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  " ! پرسیار بگره  ڕز له  میشه م هه به، آه م مه رگیز ستایشی وه هه" 
 ئۆسلۆ ١٩٩٦، ر ین گارده یوسته، نووسینی )؟ یه  لرهآ، و له هه( ڕۆمانی  له
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   وه وونكردنهڕ
ڕووی  ل جار ڕووبه گه، یشآان آاندا و دایكان و باو تاییه ره سه  قوتابخانه  و چ له  زاڕۆخانه  چ له، ن آه آاردهڵ منداندا گه ی له وانه موو ئه هه

  آه، ن آه خت ده یاری زۆر سهسوفكن و پرس یله فه  یان گچكه مندان زۆربه . وه بنه ده،  وه ن مندانه الیه له، خت لكی سه پرسیار گه
  .الیان له، ی پرسیاری نوێ مایه  بته دیسان ده،  وه میشیان بدرته ر وه گه. یان ئاسان نیه وه مدانه وه

و  ی ئهم بت وه  ده به.  خره  و نه به،  م پرسیاره می ئه ؟ وه وه نه می گشت پرسیاركی مندان بده آان وه وره بت گه ئایا ده
ی نازانین و زۆر  آه مه آه خۆمان وه،  وه ینه می پرسیاركیان بده خر نابت وه نه. زانین آانیان ده مه وه  آه، وه ینه یان بده پرسیارانه
می گشت  آان وه وره گه  ، ی مندان پیانوایه زۆربه  چونكه، م منداڵ نائومدبكات آه "نازانم"ش رچی ده گه". نازانم"بین ،  ڕاشكاوانه

یداآردنی  ودای په خۆیان عه  آه، وه ینه آه ده هی مندان ئاوا وه بۆ بیرآردنه  آی دیكه یه روازه ده، دا باركی دیكه م به به،  الیه پرسیاركیان له
و   وه بیرآردنهو   روا ئاسان نیه نیان ههآا مه وه، ن لك هه آه پرسیارگه، دات یان پده كهآی دی یه ئاماژه" نازانم"دیسان. بن م وه
 مك قایل ر وه هه  آرت به دهو "  منداه"منداڵ  آه، ڵ مندادا بكرت گه وت له آه سو هه  وه وته چه  و ڕوانگه ت لهناب       .وت ماندووآردنی دهخۆ
  آه، یادا دن خه خت و ئاۆزی به  سهل منداڵ پرسیاری گه  ن آه بگهت  و فاآته ب له ده، ڕوانن مندان ده  له  وه و دیده بهی  وانه ئه .تب

   ! مكیان پنیه منن و هیچ وه دۆشداده، ریاندا رانبه به له آان وره گه
  .تبگات ،و ئایین یاساوڕسا، ڵ آۆمه، آلتور،  ژینگه،  سانی دیكه آه، خۆی له، آات منداڵ ده  وا له ،  ی پرسیارآردنه نگزه ئه  وه ئه
هیچ  پرسیارآردندا و نابت به  بت له واوی هه منداڵ ئازادی ته  بت ده،  ست نیه به هیچ پرسیارك بمانا و بمه  آه،  وه یه و ڕوانگه له

ژیان خۆی   آه، بت هه  وه بوامان به) سان وره گه( ر ئمه  گه. بگیرتی پرسیارآردنی ل گهڕ، وه آلتوریه تی و یه دینی و آۆمه، آی بیانویه
نی تدا دآر ی پرسیار نگزه ر آاتك مرۆڤ ئه هه .ین بكه فه منداندا خه  وا نابت خوی پرسیارآردن له ئه،  و ئاۆزه  وره پرسیاركی گه

  !آۆتایی مژووش بت   وه رئه هه  نگه دا و ڕه ستده ده خۆی له ی های مرۆڤانه ئیدی به، آرا فه خه
و خوی   نگزه ئه   یه وه كو ئامانج ئه به! یاریی زان نجینه گه  یان به، سوف یله فه  مندان بكات به  ،  نیه وه ئه  له م پرسیارگه ستی ئه به مه 

ستی  به مه به )ر پویست بوو گه(نھا ته،  وه نه آان بده می پرسیاره بۆچوونی خۆیان وه بت مندان به ده  .ژنت پرسیارآردنیان زیاتر بھه
   !ن ندكیان پرسیار درووستبكه هه  نگه ڕه، بت میان هه وه آان موو پرسیاره هه  نیهرج  مه. آیان بكرت آۆمه  وه ڕوونكردنه

دایش آاتی گرت و من نه  آانی قوتابخانه رآه ئه  تا آات له، ی پرسیارك فته ر هه و هه  آانی ساه فته ی هه ژماره 52پرسیار؟  52بۆچی  
، ) كشهب  ونه/  پرسیاربكه/  بنووسه(  آدا نووسراوه یه وانه آه له، ر پرسیارایكدا آۆتایی هه له. آان پرسیاره  له  وه بت بۆ بیرآردنه اوی ههو ته
  .ربت ده آان پرسیارهر  سه چوونی خۆی لهمنداڵ بتوانت ڕاوبۆ، آه رس شوازه هه یان به، و س شوازه آ له یه به  نگه ڕه
  

   2005ری دسمبه، ئۆسلۆ  فا ریم مسته هآ
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 )  بكشه  ونه/  بپرسیه/  بنووسه( تۆ آیت؟ تۆ چۆن دروست بوویت؟ -1
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 )  بپرسه/  بنووسه(؟  یه ی ئایا آۆتایی هه ؟ ئه ستیپكردووه ی ده بوای تۆ ژیان آه به -2
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و  بت ئه ده، بت وێ هه ر ژیان له بت؟ گه هی ئاسمان ژیان ه رزانه به  ستره و ئه ر ئه سه  یت له آه بواده -3
 )  بكشه  ونه/  بپرسه/  بنووسه(وێ چۆن بن؟  ی ئه رانه وه زینده
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 / بنووسه / بكشه  ونه(بت؟  مرۆڤ چۆن ده  و آاته ئه. ویدا بوت زه  ك له ك ڕووه ر مرۆڤ وه رچاوت گه به  بته -4
 )  بپرسه
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 )  بپرسه /بنووسه(آی چین؟  آیت؟ جوانی وزیره هئایا تۆ جوانیت؟ ژیرو زیر - 5
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 )   بكشه ونه / بنووسه(یت؟  آه چی ده  ست به یت؟ هه آه ست ده تۆ هه -6
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وان ببینیت؟ چۆن؟  آانی ئه سته آانی خۆت و هه  سته توانی هه ن؟ ده ست بكه ش هه كی دیكه یت خه آه بوا ده -7
 ) پرسیاربكه/ بنووسه(
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یان ، ن آه ئازار ده  ست به ؟ هه یه ستیان هه هه  ....)، ماسی،  بانده، مروو، ڵ ئاژه(آانی دیكه  ره وه دهئایا زین -8  
 ) بپرسه / بنووسه( آاتی ئازارآشاندا؟  له  ركت بینیوه وه ؟ تۆ هیچ زیندهبت نگ ده دیان ته
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  ونه / بنووسه(رك؟ بۆ؟  وه چ زینده  یت به آه خۆت ده،  ركی دیكه وه زینده  یت به ر تۆ بتوانیت خۆت بكه گه -9
 )  بكشه
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الی   ك له یه چ میوه ؟ الی تۆ جوانترین گوه بت؟ چ گوك له ستیان هه هه، وگیا گوڵ خت و دره، یت آه بوا ده -10
   )  بپرسه /بكشه  ونه/ بنووسه( ؟ یه تۆ خۆشترین میوه
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 )   بکشه  ونه/ بنووسه(؟  وه یته آه چی ده  ه؟ بیر ل وه یته آه ئایا تۆ بیر ده -11
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 ) بپرسه/  بنووسه(وه؟  آاته ی بیرده وه بۆئه، بت خۆی بناست یان ده، ناست خۆی ده  وه بیرآردنه ئایا مرۆڤ به -12
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ماشاآردنی  ته  زت له یت؟ حه آه آشان ده  ونه  ز له یت؟ حه آه بیستنی گۆرانی و مۆسیقا ده  ز له ئایا تۆ حه -13
  ؟ یه ڕآ هه په دانس و هه  زت له ری؟ حه یری شانۆگه ؟ چوویت بۆ سه یه ر هه یكه په
زانی  ئستا ده) ند رمه ن هونه ن ده آه ده  و آارانه ی ئه سانه و آه ئه  ر و به ن هونه ده«   آارانه« و  موو ئه هه  به(

 )  بپرسه/  بنووسه(؟ ند رمه هونه  یت ببیت به آه ز ده ؟ حه ر چیه هونه
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ش  زانیت له ؟چۆن ده ش ساغی پویسته رزش بۆله زانی وه رزشك؟ ئایا ده یت؟ چ وه رزش بكه یت وه آه زده حه -14
 )  بپرسه / بنووسه(؟  ش ساغی خۆشه ساغیت؟ ئایا له
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یان ، ین ی آار بكه وه ن بۆئهژی ده  ین؟ ئایا ئمه آار بكه  یت؟ بۆ پویسته بیت آاربكه ده، ش ساغبیت  ر له گه -15
 ) بپرسه /بنووسه(ی بژین؟  وه ین بۆ ئه بت آار بكه ده
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سانی  آه  ئایا بیر له، نیت پ هاندیکهر  یت؟ گه آه ت ده آانی ڕۆژانه چۆن آاره، بیت پ هاندیکهسكی  ر تۆ آه گه -16
 )  بپرسه /بنووسه(ن؟  هآ ج ده یان جبه آانی قوتابخانه رآه چۆن ئه  وه یته آه ده پ هاندیکه
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 )  بپرسه /بنووسه(بخونین؟   قوتابخانه  له  خونیت؟ بۆ پویسته ده  قوتابخانه  له  پتخۆشه -17
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 ) بنووسه(؟ بۆ؟  الخۆشتره له  آانی دیكه موو وانه هه  ت له یه آام وانه -18
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زانیت  ی ده ؟ ئه بژمرین" شتك" موو ی بتوانین هه وه ر بۆ ئه بت فری ماتماتیك ببین؟ هه بۆ ده -19
 ) بپرسه / بنووسه(بیانژمرین؟   چین آه ناتوانین" شتانه"و ئه
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 )  بپرسه /بنووسه(؟  كیان چیه آه، ببین؟ بۆ  آانی دیكه زانیاریه  ئایا پویسته فری وانه -20
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  تۆ چ زمانكی دیكه، آوردی  له  ببین؟ بۆ؟ جگه  فری زمانی دیكه، زمانی آوردی  له  جگه  ئایا پویسته -21
 ) بنووسه(وه؟  یته بده  م پرسیاره می ئه وه  و زمانه توانیت به زانیت؟ ده ده
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  قیقه ند ده ؟ تۆ تا ئستا چه  یه قیقه ند ده عات و چه ند سه چه، ند ڕۆژ چه،  فته ند هه چه، زانیت ساك ده -22
 ) بنووسه/  بپرسه(ژیاویت؟ 
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یت  تی بده توانی یارمه هنت؟ تۆ ده آارده ی به آه بوای تۆ چۆن آاته به، عات بژی سه 24نھا  ر مرۆڤك ته گه -23
 ) بنووسه(یت؟  آانی بۆ ڕكبخه و آاته
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ی  8عات  یانی بۆ سه ی به 8عات  سه  له  هنیت؟ بۆنموونه آارده آانی ڕۆژكی ژیانت به عاته تۆ چۆن سه -24
 ) نووسهب(؟  ئواره
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وین؟  بت بخه ویت؟ بۆ ده خه عات ده ند سه وت؟ تۆ چه عات بخه سه 8و و ڕۆژكدا  شه  بت مرۆڤ له زانیت ده ده -25
 ) بپرسه / بنووسه(؟  یه و هه خه  رك پویستی به وه موو زینده ئایا هه
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ونكی خۆت  توانی خه بینیت؟ ده ده ون تۆ خه. بینین ون ده خه، وتوین تیدا خه  ی آه و آاتانه ی ئه زۆربه -26
 ) بنووسه(؟  وه بگیته
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، خوازین ژیاندا ئاواته  له" ی شته"و ؟ ئه یه هه  وه مانه آانی ژیانی ڕۆژانه ڕوداوه  ندی به یوه ون په ئایا خه -27
 ) هبنووس/  بپرسه( دی؟  و هاتبته  ونكت بینیوه ستی بھنین؟ تۆ خه ده وندا به خه  توانین له ده
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، ونكی خۆت توانی خه ببینن؟ ده  وه چییه  ون به بت خه ون ببینن؟ ده خه  آانی دیكه ره وه یت زینده آه بواده -28
 ) بكشه  ونه/  بپرسه(بكشیت؟   ونه  ركی دیكه وه ونكی زینده یان خه
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 .هنانیاندا آار به  ڕۆیی بكرت له ادهنابت پیسبكرن و زی.ی ژیانن رچاوه سه، )ئاگر(خاك و ووزه ، ئاو، وا هه -29
 ) بنووسه/  بپرسه(وامبت؟ بۆ؟  رده منن ژیان به نه  رچاوانه و سه آك له ر یه یت گه آه بواده
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ی  آه نگ ژینگه ته بۆ؟ تۆ به. بت ئاگاداریبین و پاك ڕایبگرین ده، ژین ی لیده ره وروبه و شون و ده ئه،  ژینگه -30
 ) بنووسه/  بپرسه(چۆن؟  دیت؟  وه خۆته
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/  بكشه  ونه(؟ بۆ؟ الجوانتره آامیانت له، دارستان و بیابان، شت و دۆڵ ده، ؟ چیاوگرد الجوانه تۆ سروشتت له -31
 ) بنووسه
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  ونه/  بنووسه(وت؟ بۆ؟  یان چیت زۆر خۆشده، یت؟ تۆ آت آه ده ؟ چۆنی پناسه ویستی چیه زانیت خۆشه ده -32
 ) بكشه
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جوانت " شتكی"یان ، سكی موو آه ؟ یان هه ال جوانه ویستت له خۆشه" شتكی"یان ، سكی مووآه ئایا تۆ هه -33
 ) بنووسه(؟ بۆ؟  ویسته ال خۆشه له
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ویستی  خۆشه  ئایا پویسته ون؟ تۆ خۆشتده  چۆن بزانن آه) ت هاوڕكه، ت خوشك و براآه(  سانی دیكه آه - 34
 ) بپرسه/  بنووسه(؟ بۆ؟  وه نھنی بمنته  بهر  یان هه، رببت ده
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ر بۆخۆی  بت هه خۆشده نه  آه. وت خه ر بۆخۆی ده وت هه خه ده آه،  نھایه ته  سكی دایكیدا به  مرۆڤ له -35
؟  دایه سانی دیكه ڵ آه گه له  میشه یان هه  نھایه ئایا مرۆڤ ته.مرت ر بۆخۆی ده شمرت هه ده  آه، بت خۆشده نه
 ) بپرسه/  بنووسه(
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ست  ندێ جار هه هه، ك تۆ روه ش هه سانی دیكه یت آه آه یت؟ بۆ؟ بواده آه نھایی ده ته ست به ندێ جار هه تۆ هه -36
 ) بپرسه / بنووسه(ن؟  نھایی بكه ته به
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  ندێ جار یان هه میشه ی تۆ هه ن؟ ئه گه ندێ جار لتتده یان هه،  میشه رت هه وروبه سانی ده یت آه آه بواده -37
 )  بپرسه/  بنووسه(یت؟ بۆ؟  گه وانده له
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ر  گه"  ڕاسته"یان ،  "یه ه هه"زانین آارك  چۆن ده،  ه گوترت هه ندێ آاری مرۆڤ ده هه به، ندێ جار هه  -38
آانت  ه هه  لهوانیش تۆ  یت ئه آه زده ی تۆ حه ؟ ئه وه یته آه ئاگاداریان ده، یان آرد ه رت هه وروبه سانی ده آه

 )  بپرسه/  بنووسه(؟ بۆ؟  وه نه ئاگاداربكه
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یت  آه ت لبگرت؟ بۆ؟ بواده س ڕگه ی آه وه ب ئه، یت رشتكت بوت بكه یان هه، رآارك هه، یت آه زده تۆ حه -39
 ) بپرسه/  بنووسه(بت؟  زیان هه مان حه ش هه سانی دیكه آه
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، بیبات، دی خۆی  ر شتكی ویست به دی خۆی بیكات و هه به، ی ویستر آارك هه، سك مووآه ر هه گه -40
 ) بپرسه/   بنووسه(بت؟  یان ئاۆزترده، بت دات؟ ئایا ژیان ئاسانتر ده بوای تۆ چی ڕوده به
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،  نهآان و آاروباری ڕۆژا ندی نوان تاآه یوه مرۆڤ بۆ ڕكخستنی ژیان و په، و پالنكن  رنامه به، یاسا و ڕسا -41
ژیان خۆشتر یان ئاسانتر ، بكات  و یاسایانه وی ئه یه سك په موو آه ر هه یت گه آه بواده، دایشتون و نووسیونی

 )  بپرسه/  بنووسه(ببت؟ بۆ؟ 
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زانیت  چۆن ده! دریت سزاده، رنا گه ئه، یت موو یاساآان بكه هه  وی یه بت تۆ په ده، ی یاسا گوره به -42
یت؟ بۆ؟  آه ویده رڕهی ر په هه، بوو دڵ نه آت به یاسایه ر گه ی ئه نین؟ ئه" ه هه"،  یاساآانیان داناوه  آه، ی سانه وآه ئه
 )  بنووسه(
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، دین، آلتور، خزان، بین دایكده ی له وه و ڕۆژه له ر م هه به،  سه آه تی تاآه مافكی تایبه. رگ پۆشین جلوبه -43
رشونك و  هه له(توانین  ده  ئایا ئمه! رگك بپۆشین  جلوبه  چ جۆره  ئمه، ن ده بیارده، ڵ ڕیساآانی ناو آۆمه

 )  بنووسه(بیپۆشین؟ ، تی لیه زمان ی حه رگه و جلوبه ئه) ر آاتكدا هه له
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  بیرله، ی خواردنك بخۆیت وه ئایا تۆ پش ئه". یخۆیت ده ی آه وشته بیت به ده: "تی  سوفك گووتویه یله فه -44
وانه؟  بیت به ئیدی ده، رخ و مریشك بخۆیت سوك یان گۆشتی ماسی و به، ر تۆ ؟ ئایا گه وه یته آه ده  آه خواردنه

 ) بنووسه(
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هۆی  س به ندێ آه هه) ندێ شوندا ندێ آات و هه هه  له(م  به! لبگیرت ڕزی  یه وه موو مرۆڤك شیاوی ئه هه -45
. گیرت ڕزی زۆرتریان لده،  وه یانه) ری و ڕووخسار ی زانستی و ڕۆشنبیری و هونه پله، ندی مه وه ده، ت سته ده(

 ) بنووسه(بۆ؟  یان؟ وپایه یان پله، گریت آان ده خودی مرۆڤه  ئایا تۆ ڕز له
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ژیان  ،ب ده ئه  آه  س بوایان وایه زۆرآه. ب ده گووترت ئه ده... ، خشان و دراما په، ڕۆمان، چیرۆك، شیعر،  به -46
بوو؟  ژیان چۆن ده  وآاته ئایا ئه،  بوونایه هیچیان نه  وانه ر ئه گه، ر چاوت به یت چی؟ بنه تۆ ده! آات جوانتر ده

 ) بنووسه/  بپرسه(؟ بۆ؟  وه خونیته ب ده ده ی ئه تانه و بابه ئایا تۆ آام له
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و  ر ئه گه ی ئه بكات؟ ئه، تر وره خۆی گه هسانی ل ی دایك و باوك و مامۆستا و آه قسه بت منداڵ به بۆ ده -47
؟  یناست نه  بكات آه  وره سكی گه ی آه قسه بت منداڵ به یانبكات؟ ئایا ده قسه بت به رده هه، بن"ه  هه"  ورانه گه

 ) بنووسه(بۆ؟  یانناسیت؟ ده  یت آه آه ده  سانه وآه ی ئه قسه نھا به بۆ؟ ئایا تۆ ته
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و  یان ئه،  و آاره ئه  چی ر به له، یت ج بكه رآك جبه یان ئه، یت آارك بكه، ن آه لدهداوات   آاتك آه -48
  :یت  آه ج ده جبه،  رآه ئه
    ؟ یه رآه هه یان ئه،  و آاره ی بوات به وه ئه ر به له -
  تر داوای لكردوویت؟ وره خۆت گه  سكی له ی آه وه ئه ر به له -
  ؟ داوه یاریی یاسا ب وه ئه ر به له -
  ؟ خۆشه  رآه یان ئه،  و آاره ئه  وه ئه ر به له -
 )  بپرسه/ بنووسه(یت سزابدریت؟  آه ج نه جبه  رآه یان ئه  و آاره ر ئه ترسیت گه ده  وه ی له وه ئه ر به له -
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  ین آه بده  اسانهوآ تی ئه نھا یارمه بت ته ین؟ بۆ؟ ئایا ده بده  سانی دیكه تی آه یارمه  ئایا پویسته -49
 ) بپرسه/  بنووسه(  بت؟ تی هه یارمه پویستی به  آه، ین بده سك رآه تی هه یان یارمه، یانناسین ده
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و  یان دی ئه، ین ین تا دی خۆمان خۆشبكه آه ده وه بۆ ئه  وآاره ئایا ئه، ین ده سك ده تی آه یارمه  آاتك آه -50
 ) بنووسه(ین؟  خۆشبكه  سه آه
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دروست بووبن؟ یان خودا دروستی   خۆوه رله هه، ون ك و سروشت و آه ر و ڕوه وه مرۆڤ و زینده، یت آه بواده -51
 ) بپرسه/   بنووسه(آردوون؟ 
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  ) بنووسه(یان ئاۆزتر؟ ، بوو ژیان ئاسانترده،  بوایه ر پرسیارآردن نه گه ئه، یت آه بواده -52
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