
خۆشگوزەرانی دەبێت لە دەسڕەسی هەموو ئەو کەسانەدا بێت کە لە سوێد 
دەژین. بە اڵم شێوازی حكو مە تە كانی سااڵنی پێشوو بەشێکی بە رفراوانی 

سوێدیان لە هەبوونی بەشێکی بەرچاوی خۆشگوزەرانی کە مافی هەموانە 
بێبەش کردوە . پاسەکان نارۆن، پۆلیس دره نگ ده گاتە جێ، زایینگە  داخراوه . 

ئیتر کاتی ئەوە هاتوە ئەو کەم و کوڕیانە چاک بکەینەوە .
 

پێویستمان بە  پشتیوانی تۆ هە یە  بۆ گۆڕانكاری.
ده نگ بده  بە  پارتی چە پ لە  ٩ی سێپتەمبەر.

 سوێدێك بۆ هە موان، 
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کاتی ئەوە هاتوە  نایەکسانییەکان بە جیددی وەربگرین. لە ئێستادا جیاوازی نێوان 
چینی هەژار و دەوڵەمەند ڕوو لە زیادبونە بەاڵم حکومەت هیج پێشنیارێکی 

پێ نیە کە چارەسەری ئەو ناداتپەروەریانە بکات. لەبەر ئەم هۆکارانە سیاسەت 
پێویستی بە چەپێکی بەهێز هەیە کە ڕاوەستە لە سەر ئایدییالەکانی بکات. ئێمە 

کۆمەڵگایەکمان دەوێت کە کەس بێبەش نەکات وە باری گوزەرانی ئاسایی خەڵک 
باشتر بکات.

گەر هەموومان یەک بگرین وە کار بکەین بۆ زیادکردنی سەرچاوەکانی  کەرتی 
تەندروستی، موچە و هەلومەرجی باشتری کارکردن دەتوانین دۆخەکە بگۆڕین. 
ئێمە ئەوە دەزانین. جاران چەندین جار ئەو کارەمان ئەنجام داوە. باوەڕ بەو ووتە 

باوانە مەکەن کە دەڵێن هیچ شتێک قابیلی گۆڕان نیە و هەموو شتێک لە پێشوەختدا 
بڕیاری لەسەر دراوە،.سیاسەت  ئامرازێکە بۆ گۆڕانکاری.

وا لە  بە رامبە ر هە لبژاردنی ڕێگایە ك ڕاوه ستاوین. لە  ٩ ی سێپتەمبەردا ده نگە كە ت 
بااڵترین بەهای هە یە  لە  سوێددا. ده نگە كە ت بە كار بهێنە  بۆ خولقاندنی دواڕۆژێك 

بۆ هە مومان بێت- نە  بۆ هە ندێ كە س.
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