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  :هةر بةثيوة منيش ومت تازةم ليئامير و كرديتةوة
  .  دةكةينيِرانةوةيةت ديدار

  . ودةكةمةوةالَ ب

 يكةرةستة و ئامير،  رؤذانةكةمانيِربي ثارةيفت

  جوان ثؤرترييتي ريزيسويد.  بازرطانيم نةكردووةيئيش، ن بؤ ثارة ئيشم نةكردووة

، ئاسانتر ديتة بةر دةستت،  ثيدةكةيتي كارؤر بة ئاساين

  . نيو و ليرةش يةك دؤالر،  دؤالرم وةردةطرت15واتة بؤ ثةساثؤرتيك ، يةرم

بؤ .  كاربكةمي وةك ئةويدةمةو،  لةسويدةوة هيناومةتةوةي هةموويكةرةستانة 

  

  شيرزاد هةيين شيرزاد هةيين / / ئائا .  . .... زانكؤ هاتةوة هةولير زانكؤ هاتةوة هةوليريينورنور
  

sherzad55@hotmail. com  
 ي شاري هونةرمةندي زانكؤ وينةطريكينور

 كة يلةو تةمةنة،  ويتيوةك خؤ و هةوليرة
 نةدةزانييةوة لةستوديؤ ي مالَةوةم ثيريطا

تا بووة خاوةن ،  خزميكم شاطرد بووميشهرزاد
 لةبةر 1995 يتر لةسالَدوا و  زانكؤيستوديؤ
 هانداين و  كوردستاني نالةباريوةزع

لةكةباب .  سويديتالَخزمةكامن ضوومة و
  : ستؤكهؤلَم بينيم ويتكوردستاين

 دةضمةوة زانكؤكةم نؤذةن ي بة يةكجار
،  هةوليرم داوةي طةِرانةوةيبِريار، ةذاثؤن كِريوة

بؤ ئةم طة و  دةكةمي رؤذنامةنووسيكار و منيش دةضمةوة 
يضةند بِرطةيةك، بةيةكةوة زؤرمان بةبريهاتةوة، تةنيا دانيشتني زؤرم تؤماركرد و جوان

  ضؤن لة ستؤكهؤمل دةستت لة هونةرةكةت طريبوو؟/ ث
ثاشكة و طرتنبة دةست،  دريذةيئةوةيان ضريؤكيك/ و

 نةبوو كة ستوديؤم يراز، ومت كارم ثي بكة،  هةبووي فارسيك ستوديؤيضوومة ال. يستوديؤم كِر
 زؤر ثةشيمان بوو كة مين،  بيين مينيكارو بةرهةم، هاتةوة الم و كارم كرد،  ئةكاال دانايلةسةنتةر

  .  ليكردميؤشدةست خ، لةدةستدابوو
  ئيشت ضؤن بوو؟/ ث
م، ئيشم جوان بوو/ و

 كة زؤر يئا:  ويت بيين مينيكة كاريك،  بة سةرساميةوةي سويديجاريك وينةطريك،  دةطرنيهونةرو 
  . تةكة زيدة ررووناكةثؤرتري،  رووناكيت بةكارهيناوةبةجواين

  ؟…ضؤنة ، ئاسانة، ئيشكردن لةسويد خؤشة/ ث
كةرستة ز و جواين و لةش و ضاو و  دةميلةو/ و

 30، زاوايةكم دةطريت بةدوو قؤناغ بوو و  بووكيبؤ منوونة كة وينة،  كامريةتيديتة ناو زووم و ضاو
ئةوان ضةند ،  تر لةناو سروشتة بةهةشتيةكة بوونئةواين و  لةستوديؤينيوة،  وينةمان دةطرت40ا هةت

  . وينةيةكيان هةلَدةبذارد
  ؟ي ثارةكةيئةد/ ث
 في بؤ وينةيلةو/ و
  ضيت هيناوةتةوة؟/ ث
 و كامريابيجطة لةو/ و

 يئةطةر وينةيةك بةدلَم نةبوو ضةند جار بؤ، هةموو ئيشم بة مةوعيد بيت، زاوا مةوعيد دابنيم و بووك
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.  ليرة بكةم ئةوةشيدةمةو، ي بةكاردي سثي ثشتةوةي وينةي رةمسيلةهةموو ئةوروثا بؤ كار، دةطرمةوة
  .  طرتووةيئةوةت لةكو:  منيان وتي هةولير بة وينةيةكلةجةوازايت

   ستؤكهؤلَمت؟ي ستوديؤيةكةيئةد/ ث
من ئةطةر ،  كوردستان كردبؤوةيمن يةكةم رؤذ كة ضوومة سويد لةو رؤذةوة بريم لةطةِرانةوة، فرؤشتم/ و

ئاسان  و ئةوةشم ثيدةكرا، توديؤم دادةنا ستؤكهؤلَم سي كوردستان نةبام لةميذبوو لةسةنتةريبةتةما
 طةِرانةوةشم داوة لةهيضم كةم نةبووة كارم زؤر باش يكة بِريار و بةالَم من خؤم بة ميوان دةزاين. بوو
مامةلَةيةك روو  و فرؤشنت و  بؤ كِرينيئةو كةسة (يبة سويد، كوند.  كارم زؤر زؤرتر بوويدةستهةق، بوو

بةخؤشيةوة ، هةموو شتم بةزيادةوة هةبوو، كارةبامان نةدةبِرا، خاوين بوون و امامن ئار) لةبازاِريك بكات
  .  خؤميشار و هاتوومةوة والَت

   دةترسيت؟يلةض/ ث
 يبؤض و  ئيمةت هينايكة بِريارم دا مندالَةكانيشم بينةوة دةترسم بثرسن بابة بؤض)  طؤِرايضاو و دةم (/و

لةو ! .. !نادات  ليمانيبابة مامؤستا لةو:  كوِرمي) ئاالن(، وةبؤ دةضيتة.. بؤ هاتني، دةطةِرينةوة
  . بؤ ديمةوة و منيش نازامن بؤ ضووم، ئةو ثرسيارة زؤر قورسة، ثرسيارانة دةترسم

   خؤشة بييتةوة؟يذنةكةت ثي/ ث
  . ئةويش حةز دةكات، زؤر/ و
  ؟يةية كة لةئةوروثا بوولةبةر ئةو،  دينة الت وينة لةستوديؤكةت دةطرنيانة) كوند (ئةو/ ث
 يوةك هونةرمةنديك كار دةكةم ضاوم لةهونةر، ناوم مابوو، ستوديؤيةكةم مابوو، خؤشم، تا رادةيةك/ و

  .  جوانيان دةويتيجوانة ديارة كوندةكانيشم وينة
 طارةني و سث و  بة رةش نيشاندام كة لةسويد طرتبووينيضةند ثؤرتريتيك،  ديدارةكةمانلةدوا ساتةكاين

 ي نوريرووناك و هزر و ضاو و بةالَم بة كامريا،  بوونيهونةر و خاوين و ضاوةكان جوان و دةم، يرةنطو 
 .  سةرساميان كردمجوانيةكان بةراسيت، زانكؤ طريابوون
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