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  سةبري سلصظاينسةبري سلصظاين.... .... هوذاندن بةرما وباندؤرصن وص هوذاندن بةرما وباندؤرصن وص بوبو
  
. ک)  لمینه ندییا وی دسه بوونا وی ئاست هشمه ل ئاوای هه  به لمینه بوونا وی دسه ندییا مرۆڤی ئاوای هه  ئاست هشمه نه (

  مارکس

  
وی ژی  یاما ئه ک بۆ رامیارێ کورد و په  تن روینڤیسه رۆناکبیرێ کورد بوویه،  بۆ کری  من ئاماژه ک کو ل گۆتارا بۆری ده وه

  . یاما وی ک بۆ په رگرانه  تن وه بوویه
 بھاڤژم  ر ره  دسه ز خوه ول دا کو ئه  من هه بھووده. ک بلند و قالند دیت ک دیواره ی ل هنداڤ نڤیسارێ من وه ڤ ونه ئه
ک  ک پرسیار وه  هنده نگ ده ک کلیکن بده هنده د. یھات ل هه  به ژنا من بلندتره  من دزانی ژی کو ژبه نده رچه هه
  . مرینن رسڤان کو وی ئاگری بڤه ک به ز ب هڤییا هنده رێ من زڤرین و ئه یان ل دۆر ئاگرێ سه روانه په
ژگارا رۆ رکو د ز بۆ ک دنڤیسم ژبه ز نزانم کا ئه ل ب راستی ئه به. ز چ دنڤیسم و ژبۆ چی دنڤیسم ز بزانم کا ئه  کو ئه دبه 

ر  مبه سازن ل هه موو ژی نه نگ و هه رته ین به م و کامنه ره ک مه ری ژبۆ هنده رمانبه  فه  نڤیسکاری ژی بوویه ڤکات ده هه
  . ی ردارییا کارێ چاند و وژه راستییا به
:   نه ربخوه هن سه زگه کو دههینن  ران ژی رادگه نده سا ل هه روه التی و هه نی ل ناڤ وه مه دیا و چاپه هن مه زگه پانییا ده

  .. .  و هتدر کۆڤار و مالپه،  رۆژنامه، ڤزیۆن له ته
مانی  ر زه ر جھـ و ل هه  ل هه به  هه یا خوه موو ئالییان ماف بژه  کو هه وه نج ئه ز ژی دبژم و یا قه تۆ دبژی و ئه، و دبژن ئه
  . ژی
  ؟ ل کی راستی دبژه به
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ر  گه سا ئه روه هه "  ب خوه ژراستی  و بوهادارترهپیرۆزتر،   ریا راستی پیرۆزه ":  پرسیار بکن دێ ببژهم ژ لیسینگی ر ئه گه ئه
 نزیکی   کو خوه چاره  راستی و ئازادی نه هه  بگه تا کو مرۆڤ بکاره هه: "  میالن کۆندرا ژی پرسیار بکن دێ ببژه م ژ ئه

  . " مرن بکه
ز راستی  ئه " : ها مه بکن دێ ب بدوودلی ببژه لگه س ل ناڤا کۆمه زانترین که ی نه پرسیارێ ئاراستهمان  م هه ر ئه گه ل ئه
  . "دزانم
ل   گردایی به  ڤه رییا مه وه رداری و بوونه وهه بوون یا کو ب گه رخوه ت راستییا سه ز ب خوه وێ راستی نزانم ب تایبه ئه

  : بکم  ئاراستهوێ و پیڤانن   و واتهـه  تگهی رباره ک پرسیاران ده دزانم هنده
 ک ساز ب کار دهینن؟ بوون ب ئاوایه رخوه  پیڤانن سه یا مه وه ته  نهنه زگه ئایا ده  
  دپارزن؟  ده ولدانن خوه بوون د کار و هه رخوه یا سه ئایا واته 
 ؟ لمینه  دسه هان ده زگه  د وان ده ا خوهی راستیی تا کیژان راده هـ و رامان هه ک تگه بوون وه رخوه ئایا سه 
ک ژ  ی باندۆرێ ل هنده تا کیژان راده ک ئالیکار هه ک هۆیه  وه ری ڤه رمانبه بوون ژئالی کار و فه رخوه ئایا سه 

 ؟ یانه وه ته ندییا نه ها ئاست هشمه روه  و زمان و هه ناسنامه:   دکه س مه که تییا تاکه سایه ماین که بنه
تی د پرسیارا  سایه ماین که ی پگری ب بنه تا کیژان راده  هه ک پکھاته ژ ئالی ئاکاری ڤه بوون وه رخوه ا سهئای 

 ؟ ژۆر ده
 نگاسییان؟ واداری ل ته هکرنا بازن هه رفره  ژبۆ به که بوون تن دروشمه رخوه ئایا سه 
 ؟ س بھلگره رکه ؟ یان کر ده کو هه  بھلگره س دکاره کهر  ئایا ما هه رپرسیاری به ر بار و به گه بوون ئه رخوه  سه 
 ؟ یه  هه بوون ده رخوه ی سه  د چارچووڤه ئایا تاگری سازییا خوه 
  ربخوه و ژی سه  پویسته کو ئه  ما نه بات بۆ دکه س کو کار و خه  که خوه  نه ر به هـ و ژده بوون بنگه رخوه ر سه گه ئه 

 یی و رازداری؟ واته ب کمایی ژ ئالی  به
نجام  ک دن ئه یه ن و شوه رگیز دێ ب دیمه  هه الڤ بکه ها به ک وه کالمه هر  ربخوه ک سه هه زگه ر ده گه ر دکم کو ئه ز باوه ئه
  .  وشتی ب کار بھینه  و ئارمانجن سنج و ره ساز و کرهاتی ل گۆری سرگه، ک دن کنیکه دێ ته.  بده

،  ت ب کار دهینه ن و ئاوای تایبه ورا دیمه  له  یه ربخوه سه نه سا بۆ دچم کو ز وه ی ئه ێ رۆژنامهزموون و رووخسار ل ژ ئه 
  ؟ نجام دده سا ئه ک وه  و ئارمانجان کاره ل گۆری کیژان سرگه:   یه ڤه ل پرسیار ئه به.  ساز ب کار دهینه ک نه کنیکه ته
 چی  ؟ کامنه  یه ربخوه  سه فتیانه ک هه یه  کو رۆژنامه زن نڤیساندییه ک مه انشتهرچی ب م  ژبه خوه  به نه ربخوه  سه ر نه گه ئه 

  ؟ یه
 ک باش ڤانه ک خوانده یه تا راده  هه  دکاره موو کماسین خوه الڤ دبه ب هه  و به ڤه ردکه ڤرۆ یا کو ل دوهۆک ده یا ئه رۆژنامه

 و  ک دورست و نموودار ب کار بھینه یه شوهری ب  گه ستن رۆژنامه نگه و شههـ  رج کو تگه ل ب مه  به یدا بکه ری په ڤه ل ده
  یه خن جڤاکی پ هه هک ت رکو پویستییا هنده  ژبه وام بکه رده  به ڤایی خوه  و ته که ره ماین سه ر بنه  کو ل سه ول بده هه
من وێ ژی  ده  و سه رێ ب گشتی کامباخه ڤه ی ل ده و وژهوشا چاند و خواندن   چونکی ره مناکه  خه  کم ژی به  رژهند رچه هه

  . ی یا جڤاکی ل ناڤچه رده روه ی په ندی و شوه هشمه، ندی بیرمه بۆ ئاست  ره دگه م ژی ڤه ده رسه  و سه جودا جودا نه
رێ  ئه.. تا کوردستان وله ده (رخانکری بۆ یا ته ک وێ گۆشه  وه کهالڤ د مژار و پرسن سرنج راکش بهک  ک جاران هنده هنده
 و پرس و  شه ک بۆ گنگه مینه  و زه هـ ببه رفره  به  ژی ل دکاره ڤلی کو بیاڤ وێ سنۆرداره ته)  یان نۆ؟ م وێ هاتییه ده
ک  و پنگاڤه ئه،  ژی چاوا به، ل. ی ک رۆژنامه له  ب کمایی رووپه که ره زنتر بۆ گه ک مه ره ل رووبه  به زرینه رسڤان بدامه به
   پشکش دکه  دهی وژهها جار جار نڤیسار و گۆتارن جیاواز د بارێ  روه هه،  وام ببه رده  کو به وه  و هڤییا من ئه رنی یه ئه

  .  و ژی جھ سوپاسی نه و ئه
 کو  سا پویست ژی ناکه روه هه . ین نینهس و پویستی ب دانا ک کوردی یه یه ڤرۆ رۆژنامه یا ئه ر دکم کو رۆژنامه ز باوه ئه  

 –ری  گه  ل گۆر ئاکارێ رۆژنامه–بن  وتی هه  کو کماسی یان چهال گاڤ  به نا وێ کۆل بدهویا کوردبو ر ناسنامه ک ل سه سه که
رگرتن و  ه و هاتییه گری نه خنه  چونکی هژتا زمان ره خنه ز ناخوازم ببژم ره بن و ئه ێ ههمی پرسیار و تبینی ژی د وی ده
  .. . یی و هتد چاندی و ویژه، رامیاری:   ین جیاواز ده  مهنکرن د جڤاک ده ره سه

کو ول دا  هڤرۆ کر و من ه یا ئه ه رۆژنامه زگه ستا ده التی من قه  بۆ باشوورێ وه ک کورت ده دانه ره د سهک و  ری ساله به 
ک ژ  له ز ب دیدارێ گه سا چبوو و ئه ڤانان ببینم و دیسان وه سا رۆژنامه روه ستڤان و نڤیسکار و هه لبه ڤکارن هه بھتریا هه
  ڤدوو و مه هان هه هز گ ی و ئه رنڤیسکارێ رۆژنامه  هژا سه ت ده ک تایبه ها و د دیداره روه هه. یان شاد بووماوان هژ
وشا بارودۆخی ب  ر ره ت و ل سه اسان ب تایبهنگوب  و ده ی ژ ئالی زمان و نڤیسار و وژه وشا رۆژنامه ر ره ک ل سه بیسته

ین من ب  م تبینی و ئاماژه رجه رنڤیسکاری سه  کو هژا سه ژی گۆتن یه هه. هۆین بۆچوون پکگوند تبینی و  گشتی چه
کن و  له  کو کماسی و تبینی گه راسته: رایی گۆت ژی ل ب ئاشکه  کر به نگاندن و سوپاسی ئاراسته لسه ک ساز هه ئاوایه

چارن کو جار جار پگری ب  نهم  ئه و هیک سیاسی   زمانحال پارتییه رۆژنامه.. م چ بکن؟ ل ئه  ژی به یه  ژێ هه های مه
  !وی بکن یره رنما و په

ایا رم ک سار خوازت گوهـ بدم به قه ره دا و ب مه یاال چای تک ڤه ژاند و په  هه رێ خوه نییک سه که ره وێ چاخی من ب زه
  . یڤین په
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 سا تیپا روه هه. رگرا  وه رێ خوه رکار تن به ک به وه و من   خواندییه ی ده د نڤیسارن رۆژنامه) ط (ک جاران من تیپا له گه
  هه یا کو بگه  هه هـ ببه رفره مساری به رێ خه ل کات کو رووبه به. لویست ستاند مان هه ژی و دیسان من هه) ع (و) ص(

  . نگ بمینم لویستی بستینم و بده مان هه ز نکارم هه بوهوژاندن وی کاتی ئهی  راده
و  ه ئ ل نۆکه ێ خورتی دهات بوهوژاندن بهاریا کورد ب د وه ته رێ نه به:  ئاماژ بۆ کری  ده ک کو من پشتر د نڤیسارا خوه وه

  .  دبوهوژینه  خوه ب خوه
  : بکن یانه وه ته  یا نه ندییا خوه ست و رامان و هشمه وونک بچویک بۆ ههچ کالم بنرن و پده ی ره م ل ونه کا ئه

o  ناسنامه تا کیژان راده هه ده ی ؟ یا دبه  خوه یا کوردی ت  
o باندۆرا ب تا کیژان راده هه بهوی رکرن؟ وامه رده هوژاندن و داگ  
o ده تا کیژان راده هه دامه ی ره زرینگه ستن داگژن؟ هران در  
o ده یانه وه ته یا نه رده وهر په ؟  یه  د کیژان قۆناغ  
o ن مه تا کیژان راده ههئاالڤ ده ت د بارێ مه  ب تایبه گونجایی نه ساز و نه  نه ی ؟ دیای  

هن دن و  زگه ک ده ڤکارییا هنده  ب هه نجام بده  و کاران ئه رۆژه ک په  کو ژۆرێ بازرگانییا دوهۆک دێ هنده من بھیستی یه  
ک پنگاڤان د ئالی بازرگانی و هلکاری   بکارن هنده  ژی کو د ئاکام ده یه وانه له.  ک ئیرانی بۆ نموونه انا ین بیانی وهژو
  .  را بکه سازییا ڤ نیازێ ئاشکه  کو سازی و نه ل رۆژگار شوینکاره   بھاڤژه ده

رییا من ب نیاز و   باوه نده رچه  هه مدار به رهه رنی و به ک ئه ڤکارییه  کو هه  دبه ولی ڤه ژ ئالی کارگری و هه،  ئانگۆ
ڤ و ب  هن هه ک ژ ئاوایان دگه هن وان ژی ب ئاوایه زگه موو دام و ده رکو هه ران نینه ژبه  داگرکهوێ یره  و په فه لسه فه
ستا من پتر ژ ئالی  به ل مه به. رمی ب جھـ دهینن تا فه  سیاسه پکڤه،   گردای نه هن پارازتن و ئاسایش ڤه زگه ده
  .   یه  ڤه یانه وه ته کوردبوون و نه، سنجی، چاندی، یی رده روه په
الڤبوویی  به) ێ2005. 02. 23تی  مب رکه ێ ل رۆژا چارشه16ل   رووپه79  ژماره ( ڤرۆ ده یا ئه کالما کو د رۆژنامه و ره ئه  

ب ،   یه را کورد و ئیرانییان ده ڤکاری ژی د ناڤبه جھ وێ هه. ئیران و ئیراق:  نه  هه ربخوه تن سه وله  کو دوو ده لمینه دسه
هـ باسا کوردستان یان ب کمی باسا   ژی ب گوننه  ب خر و نه ل نه به. هی ل دوهۆک ئانگۆ ل باشوورێ کوردستان سه ئه

  !ک ژ ئیراق هه ن پارزگهت  دوهۆک بوویه: رۆڤاژی ل ب به  کرن به هاتییه باشوورێ کوردستان نه
ل ناڤ  وشینن به ی ددره رگ رۆژنامه ک رۆژێ ل به ترکیا و سویریا وه، ئیران، ئیراق: ر تن داگرکه وله رچار ده ناڤ هه

  .. کوردستان؟
ز تشتان   ئه: و دبژهم ک ڤرۆ ده یا ئه ڤکارن رۆژنامه ند پابلۆ بیکاسۆ بھینم بیرا هه رمه ز دخوازم گۆتنا هونه ل دوماهی ئه

  !ز ل دنرم ک کو ئه  وه نه، ز ل دهزرینم ک کو ئه سا نیگار دکم وه وه
  رێ هوین چاوان تشتان نیگار دکن؟ ئه: پرسیار

  ل رز و سالڤن من ل گه
  بری سلڤانی سه

  2005. 03. 02ندا  هۆله
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