
  آورد خۆیه تی ته نھا آشه یآشه ی آورد 
 

  نونه رانی له شاری مالمۆ،  ی ئه م مانگه آاتك له آۆمه ه ی آوردی14 و13 ڕۆژانی   
آان و آۆمه ه ی خوندآاران و آۆمه ه ی آوردی و آۆمیته ی ڕیفراندۆم له  الیه نه ڕامیاری یه 

  سه رهه دانی ڕۆژهه تی آوردستان باشووری سوید آۆبوونه وه و آۆمیته ی پشتگیری له 
  له میانه ی گفتووگۆآانی له مه ڕ ڕاپه ڕینی خه كی آوردستان آه به بوای من. دامه زرنرا

  .هه بگرت  ڕاپه ڕینكی نه ته وه یی یانه یه پش ئه وه ی هه ر پناسكی دی
  ن شه ڕی ئۆپۆزیسیۆنیبا هزه آوردستانیه آانی ڕۆژهه ت پش هه رشتك بچ: بۆ نوآته ووتم
  بكه ن له به ر ئه وه ی ئه مریكا ده وه ت ی ئران ده ڕووخنت،) فارسه آان( ئستای ئرانی

عراق ده بن به مۆزمی آورد و هیچ به آورد ) الیه نه شیعیه آانی ئستای( وسبه ین وه ك 
  .ناده ن

هه به ت من ته نھا بۆ  .. پكه نین     من نه مزانی یه آك له به شداربوان فارسه ، و بوو به 
  پكه نین قسه آه م مكرد، به م باوه ڕم هه میشه وایه نه ته وه آانی ده وربه ری آورد 

   هه رگیز باوه ڕیان به مافی چاره ی خۆنووسین بۆ آورد نی یه، له م سه ری چه په وه تا ئه و 
  .سه ری ڕاستی یان

  بوو آۆمیته آه مان و ئرانی یه آان به یه آه وه ڕه شمای ی ئه م مانگه آه بیار 16     ڕۆژی 
 2بۆیه به دووری. پشتگیری هه ده ن ، ئرانی یه آان نه یان هشت ئای آوردستان هه كرت

   نه هاتنه ژر فارسه آان. مه تر ڕه شمای ئمه به ده یان ئای آوردستانه وه ڕازنرایه وه
  . ڕه شماڵ و ئای آوردستانه وه

بۆیه . نه ته وه آانی ده وروبه رمان ته نھا وه ك تاآتیك له ناچاریدا دۆستایه تی مان ده آه ن
  ده بت آوردیش دۆستایه تی ئه وانه وه ك تاآتیكك هه میشه بخاته خزمه تی ستراتیژی

  له گه ڵ هه موو ئه و ناو و جۆر و فۆرمانه ی آه هه ن و. آشه ی نه ته وه یی آوردستانه وه 
  .ه بت ، آه شتی ئارامی آورد ته نھا له آه ناری ده وه تی آوردستاندا له نگه ر ده گرت د
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