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لدرژەی گفتوگۆكانمان لبارەی 
رۆژنامی ئلكترۆنی و بوونی ئو 
 ك لویستیوەك پ یرۆژنام
ئمرۆی رۆژنامگری كوردیدا، 
ئمجارەیــــان بۆچونــــی گۆران 
عبدول دامزرنر و برپرسی 
وەردەگرین  (دەنگكان)  ماپری 
كــــ ڕۆژنامیكــــی ئلكترۆنی 
رۆژانی،بۆی ســــرەتا لمان 

پرسی:
ئلكترۆنی  ڕۆژنامــــی  *ئایــــا 
رۆژنامی  ن بت شــــودەتوان

كاغز لق بكات؟
- رۆژنامی ئلكترۆنی ئاكامی پیشكوتنی 
 نان و سوود وەرگرتن لداھ .كنۆلۆژیایت
تكنۆلۆژیا پویستی ب چوون سرەوەی 
 ل یوە ھڵ و ئارامییـــداھاتی كۆمـــ
 م دونیایكی ئشـــر بگگادا. ئكۆم
نوقمی خون و ھژاری كراب و مرۆڤكان 
شـــكتی پیداكردنی بژوی رۆژان بن و 
حسرەتی رۆشـــن بوونوەی گۆپكیان 
ھبـــ، ئـــوا دونیای كۆمپوتـــر تنھا 
 تو م لت و ھیچی تر، بك دەبناو
پیشسازیی پشكوتووەكاندا ك دەخی 
تاك تیایـــدا برزە و ژیان تـــا رادەیكی 
زۆر ئارام، رۆژنامی ئلكترۆنی گشی 
برچاوی بخۆوە بینیوە و نیگرانییكی 
گۆتنبـــرگ  رۆژنامـــی  بـــۆ  زۆری 
(لسركاغز) ناوەتوە. وەك ل ھندێ 
ل ئامارەكان دەردەكـــوێ ك رۆژنامی 
لسر كاغز پاشكشی برچاوی بینیوە 

ل رووی فرۆشتنوە وەكو رۆژنامی لۆس 
ئنجلس تایمز برژەی 5.4%، واشنتون 
 پۆست 3.7%، سانفرانسیسكۆ كرۆنیك
برژەی (15.6%) ل رۆژانی ھفتدا،) 
نیۆرك تایمز (60) ل رۆژنامنووسكانی 
بكار كـــرد لبر ھاتنخوارەوەی داھاتی 
رۆژنامك، ب ھمان شوە لۆس ئنجلس 
تایمز 85 ل رۆژنامنووســـكانی بكار 
 ورەكان، دەبی گـــرۆژنام مكـــرد. ئ

رۆژنام بچوككان ل چ حاكدا بن.

* تاچند رۆژنامی ئلكترۆنی 
ل توانایدایــــ زمانی رەخن و 
تشھیر كردن بگۆڕت ب زمانی 

رەخن؟
 ل مشھیركردن الی ئژووی زمانی تم -
سردەمی رۆژنامی ئلكترۆنییوە دەست 
پناكات. بكو ئـــم زمان درژكراوەی 
گۆڤار و رۆژنامكانی ســـردەمی بعس 
 ین لكرێ بم ئب ،رینـــو دوای راپ
ھندێ ل ســـایتكاندا ب زمانكی زەقتر 

دەردەكوێ . گۆرینی ئو زمان پویستی 
 یمی راستگۆ و جدی ھق كۆم ب
 یارەی كو تپشت ئ وە لبۆ وەســـتان

بعكسی توند و تیژییوە كار دەكات.
 ننا دەبپ ك رۆژنامندھ *
بر رۆژنامــــ ئلكترۆنیيكان، 
 كی سرووشتیيند دیاردەیتاچ
 بران بتی نووسوەرگرتنی باب
پرسی نووسر و بب ناوھنانی 

سرچاوەكانیان؟

- بوبوونوەی بابتی باش لسنوركی 
فراوانـــدا كاركی خراپ نیی. بم پرس 
نكـــردن و ھمانـــدان ب ســـرچاوەی 
ئـــوكارە   كـــتباب بوكردنوەكـــی 
دەچت خانـــی دزی رۆژنامگرییوە. 
ئو شوە كارەش ئاكامی ئیفالس بوونی 
ئو رۆژنامی دەگین ك خریكی ئو 

 . یكاران
 یكان ھسایت كی زۆر لیگل *
ك ناتوانن ل سوكایتی كردن 
ب ئوانیتر دەربازیان بت، ئو 
ھۆكاری شڕە جنیۆەی سایتكان 

بۆچی دەگڕننوە؟
ھۆكاری شڕە جنیۆەی سایتكان 

بۆچی دەگڕننوە؟
ھۆكاری شڕە جنیۆەی سایتكان 

- جارێ دەب رۆشـــن ب سوكایتیكردن 
یانی چی؟ ئوانیتر! ئـــو ئوان كن ؟ 
دەســـت یان تاك؟ چونك براســـتی 
دەســـت ھموو ئو رەخن ب پردە 
و ب رتوشـــانی ك ئازادان ل دەست 
دەگیرێ ســـبارەت ب گندەی ئیداری و 
حیزبی و تسككردنوەی سنوری ئازادی 
 پۆست كان لحیزبیي سشیاوی كو ن
ئیدارییكانـــی بروەبردنی كۆمگداو 
ناعدالتـــی ل دابشـــكردنی ســـامانی 
كۆمدا ب سوكایتی دەزان. ل راستیدا 
ســـوكایتیكردن ئو رستانی ك قووڵ 
دەبتوە بـــۆ پیوەندیی كۆمیتی و 
ھســـوكوت و كارە زۆر تایبتییكانی 
تـــاك، ئو ســـوكایتییانی ك دەیوێ 
كســـایتی برانبرەكـــی ك ب چك 
پی ناكـــرێ بیكوژێ بـــ قم تكی 
بشكن. جا ئوسوكایتی كردن ل ری 

پنوســـوە یان كوشتن ل ری چكوە 
یان زیندانی كردنی فكر ل ری زیندانوە. 
سرچاوەكی لو فرھنگ توند و تیژەوە 
دێ ك رۆژانـــ و بردەوام ل كۆمگای 
 ر لوە، ھدا خۆی تـــازە دەكاتـــمـــئ
خباتی شاخوە تا گرتنی دەست ھر 
ل ناو ماكوە تا مینبری مزگوتكان 
و ژووری ركخستنكانی حیزب و( داوی 
 كن لشـــكان بدارا دار)ی قوتابخانـــ
راگرتن و برھمنانوەی ھموو رۆژەی 
فرھنگی توندوتیژی، ك بداخوە ئمرۆ 
 ك لشب تكان بوونسایت ك لندھ

.نگرھو فوەی ئژكردندر
 وەدایل ورەكـــگ شـــرای من كبـــ
 كی نـــوێ تازە دەســـتی بوەین كـــ
كۆمپیوتر دەگات و بجنو و سووكایتی 
مۆنیترەكـــی رۆشـــن دەكاتـــوە ئو 
فرھنگی توند و تیژییـــ ئوەندەی تر 
تۆختر دەبتوە الی. لســـركی ترەوە 
 وانز و پرجنپب تم بابوەی ئوكردنب
بیانوویكی داوەت دەســـتی دەســـت، 
ئو واقیع خراپی ھندێ ل سایتكان 
بقۆزتوەو چوار برابر گورەی كاتوە. 
 خشـــو دەورونوەی ئمرەنگكردنبۆ ك
برچـــاوەی كـــ ئمـــرۆ رۆژنامگری 
 رانی بنیاتنرەخن ل لكترۆنی دەیبینئ

بۆ واقیعی كوردی.

كچـــ رۆماننووســـی نـــاوداری 
تورك (ئلیف شفق)، لدوای 
رۆمانی خۆی  دوا  بوبوونوەی 
بوە  ئستنبووڵ)  (بیژییكی 
تاوانبـــار كرا، ك لـــ بایخی 
رۆحی توركی كمدەكاتوە. ھر 
بۆ ئم مبست لویس كرۆپ ئم 

دیمانیی لگدا سازداوە:
* پارزەری ڕاســـتەو و بدناو 
(كمال كرینشـــیچ) ل ھوكی 
* پارزەری ڕاســـتەو و بدناو 
(كمال كرینشـــیچ) ل ھوكی 
* پارزەری ڕاســـتەو و بدناو 

دادگایـــی كردنـــی   لـــ دۆڕاودا 
(ئۆرھـــان پاموك) بـــ تۆمتی  
توركی،  رۆحـــی  كمكردنوەی 
ســـكای دژی تۆ نووسیوە. تا 
 ند رۆشنبیرانی ئازادیخواز لچ
توركیا، ل دژی رەوتی راسترەو 
و فشاری نتوایتی ھاوپشت و 
 ی چۆن پشتگیری لھاودەنگن. ئ

یكدی دەكن؟
- بداخوە، بپچوانی ناسیۆنالیستن 
توندڕەو و ڕۆشنبیرن لیبراڵ نازانن چۆن 
ڕیزەكانیان یكبخن. دەكرێ كۆمگی 
توركــــی ب بوارك بچونرێ، ك ھزە دژ 
بیك و ئوانشــــی پكوە دەژین تیدا 
 ر بوە. رۆشــــنبیرانی لیبراڵ ھكبگرنی
فعلی ھزی خۆیان لم بوارەدا پكھناوە. 
وەل ھندك جار ل كاركردنیاندا لگڵ 
یكتــــر ســــركوتن بدەســــت ناھنن، 
بپچوانوی دەوت و بیرۆكراتییكی، 
راگیاندن و كۆمگی مدەنی ل چند 
 ،كھاتوون. بۆیر پنندین نوك و چچین
ناسیۆنالیستكان زۆربی زۆری كۆمگی 
توركی پكناھنن. ژمارەیان كم، كچی 
دەنگیان برزە و بردەوام رای جیاوازیان 
 توێ توركیا بچدەی یوە، ھكالیل.یھ
پاڵ یكتیی ئوروپا و دیموكراتیزمی تدا 
برقرار ب و ببت كۆمگیكی كراوە. 
ئم رایانن ك پشــــتگیری ل چاكسازی 

دەكن و ل بارەی رەوشی ئستاوە پرسیار 
دەوروژنن. لالیكی دیشــــوە، ھندك 
دەیانوێ توركیا دەرگا لسر خۆی دابخا و 
دژ بھموو بیانییك بت، نتوە پرست 
و كۆمگیكی تســــك و داخراو بت. 
 كی رەوتوانچپ كارەكان دژ ب چونك
بڕوە دەچن، ئو ھراو دڕاوكیی لو 
گرووپوە دەردەچن، توانای بیستنیان زیاتر 

دەكا و روونتریش دەبن.
توركـــی  زمانـــی  وتبـــووت   *
میدانـــی   تـــدەب  ریكـــخ
 خۆی ل كتنگ. ئایـــا وج
ڕۆشنبیری)دا  (ملمالنی ناوەندی 
دەبینتوە؟ خۆئگر وای، ئی 
ڕۆشنبیری)دا 
دەبینتوە؟ خۆئگر وای، ئی 
ڕۆشنبیری)دا 

ئو رۆ چیی، ك حكوومتی 
ئیسالمی دەیگت؟

- ڕۆشــــنبیری لــــ پرۆســــی بنیاتنانی 
نتــــوە ل توركیــــا بــــردی بناغ بوو. 
 ز، بی رەگشوە ككاندوای بیســــتل
 تیی رۆشــــنبیری لتورك كردن و ناوەند
 وەی لیســــتی كاری سیاسی دەستشپ
بژری كمالیســــتكانوە بوو. بۆ ئوەی 
دەوت دابمزرنن، گرووپ برچاوەكانی 
ڕیفۆرم دەستیان كرد ب پكھنانی زمان 
و رۆشــــنبیریی نوێ. ب تپڕبوونی كات 
زاراوە عوسمانییكان ل شوەی وەدەرنانی 
زاراوە سۆفییكان نمان و بكار نھنران. 
لالیكی تریشــــوە، حكوومــــت و ھزە 
كۆن پارزەكانی كۆمگ تدەكۆشان بۆ 
شــــكۆدار كردنی رابردووی عوسمانییكان 
لسر حســــبی بیركردنوەی رەخنیی. 
 كنردوو الیوان ھنك لنگییھاوســــ
ھبوو، كمالیست نوكان جختیان لسر 
دواڕۆژ دەكــــردەوە و گویان ب رابردوو یا 
ئنجام مژوویییكــــی ندەدا، ھرچی 
 ردا، لرامببزەكان بــــوون، لپار كۆن
ھویانــــدا بۆ رزگرتن ل ھر شــــتك، 
 زی لوە رن ریفۆرمخوازەكانالیــــل ك
 ناب دانا، ك و شتگیراوە، ڕابردوویان بن
بخرت ژر پرسیارەوە. بڕای من ھردووال 

.م بوونرخمتك
بستن  بپشـــت  رۆمانكانت   *
لســـرچاوەی  ســـامانك   ب
ئدەبی نووسراون، ب ئنقست 
زمانی عوسمانیت بكار بردووە. 
زمانی رۆشنبیریی  بین  دەكرێ 
عوسمانی ب براورد لگڵ زمانی 
رۆشنبیریی توركی لم ڕۆژەماندا 
دەومندتر  و  ئـــرك   مـــھ
رۆشنبیریی توركی لم ڕۆژەماندا 
دەومندتر  و  ئـــرك   مـــھ
رۆشنبیریی توركی لم ڕۆژەماندا 

كمالیزم  ئی شۆڕشـــی  بووە؟ 
 ڕەنگی زمان، كمی بۆ ھگڕ
كمالیزم  ئی شۆڕشـــی  بووە؟ 
 ڕەنگی زمان، كمی بۆ ھگڕ
كمالیزم  ئی شۆڕشـــی  بووە؟ 

 نایتی عوسمانی ھئیمپراتۆری
كایوە، خۆشكردووە؟

- زمــــان و ڕۆشــــنبیریی عوســــمانی فرە 
زمان و فــــرە ئایین بــــوو، رۆژگارك بوو 
ئیمپراتۆریایكی فــــرە نتوەمان ھبوو، 
بربو و زۆریش ل یكدی جیاواز بوون. 
من یككم لو نووسرە كمانی ب ئاشكرا 
رەخنیان ل بتورك كردنی زمان گرتووە 
و زاراوەگلــــی زۆری كــــۆن و چمكگلی 
سۆفیزمم بكارھناوە، ســــرەڕای زاراوە 
بكاربردنی زاراوە نویــــكان. ھر لبر 

ئمش مۆركی زمانی نووسینكانم زۆرك 
ل دەست بژری كمالیستكانی ھراسان 

كردووە.
رەگــــزی   بــــ پوەنــــدی  ھرچــــی 
 وابزانــــم ب ،یــــوە ھتییكۆســــمۆپۆل
تپــــڕ بوونــــی كات لبوردنمان كمتر و 
داخراوتریــــش بووین. لــــ دوادواییكانی 
تمنی ئیمپراتۆریای عوســــمانی، بوونی 
ژنانی نووسر، ك ب توركی یا ئینگلیزی یا 
فڕەنسی دەیاننووسی، شتكی نامۆ نبوو. 
ئوسا ئم جۆرە شتان سروشتی و ئاسایی 
بوون. ھرچی ئمۆی من ل ســــۆنگی 
ئوەی رۆمانكانم ب ئینگلیزی دەنووسم، 
 ب مك ئوم. زۆردەك ر رەخنزۆرجار ب
 وەی ناپاكیم لن، وەك ئ(ناپاكی) دادەن

زمانكم یا وتكم كردبت!.
ئســـتنبووڵ)  *(بیژییكـــی 
دووەمیـــن رۆمانت ب ئینگلیزی. 
ھرشانی  ئو  بوایدایت  لو 
دەبوون  كمتـــر  كرانســـرت، 
ئگر ئم كتب و ئوی پشووت 

ب توركی بنووسینایا؟

-ھبت ھندێ فاكتری دی ھن رۆی 
خۆیــــان دەگن. كاتك بیــــار دەدرت 
ئیمپریالیزم)  ئینگلیــــزی (زمانــــی   بــــ
بنووســــیت. ئوا كسانك ب شوەیكی 
كۆنپرستانتر لوەی ھن دەجوونوە. 
ئم بیرتسكیی، دەكرێ ب ھمان ئندازە 
لالی چپەو و ڕاستەوەكان بیدۆزیتوە. 
لرەدا دەمــــوێ ئوەش بم، ھرچندە 
رۆمانك الی ھندك پشوازییكی گرمی 
بخۆوە ندیت، وەل بشوەیكی گشتی 
لــــ كۆمگ و میدیاكان ناوكی باشــــی 
دەركرد. ئم رۆمان بووە پ فرۆشــــترین 
 ی لزار داننجا ھــــپ ب، زیــــاد لكت
فرۆشرا، جگ لوەی زۆری قس لسر كرا 

و بوبۆوە و ب ئازادی خونرایوە.
 رنامو دانیشتن و بك لزۆر من خۆم ل
و قس و باسانی لسر رۆمانك كران، 
بشدار بووم، سرەڕای ئو دانیشتنانی بۆ 
واژۆی رۆمانك لسرتاسری وت، ھر 
ل ئزمیرەوە تا دیاربكر، بڕوە چوون. 
(انطبـــاعئـــو بیرڕۆییی (انطبـــاعئـــو بیرڕۆییی (انطبـــاع) ل خكوەم 
بدەستھنا، ســـرەڕای جیاوازییكانیان، 
زۆر ئیجابی بـــوو. ئمش خكی چپ، 

علـــوی، كـــورد، ژنی مـــاڵ و تنانت 
قوتابییانی لچك بسریش دەگرتوە.

شـــایانی باســـ، زۆربی ئـــو نام رق 
ئامزانی پم گیشتن لو توركانوە بوون، 
ك ل تاراوگ دەژین. ئو توركانی وەكو 
كۆچبر لدەرەوە دەژین، زۆر لو توركانی 
لناو توركیادا دەژین، ناسیۆنالیست تر و 

كۆنپارزتر و راسیستتر دەبن.
*رۆمان نویكت ل بارەی قتل 
وعام و رەشكوژی ئرمنكانوە 
دەدوت، وەك بزانی رۆمانی تری 
توركی ھی باسی ئمی كردبت؟ 
رۆمانكـــت  بۆئامادەكردنـــی 

چندك پوەی خریك بوویت؟
-مـــن ئم رۆمانم ل ئمریكا، ئو كاتی 
خریكی خوندن بووم، نووسی. سرەڕای 
توژینـــوە تایبتكم، كۆم بگی 
زارەكیم كۆ كـــردەوە، بدواداچوونم ھبوو 
 كان و كۆمنتییـــدیكۆم بۆ فیلمـــ
چاوپكوتنیشم كرد، ھروەك چۆن لگڵ 
چندین پڕاگندەی ئرمنی قسم كرد، 
 ما ك لردانی زۆرمان كاتدا ســـھ ل
ئرمنكانم كرد، ئمش دەرفتی ئوەی 
پدام بدواداچوونم ھب بۆ ژیانی تورك و 

ئرمنكانی دانیشتووی ئمریكا.
من نووســـركی توركم، بۆ ھر كویك 
 شووی رۆشنبیریی خۆم پتم، تورۆیشتب
بووە. ل ھمان كاتدا نووسینم نووسینی 
ئافرەتكی كۆچریی. من دەموێ سنووری 
نتوایتی و قومچتی ببزنم. سنووری 
 نگترە، كوە توەیی زۆر لتتی ندەو

ھزی خیای من بگرت خۆ.

سرچاوە:
سایتی قنطرة

گ�رينی ئ�و زمان� 
پ�ويستی ب� ك�م��� 

ق���می راستگ� و جدی 
ه�ي� ب� وەستان�وە ل� 

پشت ئ�و ت�يارەی 
ك� ب�ع�كسی توند و 

تيژيي�وە كار دەكات

گ�ران ع�بدول�:

 بوكردنوەی بابتی سایتكان و پرس نكردن و ھماندان ب سرچاوەی
 بابتك، دەچت خانی دزی رۆژنامگرییوە، ئو كارەش ئیفالس بوونی

نیدەگ یو رۆژنامئ 

ئ�ليف ش�ف�ق:

دەموێ ل رۆمانكانمدا سنووری نتوایتی ببزنم

دەم�وێ سنووری 
ن�ت�واي�تی 

و ق�ومچ�تی 
بب�ز�نم. سنووری 

دەو��تی ن�ت�وەيی 
زۆر ل�وە ت�نگترە، 
ك� ه�زی خ�يا�ی 

من بگر�ت� خ�

و: س�باح ئيسماعيل


