
 
  ردا  ماوه ی جه ڕۆژنامهتی   دیدارکی تایبه یاسین بایخنی له

  کردنی ئارام سدیق ئاماده
 
ر ئستاى تۆ و  سه رى منداى له ، کاریگه  تۆ مندایت چۆن بووه. بۆ منداى وه ڕمه  بگهتو مه تا ده ره سه * 

 ؟ کانت چییه نووسینه
توانم  ها ئه روه ، ههپاندن چهک   کۆمه کھاتبوو لهسکى تر پ موو که کو منداى هه منداى من وه -
 کانى خۆمدا و زه دواى حه  به  زۆرم تدا بوو کهکی یه وزهجوول بووم و  خۆم بم منداکى زۆر عه به

  له هیچ جۆرک مه هشت به یانده  نه وه  ماه م له بوو، به کردن هه له زکى زۆرم بۆ مه من حه. بووم
نکى  لدا وه ڕامه گه  ده اتکیش ک، کردن له  بۆم بۆ مه وه  ماه کردم به دزى له  ناچارى ده مه م، ئه بکه

  کى تدابووایه یه وانگه له بووم مه وره ى منى تدا گه و شاره ر ئه گه ئه.  کردن له ر مه سه خوارد له زۆرم ده
  نگه ره(م  ایهبوو وانکى باش  له ئستا مهبوو  وور نهد و  وانى بدایه له  بوارى مه م به ره پهبمتوانیبا   نگه ره

   که یه وه ژاریش ئه ژاردا ژیاوم و خزانى هه  خزانکى هه تا له ره ها من سه روه هه) بت واش نه
  ره ارکه کائینکى پرسی وه که  روویه  لهڵ مندا  تر بکات، چونکهیکانى مندا زووه موو ئاره  ههنتناتوا
زووى  م ئاره که  خزانه هات که مشکما ده یر به یر سه پرسیارى سهر مناک   ههک ش وهمنی
  وره  پرسیارى گهت ناتوانڵ مندا  نییه وه ئهم ماناى  ، بهم بووڵ من مندا بوو راسته یان نه وه همدان وه

دا بووم  وره ڕکى گه شه  هندیخان ل ربه  ده واو کرد له ندیم ته توانم بم تا قۆناغى ناوه  ده بکات، بۆیه
ست  وا هه.  وه  ماه  له ڕ و لدان و قاچاخبوونى من بووه موو ژیانى من و باوکم شه هه.  باوکمڵ گه له
  له.  بووم وره تیو و بناز گه ک منداکى هه توانم بم وه ، ده بووه وکى ئارامم نه  مندایما شه م له که ده

  ته بوومه  نه یره م سه  ده وه مه که بیر ده ئستا که. ست بوووییم تدا در ندهستکى دڕ  هه مندایدا جۆره
 .بت ک هه ر ژیانی خه ی زیانم بۆ سه و مانایه دخو، به  یا مرۆڤکی بهپیاوکوژ
  ناتوانم لهشدا  وه ڵ ئه گه ، له  ج هشتووه  کوردستانم به  بووم و سانکی دوورو درژه وره گهئستا 

ئستا زۆر  . کان ڕانییه  شه ره وه  یاده،کان یر و ناسکه  سه ریه وه ربازبم، یاده کانى مندایم ده رییه وه هیاد
ى  ره نجه  و شکاندنى په  قوتابخانه ردگرتنه ماسی و به  بۆ ئاوى سیروان و راوه وه ڕمه گه وان ده شه

م  ڕانییه  شه و هزه بۆ ئه؟ بووم اکى ئارام نه بۆ مند؟ الم بۆ من وابووم  پرسیاره مانه مان، زۆرجار ئه
م   بهوویت تۆ ب  بوامان نییهن  مبینن ده  مامۆستاکانم ده ئستا زۆرجار که. ؟ دروست بوو بووتیا

 هزى   دونیاوه ته د موو ئینسانک که  هه: بم وه  ئهێو مه  ده وه کى تره ڕوویه له. ى ئستا  ئارامه مرۆڤه
زى بتوانت ه  وه ندروسته کی ته یه رده روه  رگای په لهم چۆن خزان  ، به ى تدایه اپه و خر چاکه
  الى ئمه. وت ربکه  سهریدا زاڵ بت و سه  به چاکهتا هزى  هه مندادا   له وه وه  بکاتهڵتا  به خراپه

 من تدر کانى ده ڕخوازه  شه هزه   به شه و گهت پنر چه  مندادا ده  له ى چاکه هز یه وه وانه پچه به
   پویستم به  دابین بکرایه وه کردنه مه  گهو یاری منانهڕووى  کانم له  پداویستییه وه  ماه ر له گه ئه

 رۆژ   رۆژ به بۆیه.   پیشه م به  کۆن بیانکه بوو تا له ده  نه  وه ره کانی ده هڕ  و شهقانی ، قۆچهدارالستیک
م رگای تۆ  ئه:  و پم بتتستم بگر بوو ده سیش نه بوو و که  ده وره  مندا گه  له هڕ  شه م هزه ئه

   به  الی ئمه ، واته وه نه یانویست راستم بکه  لدان ده بت به  نه وه نھا ئه ، ته یه ه کی هه  رگایه گرتوته
  .ن که ر ده سه کان چاره ه ، هه ه هه
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ر  به  کرابن، له رده روه  په یه م شوه ی منانی کوردستان به بت و زۆربه من نهنھا منای   ته مه  ئه نگه ڕه
 ڵنھا مندا ته ش ی ئمه، خزانم ژیاوو  دونیاوه  ته مهدا هاتوووار خونده  نهکی خزان  ناو  یش لهی من وه ئه

و  داوه نه کی زانستی یه شوه   بهکردن رده روه  په کیان به  و هیچ گرنگییهنزان دهو  زانیوهدروستکردنیان 
ى تیدا ژیاوم و  و کۆنانه  بۆ ئه وه ڕمه گه وام ده رده  من به  که یه وه کانى ئه رییه  کاریگه بۆیه. دا ده نه
  ئمهى  گه کۆمه.  وه کۆمه  دهانرى و لی  سه وه ڕمه گه کانم ده  و بۆ نووسینه ڕم تدا کردووه شه
،   منداییهی ژینگهرى  مووى کاریگه ش هه مه  ئه،بت چوون ده زوو توشی ههو  هکانى زوو تووڕ تاکه
ى   زۆربه من له. ستى بدرت  دانانى بونیادى که  گرنگى به وه نییه مه تاى ته ره سه  منداڵ لهتب  ده بۆیه

کانى منداى،  نگزه ڕه کانى منداى و دنیا شه پنراوه  چه زه  بۆ منداى و حه وه ڕمه گه کانمدا ده چیرۆکه
 :توانم بم م ده  به ،م گۆڕاوه  من ژینگه ، چونکه وه مه  بکه راستکانم ه توانم هه دهئستا رچی من  گه ئه

. ڕوات یدا ده که  خراپه نه  الیه نا زیاتر به ، دهو بگۆڕت وه کو من ئارام بته ها وه ه ئاوم کی زۆر که یه ڕژه
  .بووم سکى تر ده وا که ژیابام، ئه وروپا نه  ئه  له وه  الویهنى مه  ته ر من له گه ئه
 
ى باستکرد  نگزییه ڕه  شه و رۆحه ند ئه  و تا چه پاندنه و چه تن بوو له وروپا هه رکردنت بۆ ئه فه توانین بین سه ده *

  توانیت بیکوژیت؟
ورووپا من   ئه ، له پاندنانه  چهو تن بوو له وروپا هه رکردنى من بۆ ئه فه د سه  سه د له سه- 
  . وه  و دروست بوومه وه شامه وه هه
 
ى  ستناکه ، هه دا بووه) خنه شیعر، چیرۆک، ره( بوارى  س کانى تۆبم کارکردنى تۆ له ى من ئاگادارى کاره نده وه ئه * 
  بیت؟  نهدا کام بوارانهو   هیچ کام له ى له وه  هۆى ئه  بواردا بۆتهر س سه ى یاسین به رتبوونه م په ئه
   
تا من ئیشی  ره  نوسین سه ته ستم داوه  ده مه کى زۆر که یه  بزانى من ماوه وه م ئه که زده راستیدا حه له -

 نوسین کرد،  ستم به ى وت ده وه ره  ده  چوومه م که  کشاندا، به  بوارى ونه کرد له رم ده هونه
   لهم ، بهتو زت ده م و کاغه ه نھا قه بۆ نوسین ته.  نیگارکشان  له  کارى نوسین ئاسانتره چونکه

،  یه ی تر هه سته ره کهندین   و چه بۆیه  پویستت به  ،یه ت هه  دونیای تایبه پویستت به نیگارکشاندا
  ران لهى جا و شته توانم بم ئه ، دهری نیگارکشان  هونه  له پانکی فراوانتره ها نووسین گۆڕه روه هه

 نوسین  ستم به  ده  ئستاش که،بم رى ده  نوسینکدا ده کرد ئستا له نیگارکشاندا گوزارشتم لده
  مک وا شتییه کو که  وه،ڕاندام  گه وام له رده  و به وه  بوارکدا خۆم بدۆزمه  له متوانیووه ، هشتا نه کردووه

ى   سبه نگه ، رهمگر دهر  نگه دا لهکر نده به   چ دواجار لهم نازانم ، به کردووهرک  نده ند به  چه  لهمروو
و  پى ئه م به  الى شیعر یان چیرۆک، تائستا نازانم، به ، یان بچمه وه  بمنمه خنه ر ره سه له
  . الى چیرۆک  وه ه دواجار بچم نگه ، ره یان کردووهیاندا دانیشتووم و باس گه ى له ره وروبه ده
 
 بۆ  ى منداى تۆیه یه و ژینگه ى ئه وه نگدانه ند ره  تاچه مه ، ئه  کردووه سته رجه کانتدا واقیعت به  چیرۆکه له زۆررک  له *

   لى تناگات، بۆیه نتازیا نییه  فه  پویستى به رى ئمه  خونه ، ئایا پتوایه داوه نتازیا نه  فه کت به هیچ گرنگییه
 ر واقیع؟  سه وه ڕینه  بگهبت ده
  



نتازیا  فه  له چۆن  م، ئمه  بکه وه ر ئه سه  له  قسهتو مه  ده وه مه ت بده که مى پرسیاره ى وه وه پش ئه -
ش  مه ، ئهبت ههنتازیا   فه  بهى پویستی وه  ئه یشتۆته گه  نه ى ئمه گه  راستیدا هشتا کۆمه ین؟ له گه تده
بوو، بۆ خۆی  یی هه ت و ئاماده سه  ده فسانه کدا ئه گایه ر کۆمه هه ی، له وه  بۆ ئه وه ڕته گه ده

  ی به وه ی ب ئه  ئمه کک له یه ر  ژیانی هه فسانه زانیت ئه ، ئایا تۆ ده یه فانتازیا  پ له که گایه کۆمه
موو  ان ههو ، ئه یه نتازیا هه  فه وروپی، ئستا پویستیان به ى ئه گه کۆمه.  فانتازیا خۆمان بزانین کردۆته

ى  رانه و نوسه  ئه بۆیه.  بۆ نو واقیع وه ڕنه  بگه نتازیاوه ڕى فه  لهتو یانه  ده ستداوه هد یان له که واقیعه
و   له ککه یه شتفان کینگ .نوسن نتازى ده  زۆر فه ن که رانه و نوسه وروپا، ئه  ئه  زۆر ناسراون له که

  ته رگدراوه وهو  س ڕۆمانی نووسیوه  به54 سادا 25   له ه وات2005 بۆ 1970 سای  لهى  رانه نوسه
لیۆنان  م ر کارکی نوی به بی تر و منان، بۆ هه ده تی ئه  شیعر و بابه  له  جگهمانی ر زمانی ئه سه

 و  وه خونته کانى ده نج کتبه ى گه زۆربه. ن  چاپ بکهبۆین تا  که دا ده گه ستى له دۆالر گربه
م  ، به خشه وروپی زۆر چژبه نجگى ئه  بۆ گه مه  ئه چت که فالم کارتۆن ده  ئه کانیشی زیاتر له هرووداو

 فیلم  کانی به  زۆری رۆمانه ره ی هه چت زۆربه شم بیر نه وه  با ئه.ى لنابینت و چژه  ئه ئمهنجى  گه
و  ى ئه  نیوه  به  نزیکه وه  واقیعه تر له زیا رگراس که تهوین گ وه وه ی ئه وانه  پچه م به کراون، به

 .فرۆشرت ناکانى  مه رهه به
نتازیادا   فه ى کار له وه  ئه ته یشتووینه گه  هشتا نه ، ئمه یه  هه وه کانى منه نووسینه ندیشی به یوه ى په وه ئه
م  ده کانمدا گرنگى پده ۆکه چیر ى من زیاتر له وه  ئه ،نتازیایه  فه کپارچه  یه  ژیانى ئمه ین، چونکه بکه
 ت ناتوان و مرۆڤه دا بۆچی ئه)مۆز( چیرۆکى   له بۆنمونه.  کانى ئینسانه روونییه  ده نه روونناسی و الیه ده

تمۆز بکه ، یان ئهتو مه کات، من ده دا دزى ده)لوقم( چیرۆکى   بۆ له و مندامه  بخه و هۆکارانه  ئه  
  ینوان چیرۆک مدا پردک لهکان  چیرۆکه  لهتو مه ها ده روه هه. ن وه م کارانه  پشت ئه  له روو که
  . ردووکیان رامانکه  نوان هه وروپی له  ئه واو نه کوردى ته  نه م، واته ورووپی دروست بکه  ئه-کوردى

 
  میشه  تاک ههتب کوژرت ده دا تاک ده تورى ئمه کل یت له که  ده وه دا هما بۆ ئه) که  رۆبۆته من و پیاوه( چیرۆکى  له *
 ؟ نى را نییه  راى کۆدا بت و خۆى خاوهڵ گه له
  
وى تر  رایی و ئه نى تاکگه ى تۆ ناوى ده وه  ئه گرت، جۆرک له ده م هه  وه  دووجۆر له که پرسیاره -
ى  گه  کۆمه مونهبۆ ن. تکوژر کانى تیا ده موو رۆحه  هه هو بته  تاک ده ئینسان که.  ناوى تاکبوونه که
وی تردا بژت،  ڵ ئه گه توانت له سک نه ، که  وای کردووه م تاک بوونه ئه.  کى تاکه یه گه وروپی کۆمه ئه
  مه  ئهشدا وه ڵ ئه گه م له ری خۆی، به روه  سه موو تاکک بکاته م توانیوتی هه مانکاتدا سیسته  هه  له وه

 کاتی خۆی   له  نییه س ئاماده سی بکات و که  ناتوانت بۆ که خۆیدا کهکانی   ناو قسه کات مرۆڤ له وا ده
و   راکردن له  له وروپا جۆرکه  ئه  له  و پشیلهگ راگرتنى سه. خشیت بکوژت سکی تر ببه  که به

ین  کهی ب  پناسه وه زه ی حه وه ره  ده ر له گه کاندا ئه ناو ماه خت له  گوڵ و دره خدان به ، بایهتاکبوونه
  سکدایه فه ناو قه  لهوێ تاک له.   ندییه یوه و په ی ئه وه  بۆ هاوڕتی سروشت و زیندووکردنه یه وه ڕانه گه
  گاوه کۆمه وخۆى به وخۆ، یان ناڕاسته ندى راسته یوه ک په موو مانایه هه به.  وه ناویدا وشکبۆته  له که
 مرۆڤ  تاک بژین، چونکه  ناتوانین به وه رئه به  له ، ئمه  کۆیه مهى ئ گه  کۆمه وه وانه پچه م به ، به ماوه نه

نیا   ته دا به گایه م کۆمه  لهتس ناتوان که. ن که واو ده ترى تهک یه  ستراوه  به وه کو زنجیرک پکه  وه لره



یی   باوک ئاماده وهکدا ژیا گایه ناو کۆمه ، له  کۆ بووه میشه  هه کدا ژیاوه گایه  کۆمه  له بژى، چونکه
 خزاندا،  دات له ک رووده یه  چ ورانه مرـت بزانه  کاتک باوک ده ماشاى بکه  ته وه ، تۆ ئالره بووه هه

وا   ئهت خزانى کوردیدا بکوژر ر باوک له گه م ئه ن، به که  کوشتنى باوک ده ران باس له  نوسه زۆر له
  که ( ناوت هنادا  چیرۆکهو هل.   گرنگ نییه وه  ئهنرت  ل دهوکى  ئیتر چ ناتب  باوککى تر هه پویسته
و  ئه(: ت  ده  که وه م بیردنته سه هرمان هکی یه  قسه چونکه) م ر بکه سه ى له  قسهتو من نامه

 تو ، من نامه) سکى گله  که وه تهبگک  کانى بۆ خه چیرۆکهڕکی  توانت ناوه  ده پی وایهى  سه که
نوان دوو کلتوردا، کلتورک   له ڕکه  شه و چیرۆکه مان کاتدا ئه  هه م له ، به وه و گلتیه  ئه ومه بکه
ى تر  که سه ، که  ئامردا ژیاوهڵ گه  لهڵسا) 45(،  نیاییه نى ته مه و تهمو ژى و هه نیا ده  ته سک به که
تى  ویتریش تاقه ئه.  بکاتی  ئیستیعابت ناتوانتینب  ده وه  ئه  که اوازدا ژیاوهنو کلتورکى جی له

  م که سی دووه ودا که لهر زانن، هه  ده ه  هه کتر به ردووالشیان یه هه.  باغى نییه ره کردنى زۆر و قه قسه
 نى هیچزا  وام ده:ت  ده  بۆیه وه الیه  بهتب  دهیر ه زۆر س،گرى کات و ده ده م قسه که سی یه  کهتبین ده

 وا بت،   که  مرۆڤک کردووه  واى لهێو ى ئه که  سیستمه  که:ش بم وه  ئهتب ده.  ماوه ئیحساسکى نه
ک  مندات ناکر.؟کى تاک بت یه گه  کۆمه ى ئمه گه ین کۆمه  بکه وه ر ئه سه  له بۆ ئستا ناب قسه

 دواجاردا وشک   له و مرۆڤه ئه. بت وره  گههتدا.. فیزیۆن و له تارى و ته  ئهڵ گه  له وه  ژورکه ینه بخه
ى  وه ت به باره م سه دات، به ست ده ده کانى له  ئینسانییه موو ئیحساسه  رۆبۆت، هه بته  و ده وه بته ده

  ، ئمه  نییه  وه بوونه تاک ندى به یوه  په مه ، ئه نگى خۆى نییه نى ده دا خاوه ى ئمه گه  کۆمه مرۆڤ له
دات   ده ت رگه  ئایا سیاسه،نگى خۆمان بین نى ده شدا بین و خاوه) کۆ(ى  گه  کۆمه ن لهتوانی ده

  ک له یه قه ک ئه  بزانین و وه وه بت ئه ده. ؟ین مان ئاوها بکه که  با پرسیاره،نگى خۆمان بین نى ده خاوه
کان  و دیارده له سه ماشای مه ته  وه کانی خۆیه ندییه وه رژه  به  له میشه ت هه  سیاسه گوماندا بت، که

  نگه ، ڕهخشیت به ڵ ده کانی کۆمه موو تاکه  هه ها به ندی بت ئازادی ڕه وه رژه به ت له کات، سیاسه ده
: یم مدا ده وه ترست؟ له ڵ ده کانی ناو کۆمـه نگی تاکه  ده  نادات، بۆ له و ئازادییه ی بۆ ئه بپرسیت ئه

کی  یه ر چ جۆر و شیوه سه ک خۆی بیار له ی خه و مانایه ، به شتووه گه ه پن ت الی ئمه سه ده
ر حوکم بۆ خۆیان جۆرکن   سه ته  هاتوونه وه که تی خه سه ناوی ده ی به و حیزبانه ت بدات، ئه سه ده
ندا کی جیھا ر جگایه  هه  تۆ له ر بۆیه یر دروستی کردوون، هه ت و ڕۆژگارکی سه  دیکتاتۆریه له

کی   ڕوویه ، له  چی ئاستکدایه کان له یت ئازادی تاکه گه  بینی، تده تانه سه  ده م جۆره شوازکت له
کاندا،   کۆنه ریته ی نه وه  زیندووکردنه  له میشه ر بن، هه روه ی خۆیان سه وه  بۆ ئه التانه سه م ده  ئه وه تره
،  ت سه تی و یاسای ده یه ، یاسای کۆمه وه اسا بیته ی ڕووی دوو جۆره کات، تۆ ڕووبه ش وا ده مه ئه

ت بت کوڕ و کچ ئازاد  سه ت پنادات، با ده  رگه گه م کۆمه نت، به ت یاسا داده سه زۆرجار ده
 کاندا  پارکه کانمان له بین خوشکه  ده وه ى ئه دات، ئایا من و تۆ ئاماده  ده  رگه گه م ئایا کۆمه بت، به

  بۆیه،  هکان تییه یه  یاسا کۆمه مه کترى، ئه مى یه  ناو ده نه م بخه  دهوت ی خۆشی ده هکوڕو  ڵ ئه گه له
کان  تییه یه  یاسا کۆمه ین پویسته  ئازادی تاک بکه  باس له ی ئمه وه  پش ئه باشتر وایه

  .کات ت پشتگیرییان ل ده سه  ده  که، وه  ژر پرسیاره ینه کان بخه  باوه ریته و نه وه شنینه وه هه
 



)  ستت کوردستانه به پموابت مه (  دنیاوه دا دته م وته ى له و منداه یت ئه دا ده)خۆش ى نه گه کۆمه( چیرۆکى  له *
 هۆکارک  ته ونه، بو ى ئمه گه کانى کۆمه  جۆراوجۆره واى کشه  ته ـوایهت، تۆ پ یه روونى هه رى ده سه  چاره پویستى به

  ڕوخت؟ ر پشھاتکدا ده  ئاست هه  له کى الواز، که ستیه ستى کورد، یان دروستبوونى که بوونى که ست نهوبۆ در
 

ر  ستۆ، خونه  ئه ى گرتۆته رکه و ئه ر ئه  خونه میشه  هه کردووه  هیچ چیرۆککدا شونم دیارى نه من له
  مم له خۆشدا پموابت زیاتر رووى ده ى نه گه  کۆمه له.  نى کوک کان خه تییه سایه ات کهد بیار ده
م  ، به یه ش هه  لره یه ورووپا هه  ئه  له ى که روونیه خۆشی ده ى نه و دیارده ى ئه وه رئه به ، له خۆرئاوایه
   بگومان نا،؟ باو  بۆته ئایا لره
   بۆچی؟ 

  یه ند پزیشکى ددانمان هه  چه ت هبوای وا ده  ئه  باو به ایه ببوروونى خۆشی ده نه ر گه ى ئه وه رئه به له
روونى  ند پزیشکى ده کو سلمانیدا چه  شارکى وه ، ئایا له بوایه روونیمان هه ش پزیشکى ده نده وه ئه
،  خۆشه ست ناکات نه  هشتا هه که گایه  کۆمه ى ئمه گه بینین کۆمه  ده وه لره.  مه ، بگومان که ؟یه هه
  وه ر کۆنکه هه وروپا له  ئه له.  کردووه  نه وه ستى به م هه خۆش بت، به کى نه گایه  کۆمه یه وانه له
  ته یشتوونه  گه که گایه  کۆمه واته ، که بینیت دهروونى  بینى دوو پزیشکى ده ڕۆی تا پزیشککى ددان ده ده
سک بیت  که ر به گه ى رۆژئاوا ئه گه  کۆمه ، له یه ههناویاندا  روونى له خۆشى ده  نه ى که و بوایه ئه
خۆشى  سک بیت نه که  به م الى ئمه کات، به ى خۆى ده ڕوات چاره ر ده کسه  یه خۆشه روونت نه ده
ک  ر کویه  هه م له ، به داوه  شون نه م به کو شون من ئاماژه وه. ت بتکوژ نگه  ره یه روونیت هه ده
نھا خۆت  ت؛ ته م رایش ده ولیه. ستى پبکات  خۆى ههتب بت مرۆڤ ده روونى هه ی دهخۆش نه

  .س رزگارت ناکات رى خۆتیت که رزگارکه
 
   له نى شاکارى جیھانى نه  خاوه بۆته  بۆچی کورد تائستا نه  که یه وه م ئه ر بکه سه ى له  قسهتو مه  ده شتکى تر که *

  مه  هۆى ئه کانى تردا تۆ پت وایه بییه ده  ئه  ژانره ککى تر له  هیچ یه  له  رۆماندا نه  له ه چیرۆکدا ن له شیعردا نه
  ى که و شاکارانه ست بکات ئهوبی جیھانیمان بۆ در ده  تا شاکارکى ئه گرکمان نییه خنه  ره  که یه وه هۆى ئه . چییه
کان   جیھانیه که کانى تر و خه  جیھانیه ر زمانه  سه ته گاونه رنه نى وه بوو  له یه مانبت من گومانم هه ر هه گه  ئه مانه هه

 ؟  چییه وه یه م باره ، رات له یانبینیووه بین نه
  ک تۆ که  بۆ دوو هۆکار، یه وه مه که م من کورتى ده ، هۆکار زۆرن به عقوله پرسیارکى زۆر مه -

بت، یان  نى نه مه خۆى چاپه ربه کى سه زگایه نى دام و ده اوهت خ وه ک ده بت وه خۆت نه ربه کیانکى سه
 قۆناغى  نیت، واته یه نجامى بگه ئه  به یه  کار ههێند بیت، ناتوانیت هه رۆشنبیرى نهبیت یان  یاندن نه راگه

 نازانین باس موو شت ین پش هه ر کورد بکه سه  له  قسه ر ئمه گه ، ئه کورد قۆناغکى زۆر ئاۆزه
ر  سه  له ین نازانین قسه که ر رۆشنبیرى کورد ده سه  له ین، قسه که ى کوردستان ده ر کام پارچه سه له

ر  سه ى له  قسه  و ئمه  و نییه یه ى ئستا هه وه ین، ئه که کانى کوردستان ده  پارچه  کام لهىیرۆشنبیر
ش  مه  ئه،ین که ر ده سه ى له  قسهداان واقیعى باشورى کوردست  له  که یه م رۆشنبیریه نھا ئه ین ته که ده
   واته، ی هاویشتووهکى زۆر ل و پۆیه ڕاستى په به  ساه م چوارده ، ئه یه  هه ساکه  مووى چوارده هه
  ک خاى گرنگ که م یه بت، به نگى خۆمان هه ش ده ى بتوانین ئمه وه  بۆئه ک کراوه قاژیه له ک په وه

کى  خۆشیه توانم بم نه  کورد ئه ،یه وه م ئه ریشی قسه سه  و له مجاریش نییه که  یه  وتوومه میشه من هه



رفرتیگ کایتس  مینده: ن مانى پى ده  ئه ى به که  زانستییه  ناوه  رۆشنبیراندا که تى له تایبه  به تیایه
  سی کردن له مایه  که  بهست سی کردن، هه مایه  که ست به  هه واته) Minderwertigkeitsgefühle(  فیوله گه

بینین خۆیان  کان ده م فارسه تر نازانم، به وره  گه  نالی به ت حافزى شیرازى له ، من قه کودا بۆ نمونه
ین   ئاماده م ئمه ، به وروپایان ئاشنا کردووه رى ئه  خونه کانى تر و به ر زمانه  سه ته ریانگاوه وه

  ست به م هه  ئه، زمانکى تر ین به نین نالی بکه م ئاماده ى، به کورد ین به حافزى شیرازى بکه
 موعجیبی  ى ئمه نده وه  ئه  واته وه ته نگى داوه دا ره بی ئمه ده کانى ئه موو بواره  هه  له سی کردنه مایه که

  رى بگانه وسه ن  رز له  ئمه نده وه کانى خۆمان نین، ئه ره  موعجیبی نوسه نده وه رى بیانین ئه نوسه
  ته بگا نگى ئمه توانین ده  نه  واى کردووه مه کانى خۆمان ناگرین، ئه ره  نوسه  رز له نده وه گرین ئه ئه
 ئینگلیزى شیعرى شرکۆ   به  شیعرى گۆران کراوه  بۆ نمونه یه  شیعر ههێند م تا زۆر هه  که وه ره ده

وروپی ئاشنا  رى ئه  خونه  بتوانیت به  ئاستکدا نین که له  وانه م ئه  ئینگلیزى به  به س کراوه بکه
ى دنیا  فسانه رچی ئه ڕاوم هه مووى گه  هه ى تیایه ترین کتبخانه وره  گه رلین که ى به یت، من کتبخانه که
ى کوردى  هفسان ناوى ئه  به کى بچوکم دیوه یه  نامیلکهدا  وره  گه کتبخانه و ناو ئه نھا له تى ته  تیایه یه هه
 دوو  وه مه نى که الیه  به کدا که یه ناو کتبخانه  له ره  وه ، واته ى کردووه لیلی ئاماده لیلی جه ویش جه  ئه که

   له که له له  ئایا خه وه زمانکى تر بدۆزیته توانى دوو کتبی کوردى به  تۆ نه ى تیایه رچاوه ملیۆن سه
ت پردى   نایه ه رۆژئاوا بگرین ک  له خنه  ره ى ئمه وه  پش ئه، یه وه نهخۆما  پشدا له  یان له یه وروپاوه ئه

  وه  پشه ینه  خۆمان نابه  که، خۆمان بگرین  له خنه  ره بت با ئمهبست وتدا در  رۆژههڵ گه دیالۆگ له
و  چت، ئه یر نهشمان ب وه  با ئه.نى کلتورکى وام  منیش خاوه  کاکه و پیان بینخۆمانیان پبناسنین

ن  گمه  ده بینیت به  تۆ دهون که ست ده  و دهر مژووی کورد نوسراون سه ی تا ئستا له رچاوانه سه
  !.کوردنکانی  ره نوسه

 
 ؟ یه وه  رۆشنبیرانه  له له له م خه  ئه تۆ پت وایه *
  
رى  رى تورک یان نوسه  نوسهنینوسی ێند  من هه  بکه، بوام پ هک ب ى یه جه ره ده  به له له  خهم ئه - 

 ،ر نایناسن  هه  فارس و تورک خۆیان بپرسه  لهر گه  ئه ک بۆ من بگره نه  وه خونمه ده کوردى  به فارس
   له هی  شت ههێند  هه ن واته که یان ده وره  گه م دن الى ئمه ، به دا و ئاسته  لهسکى وا نییه  که واته
  میشه ن هه ده  دهڵو ش بن هه وره ر گه گه خۆمان ئهى  وانه م ئه ، بهتکر  ده وره ى خۆى گه راده

   که ،یه دا ههی کوردییناو رۆشنبیر  له وره  گه  نیفاقهو  له ککه  یه وه  ئه ،وه نه  و پانیان بکه وه بیانپلیشننه
 نیم  وه ۆ خۆم دژی ئهکتر بشکنن، من ب  ملی یهکترى بگرن  یه ن  پاشقول له وه وه دواى ئه  به میشه هه
ری کورد   خونه کان به رزه  جوان و به  با شاکاره،بت، بۆ نا النی تر نه بیاتی گه ده  ئه  ئاگامان له ئمه

ک   نین وه وه ی ئه شایان ین، ئایا ئمه  ڕۆشنبیرانی خۆمان بکه شدا بۆ زوم له وه ڵ ئه گه ین، له ئاشنا بکه
  .!وان بینرز و ج  کاری بهنی وان خاوه ئه
 
   تۆ پت وایه یه خنه بوونى ره  نه ، واته ى کوردییه خنه م ره ر بکه سه ى له  قسهێو مه دا ده  لره  که یه وه ر ئهشتکى ت *
   رۆشنبیرى ئمه  که یه وه  ئه من، تۆ پت وایه نوسن بۆ که  ده خنه  ره ى که سانه و که ، یان ئه ى کوردى بۆ نییه خنه ره
  وت، بۆ نمونه قافی زۆرى ئه  باگراوندکى سه خنه ى ره وه  حوکمى ئه  به ، چونکه  نوسینى نییه خنه تى ره  تاقه ه مبه ته



دا   پویست ناکات من لره نواع شت که ، ئه که  بۆ چیرۆکه یه م پویستم بۆ زۆر شت هه ر چیرۆکى تۆ بکه سه  له من قسه
 بین  ، وه دایه خنه ى ره  کوی هاوکشه  بت، له خنه  ره ى که و مانایه  به یه ردى ههى کو خنه ر ره گه ، ئهم  بدهسیلیفا ته
 ؟ دایه و هاوکشه  کوى ئه  له ى ئمه خنه ، یان بین ره یه خنه  ره ماناى وشه  به ى که یه خنه و ره ئه
  
م  ، بهی جیھانی خنه ڵ ره گه  لهد بتراور به ر به گه ، ئه  بوام پبکه رنییه ر من بم هه گه  ئه  که دنیابه -

  مانیا یا به  ئه  له خنه ئاستى ره م به راوردى که ر من به گه م ئه ، به یه  ههڵو  هه  واته یه  ههوێ و له هلر
  . کاتکى زۆریشى بوت یه وانه ، له بووه دایک نه  هشتا له نسا بوابکه ڕه  فه  له خنه ئاستى ره

 
  ته بوونه  نه  بۆیه  الى ئمه کات تۆ پت وایه ر دروست ده گر نوسه خنه مانیا ره  ئه ن له ش بزانم ئه وه  ئهێو هم من ده *

  م به  ئاستى خۆماندا شاکارن، به توانین بین له  ده  بۆیه یه خنه بوونى ره  هۆى نه رکى دیارمان نییه ر یان نوسه نوسه
 ؟ گره خنه ى ره مبه هۆى تهش  مه ناسراو ئه ر نه خونه

  
: ت  ده  که یه کی کالسیکى کۆن هه یه  وته م الى ئمه  بکهر شت سه  له موو شتک قسه پش ههبا  -
ر   هه خنه ، ره  نییه مه تم به ناعه ت قه ، من خۆم قه یه ر هه خنهوى ر خنه ر و ره ى دروستکه خنه ره

ڕوخنیت   ئه ک که ڕوخنیت، تۆ بینایه م تۆ چۆن ئه ، به  نییه خنه رهبت  ر نه ر روخنه گه ، ئه ره روخنه
ى   هه وه  بنه کیش له م بینایه یت، به  دروست بکهێکى نو ى بینایه که ساسه ر ئه سه ى له وه بۆئه
 الى  ،یه  هه م دوو جۆر رووخانه ، ئه وه کرته ر دروست نه سه ى هیچ شتکى ترى له وه کنیت بۆئه ته ئه

کان لى   حزبه مه  ئه  که ،یه وه ندکى زۆرى ماستاو ساردکردنه  هه خنه  ره  ناونراوه ئستا که  تا ئمه
   له وره قدکى گه  حه،توانم بم  ئه  که یه ى تر هه خنه  رهێند  هه،ک ى یه جه ره  ده رپرسیارن به به

ى جارکى تر دروستى  وه گریت بۆئه سک ده  که  له نهخ  تۆ ره . ئاستکى وادا نییه  له تى واته یه وه پشتیه
. بوڵ بکات ق خنه ى ره و ئاسته  ئه ۆتهیشت  گه رى ئمه ش بگرین، ئایا نوسه خنه  ره با ئمه یت، وه بکه
  وت، ئایا ئمه ی ده وره ک خۆت گوتت پاشخانکی رۆشنبیریی گه ، وه یه  گرتن لۆژیکی خۆی هه خنه ره

دا   رۆشنبیریی ئمه  له خنه ر ئا بۆ لۆژیکی ره گه ین؟ ئه  ڕۆناکبیرییه و پاشخانه نی ئه تا ئستا خاوه
بی  ده ی ئه خنه ند کتبی ره  چه  بزانه و ژور بکه ره ی کوردی سه  تۆ برۆ ناو کتبخانه.؟ مه یی که ئاماده

بن  رز و جوان هه  کاری به نگه هک گوتم ر من وه.  وه دۆزیته  ده خنه تی جیددی ڕه ند بابه چه. وه دۆزیته ده
ن  چی کاتک خاوه م بۆ ناکرت، که ر بکرت، به سه و کاری جیدیان له وه  بن خوندنه وه شایانی ئه

 رۆژی  یکات به  ده موکی خۆی ی بیکات به وه ک بۆ ئه زگایه بینیت ده مرن، ئیتر ده کان ده مه رهه به
  . ئاشورا

  
ر تک  گر نوسه خنه  خۆرئاوا ره  له  ڕاسته وه کات، ئه ر دروست ده ر نوسهگ خنه ش ره وه ت به باره سه
شکنت  ر تک ده نوسه: م  ده ته به ، ئه وه  نوێ خۆی دروست بکاته رله ی سه وه شکنیت بۆ ئه ده
  کو به هکات، ب  ده خنه  ره ست به  ده وه ره تی نوسه سایه  خودی که گر له خنه  ره  نییه وه ستم ئه به مه

ر  چت و سه ر ده ی نوسه وه یشتن و بیرکردنه  بۆ تگه وه کانه قه ڕۆکی ده  ناوو ناوه  له وه وانه پچه
وروپی  گری ئه خنه  ره ش بزانه وه ، ئه وه کاته ر شیده ر بۆ خونه کانی نوسه وه ری بیرکردنه به له

  ر له  نوسه ، بۆیه ک الی خۆمان باوه ت وهردا نارژ ری نوسه ر سه سه روونی خۆی به وپۆخی ده کینه



ر  کسه ک یه گردا دروست بکات، نه خنه ڵ ره گه توانت پردی دیالۆگ له تر ده رۆژئاوا ئاسانترو کراوه
  .الماری بدات کی ناشیرین په یه  شوه  دوژمنی و به ببته

  
کى جنو ئامز  یه نامه و به گرت، ئه) لی ار عهختی به(ى )م ى دووه رگى تاقانه مه( رۆمانى  ت له خنه تۆ کاتک ره *
 گشتى و   به رانى ئمه ، الى نوسه یه  هه وه یه خنه و ره کردنى ئه  نهبوڵپشت ق  له چی  تۆ پت وایه وه مى دایته وه
تى  یه کى کۆمه یه  پشینه مه ک جنو بدات، ئایا ئه و کۆمه  ئه،کدا یه خنه ر ره رامبه  به تى له تایبه لی به ختیار عه به

 تر؟ی، یان چ یه درژى هه
  
،  وه  و بیخونتهسک بیبینت رکه ر هه گه  ئه ختیارم گرتووه  به  کاکى من له یه خنه و ره ت به باره سه -
، زمانى  و هیچی تر وانییه کى زمانه یه خنه  ره وه  ئه ى لم گرتووه یه خنه و ره  ئه  گات، که  ت ده وه له

نى  ئستا خاوه  تا  ئمه واته ، که ناوبردنى دراوه وى له  هه ساه ند  زمانى کوردى چه ،کوردى زۆر الوازه
 ،ترنوس بی و پى ده ده وترت زمانى ئه  پى ده و  مانه ههئستا ى  و زمانه ئه. زمانکى ستاندارد نین

  تا  یه و زمانه ر ئه هه  وه،نوسرت  سلمانى پیده  و له  هاتووه وه کانه  دواى بابانه  له  که یه و زمانه ئه
وانى  شی زمانه  کۆلژى ئاداب به  زانکۆکانیشدا له  ئستا له  وه کان خوندوومانه  قوتابخانه ئستا له

یری  ر سه ر هه گه  و ئه یه هه کى زانستیمان بۆ زمان یه ک بناغه یه  تا راده  ئمه واته خونرت، که ده
ندین  بینیت چه یت ده دین و سلمانیدا بکه الحه ردوو زانکۆی سه  هه وانی له شی زمانه کۆلیژی ئاداب به

 ئاستی نیشتیمانکی  رچی له گه  تۆ ئه واته هاتوون، که  نه وه  خۆیانه  له م دکتۆرانه ، خۆ ئه یه دکتۆرمان هه
کگرتووت  دا زمانکی یه و نیشتیمانه کی ئه یه  پارچه م له کگرتوو نیت، به ی یهنی زمانک دا خاوه وره گه
تی   ئستا ڕۆژهه ش بزانه وه  ئه،نووسرت خونرت و پی ده  پی ده ندین ساه  چه  ویه هه

   بووه وره  شاری سلمانیدا گه لهسک  که  یره  سه وه ئهم   به.ن که مان میتۆد کار ده هه کوردستانیش به
ر  گه ، مه نده الوازه وه ی ئه که نوست، زمانه چی کاتک ده ، که تی و گۆش بووه  خوندوویه و زمانه و به
   . بنوست  شواوه و شوه  فری کوردی بووبت، به  تازه  به سک تازه که

دا بژی لی تبگات،  انییهو ور س له ر که ر هه گه  مه  ورانه نده وه ی ئه که لی زمانه ختیار عه بهکاک 
ر  کانی نوسه  ورانییه  له  و قسه بگرم خنه  ره من مافی خۆمه  ،کی ڕزمانی تدا نییه یه زمانک هیچ بناغه

 زماندا   لهزان و مامۆستان شاره  ى که سانه و که  پش من ئه بوایه  دهر چی گه م، ئه  نوسیندا بکه له
ی   زانکۆکاندا وانه ی له و پسپۆرو زمانزانانه  ئه له  یه وره کی گه یه خنه  رهش مه ت، ئه ل بگرتایهیان  خنه ره

مان  وه ئه  ش هم ئه،  ڕت په ستیاندا تده ژر ده  له وره ی وا گه خنه و ره وه نه بی کوردی ده ده زمان و ئه
   دانان واته  جگه ن له  پى ده یه  شتک هه  واته  جى خۆیدا نییه کانمان له   شته  ئمه  که ، وه خاته بیر ده

راگمنتیرن  دف موو شتک پویستت به دا پش هه ى ئمه گه  کۆمه  له  ئره ره  بیخه دایه  لره م شته ئه
)Defragmentieren(  دهین له پ ى زانستیدا   عهک له  هه واته.  یه ههقگای خۆ دانان، بۆ  موو شتج 

ى شیاوى  کان جگه موو شته  هه  واته  کتبخانه چته خ کتب ده تبه  مه چته خ ده تبه کانى مه  شته: نمونه
   شونی خۆیدا به و له ر شته وا هه و شونی شیاوی خۆی بوو، ئه ر شته تکیش هه  کابت، خۆیان ده

ی  وه ری ئهب لهمن .  ڕوات  ڕک و پکی ده کان به  کاره م شیوه کات و به نھا ڕۆی خۆی یاری ده ته
قکی ترم بنوسیبا،   ده نگه ت، ره گرتایه تکی وا نه  کاتی خۆم بۆ بابه م و له رقای کاری خۆم بوایه سه
و  رپرس و ئه م به ن بۆ ئه وه رقای ماستاو ساردکرنه نگن و سه بینیت مامۆستاکانی زانکۆ بنده م ده به



ی  نده وه ئهوان  ئهی  هنگیی و بنده  دنیاشم ئه.نگ  ده کی وادا بیته یه  ژینگه رپرس، ناچاریت له به
   چونکه، ختیار نییه بهکاک ی  و کارانه  له وه  ب ئاگاییانه ندی به یوه  په یه  هه وه الته سه  ده ندی به یوه په
او  ن کان له موو شته ، هه موو شتکى شواندووه ت هه سه  ده  الى ئمه ،تی هی وه  پشته ت له سه ده

،   یا شتکى خراپه  شتکى باشه مه  ئه دات که ت بیار ده سه  ده ،وه ره  ده  دته وه ته سه منادانى ده
و  ختیار ئه م کاک به  به ،رکى خراپه  یا نوسه رکى باشه  نوسه مه  ئه دات که ت بیار ده سه ده
ختیار و  وریشم بۆ کاک به سه ته رمگرت و وه ه ئاسایی و مجار زۆر به که  من یه وه ى منى دایه مه وه

کو  ریکن، به ک خه تى کوردى نه سه ک ده ریکن وه وانیش خه  ئه  که یه وه ختیاریش ئه هاوڕکانى کاک به
 زۆر   له،بینن ده ڕۆشنیریی کوردیداناو  ندک له بینن یان رۆى خواوه ک ده ن رۆى کاریزمایه قریبه ته

قدیس   تهکی وا یه شوه  بهوه کانه ى ئیعالمى حیزبه ڕگه  له ى میدیاوه  رگه  له ،وه گهزۆر ر  له و جگه
کن   کاریزمایه مانه  ئه،ى  بکه مانه ئهکانی   الوازه خاهر  سه  له  تۆ قسه  بۆت نییه ک یه هیچ شیوه به ،کراون

رزو   به خنه  ره  زۆر لهمانه  ئه، نین نهخ نى ره  شایه مانه  کوردین ئهرۆشنبیرییندکى ناو   خوداوه مانه ئه
  بت زۆر به  ده مانه یت، ئه بده ندییاندا هه  شان و باڵ و شکۆمه بت به نھا ده  ته مانه ، ئهترن وره گه

سک  رکه وا هه  کهکردوونی رز  توشی لوتبهندین هۆی تر  چه و مانه یاندا بدویت، ئه گه له  وه ستایشه
 ب ، ، زب نووسه واره خونده ن و پى بن نه ن و جنوى پبده المارى بده ت پهیان لبگر خنه ره

 ته قیه  عه و جۆره ر ئه  هه ،یه رزییه و لوتبه ر ئه  هه توانم بم که  ئه ،وه خونته  پى بن زب ئه، ئاگایه
ناو رۆشنبیرى  ۆلیسک لهکو پ  ئستا وه ی کردوون و ناو گروپکدا فۆرموله وانه له ی ئه کییه خه

  . ن که  پده و حوکمی کوردیدا ئیش
 
ر گراس   گۆنته ر رۆمان نییه  هه مه ر گراسی دڕاند وتى ئه کدا رۆمانکى گۆنته  پشانگایه مانى له گرکى ئه خنه ره *
  ین به راورد بکه  به هو  ئه ر ئمه هگ دا ئه نوى پنهم ج م، به  تۆدا ناکهڵ گه  له دا وتى؛ من ئیتر قسه وه ر ئه رامبه به له

، یان ێکر ر ده رامبه  چی به دا پتوایهک  پشانگایه  لهرک بدڕن  رۆمانى نوسه الى ئمهکک  ر یه گه خۆمان ئه
 ؟وم پب  ئه وه سۆسیۆسایکۆلۆژییهڕووى   له  ئاوهایه  و لره  ئاوهایهێو کان بۆ له وه کاردانه

  
سک  هیچ که. بدڕن کدا  پشانگایه لهس  بت رۆمانى که ى هه وه هتى ئ سک جورئه  که من بوام نییه -
بت بزانت  ر کارکى واش بکات ئه گه  ئه، کارکى وا بکاتت ناتوان و خۆى نادات  به  رگهو ئه

   پموایه؟ ره زیل کردن و سوککردنی نوسه ؟ بۆ ره نھا بۆ شکاندنه  ته ؟ ئایا به ى چییه که هۆکارى کردنه
 ک  سه و که ، من نازانم ئهوه سکى کورد بیر بکاته ک که ى وه وه  له مانى زۆر جیاوازتره سکى ئه که

گراس ر وینته گ  راستى چونکه،دڕاندووهگراس ی  ی نازانم کام رۆمان ئاگادار نیم و و باسه و له بووه
تى  رتاریه سکه ر عه سه کى زۆرى له یه خنه  و رهگرت  دهمانی تی ئه سه  و دهت  نازییه ى زۆر له خنه ره
 باڵ کاندا ڕه شهئاگری ناو  کانى گراس له موو رۆمانه  هه.زی زۆرن  دوژمن و ناحه، یه مانیا هه ئه
نگ ووت و   ئاگری جه و  بووهکار رزه و مناڵ یا هه ی ئه مانه رده و سه هئ بۆ  وه ڕنه گه گرن، ده ده

 .ن هت جنو ناد مانى قه رکى ئه سهر نو رگراس یان هه  گۆنته .  وه  گرتۆتهی که نیشتیمان و ماه
کى  یه شوه  به وه داته  دهمی وهى بتوانت  یه و جگه ى توندى لبگرت تا ئه خنه  ره سکیش که رکه هه

 ئاستى   ناگاتهم  به،ویشی تیا بت زۆر جار  توندڕه یه وانه  له،کادیمى کى ئه یه  شوه  یا بهزانستی
 کی یه خنه  یا رهختیار نوسینک ر کاک به گه ئه ،داوه منی  بهختیار  کاک بهی  وه ک ئه وهجنوى بازاڕى 



ک   نهکرد ئهل  ستخۆشیم  و دهسک سوپاس موو که  من پش هه ، من بنوسیایهچیرۆککیر  سه واى له
  .م المارو جنوی پبده په
 
 ڵ گه  له یه  هیچی ترت هه وسیوتهختیار ن  به ر  سهى له یه خنه و ره ر له ده  تۆ به وه وینه که  نهختیار دوور  به ر له گه ئه *
 ی؟سخ شهشتی ک و  ختیاردا وه به
  
فۆنم بۆ کاک  له من خۆم تهو  خسیم نییه هچ شتکی شهختیاردا   کاک بهڵ گه  له وه وانه  پچه نا به -
  م که که زۆر سوپاسی دهندم لکرد و من  هه د و داواى گۆڤارى رهکانم کر ختیار کرد و داواى کتبه به
   وه ،وه کانى بخونمه کرد شته زمده  حه ى که سانه و که کک بوو له و یه  بۆی ناردم، ئه پۆست به

ڵ  گه لهیم سخ  هیچ شتکى شه وه خونمه کانى کاک ربین ده  شته وه خونمه ریوان ده کانى کاک مه شته
  نھا من له  ته ،م زۆره خنه کانى ره  رۆمانه  من له، بیت خنه کو ره ر وه گه م ئه ، به نییهدا سیان که

وان  بوو دوایش ئه وه رم و ئه  سه ی کرده هرشه و  بوو ئه وه  ئه. ووهوانیم گرت نى زمانه رۆمانکدا الیه
ی  رزییه و لوتبه ر به گه  ئه،ن که دهى دروستکراو   قسه وستن به ئه  هه  قسه،ک بوختانیان کرد کۆمه
  وه نایه رم ئه ر سه  هه  و وه کرده ده  بونهمش که  جارکى تر نامهوا  ت، ئه کردایه  بوختانیان نه وه خۆیانه

 پش منیش . ختیار گرتووه  کاک به م له هخن  ره س نیم که م که که من یهش بزانیت  وه با ئهبرد،  و الم ئه
 مان شوه  هه  به ختیار به.  گرتووه م ى دووه رگى تاقانه ر مه سه ى له خنه ن ره سه یق حه فر مه کاک حه

  . وه ته نى داوه سه ریق حه  فه مه مى کاک حه ش وه بانه ده ئه زۆر ب   واته ، وه ته می داوه وه
 
 و  واو نییه  زمانکى ته وه وانیه ڕووى زمانه له  مه  ئه  که نوسیم ى دووه رگى تاقانه ر مه سه ت له خنه ى ره و کاته تۆ ئه *

 ڕن؟ په وانیدا تئه ى زمانه یرانه و قه مان ئه هه لى به ختیار عه ى کاک به مانه رهه و به موو ئه  هه ، تۆ پت وایه پاراو نییه
  
 من   وه ،هوران ت که  من وتبووم زمانه  بوو که وه ر ئه سه ختیار له ى من و کاک به که موو کشه هه -

نارى دونیاى  مین هه ر دواهه سه  و له  ورانه لمنم که سه  و ئستاش بۆی ئه  ورانه لماند که بۆشم سه
و   ئهى ڕه ک الپه  یه  له:م که  یه. نوانماندا  بوو له وه ڕه مان شه هه ندى به یوه  په  که شتکم نوسیووه

 .!ییدا ڕه د الپه  رۆمانکى سه  له هر ک الپه  یه  له ،رکردووه دهوانیم  ى زمانه ه  من وابزانم نۆ ههدا ڕۆمانه
کی   ڕوویه لهتوانم بم نازانت،   زمانى کوردى ئه نوست وه  زمانکى زۆر خراپ ده  ختیار به کاک به

  ار بهختی  کاک به زانت که  ئه وه  بیخونتهختیار کانی کاک به مه رهه  بهرکى وریا ر خونه  هه وه تره
 ڵ گه ختیار له  نوسینى کاک به تهنوست، وا  زمانى کوردى ئه م به  به وه خونته زمانکى تر ئه

  بییه ره ختیار عه  کاک بهپاشخانی ڕۆشنبیرییتوانم بم  ، ئه وه کناگرته ختیار یه ى کاک به وه بیرکردنه
 زمانى  م به ، به بییه ره کى عه یه وه  بیرکردنه مه  ئه زانیت که  ئه وه یخونیته  ئه ر که ى هه وه رئه به له

   له وره ی وا گه ه ، چۆن هه یه وره  گه نده وه رکی ئه ختیار نوسه ر کاک به گه ئه: م  دووه. کوردى نوسراوه
تۆ .  ری زمانه موو شتک داهنه موو جیھاندا پش هه  هه  له وره ری گه کات، نوسه ی خۆیدا ده که زمانه

ن،  که یان ده که  داهنانی زمانه کانیان باس له مه رهه  به ، پش داهنان له وه رانه  نووسه وره ۆ ژیانی گهب
) Goethe (  گوته ک ئاوڕ له نھا یه  ته ی باشه که مانییه  حیساب ئه و به مانیایه  ئه ختیار له با کاک به

رگدراون،  کانی جیھان وه ی زمانه  بۆ زۆربه کانی، که زهر  جوان و به مه رهه به  له  جگه ، گوته وه بداته



ی )Institut(ترین ئینستوتیت  وره ی گه یه و ڕاده مانیدا کردووه، تا ئه  زمانی ئه ی له وره داهنانکی گه
شرکۆ .  یه وره نی زمانکی گه  خاوه وره ری گه  نوسه  من پم وایه بۆیه. یه وه وه  ناوی ئه زمان به

     .کانیدا  شیعره  داهنان له  له رزتره یدا زۆر به که  زمانه س داهنان له بکه
 
کو  ، وه)کار بھنم  به یه م زاراوه  ئه  من پم باش نییه که(کانى دزین  لی رۆمانه ختیار عه  به وترت که  ده که یه ماوه *

 ؟ یه مه م گه لهزانیت  ، تۆ چی ئه وه یه م باره  له یه رنجکت هه رۆشنبیرک چ سه
  
 یان کارکى  انى دزیووه پى بن رۆم  که س نییه م که که ختیار یه  کاک به  که یه وه ى ئه که راستیه -
زگا   ده ک پۆلیس له  ئستاش وه کان که  کۆنه ره  نوسه،کان  کالسیکیه ره  پشتر نوسه ، دزیوهبی ده ئه

 وه کانى تره  زمانه یان له زیانهدو   ئه کردووه یان نه ه هیچ شتکى تاز،ن که کاندا ئیش ئه رۆشنبیرییه
ست  کانى ده رچاوه  سه یتوانیوه کى نه  خه،بوو رکى وریامان نه م کاتى خۆى خونه ، به   کردووه

ناویان  دا لره ئستا پویست ناکات  رکن که ند نوسه  چه وه  ئه ،ن دزراو  کووه  له مانه  ئه  که،وت بکه
ختیاریش   ئستا کاک به ،وه  نوسینیش چوونه  و له وه وتنه شف کرا و ئیتر ک که کانیان که سه ین دهبھن

ژر   لهن ختیار خۆى ناوى ده م کاک به ، به  دزیوه وه ى له مه د ئه  سه د له من ناتوانم بم سه
ر  گه  داهنان، من ئه  له ک نییه دزى، جۆر  له توانم بم جۆرکه م کارتکردنیش ئه  به،کارتکردندا

ش  مه ، ئه وه جۆرکى تر بنوسمه و به ى ئه که  رۆمانه  واتهمارکیزدارى  ژر کاریگه رۆمانک بنوسم له
ی  ت ئواره  ده ، که هو یم خوندهوام هرامى قه ى کاک شه و نوسینه  من ئه. دزى  له بۆخۆى جۆرکه

 بۆ  کراوه رجومه  ته  ئسته  کهعروفی باسی مه ی عه)لوا ى بهلسا (ی  رۆمان ختیار له  کاک به ی روانه په
د  مه  موحهى م ساى ئاشوبه  ئه  که یه  ههش وه ی ئه ئستا گومانر چی گه ، ئه رگیراوه  وهساى ئاشوب

ر  شتکى ت  واته، کردووهر  سه ى له قسههرام  شه   که  نییه لوایه  ساى بهو ه ئ  ریگاوه ریم وه که
  .  کراوه رجومه ته
 
  کاندا لکچوونى نائاگاییه  جیھانییه قه  دهڵ گه لى له ختیارعه کانى کاک به قه ى نوان ده و لکچوونانه  ئه تۆ پت وایه *

 ؟  یان دزییه یا ئاگاییه
  
بت  ی نهی رۆشنبیر سک نییه  که  وه نییه سکى بئاگا ختیار که  کاک به ،زانم ئاگاییه د ئه دا سه من سه -
 و   و زۆر وریایه ئاگایه ، به هیشرکى باش  خونه بت وه  رۆشنبیر نه  که  نییه وه ت نکۆیم له  من قه وه

  .نوست  ئه وه  ئاگاییشه زۆر به
 
  هو مانییه  رۆمانکى رۆماننوسکى ئه  دونیاشى لهینار مین هه  دواهه  گوایه روانه ى په  ئواره ر له ده  به بیستومه *
 ؟ رگرتووه وه
  

شتفان تسڤایگ مساوى  نهری  نووسه رۆمانکى  توانم پت بم له  ئه"ناری دونیا مین هه دواهه"رۆمانى 
)stephan zweig (لی شه بهنج  تره  ناوی نۆڤ)die Schachnovelle( م دزیویه رى گرتووه وهتى،   نا
  وه رکى وریا بیخونته ر خونه ر هه گه ئاشکرا ئهکى  یه شوه  به  وه ره سه م کارتکردنى زۆر له به



 خۆی 1942  ی نوسی له و رۆمانه  ئه1941سای   تسڤایگ له ، هاتووه کووه  له م رۆمانه  ئهتزان ئه
م   ئه ی نویه وه ر ئه به  له بی ئمه ده  ئه گرم بۆ کات و ڕۆژی خۆی، چونکه ده  هه م باسه کوشت، من ئه

تۆ . ین یری بکه  چاوکی تر سه بهبت  ای من دهڕ  به ، بۆیه وه بته  ئه ا دووبارهۆر تیی ز رووداوانه
ئۆسکار واید خشانکی  په  له،   قکی جوانه ند ده  چه که )گوى خوناوى(گۆران ی  و شیعره ئه ماشا ته
ى  وه  ئه ى گۆران شیعره وه ئه) Die Nachtigall und die Rose باخ بولبول و گوه(ناوى   به  ریگرتوه وه
م تۆ  ، به رگیراوه  وه ووه  له مه د ئه دا سه  سه زانت له  ئه وه سک بیخونته رکه م هه ، به خشانه و په ئه

ی  ک شازاده وهکانی  خشانه  په ندێ له  هه ، چونکه بووه  واید نه  گۆران ئاگای له ، کهپم بیتناتوانیت 
ی  که باخه م بۆ بولبول و گوه کوردی، به  به  کردووهوی ئهی )Der glückliche Prinz(ختیار  به
  .؟ گاوه رنه وه
  
 ؟ ژر چاپدایه ى ئستا له وه زانیت ئه  ده وه باره لی چی له ختیار عه  دوا رۆمانى به ت به باره ى سه ئه *
  

دۆالر ) 100000( بى   به  که وه دهى هاوتیدا خون  رۆژنامه نھا شتکى کورتم له ، ته ئاگام لی نییه
) 10 ( ى به ردانه کرت هه چاپ ده ى ل دانه) 10000 ( کهنجدا  ی ڕه ه چاپخانڵ گه  له  ستک کراوه گربه

   له  کارکی باشه مه ر چی ئه گه ، ئه ختیاره  بۆ کاک به یه و پاره ی ئه دا پانزه  سه  و لهفرۆشرت دۆالر ده
ی  وه ر ئه به ش نیاز پاکی تدا نابینم، له مه م ئه ران، به تیدانی نوسه ریت بۆ یارمه نه  کوردستانیش ببته

ند و  هه ی نوان گروپی ره مه گه  له شکه و به ره سه کی پرسیاری له یه نجیش نیشانه ی ڕه چاپخانه
ر  ک هه  و منیش وه ییه ئاگام لی ن که رۆکی ڕۆمانه  ناوه  له زانیاری زیاتر  ت به باره سه. ت سه ده

  . وه وت و بیخونمه ست بکه کم ده یه م دانه که ز ده  حه وه  بازاڕه وته رک کاتک که خونه
 
 خۆیان  م گروپانه ک ئه یه  نو رۆشنبیرى کوردیدا بوونى گروپى رۆشنبیرین و تا راده کان له  نویه  دیارده کک له یه *
 ؟ق باوى ماب  ناوى راى موته مۆدا شتک به  ئه  له ، پتوایهزانن ق ده نى راى موته  خاوه به
  
   لهک یه ر شوه هه رایى به گروپگه. ین رایى بکه ر گروپگه سه  له بت قسه موو شتک ده پش هه -
م بۆ   کورتی ئاماژه ، وابزانم من پشتریش بهیه وه پشته کى له تکى خه قیه  عهوت ربکه کان ده وهش
  . کرد
   و به وه خولنه دا ده یه و بازنه وانیش له بینین ئه ربگرین ده  وه کو نمونه ند وه هه ر گروپى ره گه ئه
کتر  ر ستایشکردنى یه سه نھا له  ته م بازنه  نوان خۆیاندا و ئه  له کیان دروستکردووه یه موویان بازنه هه

) فیق فاروق ره(وان کاک  کک له ، یه نست بووکتر درو کانى یه وشه کتر و داپۆشینى خه ورووپامایى یه
کاک تا   هه،رى  سه الماریانداو هرشیان کرده موویان په بوو هه  تۆزک بیرکى جیاوازى هه بوو که

ت   من جورئه کارهنا، که ر به رامبه ى فاشى به  من ئاگادارم وشهی کوردساتداوتنک  چاوپکه ختیار له به
موو  ، هه سکى فاشى نییه  دنیاشم کاک فاروق که سک بم فاشى، که  هیچ که  ژیانمدا به م له ناکه
ى کاک  وه ر ئه به کارى بھنیت، له سکى رۆشنبیر به ر که رامبه  به یه ند ناشایسته  چه مکه و چه زانین ئه ده

ى بى بیرکى فاشى  تا پ کردووه کى تۆتالیتارى یان میلیتاریدا کارى نه زگایه  هیچ ده فیق له فاروق ره
 و  کان گرتووه  کوردیه ته سه ده ى له خنه  ره میشه  هه سک بووه ، کاک فاروق که وه کاته بوده



یر  م من پم سه به. تى یه  هه ى که و رۆشنبیریه  رگاى ئه  له کانى کردووه  کوردیه ته سه رکوتى ده سه
م باسى  که زده  حه وه کى تره  روویه  له ،سکى فاشیه  کهختیار پى ب کو کاک به سکى وه  که بوو که

زانن و   دهق نى عه  خاوه  خۆیان به ند که هه گروپى ره.   تۆ باست کردووه م که  بکه راییه قگه و موته ئه
 بکات کی فیکری یه له سه مهر هیچ  سه  له  قسه س بۆى نییه  که وى کوردىی پۆلیسى رۆشنبیر ته بوونه

کى دیاریکراوى  یه ختیار تا ئستا روانگه کاک به.  وه ختیار بھنینه ى کاک به ر نموونه  هه،بت ن نهوا ئه
 و  وه وره  گه وره  گهجیاوازی ناو   زۆر جیگا خۆى خستۆته  له،ر چى بکات سه  له  قسهێو یه  ده  که نییه
ختیار   کاک به ،وه کانى بھنینه  وتاره کان و  یهب ده  ئه ى کاره تا نموونه  هه وه کاته تده  زۆر جگا خۆى ره له
سوفکى  یله م هیچ فه کات بوا ناکه دهت  قنیه و عه ق  عه ى باس له نده وه ووست ئهن  وتار ده که
  وه خونیته کانى ده  تۆ رۆمانه م که ، بهکردبت ق  عه لهسی ختیار با ى کاک به نده وه نیش ئهق عه
   لهکمووشت نووست و هه رۆمان دهرک دت  کو جادوگه  وه ، واته یه ر هه ده  قه ى بهبینیت بوا ده

ر  گه ، ئه ریئه مووشى به  و هه مووى تاوانباره ، هه  تاوانبار نییه س ه و ک کان نووسراوه ى مرۆڤه چاره
  و شوه  به ت نوسراوه چاره تۆ له و  ره ده  قه مه  ئهن  ده کانی پیان  رۆمانهوانى   پاهین رنج بده سه

  وه ره ده  قه رک به ک جادوگه وه  وه کى تره الیه کات له  ئیش دهق  عه  به وه که الیه  له واته. بمریت
 کاک  نووست، که  ده ره  جادوگه جه ره  قه و ژنه ک ئه کانیدا وه  رۆمانه ختیار له ، کاک به وه ستته مانبه ده

ی بۆ  که نوسی مناه یھنت تا چاره ری خاچ و مار و رۆژژمری شاعیرکدا ده شیع  رۆمانه شیرکۆ له
  .  وه بخونته

 
  کو لره  به وه ته داوه مى کاک فاروقیان نه کان وه ندیه هه نھا ره کان ته ندیه هه ى کاک فارۆق و ره  کشه ت به باره سه *
 تۆ  وه وره ى فیکرى گه ه  هه  کۆمه وتۆته  کاک فاروق که ، گوایه هو ته مى کاک فاروقیان داوه تر وه سکى ند که چه

  کودان؟  له نه و هه  ئه وه ه  هه وتۆته ر که گه  ئه وه ه  هه وتۆته  کاک فاروق که پتوایه
  
 پشتگیریان ک    مانه  ئه  و ئاشکرایه وه دوایانه  به یه کیان هه کان پاشکۆیه ندیه هه  ره: بم وه  ئهتو مه ده
 دونیای نوسین،  وار و ب ئاگا له خونده روشی نه یک ده  کۆمه  له  جگه مانه ک گوتم ئه وه. کات ده

 یت، که ختیار ده ر کاک به سه  له سه ق  تۆ که ، بۆیه یه زگاکاندا هه  ناو ده تی خۆشیان له وانی تایبه پاسه
 کوردستانیش بیت  ر له گه  ئه، وه داته  دهتم س وه  که  دهێ جار  به ،وه م ناداته ختیار خۆى وه کاک به

میان  ح بوو چیان پ گوت و چۆن وه فور ساه  کاک غه ، تۆ ئاگات لههنن رده بن ده ڕوبات له  په وه ئه
 قبوڵ  خنه  ره  که ،نددا هه  ناو گروپى ره  له کیه هتى خ قیه رایی و عه نجامى گروپگه ش ئه مه  ئه ،.؟ وه دایه
 . وه م بداته  وه که  لگیراوه خنه ن ره  ناده  رگه  بگرن و که یان هک ره رامبه به  لهێنین گو  ئاماده  که،ن ناکه
مان باس   ئه ، خۆوه کاته  چۆن بیر ده سک ئازاده موو که  هه ،وه ه  ناو هه وتبته  کاک فاروق کهب بۆ ده

ن؟ ئایا کاک   ئازادى فیکر بکه ن باس له  ناده مانکاتدا رگه  هه م له بهن،  که س ده که  ئازادى تاکه له
سوفى  یله ند فه  کاتکدا چه ، له وه ى ئایدیالى بیر بکاته  شوه  به  کهب ه  ههب هفیق بۆ د فاروق ره

 با کاک فاروق ، تى ئایینى ئیسالمیان کردووه  خزمه بوون که  ههسوف یله  فهینند ، چه یه ئایدیالیمان هه
  ر له ک هه  نه س ئازاده موو که ، ههى ه بت پى بین هه  چۆن ده وه کیش بیر بکاته کو ئیسالمیه وه

  بت ئمه بژاردنی ربازیشدا جا چ ربازی سیاسی یا فکری بت، بۆ ده  هه کو له دا، به وه بیرکردنه
ی   وزه وینه ک پۆلیس بکه ین و وه وت بکه کانمان زه ره رامبه ی به وه مافی ئازادی و بیرکردنه



ت   ده، کپنین ردا بسه سه یان به وه ی نوسین و شیوازی نوسین و بیرکرنه کانمان و ڕگه ره رامبه به
موو ربازک   هه ى من له که  ربازه س بھنم که موو که  هه ت به ناعه توانم قه نیم، ئایا من ده ه من هه
 و  یه ختیار ربازکى خۆى هه کاک به. خر  بگومان نه ن، ه هه  ئوهپیان بم  بتوابم تا  ،راستره
نی جیھانبینی   بۆ خۆیان خاوهریوان  کاک مه تى و کاک ربین تى خۆیه  تایبهکی یه وه بیرکرنهن  خاوه
 پى بى  وه کرده نهلى بیرى  ختیار عه کو به س وه رکه  هه  که نییه وه ماناى ئه  بۆیه.  خۆیانن ت به تایبه
  چونکه. زگاى رۆشنبیریدا نابت ناو ده م له  به،بت زگاى حزبیدا ده  نو ده ، له ره  الده  رگه  له مه ئه
 ئایدۆلۆژی هیچ حیزب و یزگای رۆشنبیریی بت و پاشکۆ راست ده ر به گه زگای ڕۆشنبیریی ئه ده
ند  هه  گرۆپى ره یه  گومانم هه میشه  من هه بۆیهی جیاواز، نگ نگ و ره  ده بت له بت، پ ده نک نه الیه

 .یانجونت  ده وه  پشته تک له کى سیاسین و ئایدۆلۆژیه زگایه کى رۆشنبیرى بن ده زگایه ى ده وه پش ئه
کو   کاک فاروق به  له رگریکردن نییه م به که  ده م قسانه کاتک من ئه: ش بم وه م ئه که ز ده حه
  .  کاک فاروق گرتووه شم له خنه  راستی و من بۆ خۆم ره  له گریکردنهر به
 
  ؟  چ ئاستکدایه یان له که ته  خزمه ن وه که  رۆشنبیرى کوردى ده ت به کو گروپک خزمه  وه م گروپانه  ئه تۆ پتوایه *
  
ى  ته ناعه و قه  ئه مه انم بگهم ناتو ، به تکى باشیشیان کردووه  و خزمه تیان کردووه توانم بم خزمه ده -
  لهکو کاک ربین   وه ن عریفه ی ئیلھام و مه رچاوه مان سه  و ئهیه وه مانه  دواى ئه موو شتک له هه

، )لى بگرت ختیار عه  به  لهێ گوتب  تبگا دهوت بیه کس رکه هه(ت؛  دهختیاردا  کۆرکی کاک به
ختیار و  م و من نووسینى کاک به کهبماشایان  ته  یه و شیوه به  مویستووه نهوت و  راستى من نامه به

م   به، مانه کک له ریه ر هه سه  له یه  راى خۆم ههو وه خونمه ده یناسم تریش بیناسم یان نه رانى نووسه
 یییر رۆشنبکی یه ونهراستى  مان به  ئه،خر  نه،قى ئینسانى کوردى  عه مان بوبن به  ئایا ئه ى که وه ئه

و   ناو ئه تر بچنه کانى خهن و  رخه دهخۆیان ک  یه قوتابخانه ک  وهى کوردى تا ی رۆشنبیر  به وایان داوه
کانمان زیاتر هیچی  نجه فاندنی گه ه و خه م گروپه تی ئه  نرگسیه ش له مه ئه. ى فربن  و لوه وه قوتابخانه
 ئاستى  کو له وروپیدا به  ئاستى رۆشنبیرى ئه ک له  نهی هک ختیارو گروپه ی کاک به وه ر ئه به ، له تر نییه

  گاى ئمه و کۆمه م بۆ رۆشنبیرى ئمه ، به  گوتووه یان نه شتکی تازهبى و فارسیشدا  ره رۆشنبیرى عه
  . ین  تبگه یه  زۆر شت هه وت تا له  هشتا کاتمان ده ، چونکهیه شتکى تازه

 
 ریفۆرمى   کار له یتوانیوه  نه ، بۆیه یراندایه  قه  له  رۆشنبیرى ئمه بینیت، پتوایه ۆن دهئستاى رۆشنبیرى کوردى چ * 

 تیدا بکات؟ یه سیاسى و ئابوورى کۆمه
  
ى  گاى ئمه حزب کۆمه. ژین کى حزبیدا ده گایه  کۆمه  له  بزانین بت ئمه موو شتک ده  پش هه-

ر  گه ، ئه وه  حزبه ندى به یوه  پهبو هیچ شتک نابینیت  ک بۆ خۆی  ئۆردوگایه به   به کردووه
،  کیان برسى کردووه موو شتک خه  پش هه کانى ئمه زبهحبیت ناتوانى بژیت،  نک نه الیه ربه سه
م ئاڵ  ی برسین یا برسیکراون زۆر که گایانه و کۆمه  ئه بۆیه مریت، ندا ده برسا  لهبیت  یدا نه گه ر له گه ئه
کی ب مانا زیاتر هیچی تر  یه  قسه گایاندا له  کۆمه و جۆره  ناو ئه  و ریفۆرم لهردا دیت سه ۆڕیان بهو گ
 میکانیزمی  شک له  به وانیش بوون یان کراون به  ئه وه ندی رۆشنبیرانه یوه  په ت به باره سه.  نییه



 نانت  حیزبژیت،  ووتکدا ده تۆ له کرد،  ندییه یوه و په ر ئه سه م له کارکردنی حیزب، من پشتر قسه
  بت له ، تۆ دهمرت  برساندا ده ت، حیزب نانت ببت ماڵ و منات لهفرۆش دهپ  ئازادی  ر به رامبه به

توانیت   بت، چۆن ده گای ئمه ی کۆمه  هاوکشه مه بژریت، ئایا ئه ککیان هه نوان ئازادی و ناندا یه
و  ره  به گای ئمه  حیزب کۆمه وه کی تره  روویه له. ؟یت تی بکه یه یان کۆمه ریفۆرمی سیاسی  باس له
 پۆلیس،  بیت به گا ده رتاپای کۆمه ند سای داهاتوودا سه  چه بات وا بوات له کی پۆلیسی ده گایه کۆمه

 بۆ  مه ی ئایا ئه ئه. ین؟  چ ریفۆرمکی سیاسی بکه توانین باس له  ده کی وادا ئمه وایه ش و هه  که ئیتر له
  .ژی؟  تیایدا ده وه  رۆشنبیرو نا ڕۆشبیره  به گای ئمه ، کۆمه  نییه وره یرانکی گه خۆی قه

 
 یت؟ وت چى بکه ته  ده کانته ر پۆژه سه دوا پرسیارم له*
  
  ه ، کۆمه اره وت ه  دوانیان کۆمه بوو که ند کتبم هه ى چاپکردنى چه  بۆ کوردستان پۆژه وه  هاتمه   که-
م  متوانى له  نه وه داخه م به م، به  ویستم چاپیان بکه  شیعر که ه  چیرۆک و کۆمه ه  و کۆمه یه خنه ره
ر بشپرسیت بۆ  گه رماندا هات، ئه  سه  به وه  ناخۆشه ساته و کاره  هۆی ئه بهم،  شدا چاپیان بکه ره فه سه

 هیچ  ست نیم به یوه خۆم و په ربه سکی سه ی من که وه  ئهر به م له کردوون؟ ده تا ئستا چاپت نه
 ناو واقیعی خۆیدا  بت له خۆ بت، ده ربه سک سه ر که شدا هه گای ئمه  کۆمه ، له وه نکه زگاو الیه ده

   .بمرت
  
  

  تبینی
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