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  MMAATTTTEENN  DDAALLEENN  ناوبانگناوبانگ   به بهڵ یاری زانی جیھانیڵ یاری زانی جیھانی   گه گه   له لهوتنکی کورتوتنکی کورت  چاوپکهچاوپکه  
ستی پکرد  وروپا ده کانی ئه  ساه17ن  مه تهی  بژارده ولی ههخم سادا   ی ئه10 مانگی  له
  . نگاریا و فیرئۆالند لجیکا و هه  چوار تیپ سوید و به  بریتی بوو لهوا گروپی سوید که

   یاریگای لیم هامن له ستی پکرد له لجیکا ده  مانگ یاری نوان سویدو به7ینی  ڕۆژی هه
  ناوی الوانهو  هد ی سوید کور بژارده کانی هه ره  هرش به  یاری زانه کك له یه، شاری مالمۆ

 کاتی دام بۆ ڕۆژکی ترم  ڵ ساز بده گه وتنی له توانی چاوپکه م دا نه که  کاتی یاریه له
  وت به دا چاوم که  کورته و کاته له) کی پشوی چاره (واو بوو  ته می یارکه که جمی یه

  ویش یاری زانی به وروپا ئه کانی ئه  باشه ی سوید و یانه بژارده باشترین یاری زانی هه
نجام  ریکا ئه مه  ئه  له  که  کردووه1994شداری مۆنتریال ی سای  به) ماتین دالین (ناوبانگ
سای ، می جیھان بوون زۆرترین گۆی بۆ سوید تۆمار کرد ی سوید سھه بژارده وا هه درا که
ندین  ه چ له خشی وا تۆپکی ئاتونیان پبه وو کهر چ  باشترین یاری زانی سوید ده  به1993
ندین  ی ڕۆمای ئیتای و بالکبۆرن و هامبۆرگ چه ك یانه  وه وروپی یاری کردووه ی ئه یانه
چۆن ، رهاد فهی یاری زانی الوی کورد الوان  رباره پرسیاری من ده. روپاو ی باشی ئه یانه
  ؟  کورده  که ره  هرش به و یاری زانه  ئه ڕونیته ده

 کاتی خۆیدا   ڕاستیدا سویدی نیم و له کی کام ووت بت منیش له  یاری زان خه گرنگ نییه
 سیان وا ئه  سوید دروست بوون که باشترین یاری زانی سوید بووم زۆر یاری زانی باش له

ی تدا بت  هره بت به ی باش دهیاری زان. هتد. . . تان ئیبراهیمئۆفیچ ك زه سویدی نین وه
و  ره  کاری جنسی و جگه ربت دوریش بت له ی ڕاهنه ایهواو بکات و گو تهشق  ومه
  . رزش  وه  له یه توانیت بت دواڕۆژکی ڕونی هه  ده وکاته  ئه وه شروب خواردنه مه

  ؟یت م یاریه یری ئه  سه  له  چۆنه؟پرسیار
  نی من و یاری زانه یوه  په واته) گنت ئه (  بووم به رزش هناوه  وه تی وازم له وه من له
   وه  ڕگای منه وروپا له کانی ئه  یانه  داهاتودا بتوانم بیان فرۆشم به ی له وه کان بۆ ئه باشه
مان کار   هه یه سی تریش هه یرم زۆر که  سه  له سته به م مه درت من بۆ ئه نجام ده  ئه وکاره ئه
  . ی من م کاره ك ئه کات وه ده
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  .  زۆر سوپاسیم کرد وه  ناوی خۆم و سایتی کوردستان نته به کۆتایدا  له
  یمانی ی سوله بژارده هه پسووی یاری زانی  راجیانی ر خه نوه ئه 

  یامنری کوردستان نت  په 
www.kurdistannet.org   
anwaramin@malmo2.net   
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 سای سویدو 17ن  مه ی ته بژارده راجیانی یاریگای لیم هامن یاری نوان هه ر خه نوه ئه
  لجیکا به
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