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کانی دانیشتووانی ستۆکھۆم، ڕزه  به م  کورده رجه سه/ بۆ  
واز بانگه/ ت              بابه  

.. سوکی کوردانه  
وانی شاری  ندامی شاره  ئه شت ساه ی هه من وانزیکه

  نجام داوه، کانی خۆمم ئه رکه  ئه ستۆکھۆمم و چاالکانه
اری ای ئاوی شتی کۆمپانی رۆکایه ش سه وه ای ئهڕ ره سه

الم  تی البه جۆر کاری مرۆڤایه مه  و هه ستۆدایه ئه ستۆکھۆمم له
وزدا کاندیت  ناو لیستی پارتی سه مساڵ له ئه . نجام داوه ئه

ی   ئوه مه که مم ئه دا ڕووی ده لره کراوم بۆ شاری ستۆکھۆم،
ک  ک هاوزمانکی خۆتان وه م وه که داواتان لدهڕز و  به

م  که زده خشن حه نگی پیرۆزتانم پببه م ده که وه ته دسۆزی نه
دا  سه نھا له ته  پویستم به نده نم به یه شتان پابگه وه ئه
 شاری ستۆکھۆم،  له وزه کانی پارتی سه نگه شتی ده هه
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 پمخۆشه نگ، زار ده ی دووهه  نزیکه کاته ش ده یه وڕژه ئه
 من پویستم ی نگانه ی ده وژماره ئه  که وه مه ن بکهوش ڕو هو ئه 

کانم  کورده ره ی براده نگانه و ده  له متره  کهرزۆر تی زۆ پیه
   به وه ر ئه به جا له تی، کانی تردا پویستیان پیه پارته له

نگی  دانی ده نهۆفی  به نم که یه پویستم زانی پتان ڕابگه
  ڕز له ی به  من و دسۆزی ئوه وه  ئیتر ئه، سته به م ال مه ئوه

 ی به وه ین بۆ ئه گه ک ده یه مسادا به مانگی نۆی ئه
تی تی و ر سیاسه سه بت له مان هه وه ردوالمان کاردانه هه 

  ورده گشتی و ک تی به مکی مرۆڤایه ر چه مبه هه سوید له
  هاوکاری کورده بگومان به. تی تایبه کان به خۆشاویسته

ندی گشتی  وه رژه ۆ بههزم ب کی به جندایه  ئه نده کان به دسۆزه
  جندایه پیرۆزه و ئه خای ئه م خاڵ به که دنیاتان ده ، وداناوه

ش بریتین  و خانه ئه. دیھنانی بم بۆ وه کۆششداده الم و له له
:  له  
 دژی  ی که تانه سه و ده ک به ی فرۆشتنی چه دوواوه دانه/ 1
 ئران، یا،تی تورک تایبه به کاری دنن، ی خۆیان به که له گه

هتد......اسوری  
  ته هو ده ی که یاسایانه و هشتنی ئه م بۆ نه ده وده هه/ 2

کان  کگرتووه  یه وه ته وا بۆ نه ، کهکاری دنن کان به دیکتاتۆره
تی  تایبه  و به وه یانهی نو کارو باری نوخۆ ست بخاته  ده نییه
 کانی ناویان، تییه وایه ته نه مه ی که وه هوساندن بوواری چه له
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ن ئران و تورکیا و  الیه ی کورد له وه وسانه  چه بۆنمونه
هتد....ن ئیسپانیاو الیه کان له باسکه ، سوریاوه  

کنۆلیژیاو  کۆشش کردن بۆ ئاوگۆڕکردنی زانیاری و ته/ 3
 نوان وتی  کان له نگییه رهه  فه ندییه یوه پدانی په ره په

.سوید و کوردستانی باشوردا  
کانی  خۆ سڤیله ربه  سه  مرۆییه هاندانی ڕکخراوه / 4

  کانیان، به تیدانیان بۆ چاالکترکردنی کاره کوردوستان و یارمه
  و  وته ککه مناڵ و په بوواری  ی له و رکخراوانه تی ئه تایبه
. کسانیدا چاالکن  و یه ژینگه  

ڕگای   له ی ژینگه وه م بۆ خاون کردنه که دهکۆشش/ 5
. کوردستاندا  له  بوواره و کی ئه ره ندکی سه به ی مه وه نهکرد  

ی بۆی  رانه نابه و په  ئهومو  وتی سوید ههم که کۆششده/ 6
 ی جنف وتننامه پی ڕکه هاتوون دابینیان بکات و به

 و شونی شیاوی ڵ بکرت و ڕێ گه ی مرۆییان  له ه مامه
تخۆیان پبدر.  

  
ی  یهجندا و ئه ک بوو له یه  کورته مه ئه. .ڕزان               به

نگی  ده ستن به پشت به جا به م، کۆششی بۆ بکه مام ته به که
، هیوادارم   پیرۆزه سته به و مه  ئه مه گه ڕز ده ی به ئوه
  و کاره ڕزدابم و بۆ ئه ی به ڕی ئوه شونی باوه له
  .ن ندمبکه سه په
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 نگدان کانی ده  سندوقه هیوای پشتگیریتان له        ئیتر به     
.سپرم رفرازیتان ئه  سه و به  

 
                                   جوانترین سوڕزی

ن سه ڕبوار حه..                                   براتان  
...  ستۆکھۆلم                                  
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  ی ژیانم رباره ک ده یه کورته
  وه نجیمه نی زۆرگه  ته مه  رله  هه شی کاری سیاسی و زانسیم کردووه  هاوبه چاالکانه. دایك بووم شاری سلمانی له له  نه سه من ناوم ڕبوار حه

رم   ماجسته  ، وه1982-1981شی زانستی جیۆلۆجی سای   به واوکردووه کوردستان ته من زانکۆم له.  شاری سلمانی و کوردستان له
  رم له  ستۆکۆم ماجسته لهووتی سویدیش  ، له1991 ووتی سویید سای   مۆسکۆ، کاتك هاتمه وت له  نههنانی ر شی ده به  له هناوه

  . زانییدا هناوه زانستی ژینگه
ندامی  ئه  بووم به1995سای .  مۆسکۆ و سووید ، له ردووهشی چاالکی سیاسییم ک موو کات هاوبه ی کوردستانییش هه وه ره  ده کاتی هاتمه
ی بۆ  که نرخه  پبه ست و ئایدۆلۆژییه النی ژرده مافی گه نگری له و یه که وتنی پۆگرامی پارته ر باشی و پشکه به وزی سوویید ، له پارتی سه

دیسان .  سویید  له وه م پارت بوو خۆمم تیا دۆزییه که وز یه پارتی سه یه وهم ش میین و جیھان، به ی زه تیی و ئایینده گایی مرۆڤایه موو کۆمه هه
  . ی سرووشت پارزانی ووتی سووید ه میین ، کۆمه  ڕکخراوی دۆستانی زه وانه  له شی زۆرڕیکخراوی ترم کردووه هاوبه

،    Membrer of the Stockholm city Council وانی شاری ستۆکۆمم ندامی چاالکی شاره  من ئه شت ساه ی هه وا نزییکه
رو  ها نونه روه  هه  ، وه Stockholm Water Company ستۆکۆم  م له که ترین کۆمپانیانی ئاو ده وره تی باشترین و گه رۆکایه  سه وه

  .شکی ستۆکۆمدا  به وزم له لپرسراوی پارتی سه
ی   ژینگه کانی ئایینده وه ی نه رجی ژیان و ئایینده لوومه ی ژیان و هه وه  بۆ مانه  چونکه گهری جیھانییم زۆر الگرن روه  و دادپه تی ژینگه من بابه

ی  وه می نه وز هاوخه ها پارتی سه روه هه. میین ر گۆی زه سه من بۆ ژیان له که رجی یه لوومه  هه وه گرته وا، ئاو و خاك ده  پاکی هه کهدرووست 
  .  میین ی ال زۆرگرنگه ر زه سه  له ك و گیانداره  ژیانی ڕووه ، وهو کات ران ده نابه ڵ په گه تی له ایهژارو دۆست کانی هه ، خه ئایینده

کانی   و سۆسیال دیمۆکرات و پاره ن ئمه الیه تی  مشتوومکی زۆر له  بابه  سویید بووه ران له نابه ی په وه تی دابیینکردنی مانه  بابه ربۆیه هه
 ها  نده  چه رکی زۆر که نابه ی په وه رمانه  سه  توانی کاربکاته  چاالکانه تی ووتووژی سیاسی و زۆر به  بابه کی کرده ته هوز باب دی، پارتی سه

  .  سوییدا  لهبوو نووسیان دیارنه ساڵ چاره
مندکردنی  وه پوییستم زانی بۆ ده   به زراند ، چونکه ی کوردستانم دامه یك هاوڕی دسۆزم دۆستانی ژینگه هاریکاری کۆمه  به1996سای 

   بنیاتنا به بجه ه هه هیدانی له ی کوردستان پارکی شه مان دۆستانی ژینگه که له کۆمه.  گایی کوردستان کۆمهی زانستیی و فییکری  خیره زه
 سمییدا  ماراسیمکی ڕه  و دواییش له بوون وره کان باش گه مامه مان کرد تاکوو نه که تی پارکه  خزمه مامی جیاواز ، وه  نه5000ناشتنی 
   له که یندان بۆ زیاتر پشخستنی پارکه  به  به، و، میدیای کوردیسلمانی  لهرمی کوردستان رسراوانی هه لپبوونی  ئاماده  به2004سای 
ی  ره  سه ك له یه وانگه له ها مه روه هه  و وه بجه ه ساتی هه ی کاره وه و یادکرنه وه وانه ن شون ی حه  بکه که  پارکه  که وه ن لپرسراوانه الیه
  . یندرا ش به که پارکه
  ن و کوردانه نگدان بکه شی ده  هاوبه ڕیزتان گرنگه  به ر بۆیه  ، هه رزتانه نگی به  ده مانگی نۆدا پوویستم به مانتم له رله ندیدی په مۆ که من ئه
  .   من خشنه نگتان ببه ده

ی  له سه  بۆ ثستگییری کردنی دۆزی کوردی و زیادکردنی دۆست بۆ مه یه کی زۆری هه مانت که رله  و په  ڕکخراوی بگانه بوونی کورد له
کی  زاییه  شاره یه م شوه  سوییدیش ، به ها له روه  کوردستان، مۆسکۆ وه هه م چ له که  کاری سیاسی ده ند ساه من وا چه. کوردی و کوردستان

  . م کی کوردستان بکه م و خه که له توانم زیاتر کاری باش بۆ گه مانت ده رله ندامی په ئه بوونم به.  ردووهیداک باسم په
کو  من وه نگ دان به  ، ده که که  بۆ من به  پشتگیری ئوه من چونکه ن به نگتان بده ن و ده نگدان بکه شی ده م هاوبه که کوردان ده  داوا له ربۆیه هه
  . خۆت ییت به نگ بده کو ده  وه ایهه  وه وه ئه
  
  !ڵ سوو ڕزمدا بۆ گشت کوردان گه له

  ن  بکه ندیم پوه یوه توانن په  ستۆآۆم ده ن له سه ڕبوار حه
  
  087608051   فۆنی ماڵ له ته

    0739143525مۆبایل            
  .موو ، ڕیزو سوم بۆ هه  com.rebwarh@hotmailلیکترۆنی      ناونیشانی ئه

  
  
   


