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  زانازانا. . . . . .   وهوه  هه حسین میسری هات حسین میسری هات  وهوه  دیسانهدیسانه

  
 خۆ  وه له  درین ساه ندی خۆی له تمه نگ و تایبه ڕه جیاجیاکانی جیھاندا   وته  لهدراما
م   لهکو  نھا پشتر به ک ته نه. هتد. . . . فرانساو، ئینگلیز،  ئامان  له ماشاکه ته. گرتووه

ختی شانۆ و  ته  انهیتوانیو  وه مه  جیھانی دووهینگ جهپاش   لهودا و ونجا سای ڕابورد په
 و  وه ئامرازی هوشیارکردنه و وتن یان دینامیکی پشكه نامهرگی ڕۆژ ڤیزیۆن و به له ڕووی ته

  . ت بیانپدان ره په
، کسانی مای دیموکراسی و یه ر بنه  سه ک له نانی کۆمهتبنیاش بۆ  اباشترین ڕگ

د  مه می موحه رده  سه له.  دا نه زمانی بگا  له هیدا کردن زایی په  شارهپدانی زمانی خۆ و ره په
کانیان  مرۆڤهڵ هاو گه ندن و ژیانکی هاوتا له سه ره پهبۆ  بی ره ی عهمیسر  لی پاشادا له عه
من . رگا جیھانیان بۆ زمانی خۆیان وه و نووسراوی  واوی ڕۆمان و هۆنراوه ته، بھنن دی به
  گشتی له ر به هونهتی و  تایبه  شانۆ به باری لهکان  وا میسریه مدا که که  بۆچونه لهنھا نیم  ته
کیان  یه،  دووان بنکان ش هۆیه ئه. وتوتربوون  ئستا پشکه جاکاندا زۆر لهن په
  ئاشکرایه. هنان بت وه ره ده رخی له ڕاگرتی چهش  وی دیکه ئه، ر و بیر نههوبیکردنی  ره عه به
ھا ن ک ته  و نه وه ته داوهر  روبه و ه وتانی د نگی خۆی له  ڕه بیکردنه  عاره و به ئه  که

  .  وه بیشی گرته تی عاره سه  دهرکانی ژ وه ته ت نه نانه ی سینا و تهر وبه کو ئه هاوسکانی به
ند  م چه هل.  یه ل هه چوونی کۆمه ڕیوه بهر  سه کجار زۆری له کی یه ریه اریگهکزمان   ته به هه

  نھا وته  ته وت که ڕیکه خرایی به  به کنۆلۆژیا هنده ی جیھانی ته وه ڕهردودا  ی ڕابو ساه
ن یر ب گه  ئه رمی تدا نیه شهش  وه ر ئه به ر له هه. کرد یدا بیان ده  گه کان له زمونداره ئه
کورد و رت یگ رده وه   وه ره  دهوتانی  لهی کورد  الی کۆمهنگ   و ده وینه یر هونهی  رچاوه سه
 پسپۆڕ یاخود  ئمه.  لماندوه سه نهدا  و بواره لهیکی دیاریکراو  شوه  بهیکو ئستا بوون تاوه
  . بووه نه وت  لهدا  و بواره واومان له زای ته شاره
  یشتوو که ی وت پگه وه ره ده  له  الوانی  سک له ند که چه سای ڕابووردودا بیست  ی ه ماو له
  به ی ناوخۆڕ شهغدا و   به ی هک  داڕوخاوه ڕژمهوتنی  شون که ترسی گرتن و ڕاونان و به  مه له

   کاره مه ئه. نن دا پبگه  بواره و خۆیان له   هاتن توانیویانه وه ره و ده ره ناچاری به
  هو همھنان رهه نان و بهره  ده ر باسی دراما و له  سه ر بینه گه ل ئه  وه  یه که کنیکیه ته

گریمان .  توه  خراپتر گرتووه ی به ئمه کان ردی میسریه  ده کو نواندن خۆ پم وایه بیگرین تاوه
  ر الوه گه  و ئه وتووه که  هه"شکسپیرانه "   الیانه نگیان مه کان خۆیان ده ره کته ئه

  ه و کۆمه ی ناو ئه تاککان ته  بابهخۆ، ن  چاکی بکهتیان پنادر  ڕگه وه ره کانی ده لھاتووه
  .   شیاوی گۆڕڕانکارییه ینووست ده
ری  کی ناهونه ند هۆیه ر چه به لهی    زینه و پایه ئهرهنان و  دهباسی ر   سه وه دمهخر  نه
من . م که تان ده تیه یه  کۆمه و کشه رقای ئه مک سه  که وه خۆمه به، وت س ناکه ست که ده به
، رمان بت  دهردی ب ویش ده کات ئه ده وه  لهن چی؟؟  ده  ئوه نی خۆپیشاندانه م شایه ده

؟  تان داوه) یۆجین (ی زنجیرهرنجی  سه. . . . . کوردستان تیڤی، بم  نه که ژنه ردوو جه  هه با له
م  به، تی ی خۆیه کانی کۆمه ی ڕوداوه و ئاونه  واتایهتا بیت ب کی هه یه زنجیره

ی  که  ناکوردیه ی تکسته نگ هنده نگ و ڕه  نواندن و ده رهنان نه  ده  نهیان مجاره ئه
 پش چاو  مه یتان بخه  کام نموونه؟؟ نازانم کسانه  زمان یه ئایا دیالکت به. ژنت مھهنا
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حای   وه له  موو ساه م هه پاش ئه نت مدیاکا نانه ته. م  وڕتان بکه وه خۆمه کوو به تاوه
  .  گڤت و گۆ کردن جودایه) ڤی په ( زمانی  زمانی نووسین له بوون که نه

سۆزمی کان  خنه م ڕه النی که،  باره ی ژوان زۆر ناله ر بیم زنجیره گه مگرت ئه دواتر خوا ده
. . . .  هاوڕیان ستم زمانه به مه،  م کارییهرد دههۆ مان  هه  به  وه ڕای ئه ره سه.   خۆیگرتووه له

ریش  رهنه  ده یه وانه ر و له کته ئهند   چه من دژ به. تمگرین ل ده بووم وه نهحای نالم 
ی  رده روه په بۆ   فرگه  له شکه میدیا به   نموونه به.  کی زیادتربت ره می ده رهه  به م بهبوا

ی وت  وه ره  ده له  ن کهما ئه. . کی ره ده. . .   وایه لره.  وره پیدانی بیری گه شه گهمنداڵ و 
  ه مان هه تۆ بلی ئه. ن یڤن وا ده په  زمانی خۆیان ده ژین و به ش ده دایک بوون و لره له
 و  وروه  گه یدی بکرت به کرا سه ده نه. یاندنی کوردی هووشیارتربن زگای ڕاگه و ده بن

ا ڵ مامۆست گه زانیاری کوردی له کۆڕی  چمه. . . . .  وه دا بچته که  نووسراوه زمانزانک به
ک  م نه به. . بۆنارپا بت  ش به زمان الی ئمهبا سیستانی .   کردانفادا کۆچی شکور موسته

. ر  ماندووبونی پارزه  بهوکرابو) اتعاب المحامی ( میان که که می یه رهه ی به که رده ده به
ستا ۆک مام زاتکی وهی  تا ئستا جگه هه  رده  زمانی کوردی ب ستانده  که  نیه وه الریم له
  کهکی زمانزان  یه ه کۆڕ و کۆمهبوونی   بۆ نه ک نیه ش هۆیه وه م ئه به.  وه ته گیراوه شکور نه

  . مووان  بۆ هه رچاوه  سه ببته
لوول  رده گه. .  ره  ڕامیاریکردنی هونه به   باوه ی الی ئمه ترسییه  پ مه گره و ڕگه ک له هی 
  که ی خودی زنجیره  هنده ی کهک ر و پشه روه  سه کاته ستا دهتی ئ سه ن ده اوهختی  سایه هک
و  ککی ئه چارهبی نائاشنان  زمانی عاره  به  کان که شتا ههی  وه هنت  نانه ته،  هر ودرژودو

  . ولود بت وی تر خری مه  کوردی و ئه به  وه ته یان بۆ ماوه یه زنجیره
   له هک داک یه  ڕسته ی کوردی بژمرت له هشوت و کوڕم ده، م که نه  و با قسه که مهم پ قسه

  . وت که  گوێ ده  به رنامه  به رنامه فای به زاری کاک مسته 
  ڵ بگانه گه راورد له به   ساوای بهی کوردی  زنجیرهری  ک هونه حسن میسری تاوتوی نه

  که ر رهنه ردا ده هونهجیھانی له .   یه فسانه ئهندنیشی ال  سه ره سای پهکوو ڕ  به ککردووه نه
 دیاریکردنی، کانن گره خنه زرۆی بۆچوونی ڕه  تامه هکانی جیھان نده رمه هنستم هو به دا مه لره
  گرتن له خنه  ڕه یهحسن میسریرچی  هه. سته به ڕی مه وپه ئهال کانیان  مه رهه بهم و کووڕی  که

ر و  ر بینه  سه باته  هرش دهکردنرگری  بری به له. بینت ناوچوونی خۆی ده  له بهکانی  کاره
ی   زنجیره  له که  ئومدم وایه. وانی گۆڕپانم م و پاه رده شری سه، نھا بام من ته. . . ت ده

  . رگرتبت کانی پشوو وه ه  هه  لهدا سوود ئاینده
. تی پناخۆین فه زانان زیاتر خه مه  ڕه له و  نیه  ی ئمه  کشه بگوومان حسن میسری تاکه

شم ال  که یامه من پهخر  بت؟ نه رده سه مان چارهش  باشتر کیشکهکیر رهنه  ده م ئایا به به
ی  که ه ی کۆمه  نیوه ئازار به.  زمانی من بت و لی حایبم به  یامک که په،  نرخه به
   . کانی منیش بکات و بوربت مه خه  لهباس ، نت گه نهی وتم  وه ره ده
رچی  گه ئه، خۆین ربه تی سه سه دهو زگا  ن ده  خاوه  ساه  16ی   وا نزیکه ڕزان ئمه به
  ینه دا بکه  بواره کانمان له واوی بتواناییه کرت ته م ئه کردوین بهت  کاری کۆکی و ئاژاوهنا

  ؟ وه نگه بهتابلۆ و  ئهی  چوارچوه
وت خۆم  مه ؟؟ من ده  نیهیاندن ڕاگهکی  ره سهرکی  ئه،  زمان پدان به ره پهئایا پاراستن و  
  رخۆر؟  یاخوود به؟زگا ری ده به ڕوه ڕکخراو؟ به؟؟؟  رپرسه ک به،  وه مه که  نزیک نه  گژاوهو له
  کانم له  و برینه وه وته  وت که چاوم بهردان   سه ند جارک به ند سای ڕابووردودا چه  چه له

  هناوه ج نه یی خۆی به وه ته رکی نه یاندن ئه نجام ڕاگه رئه سه.  ئازارترهاتن بهبری ساڕژ 
 ی خۆی که  شیرینه بری زمانه کانم له  هاوتییه  که وه ی خستۆته وره کی گه شاییهۆبو 
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کو  تاوه   بگره الوازه ک ی کوردی نهیاندن زگای راگه ده.  کردووهبی  زرۆی تۆرکی و عاره تامه
  .  نیهئستا 

   
  سوید/زانا 
   


