هەموو سوید کار دەکات

ڵ
ن خر ت
اپ�ی بەخۆوە بینیوە.
بەداخەوە و�تەکەمان پاشکەوت�
ت
پێش� خەیاڵ نەدەکرا .بێگومان
شتگەلێک ڕوودەدەن کە
ڵ
سوید بۆ ژیان باشە ،بە�م زۆرکەس خۆیان نازانن -
پێشکەوتن بە ئاراستەیەیک هەڵەدا دەڕوات.
ن
تن
گەهش� بۆ رەفاه تێکچووە و ڕیزەکا� چاودێری بۆ
نن
دەشکێ�.
چەند ساڵێیک یەک لەدوای یەک تۆمارەکان
دڕندە� و ئاژاوە
ئێمە بە هۆی تەقەکردن و
ی
بەشێک لە ئاسایشمان لەدەستداوە.
سویدی ئاسا ئێستا لە لوتکەی ئەوروپایە
لەسەر تەقەی کوشندە.
وە لەگەڵ ئەوەشدا ،سویدی بوون زۆر
 .بەرزبوونەوەی خ
نر� کارەبا و
گران بووە
ن
سووتەمە� تا ڕادەیەیک زۆر بە بڕیاری
ن
سیایس دەگەڕێتەوە .قەیرا� کشتوکاڵ
خ
نر� خۆراک بەرز دەکاتەوە.
پێویست ناکات ئاوا بێت .پێشکەوتن
لە پێش دیاری نەکراوە بەڵکو ئەنجایم
بڕیاری سیاسیە .بە بڕیاری سیایس
ی ن
دەتوان� ئەم ڕەوتە پێچەوانە بکەینەوە.

ئایا تۆش ئامادەی
بە بەهاکانەوە
ت
سەرکردایە� بکەیت؟
پێویستە ئێمە زیاتر کۆمەڵگا دروستکەر ی ن
ب� کە کار
بۆ ئەوە بکەین سوید لە ڕێگەی کۆمەڵگای زیاترەوە
ت
�ێز
باش� بکرێت .ئەگەر ناتەوێت خۆت لە
بەه�تر و
یۆتۆپیاکاندا قوفڵ بکەیت دەربارەی ئەوەی جیهانێیک
ڵ
ن
مەزن چۆن بێت ،بە�م دەتەوێت ژیا� ڕۆژانە بە
ت
کۆن�ۆڵ بکەیت.
بەهای باش و بەردەوامەکان
ئەوکات دیموکراتە مەسیحیەکان ی ز
ح� ب� ئێوەن.

ئێمە ئامادەین

ن
ن
گۆڕی� پشتیوا� تۆمان پێویستە
بۆ
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زۆر کەس لە سوید
خۆیان ناناسن

ن
بەهاکا� کە دەتوانیت متمانە پ ێ
� بکەیت

 KDپارتێیک یب�ۆکەیە .ئازادی و بازاڕدۆستانە لە
ڵ
ت
بەرپرسیارییە� بۆ هاوە�
کاتێکدا کە جەخت لە
 .ئێمە خۆمان لە بەف�ۆدا�ن
مرۆڤەکانمان دەکاتەوە
یڕ
پارەی باج بەدوور دەگرین و جەخت دەکەینەوە
کە ئەریک سیاسەت چییە و چ� نییە .کاتێک پارتە
ن
بۆرژوازیەکا� تر بەرەو چەپ کشانەوە ،ئێمە ماینەوە.
ڵ
لەوەتەی لە سا� 1991دا چووینە ناو ڕیکسداغەوە
ن
جێگ� بووین .تۆ
حکوومەتەکا� بۆرژوازیدا
لە هەموو
ی
ت
دەز نا� لە کوێ ئێمەت هەتە .وە ئێمە گرنگ�ین شت
دەگرینە پێش چاو ،چاودێری و ئاسایش و خەک.

ێ� ژ
م�ووی ئێمە لەسەر دوو
ن
بنیات�اوە  -پاشبنەمای
بناغە
ن
دژە نازییەکا� ئەوروپا
و ێ� ژ
م�ووی بزووتنەوەی
جەماوەری سویدی.
ئێمە کۆمەڵگا دروست دەکەین

ڵ
بێگومان سوید بۆ ژیان باشە ،بە�م زۆرکەس خۆیان نازانن -
پێشکەوتن بە ئاراستەیەیک هەڵەدا دەڕوات.
ت
پێش� خەیاڵ نەدەکرا.
شتگەلێک ڕوودەدەن کە
ی ن
دەتوان� ئەم ڕەوتە پێچەوانە بکەینەوە.
بە بڕیاری سیایس

ئایا
ئێوەش
ئاگاداری هەمان
پرسیارن کە ئێمە
دەیکەین؟

یز
لی� ی ز
سۆسیال�مدا یۆتۆپیایەیک ئایدۆلۆژی
ال�م و
لە ب
هەیە سەبارەت بەوەی کە کۆمەڵگا چۆن دەبێت.
ئەمە لە دیموکرایس مەسیحیدا ڕوونادات .هیچ
ئەنجامێک نییە کە بکرێتە ئامانج .هیچ مرۆڤێیک
تەواو و کۆمەڵگایەیک تەواو نییە .لە هەوڵدان بۆ
تن
گەیش� بە کۆمەڵگایەیک باش ،تاک و دەستەجەمیع
پشتگوێ ناخەین ،بەڵکو زیاتر جەخت لەسەر
ئەو کۆمەڵگایانە دەکەینەوە کە لە نێوانیاندا
هەیە هاوبەش� ،ێز
خ�ان ،هاوپیشەکان ،هاوڕێکان،
دراوسێکان ،کڵێساکان ،کۆمپانیاکان ،رێکخراوەکان
 .ئێمە ن
و �
ژیا� ڕۆژانە بە بەهای باش
خ�خوازییەکان
ێ
و بەردەوامەکان ت
کۆن�ۆڵ دەکەین .ئێمە بنیاتنەری
ڕ
کۆمەڵگاین.

تن
گەیش� بە کۆمەڵگایەیک باش،
لە هەوڵدان بۆ
تاک و دەستەجەمیع پشتگوێ ناخەین ،بەڵکو
زیاتر جەخت لەسەر ئەوکۆمەڵگایانە دەکەینەوە
کە لە نێوانیاندا هەیە هاوبەش� ،ێز
خ�ان،
هاوپیشەکان ،هاوڕێکان ،دراوسێکان ،کڵێساکان،
کۆمپانیاکان ،رێکخراوەکان و �
خ�خوازییەکان.
ێ
ئێمە هەر ی ز
گ� ئەو هەستەمان نەبووە کە سیاسەتەکەمان
بەزە� گەرم لەگەڵ
جێگ� وەستاوە -
لەسەر بناغەیەیک
ی
ی
بەها جوولەکە-مەسیحییەکان لە کۆتاییدا .وە بەهاکان
ب� کە لە ت
ناتوان� دڵنیا ی ن
ین
کا� پێویستدا
گرینگن .ئەگەر ئێمە
خ
چاودێری وەردەگرین ،،دۆ� رەفایه سوید چەندە
بەهایە .ئەگەر ئاگات لە یپ� و نەخۆشەکان نەبێت .ئەگەر
خەڵک نەتوانن لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین سەالمەت
بن .کەواتە کۆمەڵگا شکست دەهێنێت.

چ�ۆکێیک سەرنجڕاکێش
ی

گ
ن
جیها�
دێموکرایس مەسییح لە ئەوروپا دوای جەن�
ڵ
�ێز
یز
بەه� بوو .لە
کۆمۆن�مدا
دووەم لە وە�یم نازیسم و
سوید KD ،چەند ساڵێک دواتر بەهۆکاری دیکە دروست
ڵ
بوو ،بە�م بە ئیلهایم دیموکرایس مەسییح لە ئەوروپادا
دەمێنێتەوە .لەسوید ویستیان پەروەردەی مەسییح،
کێشەی ن
ئایی� ئەمڕۆ ،لەقوتابخانەکاندا بپارێزن .ئێمە
شانازی ێ� ژ
بەم�ووی خۆمانەوە دەکەین کە لەسەر دوو بناغە
ن
ن
بنیات�اوە  -پاشبنەمای دژە نازییەکا� ئەوروپا و باکگراوندی
ڵ
بزووتنەوەی جەماوەری سویدی .لەم سا�نەی دواییدا
بەهاکان هەمو لە سوید و هەمو لە جیهاندا بە توندی
ڵ
تاقیکرانەوە .شەڕی داعش لە رۆژهە� ت� ناوەڕاست.
گ
جەن� �
ه�شبەرانەی ی ن
پۆت� لە دژی ئۆکرانیا ئەوەی
ێ
ن
ئەوا� تر جیا دەکاتەوە ،چونکە  CDUلە
بەهاکانمان لە
گ
ن
ئەنجایم خراپەی ناتەواو لە دوای جەن� جیها� دووەم
ت
ڕوون� بوایە.
دروست بووە ،نەدەبوو

تۆمارکردن

چەند یب�ۆکەیەیک گرنگ بۆ
ڵ ن
سوید لەسا�� داهاتوودا
سوید نابێت ڕیزێیک چاودێری هەبێت .پێویستە
ت
بەرپرسیارییە� سەرەیک هەبێت بۆ
حکومەت
ن
شوێ�
چاودێریکردن .وە ئێمە پێویستمان بە
گ
گرن� پێ
� بدەین
چاودێری زیاتر هەیە  -پێویستە
کاتێک نەخۆش ی ن
دەب�!
ڵ
ن
چووا� سوید شایستەی بایەخدان
بەسا�

ت
ین
جیهان� .وە پێویستە باری دار یا�
ئاس�
بە
ت
خانەنشینان باش� بێت.
سوید ب ێ
دە� شەڕی تاوان بکات .پۆلیس دەبێت

کات و سەرچاوەی هەبێت بۆ ڕێگەگرتن و
لێکۆڵینەوە و شەڕکردن دژی تاوان.

پشتیوانیکردن لەبزووتنەوەی
جەماوەریمان بۆ ئەوەی سوید بکەینە
ڵ
و�تێیک ت
باش� بۆ ژیان ،دەکرێت
ت
لەگرنگ�ین ئەو کارانە بێت
یەکێک
کە تۆ دەیکەیت .زۆر شت هەیە کە
باش� ن
پێویستە بۆ ت
بوو� سوید بگۆڕن.
ئەوە زۆر باشە کە دەبێت
بەڕێوەب�ێت.
ب
پەیوەندی بکە بە ! KD
بە مۆبایلەکەت
سکان بکە

ئێمە پێویستیمان بە ئەفسەری زیاتری پۆلیس
هەیە و کاتێک ڕووبەڕووی تاوان دەبینەوە
ت
یارمە� �
خ�ا لە پۆلیس وەردەگرین.
ێ
هەموو سوید دەبێت کار بکەن .دەبێت بکڕێت
هەم لە شارە گەورەکان و هەم لە دەرەوەی
ئەوان بژیت.
�ێز
بەه� دەبێت هەمیشە یەکێک بێت
بەرگری
ن
لە ئەرکە گرنگەکا� حکومەت .بەرگرییەیک
�ێز
�ێز
بەه�ە لەئازادی و
بەه� لەسوید بەرگریکردنێیک
دێموکرایس و ڕێزگرتن لە کەر ت
امە� مرۆڤ.
سویدی بوون زۆر گران بووە .خەڵکێیک زۆر
ن
لەسەر باری گر نا� خ
سووتەمە� و گر نا�
نر�
خ
نر� کارەبا چەماون.
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