
 ...!باوزخانه ی عراق له سوید وا نابت

  ئه وه ی آاری بكه وته باوزخانه ی عراق له ستۆآھۆم، ئه وآاته هه ست ده آات
  .آار له وێ چۆن ده ڕوات

  بۆ فه رمانگه ی   به نده آاتك پویستم به پشتگیری باوزخانه هه بوو
 18ردوو بالنكته آه م له ، داوای پاسپۆرتی عراقیشم آرد، هه  آۆچبه رانی سوید

آرۆن بۆ پشتگیریه ) 150(  ی ئیمساڵ به پۆستی گره نتی نارد له گه ڵ آڤیتۆی2مانگی
  .آه، له گه ڵ دۆآۆمنته ئۆرجیناه آان

  بالنكته آانم به زمانی آوردی پآرده وه ، و دوای حه فته یه ك به زمانی عه ره بی
   ونه2 ونه ، ده بت 1ه بت له بری نامه یه آم بۆ هات به چاپكراوی آه گوایه د

   ونه م نارده وه و جاركی تر به گره نتی2بنرم بۆ پشتگیریه آه ، هه رهه مان ڕۆژ 
  . ونه1پۆستم آرده وه، ئه گه رچی له سایته آه یاندا نووسراوه 

   جار به 3له ماوه ی چاوه ڕوانیدا بۆ به دواچوونی ، به ڕكه وتی زۆر سه یر 
   جاره دا سه ره تا3 جاریش له و 2ی سكرتری باوزم گرت و ) آاك دارا( ته له فۆن

  .یه) هاوڕێ( آه سك وه می ده دامه وه ده یگووت ناوم 
  آه منیش ده مووت . حه فته ی ده وت2 ته نھا  یانگووت پشتگیری نامه یه ك ده 

آاك (و )  اك داراآ( تكام له  من ده مكه ناردوومه ، ده یانووت وه ره ته واو بوه ،
آرد من په له ی پشتگیریه آه مه ، ده توانن سه یرك بكه ن نه وه ك من بچم )هاوڕێ

و ته واو نه بووبت، ده یانگووت ناتوانین سه یری بكه ین به م هیچ پشتگیریه ك 
م ووت له سه ر قسه ی تۆ دم، ووتی ) آاك هاوڕێ(  به 3له جاری .  حه فته3ناگاته 
  .وه ره
ڕۆژ آاتك له ناو هۆسه ی به رده م باوز خانه دا و ) 73( ی ئایار واته دوای 2 ڕۆژی
 آاتژمر له آاتی آردنه وه یدابه سه ره وه ستاین،پاسپۆرته آه م وه رگرته وه، 2پش 

 آاتژمری تر له نوان پاه په ستۆ و جون و ناڕه زایی خه كدا نۆره 2آاتكیش دوای 
داوای پشتگیری : ووتی ) آاك دارا(  ی ژماره یه آدا  آاسهی ژووره وه م  هات، له

وامان بۆ نه هاتووه ، آاتك ناچار بووم سوند بخۆم و تووڕه ش بووم ، ووتی بۆ بۆ 
  ) p(و به ڕزیشت  )y( م ووت به نده من) آاك ماهیر( ، آاتك به) آاك ماهیر(الی   

 هۆ ووت ، 2ئه مه م له به ر ). نیهجیاوازی( ئه و ووتی . حه زم آردآارم آه وتۆته تۆ
 و ه می نوان  ، دووهه م به خاتری یه آتی دانراوه ) آاك دارا( یه آه م ده مزانی 

یش چووه ژووره   ) آاك ماهیر( آاتك . چۆن بوو ته له فۆنه آان و باوزخانه ی ئه و
یی سوندم خوارد ناچار آاتك به توو ڕه . وه و ئه ویش ووتی نه هاتووه و المان نیه

  دوای آه مك ووتیان بچۆ ئه و ژووره وه ، آه چووم پشتگیری نامه یه آیان دام به 
   ڕۆژ ناردبووم و ووتیان73به ڕكه ووتی هه مان ڕۆژ به م به و ونانه ی آه پش 

نه ئه وان و نه ( آه سمان .  آرۆنه آه فت150 فه رموو ئه وه ش ونه زیاده آه ی ، 
  .مان نه آردباس) منیش



ئستاش آاتك وا داوای پاسپۆرت بۆ خزانم و مناه آان ده آه م ، ترس جاركی تر 
ی عراقی نیه و گه رچی آۆپیه ی )ڕه گه زنامه(دایگرتوومه تیه وه ، چونكه خزانم 

 مندایشمان لره بووه آه 2م ناردووه ، ) ئۆرجیناه آه( ی باوآی  ماوه ، ڕه گه زنامه
   به ختی ئمه ئه و آه سه ش نه ما  گه رچی. تكی عراقی یان نیههیچ دۆآۆمن

آرۆن ده یكرد و ئه و هه موو شه ڕه شه قه ی چوون و ته له فۆنانه ی ) 2500(آه به 
  له آۆڵ ده آردیته وه ، آه ته له فۆنم بۆ آرد ووتی به داخه وه ئستا ناتوانم

آه .وه ك پاسپۆرته آه ی خۆم بتئه گه ر ته واویش بت ده ترسم ) . به عه ره بی( 
جا قووڕ .  منداه3به تایبه ت آه بۆ آه سكی گه وره و . له خواره وه سه یری بكه ن

  به سه ر ئه وه ی به پاسپۆرتكی وه ك ئه وه ی من له ووتكی وه ك سووریا 
  .لبسه نن) نه توانن پاره ت( ده آه وته داویی یانه وه ، گه ر له شونك بت

   ی16 و 15شه رمی آردوه ك منی لدت ، ده نا آاتك ڕۆژانی  حه ر حاڵ پیاو آهبه 
   آۆڕی هه بوو ، به نده ش 2له مالمۆ ) به ڕز آاك ئه حمه د( ی ئیمساڵ 1مانگی 

  میوانه آانمان ئاماده آرد ، له و آاته دا) چاو قاوه ی(له گه ڵ براده ركی ترماندا 
  ?..............!ا ناآه م ده ستی به ڕوومه وه بنایه ، داوام له به ڕزی بكردایه، بو

  ناوی نانووسم،  (عراقه ی  هه موو سه یرتر آه سك پویستی به بالنكتی ڤیزه له
، آاتكیش ئه م  ، پیان ووتوه وه ره بۆ ستۆآھۆم وه ری بگره )نه ك خۆی حه زنه آات

 ته نھاده بت خۆت یان آه سك  آرۆن ده ده م بۆم بنرن ، ووتوویانه200ووتویه تی 
گه ر چی خۆم پویستم پ نیه آاتك له وێ .  ده بت وه ری بگرت له باوز خانه

دیم آۆپیه آم وه رگرت و به مه یل بۆ برای آه سه آه م نارد سه یره بۆ چی ئه و 
  .بالنكته ش له سایته آه یاندا دانانن

  ، ده توانم بم ) خاترك نا  ر هیچبۆ ڕاستی ده نا له به(له آۆتاییدا ته نھا 
، ئاگای له زۆر گه نده ی نیه ، به م ) آاك ئه حمه د بامه ڕنی( به ڕزكی وه ك 

و جی شانازی هه موومانه به ب ئه وه ی آاریشمان ) وزی آورده با(به و پیه ی 
  .به و شونه بت

  ده م په نجه ره آه دا،دیاره ڕۆتینی آارمه نده آانی وای آردووه خۆشی له به ر
   وه می خه ك بداته وه ، وه آو خۆم دیم بۆ هورآردنه وه و ڕاپه راندنی

 ؟ ..... آاره آان
  

دۆسته آانی جه نابی ئه وانه ن هه ه آانی به مه به ستی چاآردن نیشان ده ده ن و 
  .دوژمنه آانیش خۆیان دیارن

  
  

  شرزاد خه راجیانی
  

shirzad@malmo2.net  
   



   
   

 
 
 



 



 
 
 
 



2005-02-26   Bankomat kl 16.52    100,00  2.797,28    

2005-02-25   Kortköp AKUTKLINIK 113453    300,00  2.897,28    

2005-02-25   Bostadsbidrag  3.000,00    3.197,28    

2005-02-18   Shirzad Hama 369502108    150,00  197,28   

 
 

 
Ämne:  IRAKISKT MEDBORGARSKAP  
Från:  shirzad @malmo2.net <shirzad@malmo2.net>  

Mottaget:  2005-03-27 15:45  
Till:  info@iraqembassy.se <info@iraqembassy.se>  

Hejsan! 
Jag heter Shirzad Aziz Hama.Jag har Sökt BEKRÄFTELSE av IRAKISKT  
MEDBORGARSKAP och IRAKISK PASSPORT i 2005-02-18. 
När kan jag få en bekräftelse av IRAKISKT MEDBORGARSKAP. 
Med vänlig hälsning och tack på för hand. 
 
SHIRZAD AZIZ HAMA 
VONROSENSVÄG 38 
213 66 MALMÖ 
040- 211994 

 



 



 


