
 سوپاسنامه بۆ آوردستانیانی مالمۆ
 

 3 آه ) مالمۆ و لوند و ترله بۆری (  یآوردستانیان  دواآاروانی ئواره ی ڕۆژی پنج شه ممه
ساردی ئاووهه وا و ژماره یه  سه ره ڕای ان ده نگد  پاشوه ی دوو خانه یی بوگه ور ئۆتۆبووسی

كی آوردانه وه آی زۆری مندادا  ) ئه ی ڕه قیب( دی اڵ گۆرانی و سروو له پن، به جۆش و خرۆش
 ده نگدان  ی دستان له گۆڕه پانی بنكه چه ندین ئای آور. هه په ڕآ یان سازآرد یئاهه نگ

آوردستانیانیش پشتر ) هسینگبۆری(  شایه نی نووسینه ئۆتوبووسكی .به رز ده شه آانه وه
په ڕآ زانسه ره ڕای آۆ. یان ساز آردبوو ئاهه نگی ههك خ ی خۆیان  مهبه ئۆتۆمۆب

   ی ئواره به ره و ووتی سوید) 7(دواتر به گۆرانی و سروودی نه ته وه یی آاتژمر . هاتبوون
 ئه مه جاری دووهه می هه بژاردنه بۆ آورد ده بته بۆنه  شایه نی ئاماژه پكردنه .گه ڕانه وه 

 ته خته آانی ئه وروپا به رز ئاسمانی شار و پای یه آی نه ته وه یی و سه دان ئای آوردستان له
دا هه موو ڕه نگه جۆراوجۆره آانی گه لی آوردستان له ژر سایه ) ئه ی ڕه قیب( له پاڵ سروودی 
 به م چه ند به ت بوو به کوردستانیانی باشوور سه ره ڕای مافی ده نگدان تای.یدا آۆده آاته وه

  . ڕۆژهه ت له سویده وه هاتبوو ن و به شداری ئاهه نگه که یان کرد یه کیآوردستانی
  

 ده  له مالمۆ، له ناخی) 730( لیژنه ی هاوپه یمانی آوردستان به ناوی سه رجه م ئه ندامانی
         ) لوند و ترله بۆریمالمۆ و( وه سوپاسی یه آه یه آه ی خزان و خانه واده و گه نجانی 

آه آۆرپه و ( ره ڕای آاری ڕۆژانه یان به تایبه تیش دایكانی خۆشه ویستده آه ین آه سه 
  ملمالنی نوان گه لی آوردستانهنابوو، به شداری هه بژاردن یان آرد و له) منداه آانیشیان

ژارد ی سبه ینی به غداد ، سه نگه ری آوردایه تی یان هه ب) عه ره ب زۆرینه (  ده سه تی  و
 به جنه هشت و هه وستی آوردستانیان وه رگرت و آوردبوون و یاانیان به ته نو گه له آه م

و وه ک دۆکۆمنتکی نونه ته وه یی له بۆکسه ) 730( آوردستانی بوونیان آرده ده نگدان به 
  .کانی ده نگدان ئه رشیفیان کرد

   نیمان ، ئاهه نگیبه نیش ده ده ین له گه ڵ مزگنی سه رآه وتنی یه آجاره آیدا گه ر توا
  .سه رآه وتنیان بۆ بگین
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