ئازیزی رێزدار /شێرزاد حسن
 +ئێمە گروپێكی هونەریی و رەوتێكی روناكبیرین كە شوێن ی سەرەكیمان "سویس&را"یە.
یەكێك لە پرۆژەكانی داهاتوومان ،كە لە خودی خۆیدا یەكێكە لە گرنگترین پرۆژەكان ،بە
هاوك&اریی رێكخ&راوێكی دیك&ەی "سویس&را"یی دەبێت ب&ە ن&اوی (كۆمەڵ&ەی مێس&ێال Verein/
 &) Meselaك&ە بای&ەخ و تیشكۆی كارەك&انی لەس&ەر ناوچ&ەی "خۆره&ەڵاتی ناوەندە" و ب&ە
تایبەتی ش 'كوردستان'.
پرۆژەك &ە ك &ە ب &ە ن&&اوی "فریش&&تەیەک ل&&ە 'باب&&ل' دادەب&&ەزێت" کە رۆش&&نایی دەخات &ە س &ەر
ك &&ارێكی فرێ&&دیریك دۆرینم &&ات ( &&)Friedrich Durrenmattك&&ە ب&&ە ه&&ەمان ناوونیش &&انە،
هەروەها ئەو وەرگێڕانە نایابەی كە تۆ خستووتە بەرچاوی هەمووان .ئێمە ..لەگ&ەڵ چەند
هونەرمەندێكی "سویس&&&&&&رایی" و "كوردەی&&&&&&ل"دا ،پالنی پرۆژەیەكی هێماگ&&&&&&ەری و رەمزی
دادەنێین كە نمایشی جۆراوجۆری تێدەکەوێت ،پێشانگە و ئاهەنگی میوزی&ك و كۆنس&ێرت و
چاالکی دیکە لە خۆدەگرێت و رۆشنایی دەخاتە سەر ژمارەیەك بابەتگەلی جیاواز ،بەڵام
هێندەی ك&&ە پەیوەندی ب &ە "فریشتەیەك ل&&ە 'بابل' دادەب&&ەزێت"ەوە هەی&&ە؛ ل&&ەوەدا درێغی
ناک&&&ەین و هەوڵ&&&دەدەین ک&&&ە ببێت&&&ە ت&&&ەوەرێكی س&&&ەرەكی و چ&&&ەقی رووداوەکە .لەت&&&ەک
هاوپێچی ئەم ئیمەیڵە ،تۆ ئاشنا دەبیت بە وردەکاری و ناسینی سەرتاپای پرۆژەكە.
بۆ ك&اركردن لەس&ەر ئ&ەم بابەت&ە ،ئێم&ە زۆر دڵخ&ۆش و سوپاس&گوزار دەبین ئەگ&ەر بت&وانین
راستەوخۆ لەگ&&&ەڵ ت&&&ۆدا ب&&&دوێین .ه&&&ەروەها ئێم&&&ە پێشنیاری گفتوگ&&&ۆ و چاوپێك&&&ەوتنێكی
ڤیدیۆیی دەكەین ك&ە ب&ە "ئ&ۆنالین" س&از بک&رێت ،دی&ارە زم&انی ئینگل&یزی دەبێت ب&ە پ&ردی
لێکتێگەیشتنی نێوانمان کە ئەم بەڕێزانەن-:
 رێزدار 'ساموئێل سكوارز&' :بەڕێوەبەری "ماڵی داهاتوو ()Maison du Futur's رێزدار 'لیۆ پۆڵد هێلبیك' :شارەزای بواری ئەدەب. خ&&اتوو 'ئۆزڵەم یەش&&ار' :یەكێك&&ە ل&&ە ئەندام&&ە دامەزرێن&&ەرەكانی "كۆمەڵ&&ەی مێس&&ێلا / "Meselaهەروەها بەرپرسی پەیوەندییە گشتییەكانی نێوان سویسرا و كوردستان-ە.
 ه&&&&ەروە ها خ&&&&ۆم ،بەندە "ك&&&&اثى لی&&&&نز" ك&&&&ە بەرپرس&&&&ی پەیوەندییە گشتییەكان و كار-رێكخستنەكانی “ ”Maison du -Futur'sماڵی داهاتوو"م.

خۆ ئەگەر بەو پێشنیارەی دیدار و لێدوانە دۆستانەیە قایل بوویت لەمەڕ "فریشتەیەك لە
'بابل' دادەب&&&ەزێت" ،ه&&&ەروەها پش&&&تگیریت لە پرۆژەك&&&ەمان ،ئەوسا دەت&&&وانین ت&&&اووتوێی
بژاردەكان بكەین سەبارەت بە بەروار و كات بۆ کۆبوونەوەکانی هەموومان.
پێشەكی زۆر سوپاس بۆ وەبەرچاوگرتنتان.
لە "سویسرا"وە ئەوپەڕی هیوای سەركەوتن بۆ ئێوە دەخوازین.

(كاثى لێنز)

