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؟ دەزاهن� ئ	م	 ئاا
ان ب� �اولاير�ت ب�، م�لايردت ئ	گ	لاير دەژ�/ گ	�ان ل	 �ت 	� �	ساهن	� ئ	و ئ	گ	لاير
ئ	وە ل� لايرد�، �	لايرەش	ان ان ب	�الاير��هنا ل	گ	�ت توهندوتژان ب�، �	سو�الايرت

	� دە�ا دلايروست �ب د�خ� ت بالايرو ژاهن	 ج�لايرە ئ	و س	لاير. هنامچت	 	ش�وە ب	و ژان
بژ�ت. دا ��د�	لايراو و �شپلايرزە و تلايرس ل	 ب	لايردەوام

!	�ل�م	 مچاوپ�شي وە م	بهن	 ب	ئاساي 	�ب ،		� سزاي تژي توهندو ب	�الاير��هناهني

+ووبدات ل	ما�� وتوهندوتژ� ش	+ �ات� ئ	گ	لاير �	�دە مچ�

الايرم	تدان و ئام�ژگالايري
ل	گ	�ت و ن	�دە �ب لايرووهن لايردهن	وەت ، ن	�دە پا�پشتت ئ�م	

ان جابب	وە �اوس	لايرە�	ت ل	 بت	و, �ت ئ	گ	لاير دەبن،
بم�هن	وە. ل	گ	�ي بت	و,

�ب ب�ال	هن	 و ئازاد بهن 	� ي ئافلايرەتان ئام�ژگالايري بهن 	ي
	� د�ن مهندا1هن	ش	وە ئ	و ب	دەهنگي و الايرم	تي ئ�م	 ئافلايرەتان،
�اهني	ئام�ژگالاير ب	�الايردە��هنلاير,. ل	گ	�دا توهندوتژان و ل�دان
ئ�م	 دەم�هنهن	وە. ب	هن�4هنش و ب	الش	) ب	لايرامب	لايرە( ب	ب� ئ�م	
ن.	�هن	 باس ال	هن�8 چ� �ب �ت �اهني	هن�4هن 	� ل	س	لايرماهن	

�الاير و �	س ل	 داوا دەتواهن� هنازاهن�، ئ	�ماهني زماهني �ت ئ	گ	لاير
ئاگادالايرمان و ب 	ن پ�وە پ	وەهندمان 	� ب 	ت �اولاير� اهنت و

ل	 ب 	� س	لايرداهنمان ئ	واهنش ل	گ	ل دەتواهن� ب 	هن	وە،
�ب وەلايرگ�+تان زماهن�8 �	موو �ب ئامادەن ئ�م	 بهن 	�	مان.

ب 	ن. پ	دا
ل	م 		� ماهن	وەان و ئقام	 ��ش	ي 	� پ	هناب	لاير ئافلايرەتاهني

ب 	ن ئام�ژگالايران <	ش�وە �	موو ب	 دەتواهنن ئ�م	 و1ت	،
پ� 	وە ئامادەن ئ�م	 پ�وست ل	�اتي ب 	ن. پا�پشتان و
دابلاير�ژن. خ�تان پالايراستهني مچ�هن	ت� هن	خش	� ل	گ	لتان

س	الم	تي و خ�پالايراستن
ئاگادالاير پ�لس دەتواهنن ئ	وە ل�دەدلاير�ن، ما�	وە ل	 ئ�وە ئ	گ	لاير
توهندوتژ� ل	 �س	لاير	 ئ	وە� �ب ١١٠ ژمالايرە� ب	 ب 	هن	وە

ل�تدەدا 	� �	س	ي ئ	و دە�لاير, ��ب پ�لس بپالاير�زلاير��.
ئ	و�	س	 بخات	وە. دوولاير ل�ت� و دەلايرب ا ما�	�	ت ل	 �س	لاير	
ب	ج�ب�4ل�. 	�ما�	 �س	لاير	 و دەستت بدات	 	�ما�	 �للي دەب�

.	�ما�	 بگ	لاير�ت	وە لاير�ژ ١٤ �	تا 	هن ��ب �	س	 ئ	و
ووتو�ژ! و ئام�ژگالايري �ب ب	�الايرب�4هن	 	ماوە ئ	م

خ�لايرا داوا�الاير� ي دادگا ل	 �ت ئ	گ	لاير دەدەن الايرم	تت ئ�م	
داوا� دەەتواهني �	لايروە�ا .	�ما�	 داب	ش لايردهني �ب داواب 	ت

توهندوتژ� ئ	و�	س	� ئ	و�ات	 ب 	ت، خ�پالاير�ز�
پ�وە پ	وەهندت 	� دە�لاير, ق	دەغ	 ل�� ل	گ	لتا ب	�الاير�هناوە

ئ	گ	لاير ب 	و�ت	وە. هنز ت ان ب ا �	لايراساهنت ان ب ا
دەتواهني ئ	و�ات	 ب	ستلايراوەت	وە �اوس	لايرە�	ت	وە ب	 ئقام	�	ت

ب 	ت. داوا خ�ت �ب ئقام	

دەول�ت ل�الي ت�مالاير�لايراوە ��م�ل��ي / ف�لدەلاير / دە��ن ئافلايراتان �او�الايري ئافلايرەتان لايراو�ژ�الايري بهن��ي

Kurdisch

٣ �اتوو ئ	گ	لاير 		� خ�ت �ب ت	هن4ا ئقام	ت مافي �ت
ل	 ئ	لماهنا ل	 پ� 	وە 	� ت�پ	لايرب�ت �	ت	�اوس	لاير ب	س	لاير Kسا

ئ	�ماهن� مهندال� � � دا ئ	گ	لاير ان و ژاب�تن مال�
دوهناوە. دە��هنت	 ئ	�ماهن� مهندال� � ان و ب�

ئ	وە هن	�لايردب� ت	واو سا�	ت ماوە�٣ ئ	و ئ	گ	لاير
ب	س	لايردا پ�دامچووهن	وە� باهن� �الايروبالاير� ب	لايرپلايرساهن�

دەدەن. ل	س	لاير بلايرالاير� و دە�	ن
مافي ئ	وە جابت	وە �اوس	لايرە�	ت ل	 �اتوو ئ	گ	لاير
و مهندا�	�اهنت پ	لايروەلايردە�لايردهني �ب دەمهن� دا اتت
هنامچ�. دەست ل	 مهندا�	�اهنت �اوس	لايرە�	ت، وە�وو
�ب ت	هن4ا دەتواهن� �ت تاب	تدا بالايرود�خ� �	هند, ل	

ز�لايرگ	 ب	لايرپلايرسا	ت�( و پ	لايروەلايردە�لايردن داوا� خ�ت
ب 	ت. مهندال	�ان �ب لاير�شت)

داوا� ئ	�مان ئافلايرەتاهن� �	موو وە�وو 		� مافت �ت
و خ�ت ژاهني �ب سوسال) پالايرە� دلايراو�( پالپشت�

�	ب� دەلاير�لايردهنت تلايرسي ئ	وە� ب	ب� ب 	ت مهندال	�اهنت
والت	. ل	م

ومهندا1ن ئافلايرەتان پالايراستهني ما�ي
خ�ت ماف	�اهنت ل	بالايرە� لايرووهن لايردهن	واهن	 ئ	و دوا�
خ�ت پالايراستهن� ب	 پ�وستت �ئاخ 	� دەدەت بلايرالاير

مالي ل	 	� ئامادەن ئ�م	 ئافلايرەتان. ما�ي ل	 		�
�	تا دالايرب 	ن مهندا�	�اهنت �ب و �ت �ب شو�ن ئافلايرەتان
ژاهن� �ب بتواهنن و بهن	وە ئالايرام بتواهنن مهندا�	�اهنت و �ت
ب	لايردەوام ئ�م	 ل	وەش ب�جگ	 ب �شن. هن	خش	 دا�اتوتان
ژان. �اهن�	پ�وست �ب ب 	ن ئام�ژگالايرتان ئامادەن

ت	ل	ف�هن	وە لاير�ي ل	 الايرم	تي داوا�لايردهني
دەتواهن� ب	الش) ب	 ب	لايرامب	لاير( ب� ب	 ئ	�ماهنا �	موو ل	 س	عات	 ٢٤

زماهني ب	 ب 	ت. الايرم	ت� داوا� ت	ل	ف�هن	وە ل	+��
ب 	ن +�هنو�هنتان و بدەهن� زاهنالايرتان دەتواهنن جاواز
�ب 	�ت	ل	ف�هن	 ژمالايرە� خ�زاهن�. توهندوت�ژ� ل	بالايرەي
(٠٨٠٠٠ – ١١٦٠١٦ ) ل	 	بلايرت ئ	�ماهنا �	موو

(08000-116016)

٠٧٧١ ٧٩ ٤٩ ٤٨٦ ف	�س: ٠٧٧١ ٧٩ ٤٩ ٤١٤ ت	ل	ف�ن: فلدەلايرشتات ٧٠٧٩٤ ل	 ٧ ژمالايرە توبهنگ	لاير ش	قام�
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