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   داغی ره قه ر هۆمه  ...دا گرت) ک کۆمه (کانی ر کتبه سه ستی به بۆچی تورکیا ده

   
کی  یه ه  کۆمه که) ک کۆمه (ی ه کۆمه، مان که ه هکۆم

 سوید  له   ساه ی ده  ماوه مندادۆستی کوردستانیه
 8000 نرخی   به کتبی کوردی کی1200،   کاره سبه ده

  وه  سویدیه  لهیان کتبی مندانن و کان زۆربه تبهک. دۆالر
.  سوید چاپکراون ر زمانی کوردی و له  سه ته اونهدررگ وه
 شاری  ی کوردی له ستی دروستکردنی کتبخانه به  مه به

کانمان  ویستمان کتبه،  کوردستانی باکوور باتمان له
نبودا بۆ  هتس ی ئه  ڕگه به،  وه کی سویدییه هۆی کۆمپانیه به
  .  وه دستان بنرینهکور

کان بۆ  یشتنی کتبه ڵ گه  گه م له به.  ڕگا هاته کانمان هیچ گرفتکی نه نبوڵ کتبه سته تا ئه
   گرت که وه یان له کاندا گرت و ڕگه ر کتبه سه ستیان به ده کان نبوڵ تورکه سته ی شاری ئه خانه فۆکه
ی  باوزخانه.  یه ی ئمه که  پرسیاره وه ردا گرت؟ ئه سه  بهستیان بۆ ده. نیو باتمان بنر ره کان به کتبه

ت نازانین  دهتورکیا .  واو نییه ی گومرگمان ته نامه گه ی به وه رئه  به  له ت  ده ره نقه  ئه سوید له
ی ت وه تاتورک و ده مال ئه کهر  رانبه کی به تیه  هیچ سووکایه بت دنیابین که  ده وکان چین کتبه

  .  یه نیتورکیای تدا
کانی  وره  گه  ڕۆژنامه له. کانمان ردا گرتنی کتبه سه ستبه ر ده  سه مدیای سویدی رۆشنایی زۆر خسته

ها  روه هه، Uppsala nya bladet و Svenska Dagbladet و Aftonbladet و Dagens Nyheter ک سوید وه
مانی  رله مانی سوید و په رله مانکی په رله ندام په ند ئه چه . وه  بوکرایه که واه فیزیۆنی سویدی هه له ته
  کان له  بۆ ناهن کتبه  که  سوید نوسی و پرسیویانه یان بۆ بایۆزی تورکیا له وروپا نامه کتی ئه یه
  ننه یه گه  ده یه م کشه  ئه  که  کردوه وه ها باسیان له روه هه، بۆ باکووری کوردستان بچت وه  نبوه سته ئه
  . وروپا مانی ئه رله په
کانی کوردستانی باشووریش  و هیوادارین ڕۆژنامه وه یامنر دا بوبۆته  و پهPUKMedia   له واه م هه ئه
  . کی کوردستان  خه کانمان به نگی خنکنراوی کتبه ده

  . نوسراون هن باشی  کان به بۆ دۆکومنته، ک بۆ گیراون کانی کۆمه پرسست کتبه س ده زۆرکه
 بوون و  ندی به یوه  په تدارانی تورکیاوه سه ن ده  الیه کانمان له راگرتنی کتبه سه ستبه  بۆچوونی من ده به
ێ و مانه  ده ئمه.  گیران  بۆیهمانی شیرینی کوردی نووسراون  زهکان ب کتبه.   نییه وه بوونی دۆکۆمینته نه
  . نین یه وروپا بگه مانی سوید و ئه رله دیا و په م  به گره نه  حاشا هه م ڕاستیه ئه


