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	نووسةر و رؤذنامةوان و شاعير و شارةزاي بواري ميَذووي رؤذنامةواني كوردي "ئيسماعيل تةنيا"  لة نيساني 1962 لة طوندي "طؤمةطرِو"ي سةر بة شارةديَي "قوشتةثة"ي ثاريَزطاي هةوليَر لة دايكبووة. لة سالَي 1970 ضووةتة قوتابخانة و قؤناخةكاني خويَندني لة شاري هةوليَر تةواوكردووة. لة كؤتايي سالَي 1982 بة مامؤستاي سةرةتايي دامةزراوة. لة سالَي 1992 لة بةشي كوردي كؤليذي ثةروةردةي زانكؤي سةلاحةدين وةرطيراوة، بةهؤي رةوشي سياسي و ئابووري ئةوكاتة نةيتوانيوة دريَذة بة خويَندن بدات. لة بواري رؤذنامةطةرييةوة لة زؤر طؤظار و رؤذنامةي كورديدا وةك  دامةزريَنةر و ئةندامي دةستةي نووسةران و ستافي كار كاريكردووة. لةوانة طؤظار و رؤذنامةكاني (ذيلةمؤ، زةنط، ريَطاي ئازادي، يةكطرتن، كوردستاني نويَ، ثةريستان...). هةروةها  تا ئيَستا (11) كتيَب و ناميلكةي بة ضاث طةياندووة و (432) وتار و  ليَكؤلَينةوة و بابةتي هةمةجؤري لة رؤذنامة و طؤظارةكاني ولآت و دةرةوةي ولآت بلآوكردؤتةوة. ئيسماعيل تةنيا يةكةمين كةس بووة كة بيبلؤطرافياي رؤذنامةطةري كوردي نيَوان 1975-1993ي لة كتيَبيَكدا بلآوكردؤتةوة، دوايين بةرهةميشي  كتيَب بوو بةناوي (بزربووني ناوي كوردي لة كؤمةلَطةي كوردةواريدا) كة ئةوةش بةرهةميَكي هةرة تازةي ئةو بوارةية. ئيسماعيل تةنيا ماوةي دوازدة سالَ زياترة لة ولآتي ئةلَمانيا دةذيت. بؤ زياتر ئاشنابوون بة كار و بةرهةمةكاني و رةوشي رؤذنامةواني و ئةدةبي كوردي لة تاراوطة و هةلومةرجي ئيَستاي بزاظي رووناكبيري كوردي لة ديمانةيةكي تايبةتيدا رووبةرِووي ضةند ثرسياريَكمان كردؤتةوة.
	كؤوار:  وةك دةزانريَت ئةدةبيات زماني طةلانة، ئايا ئةدةبي كوردي لة دةرةوةي ولآت تا ضةند توانيويةتي ناسنامةي نةتةوايةتي كورد بهيَنيَتة زمان؟ ئايا لة دةرةوة شتيَك هةية بةناوي "ئةدةبي تاراوطة"ي كو رد؟
	ئيسماعيل تةنيا: ئةطةر مةبةستت لةوةبيَت كة ئةدةبي كورد ي لة دةرةوةي ولآت تاضةند توانيويةتي ناسنامةكةمان بةطةلاني جيهان بناسيَنيَت، ئةوة دةتوانين بلَيَين؛ تا رِادةيةك كار ئاساني بؤ ئةو ثرؤذة هةمةلايةنة كردووة، ئةويش لة ريَطاي ئةو نووسةرة بة رِةطةز كوردانةي كة بةرهةمةكانيان بة زمانة زيندووةكاني جيهان دةنووسن و بلآويدةكةنةوة. ئةوانة، لةوانةية هةنديَكيشيان زؤر ئاطاداري رابردووي نةتةوةكةيان نةبن، بةلآم  لةطةلَ ئةوةشدا لة ريَطاي طيَرِانةوةي بةسةرهات و، تراذيديا و بؤنة كولتوورييةكان، لةلايةن كةس و كار و باوانيانةوة، باكطراونديَكيان لا دروست بووة و، بةو ئاراستةية بةرهةمةكانيان دةنووسن، كة لةدواجاردا بة خزمةت و ناساندني نةتةوةكةماندا دةشكيَتةوة. ئةمرِؤكة بة دةيان نووسةري كوردمان هةن، بة زمانة بيَطانةكان "ياخود زماني دووةمي خؤيان"، رابردوو و ئيَستامان دةنووسنةوة. ئةم هةنطاوة ئةطةر بةشيَوةيةكي تؤخيش نةبيَت، ئةوا سةرةتايةكة و ثيَيويستة كاري لةسةر بكريَت.
	سةبارة بةو ثرسيارةي ئايا لة دةرةوة شتيَك هةية بةناوي "ئةدةبي تاراوطةي كورد؟". من لة يةك دوو شويَنيتريش سةرنج و بؤضوونةكانم لةمبارةيةوة دةربرِيووة، ئةدةبيَكمان نيية ثرِ بة ثيَستي ئةو فؤرمة. ئةوةي هةشة، قةلَةمةكان هةرضةندة لة رووي جوطرافياوة لة نيشتمان دوورن، بةلآم لة رِووي هزرةوة هةر لة ولآتن. ئةو بابةت و ويَنانةي كاريان لةسةر كردوون، هةمان ويَنة و بابةتن كة بابةيك لة هةوليَر و سليَماني و دهؤكةوة كاري لةسةر دةكةن. دةربرِينةكان، زامة كؤنةكاني نيشتمانن، بةلآم لة دةرةوةي بازنةي زيَدةوة جاريَكيتر دةكوليَنريَنةوة. ناو، ويَنة، ثالَةوان، فؤرم، كاراكتةرةكان هيض سيمايةكي تايبةتيان نيية تاوةكو بزانين ئةوة ئةدةبي ناو بازنةي زيَدة و، ئةوةش هي دةرةوةيةتي. بة بؤضووني من، وةك ضؤن عةرةب و نةتةوةكانيتر لة سةردةمة جياجياكاندا، ئةدةبي تاراوطةيان هةبووة، ئيَمة ئةدةبيَكمان نيية بةو واتاية.
	كؤوار: ثيَت وانيية ئيَستاكة لة دةرةوةي ولآت بؤشاييةك هةية لة نةبووني رؤذنامةيةكي رؤذانة بة زماني كوردي و طؤظاريَكي طشتي مانطانة بة زماني كوردي بؤ كوردةكاني تاراوطة؟ هؤكارةكان ضين  كة تا ئيَستا هيض طؤظار و رؤذنامةيةك لة دةرةوةي ولآت نةيانتوانيووة بةردةوامبن و ببنة رؤذنامة ياخود طؤظاريَكي سةرانسةري و طشتي ثرِ خويَنةر؟ بؤ ئةوةي ضاثةمةني كوردي لة دةرةوة خويَنةر ثةيدا بكات ضي ثيَويستة؟ بةطشتي ئايا ئيَستاكة هةلومةرجي لة دايكبووني رؤذنامة و طؤظاريَكي كوردي لة دةرةوةي ولآت لة ئاراداية؟
	ئيسماعيل تةنيا: وةلآمي ئةو ثرسيارةتان خؤي لة ضوار تةوةردا دةبينيَتةوة و لةوانة هةر يةكيَكييشيان ضةند لق و ثؤث و ناونيشاني ليَ ببيَتةوة. ئةطةر بكريَت هةولَدةدةم وةلآمةكان بة كورتي دةرببرِم. بة طويَرةي هةبووني ئةو ذمارة زؤرةي كورد لة دةرةوةي ولآت، بة تايبةتيش لة ئةوروثادا، كة بةشة زؤرةكةي لة خؤ طرتووة، بة دلَنياييةوة بؤشاييةكي طةورة و فراوان بة ديدةكريَت. هةرضةندة ماوةي زياتر لة دوازدة سالَة رؤذنامةيةكي كوردي "بةزماني توركي" بةناوي "ئؤزطور ثؤلةتيكا" و دواتر ناوةكةي بوو بة "يةني ئؤزطور ثؤلةتيكا" لةسةرجةم ثايتةختةكاني ئةوروثا بلآودةكريَتةوة، وةليَ ئةوة هةر بةشيَكي كوردةكاني باكووري كوردستان دةتوانن سوودي ليَ ببينن و بيخويَننةوة. كوردةكاني باشوور و رؤذهةلآت و رؤذئاوا ناتوانن بةسةري بكةنةوة. لةوانةشة بةشيَكي كةميان هةست بةوة بكةن كة شتيَك بةو ناوةوة هةية. لة رؤذطاري ئةمرِؤماندا ئةو بؤشايية زةقة هةموو تاكيَك هةستي ثيَدةكات. هةلَبةتة هةبووني ئةو بؤشايية "نةبووني ئةو ضةشنة رؤذنامة يان طؤظارة"ش، هؤكاري بابةتي و ميَذوويي خؤي هةية. لةلاي هيَروةوة، خودي خؤمان بابايةكي نةخويَندةوار و عاشقة خويَندنةوة نين.... من بؤ هةر بؤ نمونة ثرسياريَك لة تؤ دةكةم؛ لة سةد كةس ضةند كةس ئامادةطي ئةوةيان هةية، رؤذانة، رؤذنامةيةكي كوردي بكرِن، يان بةشداري ئابؤنةكةي ببن؟! بةدلَنياييةوة دةلَيَم خةلَكيَكي زؤر كةم، كةئةوة دةضيَتةخانةي فؤرمي نةبوونةوة. ويَراي ئةو هؤكارة بابةتييةش، رؤذنامة و طؤ ظار ثيَويسيتان بة بوودجةيةكي تايبةت و دروستكردني ستافيَكي كارا لة نووسةر و رؤشنبيران و ثشتيطيرييةكي مةعنةوي هةية، كة لة رؤذطاري ئةمرِؤماندا ئةو ئامادةطيية نيية، يان نابينريَت. هةر ضةندة لة قؤناخة جياجياكاندا، ضةند طؤظار و رؤذنامةيةكي كوردي، لة شويَنة جياجياكاني تاراوطة و لة جوطرافيايةكي بةرتةسكدا بلآوكراونةتةوة، وةليَ لةبةر نةبووني ئةو توانستة بة هيَزانةي سةرةوة، نةتوانراوة دريَذة بة هةنطاوةكان بدريَت.
	بؤ ئةوةي ضاثةمةني كوردي لة دةرةوة خويَنةر ثةيدابكات، ثيَش هةموو شتيَك دةبيَت بة خؤماندا بضينةوة و، قةبارة و ثيَطةي خؤمان بزانين و، بزانين لة كويَي كاروانةكة داين. دةبيَت كولتووري خويَندنةوة لة ناو تاكةكاني كؤمةلَطاكةماندا، برةوي ثيَبدريَت و لة قؤناخة هةرة سةرةتاييةكاني خويَندندا هةلَوةستةي لةسةر بكريَت، تاوةكو ببيَتة دياردةيةكي ئاكتيف. لة ثاش ئةوةش، خودي بلآوكراوةكان دةبيَت طرنطي بة (ناوةرِؤك، تيراذ، ديزاين، رةنط، ضاث، فؤرم، جورئةت، ريكلام، راستطؤيي و ....هةتادوايي) بدةن. ئةطةر هةر طؤظار و رؤذنامة و ضاثةمةنييةك ئةو لايةنانة فةرامؤش بكات، خويَنةي نابيَت و ئةم دةست و ئةو دةستي ثيَناكريَت. لة دوا جاردا تةمةني خؤيان بة كؤتايي دةسثيَرن.
	ئةمرِؤكة لة هةموو كات و ساتيَك زياتر هةلومةرجي لة دايكبووني رؤذنامةيةكي رؤذانة، يان طؤظاريَكي ثرِ خويَنةر لة ئاراداية. هةلومةرجةكان لةبارن، ضونكة رؤذنامةنووس و خةلَكيَكي زؤري كاراي ئةو بوارة لة دةرةوةن. حكومةتيَكمان هةية كة ثارةيةكي خةيالَي لة بؤنة و موناسةباتي وا سةرف دةكات، كة يةكةم: ئةو رؤذنامة و طؤظارانة زؤر لةو بودجة كةمتريان دةويَت، تا دةطةنة سةرثيَي خؤيان. دووةميش: ئةطةر دةسةلآتيَكي سياسي و ئابووري لة ثشتيانةوةبن، دروستكردني ستافيَكي رؤذنامةنووسي لةو جؤرة، كاريَكي ئةوةندة ئةستةم نين. بةكورتي ئةطةر هةردوولامان "رؤذنامةنووسان و حكومةت" تةمبةلَ و خةمسارد و قرضؤك نةبين، رِايي كردني ئةو كارة ئةوةندة ئةستةم و لة كردن نةهاتوو نيية.
	كؤوار: ئايا ثيَت واية خويَنةري كورد ، ضي لة دةرةوةي ولآت و ضي لة كوردستان ئيَستاكة زياتر روو لةضي جؤرة  وتار و بابةتيَك دةكةن؟  وتاري سياسي، ئةدةب "ضيرؤك، رؤمان، شيعر"، بابةتي تةنز ئاميَز، وتارة كؤمةلآيةتييةكان، وتارة ئايينييةكان، يان وتار و بابةتي فةلسةفي و زانستي و ميَذوويي....؟
	ئيسماعيل تةنيا: بةشيَوةيةكي طشتي لة ناو كؤمةلَطاي ئيَمةدا، خويَندنةوة نةبؤتة دياردة. لةطةلَ ئةوةشدا خةلَكانيَك هةن بةبيَ خويَندنةوة هةلَناكةن، جا ضي طةنج بن يان جواميَر و بة سالآضووان، هةر قؤناخة و لةطةلَ خؤيدا كؤمةلَيَك ئايديا و دياردةي جؤربةجؤر لةطةلَ خؤيدا دةهيَنيَت، لةوانةشة بةشيَك لةو دياردة و ئايديايانة بة خودي ئيَمةمانان نامؤبيَت و نةتوانين بيخةينة بواري ثراكتيكةوة. بؤ نمونة، لة كؤتايي حةفتاكان و سةرةتاي هةشتاكاني سةدةي رابردوو بيري ماركسي و سؤسياليستي رةواجي هةبوو و ببووة مؤدةيةك، طةر يةكيَك كتيَب يان بابةتيَكي لةو جؤرةي نةخويَندبووايةوة، يان سةرةدةري لةو تيَزة نةكردبوواية، بة "خةشيم و نةخويَندةوار و دواكةتوو!!" لة قةلَةم دةدرا...، وةليَ دواتر، بةتايبةتيش دواي كارةساتي هةلَةبجة و رووخاني سيستةمي سؤسياليستي كة "يةكيَتي سؤظيةتي جاران" رابةرايةتي دةكرد، ئةو بابةتة كالَ بؤوة و  رةواجي نةما.... ئةمجارةيان بةتايبةتيش دواي راثةرِيني بةهاري 1991 باشووري كوردستان و، هاتنة ئاراي كؤمةلَيَك هةلومةرجي بابةتي و ميَذوويي، هاندة رو ريَخؤشكةر بوون بؤ هاوردةكردني جؤرة ئايديايةكيتر، كة تا راددةيةك بة كؤمةلَطاكةمان نامؤبوو... ئةو دياردةيةش، بلآوبوونةوة و هةلَتؤقيني هزري ئيسلامي بوو لة كوردستاندا، كة كؤمةلَيَك دةست و هاندةري ماددي و مةعنةوي دةرةوةي لة ثشتةوة بوو.. حالَي حازر، بةهؤي طردبوونةوة و بيَ ئاطاييم لة خويَنةري دةرةوة "مةبةستم تاكي كوردة" بؤضوونيَكي وام لةلا دروست نةبووة، كةبتوانم بةشيَوةي رايةكي يةكلاكةرةوة دةريببرِم. بةلآم لة كوردستاندا هةموو بابةتيَك بةطويَرةي ويستي خويَنةرةكة خةلَكي خؤي هةية، وةليَ لة هةموويان زياتر وتار و كتيَبي ئاييني ئيسلام و "ئيسلامي سياسي" رةواجي زياترة. تؤ سةيركة تا كتيَبيَكي كوردي "رؤمان، ديوانة شيعر،  ياداشت، كؤمةلآيةتي" دةفرؤشريَت، بةدةيان كتيَب و كتيَبؤكةي ئيسلامي دةفرؤشريت. ئةم رايةم لة خؤرِاوة لا دروست نةبووة، خودي خاوةن كتيَبخانة و رؤذنامة فرؤشةكان، بة دةيان جار لة ديمانةكانياندا ئةو راستيانةيان دركاندووة.
	كؤوار: رةوشي راطةياندني كوردي ئةمرِؤ بةطشتي ضؤن هةلَدةسةنطيَنن، لايةن باش و خراثةكاني كاريطةي راطةياندني كوردي ضين لةسةر كؤمةلَطاي كوردي؟
	ئيسماعيل تةنيا: راطةياندني كوردي لة رووي ضةندايةتي و ضؤنايةتييةوة، هةنطاوي باشي هةلَيَناوة. ئةمرِؤكة بة دةيان طؤظار و رؤذنامة و وةرزنامة و راديؤ و تةلةفزيؤن لة كوردستانةوة ثةخش دةكريَن، كة هةر ضةندة بةشي زؤريان داينةمؤكةيان حزب و دةسةلآتن، لةطةلَ ئةوةشدا بة بةراورد لةطةلَ ثيَطةي خؤمان و تارماييةكاني دةوروبةرمان و رادةي رؤشنبيري و مؤرِالَي كؤمةلَطاكةمان، جؤرة ئازادييةكيان فةراهةم كردووة، كة هةرضةندة لة ئاست خواستةكاني خةلَك و رؤذنامةنووساندا نين، وةليَ ثةنجةرةيةكة و طةر بة دلَسؤزيي و ليَزانينةوة كاري لةسةر بكةين، دةتوانين ضةندان ثةنجةرةي تر بكةينةوة.
	من بة ثيَضةوانةي ئةو بؤضوونانةم كة دةلَيَن هيض جؤرة ئازادييةكي رادةربرِين لة كوردستاندا نيية. هةر لة ناو خودي رؤذنامةكاني هةر دوو حزبة دةسةلآتدارةكة، لةطةلَ بةشان و بالَ هةلَداني حزبةكانيشيان، جاري وا هةبووة رةخنةي زؤر تونديش لةدذي دةسةلآت بلآوكراوةتةوة. خؤ زؤربةي ئةو بابةتانةي  كة لة رؤذنامة و راديؤ و تةلةفزيؤنانةي كة بةناوي "سةربةخؤ" دامةزراون و ثةخشدةكريَن، هةموويان رةخنةن لة حزب و دةسةلآت... زؤر بة دلَنياييةوةش دةلَيَم، هةر يةكيَك لةو مينةبةرة بةناو سةربةخؤيانة بطري، لة دوا ويَستطةدا سةرضاوة داراييةكةيان هةردوو حزبة دةسةلآتدارةكةية. من ثيَم واية رةوشي راطةياندني كوردي باشة. لة دواي راثةرِينةوة بة دةيان رؤذنامةنووس و كارمةندي بواري راطةياندن، بةشيَوةيةكي ئةكاديميانة ثيَطةيشتوون. ئامؤذطا و  كؤليذةكاني راطةياندن سالآنة دةيان خويَندكاري كورد ثيَرِا دة طةيةنن. ئةوكارانة خؤيان لة خؤياندا دياردةيةكي تةندروست و دلَخؤشكةرن. با ئيَمة هةر شتة ناشيرين و كريَتةكان ئيبراز نةكةين. لة نيَوان ديَرة ناشيرينةكانيشدا شتي جوان هةن، طةر وةك خؤشيان نةبيَت، با لة سةنطيان كةم نةكةينةوة. رؤلَي ئةو راطةياندنةش بة دوو جؤري (ثؤزةتيف و نيَطةتيف) بةسةرماندا دةشكيَتةوة. لايةنة ثؤزةتيفةكان برييتين لةوةي كة خةلَك فيَر دةكةن ضؤن بتوانن رةش و سثي لة يةكترييةوة هاويَر بكةن، خةلَك فيَري هةبووني هزر و رةنط و ئاراستةي جياجيا دةكةن. زؤر جارانيش هةنديَك هةوالَ و مانشيَتي رؤذنامةكان زؤر دوورن لة راستي و تةنيا بؤ رةواج و خويَنةر ثةيداكردن بلآودةكريَنةوة. لةو حالَةتةدا ئةو راطةياندنة متمانةي خةلَك لة دةست دةدةن، يان جاري وا هةبووة هةوالَي وا هةستيار بلآوكراونةتةوة، كة سةرئةنجام زياني بة سومعة و رةوشة سياسييةكةمان طةياندووة... لةوانةشة نةيارةكاني خؤمان، ئةو هةوالآنة لة دذي خؤمان بةكار بيَننةوة. ئةو حالَةتانة دةكةونة خانةي كاريطةري نيَطةتيفي راطةياندني كوردي بةسةر كؤمةلَطاي كوردةواريدا.
	كؤوار: ئايا بة بؤضووني ئيسماعيل تةنيا نووسينةوةي بيروةري و ياداشتةكان دةضنة خانةي زانستي ميَذوو؟
	ئيسماعيل تةنيا: ميَذووي خؤي لة خؤيدا رووداويَكة و لة زةمةنيَكي بةسةرضوودا روويداوة. بيرةوةري و ياداشتيش لة خولطةي ئةو زةمةنةدا دةسورِيَنةوة. ئةطةر راستةوخؤش  نةضنة خانةي ميَذووةوة، ئةوا بةدلَنياييةوة دةبنة يةكيَك لة كةرةستةخاوةكاني  نووسينةوةي ميَذوو، ئةي هةر بيرةوةري و ياداشتةكاني دويَنيَ نين، ئةمرِؤكة بة تؤزيَك ماكياذ و تيفتيفةكارييةوة ضةندان كتيَبي ميَذوويي ليَكةوتؤتةوة. ئةو كةرةستة خاوة دةكةويَتة دةست بابايةكي ئةكاديمي و ئةو دةكاريَ ضؤن و بؤ ضي مةبةستيَك بةكاري بهيَنيَ. سةركةوتني نووسينةوةي "ميَذوو"ش، لةسةر سةليقةو ليَزانين و كارايي ميًَذوونووسةكةوة دةوةستيَت.
	كؤوار: ئايا نووسين لاي ئيسماعيل تةنيا ضي دةطةيةنيَت؟ نووسين لة ثيَناو طوزارشتكردن  لة بوونة، يان نووسين لة ثيَناو ئامانجيَكي دياريكراوة؟
	ئسماعيل تةنيا: نووسين لاي من بةردةوامي دانة بة ذيان. ثةيام و ئاراستةيةكة بؤ طؤرِان و شلةقاندني طؤمة مةنط و قةوزة ليَنيشتووةكان، هةم سةلماندن و بووني جةستةية، هةميش لةثيَناو ئامانجيَكي دياريكراوة. بةواتايةكيتر  لة ثيَناو جوانكردني ذيانة، يان لة ثيَناو تةلَخ كردن و تةماوي كردني شوشةي ئةو ثةنجةرةية كة بة رِووي باخضةيةكي ثرِ لة طولَي رةنطاورةنط و ثةثوولةي كةناري و بولبولةوة دةرِوانيَت. نووسين ئامانج و ئاراستةيةكة هزري بنووسةكة دياري دةكات. من  وةك خودي خؤم دةنووسم بؤ ئةوةي هةبووني خؤم بسةلميَنم، لة دواجاريشدا ئةو خؤسةلماندنة لةوانةية لة هةنديَك حالَةتدا خزمةتيَكت بة نةتةوةكةم بكات، كة طةورةترين و شانازيترين سةرمايةية بؤ من.
	كؤوار: يةكةم كتيَبي ضاثكراوت لة سالَي 1982 بةرهةميَكي شيعري بوو بةناوي (ثةردةي شةرم)، ئايا ئيسماعيل تةنيا ئيَستاش لة جيهاني شعيردا ماوة؟
	ئيسماعيل تةنيا: منيش وةكو بةشي هةرة زؤري نووسةراني كورد، لة تافي لاويَتيدا بةشيعر نووسين هاتوومةتة دنياي رؤشنبيرييةوة. سةرةتا ئةو كةف و كؤلَ و هةستة طةرم و طورِةي كة هةمبوو بة شيعر دةرم برِيبوون. يةكةم بةرهةمي ضاثكراويشم كؤمةلَة شيعريَكي "زةنطيانة كتيَب" بوو بةناوي (ثةردةي شةرم) و لة كؤتايي سالَي 1982دا بلآومكردةوة. لة سالَي 1990يشدا دووةم كؤمةلَة شيعرم بةناوي (تةكان) بلآوكردةوة، كة بة طوتةي خويَنةر و هةنديَك لة شاعيران توانيبووم، لة رِووي فؤرم و ناوةرِؤكةوة لة (ثةردةي شةرم) تيَثةرِيَنم، بةلآم بةداخةوة نةمتواني لةم دينا ثاك و جوان و ثرِ لة ئةفسوونة هةنطاوي زياتر و باشتر بنيَم و بةردةوامبم، ضونكة ثيَم  وابوو، ئةطةر ئةمرِؤ شيعريَك لة دويَنيَ جوانتر نةنووسم، ثايدؤزي ليَبكةم باشترة، نةك هةر وةك ناو و ثةراويَز لةم بوارةدا بميَنمةوة. دوا شيعريشم "طوناي دن" بوو كة لة بةهاري 1996دا بلآومكردةوة. ئيَستاش هةر ضةندة وازم لة شيعر نووسين هيَناوة، بةلآم بة بةردةوامي و سةليقةوة، شيعري باش دةخويَنمةوة و تام و ضيَذيَكي تايبةتي ليَوةردةطرم.
	كؤوار: لة بواري ضاثكردني كتيَبدا، ثرؤذةي داهاتووت ضيية و ئيَستا خةريكي ضيت؟
	ئسماعيل تةنيا: ئيَستاكة سةرةرِاي دابينكردني بذيَو ي ئاسايي مالَ و مندالَ، كة هةفتةي ثةنجا و ثيَنج كاتذميَر كار دةكةم، بة بةردةواميش دةخويَنمةوة و، ناوة ناوةش ليَرة و لةويَ نووسينةكانم بلآودةكةمةوة. ثيَشم واية تا ذيان بةردةوامبيَت، دةبيَت ثرؤذةش هةبيَت، بةلآم من يةكيَكم لةو كةسانةي كة حةزناكةم زوو ثرؤذةكانم ئاشكرا بكةم. حالَي حازر كتيَبيَكم لة بواري رؤذنامةطةريي كوردي لة بةردةستداية و، لةسةدا هةشتاي تةواو بووة. بةو هيوايةي لة سالَي 2009 يان 2010دا بلآوي بكةمةوة. هةر لة هةمان بواردا خةريكي كؤكردنةوةي سةرضاوة و مةتريالي كتيَبيَكيترم، جا نازانم كةي دةتوانم تةواوي بكةم.
	كؤوار: ئةم وشانة بة كورتي لاي (ئيسماعيل تةنيا) ضي دةطةيةنن؟ (رؤذنامة، شيعر، ميَذوو، تاراوطة، ئةحمةدي خاني، حوسيَن حوزني موكرياني)؟
	ئيسماعيل تةنيا:
	رؤذنامة: ئةطةر راستطؤ و بويَربيَت و، كؤمةلَيَك قةلَةمي بة ويذداني لة ثشتةوة بيَت، دةكريَت بلَيَين ئاويَنةي طةلانة و رووداو و ديناميكيةتي ذيان تؤمار دةكات و، دةبيَتة كةرةستةيةكي دةولَةمةند بؤ ميَذوونووسان.
	شيعر: بوونةوةريَكي ئةوةندة ناسك و هةست رفيَنة، بةهيض جؤريَك ناتوانم دةستبةرداري ببم، بةتايبةتيش ئةطةر بة ئيلقائيَكي جوان بخويَندريَتةوة لةطةلَ مؤسيقايةكي هيَديدا ئاويَزاني يةكتر ببن.
	ميَذوو: ئيسثاتكردني بوونمانة لةسةر طؤي ئةو ئةستيَرةية. تؤماريَكي زيندووي جةستة و هزري ئةمرِؤ و سبةينيَي نةتةوةكةمانة. ئاويَنةيةكة و بة ضةندةها شيَوة خؤماني تيَدا دةبينينةوة.
	تاراوطة: ئةوةندة خؤشة ناتوانم دةستبةرداري بم...، ئةوةندةش ناخؤشة، كة ضةندان بريني خستؤتة جةستةمةوة و، ضةند خؤشةويستيَكي نزيكي ليَ ونكردووم و، ضراكاني قؤناخيَكي تةمةنمي كوذاندؤتةوة... بة كورتي تاراوطة واي ليَكردووم ثيَيةكم لة ناو فرِؤكةو، ثيَيةكم لةسةر زةوي بيَت، كورد طوتةني (لة قةلَيشي كردووم و لة كؤتريشي كردووم).
	ئةحمةدي خاني: ئةطةر خؤ بةكةمنةزانين و، لة سيَبةر و تارماييةكاني دةوروبةرمان نةترسين، بةرِاستي يةكيَكة لة كؤلةطة هةرة بةهيَزةكاني هزري نةتةوةييمان.
	حوسيَن حوزني موكرياني: طؤتنبيَرطي كوردة... ثةنجةرةيةكي طةورة و رووناكي بةرووماندا كردةوة... يادطاريَكة و دةبيَت هةموومان شانازي ثيَوةبكةين، ئةو  زيَتر بة مةرةكةب و كتيَب و حةرف و طؤظار و رؤذنامةي ئاشناكردين.
	كؤوار: وةك رؤذنامةوان و نووسةريَكي بة ئةزموون، طؤظاري (كؤوار) ضؤن هةلَدةسةنطيَنن و دوا وتةتان ضيية؟
	ئيسماعيل تةنيا: طؤظاري (كؤوار)، لة رِووي فؤرم و ناوةرِؤك و ديزاين و كاتي دةرضوونةوة، يةكيَكة لة طؤظارة باشةكان، بةتايبةتيش بلآوكردنةوةي هةنديَك بابةتي رؤشنبيريي و ميَذوويي لةو طؤظارةدا، كة دةكريَت لة ئيَستا و لة داهاتوودا، وةك سةرضاوة ثشتي ثيَببةستريَت... يةكيَكم لةو خويَنةرانةي كة بةشةوقةوة ضاوةرِواني دةرضوون و خويَندنةوةي دةكةم... هيواخوازم هةر بةردةوام و زياتر بةرةو ثيَشةوة بضيَت... بؤ جةنابيشت وةك ريَناس نةورؤزي دةستي ماندووبوونت دةكوشم بؤ ئةو هةموو هةولَ و خةبات و طةرِانةت لة ثيَناو كؤكردنةوةي (طؤظار و رؤذنامة و ويَنةي ميَذوويي و ساخكردنةوةي ذياني رؤشنبيرة ثيَشةنطةكاني كورد) و بة ديكؤميَنيتكردنيان.
	كؤوار: زؤر زؤر سوثاس بؤ تؤش بؤ ئةو دةرفةتة تايبةتيةي بؤ ئةو ديمانةية تةرخانكرد.
	بةرهة ضاثكراوةكاني ئيسماعيل تةنيا:
	1-	ثةردةي شةرم، شيعر، 1982، سليَماني.
	2-	كةلةشيَري سثي و كةلةشيَري رةش، ضيرؤك بؤ مندالآن، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، 1988، بةغدا.
	3-	تةكان، شيعر، 1990، بةغدا.
	4-	رؤلَي ئةدةب لة شؤرِش و طؤرِانة كؤمةلآيةتييةكاندا، بةناوي (ب.دةوةن) بلآوكراوةتةوة، 1991، هةوليَر.
	5-	بيبلؤطرافياي رؤذنامةطةري كوردي لة نيَوان (1975-1993)، سالَي 1998، هةوليَر.
	6-	كاردؤ طةلآلَي نووسةر و ثاريَزةر و سياستمةدار، 1998، هةوليَر.
	7-	دةروازةيةك بؤ ناسيني (سمايلة باشةي شاعير)، 2000، هةوليَر.
	8-	ضةند ثووشيَك بؤ (هيَلانةيةكي تر)، كؤمةلَة بابةتيَكي ئةدةبي و رةخنةيية، 2000، هةوليَر.
	9-	سةفةري رةش، كؤذاني دةربةدةري و ئاوارةيية، 2005، هةوليَر.
	10-	 بةسةركردنةوة (24 بابةتي ئةدةبي و رؤشنبيرييية)، 2005 هةوليَر.
	11-	بزربووني ناوي كوردي لة كؤمةلَطةي كوردةواريدا، ليَكؤلَينةوة، 2008، هةوليَر.

