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  ڵ یاری زانی الوی به  گه وتنك له چاوپکه ران نده  هه ی یاری زانی کورد له وه رکردنه سه به

 ریم ر که بوار تایه وروپا کتی تۆپی پی ئه ن یه  الیه ڕپکراو له ناو بانگ و باوه
 
   له ریم چونکه  که  به  ناسراوه که 

 ناوی باپیری  وروپا دا مرۆڤ به ئه
یان زیاتر  هو کرن بانگ ده

  وروپا به هکانی سوید و ئ ڕۆژنامه
م  که  یه چونکه. یناسن ریم ده بوار که

نی  مه  ته  له کهالوی کوردو سوید بوو
ندی  کی هۆه یه  سایدا یانه15
ی فینۆرد   ناوی یانه ی نایاب که پله

  بوار له. کی باش یه  پاره بوو کی به
کی  ڕه  گه یمانی له شاری سوله

 سای   له  دایك بووه لهڕزگاری 
 سوید   له1988 سای  له. 1984
   له،کو ئستا ج بون تاوه نیشته

ستی کرد   سایدا ده8نی  مه ته
  بوو پاشان ڕوی کرده) دال کوله (ی شقیتدا کرد یانه  مه  که م یانه که یاری تۆپی پ یه به

کانی   ساه  له،ی فینۆرد  یانه بهکو فرۆشتیان   تاوه وه وی مایه له) مالمۆ ئف ئف (ی یانه
 دوا ڕۆژی زۆر  م یاری زانه وا ئه کرد که ستی ده ر هه  ڕاهنه  ورده  بوار وورده  دواوه به 1995
یاری زانی باشترین  کاندا به ی یاریه  زۆربه وا له هکاندا ک  یاریه وتبوو له رکه  ده  واته، ڕونه
یکرد  یاریدا ده  له ی که و شتانه  ئه،ر بوو و گۆکه په ه ه رکی زۆر به  هرش به نرا چونکه داده

نھا یاری  ته ی کرد و ده ی ئه کتیكه کنیکو ته و ته  ئه ربوو چونکه ری بینه ر سوڕمنه جگای سه
ی سوید  بژارده  هه سایدا15نی  مه  ته بوار له،یانکرد کان ده به  نایه  تواناکانی پله  به زانه

ی  بژارده یان بژارد بۆ هه  سای دا جارکی تر هه18نی  مه  ته  له،خۆیدانی  مه  ته بوو له
ی سوید زۆرترین گۆیشی تۆمار  وه ره و ده وه  ناوه  له  یاری کردووه40   له زیاتر،الوانی سوید

 سوید   له وه کان کرایه  ساه16ن  مه  خولکی ته، یاری بۆ کردوون ی که یه و ماوه  له کردووه
زانی  باشترین یاری  وا بوار به شداریان تدا کرد که وروپا به کانی ئه ری ووته  سهران سه

ژنۆی توشی کۆرس  کدا ئه  یاریه بوار له. ش کرد تیان پشکه رچوو باشترین خه  ده که خوله
 پاش چاك ، یاریگا  له وه وته  دور که وه  هۆی ئازاره کی زۆر به یه ماوه) کارتلیچ (باند بوو
وتبوو   یاریگا دا که و ڕۆژ له  وا شه شق کردن که  مه  به وه سی کرده ی جارکی تر ده وه بوونه

ن بۆ  وروپا بانگ کشی بکه کانی ئه  یانه وه  خۆی کرده کرد تا وای له شقی ده ڕۆژی دوو جار مه
 ناوی  تی به ویهیکندی  کی هۆه یه ش یانه م جاره  ئه،وروپادا کانی ئه  یانه یاری کردن له

 یاری زانکی   به  داشیان ناوه یه که کی یانه ره وا ئستا یاری زانی سه ی کامپوور که یانه
  وه  ڕگای بواره کاندا له  یاریه  له که یانهوتنی  ر که  سه  زۆر له ری زۆر باشچونکه هرش به

کانی  ی الوه ین هیوادارین زۆربهخواز ن درژی بۆ ده مه وتن و ته  کۆتایدا هیوای پشکه له. بوو
 ،وروپا دا ری ئه ران سه کانی سه  خوله ن له  بتوانن یاری بکه  ئاستی زۆر باش که  نه کورد بگه
و   داواکارین له،رز  ئاستی زۆر به نه وا بگه موو کوردك که  بۆ هه رو شانازیه دخوشکه
ر و خوندن  رزش و هونه وهن بۆ  دهکانین ب رانن هانی منداه نده  هه وا له ی که خزانانه

  .  ئاستی دونیادا  له وه رز کاته ی به که و نیشتمانه واده ری خۆیی و خانه ك و سه تاوه
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 یمانی کۆن ی سوله بژارده یاری زانی هه راجیانی ر خه نوه ئه

 
ندیم  هیو وت په یه ی ده سه و که  ئه وه  خۆشحایه به  0046 736238127  0046 040 948904 

تکردنی  ستن بۆ خزمه دا ببه  گه ندیم له یوه  په وه ره ی سه و ژمارانه توانن به بکات ده پوه
  م سایته زۆر سوپاسی ئه. رشونکی دونیا بن  هه کان له کان و الوه  درنه رزش کاره وه

 ی کورد رزش کار تی وه ی خزمه وه  وا بواریان داوین بۆ بوکرده ین که که  ده کوردیانه

 
کان  س دانیشتوه م که که یه ریم  بوار که17  ژماره.  ساڵ18ن  مه ی سوید ته بژارده تیپی هه 

  ستی ڕاست الی ده
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