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   زاهیروت که ههسازدانی ... ند کا  رمه ڵ هونه گه  له دیمانه

 
تای  ره  سه ك له هی آورته: وت که هه 

  ری؟ آاری هونه ستكردن به ده
نی  مه تای ته ره  سه ر له من هه: آا

کاری  ری شوه  خولیای هونه وه منایمه
ستپکردنی کاری  تای ده ره بووم و سه

یکرنم له شدار ریم بۆ به هونه
دا 1992/1993 سانی له پشانگادا  

کار  ندی شوه رمه  هونه که، بوو
کی  رگایه مامۆستا ئاری بابان ده

بۆ کاری ، وه ی واکرده وره ری گه هونه
رز کاک ئاری بابان   زۆر سوپاسی به وه تانه که ی رۆژنامه رگه  له  وه ر لره  هه بۆیه، ریم هونه
 ـ آاریم ـ  ر نازناوی هونه م له سه وه بده مك روونكردنه م آه آه ز ده حهها  روه هه، م ده که

ر  به نھا له لبژاردوه ته وه ناوی آالم هه ریمه ستپكردنی آاری هونه تای ده ره ر له سه هه
ناوی خۆم ، آارانه و وه بچمه نو دنیای شوه یه"آوردی"زم آردوه به ناوكی  ی آه حه وه ئه

ش له آاتكدا بوو گۆڤاركی آوردی به ناوی ـ دیدارـ  مه آه ئه، )منیره (بی یه هر ناوكی عه
  . یمانگادا بووم ی په  له ڤیستیڤالی سانه1993ڵ سازآردم سای  آی له گه یه دیمانه

  
  یت؟  آه ؟ به چ ستایلك آار ده رچی یه ند کا هونه رمه ی هونه روانگه له : وت که هه

که  هونه وه ی منه  روانگه له: آاینی راستییه  بۆ ده ر هۆکارخود و  مرۆڤ له  که ، آان رب
کانی   شوه کک له یه  پاشاندا له  له، کات ستی پده ری خۆیدا زووتر هه رۆکی هونه ناوه
 واقیعی  وم داوه هه وه  ی تابلۆکانمه  ڕگه منیش له، کات ی ده  کۆمه ش به ردا پشکه هونه

من به ستایلی نوێ و ، میش ی دووه می برگه بۆ وه، رببم واری ده ی کورده گه ژیانی کۆمه
  . م آه ری ده آاری هونه) بستراآت ئه (مۆدرن واته

  
 ؟ن  کامانه  تاراوگه  کوردستان و له کانت له ریه  هونه چاالکییه: وت که هه

ی  :کاشانگای ڤیستیڤا شداری  به1992سایپنهام کردیمانگ ی په  سا  
   کردوه یمانگام ی په شداری پشانگای ڤیستیڤای سانه به1993سای
  ندان رمه شی هونه  هاوبه ی سلمانی به خانه  هۆی مۆزه له1994 سای
   ندان رمه شی هونه  هاوبه هۆی سورکو به له 1995سای 
   ندان رمه شی هونه  هاوبه هۆی ڕۆشنبیری به له 1996سای
شی   هاوبه  ی مارسدا به8یادی ۆی سورکو پشانگای خانمان لهه  له 1997سای
  ندان رمه هونه
ندانی  رمه شی هونه هاوبه مانیا به  شاری شتوتگارت ی ئه له ، ران نده هه  له 2001سالی
  .  مانیم کردووه ئه، چیکی، پۆلۆنی، فریقی ئه، یونانی، کاری بیانی ئیتالی شوه

  .  وه مانیا کرده  ئه کان له نگه ڤای ره ناوی کارنه تی خۆم به   پشانگای تایبه2005 سالی 
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ڵ  گه آی هاوبه شی یه له آه پشانگایه، م آه ئستاش آار بۆ پشانگای تازه ده
-11-04رۆژی  مانیا له ر له شاری شتوتگارت ی ئه ندانی بیانیدا هه رمه هونه
2005شانگایه و هاتن وه  آاتی آردنه19:00آاتژمشانگا شو، موانه  بۆ ههی پنی پ

Bischhof-Moser-haus 
Wagnerstrasse 45   

  
  بینی؟ کاری چۆن ده ری شوه مرۆی هونه ئاستی ئه: وت که هه

وه هونه: آاکی جیھانی و ئه  خۆیدا هونه کاری خۆی له ری شرناسیونالیزمی فراوانه نته ر  .
ربرینی  رو ده کو هونه  وه وه که زه گه ردوو ره  هه کارانی کوردستانیش به ندانی شوه رمه هونه
  ی واقیعه وه نگدانه ی ره  ئاونه کاری کردۆته ری شوه و هونه تیدا هاوکاره  ند رمه هونه
  . وتووی ت وبیری دواکه سه و دیووی سنووری ده کانی و ئه تاه

  
  ی به ندانه رمه و هونه هبۆ ئ ندو رمه کادیمی بۆ هونه ری ئه  بۆ هونه دیدی ئوه: وت که هه
، دا رییه  هونه له ئاونه وانه  کی پچه یه ونه ؟ چیه، ن که ری ده  کاری هونه وتکی دیکه ڕه

  . وه بیننه خۆیانی تیادا ده
به مه کادیمی ری ئه هونه: کا آی روونتر  به واتایه،  نده رمه ی گۆشکردنی هونه ند و النکه
نگاو به  هه، ی آی قوتابخانه یه ر بنچینه له سه، ره ماآانی هونه آادیمی فربوونی بنه ئه
آانیان به  موو پوانه یان هه برن زۆربه آادیمی ناو ئه ی ئستا به ئه و آارانه ئه، نگا و هه
یكی و ئینتیباعی وه له آاری واقیعی و رۆمانت كو تكه به، ج ناآرت ردا جبه سه

  یه وره رۆلکی گه، ن که  کارده وتکی دیکه ڕه به ش که  ندانه ر مه و هونه ئه، وسروشتی
رخ پیشاندانی توانای تاآه  ری هاوچه هونه، رخدا ری هاوچه  هوونه له بواری شداریکردن  به
می خرای  ه ردهس، م رده سه، یه بینینی تازه، ری تازه هونه، رییه گه داهنان و تازه، سه آه
موو  ندك هه رمه موو هونه رج نییه هه به بۆچوونی من مه، بینین رۆژ به رۆژ شتی تازه ده، یه
وی ژیانی  كو له ڕه به،  آار بكات ست به و سا ده ئه، زا بت ماآانی ئاآادیمی شاره بنه

رج  مه، بت فری ئهودان  رنجدان و هه وه و سه مایانه به تاقیكردنه و بنه ریدا زۆر له هونه
بۆ ، وتوو بت رکه ری سه ند و کاری هونه رمه ری هونه کادیمی دروستکه ری ئه نھا هونه  ته نیه

  . شی پزیشكی به، کنیکی سلمانیم یمانگای ته رچووی په ک کا ده  من وه نموونه
   

   زیاتر لت نزیکه؟ نگیان ن؟ کام ره یه گه ند چی ده رمه کان بۆ کا ی هونه نگه ره: وت که هه
ویستیم بۆ  وامی ژیان و خۆشه رده به، ویستی یامی خۆشه واتای په کان به  نگه ره: کا
نگی  زیاتر ره،   نزیکه کانم لوه نگه موو ره هه... کار  شوه ی کرده"آا"ک  ی وه کان من نگه ره

 خوناوی و  ساته رهموو کا و هه وه بۆ ئه ڕته گه ش ئه مه  ئه که   نزیکه سوورم لوه 
  عبیرم له ته  تابلۆکانمدا له،  ریوه مانی پدا تپه گاکه  مژووی کۆمه ی که جینوسایدانه

  سنووره،  نووس چاره ری به شه، رۆ  په ڕه شه، کیمیاباران، ڵ  کۆمه نفال و گۆڕی به ساتی ئه کاره
   واتای برا کوژی و یاریکردن   بههار و هتد کردوه ناو خۆ ی به وه رانه گه، کان کراوه غه ده قه
  
مینه سازی بۆ  وروپا تا چه ند تاراوگه زه ئه آارك له ك ئه زموونی شوه وه: وت که هه

  آات؟ داهنان ده
ی ئه: کاوه زموونی من وه به پك ك شكی  ك وایه آه خه ریایه وروپا وه ك ده ئه، آار

م آاتك آه چویته  به، بینت آانی ده  و جوانییهآان پۆله  وه شه ریاآه ر ده ر له سه ئمه هه
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پۆل و ئاوی  ر جوانی شه ریا هه بینیت آه ده و سا ده رۆآیمان بینی ئه وه و ناوه ریاآه ناو ده
ندك له ئه وروپا  رمه ر هونه گه ئه. زاران ژیانی زیندو و مردووی تدایه كو هه  به!زۆر نییه

آانی زۆر  ربگرت داهنانه تك سوودیان ل وه ك بابه وه وه آان بقۆزته ژیانه زیندووه
به بۆچوونی من . یبینی تدا ده ی داخراوی رۆژهه ك له آۆمه بت وه وتووتر و قوترده پشكه

وته  آه كو ده به، مینه سازیت بۆناآات م زه به، آانی داهنان زه گه  آكه له ره وروپا یه ئه
  .. ه خۆیآ نده رمه وی هونه ر هه سه
ت   تایبه ندان؟ به رمه ستانی کوردستان بۆ هونه ده  کاربه  له داوات چ چییه: وت که هه

  ندی ژن؟  رمه هونه
نگی بیری ئازاد و   زیاتر و زۆرتر هاوده  که یه وه ستانی کوردستان ئه ده کاربه داوام له : کا
ری بیری ئازاد   زیاتر دایکی گۆشکه که  یه وه ندی ژن ئه رمه داواشم له هونه، می ئازاد بن ه قه
  .. بن
  
  ت؟  دوا وته: وت که هه

م  ڕیز بۆ ئه زۆر سوپاس بۆ تۆی به، ر بژین هه، وامبن رده به، وتووبن رکه هیوام سه به  : کا
 .  یه وه رکردنه سه به


