
Hemû kesên ku li Swêdê dijîn û dixebitin divê refahê li nêzî 
xwe bibînin. Lê hikûmetên van salên dawiyê destûr dan ku 
wekî piraniya beşên Swêdê ji vî tiştê ku tebîî tê qebûl kirin, 
pêpar bimîne. Otobos kar nakin, polês dereng dimînin, cihên 
zarokanînê girtî ne. Nuha dema rêkûpêkkirina wan beşên 
Swêdê ne ku hatine îhmalkirin. 

Ji bo guhartinê hewcedarîya me bi piştgirîya te ve heye!
Di 9 ê îlonê (septemberê) de raya xwe bide  
Partîya Çep (Vänsterpartietê)

Swêdeke ji bo 
herkesî, ne tenê 
ji bo kesên here 
dewlemend
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Êdî wext hatiye ku em bi ciddî herin ser newekheviyê. Îro kesên 
here dewlemend keda me hemûyên din dixwin. Lê pêşniyarên 
hikûmetê ji bo pêşîlêgirtina bêdadiyan nîne. Ji bo vê yekê jî 
hewcedariya siyasetê bi tevgereka çep ya xurt, ya ku ji bo îdealên 
xwe li ser pêyan bimîne heye. Em civatekê ku her kes tê de bê 
hesibandin û siyaseteke ku jîyanê ji bo piranîya gel baştir bike 
dixwazin. 

Eger em bi hev re bin û ji bo îmkanên baştir ji bo tendirustiyê, ji bo 
lêmiqatebûna mirovan, meaş û şertên kar bixebitin em wê demê 
dikarin rewşa îroyîn biguhirînin. Em vê zanin. Ev yekan berê gelek 
caran ji alîyê me de hatîye pêkanîn. Baweriya xwe bi klîşeyên 
sîyasetmedaran ku dibêjin tu tişt nikare biguhire û biryarê hemû 
tiştî ji berê de hatiye dayîn neyîne. Sîyaset ne lîstoka zarokan e.

Em li pêşberî hilbijartina rêyekê ne. Dengê te di 9 îlonê de qasî 
dengê kesên here dewlemendên Swêdê giranbiha ye. Dengê xwe 
ji bo afirandina pêşerojeke ku ya me hemûyan e bi kar bîne - ne 
tenê ya çend kêm kesan.
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