
 ت ک خه تیی مای، نه  یارمه ستگیرۆیی واته ده
   

ستگیرۆیی  ده(  ناوی  به یه ستگیرۆییکردنکی هه رانی سوید ده کتیی نووسه یه
دا  سانه و که ر ئه سه سای دووجار به  که )Arbetsstipendium( )کارکردن

اریدا شیاوی ک گری و شیوه رگان، ونه  بواری نووسین، وه  له  که وه خشرته به ده
  .ن وه ئاوڕلدانه

ر و  سووڕنه ی آه هه ه)ســـنووق(و  ی ئه  آۆمیته کدا که یه ڕه ند الپه  دووتوی چه له
  :  که وه خونینه ، ده وه ، بوی کردۆته یه آه رشتكاری آاره رپه سه

ر و  و نووسه ستگیرۆیی ئه توانرت ده  ده وه رانی سویده کتیی نووسه  سنووقی یه له"
ی   کتبخانه  له کانیان مه رهه  به  بکرت که گرانه کار و ونه رگ و شوه وه

  .ون که رچاو ده کاندا به  گشتییه کان و کتبخانه قوتابخانه
 زمانی سویدی،  ریکی نووسینن به  خه ی که رانه و نووسه درت به  ده ستگیرۆییه م ده ئه

م  ئه. وه وانه  پچه  زمانکی تر، یان به بۆ وه  سویدییه رگانن له ریكی وه یان خه
 وتی   له ی که کارانه گر و شوه ر و ونه و نووسه درت به  ده مدیس، ستگیرۆییه، هه ده

  ".ن به ر ده سه سویددا ژین به
 له  ستگیرۆییه، م ده شکردنی ئه  دابه ر له رشتکاری، به په ر ی سه ی کۆمیته و شته ئه

تی کاری نووسین و دابینکردنی   خزمه یتییه له بر گرت رچاوی ده به 
چاوی   ڕه که ت کۆمیته  تایبه کانی نوبراودا، به شه  به ران له کانی داهنه پداویستییه

 خۆیان فۆرمی داوای  کات که  ده سانه و که ریی ئه بی و هونه ده می ئه رهه به
ر داوای  سه ک به یه  ماوه ک کهرج  مه ، به وه یان پ کردبته تییه و یارمه رگرتنی ئه وه

  .ڕیبت پشووتریاندا تپه
   له  بجگه- زمانکی تر  ی به رانه و نووسه ئه":   که دا هاتووه مان بوکراوه  هه ر له هه

  ک له یه بت نموونه  بۆ سویدی، ده می ترن رهه رگی به نووسن، یان وه  ده-سویدی
 داوای   به ته  تایبه دا بنرن که و داواکارییه ڵ ئه گه کراوی خۆیان لهمی بو رهه دوابه

  ".ستگیرۆییکردن ده
  : واته که
نیا   و ته رگرتن نییه توه  خه ستگیرۆییکردن ، ده وه ره ی سه م زانیارییانه پی ئه به

 خودی ن و آه م کۆمه ندی ئه ی نیازمه رانه ر و داهنه و نووسه  له که یه وه ئاوڕدانه
رانی سویدی و   بۆ نووسهیش مه  ئه–بت داوای کردبت  ریش ده ر یان داهنه نووسه

  -مان شته ر هه بیانی هه
م وتی  ری کورد، له نیا س نووسه مۆ ته  ئاگادارین، تاکو ئه ندی ئمه وه وجا ئه ئه

، ) تۆخۆسکیتی خه(س  شرکۆ بکه:   بریتین له  که خشراوه تیان پ به  خه سویده،
). تی پشانگای آتب خه(لی  رهاد شاکه و فه) تی تۆخۆسکی خه(کات  ره لیم به سه



یاندن و  ستگاآانی ڕاگه ی سایت و ده تانه ت خه و خه  هیچ کام له مانه جیا له
 خودی  ستگیرۆییکردنن، که ت نین و ده ، خه وه کانی پکردۆته  کوردییه ڕۆژنامه

  . داوه  قاومان نه تیش له  خه  و به رمانگرتووه ند جارک وه  له چهش زیاتر ئمه
 و  !ت ناکا س خۆی داوای خه هیچ که:  یه کی هه ت مانایه خه:  چونکه

  !کی تر ستگیرۆییکردنیش مانایه ده
  
  بات عارف    خه                       یی ڕۆژ ئاآره  به                 لی  رهاد شاآه فه
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