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    داوهینجام  ئهی ك زانا گه هی مانهی د  !!!... منهیانیموو ژ عر ههید ش  مهح  ئهڵژا آه
س  م که که که ریشاع ل آچه گه مان له م جاره  ئهی مانهید 
 ی) د حمه  ئهڵژا که(ش و ئه  بوب  نهیکان عرهی شیئاشنا هی هه
 یت هیک ته لهی می وره گه یک زامیگر  ههڵژا که،  رهیشاع
ر با  رامبه ر بهی شاعیستیو شهۆخ  باس لهیکان عرهی شی ووشه

 ی بانگڵژا  کهیکان عرهیکات و ش  دهی که ته للهیخاک و م
ر  رامبه م بن بهیت و چاو قا جورئه به کات که  م ژنان ده رجه سه
  . لگه مهۆک به
   

  ؟ هی کد حمه  ئهڵژا کهن یر بپرس گه ئه / ی   زانا گه
که  ه ی و کچه  ئهد حمه  ئهڵژا که یکورت و کرمانج به / د حمه  ئهڵژا که

  تاواز بی کورد جیموو کچان و ژنان هه دا لهیاریب 
  ؟ یخش به  دهیچ  وه هی چۆ تۆعر بیش / ی  زانا گه

 یشپ  کهی وه ئه،  منهیانیموو ژ عر ههیش / د حمه  ئهڵژا که 
 که خش به  دهیڤۆمر شق به عه که ه ی وه ک ئه ووم وهیخش به

رم ۆز وه عرهی شیشق ست عه ده  من بهێو راستت ده. تننو  دهیۆدا خیر وه خته  ئازارو بهی دووانه له 
   کردوومیشیر وه خته م به به ندووه نا

 ؟ۆم  ئهیعریر ش رامبه به نهۆنت چیوانڕ / ی زانا گه 
 یژووو م رابردوودا نووسراوه له  کهی وه له هییاون دابۆم  ئهیعری شۆبمان  وه ندنهخو / د حمه  ئهڵژا که
ن یومان بپۆ خیاتیب ده  ئهیشچوونو پ ره  بهین ئاستیتوان ده و کاته  ئه مه  ئ.  قانووه خویی کوردیعریش
ه ییجد اره یو پرس ستادا ئهئ مان لهیعریش یعیواق هیۆر ب هه، راوردکرد رابردوو به ستامان بهر ئ گه ئه

 یرانی شاعیکان هو ا پاش ههیئا  که وه  کاته عر دهی شیای دنیکان وه رزو پته به که  هۆ کیووڕ رووبه 
شدا یک هی استهڕئا  ترو بهیک هیال  لهی و سالم و کوردیک و نال هیال  لهی خانید حمه کو ئه  وهییکیکالس
 یعری شی تری ندان لوتکه  چهیکان عرهی شیشکیت ها به روه  ههیحو  و مهیند قشبه  نهیدیوالناخال مه

ت درڕۆبگ وه  هییشان رده  بهیل  عهی که وازهش عر لهی شیکیکن ک و تهۆڕ  ناوهی  سادهی توانرا ئاستیکورد
ران ۆ گیس که  تاکهییری رووناکبیکشڕۆش اوازدا و بهی جیکو وهه ش له مه  ئهیدوا،  بایکئاست به
 یعریش  لهیچیه که  رخانه   هاوچهیکوازش ته ن هی  بگهیی کوردیعری شیئاست ه ور  گهیکباز  بهیتوان
شدا  مه ئی مه رده م سه له که  شچوونه و پ ره موو به م هه ت پاش ئهب متر نه ا کهی دنی وره  گهیرانیشاع
 یشکیت و به وه ه-س کهبۆرکستا شۆن مام هیال مان له که هییعریش  کاروانهیکردنیت هینگا شهپ به
 و یاری دی تریکم ه ند قه رو چهیق سابیف ت و ره مه ف ههیت و و لهش  پهبد  عهیکان هییعریش هو هه
 یل ار عهیخت ش به وانه  لهک هیکردووه ان پیست کاندا ده ده وه  نهیتا ره شتاکان و سه هه له  که  ر گهیکار
 یعری شی وه ا نهیئا که  ه ی وه ئه که ارهیپرس.  ووهینیب وهۆخ  بهینتریر  بهیک هیۆمان ئاسی کوردیعریش  ه ی
ه یم وام پۆ خۆب.  بکاتییۆ خی که ته وییعری شیوت ره ش به شکهپ ه ی پیکوردستاندا چ له ندهیئا

 یعری شیست وه دهیتوانی ابردووداو نهڕم  رده به له رسام ماوه ستان و سه وه سته عر دهی شی نوی وه نه 
  . ستا ئی وه اوازتر لهی جیکوتن شکهان و پڕۆ گیما و سه ره بات بهی و بێبگر ییکورد

 
   نه؟ۆان چی مه ن ئهی که  دهێ نویانکارڕۆگ ست به کانت هه عرهی شیۆم  و ئهنوان دون له / ی  زانا گه
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ه یۆت بمر کات و ده هند گهۆ بست  راوهیۆ خینشو ر له گه ئه انه ی ژی رچاوه سه ئاو که / د حمه  ئهڵژا که
 بنووسم ۆم ئه اوازترو باشتر لهی جیمتوان  نهێژۆر ر گه ت ئهڕ گه مدا ده سته جه و به هینمداخو ان لهڕۆگ 

 ۆچنم ب  وبلوز دهییو رهۆگ وه  ئهیاتیج نم و لهه ن دهینووس ن کات واز لهیزووتر به  کهم ده مانتان دهی په
و  ممخواردووه انمدا خهیژ اتر لهی زس موو که هه له چونکه وه مه که دهشتن ۆفر گویکان دوکانین مندا
 ۆم کان بوون و ئه مه رده سه  لهم رده  سهینگ شهپ دا که مانه ه و قه به وه تهۆم هاتیی زه به
  .ێکر  دهیکان مه رهه  بهییو  زهیو ناخ ره  بهی وه ربوونهۆ خلیری سه وه  هییڕجا تهگا به
  

  ؟  وه تهۆب کانت دووباره عرهیش له   قاوهی  ووشهۆب / ی  زانا گه
م  ردا بووم بهۆ چاخییوار  کوردهی گه مهۆک  و لهیڕۆ گی منیانیژان ژۆر  لهێژۆر قاوه  / د حمه  ئهڵژا که

   ) ودا  ئهڵ گه ک له هی قاوه(عرم ناونا یش ه  مهۆن کیم هیس 2003 یسا  کهی هی وه رهۆخ قاوه
  

 ت؟ی که   دهیچ ست به  ههیمان سلی  ماست و قاوهیرول وان ههن له/ ی زانا گه
) ماست رهول مرم هه ت دهۆل (ی دهیس م قهبمت پۆ خیکان سته عر ههیش توانم به ا دهین ته به  /د حمه  ئهڵژا که 

 :م  دا دهیایکرماشان ت  له1996 یسا که
  وی نسکافیشبوون تامۆند خ چه
   قهیکان فاوه ه خه فته نه که اوه ی پیقیعل ته
 ند که گیکان ارهی عه خته  درهی پرچیر بهر سخ ادت بهی

 ) . مان رله ر په رامبه  بهی که سهیپ ستگه ی ویتاو هه
 : دا وتوومه) می بژۆ تیب نازانم به (یعریش  لهیمان سلۆم ب به

 و  شهی وهی نیپ  ناولهی رژاوی مرواری رستی ئه 
 تازم  ئهی جاده او بهڕ  داگهیندر  رامبه به
 ی شقه و عه  ئهینک فیک موچۆت

   ووهیدی س نه که
  .. ) عاشقته  کهی وه ر ئه گه مه
 
  ؟ وه ناخواته تر قاوهی چد حمه ئه ژال که  ارت داوهی بۆب / ی  زانا گه 
ر  به وه لهۆوبداب وه ئی که انهجو تهیسا و له ممه رهه ن بهیترنو) وه مهۆناخ تر قاوهیئ / (د حمه  ئهڵژا که 

انمدا یژ له هیینکم قبو هییت هیالیۆچ کیم هۆخۆو ب   منهیعری شیانی ژی وره  گهیکسونبل  قاوهی وه ئه
توانن   ش ده وهم ئم ب که ته ویکان نهیم  بهی وه ئهۆب وه  ببمهیووڕ کدا رووبهق ده ستم لهیو هیۆب

 یک هیی ئازادیناوپ ت لهشتان بۆ خی دیند ر به گه ئه وه کان ببنه گرهرند و  وهموو پ  ههیروو رووبه
  . داینسانیئ
 

  ؟ۆان بی مه ئه وه نهینخو تدا دهیعری شیزمان ک لهت جورئه شهیم هه / ی  زانا گه
م و یر چاوقاۆز ستهیورکراون پ  دهیل  کهی ژووهو م  ناو ئهۆب وه نهڕ  ژنان بگهی وه ئهۆب / د حمه  ئهڵژا که
  .. تبن جورئه به
 

مان  مه رهه م به  ئهیباس وه هیو کرا بیجیرو  نهیک ژنامهۆڕ کت لهعریستا شئ ر له ک به ماوه / ی  زانا گه
  .   بکهۆب
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ت  باره سه ش که و خانمه ج و ئهیرو  نهیکان ناوبانگه به ژنامهۆر له کهک هی هی ژنامهۆو ر ئه / د حمه  ئهڵژا که
 یو ناو هی ۆسلۆ ئیۆ زانکی ئادابیژلۆ کیژکارراو وهۆوکردبادا بی تیکت کانم بابه عرهیش به
 (cappelen (یکعریش ه مهۆ کیر  هاوسهیحم سا  کاک هاودهڵ گه له م خانمه  ئه2005 یسا له ره نگهیئ
 ی ژهۆ پی وهچوارچ له یناو  بهیجیرو  نهی چاپیک هیزگا  و دهیجیرو  نهیر زمان سه هیارگ ان وهیمن 

  .اندی چاپ گه ان بهی مه رهه و به کاندا ئه ره شوهی کیرانیشاع ژنه
 

  ؟ هیت چ نوی ژهۆپ / ی  زانا گه
  . عرمهیش ه مهۆن کیم نجه پیاندنی چاپ گه م به نوی ژهۆپر / د حمه  ئهڵژا که
 

   ؟!!رانمان نه خوۆدا ب دارهیم د زتان لهڕ  بهی دووا ووته  /ی  زانا گه
 یر ماوه  جهیو  پتهییستیو شهۆخ و به دارهیم د  ئهیران نه خوۆب هی ستم ههیو شهۆخ / د حمه  ئهڵژا  که
 ی من و دوایهاتن ر له ک بهرۆز که  وه ته کوردستاندا ماومه ن لهی نووسی کهیتار م دارستانه  کانم له عرهیش

  . شتیزڕ  بهی وه ر کردنه سه و بهار ی پرسۆسوپاس ب. شتووهان هیج من هاتوون و به
 
ر ی شاعی حمه ژال ئه خاتوو آه ت به باره رمان دوواند و سهی شاعیدای د شهیژال خال  خاتوو آهی مانكهی دۆب

 یشق عه، وه تهۆعر آردی شیای دونۆ بیز زووش ئامک بوویدا  لهزوو،  كهریشاع ژال آچه خاتوو آه: یگووت
عر ی شڵ گه ر له  ههیانی ژین مه ته وله عرهی شیگرۆه نده وه  ئهی ناشكب هعر نی شیماچ  بهینوشت عرهیش

 ینگ هڕ یشینگ هڕ هیۆو ب ههارو گو  سروشت و بهیجوان شهیم ش ههیعری شیآان بات ژوانه ر ده سه ژوان به
ت ۆخ ت لهیپرسم چ  دهشل  آه گرتیکا پ  خهیناو د  لهش زوورۆ زم به،  گرتووهی گویهار به

شم یر باوه آردوه م نهۆخ چم لهیمن ه ر بكه  باوه  دهیستیو شهۆرن و خیر زاران ش سه له نده وه  ئهۆو ب آردوه
آه  هی وه  من ئهیا جوانین جوانم ته وه آانمه عرهی شیۆه آات من به ت جوان ده اژ ئافرهیماآ آه هیین وه به

ن کنگ ده، ن آه دهار دروست ی پرسنکنگ ده یآان عرهیژال ش خا توو آه. آانم عرهی شیژوان م بهشحاۆخپ 
 ۆخ  بهڕ  باوهیناخ  له هکنگ  ده آردون ویاریشۆو ه ناوها واگا هی آه وه خه  لهیکورد یژنها  زاره هه

ته  دا ببی آوردیاندنی اگهڕ له  وه  بكاتهۆ آیۆ خیور ده ر بهۆ زیكر ماوه  جهیت هیویتوان،  وه بوونه
 . ی آوردیب ده  ئهیش ه گیآ هی رهست ئه 

  
  


