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بصطومان، بة دلنياييةوة ثصم خؤشة كوردستان ببينم و زؤر سوودم ثصدةطةيةنصت، بةالم ثصمخؤشة وةكو خؤت دةلصيت سةردانصكي رةمسي 
صوةيةك كة تةهنا سةردان نةبصت بةلكو رؤلصكم هةبصت لةو سةردانةدا بةرامبةر بةو نيشتمانة كوردستان و هةروةها بصت، بة ش

 .نيشتمانةكةي خؤم ميسر
ليلي ( لةسَييةم رؤذي سةردانةكةمدا بؤ ميسر تةلةفؤمن لةطةلَ 

دا كرد، زؤر شتمان لةسةر بارودؤخي كوردستان باس كرد، ئةو ) عةلوي
تةمةنت ضةندة؟ شووت كردووة؟ : اري بةوة دةسيت ثَيكرديةكةم ثرسي

تةهنا خؤت هاتويت يان وةفدي رؤشنبريين؟ كةوةالَمي ئةمانةي 
ئَيستا من زياتر ثةلةمة بتبينم ضونكة يةكةم جار (وةرطرت، طويت 

دةبَيت كضة كوردَيك ببينم، مادةم كضَيك لةتةمةين تؤدا طةشتبَيت 
شي بةتةهنا ئةو ئاماجنة هبَينَيتة دي بةوةي كة دةعوةيت بؤ بكرَيت خؤ

 ) .  تاد. . شاياين رَيزةو من ثريؤزي رادةطرم 
 لةميانةي تةلةفؤنةكاين نَيوامنانةوة زانيم زؤر هةست ناسكةو 

زؤر بة تةوازوعةوة مامةلَةي دةكردو قسةي دةكرد،  . خاكيي و بةسؤزة
ان لةو ماوةيةدا دايكي نةخؤش بوو بؤية ديدارة رؤذنامةوانييةكةم 

دواخست بؤ كاتَيكي تر، بةالَم بةر لةوةي يةك ببينني بةتةلةفؤن زؤر 
ثاش هةفتةيةك . . شتمان باس كرد، ئةو ثةلةي زانيين زانياري بوو

دايكم زؤر نةخؤشة، ) مةدريد(من سبةيين سةفةر دةكةم بؤ : شةوَيك كاتذمَير يةك تةلةفؤين بؤ كردمو طويت
 .  يةك هةفتة زياترم ثَيناضَيت و رؤذي ثَينج شةممة دَيمةوةدةيبةم نةشتةرطةري بؤ دةكةم بةالَم

دا رؤذنامةكان زؤر شتيان بالَو كردةوة، هةندَيكيان ) ليلي علوي( لةماوةي ئةو هةفتةي سةفةركردنةكةي 
طوتيان خةريكي وَينةطرتين فيلمَيكي نوَيية لةفةرةنسا بؤ ئةو مةبةستة سةفةري كردوة، ديارة ئةمةيان 

فاروق (يسري بوو، رؤذنامةيةكي ئيماراتيش نوسيبووي ئةم هةفتةية هاوسةرَييت هنَيين لةطةلَ رؤذنامةي م
كردووةو بةرةو مةدريد كةوتنة ِرص بؤ بةسةربردين مانطي هةنطويين، لةِرؤذي طةِرانةوةشيدا ) الفيشاوي

كي بالَوكردبؤوة  و هةوالََي) سالمات ليلي(كةوتة يةك شةممة نةك ثَينج شةممة، رؤذنامةيةك نوسيبووي 
 . طواية بة كارةسايت ئؤتؤمبيل دةسيت شكاوة

 ثاش طةِرانةوةي ضةند جارَيك تةلةفؤمنان كرد لةطةلَ يةك و زؤر نيطةراين مةسةلةي ئةو كارةسايت 
ئؤتؤمبيلة بوم، ثرسياري ئةوةم لَيكرد لة نةخؤشخانةية يان لةمالَةوة كةوتووة بؤ ئةوةي سةرداين بكةم،  

 :يتبةالَم ئةو طو
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 . نةخَير من لةسةر نيل دةعوةتت دةكةم
 . بةالَم ناكرَيت، تؤ نةخؤشيت و دةستت شكاوة ثَيم خؤش نيية بةهؤي منةوة بَييتة دةرص

من زؤر باشم لةوص دةزانيت نةخؤشم  
 يان نا

 بةهةر حالَ لةئَيوارة دانيشتنةكةدا زانيم 
راستة بةهؤي ئؤتؤمبيلةوة دةعمي كردوة، 

ي كةنوسراوة هَيندةي بةالَم ئةو هةمووة
يةك دةنكة نؤك شني بونةوةي ثةجنة 

 . توتةي دةستيةيت
 لةنَيوان ئةو هةموو تةلةفؤن و ديدارانةدا 
جار لةجار شريينترو بةهةلَوَيستتر بوو 
شَيوةي قسةكردن و مامةلَةكردين 
لةروخساري شؤخ و شةنطترة، بةهيض 
. شتَيك نيطةران نابَيت وَينةطرتن نةبَيت

 فالشي ثَيباش نيية و ثَيي خؤشة لةستؤديؤدا وَينةي كارةبايي و كؤمثيوتةري بؤ بطريَيت، بؤية وَينةطرتين
 . ثَيي خؤش بوو ئةو وَينانةي من بةكامَيراي ئاسايي طرتوومة بالَونةكرَيتةوة

سةردامنان كردو ئةم ضاوثَيكةوتنةمان لةطةلَدا  ) مسر اجلديدة(يشدا لةظَيالكةي خؤيدا لة 19/9لةِرؤذي
 :سازكرد

دا بوو، كة رؤلصكي الوةكي بوو، بةآلم لة ) البوساء(لة فيلمي  دا يةكةم رؤلتان بيين كة) 1980(لة سايل 
 13 فيلمي سينةمايي و 50ماوةيةكي كةمدا بةراورد بة كاري هونةرمةندةكاين ديكة توانيت بةشداري لة 

 ةواوبوون يان هةلةيةك هةية؟ شانؤطةري بكةيت، نازامن زانياريةكامن ت7زجنريةي تةلةفزيوين و
 – نةخري زور ورد و تةواو، من سةرسام بووم ثصت، ئافةرين 

 كةواتة دةثرسم بؤضي يةكةم جار كة رؤلت بيين هصندة لةرزيت ثزيشكيان هصناية سةرت؟ 
راستة وابوو، لة ترسدا ثلةي طةرميم، يةكةم بةش بوو كةلةطةل مامؤستا حممود مرسي دا، شتصكي ترسناك   

ةبارةت بة من، كاتصكيش ثزيشكةكة بينيمي طويت هيض نةخؤشصكي نية و تةهنا مةسةلةيةكي دةروين بوو س
 . يةو وصنةطرتنةكة دوا خرا رؤذي دووةم زؤر شةرمم لص دةكردن ضونكة هةموو بة ترسةكةيان زانيم

 ئاية جوانيةكةت لة ثشت ثصداين ئةو هةموو رؤلةوة بوو كة دةخراية بةر دةستت؟
نةك جوانيةكةم بةلكو شصوةم مةيدانصكي بة بةرهةمةكان دةدا بؤ بينني، بةالم منيش نواندن لةوانةية، 

 دةستم بة نواندن كرد ئةو 1980دةزامن و كايت بةرهةم هصنان بة فريؤ نادةم و بةالم لة طةل ئةوةي سايل 
 دةدا بة جدي رؤليك  دةستم ثصكرد، واتة هةومل1987كاتة خؤصندكاربووم، بةالم بة شصوةي راستةقصنة سايل 

 سال دةبص، كاتصك بينيم هةندص رؤذنامة و بالوكراوة دةستصان كردوة بةوةي لة 14-13هةلبذيرم ئةوة ثصش 
سةرم دةنووسن طواية لة سةر حسايب جواين و شصوةم كاردةكةم، دةستم كرد بة هةلبذاردين ئةو بابةتانةي 

 سال بوو كة سةرمةسيت كاري هونةري 7ن تةمةمن لة روالةتةوة دوورن بؤ ئةوةي بيسةمصنم ئةكتةرم، وم
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بووم ئةوةش هاندةر بووكة لة رةوتة هونةرصكةمدا سةركةتوو بووم بة تايبةت كة خوصندنةكةم دوور بوو لةو  
 بوارةو

ثصت واية شؤخةكان لة هةلةسةنطاندين تواناكانياندا خؤش 
بةخت نني قسةكةت زؤر راستة، بةآلم جواين مةسةلةيةكي قؤناغي 
ية، زؤر جوانيش هةية هيضي ثصشكةش نةكردوةو سةركةوتوو 
نةبووة، بةآلم جواين راستةقينة ثصداطرتنة لة سةر سةركةوتن و 
سةملاندين خود ئةمةيان هةميشة دةمصنصتةوة تةنانةت ثاش 

 . تةمنيش زيندووة لة هزري خةلكدا
بةيةكةم ئةزمونت دادةنرصت لة طةل مامؤستاي ) المصير(فيلمي 
ر يوسف شاهصندا، ثاش ئةو ئةزموونة ضؤن ئةو كارةت  دةرهصنة

 هةلدةسنطنيت ؟
يةكصكة لة طرنطترين ئة و كارانةي كة بةشدارمي ) المصير(فيلمي 

تصدا كردوة، بةو دوايةش يةكصك بوو لة بايةخدارترين فيلمةكان و 
طرنطترين فيلمي عةرةيب و ميسري بوو، ضونكة ضارةسةري 

مرؤ دةكات و ئةويش ترسناكترين كصشةي جيهاين ئة
ئيستغاللكردين دين ونرخي دينة بؤ بةرذةوةندي سياسي، هونةرمةندةكان لة باشترين بارودوخدا بوون  
كةمنيش يةكصك بووم لصييان و كةسايةتصكي نؤص بوو بؤ من تةنانةت نوسينةكةشي لة سيناريوي ميسريدا  

 جؤرة لة طةل مامؤستا يوسف شاهصندا نامةئلوفة، بصطومان ئةزمونيكي زؤر باشبوو خوازيارم كاري لةو
 . دووبارة ببصتةوة

دةطوترص ئةو كةسانة لة طةل يوسف شاهصندا كار دةكةن بابةندي كةسايةتصكاين دةبن تا رادةيةك دةبن بة    
 زينداين كةسايةتيةكان ؟

من ثصم وانية ضونكة زيندان كردين لة كةسايةتصكدا يان ضةند كةسايةتصكيشدا لة كةساتصكدا لة 
ةرذةوةندي هونةرمةند نية، هةروةها مامؤستا يوسف شاهصنش ئةوةي ثصخؤش نية ضونكة حةز بة ب

 طؤرانكاري دةكات لة بابةت و كةسايةتصكانيدا
كة كةسايةتصكي ئورستوكراتية تؤ رؤلةكةت بينيوة، ئاية تا ضةند ئةو كةسايةتية ) هدي هامن(كةسايةيت 

 لة كةسايةيت راسيت خؤتةوة نزيكة؟
خؤمةوة نزيك نية لة دوو شتدا نةبصت، يةكةم ئةو كضصكي ياخص لةو ناوةندةي كة تصصدا دةذي، هيض لة 

ئاخصكي ئيجايب باس لة كصشةكاين ساآلين ضلةكان دةكات، يةكصك لة سيفةتة باشةكاين دصيةكي طةورةو 
صالويان بؤ زةوي وجوتيارو كرصكاري هةية، ثةسةندي ناكات بة ثصي ثةيت بة سةر ئةو مةلؤيةدا برؤن و ث

دروست دةكاتئةمةش كارصكي جوانة، كضصكي ئوروسوكرايت حةز بكات خةلك بة مايف خؤي بطات و ئةو 
كةسانةي لةو كةمترن بطةصنصت بة ئاستصكي باآل و لةو زةمةنةدا ئاطاي لة دوارؤذي شارةكةي بصت، لةطةل  

ة، ئةو زؤر ناضصتة ذصر كؤنترؤيل ئةوةي ذن لةو سةردةمةدا هصض ثلةو ثايةيةكي سياسي و كؤمةاليةيت نةبوو
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خصزان و حةزدةكات لصثرسراوي خؤي بصت، لةوانةية ئصستا ئةو سيفاتة لة ذين عةرةبيدا يان ميسريدا هةبصت  
 . بةآلم ئةو كاتة شتصكي دةطمةن بوو

كة ئيستا لة رادصو لصدةدرصت ض يادطارصكت وةبريدصنص، ثصت وانية ) كلميت علي بكري(زجنرية تةمسيلي 
 بانطت لةوة زياترة كة لةراديو كاربكةيت وةكو هةنديك دةلصن ؟ناو
يةكةم من كضي ئيزطةم و لة كاري مناالنةوة لة ئيزطةوة دةستم بة هونةر كرد، ) يا خبر ابيض، ال ال خالص (

ةوة لة ) مامة حةسةن(هةروةها فصري فصري خؤصندنةوةو خؤصندن و مؤسيقا بووم لة ميانةي بةرنامةي 
جطة لةوةي دايكم لة ئيزطةدا كاري ) ثورة فيتلة(ثصشكةش دةكرا هةروةها بةرنامةي ) ق االوسطالشر(ئزطةي 

كردووة، لة بةر ئةوة من كضي ئيزطةم و بة درصذايي تةمةنيش هةموو سالصك زجنرية تةمسيليكم بؤ ئيزطة 
اسامة انور (مان ثصشكةش كرد كة لة نووسيين مامؤستا ) مهر( سال ضريؤكي 5دةبصت، ثاشان ئصمة ثصش 

بوو، دةرهصناين مامؤستا حسصن كمال و لة طةل حييي فخرانيدا رؤملان بيين، ئةوانة هةمووي ) عكاشة
 . ئةكتةري سينةماي طةوةرن، لة بةر ئةوة من هونةرمةندصكي طشتطري لة ئةستصرةيي ثص باشترة و طرنطترة

 صت لة تادا ؟ ئيسلة ض ويستطةيةكدا ئةزمونة رؤشنبرييةكاين ليلي علوي لةنطةر دةطر
من ناوي نانيم ويستطةو ئةزموين مرؤظيش ئامناطرصت، ضونكة ذيان هةميشة لة طؤرانداية بؤية دةكرص بريوا 

 . وراش هةميشة لة طؤراندابصت
 كامةن ديارترين ئةو ملمالنية هونةريانةي كة دةيطريتة بةر؟

ونكة هونةرمةند بؤ باشتر دةطةرص لة ميانةي نؤصطةري لة هونةردا ملمالنيةية لة كاري باشدا ملمالنية هةية ض
ثركردنةوةي كةمو كوريةكانةوة، هةندص شت هةية وات لصدةكات سنوداربني بةالم هونةر ئةوة رةتدةكاتةوة 

 . ضونكة هةلقوآلوي ئازادي و ئةو ملمالنيةية
  ضاث كراوت هةية ؟ئاية تا ئيستاش بةردةواميت ؟ وئاية ديواين. دةزانني كة هةندص جا شيعريشتان دةنووسي

 نةخصر بةداخةوة، ضونكة من شعر وةكو قةسيدة نانووسم هصندةي وةكو لة خؤم و حالةتصكي دياريكراو 
 . دةكةم

ئَيمة دةزانني كة تؤ سةرةتاي نواندنت بؤ مناالَن بوو ضؤن توانيت لةو جيهانة ناسكةي مناالَن دوور * 
 هةردوو توَيذةكة ضيية؟بكةويتةوة بؤ جيهاين دووةم، جياوازي نواندن بؤ 

 من ثَيم وانيية لةجيهاين مناالَن دوور كةوتبَيتمةوة، ضونكة ئةو كارانةي ئةمِرؤ ثَيشكةشيان دةكةين زؤربةيان 
منالَ و طةورة سةيرييان دةكةن، ناوةِرؤكةكانيان باس لةكَيشةي طةورةو بضوك دةكات، وة بَيطومان ئَيستا 

 كاتص منالَ بوم لةبةرنامةي مناالَندا بِرطةي شانؤيي يان طؤراين ياخود  بوارَيكي بةرفراوانتر هةية، بةالَم
نواندمن هةبوو، بؤية شتَيكي ئاسايية كة طةورة بوم رووم كردة ئةو رؤالَنةي لةطةلَ تةمةمندا طوجناون و ئةو 

ادةيشم كاتةش تةهنا لةهاويندا لةثشووي خوَيندندا مومارةسةي هونةرم وةكو ئارةزويةك دةكرد، هةتا ئام
تةواو كرد خَيزانةكةم رازي نةدةبوون لةهاويندا نةبص كاري هونةري بكةم بؤ ئةوةي ثابةندي خوَيندنةكةم، 

. بةالَم ثاش ئةوةي خوَيندين ئامادةييم تةواو كرد و ضومة زانكؤ لةوَيوة زياتر خؤم تةرخان كرد بؤ هونةر 
ؤرة، لةوانةية من لةسةرةتادا وةكو سةبارةت بةاليةين دوةمي ثرسيارةكةشت، بَيطومان جياوازي ز

ئارةزويةك دةستم كردوة بةهونةر بةبص زانياري و رؤشنبريي هونةري، هةروةها دركم بةهةست و سؤزو 
كَيشة و زؤر اليةين تري ئةو رؤالَنة نة دةكرد كةدةمبيين، بةالَم ئَيستا يارمةتيم بدة بلََيم كةدةستم بةوة 
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شكةش بةكؤمةلَ بكةم، كَيشةي نيشتمان، مةسةلةي ذن و شتة كردووة بتوامن زؤر جؤر لةهونةر ثَي
 . تاد، خوزايارم هةميشة بتوامن شيت نوَيتان ثَيشكةش بكةم…كؤمةالَيةتييةكان

لةنواندين ئَيوة بةرهةم هَينراوة ) شجرة الدر(ئةمِرؤ لةرؤذنامةدا خوَيندمةوة كةزجنريةيةك تةمسيلي 
 ية سةرجةم هونةرمةندةكاين ميسر رويان كردؤتة رؤلص مَيذويي؟كةبةرهةمَيكي مَيذوويية بؤضي بةم دواي

 . ئةو بةرهةمة من نةئاطام لَيية، نةبيستومة، نةخوَيندومةتةوة، كةس باسي شيت واي نةكردوة نازامن
 ئةي ضؤن رؤذنامةكان ئةو هةوالَة دةنوسن؟

كي خؤي دةطرص و هةميشة هةولَ  سوثاس بؤ خوا ئَيمة خاوةن طةلَيكي زؤر طةورةين و طةيل ئَيمة رَيزي خةلَ
دةدات ئةطةر بة ئيعالين راستيش نةبَيت كة كةسايةتييةك لةماوةيةكدا بَيدةنط بوو يان بص بةرهةم بوو  

 . ئةوان وا ثيشاين دةدةن
 كةواتة رؤذنامةكانتان خةلَكي خؤيان هَيندة ثريؤز رادةطرن ئةطةر ماوةيةك كاريان ديار نةبَيت بؤ ئةوةي 

  كةم نةكات، خؤيان ضريؤكي بةرهةمَيكي بؤ دروست دةكةن؟جةماوةرَييت
 بةلَص… بةلَص

 .  ئَيمةش بةلَص خؤزطةمان ثَيتان بَيت، هةر ضةندة رؤذنامةكاين ئَيمةش هةروان
 من ثَيم خؤش نيية رؤذنامةكان درؤ بكةن، بةئيجايب بَيت يان سليب، بةالَم ثَيويستة رَيزي كةسايةيت خؤيان 

 . بطرن
 سةركةوتين ثَيويسيت بةدةست نةهَينا؟) ست البنات(اي  بؤضي درام

 نةخَير ئةوة فيلمَيكي كؤميديية ناوةِرؤكَيكي رةسةين هةية سةبارةت بةنيشتماين عةرةب و يةكَييت عةرةب، 
لةوانةية ئةو سةركةوتنةي بةدةست نةهَينابَيت كة ئَيمة ضاوةِروامنان دةكرد، بةالَم بة ئةمانةتةوة ئةلََيم هيض 

يش طرنطتر )  ست البنات(تةرخةم نةبوم لةبينيين رؤلَةيةكدا، لةوانةية كاري زؤر طةورةو بةنرخ هةية بة كةم
 . بَيت و لةطةلَ ئةوةشدا سةركةوتين جةماوةري بةدةست نةهَيناوة

 سينةما، شانؤ، تةلةفزيون ليلي علوي عاشقي كاميانة زياتر؟
ضصذ و طةياندمن بة جةماوةر دةداتص عاشقي سينةما من هةرسصكيامن زؤر خؤشدةوصت هةميشةش ئةلصم شانؤ 

و خةيالةكانيم هةروةها تةلةفزيونيش، ئةلصم من كضي ئيزطةو تةلةفزيومن لصيانةوة فريبووم ضومة ماالنةوة 
 . ئةوانيش هانياندام بضمة سينةما و شانؤوة

 تاضةند ئاطات لة بارودؤخي كورد و هونةري كوردي و ذين كوردة ؟
تةهنا تؤم لة . . ياو بوون ذن نةبوونثطةشتةكامندا، هةندص خةلكي كوردم بينيوة بةآلم لة هةندصك لة 

لة  . نزيكةوة ناسيوة، هيض ئاطاداري هونةري كورديش نيم خوازيارم تؤ بةو رؤيل طةياندنة هةلبستيت
 . نصوامناندا

ذمارةيان ضةندة و بؤضي  كؤمةلَص خةالَيت زورت وةرطرتووة، هةندَيك ئةلََين موجامةلةت دةكرص، ئةزاين 
 وادةطوترص؟

ثانزة خةالَت زياترن، لةضةند ) 15( خؤي لةِراستيدا زؤر نني بةالَم بةراورد بة ئةزموين هونةري تةمةمن لة 
شوَينَيكةوة وةكو دةرةوة و ناوةوة رَيز لَينان، ديارة هونةرمةند ثَيويسيت بةخةالَتة نةك لةبةر ئةوةي  

كة كاري فيعلي ئةوة، ثَيويستَييت ضونكة هةموومان ثَيويستمان بةهاندان و رَيز مَيذووي هونةري زياد دةكات  
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لَيطرتن و هةلَسةنطاندن هةية بؤ ئةوةي بزانني طةشتوينةتة ض ئاستَيك، لة راستيدا هةر يةك لةو خةالَتانة  
دروست كردوم ئازايي زياترو ثَيداطرتين زياتري خستؤتة بةرم بؤ بةرهةم هَيناين باشترو ئةو ترسةشي ال 

كةثارَيزطاري لةئاستَيكي دياري كراو بكةم و نةيةمة خواري، هَيندةش ئةو خةالَتانة بةختةوةري كردوم هَيندة 
 . لَيثرسراوَيتيةكي نوص و طران بوة كة وام لَيدةكات هةميشة نائارام و لة دلَة راوكَيدامب

 شانؤطةري بَيت زؤر نيية، لةطةلَ 7ين و  زجنريةي تةلةفزيؤ13 فيلم و 50 خةالَت بؤ كةسَيك خاوةين 15 
 ئةوةشدا دةوترص ليلي علوي خةالَيت زؤر دةدرَيتص ضونكة جوانة موجامةلةي دةكةن؟

ةوةو ئةو ِرؤالَنةم نةبينيوة كة بؤ دةرخستين جوانيية، ثَيم خؤشة زياتر مرؤظبم، ئةو 1987 من لةسالَي 
ةشي بةكارييان هَيناوة لةوالَتة عةرةبيةكاين تردا ووشةية لةوالَتاين خؤماندا بةكار نةهاتووة، ئةوان

طةورةترين سوكايةيت بةفيستيظالَة عةرةيب و ميسرييةكان و هةروةها جيهانيةكانيش دةكةن، ضونكة من سص 
خةالَيت جيهانيم وةرطرتووة، يةكَيك لةفةرةنسا و يةكَيك لةكةنةداو يةكَيك لة ئةمةريكا، كةمنيان 

 كةسانةي ئةو جؤرة قسانة دةكةن هيض لةهونةر تَيناطةن و ئاطايان لةهونةر نيية و نةناسيوة، ثَيم واية ئةو
 . فيلمةكانيشيان نةبينيوة

ئايا خؤتان رؤلَتان هةية لةو مةسةلةيةدا؟ ياخود ) ليلي علوي( لةعَيراقدا جؤرَيك لةئؤتؤمبيل ناونراوة 
 ئاطاتان لص نيية؟

ئؤتؤمبيلَيكي باش بن، لةليبياو يةمةن بيستم نةك لةعَيراق، ئَيمة  خوازيارم جؤرة ) ثَيكةنينَيكي دورو درَيذ (
 . هيض ئاطامان لَيي نيية و هيض رؤلََيكيشمان لةو مةسةلةيةدا نيية

 زؤر جار جواين زيان بةخاوةنةكةي دةطةيةنَيت، ض جؤرة زيانَيكت رووبةِروو بؤتةوة بةهؤي 
 جوانييةكةتةوة؟

نيية، ضونكة من خؤم بةجوان نازامن و ثَيشم خؤش نيية وةكو ذنَيكي لةِراستيدا هيض جؤرة زيانَيكم بري 
جوان سةيرم بكةن، ثَيم خؤشة وةكو هونةرمةند و وةكو مرؤظ سةيرم بكةن، لةخةلَكيش ض زيانَيكم ثص 

 . نةطةيشتووة
  تؤ دةرضووي بازرطانيت ئاية  ذيانت بة ذمارة دةذمصريت؟

بةشي بةريوةبردين نووسينطة بووم نةك ذمصرياري هةرطيز حةزيشم حةزم لة ذمارة نية و من لة  . . نة. . نة
 . لة ذمارة نيةو بةيين خؤمشان بصت زؤر كلؤمل تصيدا

 كةواتة ضؤن بوو ثصاوصكي بازرطانت هةلبذارد بؤ هاوسةرصيت ؟
 . تا ئيستا شووم نةكردووة

 راطةياندرالةطةل بازرطان ئةي دةربارةي ئةو ئاهةنطي شووكردنةت ئةلصي ضي كة لةسةرجةم كةنالةكانةوة
 وبةرهةم هصنةري سينةمايي؟

بةلئ ئاهةنطمان طصرا بةآلم تةهنا دةزطرياين بوو، هاوسةريتيم لة طةل نةكردوو مةسةلةكةم هةلوةشاندةوة 
 بؤية تكاية تؤ ئةو هةلةية الي خؤتةوة ضاك بكةرةوة؟

 جيابونةوةي زياتر ناديارتان دةبَيت،   لةميانةي كةنالَةكاين راطةياندنةوة طوَيمان لةشوكردين هنَيين و
 وةالَمتان ضيية؟
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 ئةوة تةهنا زيانَيكة كة هونةرمةند لة جةماوةرةكةيةوة ثَيص دةطات، بةالَم نابص ئةوةمشان بري بضَيت كة داري   
بةردار هةميشة بةردي تَيدةطريَيت، طرنط ئةوةية بايةخ بةو  

قالَ شتانة نةدةيت وةالَمي نةدةيتةوةو خؤيت ثَيوة سةر
نةكةيت، ضونكة كاتت دةطرَيت و دوات دةخات، بةراسيت من  
بةو شتانة هيض هيض خؤم سةرقالَ ناكةم و نةكاريطةري هةية 

 .  بؤ سةرم و نةبايةخي ثَيدةدةم
 .  كةواتة ئَيستا كةستان هاوبةشي ذياين كةستان نةكردووة

 .  نةخَير شوم نةكردووة
تؤ ئةلََيي ) كةي سينةماسَيوة(و ) مانوَيال( كاتَيك من ئةلََيم 

 ضي؟
 ئةلََيم خوازيارم بتوامن زياتر لةجؤرَيك ثَيشكةش بةذين  
ميسرو عةرةب بكةم كةمنونةي راسيت و هونةري راستةقينة 
بَيت و نرخي راستةقينةي ذن دةرخبات، دوايش بريت نةضَيت 

هةر من سَيوي سينةما  . يت) سَيوةكةي كوردستان(خؤشت 
 . نيم

دا ) ليلي علوي(ة ض وَيستطةيةكي ذياين  ئةي خؤشةويسيت ل
 دةوةستَيت؟

خؤشةويسيت هةرطيز لةذياين مندا ناوةستَيت، هةرضييةك بكةم دةبص خؤشم بوَيت، لةكارةكامندا 
 كةواتة. لةثةيوةندييةكامندا، لة ثةيوةنديية مرؤييةكاندا، لةهةمو شتَيكدا ثَيويستة خؤشةويسيت هةبَيت

  خؤشةويسيت دلَتا ياخود تايبةيت، خؤت ئةلََيي ضي؟ تؤ كةسَيكي رؤمانسيت لةطةلَ
. . بةلَص من كةسَيكي رؤمانسيم وبةبص خؤشةويسيت لة هيض شتَيكدا سةركةوتو نامب . .  لةعاتيفةشدا بَيطومان

 . خؤشةويسيت بنةماي هةموو شتَيكي جوانة
 ا لص دور دةخاتةوة؟ هةست ناكةيت قةوارةت زؤر زل بووةو قةلَةويت، ئةمةش هةندص رؤلَت لةسينةماد

 خؤمان بَيت زؤريشم حةز طريم خواردووة رؤذ بةرؤذ قةلَةو دةمب، بةالَم بةيين . .  راست دةكةيتصبةل
 .  خؤمم ثَيناكرَيتي خؤشة كؤنترؤلَدينلةخوار

ئيوة هةلوصسيت خؤتان هةبوو، ئةي بؤ مةسةلةي كورد بة طشيت ض ) ئؤجةالن(لة كايت طرتين سةرؤك 
 ت ؟هةلوصشتصكت دةبص

بص طومان ثصم واية هةر مرؤظصك لة جيهانداخوازيارة هةموو كةسصك بة ئازادي بذي و طوزارشت لة 
بريوراكاين خؤي بكات و بةرطري لة طةلةكةي بكات، منيش حةزم لة ئاشيت و جصطري بوون و ئارامي 

لةكةيةيت، ئةوةش طةلةكانة، واتة رصزطرتين هةر سةركردةو سةرؤك و مةليكصك نةوايي و بااليي وريزي طة
خواسيت منة بؤ هةموو طةلصك، بؤ منوونة بةرامبةر طةيل فةلةستني ة كورد وهةمووان خوازيارم هةموو 

 . كةس بطات بة مايف خؤي و ئازادي بة دةست هبصنصت
 كاتصك طوصت لة كوشتين بة كؤمةيل كورد و كيميايي باران و ئةنفال بوو، هةستت بة ضي كرد ؟
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امل بيست و بةالم كة مةسةلةي كوشتين بة كؤمةيل كيميايي باراين هةلةجبةم بيست لة تؤوة ووشةي ئةنف
الي . . . هةستم كرد ضةند مرؤظي درندة خؤي لة ناو خاكي ئصمةدا حةشار داوة و ضةند زوملي طةورة دةكرص

 . ئةو سيستمة ديكتاتؤريانة مرؤظ ضةند بضووكة
خؤي بة جؤرةها ضةكي قةدةغة كراوي نصو دةولةيت لة ناو ضيي دةلصي كة طةلةكةي ) سدام(بة رذصمصكي وةكو 

 دةبات ؟ 
بصطومان هةموو جيهان ثصويستة دذي ئةو جؤرة كردةوانة بصت، هةروةها ياساي نصو دةولةتيش رةيت 

 . دةكاتةوة و ئةوة كردارصكي زؤر نارةواو ناشريينةو توندوتيذصكي تةواوية لة رووي ياساييةوة
) ليلي علوي و عادل امام(، ئةلَص دا) تريؤذ (يكوردستان لةضاوثَيكةوتنَيكدا لة طؤظار سكرتَيري حيزيب كةراين 

 ئةندامي حيزيب كةراين ميسرن تؤ ئةلََيي ضي؟
 لةِراستيدا من نازامن باسي ضي كردووة، بؤية هيض تةعليقَيكم لةسةر قسةكةي نيية، لةبنةماشدا لةميسر 

 . م لةوشةيةكي وابَيتحزبَيك نيية بةو ناوةوة، يةكةم جارة طوَي
ئةطةر لة كوردستانةوة بانطهصشت بكرصييت دةتوانيت سةرداين كوردستان بكةيت و راستيةكان وةكو خؤي 

 ببينيت ؟
بصطومان، بة دلنياييةوة ثصم خؤشة كوردستان ببينم و زؤر سوودم ثصدةطةيةنصت، بةالم ثصمخؤشة وةكو خؤت 

ة تةهنا سةردان نةبصت بةلكو رؤلصكم هةبصت لةو سةردانةدا دةلصيت سةردانصكي رةمسي بصت، بة شصوةيةك ك
 . بةرامبةر بةو نيشتمانة كوردستان و هةروةها نيشتمانةكةي خؤم ميسر

 ئةي ضي بةو جةماوةرة زؤرةت دةلََيي كةلةكوردستاندان؟
يشة جَيطةي  زؤر سوثاسيان دةكةم كة بايةخم ثَيدةدةن، ئةوة شتَيكة من شانازي ثَيوة دةكةم، خوازيارم هةم

متمانةيان مب، لةطةلَ هةمو ئةوانةشدا خوازياري ئاشيت و جَيطربون و ئازاديتان بؤ دةخوازم، هةروةها 
 @. خوازيارم كة من و هونةري عةرةيب بةطشيت رؤلََيكمان هةبَيت كة بؤ ئَيوة سودمةند بَيت
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