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ط[أل[ْحجلح ألّ جن[إل ّدث أل[ْةر
حل ٌ ط[حت ألًخلُّحتث أل[ٌّْ

حتَّطًي ئًيؤ[آل ّحبحنيًْألَُّّْث ز
مًؤُّحت خ[ْحآل إلُّئُّنيآلث ْ ذ[ٌس
م٣ً[آل ٌال إلُّحت ألُّضحنُّخل[جلٌّث

ني[سث:ني[ز﴿[ألٌُّّ:ة[حت
جبحألُّ بببب ذ٢حخبث

ؤ[ألّ خلئ بببب ني[سث خل[ف
جبٌأل[حت بببب ألختطث

مجحنرُّّّة[آل د﴿[ألُّ ّ ةر مجحنر ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت� ئُّ
حبحتحَّْ ّ ز بببب خل[ف أثبثباٌّ خلس[حتجبأل خبؤ[حتٌَّّ
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مجُّئُّةٌُّحبح ضُّْألُّة[أل أل[ٌّْ ّ ز ئُّ ٌّض ذُّؤُّأل إلُّؤًْ ةُّ ّ ةُّخل
خلُّحت خى[ذُّ خلُّحت ٌَّط[خلًجب خُّ ٌ جنُّْ ألٌُّرًحأل إلُّحتمجّحل ضُّحتسىختجبآ
ة[خًخل ضٌُّّْ: إلُّجلححتحآل ْ ٌر ملُّْ ٌ]ّألجبئ :ىٌ ضُّْ ئُّأل[ْ ْ خلُّحتٌآل

ّر. ألُّخّأل
ٌُّةُّال ْ حتحزُّحت�ٌآل ألختةٌُّّ ٌُّةُّال جنحت�جي:ْ ٌُّةُّال:نيُّك[ضٌُّّ ئُّمجُّئ طُّْ
ْ:نيًْألَُّّْ ٌُّذٌجب ٌُّةُّال:حتحزُّحت�ٌأل خلرُّال:ْ خُّمججتجبحنيًْألٌَُّّّْ ٌُّّجلحٌُّئ

ؤٌُّحبحآل. إل[ذُّ مجُّئُّةٌُّّ خبحأل ٌُّةُّال ْ أل[مُّجبحئُّذ ْ خلرُّال خُّمججت
حب ّ طًؤ حألٌَُّّّْ مجُّحت� خ خّ[ألًْ ةختجبَّ ّحبٌّ أل[طًؤ ةُّ ئُّْحألٌُّّ خًْ ّ ٌُّة طُّْ
مجُّئُّةٌُّّ خ ةُّحتحؤُّز حألٌَُّّّْ: مجُّحت� :خ خّ[ألًْآ ةختجبَّ: حت�جنجن ٌُّةُّال ْ
أل[ْ ّ ئُّز ضُّخ[ز: ئُّخبٌ[ألّحبحآ ّر ألُّخ زُّجنّؤ[آل ّ ةُّئ ّ خُّجنر ٌ[حتٌحبح: خخت�

خًْ. ألّحنرّؤ[آل ط[جلحجبٌّ:ْ ْ مجُّئُّةٌُّّ
خبَّأل�[ٌّْ �ذوُّأل ّ خُّجبَّخلر ِ ّحبَّةجن ذ ألًّخلُّجبٌَُّّ ّ ةُّخل
إلُّحتمجّحل ْ ةختجب ؤألٌُّّ إلجي ْ مجّم[حتح ئُّ ةُّجلحت َّْءآ �حألٌُّّ حت�جن�٢جن
خلُّضر حتخبمج[حتٌّ جن[آلآ:خُّال خّى[ذُّ ألُّخًْ ْ:ذوُّأل�ُّ طُّْ:نيُّء ضًحجلٌ[حتٌّ
ْ خًْآل أل[ْ ّ ئُّز جن[أل خى[ز ّ نيُّة ةختجبآ أل[ني[حتٌ[آل أل[ؤُّحتجب جبْخبؤأل ْ
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.ٌُّمجُّئُّة ْ:ٌض ؤ[ألٌَُّّّْ
آ جبَّحتةُّْز � َّْحتمج٢ :ْ ألًخلُّحت ْ طُّجبٌد َّْةً ذختٌّ: ىّ خُّجبَّخلر طُّْ
جبَّة[ز ط[ْحَّْ ىٌ ألًخلُّحت خُّ جن[أل[جلٌّ: ةًحتجبٌّ: د﴿[ألٌُّّ ّ ةر ّجمر[جي ذ[ط

جبَّة[ز. ضُّخ[ز ًّني[آل ةُّخ
خلُّحتجن[ألّ[آل ملُّألُّ ة[ذًخل[ذحبح ئٌُُّّء طُّحتةُّ جبْْ طُّال ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ ةُّؤآل

ألُّجبَّآل. إلُّجبحجبحآل إلُّحتمجّحل ْ
ْ:ألُّحتٌآل جبحذ ئُّ نييًحتط[ْح ةُّؤ[ف ٌُّجن[حت جبةُّةٌُّّ شُّؤُّ َّْء ةُّ ٌ طُّْ
ْ خًَّْ ض]ٌ ؤ[ه: خ ْ خلُّحتةًز نيُّْخل[ألَُّّْ ْ:أل[مُّجبحئُّذ خلرُّال ْ
ةًحتجبخلر[ألَُّّْ خلُّحتةُّجنُّة[أل نيّ[ خُّ َّ� حت�جن�٢جن ضُّّة]ٌ إلُّحت ّحنر[ إل
خى[ز. ضُّخ[ز شُّؤُّجبء َّْء ةُّ ألُّّآ شُّؤُّجبء َّْء طُّْ إلُّحت ًّحٌُّ ّ ز ْ

[ألآل. ئُّمجُّك ْ خُّجنحبححتآل جبء شُّؤُّ إلُّجلححتحآل خُّئىً
إلُّؤًْ خُّ ٌنييًحتط[ْح ةُّؤ[ف ٌُّجن[حت ئُّةًحتخلر[ألحبح ةُّخم ٌُّةُّال خًْ طُّْ
ْ خُّحتإلُّال أل[ٌُّ ّ إل أل ّ ؤ ط[حت� خ ألحلح زّ[ْآ: ئُّ ّ مج جبْحذختٌخن ْ أل[خل[ألحب ؤ[آل
� حت�جن�٢جن ْ ّىجنُّحت ذ ْ خلُّحتةختجبَّ ةًحتجبخلر[أل ْ ةًحتجب مجُّْحتَّذخت ئُّْحألُّجي
ٌّ]�ٌ حت ْ ةًحتجبٌَُّّْ د﴿[ألٌُّّ ّ ةر ضجمرُّ ٌّي[٣ئ جنُّإلّحب:جب.مُّخحبْئختَّق[آل

ّىجن[آل. ذ خلُّجبَّ جتْْ:مجختز:خُّألًّ ّ ؤ نيُّْحجنُّةختجبأل ئُّ
َّْةً جنحت�جيآ ْ طُّجبَّذ ؤ[ؤخلر[ٌّ َّْةً إلُّؤًْؤ[آل ةُّ ّجمر[جي ذ[ط طُّْ
ي[٣ئ خلر[ة[ألألحبة[حتٌّ:ؤ[ؤٌ ضً خُّ ٌّض جبَّجلحألف هّحبحة[حتٌّ ْ ذّحتخلف

. جبَّجلحأل ْ:ي[جلٌّ جنُّحتَّهىُّألحبٌّ ْ
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ْ َّْه[ ئُّ خلُّحتٌّ خلس يجتٌّ ذ[ئ ذ[ئ ْ ٌ�حتحخلر ْ َّْه[ ئُّ َّ زخت� طُّْ
خلُّحتهىختجبَّْ. ألّحنرّؤ[أل مّحني جنٌُّْجمرض

آ خ ؤ[ؤخلر[ٌّ ي[٣ئ آ خ ٌد[جلٌّ حت ةًحتجبخلر[آل. جبقًةختحذ شحلخ ّ ةُّخل
.جبقًةختحخل ْ ط[جلحجبٌّ ْ:ضُّخ[ز:ْ ْ:جنحت�جي خ:خبٌ[أل ألىٌُّّ ةًحتجبخلر[آل
جبَّخ ّ�ًؤ[آل ألُّة[ذَُّّْآ:خ ؤُّحتل ئُّ خلئ ّ ةُّخل . خ:خبٌ[أل ٌّؤ[ألّوجمر
ْ ٌر خىخت ألُّذٌَُّّْ:خلٌُّختٌّ :ْ ألّحنرّؤ[آل :ي[حتَّؤ[أل :ْ خلًزُّحتؤ[آل َّْةً
خُّال ْح خخت� إلُّحتةُّخل نيًألىُّ جلٌ[جبَّحت�ٌآ  ألُّف حتخلر[ألُّ خُّال إلّمت:ةُّخلّخن:خ[
يًحتخ[ألّحبحآل ْ ضُّخ[ز ْ ٌُّشحلخُّة جتٌّْْ ّ ؤ خىل إلُّال جبَّخ أل[ة[ز حتخلر[ألُّ

رَُّّْ. ّ ٌأل ملً دُّة[أل ّ ةر ْ ألًخلختحْ إلُّال ْ
طُّْ جبَّجلحأل طُّْة[ز ّر. خ ط[جنأل[ ئُّمجُّف ئُّألحلٌىَُّّْ جلٌ[ذخت:جبَّخ ئَُّّْجي

ألّىلُّ. زُّحتؤ[ألُّةٌُّّ ً خل ٌألٌُّّ خُّْ ط٢حجبٌَُّّ ض[َّْآل خلًزُّحتؤ[أل
إلُّحتمجّحل طُّْ آ خ حتٌّْْ:ئُّخلرُّال ةُّ ٌّألُّةختجبَّْ خ[ٌُّء:حت ئُّمجُّئ إلُّحتمجّحل طُّْ
جنني[ْز إلُّحتمجّحل طُّْ . ضّ[ألُّز:خ حتٌّْْ ألُّخًَّْ:ةُّ حتَّز ٌ�[ٌُّةحبح حت خُّ

ألُّةختجبَّْ. مجُّئُّةٌُّّ ط[ؤ[عُّة[أل ئُّ
ئُّ خًَّْ: زخت� طُّْخلُّحتٌّ ةُّ ٌّىختجبَّْآ حت نيُّيئحبح فز خُّأل[ْ إلُّؤّحنُّ طُّْ

خُّضرَُّّْحتٌّ:خ:مجُّئُّةٌُّّ.
ْ ٌخت إلُّئحب إلُّجلححت ةُّ حتٌحنرًَّآ ألُّجبح ٌ�[ٌ[ألُّجبح حت ذًئُّ خُّْ إلُّؤّحنُّ طُّْ
خُّحتجلٌّ مجٌُّ[ألحبٌُّْذُّّ:جن[ض خُّال ئُّضمجختذًَّآ خُّحتجبٌّ ذ[جنُّ زخت� ٌختٌّ جلألً

إلرحب. ٌآل:ْ... خلًحت ْ:ُّإلجبحئ ط[ٌُّْحت ٌحل:ْ ط[حت يُّألحبٌئ:ْ َّْء
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ط[جلحجبٌّ ْ جنُّحتحذ ْ مّحني ْ أل[آل ةُّ خًَّْآ جنُّؤُّألحبَّهُّحتَّ طُّْ خلًححتٌّ إلُّؤّحنُّ طُّْ
ز سًذّ[حتحأل ْ ٌى[حتحآل ٌحنًٌّ:إلُّخبححتحآل:ْ:ةخت خختجبَّْ:ْ:ذً جلٌَّّْ ٌّمج طُّخلرحت�ٌّ خ

ألُّحتؤىختجبَّْ. ؤُّحتمج ةًئُّ خبٌ[أل ئُّمجُّئ زُّعٌُّ[آل ْ جبَّخلر ةُّ خًَّْ.
رَُّّْ:ألّحنرّؤ[ألٌ خ�ُّحت� خلدٌُّّ :ٌ[آل طُّؤخت� ٌّجبحجب: ٌّخبحت جبَّة[ذَُّّْ ْحخ٢ ّحنر[ إل طُّْ

.ٌّحبٌّ:ضٌ ْ:جبْحت:ئُّجل جبحمج٢:ةختحٌّْ
أل]ؤأل:ْ ٌُُّّةؤ[ئ:خ[ضىلُّة[أل ٌّ خ حألَُّّْ خُّمجُّحت� ضُّْآل جلٌ[ذختَّ خلُّجبَّ ألًّ طُّْ

. جبَّخّأل ى[أل ّ جبحتحْخل ْ س٢حآل ْ شُّْجنُّةٌُّ[آل جبححتٌألُّ:ْ:إلُّأل[حتٌّ ْ ةألُّةٌُّ[آل
ْح خلُّضرُّ:خخت� نيُّألحب خجتٌّآ مّحني:ألّحنرّؤ[ألَُّّْ خُّ إلُّؤّحنُّ خلُّضرُّآ إلٌُّإل[ز:نيُّألحب
ؤف جبحت�ة[ٌّْ:ْ خُّذُّف جبَّْحتٌّ خ�ٌُّّآ:ةُّ ط[ؤ[عُّ إلُّحت:خُّْ جبَّخ خٌَُّّّْ:ةُّ ألّ خ

خبَّإلختحٌّْ. ضُّعُّحتٌّ ألًة خُّ ٌجتةختحَّْآ حت
إلُّؤّحنُّ ْ ألُّخبٌ[َّْ ط[ؤ[ألش خ إلُّحتمجّحل طُّْ ةُّ خجتٌّآ ط[ؤ[ألش خ خلُّضرُّ نيُّألحب
جلخلر[أل خُّهختٌّ َّْةً خلس خلُّحت ٌُّّخ[حتٌىُّئ جنٌُُّّة ّجمر[:خُّ ط طُّْ ّىجن[َّْآ ذ
أل[أل ّ خُّجبٌإل خ ْ:طُّْحتْز[ ؤ[أل ّ خلئ ْ ٌُّة ًحآل ّ ئُّأل إلًّح :ئُّ زخت� ىّ جبئ ْ خُّضرَُّّْحتٌّ

خلُّهُّحتجبحٌُّ. إلُّحت:ئُّمجُّحت�حآل:ْ ضُّْألُّة[أل
ةًحتجبخلر[ألُّ ض[ة حتجلمج[حتٌّ ّحنٌَُّّْ[آل ز ئُّ خُّال إلٌُُّّآ ضجلمجٌُّّ إلُّجلححت:ضُّْآلْ: طُّْ

ألّحنرّؤ[آل. حألٌَُُّّّْ:خ مجُّحت� ْ
إلُّخلر :ّْ خُّحتز نيُّيًّذُّ نييئ إلُّجلححتحآل ْ ٌَُّّْ]�ٌ خُّحت� جتَّ ّ ئُّؤ جلحت ةُّخلُّ:ةُّ طُّْ

جلحجبٌَُّّ. شُّخلُّآل مُّخحبْئ أل[ة[ز. ْ:ؤ[ألحبْخًْآل خبحآل خُّ
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جبقًةختحذ شحلخ ٌّ ةُّ:طُّْ:َّْء:خلىختذ٢ خلّ[خلآ ئُّة[حتٌّ خُّجبَّحت
ة[حتٌّ خلُّحتي[ف جلحت ّجمر[ ط  جبَّف جنَّْةً:ض أل[خلختحَّْ:ْ ةًحتجبخلر[آل
خُّحتزختخل ّر ّحبَّني ز ّحنر[ إل ؤ[ؤخلر[ ّؤًز ز إلُّحتنيُّألحبَّ ألُّّّآ خلّ[خل
مجحت�حَّْ جبقًةختحز ئُّأل[ْ شحلخ ة[حتٌّ ئٌ أؤجب ْذ خُّال ّرآ خ ٌُّةُّال
ة[حتٌّ ئُّخلُّحت يجمُّةختجبآل خ جبحأل[َّْا ذ[جلَّؤ[آل ىٌ خلىختذ٢ ّجمر[ ط ْ
أمدحبْئشُّخلُّآل ُّئُّمج ٌىؤ[آل جبٌحبححت طُّجبَّخّ[ز ْ �حآل َّْحتمج٢ ْ جلؤ[آل
ٌحلٌّ خُّحت جبٌ[حتَّ طُّع[ؤحبحَّْآ حتجنألد٢ ألًخلُّحتّـ ��ّـ َّْحتمج٢ َّْةً جلحجبَّا:
أمُّجلٌحل:ألُّخلفا دُّة[أل ّ ئُّةر طُّع[ؤحبحَّْآ حأل� ة[حتٌّ:َّْحتمج٢ نيُّألحبٌآل
ئُّألحبَّآلا أس[ء دُّة[أل ّ ةر جبْحتضختحٌَُّّْءا خ٢ََّّْحتٌّ زّ[ْآ ئُّ ّ أمج َّْء
جبحتحَّْة[أل� َّْحتمج٢ دُّ ّ ةر ئُّأل[ٌ[خ١ٌآل ّىُّ ةٌُُّّة نيُّحتؤًْا: أجبحآل َّْء
ةُّئُّألًخلّأل ا ط[حتؤف خ أألحلح د ّ ةر حأل� َّْحتمج٢ ةًحتجبٍآ د﴿[ألٌُّّ ّ ةر
ئُّ ّجمألًحت خ أخلُّحتةُّْذأل دّ ةر :حأل� َّْحتمج٢ ًٌألجمُّّآ ط٠ّحإلّؤ
ُّؤُّئة حألضض ��َّْحتمجضض٢ إلُّحتَّْإل[ حتحخّحبألحلآ ألطُّألر حتخبجبحاٌّ خّجمر
ئُّخًححتٌّ أإلُّذ[ْا خُّأل[ٌّْ ٌحنّ[آلا جبَّحتْ طُّجنختَّي أمُّف ىّ ني٢ة
ةُّ ّىجن[آلا ذ أألًّخلُّجبَّ دّ ةر ني[زىختجبأل خلُّحتَّحتحٌّ خلّ[خلّحنحبح
ئُّحتْجبحَّْة[أل خ[خم ْحيّن ًٌَُّّةّ خُّجن ْ خُّحتل جبْْ ئُّ ىإل[ذًَّ ّ ز
مجختٌأل�ُّّة ْ جبقًةختحز:جبَّة[ز شحلخ ىإل[ذأل ّ ز ْ حآل ط٢ ةًحتجبخلر[أل
خلُّحتةختجبَّ جنُّإلّحبٌّ خُّأل[ْخ[أل�ُّةٌُّّ دُّ ّ ةر إلُّحتَّْإل[ إلٌُُّّآ ذ[ٌدُّذ
حَّْآ َّْحتٌ�٢ طُّْ ةًحتجبا ْ أةًحتجبخلر[آل ي[٣ئا أجبإمُّخحبْئختَّق[آل:
خ ط[ؤ[جبَّةختجبَّْ: حتذحتحز نيضضًححت : جبَّف ٌّض َّْةضضً ئضضٌَُّّّْ س�ُّ
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جبقًةختحذ شحلخ ْ حآل ط٢ ةًحتجبخلر[أل جبقًةختحذ شحلخ أل�ختَّة[ألة
خًَّْإ شحلخُّ طُّْ ٌّ خلىختذ٢ جبَّْحتَّجبح ةًحتجبخلر[آلآ:ةُّئُّنيُّألحب

أبببتإبببتا ألحلٌىٌُّّ خبٌ[ألّحبح جتٌّْْ: ّ أئُّؤ  جبَّف جنض َّْةً
خْةختجبَّْذَُّّْا مجل[حتَّة[ألحبح ْ ئُّحتخبأل[ؤُّ ه[حتخل ْ خُّةًحتجبٌّ ْذ[حتٌّ
ةُّإلّمت ّرآ ألُّني ؤآل أٌ[ضًح:إلّمت:ةُّخم:خُّجبَّحتجبٌّ  جبَّف ٌّض َّْةً ةُّ
ألُّخًَّْا ئُّخلُّحت ضؤّ[آل ْ:أل[ٌّْ ضؤحبح:ألُّؤ[َّْ ئُّطُّحتجنّو ئُّْحألُّ ة[ال
خُّال ْذ جلحجبَّ شُّخلُّآل مُّخحبْئ ؤ[ؤخلر[ خبَّجنَُّّّْ زخت� ئُّخ[حتٌَّّ:جبْح
ٌُّّةال إل[ْحت� ئُّمجُّئ جبَّخفآ :ّ د ّ ةر :ني[زىختجبأل خلُّحتمجُّحتؤ ألحلٌى[ألُّ
جبقًةختحذ شحلخ ْ ضال خلّ[خل جتٌّْْ ّ ؤ ْ خبٌ[آل خُّ ّر طُّخ ةُّذ[ٌدُّز
ئُّإلُّؤًْ خُّال: ّرآ جبَّخ مجختألل خبٌَُّّةزخت ؤًحٌُّ ّ ةُّز ةًحتجبخلر[آل
جلحآل جلؤ[آل ْ جن[حتَّجلح ىٌ � َّْحتمج٢ َّْء ؤ[ؤخلر[ٌّ ةُّ مجختأل�١ طُّْحألُّ
أٌُّجن[حت دُّة[أل ّ ةر حأل� َّْحتمج٢ أل[خل[ألحب خُّضُّئ إل[ذًْ ّ ئ ْ خُّذًحأل[ ْ
ةجب شُّؤُّ خُّحتمج أتا ّجمر[ ةُّ:ذ[ط جبءا أشُّؤُّ ئُّخ[خُّذ ةُّؤ[ئا
ىإل[ذًَّآ ّ ز زُّحت�َّ ئضضُّأبببتا ةُّ: ةًحتجبٌّ: جلؤ[أل خلُّحت �حَّْذُّ َّْحتمج٢
ذُّض إلٌُُّّ طٌَُّّّْ شُّي ةُّؤ[ئ ٌُّجن[حت ًّحٌُّ ّ ز طُّْ إلُّحتنيُّألحبَّ
خًْ ﴿ّجي ز جلحتال ّر جبَّئ ّحنُّةُّّةٌُّحبح ئُّز ٌحنض ٌرآ دحبحت ّ ز خئأل
ذ[ٌدُّذُّ ةُّ جبٌحبححتٌَُّّ طُّْ جبَّي ضًححتَّْْ طُّؤٌُّّ �الآ دُّ:َّْحتمج٢ ّ ةر طُّال
ةُّخلُّحتعر[آل خل[جلةختحَّْ ةُّؤ[ئ ٌُّجن[حت خُّحتإلُّؤُّة[أل ْ حآل َّْحتمج٢ خُّ

ّرإ ّحن حتحجبَّة
ّجمختئُّ:أل[ْنيٌُّّ خل مجًألحبٌّ ئُّ خألُّؤ[ئٌُُّّة:إلُّخبححت ئُّ  جبَّف ٌّض َّْء
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ئُّ حلحألُّةٌُّ[آل ّ ض ةُّ جبحٌىدًَّْآ ئُّ ثتثب خل[ف ئُّ خلُّحتجبَّجنر أل]ط
رُّ ّ :ؤٌُُّّذ:جبَّني ألحبألٌ ز[جي:ضً ْ ّىحبَّإل[ز: ّ:ز ةىل ْ ةًحت ألش ّ خ
ٌأل[َّْألحب ةًؤّرُّ طُّألحبحؤ خل[ئ نيُّألحبٌآل ْ جبقًةختحذَُّّْ شحلخ أل[ْ

إ  جبحطُّألّحن:ٌُّئُّ:ة ّجمر[جي ط ْ طُّْ:شحلخُّ:جبَّخ ٌّ٢ّ خلىختذ
خل[ئ نيُّألحب ةُّ ٌىُّ جبٌحبححت زًضرٌُّّ خُّحتجبَّخلررآ أل[ؤّئىٌٌُُّّّ طُّال
[ألحبح إلُّْك جبق[ألُّةُّ خ[ٌُّض ْ �مجختأل ئُّخُّحت طُّع[ؤحبحتحَّْآ ّجمر[ ط ّخن ز

ٌألُّحتحآل... ضً خُّحتجبَّخلر خّ﴿ٌُّألُّ أل[ؤّئىٌُُّّةحبح ًٌَّّّ ئُّجن
طُّمجُّحتني حتخبأل[ؤُّْحألُّّآ ىٌ جبٌحبححت جلحتذخت ال ّ خئ طَُّّْجي جبَّخ
جلحجبَّ شُّخلُّآل مُّخحبْئ خُّال حتخبأل[ؤُّألًخلُّّآ خىلًة :ىّ إلُّْئ
ّجمر[جبح ئُّط خُّال يًئ١َّآ ْ ٌجتذخت جبحت جبٌحبححتٌّ ْ أل[خل[ألحبآل جلٌ[ذختٌّ جن[ٌُّأل

ئُّجبَّخلرإل[ز. طُّؤُّؤ[آل ذُّألّ[
ئُّ ىإل[ذًْآل ّ ز ةُّ خُّجنآل : خل جبٌحبححتحألُّ طُّال: ال ّ خئ طَُّّْجي جبَّخ
ض[ئي أؤُّجلإلُّحتٌّ ْحجلحااآ ط[أل[ أل ّ جلحجبَّأأجن[إل شُّخلُّآل أمُّخحبْئ
ىّ مجُّق ُّأأمجًئ حتَّجلحجلٌّ أأل[خلختٌّ ط[ٌُّْحتََّّْااآ خُّخلُّحت ّ أأيُّيألُّخل

خلُّْجلاا يُّحتخلّئ

                                         

ضضضحل ٌ ط[حت  
ؤ[أل ّ خلئ

1ب10ب2012
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بةتايبةتى ــةدةب ئ ــة داي خــووت ضــؤن سةرةتا  *
وةرطَيِران..؟

راستييةكةى ديدارة، ئةو بؤ  دةكةم هاتنت بةخَير -
لةنَيو كةباوة ئاوا، شَيوةيةكى  بة  ناتوانم من ئةوةية
بكةم، باس كارة ئةو سةرةتاى خوَيندةواراندا روناكبيرانء
لةرَيطايةكى ئةدةبيات بةدنياى من هؤطرى لةبةرئةوةى
لة دةَلَين وةكو لةجَيطايةك  من بوو. ثةيدا  تايبةتيةوة
بوو، دَيهات فةزاى كةلةاليةكةوة بووم، طةورة فةزايةكدا
ديكةشةوة لةاليةكى  شا، روناكبيرانء نَيو فةزاى نةك
هَيشتووة بةجآ زؤرم  من زؤرة. كةتةمةنم  شك بآ
بووم. كوردةواريدا كؤمةَلى دواكةوتوى لةدةورانَيكى
هةموو بوو، زؤر نةخوَيندةوارى ضونكة دةورانةدا لةو
بةشاعير دةبوو يةكَيك شيعر، دةكردة ِرووى زياتر كورد
دةخوَيندةوة، رةنطة خةَلكى شيعرى ديكة خؤى ئةوى بؤ
خؤى لةجؤرةكان بةجؤرآ تةقريبةن كوردَيكيش هةموو

نةبووة. جا يةكَيك بوةتة شاعيرو يةكَيك لةشيعر؛ دابآ
ئامادة يةكَيك بَلَيت، شيعر بــووة ئامادة يةكَيك
بةرة ئةمن ــةوةدا ل بكات. بيَلَيتءئاشكراى نةبووة
بةشيعرةوة لةهؤطرى شيعرء  لةخوَيندنةوةى  بةرة
روناكبيرانة كؤمةَلة  ئةو كةلةطةأل دواتر تا دةستمثَيكرد،
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دةقة كرد، رؤمان بةخوَيندنةوةى دةستم بووم، تَيكةآلو
فارسى بةزمانى ئَيرانيم زياتر ئَيرانىء غةيرة ئةدةبيةكانى
لةهةموو بةئةدةبيات ثةيوةندى لةئاكامدا خوَيندوةتةوة،
زؤرجار من ئةوة لةبةر بوو، بةهَيز  لةمندا اليةنةكانيدا
وام داناوةو هةميشة من بيَلَيم، خؤشة ثَيم دةَلَيمء ئَيستاش
ئةزانم، ئةدةبدؤست بة خؤم من هةية، ثَيى باوةِريشم
كةكاروبارى تائةوةى كَيشاويةتى ئةوة ئةديب. نةك
وآلتةكةى ناضاربووم من كــردووم،  لَى واى سياسى
عَيراق، كوردستانى بؤ  ئاوارةبم بةجَيبَيَلمء  خؤمان
نوسينى لةطةأل يةكةمجار بؤ ئةمن عَيراق لةكوردستانى
ثَيى ئةوةى رؤمانء ضيرؤكء لةبوارى بةتايبةتى كوردى،
ئةو وةختةى بووم، ئاشنا بوارانةدا لةو دةَلَين ثةخشان،
كورديم شيعرى ديوانى زؤر كةمء بووم، كةلةئَيرانيش
عيراق تانةهاتمة بةآلم بةكةمى، زؤر  دةستدةكةوت،
كةئاشنا عيراق لةكوردستانى نةبووم. ئاشنا ئةوانة لةطةأل
كةمَيكيش كرد واى ئةمة كوردى ئةدةبياتى لةطةأل بووم
لةخؤمدا تواناكةم رةنطة هةم هةبوو، تَيدا هؤطريةكةم هةم
بم، واريد كةبؤ خؤيشم لَيدةكردم ئةوة واى بردبَيت، شك
خةَلكى ديكة نةبم، نوسينى خوَينةرةوةى ئَيستة ئيدى هةر
بكةم. وةرطَيِران كارى بنوسمء هةم هةوَلبدةم بةَلكةهةم
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وةرطــَيــِرانــت ــارى  ك ضةند ثَيمواية مامؤستا *
ثياو)، نةسين)،(طَيلة (عةزيز كتَيبةكةى بآلوكردوةتةوة
عةزيز لةنووسينةكانى وازت  بؤضى  سةرةتايةكة ئةوة

وةرطَيِرانتة..؟ يةكةم كارى ثَيمواية ئةوة هَينا، نةسين
يةكةم نيية، ئةو  لةواقيعدا وةرطَيِرانم كارى  يةكةم -
كتَيبَيكى بآلوبوةتةوة، كتَيب  كةوةكو  وةرطَيِران كارى
ئةفسانةى ئَيرانء طةالنى (واقعيةتى بةناوى بووة، ضكؤَلة
بةو ثياوَيك بوو، سياسى شتَيكى كةزياتر .ماكان") "م
بةآلم بوو، ئَيران) ميللى (جةبهةى كةئةندامى ناوة
شتَيكى بوو، رةطةزثةرست بَلَيين بوو، ئَيرانيست ثان
بةفارسى، ئَيران، طةالنى ئةفسانةى  بةناوى نوسيبوو
جؤراوجؤر طةالنى كةلةئَيراندا، كردبوو بةوة طاَلتةى
رَيكخراوى بةناوى هةبوو رَيكخراوَيكمان هةبن.
وةَالمَيكى ئةو ــةدةرةوة ل ئَيران كوردى روناكبيرانى
طةالنى (واقيعةتى نابوو لَى  ناو  وةَالمةكةى دايــةوة؛
كةبةئةفسانة ئةوةى يانى .ماكان") "م ئةفسانةى ئَيرانء
وةكو ئَيران طةالنى  دةنا ئةون، قسةكانى دةبرَيت نَيو 
كةناميلكةيةكى ئةوةبوو شتم يةكةم هةن، واقعيةتَيك
كارم دووةم  دةبوو، الثةِرةيةك حةفتا شةست  سنورى
كورد) كتَيب (كوردستانء كارَيكى طةورةبوو كةئةوةيان
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بةكوردى، كردم عةرةبيةوة لةزمانى كة بوو، د.قاسمَلو) )
رؤذنامةى كةبؤ سياسى وتارى لةزؤر بَيجطة ئةوة
دةبَيت ثةيوةست ئةوةى بةكوردى، كرابوو (كوردستان)
كردبَيتةوة بآلوم كةمن وةكو كتَيب نةسين)يش بة(عةزيز
لةضيرؤكةكانيم ثَيشتر زؤر بةآلم بوو، ثياو) (طَيلة يةكةم
بآلويان طؤظارَيك يان بةرؤذنامةيةك دةمدا و وةردةطَيِرا

بَيت. خؤمى لةسةر ناوى بآ ئةوةى دةكردةوة،
سةر نةبوو؟ لة خؤتى بؤضى ناوى *

بووم، سياسيدا لةحيزبَيكى من لةبةرئةوةى -
رةنطة بؤية دةذيام، عيراق لةكوردستانى لةهةمانكاتدا
لةرؤذنامةكاندا نةَلَيم بةهةزاران، وتارم ئةطةر بةسةدان
لةسةر خؤمم نــاوى  جار دوســآ  تةنيا بآلوبوةتةوة
خوازراوم ناوَيكى يان بةبآ ناو بآلوبوةتةوة يان نووسيوة
نةنوسخةكانم ئةوةية خراثتر  لةوةش  دانــاوة، لةسةر
ضيم ئةمن نازانم ئةسَلةن هةر لةكنة نةرؤذنامةكانم لةكنة،
بةهةر حاأل كتَيبى بةآلم بآلوكردوةتةوة، ضيم نوسيوةو
وةرمطَيِراوة بوو (ثةخمة) لةفارسيةكةيدا كة (طَيلةثياو)
ديكةى ضوكةَلةى كتَيبَيكى دوايش كردوةتةوة، بآلوم و
خراوةيةك) دور (بيرةوةرييةكانى بةناوى هةبوو
ئةوةية راستيةكةى دواتر بآلوكردوةتةوة،  كةئةويشم
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زياتر تةرجةمةمكردووة بآلوكردوةتةوةو شتم كةمن
جار ئةو جا بووة بةدَلم خوَيندوةتةوة شتةكةم ئةوةية
ضيرؤكَيكى يا ضيرؤك مةجموعة ئةمن كردوةتةوة، بآلوم
حةزى كةزؤر نةكةوت دةست نةسينم) (عةزيز طةورةي
خراوةيةك دور بيرةوةرييةكانى  ئةو هةتا  بكةم لَي
ديكةى شتةكانى بوو كردم، بةكورتى بةنابةدَلى نةوعَيك
بؤ بدا كةهانم  وانةبووة شتَيكى بةآلم بووة نةى ناَلَيم
ثَينةداوة، درَيذةم  لةبةرئةوة بةكوردى، بيكةم  ئةوةى

طؤظارةكاندا بآلوبؤتةوة. لة كة لةضةند ضيرؤكآ جطة
زؤر طةورةبوو كارَيكى كة تؤ كارى مامؤستا يةكةم *
لةخوَينةرانيش زؤرَيــك ء من قةناعةتى بة بَيت،
يان دؤك) (حةمة وةرطَيِرانى كوردستان لةسةرتاسةرى
نا (حةمة ناوت دةَلَييت خؤت كةوةك بوو، (ئينجة مةمةد)
يةشار كةنوسينةكانى ئةوةى  داية  خووت ضؤن دؤك)،
سآ ضوار بةرطةء ئةوةى خؤت دةَلَيت كةتا ئَيستا كةمال
يةشار بؤ  تؤ سةرنجى بةكوردى، كردووة لَى بةرطيت 

بوو..؟ ضى كةمال
بةرطى كةبؤ كورتدا لةثَيشةكيةكى وابآ ثَيم من -
طوتووة، شتَيكم دؤك) (حةمة هى نووسيووة، يةكةمم
وةك خوَيندبووة، شتم دوو يةك كةمال) لة(يةشار من
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ديكة شتى ، بةآلم ئؤغَلؤ كوَيرة ئةفسانةى ضيايى ئاطرى،
بؤ دةزانم فارسى زمانى كةمن فارسى بةزمانى بةتايبةتى

نةخوَيندبووة. شتَيكم ديكة باقى وةرطَيِران،
وايةء كةرؤمانَيكى  باسكردم، بؤ مةمةد)يان (ئينجة 
بةرطى تةنيايةك وةختة ئةو  سةرنجراكَيشة، زؤر
دةرضوو بةرطى يةك بة فارسى كةم النى دةرضوو بوو،
نةكةوت. دةستم طةِرام بةدوايدا سآ ساآلن نيزيك بوو،
رةنطة زؤر سةير بوو، دةستم كةوت خوَيندمةوة وةختآ
بةآلم بدةم،  ثَي هةقى نةكات ثآ باوةِرى يةكآ ئةطةر 
ئةو رؤذةى بوو، ثآ خؤش ثَيكرد ئةوةندةم بةيانى دةستم
خواردندا نان لةوةختى تةنانةت كرد، تاتةواوم نةنووستم
نانم راستم بةدةستى طرتبوو كتَيبةكةم ضةثم بةدةستى
كاتذمَيردا ثازدة شازدة لةماوةى رؤذة  ئةو دةخوارد،
الثةِرة ثَينسةد كةنزيك كتَيبة ئةو تةواوى تةواومكرد،
شتَيكى ثَيكرد.زؤر دةستم  بةيانى بؤ  خوَيندمةوة، بوو
درَيذةى كتَيبة ئةو كةزانيم دواتر بوو، باش بةراستى
دةستكةون، ديكةم كةكتَيبةكانى  دا هةوَلم  زؤر هةية،
بةرطى دةستكةوت توركيكةم نازانم توركى ضونكة

نةمدةتوانى. بؤ خؤم بةآلم دوةمى،
ئةو لةطةأل كرد، ثةيدا توركيام كوردى هاوِرَييةكى
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ديتم زؤر ماوةيةكى ثاش بةوةرطَيِرانى، دةستمكرد
خراثة. كورديةكةى بةآلم بَيت، باش توركيةكةى رةنطة
بةفارسى، بوو  دواتــر هةتا لَيهَينا وازم لةبةرئةوة
كةبةرطى بَلَيم، ئةوةش با بةكوردى، كردم لةفارسيةكةوة
بةرطى وةرطَيِرى  غةيرى هةبوو وةرطَيِرَيكى دووةمى 
نوسينةكةى لةجَيدا يان بوو ئةو خةتاى نازانم يةكةمى،
بَلَين هةبوو، ديكةى شَيوةيةكى دووةمى بةرطى توركى
بوو، دةتوانم بةزةحمةت هةية، زؤر تَيدا سةبكَيكى ديكةى

بوو. نامةفهوم زؤر بَلَيم
طران كردوومةو  من  و وةرمطَيِراوة كة  كارَي تةنيا 
(ئينجة دووةمى بةرطى راستى  كردبم،  عةزيةتى بووةء
زؤر بةزةحمةتَيكى ثَيمواية بوو. (يةشاركةمال) مةمةد)ى
دةيخوَينَيتةوة كةسةكة ئةو بؤ كورديةكةى كردووة وام
فارسيةكةى ئةطينا نةبَيت، ماندو ئةوةندة هةبَيت، مةفهوم
سَيهةمى كةبةرطى ثاشان دةكات، ماندو ثياو بةراستى
هونةرى دةكةم  تةماشا سَيهةمدا لةبةرطى دةرضــوو، 
خؤيةتى (يةشاركةمال) كارى لةبنضينةدا يان وةرطَيِرة
ثآ يةكةمى كةبةرطى سةبكة ئةو سةر طةِراوةتةوة
من هةية، تَيدا ثتر  شيرينييةى  ئةو  ئةويان  نوسيووة،
كارةكة سةبكى هةر كةِرةنطة كرد، ئةوةشم باسى بؤية
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ئةو خوَينةرانى  ِرةنطة بآ،  كةمال) (يةشار خــودى 
بةآلم نةدابآ، دابآ، رةنطة سةرنجيان سةرنجيان ِرؤمانة
كتَيبةكةى(ئينجة هى دةكةى بةرطة سآ ئةو تةماشاى
منداَلَيكة يةكةمدا لةبةرطى ِرؤمانةكة قارةمانى مةمةد)
ديارة، ثَيوة منداَلَيكى مةعسومى و هاوِرَييةتى ثاكىء
شيرين زؤر بةزمانَيكى داِرشتووة، ئاوا شتةكةى ئةويش
زمانة، كورد خوَينةرَيكى هةموو لةزةينى نزيك زؤر
لةبةرطى هةية، هةرضى زمانة، عةرةبى زمانة، فارسى
كةحةمة ئةوةية، ِرؤمانةكة نَيو كارةساتةكانى دوومدا
دةيكات، وا كارةدا لةو هةية شكى لَيشَيواوة، سةر دؤك
دةطات بةئاكام دةيكات خةباتةى ئةو خراثة، يان باشة
راستةيان نا. دةيكات ئةو كارةى كة لةبنةِرةتدا يان نة،

لَيهات واى نوسينةكةشى  داِرشتنةكةى، لةئةنجامدا، 
بةآلم ــارة،  دي ثَيوة مةفهوميةى نا ناِروونىء كةئةو
نيشاندةدةن ثآ ئةوةت رووداوةكان سَييةمدا لةبةرطى
ئَيستا كردوةتةوة ِروون خؤى ضاوى كة(حةمةدؤك)
ئةو هةية، باشى ئامانجَيكى  دةزانآ دةكات،  ض دةزانآ

دةبآ. فيداكارية ئةو بؤ ئامانجة
خؤى بؤ بةزمانَيك ِروون بةزمانَيكى ئةبآ كةواتة
زؤر لةوَيشدا كةمال) (يةشار بكات قسان هةية ثآ ئيمانى
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ئةوة بةهةرحاأل زمانة بةكاردَينى، ئةو هاتووة وةستايانة
لَيرةدا هةر كةمال)، با (يةشار لةطةأل بوو داستانى ئاشنايى
ضوار دامناوة لة كورديةكةيدا من كةئةوةى بكةم تةواوى
(يةشار نوسينةكةى بةرطى  سآ ئةمة لةكاتَيكدا  بةرطة،
نووسيويةتى بةرطدا لةضوار كةمال) (يةشار كةمال)ة.
فارسى كةبةزمانى سَييةمى بةرطى ديوة، سيانيانم كةمن
بةدوو كردم دةبوو، زياتر لةكورديةكةيدا بوو درَيذ زؤر
ماوةتةوة نةبَيت، زؤر كتَيبةكة قةبارةى ئةوةى بؤ بةرط،
نووسيومةء لةرؤذنامةيةكدا ديكة جارَيكى ئــةوةى
كةمال) (يةشار  كتَيبةكانى لةفارسيةكةدا بيَلَيم؛ ئَيستاش 
(ئينجة ناوى هةر يةكةمى  بةرطى هةية  ناويان ضةند

ئاناوازا). (شاهَينى ناونراوة دووةمى بةرطى مةمةد)ة
ضيية؟ ناوى سَييةمى بةرطى *

بؤ ناوَيكى يةكةيان هةر هةية وةرطَيِرانى دوو -
ديكةيان ئةوى كوهستان" "عقاب يةكَيكيان ــاوة. دان
كةمن نوسى لةسةريان جارَيك بوزد"، خارستان "بطزار
بةناوى كةمن بوو وتارانة لةو يةكَيك ئةوة وةَالممدايةوة،
(شاهَينى ناوى كتَيبة كةئةو بآلومكردةوة. خؤمةوة
(حةمة كردويةتية كةس  فآلن طواية كةضى ئاناوازا)ية
بةرطى ثشت لةوةَالمَيكدا  من دووةم، بةرطى دؤك)
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هةر كةبابةتةو بــآلوكــردةوة، توركيةكةيم  ــى دووةم
ئينجة يةكء مةمةدى ئينجة مةمةد، بةئينجة كردويةتى
مةمةدى ضوار، ئينجة مةمةدى سآء ئينجة مةمةدى دو،
ديكةى ناوَيكى هاتووة فارسيةكةى وةرطَيِرى بةآلم
ئةسَلةكةيم نةك  ئةسأل، سةر طةِراومةوة من لَيناوة،
ثآ زؤرم ضوارةمى، بةرطى ماوةتةوة ئَيستة تَيكدابَيت.
هةم ئةطةر  خوَينمةوةء بي  بينمء  بي بةفارسى خؤشة 
ضونكة بةكوردى،  بيكةم هةبوو، وةختم هةبوو توانام 
ئةوةى بؤ بوو ئةركَيك كةلةئةستؤم شتَيك وةكو من بؤ
بةزمانى بةداخةوة ئَيستا تاكو بةآلم بكةم، تــةواوى
كوردى كراية ضوارةمى بةرطى (دواتر ديوة نةم فارسى

.(٢٠١٢
حةمة وةرطَيِراني لةرَيطاي  هةشتاكان  ساآلني *
ثةيداكرد، بؤخؤت سةرنج راكَيشت خوَينةرَيكي دؤكةوة
هَينا دؤك حةمة  بةوةرطَيراني دواييت نةتؤ  بــةآلم
بةرطي تواني مستةفا نةشكور ماوة) كؤتايي (كةبةرطي
دووكارة ئةم تةواوبكات. تةواونةكردني كاريتة سَييةمي
كردوة، ضاوةِرَيى زؤري خوَينةرَيكي وانية، ثَيت طرنطة،
خوَينةر جارَيكيتر  دةتوانن ِرؤمانة دوو ئةم كةم  الني
دةكرَيت بَلَيم وردتر يان بكةنةوة. ئاشت كتَيب لةطةَل
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الي دؤك حةمة بةرطي دوايين ضارةنووسي بزانين
بةنيازي تؤ ــِردرَي، وةردةطــَي كةي هاتوة، لَي ضي تؤ

خةَلكانيتر؟ يان تةواويبكةي،
يةشار لةكتَيبةكاني تري كام هيض لةوانة بةنيازنيت جيا
بؤ بةدةستةوةية كتَيبَيكيترت  هيض يان وةرطَيِري  كةمال

وةرطَيران.
شوكور مامؤستا كارةكةي تةواونةكردني هؤي -
تةواونةكردني هؤي بةآلم نازانم، رةحمةتي مستةفاي
زانيوة، خةسارَيكم بة بؤخؤشم كة خؤم، ئةوةكةي
بةرطي و نازانم  توركي زماني بةداخةوة كة بوو  ئةوة
تائَيستا هؤيةك_ ض بة  _نازانم حةمةدؤكيش  ضوارةمي
بةآلم ــوردي، ك بيكةمة بتوانم تا فارسي نةكراوةتة
سويدة لة زانم كوردي ئةديبو دؤستَيكي بةخؤشييةوة
لةمَيذة ثَيدةَلَي، شيعري باشة ئةوةندة سويدييةكةشي كة
وةك كوردي. بيكاتة سويدييةوة لة لَيهةَلماَليوة، قؤَلي
لةهةرَيمي ئةطةر تةواوبوونة،  بةرةو كارةكةي  ئاطادارم
بةر بيخاتة زوو بكات و دةزطايةك هيممةت كوردستان

حةمةدؤك. ضارةنووسي هؤطراني دةستي
دةستكةوَي  كةمالم يةشار بةرهةمَيكي لةمةودوا  مةطةر
وام بةرنامةيةكي ئَيستا ئةطينا كوردي، بكاتة ثَي خؤيم كة
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بةثَيي لةمةودوا لةوانةية طوتيشم  وةك نية. بةدةستةوة
باسي حةزناكةم قةت بةآلم بكةم،  ديكة  كاري دةرةتان

نةكردوة' تةواوم كة بكةم كارَيك

١٩٦٢ ساَلى ئاطادارم من ئةوةندةى مامؤستا *
لةئةرمةنستان ١٩٥٩ ساَلى بةِروسى، كراوة كتَيبة ئةم
١٩٦٢ ساَلى وةرطَيِراوة، لةنةمسا ١٩٦٤ ساَلى وةرطَيِراوة،
دوايي تؤ كةضى لةهيندستان، ١٩٦٢ ساَلى لةئيسثانيا،
من بَيئاطايت، هَيشتا كردووة لَى بةرطت كةضوار ئةوةى
هةبَيت بةفارسى ئةطةر بةرطة ئةو هةوَلدةدةم دوا لةمةو

. بكةم ثةيدا بؤ
ضوارةميةتى ؟ بةرطى - مةبةست

هةرهةمووى؟ *
بةرطى هَيندَيك ئةمة تةنانةت كراون، هةموويان هةر -
رؤمانى، كراوةتة دووجار يةكةمى بةرطى لةوان يةك
لةروسيا دوو وةرطَيِر وةريانطَيِراوة، لةرؤمانيا دوو جار
بةآلم نيية، لةبير مَيذووةكةيانم ئَيستا من وةريانطَيِراوة،
زمانَيك هةية بيست نزيكةى كتَيبةكةيدا لةثشت بةرطى
بةآلم كةهةن، دةزانم هةموو ئةوانة وةرطَيِرراوة، كةثَيى
نازانم، توركى  زمانى كةمن لةبةرئةوةى بةداخةوة 
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كوردى، بيكةمة لةتوركيةكةوة راستةوخؤ نةمتوانيوة
بيكةم كةلةفارسيةكةوة بــووم  ــاوةِرى ض بةناضارى

بةكوردى
حةمةدؤك وةرطَيِرانةكةى لةثَيشةكى تؤ مامؤستا *
لةباتى داياننَيم من ناوهةبووة زؤر دةَلَييت نووسيوتةو
دةَلَييت؛ تؤ ئةوانة مةمةد)…هتد (ئينجة وةكو حةمةدؤك
مةبةست ديارة هةَلبذاردووة ناوةم ئةو دؤستةكةم بؤ
شؤرشطَيِر يان ياخى، دةَلَييت بةخؤت تؤش (حةمةدؤك)ة،

لةحةمةدؤك؟ ضية مةبةستت حةمةدؤك، وةكو
ياخين، هةردووكمان حةمةدؤك منء بةواتايةك -
زياتر بةآلم كؤمةَلةكةماندا، بةسةر سوثاء لةياساى ياخى
من كردى، عةرزم نةبووة، بةراستى وةكو ئةوة مةبةستم
وةختَى دةبَيت.  خؤش ثَيم دةخوَينمةوة كتَيب وةختَيك 
رؤمانةكةم قارةمانةى ئةو خوَيندةوة رؤمانةم كةئةو
ئةمة بؤيةش هةر هاوِرآ، بوومة لةطةَلى ويست خؤش
كة شيرين بةزمانَيكى كةبتوانم كردووة، بةمن كؤمةكى
بةكوردى، بكةم كتَيبةكة و بَيتةوة ئةوناوةِرؤكة لةطةأل
دةربةدةر كةيةكةمجار لةبيرة، ضاك دانةم يةك نمونة بؤ
دراوسَييان، لةدَييةكى سلَيمان مام ماَلى ضوةتة بووةء
لَى بيطرنء هةَلهاتووة كةئةو كةئةزانآ ئــةوةى بؤ 
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باس كةسم  بؤ ئةمن  دةَلَيت باسدةكات قسةكانى  بدةن 
كةسى بؤ ئةطةر تؤش باسدةكةم تؤى من بؤ نةكردووة،
ِراست دةكات كةقسان  منداَلَيك ئآ"  " نةكةيت باس
بؤ كارةى ئةو خوا تؤ دةَلَيت نموونة بؤ دةَلَيت ئةوة
ئةو هةروةك "ئآ" دةَلَى "ضاكة"  ناَلَيت  بكة، جَيبةجى من
ئةو لة شَيوةى خؤم بؤ هات كاتةدا  لةو كورديةم  وشة
دةضَيت قةوماوة كةلَيى  منداَلةدا ئةو دةديت  كابرايةدا
بؤية منداآلنة، بةئةقَلَيكى دةكات قسان ثير ثياوَيكى لةطةأل
دةوَيت خؤشم ضونكة بردووة ناو بةحةمةدؤكم ئةمن

ئَيستاش خؤشم دةوَيت.
ضارةنوسى تائَيستا ضوارةميدا لةبةرطى (حةمةدؤك) *
لةكاتَيكدا دةبَيت، بةردةوام  لةسةر شؤِرش ئايا ناديارة،
زؤر بوونةى ياخى ئةو  ياخؤ لةشؤِرشةكانى  زؤر
ئاغاكان. دةرةبةطء لةدةست كردووة رزطار لةالدَيكانى
هَيناوةء بةجَي ئةركانةت  لةو بةشَيك تؤش  ثَيتواية تؤ

وةك يةك دةبَيت؟ ضارةنوسى تؤو حةمةدؤك
نيية لةئارادا حةمةدؤكآ ئةوةية مةسةلةكة لةِراستيدا -
(يةشار كةمال) بَيت، فيكرى خؤيةتىء (يةشار كةمال) بؤ
مةسةلةكة بةئةنقةست ويستبَيتى رةنطة  كةمال) (يةشار
طةيشتنَيكى بةئاكام تَيكؤشانة خةباتء كةئةو بكات والَي
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هةورازء تياداية، تَيشكانى سةركةوتنء نيية ئاسان
هةموو سياسى طومان خةباتى تياداية، بةبآ سةرةوذَيرى

بةرةيةداية. خؤازانيش هةر لةو ئازادى
بؤ كةمال) (يةشار ــةوةى ئ سةرنجبدةيت ئةطةر 
خةباتَيكى ــةت بــةرواَل دروســتــكــردووة، حةمةدؤكى
ئةوان، لةزوَلمى ياخى بوونَيكة لةئاغاو نيية، ئازاديخوازانة
ئةوكاتةى، واتاى بةتايبةتى طشتيةكةيدا لةواتا بةآلم
مةيدانى هاتوةتة كةنةخوَيندةوارَيكة كةسَيك ئةوة بةواتاى
بةئامانجةوةية خةباتَيكى سياسى خةباتَيكى تَيكؤشانةوة،
بةهةر حاأل بَيت، ناهؤشيارانة بوونَيكى ياخى ئةوة نةبآ
حةمةدؤكةكان، لةطةأل بين هاوبةش رةنطة لةوةدا  ئَيمة
نةفةسمان بةآلم ديوة، نشَيوى هةورازو كةخةباتةكةمان
حةمةدؤكى قؤناغدا سآ لةدو كةمال) (يةشار ئَيستا درَيذة،
حةتمةن ضوارةميشدا لةبةرطى هَيناويةتى تةواوكردوةو
نة نازانم، بةآلم يان مةيدان، دَيتةوة واية. جارَيكى ديكةش
كورد، ميللةتى حةمةدؤكةكانى ئَيمة خةباتى هيوادارم
كةيةكجار ديوة، بةخؤيةوة كةتائَيستة لةوةى زياتر ئيدى
بوونة، موراد لةطةيشتنء بآ هةموو بةئاكام ديوةء زؤرى
بؤ جارَيك  بوونة، تَيكشكان سةركةءتنء هةموو ئةو 

تةواو بَيت. نزيكدا هةميشة لةئايندةيةكى
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يان (كاريتة) كتَيبى لةبةرطى لةيةكى كةمال) (يةشار *
ساَليمةوة هةذدة حةظدة لةتةمةنى دةَلَيت؛ ضيا)دا ديو (ئةو
بةدووشتة (بِروام بةآلم ناسيوة،  خؤم ضةثى راستء
هةية، سياسى  بــيــروبــاوةِرى بةسرءشتء بـــِروام 
بةختةوةرى رَيطاى كةسآ هةر جيانابَيتةوة، هونةرةكةم
بةطذيا ذيانم بةهةموو بةهونةرةكةم بطرآ، لةطةلةكةم
توانيويةتى تائَيستا كةمال يةشار ثَيتواية دةضمةوة)
تاضةند نوسينةكانيةوة، لةرووى هونةرةكةيةوة لةِروى
كةبةكوردى طةلى كورد بكات لةكاتَيكدا لةمافةكانى ديفاع

نانوسَيت؟
بووة، طــةورة لةوآلتَيكدا كةمال يةشار  ئــةوةى  -
حاَلةش بةو قةدةغةية، كوردى زمانى كوردء كةناوى
بَيجطة بكات، بةكورد طةورة خزمةتى توانيويةتى ئةو
كةلةطةأل هةَلبذاردوون وا كةقارةمانةكانى لــةوةى
رَيك كوردةوارى كؤمةَلطةى كوردستانء هةلومةرجى
واى خوَيندومنةوة، كةمن  ئةوةندة داستانةكانى  بكةون،
شوَيندا لةهةندآ وةخؤى بآ. ئةوة كةبتوانن هةَلبذاردون
جطة كوردة، كةقارةمانةكةى دةدات ئاماذة لةراستيدا
دةرةتانى كةيةكةمين كاتة  ئةو كةمال)  (يةشار لةوةش
لةساَلةكانى نةضوبم، بةهةَلةدا كةئةطةر خوَلقاوة بؤ
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خوَلقا، بؤ كةدةرةتانى  جار يةكةم بؤ  (١٩٨٨-١٩٨٩)
ِراشكاوانة خؤى ئةو رؤذنامةوانيدا لةضاوثَيكةوتنَيكى
لةدايك كوردستان لةدَييةكى كوردم كةمن نووسى،
لةسةر ناوةكةيم ئَيستةكة مامؤستاشم يةكةمين بووم.
كةبةيتء بوو  كوردةوارى بَيذيكى بةيت دةَلَى نيية  زار
من مامؤستاى دةَلَى دةطَيِرايةوة. كوردةوارى نةزيرةى
بةباوةِرى كةوابآ بووة، كوردة ثياوة ئةو بوارةدا لةو
كردوةء خزمةتى ئازاديخؤازانة بةفيكرى ئوسوَلةن من
خزمةت بةفيكرى توانيويةتى هةبووة ئةوةندةى كةتواناى
ئةوةية طرنط ضونكة بكات، كورديش ئازاديخوازانةى
طةر بؤ نموونة ببينَيتةوة، خؤى بؤ بوارى دةربِرين هونةر
نةبووة هةقى كورد بكةين،  ديكة شتَيكى  سةرنجبدةيت
كاتةى ئةو  بةتايبةتى بةرةسمى لةتوركيا بَلَيت طؤرانى 
بةر بكةوَيتة روناكايى بةر بكةوَيتة دةبآ ئةو بةرةسمى
كورديةكانيان طؤرانية كوردةكان هونةرمةندة ضراية،
ئةوةى بؤ بةكارهَيناون، بؤ توركييان وشةى هَيناون
ثَينادرى ِرَيطةى ناتوانى  دةربِرن، هونةرة  ئةو بتوانن
لةكؤبوونةوةكاندا بخوَينَيتةوة، لةراديؤ بَلَى، بةكوردى
هاتووة بدرآ،  نيشان لةتةلةفزيؤن كةنابَيت بطوترآ، 
كردوة. بةبةردا توركى بةرطَيكى خؤى هونةرةكةى
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جؤرةى بةو بَيت،  كةثَيويست جؤرةى بةو تابتوانَيت 
طورانية ناَلَيم ببوذَينَيتةوة، هونةرة ئةو هةية كةلةتواناييدا
كوردى طؤرانى رةسةنن،هةندآ هةموويان كورديةكان
طؤرانى زؤر بةآلم وةرطيراون، لةتوركى كةلةراستيدا هةن
خةَلك وةرطيراون، لةتوركيةوة ضونكة هةن، كوردى
طؤرانيةكة وانية لةكاتَيكدا توركين، طؤرانيانة ئةو ثَييواية
كةى طوتراوة، توركى بةوشةى  و كورديية  لةبنةِرةتدا
طرتوةتةوة. وةرى لةوَيدا  بووة مةجالى  كورديةكةى
بووة ناضار سةنراوةو لَى بووةء خؤى هى ئةوة لةراستيدا
كةوةك وةرطرتووة بؤ بَينى ئةوةى ديكةى ضوارضَيوةيةكى

دةيَلَيت. خؤى بةوشةى خؤىء بةزمانةكةى ئَيستة
نَيودةوَلةتى جيهانىء  لةنووسةرانى زؤر  مامؤستا *
(خةآلتى نؤبأل) ئةوةية شايانى كةمال) (يةشار واية ثَييان
تائَيستة بةآلم لةثاَليوراوان، يةكَيكيشبووة و وةربطرَيت،
ثَيشيانواية نووسةرانة وةرنةطرتووةء ئةو نؤبَلى خةآلتى
نووسينى لةسةر كةوةريطرَيت نؤبأل، خةآلتى ئةو
يان كةنةدراوة ئــةوةى هؤكةى ثَيتواية حةمةدؤكة،
ئةوةية شايانى حةمةدؤك يان بدرَيتَي، ئةوةية شايانى
نؤبَلى لةسةر خةآلتى ئةوةية شايانى يان بدرَيتآ خةآلتى

وةربطرَيت؟
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لةنَيو كــةحــةمــةدؤك ــةوةى ئ لةسةر داوةرى  -
نؤبأل خةآلتى لةسةرى كةدةبَيت ئةوةيان بةرهةمةكانيدا
وكارى نةبَيت، كارى من ئةوة نة، رةنطة يان وةربطرَيت
ثسثؤرن، و بؤضون خاوةن بوارةدا كةلةو بَيت ئةوانة
من بةباوةِرى نةطرتوة  وةرى تائَيستا كة  ئةوة بةآلم
كةبةسةر هةلومةرجةية ئةو  بةرهةمى  زؤرى بةشَيكى
كةثَيويستة جؤرةى بةو نةيتوانيوة زاَلة، ويدا وآلتةكةى
بنوَينَيت. بناسرَيتءخؤى جيهانيةكاندا كؤمةَلة لةكؤِرء
نؤبَليان ئةدةبى كةخةآلتى نوسةرانةية ثَيمواية لةو ئةطينا
بةدَلنياييةوة نيية، زياتر لةهةمووانيان ئةطةر وةرطرتووة،
خةآلتة كةئةو ئةوةية شايانى نيية، كةمتر لةهةمووانيش
حةمة بةرؤمانى كةثَيونديدارة ئةوةندةى وةربطرَيت،
بةآلم نةبَيت، داوةريم حةقى زؤر من رةنطة دؤكيش،

يةشار كةماَلة. شاكارى كارةكانى ثَيمواية بةراستى
توركة شؤظَينيةكان، نوسةرة لةم بارةيةوة مامؤستا *
لةطؤظارى  (١٩٩٤) ساَلى كةمال يةشار ئةوةى  ثاش
بةوة توركياى و نووسى وتارَيكى ئةَلمانيا (ئشثيطأل)ى
طوندةكان رادةطوَيزَيتء كوردةكان كة كرد، تاوانبار
يةشار كردووةء بةرثا بةكورد دذ جةنطى دةسوتَينآء
لةتوانايدا رةنطة (ئةنقةرة ئةَلَى ئةمة دةقيقةن لةشوَينَيكدا
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لةتوانايدا هةرطيز بةآلم  بكات، وشك دةرياكان بَيت
توركةكان شؤظينية بكات) نووسةرة راو ماسيةكان نابَيت
بةنووسينةكانى كةمال) كة(يةشار لَيكدايةوة بةوة ئةمةيان
ثاش كةماأل يةشار بةآلم نؤبأل، بطاتة  دةستى  دةيةوَيت 
بةو سةر مرؤظَيكم (من دةَلَى داوةتةوة وآلمةى ئةم ئةمة،
ثةيوةستم، بةزمانء خوَينى خؤمةوة بةوةوة كولتورةم،
نةم من نؤبَل، بؤ خةآلتى وة كانديدم (١٩٧٣) لةساَلى من
نؤبَليان وةرطرتووة خةآلتى كةسةى سةدان ئةو بيستوة

خؤيان كردبَيت؟ لةوآلتةكةى نكؤَليان
النى يان طةلَيك، هةموو قارةمانانى حاَل بةسروشتى -
زؤردارانةوة دةسةآلتدارانء لةاليةن طةالن زؤربةى كةم
ناكةين ضاوةِرآ  ئَيمة دراون، لةقةَلةم ياخى ء بةناثاك 
هةر توركةكان هةموو ثَيمواية  توركةكان،  هةموو نةك
شؤظينيستةكانى ناكةين ضاوةِرآ نين، بةآلم شؤظينيست
وةرطرتنى بةشايانى يان بةقارةمان، كةماأل يةشار تورك
بةرطريية ئةو شك بةبآ بةآلم بزانن، نؤبأل ئاشتى خةآلتى
بةباوةِرى حةقيةتى، هةر نةك خؤى لةطةلى خؤى، لةحةقى
دةتوانَيت ضؤن روناكبيرَيك هزرظانء ئةركيةتى. من
(مرؤظَيك، نةبَيت هةَلوَيست بآ خؤى بةطةلى بةرانبةر
يان نةبَيت) ناسيوناليست  شؤِرشطَيرَيك روناكبيرَيك، 
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ئةطةر نةبآ، خؤى طةلةكةى  بؤ نةتةوايةتى  هةستى
طةيشتووة بةجَيطايةك كةمال) (يةشار بدةيت سةرنج
نةتوانَيت توركيا دةسةآلتى  و تورك كةشؤظَينيزمى
ثآ ثَيشيان بوياية لةمَيذ دةبوو دةنا بطرَيت، ثآ ثَيشى
دةثرسن كةلَيى لةضاوثَيكةوتنَيكدا جارَيكيش ئةو بطرتاية،
نيطةران دةنووسى، رةخنةطرانةية شتة هةموو ئةو تؤ
شتى خؤى بؤ ثياو  نيية باش (خؤ دةَلَى؛ كةبتطرن  نيت
هةر كةبتوانن تــرازاوة، لةوة من كارى بةآلم  بَلَي، وا
ئةوان بةراستى ضونكة بةرن، من بؤ دةست وابةئاسانى
لةسةرى دنيا رةنطة بطرن كةمال) (يةشار بيانةوَيت طةر
كةهةر نيية نةناسراوة  كوردة ئةو دةنطء بهةذَيت، بَيتة

بكةن. شوَينى بتوانن بآ سةرو وابةئاسانى
ئةمِرؤ بةثَيوانةكانى كةسَيك ئةدةبى كةبةرهةمى
يان زياتر هةندَيك رةنطة ضووبَيت، بةسةر وةختيان
زمانةكانى ئةدةبيانةى هةموو ئةو شاكارة بةآلم كةمتر،
دةمَيننةوة. بةنةمرى ثَيمواية ديكة هةموو طةالنى ديكةو
عةرةبى بةطوتةى وابيردةكةمةوة من بؤنموونة
تؤَلؤستؤى ئَيستا صلح"ى "جةنطء يان السلم" "الحربء 
رةنطة هةرضةندة  بةتاَلة. كورديدا لةكتَيبخانةى جَيطةى 
ئةوة كاتى ئيدى بَلَين  خةَلك بةكوردى بكرَيت  ئةمِرؤكة
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هةرضى ديسانةوة ثَيمواية من كةوابآ بةسةرضووة،
روناكبيريةكانة, دامودةزطاء هةرضى روناكبيرانة،
زؤرتر بايةخَيكى كوردة، سةرنجء  دةسةآلتدارى  كةهى
بةرهةمةكانى وةرطَيِرانى  بةتايبةتى بدةن، بةوةرطَيِران 
هةلومةرجى لةبةر بوونء كةكورد نووسةرانة ئةو
هةرطيز نةيانتوانيوة لةبةرئةوةى يان وآلتةكةيان،
بةزمانى بؤية  بنوسن، ثآ بخوَيننء  خؤيان زمانةكةى 
دةتوانين لةوانة كةمة. كةهَيشتا نوسيووة شتيان ديكة
(عةلى وةكو  يةكَيكى لةئَيران كةمال لةيةشار بَيجطة 
(عةلى وةكو يةكَيى بةرين. ناو ئةفغانى) محةمةدى
يونسى) (ئيبراهيم  وةكو يةكَيكى دةروَيشان) ئةشرةفى 
كراون لَى بةرهةمَيكى ضةند ئةمةيان كة بةرين ناو
وةرطَيِرة. خؤى بؤ زياتر قازى) (محةمةدى بةكوردى
كة هةية شتى دوو  يةك لةراستيدا قازى  محةمةدى
(بيرةوةريةكانى بةناوى بةرهةمَيك وَينة بؤ نووسيويةتى
ديكة ئةوانى نووسيووة،  خؤى بؤ ئةوةى وةرطَيِرَيك) 
هةية، خؤيان نووسةرى ــردوونء ك بؤ  وةرطَيِرانى
دة، نزيكةى ئَيستا ئيبراهيمى يونسى هةر دوكتؤر بةآلم
دانةيةكيان كراون ضةند كةثَيمواية هةية دوانزة رؤمانى

بةكوردى ئةوانى ديكة نةكراون بةكوردىء
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باس يةشاركةمال ِرؤمانةكةى ناوةِرؤكى مامؤستا *
كةمال دةكات، يةشار رةعييةت ئاغاء ملمالنَيى كوِرى لة
كاريطةريي ئةمانة نووسيووة، ثَيتواية ضقوِرئاواى راستى
ئةو يان بَيت، لةسةرةيان  ضةثِرةوانةى بيروباوةِرَيكى 

كوردة؟ نةتةوةيى ضةوسانةوةى بابةتة
ضةثة، نووسةرَيكى كةمال  يةشار  بةتَيِروانينَيك  -
طومانى ئةوة هةية،  هةر ضةث نةبَيت، كؤمؤنيست  طةر
ئةدةبياتء كةمال يةشار لةسةرةتادا بةآلم نيية، تيادا
بؤ دةرةبةطايةتيية، قؤناغَيكى دةستثَيكردنى رؤمانةكةى
دؤخة ئةو دؤخةدا طةورةبووة، دَيهاتة لةو منداَلى خؤشى
رؤمانى ئةو هةرضةندة دةناسَيت، باشتر لةهةمووان
هةمووى وةنةبآ شار روويداوة، لة رووداوةكانى هةية،
يانى ِرامــان، دةربِرينى بةآلم بووبَيت، لةدَيهاتآ هةر
كةدةسةآلتةكةى لةوآلتَيكيدا، زؤردارى دذى بيروباوةِرى
بةرامبةر بةتايبةتى نيية.  ديموكراتيك  دةسةآلتى
بةو هةية، شوظَينيانةى سياسةتَيكى كورد بةنةتةوةى
ناتوانَيت ئةو نيية. ئاسان ديكة بةزمانَيكى ئاسانةء زمانة
طةلى ئازاديخوازانةى خةباتى لةسةر ِرؤمانةكانى بَلَيت
ئةوةى دةتوانآ بةآلم توركيةدا، لةكوردستانى كوردة 
دةربِرَيت، تَيدا دةربةطاية دذى خةباتى لةضوارضَيوةى
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لةبةرئةوةية ثَيمواية ئةو زياتر ئةم شَيوازةى هةَلطرتووة
تيايدا ئةو ذينطةيةى ئةو عةرةبى  بةطوتةى يةكَيكيان
داوةتة دةستى كةئةو دةورانَيك يةكَيكيان بووة، طةورة
بةرةو فيوداَليزم دةورانى فيوداَليزمء دةورانى قةَلةم،
كةهةلومةرجى ئةوةية يةكَيكيان سةرمايةداريية،
لةضوارضَيوةى رائانةى ثَينادات ئةو ئيجازةى وآلتةكةى
بةآلم دةرببِرَيت،  نةتةوايةتيدا زؤردارى لةدذى خةبات 
لةدذى خةبات لةضوارضَيوةى هةية ئةوةى دةرفةتى

دةبَيت دةرةبةطايةتيدا دةر ببِرَيتبةردةوام زؤردارى
زؤرى طرنطى لةوة، جطة كةمال  يةشار مامؤستا *
ضياى رؤمانةكانى ئةفسانةى بةئةفسانة لةهةردوو داوة
نووسةرَيكى كةمال يةشار لةكاتَيكدا ئؤغلى، كوَير ئاطرىء
بؤ دةطةِرَيتةوة ئةوةندة بؤضى ثَيشكةوتووخوازة، ضةثء

؟ دةدات بةئةفسانة طرنطى ئةفسانةء
ثَيمواية نيم، بيروِرا خاوةن فرة لةبوارةدا ئةمن -
لةبنةِرةتدا ئاطرى كردووة ئةفسانةى ضياى باسى ئةوةى
تَيكةَلَيكن، كةمال يةشار رؤمانةكانى تَيداية. رياليزمى
ثَيمواية من رياليزم، لةئةفسانةء لةرؤمانةكانى هةريةك
نزيكة هةم دةطةيةنَيت خؤى خراثى دؤخى هةم ئةوة
بة وا كورد،  ض تورك ض خوَينةرانى، عةقَليةتى لةبيرو 
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ئةفسانة زمانى وين  ئةون طوتارى اليةنى  ئةوانةى 
هى ئةفسانة بدةيت سةرنج ئةطةر تَيدةطةنء باشتر
نوآ بةزمانَيكى نةيتوانيوة كةخةَلك سةردةمةية، ئةو
شتانة ئةو رَيوىء شَيرء تةيرو بةزمانى تَيبطات، شت
يةشار بطوَيزنةوة.  بابةت ئةوة  بؤ كردون، بؤ قسةيان 
لةرامانى بؤ ئةوةى وةرطرتوة، سودى زؤرى لةوة كةمال
ضاكتر بَيتةوة، نزيك بةرانبةرةكانى خوَينةرةكةىء

بكاتةوة روون بؤ داواكراوةكانى بتوانَيت
رؤمان لةسةر نووسين لةبابةتةكانى تر يةكَيكى *
كَيشاوة، بؤ شتةكانى  وَينةى وردى بةسةرنجء  زؤر
دارَيكةوة، بةسةر هةَلئةنيشآ آء ئةفرِِ ثةثولةيةك كاتَيك
ديمةنانة ئةو  هةموو دةدات باأل لةشةقةى كاتةى ئةو
كةمال، يةشار الى هةية جوانيان زؤر تايبةتمةنديةكى
نووسةرى ئيتماتؤف جةنطيز لةنووسراوةكانى تةنها
ضيية تايبةتمةنديةكةيان تؤ  بةراى  بينيومة قةرقيزيدا

كةمالةوة؟ يةشار نووسينةكانى لةثشت
تةنها بةآلم بَيت، ثَيشةنط  رةنطة باريةوة  لةو ئةو  -
يونسى ئيبراهيم ئةتماتؤف، لةجةنطيز بَيجطة نيية،
داستانَيكى نموونة بؤ هةية، لةوةسفدا زؤرى توانايةكى
باوةِربكة ئةطةر هةية، غةريبان)يةوة بةناوى (طؤِرستانى
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لةسآ، يةك دةبَيتة داستانةكة  دةربكةين  لَى وةسفى
بةسةر دةسةآلتى ئةوةندة كورتدةبَيتةوة،  ئةوةندة
لةوةسفدا تواناى ئةوة ثَيمواية هةية، شَيوازةدا ئةو
ببَيتة كة نووسةرَيك داهَينانَيكة جوانكارييةكة، دةطةيةنآ
بؤ دةطوَيزَيتةوة دووشت سةركةوتوو نووسةرَيكى
ئةوى كةهةيةتى، ئايديايةى ئةو يةكيان خؤى خؤَينةر،
يةشار نووسينانةى ئةو داِرشتنة. سةبكى شَيوةو ديكةيان
طرانة، كارَيكى قورسة،  زؤر وةرطَيِر منى  لةالى كةمال
وةختَيك ضونكة  طرانة، كارَيكى وةرطَيِرانيان بةِراستى 
يان كشاندوة، ديمةنَيكى هاتووة  ئةدةبى ثارضةيةكى
هةية لةويدا توانايةى ئةو رةنطة ِرةنطاندووة، تابلؤيةكى
لةراستيدا بةآلم نةبَيت، ديكةدا  لةوةرطَيِرَيكى  يان لةمن
دةستى بؤية كــردووة، جوان زؤر ئةويان كارةكانى 
دةطوَيزَيتةوةء كةرامانةكة لةهةمانكاتدا وى، داوةتة
لةوة جطة خوَينةر، دةداتة جوانيش ئةدةبى شَيوازَيكى
تَيدا كةرووداوةكانى شوَينة لةو تابلؤيةكيش كارة بةو

خوَينةر. بةرضاوى دةخاتة قةومان
يةشار ديكةى كتَيبَيكى ض خؤت وةكو مامؤستا *
كتَيبَيكى ديكةى ض يان ثَيت خؤشة كةمالت خوَيندوةتةوة

بكةيتة كوردى؟
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هيض لةسةر بةآلم خوَيندوةتةوة، ديكةم كتَيبى -
بووة ئةوةءة بةهؤى يةكَيكيان نةبوومةوة، ساغ كتَيبَيكى
بةتايبةتى وةرطَيِران نووسينء لةكارى دةمَيكة زؤر

دابِراوم وةرطَيِران
مامؤستا؟ بؤضى *

سةرقاَل بووم. ديكةءة بةكارى كاتى خؤى -
مةبةستت سياسةتة؟ *

خستومةتةوة دوورى حيزبايةتى كارى سياسةت، -
بخوَينمةوةء شتَيك دةبَيت ئةوةش، سةربارى بةشة، لةو
رةنطة بطَيِرم،  كةوةرى بةوةى بكات ناضارم خؤى  بؤ
ثياو ئةطةر بةهةرحاأل بةآلم بَيت،  نةبوو  ئاوةها شتَيكى
وةرطَيِران ماوةى لةداهاتودا رةنطة بخوَينَيتةوة، شتةكانى

بِرةخسَيت.
كةسَيك هةر دةَلَى" ثَييوايةو مستةفا) مامؤستا(رَيباز *
نةخوَيندبَيتةوة، كةمالى يةشار دةريا"ى بوونى "توِرة
ئةوةندة ِرؤمانة ئايائةو بناسَيت، كةمال يةشار ناتوانَيت
كة دةطةِرَينَيتةوة ئةوة  بؤ هؤكةى  ئةو طةورةية؟
كةمال يةشار شارة،  ِرؤمانى باشترين ِرؤمانة،  ئةو

نووسيويةتى؟
بةوجؤرة دةريا"م بوونى "تووِرة بَلَيم ئةطةر ئةمن -
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ناتوانم بؤية ــووة،  وت حةقيقةتَيكم نةخوَيندوةتةوة
لةناو كةمال يةشار بةآلم دةرببِرم،  لةسةر بؤضوونى
دةسةآلتى بةآلم نووسيويةتى، ديكةشدا نووسينةكانى
يةشار وتم ئةوةية كة ضاكتر دةردةكةوَيت، لةبةر لةوَيدا
الديية، بؤية بةكةلتورى ئاشنا ثةروةردةى زياتر كةمال
تاوبدات، خؤى  ئةسثى ئاوا ديكةدا  لةبوارى دةتوانَيت 

دةخاتةِروو ثتر كةمال يةشار هونةرى ئةوة
(ثاذنةى لةندةن جاك كتَيبى تازةترين مامؤستا *
وةريطَيِراوة، بآلوكردنةوة  ضاثء ئاسنين)ة،خانةى
كةتؤ بدات  رؤمانة ئةو لةقةرةى خؤى نةيتوانيوة بةآلم 

وةرتطَيِراوة؟
لةندةن؟ جاك تازةترين شتى يانى -

نةيتوانيوة بةآلم لةندةن، جاك شتى تازةترين بةَلَى *
وةرتطَيِراوة، كةتؤ بدات رؤمانة ئةو لةقةرةى خؤى
من بةقةناعةتى زيندووةكان لةوةرطَيِرانة يةكَيكة تائَيستا
وازت ضؤن هةَلبذاردء ضةرمو"ت "دان رؤمانة ئةو ضؤن
لةنووسةرة كةيةكَيكة هَينا، لةندةن جاك لةنووسينةكانى

دنيا؟ طةورةكانى
نةيطةياندووة يان  طةياندويةتى كة ئةوةى  لةسةر -
خوَينةرانة، بؤضونى جةنابتةء بؤضوونى ديسانةوة ئةوة
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بَلَيم دةبَيت ئةو كتَيبةى ئةو وةرطَيِرانى لةسةر ئةمن بةآلم
"دان من ئةوةندةى بؤ هيضيان طَيِراون كتَيبانةدا وةرم لةو
ثارضةيةكى هةمووى ضونكة نةبوون، طران ضةرموو"
فارسييةكةى، وةرطَيِرى سةركةوتووة.  زؤر ئةدةبى
نواندووة شاكارى بَلَيم  دةتوانم قازى"ية  "موحةمةد
بردووة، بةكارم بؤية هةرضى توانيومة لةوةرطَيِرانةكةيدا،
لةوةرطَيِرانةكةدا قازى محةمةدى بطةمة بتوانم ئةوةى بآ
حةقة ئةو لةئينجة مةمةددا بتوانم رةنطة ئةمن لةحاَلَيكدا
وةرطَيِرة لةقةرةى قةرة من كورديةكةى كة بدةم، بةخؤم
ئةوان ثاى بطاتة توانيبآ نةشى ئةطةر دةدات، فارسةكان
هاندا ئةو كةمنى ئةوةى دةبمةوة، نزيك لَييان النى كةم
كرد، كتَيبة ئةو عاشقى ئةمنى بةكوردىء بكةم كتَيبة
كةضؤن بوو بيرةدا لةو لةندةن جاك داهَينانى زياتر
بكاتةوة بير  ضؤن حةيواناتةوة، قاَلبى بضَيتة بتوانَيت 
بضَيتة مرؤظ  ئةطةر واتة بكاتةوة، بير ئةوان بةزمانى 
كةنووسةر دةكةيت، تَيِرامان وا هةر شتةكانةوة قوآليى
كرد. سةرسوِرماو ئةمنى ئةوة طورطَيكة. سةطَيكة،
شَيتى ِراكشاء منى كردء ئةفسانة  ،مةشهور بةطوتةى
زؤر ثةيامَيكى  دةزانيت كةبؤخؤت لةوةى بَيجطة كردم 
ئةوة ثةيامةكةيدا  طشتى لةكؤى يانى دةطةيةنَيت طةورة 
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دةتوانَيت ضؤن ثةروةردةكردنء كةبزانيت دةطةيةنَيت،
دروست شةريف بةوةفاء (بوونةوةرَيكى) لةدِرندةيةك
بكات. ئةوة دِرندة دروست بكاتء لةمرؤظَيكيش ئاذةَلَيكى
كةهانى ئةوةى ئةمن  بؤية طةورةبوو،  شتَيكى  خؤى بؤ
هَيناويةتى مرؤظة كةئةو بوو تواناية ئةو زياتر دام
خؤى مافى نةمتوانيوة بةداخةوة ثَيمواية خؤيشم بؤ
بووم تووش ديكةءة بةِرؤمانَيكى بةتايبةتى بدةم، ثآ
ضةرموو)ى (دان كتَيبى  لةراستيدا كة بوو  ئةوة ئةويش
ئَيستاش هةتا كرا. كةبؤى نةبوو ضاث ئةوة لةندةن، جاك
بواية لةتوانامدا ئةطينا نةبووة، ئةوةم تواناى بةداخةوة
بيخوَينَيتةوة. بتوانَيت كةخةَلك بةثيتَيك دةكردةوة ضاثم
توانى خةَلك بؤية  بوو، سةرنجراكَيش زؤر  كتَيبةكة

بيخوَينَيتةوة.
من كتَيبدا لةثَيشانطاكانى لةيةكَيك ببورة مامؤستا *
يةكَيك لةوانةية بينيوة زؤر  بةذمارةيةكى  كتَيبةم ئةو

كردبَيت؟ ضاثى جةنابت ئاطاى بةبآ رةنطة لةدةزطاكان،
يانى بةضاثى نوآ…. -

ضاث؟  هةربةهةمان * نةخَير
ضاثكراوة، ِراستة ثَيمواية  بَيت ضاث  بةهةمان طةر -
بَيت، شت هةرهةمان ئةطةر كرابَيت ضاث ِرانامَينم بةآلم
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كةضاثةكةى ئةوآ دوايى كةماوةتةوة ئةوةية لةبةر زياتر
زؤرى بؤية نةبوون، كِريارى زؤر خةَلك بوو، خراث
من بَيت لةطةأل ئَيستاشى لةراستيدا بؤية لَينةفرؤشرا،
نةدامةوة تَيضوونةكةى واتة  لةسةرماوة  كتَيبةم ئةو
زؤر كتَيبَيكى كتَيبةكة لةكاتَيكدا نةفرؤشرا ئةوة لةبةر
هةر وةآلم زياتر نةدا، درَيذةم بؤضى بةآلم بوو،  باش
نووسةرَيكى ئةطينا  نةبووة،  مةجالم  كةمن  ئةوةية
بةنةخوَيندةوارى منيش كةوةكو نووسةرَيكة، طةورةية.
لةئةنجامدا بوو نةخوَيندةوار ئةويش ثَيكردووة. دةستى
بةخوَيندنةوة نةك بوو، خوَيندنةوة فَيرى بةنووسين ئةو
دةرز كةلةمنداَليدا  نةبَيت ئةوةى بَيت. نووسين فَيرى 
ثاشان ــةرةآل، ب منداَلَيكى دةبَيتة بــةآلم دةخوَينَيت،
كتَيبَيك بةرَيكةوت كتَيبخانةيةكء روودةكاتة كاتَيك
لةوَيِرا خوَيندنةوةء بةكتَيب دةستدةكات دةخوَينَينتةوة
لةندةن جاك  كةوابزانم  طةورةية نوسةرة ئةو  دةبَيتة 

مردووة. ساَليدا لة ٤٢-٤٣ الويةتيدا لةتةمةنى
عةبدوَلآل مامؤستا بَيت، من بؤضوونى ئةمة ِرةنطة *
ناسراوة حةمةدؤكةوة رؤمانى  لةرَيطاى  زادة حةسةن
ناساندوة خؤتان وةرطَيِر وةكو ئةوةندةى بةخةَلك،
ناسيوويت نةيان سياسيةك وةكو عَيراقدا لةكوردستانى
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ديكة جارَيكى كةبتوانيت هةية لةئايندةدا وا شتَيكى ثَيتواية
بناسرَيتةوة؟

دةناسن من كةسانةى كةئةو بم، لةطةَلت ِرةنطة -
روونة، زؤر هؤكةى بناسن، من كةناَلةوة لةو زياتريان
بةتايبةتى دةدةن راميارى بةبوارى طرنطى ئةوانةى
بةعادةت ئةوانة خؤت، لةوآلتى راميارى جياواز بابةتى
ئةوانةى بةآلم نةتةوةيةكدا، لةهةر كةمن كةمايةتيةكى
ثترن دةخوَيننةوة  شت ئةدةبىء بوارى دةدةنة سةرنج 
هةرة بةشى بكةيت كورد، ئةطةر سةير روناكبيرانى وةك
بةدوور خؤيان ئةوانة سياسةتء لةحيزبايةتىء زؤريان
كاريان هةيةء سةرء ئةدةبيات لةطةأل هةموويان دةطرنء
ئةدةبيدا كةلةكارى ئةوة لةسةر ئةمن باشة. ثآ ئةوةيان
توانام ضةندة سياسيدا لةكارى هةبووة، توانام ضةندة
لةالى خةَلكى مافةكانى ديسان ئةوة ناَلَيم. هيض هةبووة،
ئةمن بةآلم ديكةية، لةالى خةَلكى دادوةرى مافى ديكةية
لةتوانامدا هةبووة كردومةء لةهةردوو بواردا ئةوةندةى
هةردووكيان توانيومة ضونكة دةكةم، ثَيوة شانازييان
كارة ض سياسيةكة، كارة ض بَيت، ميللةتةكةمدا لةخزمةتى
بيستووة، لةكةسانَيكم جارآ ضةند خؤم بؤ ئةدةبيةكة،
بم سياسى ئةوةى لةباتى ئةمن كردووة كةئارةزوويان
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ثَيمواية ئةمن بكةم. ئةوانة وةرطَيِرانء ئةدةبىء كارى
لةبةرئةوةى دةكةنةوةء رةنطة لةوة خؤيانة بير مافى ئةوان
مافى ئةوةش هةر بن، ناِرازى سياسيةكةم كةلة كارة بَيت
من بةآلم خؤيانة، بةدةستى داوةرى ضونكى خؤيانة،
ئةدةبيم كارى  زؤرة ماوةيةكى وةخت كةزؤر ثَيمواية 
كردووة، باشم كارَيكى  كارى سياسى،  بؤ هَيشتوة  بةجَي
كارى ئةوانةى  ئَيراندا لةكوردستانى كةم النى ضونكة
كارى بةآلم  رةها، سياسى  كارى نةك  دةكةن، سياسى
ثارتيزانىء دذوارو خةباتَيكى ئةويش حيزبايةتى، سياسى
ئةمانةدا لةناو ــارانء ب تؤث بــؤردومــانء  قاضاخىء
ئامادةبوون ئةوانةى لةكاتَيكدا كةمن، ذمارةيةكى بوون
رةنطة زؤرة، ذمارةيان ئةوانة بكةن وةرطَيِران بنووسنء
بكةون، هةَل ضاكتر لةمن نووسةرى يان وةرطَيِر، زؤر
لةمنيش سياسى ئةوةى لةطةل بةآلم كةوتوون، هةَليش 
بوارة ئةو داوةتة بةداخةوة ئةوانة خؤيان زؤرن بةتواناتر
ئةمةيانم بةجَي كةمن بوو، لةبةرئةوة نةبوون. ئةوانة زؤر
من بؤ بوو، كوردان لةخزمةتى هةردووكيان هَيشتووة

بَيت لةوةى ديكةيان كةمتر ئةمةيان رةنطة بوارى
كةمال يةشار لةنزيكةوة دةكةيت حةز مامؤستا *

؟ ببينيت
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ئةوةى لةطةأل لةئارةزوةكانم، يةكَيكة وةآلهــى -
نازانَيت، من زمانى  ئةو نازانمء وى زمانى  ئةمن كة
بؤ هةرضةندة دةكــةم، حــةز هــةر ديسانةوة ــةآلم ب
ئةطةر دةكات، ئاخافتن  بةكوردى ئةو بيستومة  خؤيشم
كوردى زؤر كةمء  ئةمنيش نةكات، قسة بةِرةوانيش 
ثياوَيكى وةكو بيبينم ئارةزومة بةآلم تَيدةطةم، كرمانجى
طةورة ثياوانى  دةكات حةز  هةميشة  كةمرؤظ طةورة، 
شتانةدا ئةو لةبوارى خؤتء لةميللةتى بةتايبةتى ببينَيت

خةآلتَيكى كوردَيك وةكو لَيرة نيية ئةوة شايانى *
ثَيبدرآ؟ طةورةى

كؤِرى لَيبكرَيت، كةدةستخؤشى ئةوةية شايانى -
نيية ئــةوة ــةورة، ط خةآلتى بطيررَيت، بؤ ــةورةى ط
مةبةستم بةراستى… بةآلم  بيدةَيتَى، ماَليدا كةلةبوارى
بةراستى بكرَيت، بةآلم ثَيشكةش ئةوةية خةآلتى رةمزى
نموونةيةك بؤ بدرَيتآ طةورةى مةعنةوى خةآلتَيكى
هةرضةندة نووسيوة، كوردى بؤ كوردة كة لةوانةى

نيية. باشتر لةو كةس نةينووسيبَيت. راستةوخؤ
كةمالدا يةشار لةنووسينةكانى لةيةكآ من مامؤستا *
من، رؤمانى طةورةترين دواهةمين، دةَلَيت خوَيندمةوة
لةخةياَلمدا بيرؤكةكةيم هَيشتا بينوسَيت كةدةيةوَيت
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دةبَيت من رؤمانى طةورةترين ئةمة ثَيمواية دةَلَى هةية،
ضى دةينووسَيت كة ئةوة ديسانةوة ثَيتواية كةدةينوسم،
دوا ثَيتواية تؤ بَيت، ضؤن كارةكةى بناغةى بنةماء بَيتء

لةطةلى كورد؟ بَيت بةرطريكردن ثةيامى خؤى
ديكة يةكَيكى بَيت تؤ نةبَيت، ئاسان لةراستيدا رةنطة -
ئةوةى لةطةأل بَيت ضى (بَلَيت) بكات شتَيك دةيةوَيت
بؤ رؤماننوس رؤمانآ هةموو سةرةكى قارةمانى كةدةَلَى
دةبينَيتةوة لةنَيو خؤى نووس رؤمان خؤيةتى، بَيطومان

نوسينةكانيدا
ثاَلةوانةكانيةتى؟  * مةبةست

بةناوبانطن،  رؤمانةكانى هةموو  قارةمانى بةَلَى،  
هةموو سةرةكى، ثاَلةوانى كةدةَلَيم نيية من ثةيظى ئةوة
جياوازن، لةيةك دووانة ئةو ضونكة ثاَلةوان، قارةمانء
سةرةكى قارةمانى  دةَلَين لةثاَلةوان. راسترة قارةمان 
ببينَيتةوة خــؤى ئةويش رةنطة نــووســةرة خــودى
خؤى رةنطة لَيدةكاتةوة، كةبيرى ئةوة بةآلم لةوانةدا، 
بؤ مةجالى كابراية ئةو ئَيستا هةتا خؤى وةك بَيت
بناسَيت، بةخؤى  خــؤى بــةتــةواوةتــى نةرةخساوة
كاغةز سةر خستبَيتة خؤيةتى بيرةوةريةكانى نةئةوةى
لَيبداتء كورد بؤ كةدَلى  كوردَيك وةك  توانيويةتى نة
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هةروا كَيشةكة كةدةَلَى بكات،  لَيوة  باسى بةِراشكاوانة
كةثاش بينووسَيت بنووسَيت رؤمانةى ئةو بابَيتةوة
بَلَين سانسؤرء لةمةترسى ئةوةى بؤ بآلوببَيتةوة، خؤى
كةثياو بَيت ئةوة رةنطة بكات، دةربازى سنورداركردن
مةبةستةكةم دةَلَيم بزانم كةشتَيكى وا وا دةكات، داوةرى

ئةوةية.
تؤ ؟ الى ضيية كَييةء كةمال يةشار بَلَى ثَيم مامؤستا *
وتم كرا لةمن ــدارة  دي ئةم داواى كة وةختَيكى  -
زانياريةكى كةمال يةشار لةسةر من زانيارى بةداخةوة
هةر بةآلم دووثاتدةكةمةوة، ئةوة ئَيستاش زؤر ناتةواوة،
مرؤظة، يةك سيمبولى من بؤ كةمال يةشار لةوكاتةدا
مرؤظَيكى وةك راستة مرؤظ. واتاى بةتةواوى مرؤظَيكى
لةمرؤظايةتيدا كةمال يةشار بةآلم نزيكة، لةمن كورد
كوردء مرؤظَيكى كةوةكو طةورةترة لةوة من بةبِرواى
هةموو كةبؤ كةسَيكة ئةو كةواتة  ببينيت، كوردى بؤ

رَيزة. جَيطاى مرؤظايةتى
وةرطــَيــِران لةكاري  دةستت  زؤرة  ماوةيةكي *
دةكــرد؟ كــارت  بةطةرموطوري كةثَيشتر هةَلطرتوة
لة هةَلطرتن دةست يان سياسية سةرقاَلي هؤكارةكةي،

ئةدةبي و وةرطَيرانة؟ كاري
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كاري بة بةردةوامي كاتَيك هيض بوَي ئةمن ِراستتان -
ئةوة تةنيا نةكردوة. ئةدةبيم كاري بةطشتي وةرطَيِرانو
ِرةخسابَي بؤ دةرةتانم وةختو ئةطةر جاروبار كة بووة
وةرطَيِران زؤرتــر ئةدةبي_ كارَيكي ــة داوةت دةستم
ديوة،من وةرطَيِراوةكانميان تةنيا كةس هَيندَي ضوونكة
بةرضاو وادَيتة كة  ئَيستاش دةناسن. وةرطَيِرَيك  وةك
وا بةتةواوي نابَي، وةال  يةكجاري بة وةرطَيِرانم كاري
كردنة بةرهةمم يةكدوو بَيدةنطييةدا ساآلني لةو نيية. 
ناوي تَيبيني بةآلم لةبةر هَيندَي بآلو بوونةوة، كورديو
ديكة جارَيكي دواييانةدا لةم تا دانةنان، لةسةر خؤمم

بوونةوة. بآلو ضاثو خؤمةوة بةناوي
با  هةبَي.  ديكةي  هؤي ئَيستام كةمكاريي ِرةنطة    
سياسيم سةرقاَليي ئَيستا كة بَلَيم لةخؤم ِراستيية ئةو
لةهةر حةياتةكة! كوردة  ئةطةرضي كةمترةو  جاران لة
ئةركَيكي بةآلم هةَلدةقوتَينَي، سياسي لةكاري خؤي حاَلدا
ِرَيطاي بمةوَي _ئةطةر كة نية، شان لةسةر وام ِرةسميي
سياسي كاري لةخؤوة با كةواية بطري، لَي ئةدةبيم كاري
وةرطَيِران. يان  نووسين  ِرَيطاي سةر  كؤسثي  نةكةمة
لة ماآلواييم بةيةكجاري بَلَيم خؤشة ثَيم بةوحاَلةش
نـةيـةنـة البةال كةندوكؤسثي  ئةطةر نةكردوةو  قةَلةم
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ضؤن بزانين كورد دةَلَي تيهَلضمةوة. وةك لةوانةية ثَيش،
دةبَي!

رؤمان، خؤماَلي(نووسين، دةقي جياتي لة ئَيستا *
دةزطاكاني زؤربةي وةرطَيِردراو دةقي ضيرؤك...) شيعر،
دةقي بَيهَيزي سةرةكي  هؤكاري  ئاية  طرتؤتةوة.
وةرطَيِردراو و بةهَيز دةقي يان ثاشةكشةية، و خؤماَلي
بياني دةقي لةطةَل  دةيةوَيت خوَينةر و خؤيسةثاندوة 

ئاشنابَيت.
نووسينو هةم كورديدا كتَيبخانةي لة ئَيستا ثَيمواية -
ثَيشتر دةورانةكاني لةطةَل بةراورد بة وةرطَيِران هةم
هةردووكياندا لة كة سروشتييشة زؤرتــرةو يةكجار
بكةون. بةرضاو الوازمان بةهَيزو بَلَيين يان باشوخةراث،
لةطةَل نووسين،و بَي توانايي سةر بيبةمـةوة ئةوةي بَي
بزووتنةوةي ثَيكردوة ئاماذةتان هةروةك كة ئةوةش
كوِري و كةم بارةوة لةدوو  ئةمن ضاالكترة،  وةرطَيِران
كة ئةوة يةكةم دةبينم: وةرطَيِرانةوة بزووتنةوةي بة
زؤر جَيطاي هَيشتا ثَيويست ثشتطيريي نةبووني بةهؤي
كتَيبخانةي لة جيهاني ئةدةبي نةمري هةرطيز شاكاري
ديارة وا ئةوةي لةبةر دووةميش ئةوة كة بةتاَلة. كورديدا
وةرطَيِردراوةكان دةقة بؤ ثَيداضوونةوةيةك لَيثرسينةوةو
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زؤرن. وةطَيِردراوةكاندا لة الواز دةقي نية، بةداخةوة
هةم بةرثرسةكان دةزطــا بةجَيية من بــةبــاوةِري
ئةدةبي نايابةكاني بةرهةمة وةرطَيِراني بؤ بةرنامةيان
قؤَليان كة ِراسثَيرن لَيزانةكان وةرطَيِرة هةبَيو جيهاني
شــارةزاي زمانزانو كةساني هةميش و لَيهةَلماَلن
بة بةرثرسانة بةورديو كة دياريبكةن وةرطَيران هونةري
بوو،مؤَلةتي باش وةرطَيِرراوةكاندا بضنةوة، ئةوةي دةقة
هةتا هةبوو، كةموكوِريي  ئةوةي بدةنو بآلوبوونةوةي 

نةدةن. ِرَيطةي بآلوبوونةوةي نةكرَي ضاك
لةاليةن سةدان كتَيب مانطانة لةكوردستاني باشوور، *
بَلَيين دةكرَيت دةكرَي؟ ضاث جؤراوجؤرةكانةوة دةزطا
يان باشة، كارَيكي ضؤنايةتيةوة و ضةندايةتي لةروي
باشتر هةنطاوي يان ضؤن دةكرَيت باشن؟ وةرطَيرانةكان

هةَلبطيرَيت. ثَيناوةدا لةم
ئاوِرم  بةجؤرَيك ثَيشتردا ثرسياري وةآلمي لة ثَيمواية
دةدةمةوة با بةكورتي ديسان بةآلم دايةوة، بابةتة لةم
بَلَيم ئةطةر نةبَي، تووِرة ثَي كةسي هيوادارم سةري.
هةركةس نة نووسةرةو خوَيندةوارَيك هةموو نة
وةرطَيران نووسينو ــِرة. وةرطــَي زانين، دووزماني
بةهرةيةكيش هيض هونةرن و بةهرةو هةردووكيان
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ئةوةندةي خؤشة ثَيم ئةمن  بةهةمووكةس.  نــةدراوة
بةو بَيتةوة، بآلو زياترلةوةش زؤر بآلودةبَيتةوة ئَيستا
زؤر جارم نةبي،. تةواو ضؤنيةتي حيسابي مةرجة لةسةر
توانامةوة بةهةموو نابم. ماندوو لةطوتني بةآلم طوتوة،
ناوي ئةطةر ثَيمواية  بةآلم سياسيم،  سانسؤري دذي
ضاوةدَيرييةك ثَيويستة دابنرَي، لةسةر سانسؤريشي
الواز بةرهةمي  بآلوبوونةوةي بة ِرَيطة كة هةبَي

نةدا. لةسةر ئةركي دةزطا طشتييةكان بةتايبةتي
سةبارةت  كرد كؤبونةووةيةكتان لةهةولَير. ماوةية  ئةم
بةآلم زمانة، ئةم بةستانداركردني  و  كوردي زماني بة

بوون؟ ضي هؤكارةكاني نةبوو، سةركةوتوو
ئةكاديمياي لةاليةن كة  هةولَير كؤنفِرانسي  ئةركي -
زماني دياريكردني ِرَيــكــخــرابــوو، كوردستانةوة
تَيبينييةكي لةبة ر ئةكاديميا نةبوو. كوردي ستانداردي
بؤ ِرةسمي زماني دةستنيشانكردني ئةركي بةجَي،
ئةو كاري بةرنامةي كردبووة كوردستاني هةرَيمي
خؤي كؤنفةِرانسةكة سةرنةكةوتني هؤي كؤنفةِرانسة،.
كاري ِرؤذ سَي ثاش كؤنفرانس  بةشداراني  بوو، سادة
ِرةسمي زماني لةسةر  نةيانتواني هةر نةك  بةردةوام،
لةسةر هاوبةش،بةَلكو بؤضوونَيكي بطةنة هةرَيم بؤ
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نةبوون. ِرةسمييش هاوِرا زماني بووني يةك ثَيويستيي
بةباسو ثَيويستيي بابةتة ئةو كة قبووَلكرا ئةوة لةبةر

هةية. زياتر لَيكؤَلينةوةي
ثاش كوردستان هةرَيمي كة ــةوة ئ هــؤي ــةآلم ب
نةبوةتة هَيشتا دةســةآلتــداري، ساَل بيست بة نزيك
نزيك لَيشي تةنانةت ِرةسميو زمانَيكي خاوةني
سياسيية. بِرياري نةبووني من نةبوةتةوة،بةباوةِري
ئَيستا هةتا كورد سياسيي ِرَيبةرايةتيي بةداخةوة
نةتةوةكةمان سياسيي ذياني طرنطةي لةواليةنة ئاوِري
ئةطةر ئةطينا دانةناوة. بؤ خؤي بايةخي نةداوةتةوةو
بوارة ئةو شارةزاياني ثَيمواية هةبيَ، سياسييةكة بِريارة
ضةندوضؤني لةسةر دةتوانن بةزوويي ئاسانيو بة
هةرنةبَي يان  كوردي يةكطرتووي زماني ضةسثاندني 
بة باس، بةر  خرابووة هةولَيردا كؤنفرانسي لة  ئةوةي

بطةن. دَلخواز ئاكامي هاوبةش و بِرياري
يةكطرتويي بؤ  كوردي ستانداري  زمانَيكي  ثَيتواية  *
ناوضةيي كارَيكي ئاسايية زماني ؟ يان كوردستان طرنطة

وةرطَيران؟ و نووسين بؤ بةتايبةت
كةوتم. ثرسيارةكة ثَيش كةمَيك لَيرةشدا بزانم وا -
بَيطومان ، هةَلبطرَي زؤر باسَيكي  بابةتة ئةم ِرةنطة
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ئةطةر بمةوَي بةآلم هةية، لةسةر جياوازيشي بؤضووني
كورديشو بؤ واية ثَيم دةرببِرم، خؤم بؤضووني بةكورتي
زماني و نةتةوةيي زماني مةسةلةي دنياش هةموو طةالني
دوو ناوضةيي_ زاراوةي بطوترَي باشترة ناوضةيي_كة
طةالني هةموو كوردو لةنَيو لةحاَلَيكدا جيان. لَيك شتي
هةر خةَلكي كة هةن زماني جؤراوجؤري زاراوةي دنيادا،
لةطةَل يةكتردا ِرؤذانةيان ئاسايي ناوضةيةك لةثَيوةنديي
هاوبةشي زمانَيكي بطرين نةتةوةيةك هةر بةكارياندَينن،
ِرةسمياتو ئيداريو كاري نووسينو بؤخوَيندنو
لةطةَل ناوضةكان هةموو خةَلكي كة هةية ِراطةياندن
لة ثَيدةخوَيننو دةرسي ناوضةيي زاراوةي جياوازيي
سةرنجَيكي با بةكاريدَينن. دةوَلةتيدا ِرةسميو كاروباري
لة٢٢ عةرةب بؤ نموونة دةوروبةرمان بدةين، هةر طةالني
بةدةيان بَيطومان سةدان، بة نةَلَيم ئةطةر دةذينو وآلتدا
لَيكحاَلي واية جاري كة هةية، جياوازيان زاراوةي
دةخوَينن زمان كةضي هةموويان بةيةك دذوارة.  بوونيان

ِرادةثةِرَينن. ئيداري كاروباري دةنووسنو
ضةند زؤرجــار  لةدنيادا بدةين سةرنج باش ئةطةر
دةخوَيننو يان دةكةن، قسة زمانَيك بة كة دةبينين نةتةوة
فةرةنسيةكان نةمساييةكان، ئةَلمانيو دةنووسن_وةك
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ئينطليزييةكان و ئةفريقا، ئةوروثاو لة وآلت ضةند و
لةم بةآلم ديكة، نةتةوةي ئةمريكاييةكانو ضةندين
نووسينو شك نابةين بؤخوَيندنو نةتةوةيةك جيهانةدا
وآلتمان زؤر ديارة بَينَي. بةكار زمان دوو ِرةسـمي كاري
هةموويان زماني دةذينو تَيدا نةتةوةيان ضةند كة هةن
ئةوة بةآلم دةبرَي، بةكار دياريكراو شوَينَيكي ِرَيو بةثَيي

ديكةية. شتَيكي
لة سياسي ئةدةبياتي و  سياسةت ئــةوةنــدةي *
دةكرَيت هةست طرتوة شوَيني ئَيمةدا كؤمةَلطاي
رؤمان، ضيرؤك، شيعر، نووسين، فةرهةنط، ئةدةبياتي
زاَلبووني مةترسيي كردوة؟  طةورةي  ثاشةكشةيةكي
ضةند يان دةبيني؟ لةضيدا ئةدةبيات بةسةر سياسةت

هةية؟ كؤمةَلطا تاكي لةسةر كاريطةري و مةترسيدارة
ناكةم حةز خؤم بةحاَلي ،بةش دةَليم زؤرجــار -
لةبةرامبةر فةرهة نط سياسةتو يان ئةدةب سياسةتو
تةواوكةري ئةمانة من بةباوةِري ِرابطيرَين. يةكتردا
ئةدةبو فةرهةنطو بة كورد يةكتر. نة بةرامبةري يةكترن،
ئامانجة سياسةتو ِرؤمانيش خزمةتي شيعرو بة زؤرجار
وةدةستهَيناني بؤ بةسياسةتيش  دةكاو  سياسييةكاني
لةثاشان تَيدةكؤشَي، ئةدةبييةكاني و فةرهةنطي مافة
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مةرجةكاني بةِراستي بةومةرجةي سياسي نووسيني
ئةدةبو لة بةشَيكة بؤخؤي بن،  تَيدا باشي نووسينَيكي
نووسينَيكيش دةكات، ئةدةب بةرةوثَيشضووني خزمةتي
ناسياسييش تةواو با نةبن، تَيدا نووسيني مةرجةكاني
ئةدةب خزمةتي  نةك زةحمةتة_ زؤريش ديارة بَي_كة 
كاتةش ئةو  لَيدةدا.هةتا طةورةشي زياني بةَلكو ناكات، 
نةضةسثاندوة، خؤي نةتةوةيي كةسايةتيي نةتةوةيةك
دةكرَي، كةسايةتييةشي حاشا لةو جَيطا زؤر لة تةنانةت
ثانتاييةكي سياسي نووسيني كة سروشتيية شتَيكي

دابطرَي. بةربةرينتر
لةكوَيي لةئَيستادا كوردي ئةدةبياتي بَلَيين دةكرَيت *
تاضةند وةرطَيران ئةدةبياتي يان جيهانداية ئةدةبياتي
بَيت؟ تَيكةَل بياني ئةدةبيات و كلتوري لةطةَل توانيويةتي
نيم، جيهاني ئةدةبي شارةزاي ئةوةندة بةداخةوة -
ئةدةبياتي لةنَيو كوردي ئةدةبياتي جَيطةي بتوانم كة
بَلَيم دةدةم بةخؤم حةق  بةوحاَلة دياريبكةم.  جيهانيدا
ئةدةبياتي ناتةواوييةكان، كةموكوِريو هةموو سةرباري
كورد قسةي هَيناوةو بةدةست باشي كوردي ثَيشكةوتني
ئةو كة ئةوةية كارةكة عةيبي . هةية طوتن بؤ خؤي
كوردي ئةدةبياتي يان دةزانن، بَيطانة زماني كوردانةي
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بازاِري شياوي بة كوردةواري بةرهةمي يان ناخوَيننةوة،
بؤ كوردييةكان بةرهةمة وةرطَيِراني بؤ نازاننو جيهاني
جارَي نةبَي . ناشكوري بَيطانةكان هةوَلنادةن زمانة سةر
كة ستاندارد، زمانَيكي خاوةني نةبووينة بؤخؤشمان
بةثَيزةكانمان بةرهةمة ئةوان بنو فَيري بياني خةَلكي

خؤيان. زماني سةر وةرطَيِرنة

                                                             


