفتارەیان کردوە  .داکۆکی ل مافی مرۆڤ و ئازادی رەوایتی بۆخۆپیشاندەران بھینرتوە 
کان وەک داهی برپرسی باالی فیدراسیۆنی کۆمل کوردی پرسیومان ،بشکیان هواداری پارتین ، کتیایان

.سالم جزیری 

کدا ئ کاک باوە هناوە ، لکات ئویکک لوکسان بووە زۆر بتوندی فشاری بۆ ئامین: قادرنادر وتیشی
ربوە ئایا سکال بکاتت خۆی یدەب یالی وفیدراسیۆنکی خیبودج خۆن، چونکربیان س ناوی  پارتیب

م والتی کورد لمئ خشی تر هکخراوی خۆبندین ڕچاو چمترین کارو چاالکیشیان لت وەکوەردەگری .
.پنا بۆ شیوازی توند وتیژی و ڕیگری ل رای ئازاد یش دەکن  ئوا

ناو یاداشت و کۆنفرانس و کمپینی ل لکاتکدا کاک باوە دەیان: لدریژەی لداوانکیدا قادر نادروتی�
الک کورد ئنجام داوە ، کچی ئو سالم جزیری چند س پرلمانتارانی سویدی بۆ برەو پشبردنی کشی

 انیانفیدراسیۆنکی لو رۆژەی چندین گنجی کورد هلک و تمات بارانی ئردۆگ لموبر لگل سرۆکی
ڕکخراوەی لگل  لسر تاوان برامبر کوردان ئنجامدا ، ئو و شرمین بوز ئرسالن کسرۆکی ئو

 .توقیکیان لگل بکات  ڕکخراوە نژاد پرست تورککان چون الی ئاردۆگان بۆ ئوەی تنیا
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