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  رکی کوردستاننترکی کوردستاننت  خونهخونه ...  ... زا چنگیانیزا چنگیانی  رکی کوردستانپۆست و جهرکی کوردستانپۆست و جه  مک بۆ خونهمک بۆ خونه  وهوه
  
، ر رچاوی خونه  به هدا خستم) ربین زا چنگیانی و کۆمیدیای زمان و ده ی جه که مه وه (ژر ناونیشانی  له که، ی پشوومدا و نووسینه له
م  به،  ربینی الوازه  زمان و ده که،  دا نا وه دانی به" زا چنگیانی هج " وه دوای ئه.  گرت"زا چنگیانی جه"ربینی  و ده زمان  م له خنه ڕه
، جیاتی ناوی خۆم کو چۆن من له وه. ی لگرتووم خنه  کوردستانپۆستدا ڕه  لهیشرک نووسه.  ته ی هناوه و الوازییه ندک پاساوی بۆ ئه هه

رنج و  ی سه وه پش ئه.  خۆی ناساندووه) رکی کوردتسانپۆست خونه (کو  وه مان شوه هه ویش به هئ، ) رکی کوردستاننت خونه ( نووسیومه
، "لی ئازاد عه'و " زا چنگیانی جه"ی  وانه پچه ره به و نووسه وێ بم ئه مه ده،  ڕوو مه  بخه وه ڕزه و به ی ئه که ی نووسینه باره کانم له تبینییه

زا  جه"ر  ش هه وه  ناتوانم بم ئه بۆیه،  یه وان و جوانی هه زمانکی ڕه، ککن  یه ر پم وایه هه، ش ند ده م چه ئه نووسینی من تا کاتی  که
و زمان و   ڕگای ئه ر له  هه وه نایشارمه.   پرسیارهش جگای  مه ئه.  چن کتر ده  یه  له که ردوو نووسینه رۆکی هه رچی ناوه گه ئه، یه"چنگیانی
.  پاڵ من هیت  داویه که،  بپۆشم تانه و تۆمه ی وای لکردم چاو له وانه  ڕه و زمانه ئه. م زانی که ره ی نووسه قینه  ناوی ڕاسته وه شه هڕنووس
  . م  خۆم ناکه رگری له به منیش  که،   نییه وه م مانای ئه به، م که بووڵ ده کانیشی قه جنوه

قی   عه وه ئه(، ) .... . ، گیت  مونافیق و ئاژاوه  تۆیت هنده وه ئه(، ) .... کات وانیی ده ی زمانه هی کوردستان نت وڕن ره و خونه ئه (
  .  ی دیکه ک قسه و کۆمه.... ) ژر ناوکی خوازراودا سکی حیزبیی ترسنۆک له ک که وه،  ی کوردستان نته ره و خونه سکی ئه ته

، ک  الیه موویان به  هه مانه ئه.  وانییم کردووه ی زمانه  کوێ وڕنه  لهتتا بزان هه،  وه ی مندا بچته که  نوسینه  به ر جارکی دیکه با خونه
کی سووکی  یه خنه سک ڕه ر که  هه که، ر بھنن  خونه ڕ به وت باوه یانه زۆر ده ش به ره و براده و چ ئه" زا چنگیانی جه"م نازانم بۆچی چ  به

ڕاشکاوی  دا به من لره. هنت کارده ق به ق و ناهه  هه اللی به ی جه وشه" زا چنگیانی جه".  د حزبییه  سه د له  سه سه و که ئه  وه ئه، لگرتن
  ولله گ مۆ به  ئه که،  و دوو حزبه  ئه ڕم وایه کو باوه به،   نییه وه ی کوردستانی باشووره و دوو حزبه کم به ندییه م دوور و نزیک هیچ پوه ده
گای  زراندنی کۆمه نگری ئازادی و دامه  الیه  خۆم به که،  وه کو منیان تیا نابته سکی وه شونی که،  وه نه ده کانی الوان ده می داخوازییه وه
  یه  هه نده وه م ئه به. نگر  الیهندامم و نه  ئه ش نه  هیچ پارت و رکخراوکی دیکه له. بووم اللییش نه موو ژیانمدا جه  هه له. زانم نی ده ده مه

  . م هیدان ناده  شه پناوی ناوبانگدا جون به له" زا چنگیانی جه"کو  من وه
، نا بۆ ناوی خوازراو ببات سک په ر که  هه چی پی وایه که،  وه وکردۆتهی ب که  نووسینه وه ژر ناوی خوازراوه کو من له ش وه ره و نووسه ئه

 کوردستان نت  وه داخه به (ناونیشانی ژر   له که، وت که رچاو ده یشدا به"یزا چنگیان جه"ی  و نووسینه مان له یه و گوته ئه.    و ترسنۆکه حزبییه
اللی و  سکی جه  ڕگای که که، کات ده" ر فارس عومه" کاک  یی له ویش گله ئه.  وه  کوردستاننتدا بوی کردۆته له) اللی  کوردستان جه بوو به

  ڕزه و به کمان به تییه زانت هیچ سووکایه ده،  وه ی خوندبته ی ئمه که سک نووسینه ر که هه. تیی پ بکات  سووکایه ترسنۆکی داوه
زا  جه "خودی" لی ئازاد عه " که، ڕمان پ بھنن  باوه یانتوانیوه  کوردستانپۆستیش نه و و نه  ئه  نه  گوتوومانه یه نده وه ر ئه هه.  کردووه نه

  که،  اوهدا ن وه خۆشی دانی به.  زمانی کوردی بنووست نازانت به" زا چنگیانی جه " که،  رمانخستووه  ده وه شه گه به  و به نییه" چنگیانی
  وه  ناوی خوازراوه ی به وه ه ئ پی وایه" زا چنگیانی جه"ر  گه ئه.  یه له سه م مه ر ئه  سه وه ڕینه گه دوایی ده. اک بنووست زمانکی چ ناتوانت به

" زا چنگیانی جه " دیاره.   خوازراوه و ناوه ت ئه کات و خۆی ده ده" لی ئازاد عه " رگری له ی بۆچی به ئه،  ترسنۆکه،  وه و بکاتهم ب رهه به
" زا چنگیانی جه " ی که جنوه. ن بده ودا هه ای ئه شان و ب ر به گه ئه، کاربھنن  ناوی خوازراو به یه  بۆیان هه رجه و مه ک به  خه ڕی وایه باوه
م  به،  ترسنۆک کتریان وتووه  یه ردووکیان به کورتی هه به.   نووسیوه ویش ناوی خۆی نه  ئه چونکه، وه گرته ی کوردستانپۆستیش ده که ره ووسهن

ت  زانت و پ ده گری کوردی ده خنه ترین ڕه وره  گه به" ن سه عید حه  سه مه حه" "زا چنگیانی جه"ر  گه ئه.  ترسنۆک نازانم من هیچیان به
، "لی ئازاد عه"تی  تایبه به ؟ ک جنویان پداوه  دنیایه که،  وه ی کوردستانپۆست ناداته که ره و نووسه" لی ئازادعه"می  ی بۆ وه ئه،  زه ربه جه
  . تی ر خۆیه  هه که

ب ، سک موو که هه، بت  ده وه الیه به ،  ی کوردستان نته ره و خونه سکی ئه قی ته  عه وه ئه (:نووست ی کوردستانپۆست ده که ره نووسه
 من شتی وام  که، واو دنیا بت تا ته هه،  وه م بخونته که  نووسینه م با جارکی دیکه  ده ڕزه و به منیش به. ) بنووست، موکوڕیی که
پچوکترین  (:ت دا ده) !ب واب ده) ر فارس کاک عومه (گفتوگۆی نوان من و تۆ ( وتاری  له یه"زا چنگیانی جه " وه کو ئه به،  گوتووه نه
و   شایانی ئه به" زا چنگیانی جه "  تۆ و نه  من نهشدا وه ڵ ئه گه له. )  وره  و تاوانکی گه ه  هه بته کنیکی ده وانی و ته ی هزری و زمانه ه هه

  .  نازانم جونه
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 سیاسیی و   تووخنی بۆچوونه با بھاتبایه، کرد ڕزه ڕاستیی ده و به ر ئه گه ئه (:نووست ی کوردستانپۆست ده که ره  نووسه وه دوای ئه
،  وه ربینه ی زمان و ده خنه ناوی ڕه ژر ناوکی خوازراودا و به لهسکی حیزبیی ترسنۆک  ک که وه،  وتایه زا چنگیانی بکه کانی جه فیکرییه

  .  ) نایه زا نه  کاک جه کی سیاسیی له یه مۆه چه
   بجگه هبرایو  توانم بم ئه  و ده وه خونمه ده" زا چنگیانی جه"کانی  مه رهه  به ند ساکه من چه. سکی حزبی نییم کو پشتر گوتم من که وه
کی  یه وه  گانه کان له و بۆ رووداوه تروانینی ئه. ناشتوانت هیچ پرسیارک الی من بخوقنت،  زمانی کوردی بنووست  نازانت بهی وه له

  و کایهنا  دایھنابت و له و پیاوه ئه،  مککی فیکریم بیر نییه چه.  بووه  نه کی نوی بۆ واقیعی ئمه یه وه هیچ خوندنه. ڕت  تناپه زۆر ساده
دا  رکی دیکه ند نووسه و چه" ریوان وریا قانیع مه"و " لی ختیار عه به"ی الی  وه کو ئه ر کردبت وه سه کاندا کاری له عریفییه  و مهیفیکر
  ک له نه، کات رپایان ده  بهکاندا ر سایته سه وام له هرد  به که،  وه  بیر دته وه  جنوانه ره و شه  ڕیگای ئه مان له ره و نووسه  ئه ئمه. یبینین ده

  ته بوونه کانی نه تا ئستا نووسینه.  ناسیوه ی دنیامان نه وره گه رکی سووف و نووسه یله  هیچ فه وه وه  ڕگای ئه له.  وه هڕگای نووسینکی گرنگی
کی   مانایه به.  ره نووسه" زا چنگیانی جه " که ،ت  پمان ده مجاره که ی کوردستانپۆستیش یه ره و نووسه ئه.  رانی دیکه خی نووسه جی بایه

ر  هه، گرت  لی ده که، کیش یه خنه  ره تاکه.  زانت ری ده  نووسه و به ئه، پچاوه  کوردستانتی هه له" زا چنگیانی جه"ی  ته وه  له دیکه
ک شتی بچووکتان بۆ ڕوون   یه من لره. زانت  ده زه ربه  و جه وره رکی گه  نووسه به" ن سه عید حه  سه مه حه" "زا چنگیانی جه " که،  یه وه ئه
  ی مامۆستای ناوی له"ن سه عید حه  سه مه حه"زانت  و ده ئه. زانت کوی دشت خۆی چاک ده" زا چنگیانی جه"ڕزم   بهانیبرای.  وه مه که ده

 خۆشم  که، م که رانی ده  خونه  و لهو سایته  ستافی ئه  داوای لبوردن لهم  ده وه دا ئه  لره من که. کان  سایتی پشاوه کوردستانپۆست ناوه
م  به،  یه دا هه و سایته  شوازی ئیشکردنی ئه م له خنه ندک ره رچی هه گه  ئه که، م ش ده نده وه ئه. کانی وامه رده  به ره  خونه ککم له یه
دا دروست  و دوو سایته نوان ئه کی لهۆوت ناک یانه  ده وه ژره ئاشکرا و له س به ندک که شزانم هه ده. نم  و ڕزی لده ته سته زانم دژی ده ده
ری زۆر چاک و  دوو مینبه،  یانه  هه که، داک موکوڕییه ر که ڵ هه گه  له و دوو سایته  ئه ونکهچ،  ته سته  دهیندی وه رژه  به  له مه  ئه که، ن بکه

کانی  زاییه  کاتی ناره له.  وه کردبته و نهسکیان ب می هیچ که رهه  به مانبینیوه تا ئستا نه. ت سته ی ده وه بوونهنگار ره ئازادن بۆ به
ی نگ نھا ده  کاتکدا ته  له وه ئه، نن یه گه ڕیوان ده ی ڕاپه قینه نگی ڕاسته دا ده ک دوو سایتی دیکه پاڵ یه ن و له وه  پشی پشه ریشدا له ماوه جه
  وره  تایتی گه به" زا چنگیانی جه". شونن ک گره  و خه شته هه ت کوردستان به بیسترت و پمان ده  ده کاندا  میدیا حزبییه ته له سته ده

کتیی  کانی یه مه ڕۆژنا ک له  بۆ یه با بیناردبایه ده.  وه وکرایهبۆشی بو ) الل  کوردستان جه  کوردستان نت بوو به وه داخه به: (نووسی
  پاڵ کوردستاننت؟ ته ی داوه ته و تۆمه  ئه گه ب به به" زا چنگیانی جه "  بینکه،  س نییه نھا به ته  به مه ئایا ئه. نیشتیمانیی کوردستان

  زۆر شتی دیکه. رچاو  به ژوو دته وهرا ندک به  هه که له سه مه،   ئوه شک له  به  به بووه" زا چنگیانی جه "  ئستا کهڕزانی کوردستانپۆست به
  موو جونه و هه ئه" لی ئازاد عه " یر نییه ئایا سه. زاننانی خۆیان ده" زا چنگیانی جه"و " ن سه عید حه  سه مه حه " که، ندن  به وه یه له سه و مه به
قیش  هه. ککن ر یه ردووکیشیان هه  هه ناوی بھنت؟ وره گری گه خنه  و ره زه ربه  جه یش به"زا چنگیانی جه"بدات و " ن سه عید حه  سه مه حه " به
و  ڵ ئه گه  و له زانیوه رکی باش نه  نووسه م به و پیاوه موو ژیانمدا ئه  هه من خۆم له.  ه  هه  له په" ن سه عید حه  سه مه حه" بن زمانی  نییه
زانت  ی ده وانه  له ککه یه.  زایه  زمانی کوردیدا زۆر شاره له" ن سه عید حه  سه مه حه " یهرم وا باوهم  به، شیدا نییم م دواییه ی ئه وستانه هه
 :ت سووفکی کۆنی یۆنانی ده یله فه. ین  و ناکرت نکویی لبکه که  راستییه مه ئه. نووسی دروست بنووست ڕ وان و به  زمانی ره به
وت  ته کات ده (:تی یش گوتوویه"ر ڤرنا تایله". ) هز نیین سانکی به که، ڕن گه انیاندا دهک ی دوژمنه ه دوای هه ر به ی هه وانه ئه(
ی  ره و نووسه ر ئه گه ئه. ) یت ده ست ده  ده موو شتک ڕاستگۆیی خۆت له  پش هه وه ئه، یت خراپی پیشان بده ت به که نه رتاپای دوژمه سه

ک بۆ  یه وه با بت خوندنه،  وهودا کاری کرد عریفه ناو فیکر و مه  له ند ساه و چه ئه" زا چنگیانی جه " هراستی پی وای کوردستانپۆست به
 یدا ئیشعریفیی مهی  یه  کام کا توانین له  و ده چییه، می هناوه رهه  به"زا چنگیانی جه"ی  و فیکره  ئه که، کانی بکات و پمان ب مه رهه به
مه که وسا کاره ه ئ نگه ڕه. ین بکهپت  بۆ ئنینه یه  بتوانین گفتوگۆ که، ش ئاسان بتان ناشارمه چونکه،   ئاراوه ک بھی الی  وه  من ئه وه  ل
ی  زۆربه. رکی باش نازانم  نووسه به" زا چنگیانی جه"من ، نیشداای نووسینی چیرۆک و ڕۆم له سه  مه له.  فیکره، دا نایبینم"زا چنگیانی جه"

کاروان "کو  چاو چیرۆکنووسانی وه له" زا چنگیانی جه".  وه تهیانگواز ک ده موو جوانکارییه  هه ه زمانکی دوور ل ن و به کانی سواوه ته بابه
بار  جه "و" لالح ی فه ئارامی کاکه "و" مین  ئه مه ل حهئیسماعی"و " ر فاروق هۆمه"و " حیم ڕبوار ره"و " د مه تا محه عه"و " سوور ر کاکه عومه
د  مه د محه حمه ئه"و " ن سه شرزاد حه"کانی  ی چیرۆکه وه ئه.  چیرۆکنووس دانانرت ر به دا ههی خۆی وه ی نه ندانی دیکه  چهو" ریب مال غه جه

شتاکانی  ههفتاکان و  ی حه وه ی نه و چیرۆکنووسانی دیکه" ن سه ریق حه  فه مه حه"و " راج  سهبدول عه"و " رد وف بگه ره"و " ئیسماعیل
 ی کوردی و جیھانیی چیرۆک و ڕۆمان وانه  لهمکک من خۆم یه.  کردووه هیچ داهنانکی نه" زا چنگیانی جه"زانت  ده،  وه خوندبته
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 Angels and (و) The Davinci code (ن مانه  ئه که،  وه ته بوومه" دان براون"ڕۆمانی  ی دوو وه  خوندنه  له ند ڕۆژکه چه.  وه خونمه ده
Demons ( .)ناوه که، )  الی خوا؟ یشتمه چۆن گهۆگه  هه  بیگره وه یه که  قه  زه ناونیشانه ر له هه،  ڕۆمان  ناوی لوخۆ و   راسته تا دیا
 سنووری  یتوانیوه  نه که،   الوازه نده وه  ئه  وه  رووی بیناسازی و فۆرمه له.  وه کو ڕۆمان بخوندرته ی وه وه  له  دوورهکان وه ئاشکرا گواستنه

نکی  کی بۆ بکات و با بزانین چ الیه یه وه رمووێ خوندنه با بفه،  ی من نییه نجامه ره م سه ری به ی باوه وه ئه. زنت تکی خراپ ببه قایه هه
 ڕیگای   تۆ له یه وه رنگ ئهم گ به،  ن تکست ب شاکار و داهنان و شتی دیکه ف توانت به سک ده موو که هه.  ی تدایه شاراوه

دا "زا چنگیانی جه"بی  ده  ئه ک له م هیچ نھنییه  ده وه  دنیاییه  من به که، یت مان بۆ ئاشکرا بکه و تکسته کانی ئه نھنییه  وه وه خوندنه
  ن ڕیز له ر هه م زۆر خونه به، ووستتوانت چاکتر بیانن رک ده  خونهموو هه، تی نووسیویه" زا چنگیانی جه"ی تا ئستا  وه ئه.  نییه

 بگوترت ئاستنزم و   ئمه بت به جا نازانم بۆچی ده. رکی خراپ ی نووسه وه  له رکی چاک بن باشتره  خونه ڕیان وایه باوه. گرن خۆیان ده
 هۆشیارترین و  یه"زا چنگانی جه"و  مان له م زۆربه  ده وه که موو دناییه  هه به.  سکه قمان ته  ئه که، ن  تاوانبارمان بکه وه وام و به عه

  .  رتان لناوه  ناوی نووسه   ئوهکه،  وه زیاترمان خوندۆته
 سانی سیاسی  کهش لره. و وان کو ئه ی دنیاش وه وره ری گه  زۆر نووسه م ده به،  واو نییه  زمانی ته که،  دا ناوه وه دانی به" زا چنگیانی جه"

  یه ر هه زانین نووسه ش ده ئمه کوێ؟  له" الل مام جه"و " بدولناسر مال عه جه" کوێ و  له" ر گراس گۆنته".  کتر کردووه ی یه ی تکهدیب و ئه
  وه نه ڕیگای زما ی له وه ویش به ئه،  بکات وره ناو زماندا داهنانی گه توانت له م ده به، رناچیت  گراماتیک و ڕنووس ده ری له چاکی سه به

 زمانکی  توانن به  ده که، ن وانه کان ئه وره  گه ره ی نووسه م زۆربه به. م بھنت رهه  به و ئیستاتیکا بکات و فیکر وره کی گه ونای دنیایه
.  وه کاته  نه دووباره  یه و وشه ی دواییشدا ئه ره  الپه دا له وی ده هه، کاربھنابا کی به یه ر وشه گه ئه" رپفلۆگۆستاڤ ". چاکیش بنووسن

تی  سته  فۆرمی نووسین جۆرک ده ڕی وایه  باوه ه"ر هایدگه"رچی  هه.  ند ماندوو بووه کانیدا چه  داڕشتنی ڕسته  له که،  وه نایشارته" ر سارته"
و " رۆالن پارت"و " ئیدوارد ساپر"کانی  وانییه  زمانه نووسینه" زا چنگیانی جه"ر  گه ئه.  وه جیا بخوندرته کرت به  ده که،   زمانه ی دیکه

.  زمان بکات  ئیش به  توانایدا نییه  له که،  یه وه ئه" زا چنگیانی جه" الی  که له سه مه. گوت ده وای نه،  وه ی بخوندبایه"ر هایدگه"و " تۆدرۆڤ"
کانیدا   نووسینه م له ی پشوومدا نموونه و نووسینه  لهمن. م بھنت رهه  به  و ئیستاتیکاعریفه  فیکر و مه وه  ڕگای زمانه ناتوانت له

 "زا چنگیانی جه". ر نییم نووسه، رم  من خونه چونکه، هم رانی جده م بۆ نووسه به، وت  زیاتری ده یه له سه م مه زانم ئه ده.  وه ته هناوه
   کوردی؟  ناکاتهکانیمان بۆ  رۆمانه ک له بۆچی یه، ناست ده" ر گراس گۆنته"ر  گه ئه

م  به،  بینی و گفتوگۆیه سوودم له من  وه نایشارمه.  ه زمانی نووسینی من گرتوو ی له خنه  ره که، م که ی کوردستان ده ره و نووسه من سوپاسی ئه
  : یه رنج و تبینییم هه ندک سه ئستاش هه

  .   کی لکدراوه یه  و وشهیه) تا هه (مانای به  هچونک، ) ی وه بۆ ئه (ک نه،   راسته الوه  بهم) ی وه بۆئه( منیش #
  . ) کک ر یه گه ئایا ئه ( بوو بتنووسیبایه  ده یبه عه، ) ر گه کک ئه ئایا یه (:تی  نووسیویه•

  . ی منیش راستن وه ی تۆ و چ ئه وه م چ ئه به، یب بت م عه ڕ ناکه باوه# 
ر  هه، ) نبیر وشه ڕه (ک  نه ڕاستتره) ڕۆشنبیر (وابوو که) نایی ڕۆشه (و) ن ڕۆشه (ک نه )ڕۆشنایی(، ) ڕۆشن (  کورد ده:تی  نووسیویه•
  . ) نبیر هسڕۆ (ش کی دیکه  الیه  و له کار هناوه ت به) ڕۆشنبیر ( شونکی تردا  له نده چه
منیش ،  به. ردا دت سه ن گۆڕانیان بهپی شوی به) ڕۆشن (و) ڕۆشن(.   لکدراوه که  وشه چونکه، ردووکیان راستن م هه منیش ده #
) ش (توانم پیتی ر ده  هه وه ئه، ر زمانیشم پس بت گه خۆ ئه.  ی تایپه ه زانی هه خۆت چاک ده) نبیر ڕۆسه (م به،  ردووکیانم نووسیوه هه

  بۆ نموونه.  ی تایپ زۆره ه دا ههیشڕزی ی به که  نووسینه له.  ی چاپن ه هر ه یش هه)  وه ڕاسکردنه (و) پی ر سه (ی ها وشه روه هه. بنووسم
 کوردستاننتدا  م کات له رهه و به بۆ زانینیش ئه. ) سک بشکنیت که (: بت تی یهست به  مه کاتکدا له، ) سک بشکنک که (: تی نووسیویه

  .  وه  ئاگادار کرده کنیکییه  ته ه و هه  فارسم لهر  خرا کاک عومه ر بۆیه هه،  خاڵ کان بووبوونه موو کۆمایه هه،  وه و کرایهب
  
 :س نات  که بۆ نموونه، م چاک منیش ده: پرسیت چۆن ر ده گه ئه،  ڕاسته)  هشتا بیگووتبایه ( یه ه هه) هشتا بیگوتبا( :تی نووسیویه• 
 بری  شدا له  شونکی دیکه له. )  بوو بیخۆنبایه ده (انی)  هشتا بۆیشتبایه (ت کوو ده به) بوو بیخۆنبا ده (یان) هشتا بۆیشتبا(

  . ) بگوتبا (: نووسیوته)  بیگووتبایه (:بنووست
  ک له یه ش بچت ماوه ره و براده با ئه. ردووکیان کوردیین  هه واته که. ولر  هه ی منیش له وه  و ئه  سلمانی ڕاسته  له ره و براده ی ئه وه  ئه#
  !شوازی نووسینی ناگۆڕت؟،  خۆی بزانت ی به وه ب ئه به  انهبز، ولر بژی هه
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  .  استهردووکیان ڕ م هه من ده: تی  نووسیویه•
ک  یه ڕه  الپه عید له سه مه کانی حه ی نووسینه زۆربه (:نووست دا دهش  شونکی دیکه له.   کۆیه که ڕسته  چونکه،  بت ڕاستن بوایه  ده#

کی  کتبی زمانی کوردیی پۆلی یه، ی کوردستان نت ره و خونه ر ئه گه ئه: ت  ده ڕزه و به  ئه یه وه یر ئه سه.  ڕن ڕاسته اپهتن. ) ڕت په  تنا
  .   یه بینیت باسی تاک و کۆی تدا ده،  وه  دوای ئه ڕه  الپه  دوانزده ده) دارا دوو داری دووری دی ( دوای  له وه بداته تایی هه ره سه
دارا دوو داری  (ک نه،  یه دا هه که  کتبه کو له  وه ڕاسته) دارا دوو داری دی(. ) م که پۆلی یه ( بیگوتبا بوایه ده.  یه ه هه) ک لی یهپۆ (#

  . ) دووری دی
بۆ ) ولر  هه ک لهوام عه (:ب،  وه مان بۆ ڕوون بکاته وه وت ئه یه ی کوردستان نت ده  زمانزانه ره م خونه  ئه:تی  دیسان نووسیویه•

  تیی به زا چنگیانی سووکایه جه: ت  ده م زمانزانه ئه ! تییه بۆ سووکایه) ولری وامکی هه عه (م به، ییولر  هه  به تییه قوورسایه
،  وه  ڕاست کردۆتهئینجا بۆشی، وامن موویان عه ولر هه کی هه  خه واته) ولری وامکی هه عه (:تی  گووتویه چونکه،  ولریی کردووه هه
  . ) ولر  هه وامک له عه (:  بیگووتبایه بووایه ده: ت ده
، س بدرت  که  جنو به که، دا نییم وه ڵ ئه گه  له مدا گوتوومه که  نووسینه ئینجا من له. ی خۆم ر ڕاکه سه ر سوورم له ئستاش هه،   به#
  .  ڕاستتره،  سانی دیکه ک بۆ که وه نه،   جنوه زی له  حه که، "زا چنگیانی جه"بۆ ) ولر  هه وامک له عه( هشتا بیگوتبا م  به
  . )  پمانده (:تی نووسیویهی کوردستانپۆست  که ره  نووسه*
  . )  پمان ده (:  یه م شوه به. وه  لکیان جیا بکاته بوایه  ده#

  .  ) وردستانپۆست و کوردستان نت دارکی ک  خونهنوان زا چنگیانی له جه (:  ئاوایه که ته ناونیشانی بابه* 
 هی  که ته  بابه چونکه، ) رکی کوردستاننتدا ریکی کوردستانپۆست و خونه نوان خونه له ( بینووسیبا بوایه ده: م که یه. ی تیایه ه  دوو هه#

  .  وه  نابت جیا بکرته بۆیه،  پاشگره،  کردار نییه  یه) دا (و م ئه دووه. ک هی کوردستاننت خۆی نه،  رکی کوردستاننته خونه
) واو (ک  یه  به بوایه  ده که،  نووسیوه) واو ( دوو کی به یه ند وشه هویش چ م ئه به، نوسرت ده) واو (ک  یه به) دوکان (کات راست ده* 

  . )  بیگووتبایه(، ) گفتووگۆ(، ) بووار (کو وه،  بنوسرانایه
" زا چنگیانی جه"هیوادارم .  یه وان و جوانی هه  زمانکی ره که،  ناگۆڕت وه  هیچ له وه م ئه به،  شی تیایه ی دیکه ه ی هه هک  نووسینه دیاره
  .  فر بت وه لیه

یم و دوور و نزیکیش اللی نی پم گوت من جه.  م نوسیوه ته و بابه  منم ئه که، م گوت"زا چنگیانی جه "  به وه هی  ڕگای ئیمه من له:  تبینی#
م   ئه چونکه،  وه مه و ناکه ب ته م بابه  منیش ئه وه ئه،  ت کردووه ه  هه که، ر بی  خونه ر تۆ به گه  ئه پم گوت. ر فارس ناناسم کاک عومه
  بۆیه، مبینی م کرد و نه"زا چنگیانی هج"ی  یه وه و روونکردنه ڕی ئه  من چاوه ند ڕۆژ چه چی که، نن یه ناگهر   خونه ک بهسوود هیچ  وتارانه

  .  وه وم کردهناچاری ب به
  


