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  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  سازدانی ههسازدانی هه... ... هادین هادین    به به  مهمه  کار حهکار حه  ندی شوهندی شوه  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدارک لهدیدارک له

  

 
 
  ست پکرد؟  چۆن ده،ریت تای هونه ره سه: هه لكه وت 
کی  ک قوتابییه  وه،1985 تا 1980کانی  بۆ ساه وه ڕته گه رییم ده تای کاری هونه ره سه: م وه

کان تا قۆناغی  ری و سانی پشانگه کانی هونه بوونی چاالکییهوام رده ڵ به گه  له قوتابخانه
   که  نییه یمانگا م گرنگ په  به،کان  جوانه ره ی هونه یمانگا و په ره ندی و پاشان به ناوه
کانیدا   کاره وامی له رده  به  که قینه ندکی راسته رمه  هونه نت و ببته ند پ بگه رمه هونه
ر   گه،ری کی هونه  و ب هاوکاری هیچ مامۆستایه یمانگا کردنی په ب راڤه. بت هه

 رگای دسۆزی  توانت له  ده،کار ند یان شوه رمه بت بۆ هونه ردا هه  هونه ویستی له خۆشه
  . بت م هه رده ری هه وام بت و کاری هونه رده  به میشه  هه،ی که کاره

  
  بینیت؟  چۆن ده،وردیکاری ک ری شوه مۆی هونه ئه: وت که هه
  وه که موو روویه  هه  بتوانرت له  که یه  کاری تدا هه، ری کوردی جوانه مۆی هونه ئه: م وه

  ی که یه فه لسه و فه ندێ جار ئه  هه، و یه م جیاوازی بینین هه به. ر ماوه  جه بگاته
ندی کورد  رمه  هونه چونکه . نه گمه  زۆر ده،وت کاری تدا بکات یه ندی کوردی ده رمه هونه
ری   زۆر جار کاری هونه وه ته قیه  رگای عه  له،کات و درکردنی رۆحی ده  غه ست به هه

 چۆن بتوانت ، و ر چی تدا ون بووه ماوه نھا بینینی چاوی جه  بۆ ته وه ڕیته گه ده. ناکات
تی و  قییه گای عه ر  له،ندی کوردی رمه دا هونه لره. ری کوردی رازی بکات ماوه جه
ر  وه ته خه ری کوردی دشاد و به ماوه  جه میشه وت هه یه  ده، وه تی خۆیه ی تایبه فه لسه فه

ن و  که ر ده  بۆ ژیان هونه،ن ند هه رمه ندێ هونه ی کوردستانیش هه وه ره  ده له. بکات
ی   ونه،ر کش بن و نیگا، وه  رگای رابردووی ئازاری نیشتمانه وت له یانه ندکیان ده هه

 چاوکی   به،ندێ جار  هه ندی کورد پویسته رمه م هونه به. سات و مژووی کورد بناسن کاره
موو رگاکانی   هه سات بکات و بتوانت له  کاره  بتوانت گوزارش له،زۆر جیاوازی بینین

نگاوی باش   هه، کوردستان له. ربخات ری جوانکاری ده بینینی جوانی ئیستاتیکای هونه
  بینرت که  ده وه نھا ئه کاری کورد ته بۆ شوه.  قلیدییه  و ته ونییه م بازدانکی پته  به، نراوه
 و روح  یه ی زۆر گرنگی هه بستراکتیش بناغه  ئه، ی بینینه فه لسه بستراکت گشت فه ئه
 ماندووبوونی   له،و جارکی تر ، و وه کاته کانی مرۆڤ دشاد ده  جوانییه، و عبیری تدایه ته
ند  رمه ی بوونی هونه فه لسه  کوردستان هشتا فه له.  وه یانژنته  ده،کانی جارکی تر سته هه

ر مشکی  سه ی له وه ره ری زۆری دنیای ده قلید و کاریگه  ته  له کردووه ربازنه خۆی ده
  .  ندی کورده رمه هونه
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  نت الی تۆ؟ گه  چی راده، ند و تاراوگه رمه هونه: هه لكه وت
کانی  رییه  هونه ری کاره وه خته ند به رمه ر هونه گه. . . عبیری الی من  ته تاراوگه: م وه

ری  تی خۆی و مژژوی هونه  نوان مژووی تایبه توانت جیاوازی له  نه،گرت و راینه
  ی بوونی تاراوگه بۆشای ست به من هه.  دایه  تاراوگه  له میشه  هه، وه دۆزته وروپای نه ئه

تی   یارمه، تاراوگه.  کانم کردووه نگاوه  دروستبوونی هه ستم به  من ده وه لره   چونکه،م ناکه
ر  گه. م ست نیشان بکه  ده وه ریم لره رکی هونه  ئه  توانیومه، و کانمی داوه نگاوه هه

ی  وه ره  ده ند له رمه ونهموو دنیا مای ه  هه،دی بکات وی تدا به ویستی پته ند خۆشه رمه هونه
ی  وه ره  ده  له،ند بت و رمه نھا هونه بت ته ند ده رمه هونه. ستی ناسیونالیزمی که

ی  فه لسه  فه،م بکات و رده ری سه ماشای هونه کان ته  مرۆییه کانی ئا و جیاوازییه سنووره
 ، وام بووایه رده م به کوردستان ژیان ر له م گه به. کات وام ده رده ئایدیای روحی به

ری  وه خته وام به رده  به ی که یه م پوانه  ئه یشته گه ده رگیز نه  هه،ریم کانی هونه نگاوه هه
وامبوون  رده  جوانترین ساتی به ته بۆ کردومه. . . ی کانی تاراوگه م گشت بۆشاییه که ره هونه
کانی  موو سنووره روو هه  سه بت له دهند  رمه  هونه رم که وه خته به. کاریدا ری شوه  هونه له

نھا  ندیش ته رمه وتی هونه. نگاونان ری و هه گه  تازه  بوانته، وه تییه یاسا و مرۆڤایه
  . ک ناسیۆنالیزم بوون و جیاوازی  نه ره هونه

  
  بینیت؟ ری کوردی چۆن ده م و کوڕی هونه که: وت که هه
ری  ری هونه ماوه کو جه  به،ری کوردی ک هونه  نه، موکوڕیی نییه رک که هیچ هونه:م وه

 بکات  وه  ناتوانت جیاوازی ئه، و  ئاستکی نزمدایه  زۆر له،تی کورد تایبه  به، نییه
وت  یه ی کوردی ده گه کۆمه. کات راورد ده وشتی چۆن به ند بیروڕای یان ره رمه هونه
 ،  ئاستک که گاته  نه،بت و ڕ نه  تپه، هاوشانی بیروڕای گشتی بت و میشه ند هه رمه هونه
کاری  بت شوه  ده،ری کوردی ماوه  دنیای ونبووندا خۆی ببینت الی جه ری کوردی له ماوه جه
کانی  وت ئازاره یه ده. عبیر بکات نگ ته  ره موو مژووی کوردی به ک مژوونووس هه  وه،کورد

  وه ک بگرته ستی یه ند دایبژت و هه رمه ه هون،وت دنیای خۆی یه  ده،نگ  ره یته بۆ بکه
ندیش  رمه تی هونه قییه ست و عه ستکاری هه ندێ جار ده  هه،ند و رمه ڵ کاری هونه گه له
ک   پیاوبوونی وه  ژر گوشاری به وته بت بکه  ده،ستی خۆی نادرت و ربه  سه،کرت و ده

 ، نیشانیان بدات و  ونه م به بت ئه کان چۆن ده بت رۆژه ردا ده ماوه ناو جه رک له کارکه
کاری تا  ری شوه ری هونه ماوه  و جه گه  کۆمه  چونکه،ی خۆی ون بکات که فییه لسه رگا فه
وت هوشیاری  یانه م ده  به، وه ته بوونه شیار نه هو وه که  رگای تابلۆیه  له،ئیستا
کاری  ندی شوه رمه کانی ژیانی هونه  گشت رووه  له، تابلۆکانیدا ندی کوردیش له رمه هونه
  . منت رکوت بکرت و نه  سه،کوردی

  
  ؟ ند چییه رمه نگ الی هونه رکی ره ئه: هه لكه وت

 ، ویستییه  یان خۆشه  مردنه مه  ئه، پی بگوترتی وه  ئه  نابته،ندێ جار نگ هه ره: م وه
ند  رمه ستی هونه ی جۆر و هه وه رکی جیاکردنه  گشتی ئه نگ به ره.   یان مائاواییه زیندانه

کو   به،عبیرکردن  ته ته  نایه وه که ته نجامی بابه ر ئه سه  له،ربین و  ده بته  ده،جونت و ده
 چۆن گوزارشی ل ،بینرت  چۆن ده،ک کارکردن  وه،کات هست نیشان د  ده وه نگ ئه ره
 یان همن ،ی که ڤاه ر که رامبه ند به رمه کانی چاوی هونه ندییه یوه ک جۆری په  وه،کرت ده

ی چاوی  وه نگدانه نگ پداویستی و ره ره. نگی جۆراوجۆردا ها ره ده  نوان سه ی له وه بوونه
ندی ژیانی  یوه  بۆ په وه ڕته گه  ده  چونکه،هنرت کارده  به نگ بۆیه ره.  نده رمه هونه
.  وه  سرووشته ندی به یوه  پاشان په،ند و رمه ک شون و جگای ژیانی هونه ند وه رمه هونه
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  ته ی حاه وه چوون و دامرکاندنه ڵ هه گه ند له رمه کردنی روحی هونه پاشان پوانه
 چ  بته نگ ده ره. ی که رییه  هونه ر کاره سه ر دت له سه  چی به،نگ و کانی ناخی ره روحییه
چۆن . ند و رمه کانی ژیانی هونه  جیاوازه ته  الی حاه وه بینته نگ خۆی چۆن ده  ره،مۆتیڤک

ست   ده،وت و کانم خۆش ده نگه موو ره من هه. کات نگ ده  ره عبیر له ندیش ته رمه هونه
ندێ   هه،بینم و ش و سپی ده  ره کانم به ندێ جار رۆژه  هه  چونکه،رداری هیچ کامکیان نیم به

  نگیان له  هیچ ره،کانی ژیانم ویستی ناو رۆژه ندێ جاریش خۆشه  هه،نگ و نگاوڕه  ره جار به
 بۆ همنترین جوانی  وه مه کان شی بکه نگه وت زیاتر ره مه  ده،نگی تابلۆکانم ناچت و ره

  . نگی روحم بت  ناویان ره،وح بچت ونگی ر  ره نگیان له  ره،بینین و
  
  ند؟ رمه  و هونه گه ندی نوان کۆمه یوه  په ڕوانیته چۆن ده: وت که هه
 ،چت  یاد نه ی له وه بت ئه  ده، گه  کۆمه ی له وه  پش بیرکردنه ند پویسته رمه هونه: م وه

  گه  کۆمه  له  جیاوازه وه  بوونییه هند خۆی ل رمه  هونه چونکه!   چۆنه گه  کۆمه و نییه کاری ئه
بت هاوشانی  ند ده رمه  هونه،ن  وتیش ده  له،ندێ جار م هه به.  گه  کۆمه  نابته،و

  گه کانی کۆمه ته  حاه،خۆشی و توانت نه ند نه رمه ی هونه وه  بۆچی؟ بۆ ئه، بت گه کۆمه
  یشتن له  خرابوونی تگه ند له رمه تی هونه ییهق کردنی عه غه ده قه. ک ر تابلۆیه  سه بخاته
   له وه وته که  دوور ده،وت و که خۆش ده تی نه قییه ند عه رمه ندێ جار هونه  هه، و گه کۆمه
و   بۆ بیروڕای ئه  سوجده گه مک کۆمه رده  پاش سه،نھا خودی خۆی و  ته بته  ده، و گه کۆمه
تی  کو دژایه  به، ند نییه رمه ی هونه که کییه ره  سه ره  دروستکه، گه کۆمه. کات  ده نده رمه هونه
کانی زۆر دوورن  نگاوه  هه میشه  هه،بت و ند دروست ده رمه  هونه گه تیکردنی کۆمه  دژایه له
  .  گه  کۆمه له
  
  ؟  چییه،ری کورددا ماوه  جه،وروپی و ری ئه ماوه  نوان جه جیاوازی له: لكه وت هه
وت   ته  ده،ستت و وه ک راده ر تابلۆیه رامبه  به  له رکی کورد که ماشاکه ک ته  وه، زۆره: م وه
ی کوردی نیشانی  گرانه خنه وت چاوی ره ته  ده،یت دی بکه ری روحتی تدا به وه خته به
 ، وه خهدا م به  به، وه یته ندیش بکه رمه  زانیاری خۆت بۆ هونه،یت و ند بده رمه ستی هونه هه
.   نییه وه  شیکردنه،ند رمه ر ئازار و روحی هونه رامبه  به، و ری نییه  چژی هونه وه ئه

  وه م جیھانه  کام جگای ئه  له، تۆ کی؟،ب پرسیارکردن.   چژیان تدایه، ی ئره گه کۆمه
ی بۆ  ۆژانهکانی ژیانی ر وام بووه رده  به ند ساتک ونه نھا بۆ چه وت ته یه هاتوویت؟ ده

س  که. ند بگات رمه ری روحی هونه وه خته ست و به  هه  بتوانت له وه  جیاوازییه  به،بگۆڕیت و
بت بتوانیت   وت ده م له  به،ن ند ناده رمه قی هونه ی عه فه لسه ست و فه  ئازاری هه لره
 ،ناویدا و شتکردن به  گه ند زۆر ئاسانه رمه  روحی هونه تیان رازی بت که قییه  عه کانه زیره
 پرسیاری ، لره. کان ت بگات نگه  و ره ی روحی فچه  گشت جوه توانت له  کاتژمرک ده به

مک  دا که م وته وت له یه نھا ده  ته، جۆری کارکردن ناکرن و،ت و وی بابه تی تکه تایبه
 تۆ وتت  وانی تر گرنگ نین که ئه. دی بکات کاندا چژ به  کاره  بتوانت له، بدات و ناسه هه

  . ست و جوانی نگ و هه  ره ندکی پ وتی له رمه ک هونه  خۆت وه، و نییه
  
  ؟ ت چییه دوا وته: وت لكه هه
تکردنی روحی   پناو خزمه کانیان له ته کانیان و بابه  جوانه  وشه میشه  هه،وارم ئومده: م وه

زن و   هیالکییان بۆ ئامانجکی مه،ی جوانیان بت و  ژماره،ت وریدا ب گه کی تازه یه گه کۆمه
 . تی داهاتووبت قییه ی عه وه شاندنه گه
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