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ڕۆماننووســی کۆچکــردووی عــەرەب )عەبدولڕەحــامن مونیــف( بــە ڕۆمانــە 

نایابەکانــی بــە درێژایــی 30 ســاڵ پایەکانــی دەســەاڵتی شانشــینی ئــال ســعودی 

ــەندەوە،  ــێ س ــعودییان ل ــەی س ــەی ڕەگەزنام ــەو ڕادەی ــا ئ ــەرزە، ت ــووە ل هێناب

یەکێکیــش بــوو لــەو نووســەرە عەرەبانــەی کــە بــە کــردار و بــە گوفتــار کەســێکی 

ڕەخنەگــر بــوو. نووســەری عێراقــی )فالــح عەبدولجەبــار( ســاڵی 2017 لــە 

ڕێگــەی نووســینێکەوە لــە ڕۆژنامەکــەی )شــازادە خالیــد بــن سوڵتان(ـــەوە چەنــد 

هێرشــێکی کــردە ســەر مونیــف و هەوڵــی لەکەدارکردنــی شــکۆی ئــەو نووســەرەی 

دا، ئەمــە بــووە کردنــەوەی دەروازەیــەک کــە بــە هۆیــەوە هەندێــک نووســەری 

ــتی  ــک ش ــر هەندێ ــەن و دوات ــدا بک ــداریی تی ــش بەش ــزم و پەراوێزیی ــت ن ئاس

ــی  ــک بابەت ــەوەی کۆمەڵێ ــان یەکااڵکردن ــتی ئەم ــە مەبەس ــن، ک ــەر بنووس لەس

کــۆن بــوو لەگــەڵ مونیفــدا، کــە یەکێــک لەوانــە دژایەتیکردنــی مونیــف بــوو بــۆ 

داگیرکردنــی عێــراق و پشــتیوانیکردنی »بەرەنگاریــی ڕەوا« لــەو واڵتــە، ئەگەرچــی 

ــە ناونیشــانی  ــدا ب ــە ڕۆمانەکەی ــە شــیعەکان ل ــوو دژ ب بەرەنگارییەکــی تائیفــی ب

ــە جێگــەی  ــک قســەی ناڕاســن و ل ــە کۆمەڵێ ــە هەمــوو ئەوان »أرض الســواد«، ک

تــردا زیاتــر لەســەریان دەوەســتین، بــەاڵم ئــەوەی لێــرەدا ئامــاژەی پــێ دەدەیــن 

ئــەو  بــۆ  ناونیشــان و ســەرەقەڵەمێکی ســەرەکییە وەک وەاڵمێــک  کۆمەڵــە 

ــن. ــژەی پێبدەی ــن درێ ــر بتوانی ــەی دوات ــەو هیوای ــە، ب هەڵمەت

یــەک: بــە کورتــی فالــح عەبدولجەبــار پێیوایــە مونیــف لە نووســینی ڕۆمانــی »اآلن 

ــی زیندانییەکــی سیاســیی کــوردی  ــە کۆمەڵێــک تۆمــاری دەنگی ــا«دا پشــتی ب هن

عێراقــی بەســتووە بــە نــاوی )حەیــدەر شــێخ(. فالــح دەڵێــت: »حەیــدەر هــات و 

یادەوەرییەکانــی بــۆ گێڕامــەوە هەتــاوە تۆمــاری بکەم و لــە چوارچێــوەی کتێبێکدا 

دایبڕێژمــەوە، بەبــێ هیــچ البردنێــک و بەبــێ هیــچ میکیاژێــک؛ واتــە تەنهــا وەک 

حەقیقەتێکــی ڕووت... ئەوەبــوو بــە ڕێککــەوت )نازانــم بڵێــم ڕێککەوتێکــی بــاش 

یاخــود خــراپ( لەگــەڵ ڕۆماننوســی کۆچکــردوو عەبدولڕەحــامن مونیــف چاومــان 

بــە یەکــرت کــەوت و قسەوباســێکی زۆرمــان گۆڕییــەوە... مونیــف جەختــی 

ــزی ســاڵی  ــی بدەمــێ. ئەمــە پای ــەی زیندان ــەو تۆماران کــردەوە کــە ناوەڕۆکــی ئ

1988 بــوو... بــەاڵم مونیــف بەڵێنەکــەی خــۆی جێبەجێنەکــرد و کاســێتەکانی بــۆ 

نەگێڕامــەوە، ســەرەڕای ئــەوەی چەندیــن جــار داوام لێکــرد کــە بــۆم بهێنێتــەوە... 

پــاش نزیکــەی ســاڵێک ڕۆمانێکــی مونیــف باڵوکرایــەوە بــە ناونیشــانی »اآلن 

ــدەر( ــەی، )حەی ــە خاوەنەک ــک ب ــەر ئاماژەدانێ ــە ه ــوو ل ــی ب ــە خاڵی ــا«... ک هن

یــش هاوشــێوەی مــن تووشــی شــۆک بووبــوو بەهــۆی ناونەهێنانــی ســەرچاوەی 

ناوەڕۆکــی ئــەو ڕۆمانــەوە«. پاشــان فالــح بــەردەوام دەبێــت و دەڵێــت: »مونیــف 

ــەاڵم هــەر چــاوەڕوان  ــە. ب ــی ئەســڵی مەســەلەکە چیی ڕۆیشــت و هــەر نەمانزان

بیکێتیــش  گــۆدۆی  هاوشــێوەی  چاوەڕوانییەکــی  ئەگــەر  تەنانــەت  دەبیــن 

ــەر  ــە. ئەگ ــی فکریی ــی خاوەندارێتی ــی ماف ــۆڕە نەبوون ــەوەی نەگ ــەاڵم ئ ــت! ب بێ

گۆدۆکــەی بیکێــت لــە قســەکانی فالحــدا بەجێبهێڵیــن، ئــەوەی دەمێنێتــەوە 

تەنهــا سەرســوڕمانێکە، ڕەنگــە سەرســوڕمانی خــودی حەیــدەر شــێخی هاوڕێشــی 

ــی  ــاو دیالۆگەکان ــە لەن ــارە دەنگییەک ــی تۆم ــی پاڵەوان ــۆی ناونەهێنان ــت بەه بێ

ڕۆمانەکــەدا، لەگــەڵ داواکــردن لــە نووســەرێکی کۆچکــردوو بــۆ گێڕانــەوەی مافــی 

ــان. ــە فکرییەکەی خاوەندارێتیی

ــەر  ــت تەواوک ــانەکەیەوە دەردەکەوێ ــە ناونیش ــا«، وەک ل ــی »اآلن هن دوو: ڕۆمان

یاخــود بەشــی دووەمــی ڕۆمانــە بەناوبانگەکــەی تــری »عەبدولڕەحــامن مونیفــە، 

واتــە »رشق املتوســط«، بــە مانایەکــی دیکــە دەتوانیــن بڵێیــن بەردەوامیــی ئــەو 

ــۆ فاکــت و  ــە ب ــەوە خوێندنەوەیەکــی گێڕانەوەیی ــە بنەڕەت ــە کــە هــەر ل ڕۆمانەی

ــی  ــە خۆرهەاڵت ــتاش ل ــو ئێس ــە هەتاوەک ــی، ک ــکەنجەی سیاس ــتییەکانی ئەش ڕاس

ناوەڕاســتدا بااڵدەســتە.

ســێ: ڕۆمانــی »اآلن هنــا« پێــش چارەکــە ســەدەیەک و لــە ســاڵی 1991دا 

دەرچــووە، نووسەرەکەشــی ســاڵی 2004 کۆچــی دوایــی کــردووە، واتــە دوای 

ئەمریــکا و هاوپەیامنەکانییــەوە،  لەالیــەن  عێــراق  داگیرکردنــی  لــە  ســاڵێک 

کەواتــە بۆچــی فالــح ئــەو هەمــوو ســاڵە بێدەنــگ بــووە و هیچــی نەنووســیوە و 

هیــچ پەیوەندییەکــی بــە مونیفــەوە نەکــردووە تــا لەژیانــدا مابــوو؟ بۆچــی لــەو 

ماوەیــەدا نەچۆتــە بــەر دەمــی و داوای مافــی فکریــی خــۆی لــێ بــکات ســەبارەت 

ــەکان؟ ــارە دەنگیی ــە تۆم ب

چــوار: ئایــا دەکــرا مونیــف نــاوی کەســێکی وەک )حەیــدەر شــێخ( بهێنێــت، کــە 

پێشــرت لــە زیندانیــی بــووە لــە گرتوخانەکانــی عێــراق و دواتریــش ئێــران؟ ئایــا بــە 

هــۆی ناوهێنانــی کەســێکی دەربــەدەری لــەم شــێوەیە، پــاش هاتنــە دەرەوەی لــە 
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زینــدان خــۆی و خێزانەکــەی ڕووبــەڕووی مەترســیی داپڵۆســین و گرتــن ناکەتــەوە 

لەالیــەن ڕژێمەکــەی ســەدام حســێنەوە؟ تەنانــەت ئەگــەر حەیــدەر شــێخ 

پەیوەندیــی بــە ئیــدارەی هەرێمــی کوردستانیشــەوە بکردایــە، کــە ئــەو ناوچەیــە 

لــە پــاش ســاڵی 1991 لەژێــر چاودێریــی ڕاســتەوخۆی ئەمریــکا و ناتۆدا بــوو، بڵێی 

ئــەو کات مونیــف قەناعەتــی بکردایــە بــە ناونەهێنانــی حەیــدەر شــێخ بەهــۆی 

ناجۆریــی هەڵوێســتی سیاســیی و خزمەتکــردن بــە بەرژەوەندییەکانــی ئەمریــکای 

ــەوە  ــەاڵم بەدڵنیایی ــەڕوو، ب ــەرەکان دەخەین ــا ئەگ ــرەدا تەنه ــە لێ ــرکار؟ ئێم داگی

ــوو  ــت، چونکــە هەم ــی کاســێتەکە تێناپەڕێ ــی خاوەن ــە لــە ناونەهێنان بابەتەک

ڕەخنەگرێکــی ســادەش دەتوانێــت جیاوازیــی بــکات لەنێــوان کاری داهێنەرانــەی 

ڕۆماننــووس و بەکارهێنانــی تۆمــاری بیســرتاو و بیــراو و تۆمــارە حکومــی و 

ــی و  ــی گلەی ــە پەیام ــە ل ــش نیی ــە بەدووری ــا بابەتەک ــەکان. هەروەه ناحکومیی

ــە کاتێکــدا  ــدا، ئەمــە ل ــە ژیانیی ــۆ نووســەر ل لێپرســینەوەی خاوەنــی کاســێتەکە ب

ــینێکیدا  ــە نووس ــدەر ل ــەی حەی ــە کچک ــت ک ــاو بێ ــان لەبەرچ ــتە ئەوەم پێویس

ــاژە  ــەوەی وتارەکــەی فالحــدا، ئام ــی باڵوکردن ــە کات ــە فەیســبووکەکەی خــۆی ل ل

بــەوە دەدات کــە هیــچ دزییــەک لەئــارادا نییــە. بــە کورتییەکــەی واتــە بابەتەکــە 

ئــەم هەمــوو بێنەوبەرەیــەی نەدەویســت کــە فالــح وروژاندویەتــی و گەیشــتۆتە 

ئاســتی ئــەوەی داوای مافــی خاوەندارێتیــی فکــری لــە نووســەرێکی مــردوو بــکات 

دوای نزیکــەی 10 ســاڵ لــە مردنــی.

پێنــج: ئایــا فالــح عەبدولجەبــار بــەم هەڵمەتــە ناڕەوایــەی دەیکاتــە ســەر 

ــەوەی  ــۆ باڵوکردن ــکات ب ــازی ب ــت ئامادەس ــردوو، دەیەوێ ــێکی کۆچک ڕۆماننووس

ــر  ــە بی ــێتەکانەوە ل ــە کاس ــەی ل ــەو چیرۆکان ــت ل ــە پێکهاتبێ ــوێ، ک ــی ن کتێبێک

و یادەوەرییــدا ماونەتــەوە؟ یــان دەیەوێــت ئــەم بابەتــە بەکاربهێنێــت بــۆ 

نزیکبوونــەوە لــە پێگــە میدیایــی و کولتوورییەکانــی ســعودیە ]چونکــە ســعودیە 

دژی مونیــف بــوو[، هەتاوەکــو ئەزموونــە گەورەکــەی خــۆی بەکاربهێنێــت 

بــۆ خزمەتکردنیــان، وەک چــۆن پێشــرت ئەزموونــی خــۆی خســتە خزمەتــی 

ــەر و جــەی  ــۆڵ بریم ــە ســەردەمی پ ــەرەوە ل ــکای داگیرک ــی ئەمری دامەزراوەکان

گارنــەردا؟

شــەش: فالــح عەبدولجەبــار هیــچ شــتێک ناڵێــت دەربــارەی هەڵوێســتی حەیــدەر 

لــە ڕۆمانەکــەی مونیفــدا، هــاوکات هیــچ  بــە ناونەهێنانــی  شێخســەبارەت 

شــتێکیش ناڵێــت ســەبارەت بــە خــودی حەیــدەر شــێخ وەک وەزیرێکــی پێشــوو 

لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا، کــە تۆمەتبــار بــووە و لــە دادگاکان چەنــد 

کەیســێکی لەســەرە کــە هەندێــک لــە میدیــا لۆکاڵییەکانــی کوردســتان و بەشــێک 

لــە پێگــە چەپــە عێراقییــەکان قســەیان لەســەر کــردووە. لــەم پانتاییــە بچووکــەدا 

ــا  ــەاڵم تەنه ــەکەیە، ب ــە دەرەوەی باس ــتادا ل ــە ئێس ــەوەی ل ــتین، لەبەرئ ڕاناوەس

ئاماژەیەکــە بــەوەی کــە هەوڵەکانــی فالــح عەبدولجەبــار بــۆ وێناکردنــی حەیــدەر 

شــێخ وەک فریشــتە، تەنهــا لــە چوارچێــوەی ڕووپامایــی و موجامەلــە و پەیوەندیی 

مونیف
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ــدا دەمێنێتــەوە. ــان و بیرکردنــەوەی هاوبەشــی خۆیان هاوڕێیانــەی خۆی

حــەوت: زانیارییــەک هەیــە ڕەنگــە ســوودبەخش بێــت: ڕۆماننوســی کۆچکــردوو 

مونیــف، وەک هاوسەرەکەشــی خاتــوو )ســوعاد قــەوادری( ئاشــکرای دەکات 

ــدا  ــە کتێبخانەکەی ــەوە ل ــتەقینە دەبێت ــی ڕاس ــەڕووی دزییەک ــی ڕووب دوای مردن

لــە ڕیفــی دیمەشــق، کــە نزیکــەی 15 هــەزار کتێــب و دەستنووســی تێــدا بــووە، 

ئەمــە جگــە لــە کەلوپەلــی دیکــەی ناومــاڵ و خێزانیــی خــۆی، دزییەکــە لەالیــەن 

ــە  ــێتەوە، ک ــان دەناس ــف هەردووکی ــەرەکەی مونی ــە هاوس ــوو ک ــەوە ب دوو کەس

دواتــر ئــەو کەســانە میواندراییــان کــردووە، پــاش ئــەوەی بەهــۆی ڕووداوەکانــی 

ــران دەبێــت. ــان وێ ســوریاوە ماڵەکەی

هەشــت: ســەبارەت بــەوەی یەکێــک لــە کۆلکــە نووســەرەکان وروژاندویەتــی کــە 

دەڵێــت مونیــف پشــتیوانیی لــە بەرەنگاریــی عێــراق کــردووە دژ بــە داگیرکاریــی 

ــۆ  ــە، بەڵکــو جێگــەی شــانازییە ب ــدا تۆمــەت نیی ــە خۆی ــکا، ئەمــە خــۆی ل ئەمری

ــتگیربوون  ــڕای ناگش ــی، وێ ــی عێراق ــف و بەرەنگاری ــری مونی ــۆ غەی ــف و ب مونی

ــەم  ــاو ئ ــیعییەکانی ن ــوننیی و ش ــە س ــوان یەک ــی نێ ــبوون و پەرتوباڵوی و دابەش

ــک  ــی نزی ــک دەســتە و تاقمــی تەکفیری ــەوەی هەندێ ــە، ســەرەڕای ئ بەرەنگاریی

ــی  ــە و هەوڵ ــەم بەرەنگاریی ــاو ئ ــدە ن ــان خزان ــدەوە خۆی ــراوی قاعی ــە رێکخ ل

تێکەڵکردنــی کارتەکانیــان دا. بەرەنگاربوونــەوە دژ بــە داگیرکاریــی ئەمریــکا، 

ــەی و  ــراق و گەلەک ــە عێ ــردن ل ــی ک ــە ناپاک ــەرەفمەندانەترە ل ــار ش ــەزار ج ه

ــان  ــرد و وەهای ــران ک ــان وێ ــەی عێراقی ــەو داگیرکەران ــەڵ ئ دەســتتێکەڵکردن لەگ

ــەی  ــەتی کۆنەپارێزان ــە سیاس ــتیانەوە و ب ــر دەس ــە ژێ ــە بکەوێت ــەم واڵت ــرد ئ ک

ــەرن. ــان بەڕێوەیب خۆی

ــەر  ــێت –نووس ــح دەینووس ــی فال ــەرە هاوڕێکان ــە نووس ــک ل ــەوەی یەکێ ــۆ: ئ ن

ــەوە-  ــزم دەبێت ــەوە و ن ــەرز دەبێت ــە، ب ــە وای ــەی نێرگەل ــاو شوش ــاوی ن وەک ئ

ــتە  ــەو بەرهەس ــداوە ئ ــە، هەوڵی ــی تیۆرەک ــن خاوەن ــاوی بنێی ــن ن ــە دەتوانیی ک

بخەمڵێنێــت کــە ڕۆمانــی »اآلن هنــا« ڕۆمانێکــی الوازە. بــەاڵم چەنــد زانیارییەکــی 

ــا  ــە تەنه ــە ک ــش ئەوەی ــت، ئەوەی ــەم کەســە دەیڵێ ــە ئ ــەوە ک ــک دەدۆزین بەکەڵ

فالــح عەبدولجەبــاری هاوڕێیــەوە  کاســێتەکانی  لــە  ئــەم ڕۆمانــە  ســێیەکی 

وەرگیــراون. بــەاڵم تۆمەتەکانــی بــۆ مونیــف کــە گوایــە ڕۆمانــی »أرض الســوداء« 

ــە  ــە ل ــە یەکێک ــم وای ــن پێ ــدا م ــارە، لەکاتێک ــوە دی ــی پێ ــک تائیفەگەرێتی جۆرێ

مەزنرتیــن ڕۆمانەکانــی مونیــف و یەکێکیشــە لــە گرنگرتیــن ڕۆمانــەکان دەربــارەی 

ــای  ــە ڕاســتیدا جیۆگرافی ــت، ل ــو ئێشــتا دەرچووبێ ــە تاوەک عێراقــی پادشــایەتی ک

ڕۆمانەکــە و کەســێتییەکانی لەنــاو چەنــد گەڕەکێکی کەمــی بەغــداددان، ئەوانیش 

ــە  ــوننەن، کەوات ــی س ــتوانەکەیان عەرەب ــەی دانیش ــە زۆرین ــەن ک ــەو گەڕەکان ئ

ــەر  ــکات؟ ئەگ ــدا قســە لەســەر کەســانی شــیعە ب ــت تێی ــف دەتوانێ چــۆن مونی

مونیــف ڕۆمانێکــی دەربــارەی شــاری عەمــارە بنووســیبایە لــە باشــووری عێــراق، 

ــتێکی  ــچ ش ــە هی ــە چوونک ــێکی تائیفیی ــەوەی کەس ــرد ب ــان دەک ــا تۆمەتبارم ئای

نیشــان نــەداوە دەربــارەی کەســێکی ســوننە؟ بــەاڵم ســەبارەت بــەو قســەیەی کــە 

دەڵێــت هەمــوو کارەکتــەرە پۆزەتیڤــەکان لەنــاو ڕۆمانەکــەدا ســوننیین و هەمــوو 

کارەکتــەرە نێگەتیــڤ و ناپــاک و ئــەو کەســانەی دەســتیان لەگــەڵ کونســوڵخانەی 

بەریتانییــدا تێکــەڵ کــردووە شــیعەن یاخــود ڕەچەڵەکێکــی ئێرانییــان هەیــە! ئــەوە 

ــوژ و  ــە بک ــڕە ل ــە پ ــە، ڕۆمانەک ــەیەکی دەقیقیش ــە قس ــتە، ن ــەیەکی ڕاس ــە قس ن

تاوانــکار و تیرۆریســت و بەکرێگیراوانــی بەریتانیــا و دەوڵــەت کــە لــە مەزهەبــی 

ــوو  ــار هەم ــن دوو ج ــە، م ــی تێدای ــێعە و کوردیش ــە ش ــۆن ل ــوننەن، وەک چ س

بەرگــی ڕۆمانەکــەم خوێنــدەوە و زیاتــر لــە دوو جاریــش دەســتم بــۆ هەندێــک 

ــەوە. ــەو جــۆرە نەبوومەت ــەڕووی هەســتێکی ل ــەاڵم ڕووب ــردووە، ب ــان ب بەرگی

بــە گشــتی هەمــوو بڕیارێــک لەســەر بەهــا و چەشــەی ئەدەبــی و هونەی شــتێکی 

تاکەکەســییە و پەیوەســتە بــە چێــژی کەســەکانەوە، زیاتــر لــەوەی پەیوەســت بێت 

ــا  ــتییەوە، تەنه ــەی زانس ــە ڕەخن ــت ب ــدار بێ ــە پەیوەندی ــەوە ک ــتێکی دیک ــە ش ب

ــەدان  ــەرەو تان ــژی تاکەکەســی تێبپەڕێندرێــت ب مەگــەر ســنووری دەربڕینــی چێ

لــە خاوەنــی کارەکــە لەســەر بنەمــای خوێندنەوەیەکــی ناڕەخنەیــی و مەبەســتدار. 

ــە دوای  ــدی ل ــە تون ــی ب ــووە بۆچ ــی ب ــێکی تائیف ــف کەس ــەر مونی ــار ئەگ دواج

خۆیــەوە دەرگاکــەی پێــوەدا و هەمــوو جــۆرە پەیوەندییەکــی بــڕی لەگــەڵ کەســە 

ــعودییدا،  ــتانی س ــاو عەرەبس ــود لەن ــەدام یاخ ــەی س ــاو ڕژێمەک ــی ن تائیفییەکان

ــە  ــی ل ــاعیر و میوانەکان ــی ش ــی جەواهیری ــوێنی هەنگاوەکان ــە ش ــو کەوت بەڵک

دیمەشــق، کــە خــودی کۆلکــە نووســەرەکەی خــاوەن تێــزی »نێرگەلــەی ڕەخنەیی« 

دەیانناســێت و ناویــان دەهێنێــت؟



 کورد لە دیدی  
قادر عەبدوڵاڵ و 

عەبدولڕەحمان مونیفدا!

لوقمان محەمەد شالنی



ەم
سێی

ی 
ساڵ

236

ژمارە

9
 کانونی
یەکەم
2018

ــەوەی  ــا زۆر ئ ــەم ت ــە ک ــە، ک ــا و قانون ــەوە ڕێس ــەالن ئ ــوو گ ــاو هەم لەن

ڕێبــەرەکان...  و  ســەرۆک  و  زانــا  و  ئەدیــب  و  ڕۆشــنبیر  و  نوســەر 

دەردەخــەن گروپێــک وکۆمەڵەیەکــی دەســتەبژێرن. دەســتەبژێرەکە لــە 

ــە ئاســت و تایبەمتەنــدی و حەزەکانــی  هەمــوو چینەکانــن، هەرکەســە و ل

خــۆی بەرانبەرەکــەی دەردەخــات. لەهەمبــەر دەرخســتنی کەســایەتی 

جۆراوجــۆری دەرەکــی کەمێــک قوڕســرت و گرانــرتە لــەوەی بیانــەوێ کەســی 

نێوخــۆی دەربخــەن. دەرخســتنی کەســی دەرەکــی، پێویســتی بە کەســانێکە 

ــان و گــوزەران و کلتــوری الیەنــی  ــان تەرخانبکــەن و بچنــە نێــو ژی کەخۆی

دەرەکییەکــە. ئەمــەش یاســایە و شــتێکی حەمتییــە. دەبــێ گــەڕان و ســوڕان 

و هەوڵــی فێربوونــی زمانــی دەرەکــی بــدرێ ئەگەرنــا ناگاتــە ئەنجــام. لــە 

ــەم یاســایە  ــە ئەگــەر ئ ــەوە. کەوات ــکا دۆزرای ــوو ئەمری ئەنجامــی گــەڕان ب

بــۆ واڵتانــی پێشــکەوتووش ڕاســت بــێ، ئــەوا بــۆ واڵتانــی تــازه پێگەیشــتو و 

هەوڵــدەر و تەکانــدەر بــۆ پێگەیشــن هــەر زۆر ڕاســت و جێگــەی دڵنیاییــە. 

بــۆ ئێمــەی کوردیــش گومامنــان نییــە لــە یاســایەکە. لەنێــو کــورددا ســەرەتا 

ــە  ــەداوە ب ــۆی ن ــچ شــتێکی ئەوت ــێ هی ــووە، وەل ــەم جــۆرە هەب ــی ل هەوڵ

ــەش هــۆکاری  ــۆ دواوە. ئەمان ــەوە ب ــاوە دەگەڕای ــاوە ن ــو ن دەســتەوە بەڵک

ــە، هۆکارەکانــی  ــە ئاســانی دەســتبەردار نەبوون ــان هەبــووە، هــەروا ب خۆی

ــەوەی  ــورد و توان ــتەی ک ــوون و ژێردەس ــەربەخۆ نەب ــاژاوە و س ــەڕ و ئ ش

لەنێــو عــاڕەب و بیــر و هزرەکانــی ئــەوان. زۆرجــار کــورد نەیتوانیــوە 

کەســایەتییە جۆراوجۆرەکانــی خۆشــی دەربخــات، ئەوانیــش لەبــەر ژیانــی 

ــەاڵت  ــەر دەس ــۆی لەس ــی نێوخ ــدەواری و ملمالنێ ــی و نەخوێن کولەمەرگ

ــەوەی  ــورد بەگشــتی و جواڵن ــاو ک ــردوو، لەن ــی ســەدەی ڕاب ــە کۆتاییەکان ل

چەکــداری بەتایبەتیــرت کــەم تــا زۆر هەنگاوێکــی لــەم بارەیــەوە نــا. 

کەســەکان  بابەتیانــە  و  پێویســت  نەیانتوانــی وەک  ئەمانیــش  دواجــار 
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لەســەر  بەندبــوو  کەســایەتییەکان  نــارساوی  لەبەرئــەوەی  بناســێنن. 

ــاڵ،  ــش دوو ب ــتی. ئەوانی ــەی دۆس ــەس و گروپەک ــەوەی ک ــۆری بیرکردن ج

ــوون،  ــدی ڕکابەریەتیداب ــی تون ــە ملمالنەیەک ــتە، ل ــروپ، دوو دەس دوو گ

بواریــان بــۆ الیــەن و گروپــی ســێیەم نەهێشــتەوە. گــروپ و الیەنەکانیــش 

ئیســالمی و شیوعی)کۆمەنیســت( بــوون. ئــەم دەردە تــا ســااڵنی دوو 

هــەزار بەردەوامبــوو. لەگــەڵ لەناوبردنــی ڕژێمــی ســەددام، کرانەوەیــەک 

بــە ڕووی عێــراق و کوردســتان کرایــەوە و دەســتیپێکرد. لە هەمــوو ڕووەکان 

ــەقەتی  ــوار بەس ــدێ ب ــە هەن ــدە ل ــات )هەرچەن ــاش بەدیه ــکەوتنی ب پێش

هــات(. وەرگێڕانیــش لــەم بــوارە تەکانێکــی باشــیدا، کۆمەڵــێ کەســی باش و 

قەڵەمبەدەســتی باشــی پــێ ئاشــنا کردیــن. جیــاواز لــە کەســانی تر کــە پێیان 

ــی پێشــو و ســەردەمی  ئاشــناکرابووین . ناســاندنی ئەمجــارە لەگــەڵ تەکان

ــتەکان  ــوو ئاس ــە هەم ــەش ل ــە. جیاوازیەک ــووە و هەی ــاوازی هەب شــاخ جی

خــۆی دەبینێتــەوە، ئاســتی ئــەوەی کەســەکان لــە ڕووی فکرییــەوە، مــرۆڤ 

دۆســتیەوە، دواجــار لــە ڕووی بابەتیــەوە ســەیردەکرێن. بــۆ ڕوونکردنــەوەی 

بابەتەکــە منوونەیــەک لــە هەوڵــی پێــش ئێســتا و منوونەیەکیــش لــە هەوڵ و 

هەنــگاوی ئێســتا دەهێنینــەوە و بەراوردیــان دەکەیــن لە ســەردەمی پێشــوو 

ــوو.  ــف کارانگازب ــامن مونی ــینەکانی عەبدولڕح ــر و نوس ــە فک ــورد زۆر ب ک

ــەو  ــە ئ ــوو ک ــە مەرجــی داناب ــە شــۆڕش ب ــورد ل ــوو ک ــەت وای لێهاتب تەنان

کەســەی کەمێــک خوێنــدەواری هەیــە دەبــێ مونیــف بخوێنێتــەوە. مونیــف 

جگــە لــە پێشــەکیەکەی کــە بــۆ ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی نووســیوە، لــە هیــچ 

شــوێنک کورتــە ئاماژەیەکیــش بــۆ کــورد نــاکا . هــەر دوای ئــەم پێشــەکیە لە 

ڕۆمانەکانــی دوای هــەر زۆر پیــس و خــراپ دائەبەزێتــە ســەر کــورد و بــە 

دوژمنــی ســەرەکی دادەنــێ . دەڵێــت کــورد لــە دواوە خەنجــەر لــە پشــتامن 

دەدات. وادەکات کــورد بــە زۆری زۆرداری و پاڕانــەوە بــووە تاکــو بخرێنــە 

ســەر ئــەوان. ئەگــەر جوامێــری ئــەوان نەبوایــە هەرگیــز کــورد نەدەگەیشــتە 

ئەمــڕۆژە. بەتایبــەت لــە ڕۆمانــی )ارچ الســواد(هیچ بــە کــوردەوە ناهێڵتەوە 

لــە ناخیدایــە هەڵدەڕێژێــت لەبەرانبەریشــدا منونــەی ئێســتا  ئــەوەی 

ــەدژی  ــەوەک هــەر ل ــاڵ ن ــادر عەبدول ــن. ق ــاڵ« وەربگری ــادر عەبدول ــا »ق ب

کــوردی نەنووســیوە، بەڵکــو نــاوی ڕاســتەقینە خــۆی وازلێدێنــێ و قوربانــی 

لەســەر نووســینەکانی دەدات کــە لەســەر کــوردی نووســیوە. پســاممێکی لــە 

پێنــاو دەکاتــە قوربانــی و خوشــکی بــە چەندیــن ســاڵ زیندانــی دەکــرێ و 

دواجــار خۆشــی ئــاوارە دەبــێ لەســەر ئــەو جــۆرە کارانــەی کــە بــۆ کــوردی 

کردوونــە. کوردبــوون ئەگــەر بــۆ نەتــەوەی کــورد بەاڵبووبــێ هیــچ خۆشــی 

نەهێنابــێ ئــەوە بــۆ قــادر عەبدولــاڵ مایــەی نەگبەتــی و ژان و مــەرگ بــووە. 

ــب و دەســت نوســی  ــەم کتێ ــاڵ یەک ــادر عەبدول ــف ( ق ــەی )مونی پێچەوان

لەســەر کــوردە بــە نــاوی )کردهــا چ میگوینــد( لــە )خانوەکــەی مزگەوتــێ(

ــی  ــەق ڕژان ــە ناه ــتنی ب ــی خوێنڕش ــاد دەکات. باس ــاری مهاب ــی ش ش باس

ــتی  ــەر دەس ــردن لەس ــاوی دادگاییک ــە ن ــران دەکات، ب ــی ئی ــورد وگەالن ک

ــی( . ــی دووەم )خاڵخاڵ حەجاج

 کەچــی لــە هەوڵــی یەکــەم دەردەکــەوێ ڕۆشــنبیرانی کــورد کوێرانــە 

هەنگاویــان نــاوە. دەرکــەوت کورد ئــەوەی ناســاندویەتی یان ئیســالمییەکی 

تونــد بــووە یــان چەپێکــی تونــد. ئەگەرنــا ئــەو دەمانــەی کــورد لە شــاخ بوو 
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دژی ســەددام دەجەنــگا، هاوشــانیان قادریــش لــە خەباتیــان هاوتەریببــوو 

ــاوازی  ــوو . جی ــەر نەب ــان لەس ــی و زانیاری ــی نەیاندەناس ــورد، کەچ ــۆ ک ب

ئــەم دوو نوســەرە بــۆ ئێمــەی کــورد ئاســامن و ڕێســامنە . یەکێکیــان وەک 

ــورد  ــی . ک ــۆ خۆی ــوتێنێ ب ــان دەمانس ــەوەی تری ــوتێ، ئ ــان دەس ــۆم بۆم م

ــکی  ــەک ڕوو و بەتەس ــی و ..... ی ــواری سیاس ــە ب ــەدەب چ ل ــواری ئ چ لەب

بیــری کردۆتــەوە. ئەگــەر وەک سیاســەتی ئەمریکیەکانیشــی بکردبایــە ئــەوا 

ــەاڵم  ــە، ب ــاوەری بای ــت ی ــاڵ بەخ ــادر عەبدول ــێ ق ــەر دەب ــوت ه دەمانگ

بەداخــەوە. کەســێکی وەک ئــەو زوو نەناســێندرا. قــادر عەبدولــاڵ لــە هــەر 

شــوێنێک بــێ خۆیــی بــووە نــەوەک کــەس و بیرێکــی تــر ئەگــەر ســەیری 

قــادر عەبدولــاڵ بکەیــن و نووســینەکانی بــە وردی بخوێنینــەوە و ســەرنجیان 

بدەیــن، دەبینیــن کــەوا تەجــاوزی هەنــدێ قوتابخانــەی گــەورەی کــردووە. 

ئەگــەر بــۆ مەدرەســەیەک ئــەوە ڕاســت بــێ کــە نــاوەڕۆک ناســنامە 

ــتووە و  ــە ڕۆیش ــەو مەزهەب ــەر ئ ــاڵ لەس ــادر عەبدول ــەوە ق ــە دەق، ئ بدات

تەجاوزیشــی لێکــردووە . ئەگــەر بــە پێــوەر و ڕێســاکانی ئــەو مەزهەبەبــێ 

ــتاوە  ــەوەش نەوەس ــاڵ ب ــادر عەبدول ــە، ق ــە دەقەک ــنامە بدات ــاوەڕۆک ناس ن

ــەوە و  ــانەتر بیریکردۆت ــو زۆر فارس ــێ، بەڵک ــی ب ــەی ئێران ــەر ناوەڕکەک ه

ــەوە زۆرجــار  ــدێ کــەس کــە دەخوێنی ــی هەن ــان و گوزەران نوســیویەتی ژی

ــەوان  ــک ل ــێ. یەکێ ــەوال دادەکێش ــال و ئ ــت بەم ــۆزت دەکات و خەیاڵ ئاڵ

ــێ  ــی دێن ــی فارس ــە زمان ــادر واز ل ــی ق ــەر چ ــەوە. ئەگ ــی ئ ــی تایبەت ژیان

ــترت  ــی ڕاس ــە ئێران ــەوە ب ــە بیرکردن ــێ واز ل ــووس، وەل ــە هۆڵەندین و دەبێت

ــەوا  ــارێتەوە ک ــی ناش ــینەکانی خۆش ــە نووس ــێ . ل ــی ناهێن ــە فارس ــم ب بڵێ

فارســایەتی واتایــی ژیــان و پێشــکەوتن. لەبەرانبەریشــا ئەگــەر خــۆی 

ئاخونــدەکان  و  مــەال  ئێســتای  دەســەاڵتەی  ئــەو  ئۆپزســیۆنێکی  وەک 

ــرکاری  ــەر داگی ــدڕەوە لەهەمب نیشــانبدات، لەهەمانکاتیشــدا فارســێکی تون

و لەناوبــەری شارســتانیەتی فــارس بــە دەســتی عاڕەبــە موســڵامنان. هیــچ 

کات لــە نوســینەکانی نەبــووە کــە باســی شارســتانی بێتــە مەیــدان ئــەو بــە 

ــان  ــتەکی و بیاب ــەدەوی و دەش ــە ب ــەکان ب ــۆرەکان عەڕەب ــە ج ــک ل جۆرێ

نیشــین و دواکەوتــو وەســف نــەکات. هەمیشــە خــۆی ئــاخ و ناڵەیتــی بــۆ 

ــی  ــە خەت ــەر ل ــی زوو. ئەگ ــە دەمان ــارس ل ــی ف ــکەوتنەکان و دنیابین پێش

ــێ،  ــرەک داناب ــمەند و زی ــێکی هۆش ــە کەس ــەڕواڵڵ ب ــی ک ــاری پیاوێک بزم

ئــەوە خاڵــی کــە عەدنانــی شــاعێری پیــر هــەر زۆر شــاعێرێکی بــەرزە. لــە 

ــە پێشــەوە  ــاش دەهێنێت ــارس ب ــێ پێشــکەوتنەکانی ف ــەی مزگەوت خانووەک

ــان  ــی عاڕەبی ــەڕام و حەالڵ ــری ح ــە فک ــار ب ــا دواج ــیان دەکات و ت و باس

دەگەینــێ، بــە واتەیەکــی تــر ئــەو دەســەاڵتەی ئێســتای ئیــران میراتگــر و 

درێــژە پێــدەری ئەوکاتــی عاڕەبــەکان و ئیســالمن .لــە ڕۆمانــی) پێغەمبــەر( 

کــە هــاوڕێ )دلۆڤــان (کردوەیەتیــە کــوردی و هاوتــای زمانــی وەرگێڕەکانــی 

ــە  ــاری و لەمەکک ــی بزم ــێ و خەت ــەی مزگەوت ــی )خانوەک ــری ڕۆمانەکان ت

ــتانی  ــالم و شارس ــاڕەب و ئیس ــەواو ع ــەکان(ە، ت ــە بەتاڵ ــەفەری بوتل و س

دەســەاڵتەکەیان و بیــر هــزر و نوســین و کتێبەکانیــان بەتــاڵ دەکاتــەوە و 

تێکیــان دەشــکێنێ وەک بتەکانــی مەککــەی ســەردەمی گرتنــەوەی مەککــە 

هــەر بــە مــەش ناوەســتێ لــە ڕۆمانــی) لــە مەککــە (عەقــڵ و دابونەریــت 

بــۆ  لەســەرەوە  یــان  ئەســتێرەکانیش  تەنانــەت  و  خورمــا  و  بیابــان  و 

شــیدەکاتەوە. تەنانــەت ئــەو موســڵامنانەش دەخاتــە بــەر ئامێــزی ڕەخنــە 

و گازانــدە، کــە ئــەو دیاریانــەی دەکــڕن یــان ســینی یــان ئیرانیــن، کەواتــە 

ــی )لەمەککــە  ــە ڕۆمان ــە . ل ــرۆز و موقــەدەس نی ــچ شــتێکی عــاڕەب پی هی

ــا  ــی تی ــی بوونیش ــۆ ئیران ــتێک ب ــەوە ش ــی بیردەکات ــە فارس ــدە ب ( ئەوەن

ــاڵ لــە هــەر نوســینێک،  ــەوەی گرنگــە ئەوەیــە قــادر عەبدول نامێنــێ. ئ

ــی و وەک خــۆی  ــە خۆی ــی و ب ــە هــەر شــار و واڵتێــک، خۆیەت ــک، ل زمانێ

بیرەکاتــەوە و ڕۆژهەاڵتیانــە و ئیرانــی و فارســیانە دەهــزرێ، دواجــار بــا بــە 

هۆڵەندیــش بنوســێ. ئــەو هیــچ کات بــۆ ئێمــەی کوردیــش نەبۆتــە مایــەی 

دڵتەنگــی، تەنانــەت بــە شــانازییەوە و نایشــارێتەوە دوو کچەکانیشــی 

ــۆ و  وەک هەرکچێکــی کوردســتان جــوان دەشــوبهێنێ و دەڵێــت وەک خاڵ

ــن . ــتان جوان ــی کوردس ــەرجەم کچان ــان و س پورەکانی

 



عەبدولڕەحمان مونیف: 
ئەو بابەتانەی كە بۆ نووسین 

هەڵمبژاردوون، خوێنەر 
ناڕەحەتدەكەن و خۆشیی 

ناخەنە دەروونەوە!

دیداری:سەلوا نەعێمی

لە عەرەبیەوە: عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی
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* ڕۆمانــی )شــارانی خــوێ(، چ لــە ڕووی زەمەنــەوە بێــت یــان لــە ڕووی 
شــوێنەوە ڕووبەرێكــی فراوانــی داگیركــردووە . جموجــۆڵ تێیــدا وەك ژیــان 
فــراوان دەبێــت. كەســەكان دەردەكــەون، ون دەبــن. گرنگییــەك وەردەگــرن 
ــا  ــە مان ــەت ب ــەدا حیكای ــەم ڕۆمان ــن. ل ــاوا دەب ــی ئ ــان بەیەكجارەك ی
باوەكــەی نییــە. پاڵــەوان. نییــە، لــەوە دەچێــت هــەردوو ڕەگــەزی زەمــەن 

و شــوێن بــۆ خۆیــان )پاڵەوانێتــی( ڕۆمــان بنوێنــن.
-بەویســتی خــۆم، بــە عەمــدى گەرەكــم بــوو لــەم ڕۆمانــەدا لــە )پاڵــەوان( 

ــان  ــەوان و قارەم ــی پاڵ ــە جیات ــو ل ــەوە، تاك ــەی، دووركەوم ــا باوەك ــە مان ب

ــەی  ــە پل ــەوان. ب ــە پاڵ ــوێن بكەم ــە ش ــم، وات ــوێن( دابنێ ــی ش )قارەمانێت

ــی،  ــن(ی پاڵەوانێت ــی گۆڕی ــەن )وەك فاكتەرێك ــی زەم ــش پاڵەوانی دووەمی

ــنەیی  ــە چەش ــە هەم ــە ل ــەوە ژیان ــاكات، ئ ــی ن ــێك نوێنەرایەت ــا كەس تەنه

خــۆی و ڕەگــەزە دژ بــە یەكەكانیــدا، تەنانەت لــە ســمبولە مرۆڤایەتییەكەیدا 

ــت. وا دەردەكەوێ

خوێنــەر چاوەڕوانــی ئــەوە دەكات كەســایەتییەك لــە ڕۆمانەكــەدا  هەبێــت 

ــا كۆتایــی بەدوایــدا بچێــت، كەســایەتیییەك بەســەر  ــە ســەرەتاوە ت هــەر ل

كەشــوهەوای ڕۆمانەكــەدا زاڵ بێــت، بــەاڵم مــن ویســتم ئــەم هاوكێشــەیە 

هەڵگێڕمــەوە: لــە ڕۆمانەكــەدا كەســانی زۆر هــەن، شــتی زۆر هــەن 

تابلۆیەكــی تــەواو پێكدەهێنــن. دەشــێت )متعــب الهــزال( هێامیەكــی 

ــەری  ــوا و ئەگ ــان و هی ــە ژی ــنێك ل ــی چەش ــۆ دەربڕین ــت ب ــەردەوام بێ ب

ئاینــدە. لەگــەڵ ئەمەیشــدا ئــەو ڕووبــەرەی )متعــب الهــزال( لــە ڕۆمانەكەدا 

ــە شــێوازی  ــت، پاشــان ب ــەك وندەبێ ــۆ ماوەی ــردووە ســنووردارە، ب داگیریك

ــەوە. ــرەوە دێت ــە ڕێگــەی كەســانی ت ــان ل ــەوە، ی جۆراوجــۆر دەردەكەوێت

و  ژیــان  بەهایەتــی،  العیــون(ە،  )وادی  وێنــەی  الهــزال(  *)متعــب   

ــە ونبــوون و نەمانــی )وادی العیــون( وندەبێــت.  بەردەوامبونێتــی، بۆیــە ب
ــزال(ی كەســایەتی  ــب اله ــی )متع ــون(ی شــوێن مردن ــی )وادی العی مردن
ــەواو  ــوێنەكە ت ــایەتی و ش ــە كەس ــەزە، وات ــەم دوو ڕەگ ــە. ئ ڕۆمانەكەی

وەك یــەك وان؟
- متعــب الهــزال نوێنەرایەتــی ئــەو بەهایانــە دەكات كــە پێــش دەركەوتنــی 

نــەوت بەرباڵوبــوون، پــاش ئەمــە چەشــنێك ژیانــی نــوێ هاتــە پێشــەوە كــە 

ــت،  ــایەتی متعــب وندەبێ ــە كەس ــەر ئەم ــوو، لەب وردە وردە دروســت دەب

بــەاڵم بەشــێوەی جۆراوجــۆر و جیــاواز و لــە چوارچێوەیەكــی ڕەمزیــدا جــار 

جــار دەگەڕێتــەوە و دەردەكەوێتــەوە.

* ســەبارەت بــە )پاڵەوانێتــی شــوێن( كــە باســتكرد، لــە ڕۆمانەكەدا ســێ 
شــوێنی ســەرەكی دەبینیــن: )وادی العیــون( و )حــەڕان( شــوێنێكی تریــش 
كــە دیاریكــراو نییــە، بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا هەمــوو شوێنێكیشــە. ئــەو 
بیابانەیــە كــە لــە ناوچەكــەدا بــۆڕی بــۆ ڕادەكێشــرێت،  تێیــدا دەبینیــن 
ــدا دەوەســتن:  ــە ڕووی ئەمریكییەكان ــەكان ل ــكارە عەرەب ــە چــۆن كرێ ك
ــۆش و  ــەوە ه ــە لەالیەك ــردان، چونك ــتێكی بەهێزت ــە هەڵوێس ــەوان ل ئ
ــەوە  ــی تریش ــت، لەالیەك ــاد دەبێ ــونما دەكات و زی ــان نەش بیركردنەوەی

ئــەوان لــە ڕەگــەزی سروشــتیی خۆیانــدان؟
-ئەمــە جێگــە و دەورووبــەری خۆیانــە، شــوێنی رسوشــتییانە. كرێــكارەكان 

كــوڕی ئــەم بیابانــەن. ئەمریكییەكانیــش هاتوونەتــە ســەر حازر.كاتێــك ئــەو 

كرێكارانــە خرانــە قەفــەزی ئاســنیینەوە كــە نــاوی ماڵــی لێــرا نەیاندەتوانــی 

بجوڵێــن، كاتێكیــش بــۆ ماڵــە ئەســڵییەكانی خۆیــان گەڕانــەوە توانــای 

ــدا شــوێنەكان  ــە كۆتایی ــوو، ل ــردن و جموجــۆڵ هەب ــۆ مامەڵەك ــان ب زیاتری

دەبــن بــە ڕەمــز و وەك ڕەمــز دەمێننــەوە. بیابانیــش لــە ئەوەڵــەوە 

تــا كۆتایــی  نەغمــەی زاڵــی ڕۆمانەكەیــە،. هەوڵمــداوە لــە ڕێــی ئــەم 

دەورووبــەرەوە هەمــوو ئــەو گۆڕانكارییانــە بخەمــەڕوو كــە بەهــۆی 

ســەرهەڵدانی  بەهــۆی  یــان  بەســەریاندادێت،  غەریبەكانــەوە  هاتنــی 

جۆرێــك پیشەســازییەوە كــە پەیوەندییــەكان دەگۆڕێــت، واتە ســەرهەڵدانی 

ــە  شــارێك لــە چوارچێــوەی چەنــد مەرجێكــی دیاریكــراودا، وەك ئــەوەی ل

كەنــداودا ڕوویــدا، ئــەوە ســەرهەڵدانی شــار نییــە بەشــێوە رسوشــتییەكەی. 

شــار لــە شــوێنی تــردا ڕەگوڕیشــەی تایبەتیــی خــۆی هەیــە، لەبەرئــەوە بــە 

ــەوە  ــت ئ ــش فراوانبێ ــەر بەخێرایی ــەت ئەگ ــتدەبێت، تەنان ــی دروس هێواش

هــەر ژێرخانێكــی مــادی دەمێنێــت، بــەاڵم كارەكــە لــەم شــارە نەوتییانــەدا 

لــە هیچــەوە دروســتبوو، دێیەكــی لەبیركــراوی  دەگۆڕێــت. )حــەڕان( 
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ــردن. لەســەر ئاســتی شــوێن و  ــۆ هەناردەك ــە شــوێنێك ب ــوو ب ــارساو، ب نەن

ــا. ــی كوت ــۆی پەل ــۆ خ ــانییش ب ــی ئینس ــدی و الیەن پەیوەن

* وا بە مێشكمدا دێت ناوی شاری هێنراویان لێ بنێم ) مستورد(
نــەوت  چــاوت  پێــش  بیهێنــە  ئەكەوێتــەوە.  وا  هــەر  كۆتاییشــدا  -لــە 

وشــكدەكات، ئەوكاتــە كۆتایــی ئــەم شــارانە چــۆن دەبێــت، چارەنووســیان 

چۆنچۆنــی دەبێــت؟ چارەنووســێكی خەمهێنــەر.

* چۆن ئەم چارەنووسە خەمهێنەرە وێنا دەكەیت؟
ــە  ــەرداهێت ك ــارانەیان بەس ــەو ش ــدا، وەك ئ ــد جیاوازییەك ــەڵ چەن -لەگ

بەخێرایــی  دروســتكران.  ئاڵتونییەكانــدا  كانــە  دەوری  بــە  ڕۆژئــاوا  لــە 

ــە شــارێكی  ــە كۆمەڵ ــوون ب ــرت ب ــوو، ئی ــەواو ب ــاو ت ــان دەرهێن ئاڵتونەكەیانی

چۆڵكــراو، قەلــە ڕەش و كونەپەپویــان تێــدا دەژی. خەڵــك چۆڵــی كــردوون 

ــەی  ــە ناوچ ــە ل ــەر بارودۆخەك ــن، ئەگ ــۆن. الی م ــاری ك ــە ئاس ــوون ب و ب

ــتكردنی  ــۆ دروس ــدان ب ــە هەوڵ ــش ب ــت، ئەوی ــەر نەكرێ ــداودا چارەس كەن

ــەو  ــەوە ئ ــی، ئ ــۆ پەرەســەندن و بەردەوام ــر ب ــە توانات شــاری ئینســانیرت، ب

شــارانەی كەنــداو و چارەنووســیان تــەواو لــە چارەنووســی شــارانی ڕۆژئاوای 

ــن. ــی دەچ ئەمریك

ــییە  ــەم مەترس ــە ئ ــتدەكەین ك ــەوە هەس ــە دەخوێنین ــە ڕۆمانەك * ك
دەرەكییــە )هاتنــی ئەمریكییــەكان( ئەبوایــە بهاتایــە و دەربكەوتایــە 
تاكــو خەڵكەكــە بخرۆشــێن و بجوڵێــن، تاكــو بــۆ بیركردنــەوە و هۆشــیاری 

ــێت. ڕایانبكێش
- ئــەوە جۆرێكــە لــە كــردار و پەرچدانەوە. هــەر تەنها هاتنــی ئەمریكییەكان 

ــی هــۆش و  ــە هــۆی گۆڕین ــان دەبێت ــی هەلومەرجــی ژی ــو گۆڕان ــا، بەڵك ن

بیــر. ئــەو كاتــەی ئــەو ئیســتیعامرە داگیركەرانــە هاتــن  كۆمەڵێــك مەرجیــان 

ســەپاند، كــە تەنهــا بــۆ خۆیــان گونجــاو بــن، بێئــەوەی بەرژەوەنــدی 

ــەكان  ــرت بەرژەوەندیی ــرن، ئی ــاو بگ ــە لەبەرچ ــەنی ناوچەك ــی ڕەس هاواڵتیان

ــە هــۆی تەقینــەوەی هەڵوێســتەكە.  بەیەكــدا هاتــن و بوون

* زۆر پشــت بــە وردەكاریــی بچــوك دەبەســتیت، لــە وێنەكێشــانی 
كەســایەتی و گێرانــەوەی ڕووداوەكانــدا، بــۆ ئــەوەی وێنــە گەورەكــە  مونیف
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دروســتبێت ئــەرك بــە خوێنــەر دەســپێریت تــا هێڵــی نێــوان ئــەم خااڵنــە 
ــێت. ڕابكێش

ــی  ــەوە، ژیان ــی بچوك ــە ڕێگــەی وردەكاری ــەدا هەوڵمــداوە ل ــە ڕۆمانەك - ل

گــەورە دروســت بكــەم. لــە دروشــم و هێڵــی ئاشــكرا و وشــە دووركەومتەوە. 

لــە ســاتی دیاریكــراودا بابەتێكــم لــەم وردەكارییانــە خســتۆتە ڕووو، ئەویش 

لــە گۆشــەنیگای دیاریكــراوەوە تاوەكــو دەاللەتــی تــەواوی خــۆی پێشــكەش 

لــە  زۆر  بەشــكی  دەبیرێــت،  مێژووییەكانــدا  تابلــۆ  لــە  ، وەك  بــكات 

گرنگیــی تابلــۆ هــەر تەنهــا لــە بابەتەكەیــدا نیییــە، بەڵكــو لــە وردەكاریــی 

لــە  دروشــمكاری  دانانــی  و  وردەكاری  ئامادەنەبوونــی  بچووكیایەتــی. 

ــت. ــان دەكوژێ ــدا ڕۆم جێگەكەی

ــەی  ــەو كات ــا ئ ــزرە، ت ــرەت ب ــوێ(دا ئاف ــارانی خ ــە ش ــی )ل ــە ڕۆمان * ل
ــە  ــە ل ــەو كات ــت. ئ ــاواز( دەرناكەوێ ــار و جی ــی دی ــە )ئافرەتێك ــت ب نەبێ

ــە.... ــن ك ــەدا دەیبینی ڕۆمانەك
- پێموایــە ئافــرەت بــە كــردە لــە ڕۆمانەكــەدا هەیــە بــەاڵم بەپێــی سیســتمی 

ئــەو پەرەســەندنەی كــە لــەو ســەردەمەدا لــەو شــوێنەدا بەربــاڵو بــووە، بــە 

ــارەی خۆی.  قەب

* مانای ئەوەیە لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە ئامادەیی نەبووە.
- نەدەكرا ئافرەتێك، بەدروستكردن دروستبكەم و ئامادەی بكەم. 

ــی،  ــەی دەكێش ــە وێن ــەی ك ــەو كۆمەڵگەی ــی وەك ئ ــە كۆمەڵگەیەك * ل
ــت. ــەوەی هەبێ ــۆ ئ ــت، ب ــاواز بێ ــدا جی ــی تێ پێویســتە ئافرەت

- تــەواوە. چەنــد پیاوێكیــش لــە ڕۆمانەكــەدا بــێ نــاو، بــێ ئــەدگار و 

ڕوخســار دێــن و دەچــن. تــاك لــەم كۆمەڵگــە دەشــتەكییانەدا كە خەســڵەتی 

ــش  ــی ئافرەتی ــەوارە و بوون ــەوە،  ق ــزرە، تواوەت ــە ب ــان هەی ــی خۆی تایبەت

تێیانــدا هــەر ئەمەنــدەن، ئەگــەر ئافــرەت بوونــی هەبێــت و چــاالك بێــت 

ــز دەبێــت.   ــەوە بەهێ ئ

* تــۆ جارێــك لــە بــارەی ڕۆشــنبیران و ڕۆڵیانــەوە وتــت )پێویســتە 
ــە ڕۆشــنبیران نەترســین،  ــە دراوە ب ــەی ك ــەو پیرۆزیی ــە نەهێشــتنی ئ ل
تــر  بــە هیچــی  زیاتــر  ئیفــالس  لــە  نــەوە،  بەدرێژایــی دوو ســێ 

مونیف  و کۆمەڵێک هاوڕێی
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نەگەیشــتوون، ئــەوان ڕۆشــنبیرییەكی ڕاســتەقینەیان پەیدانەكــرد و 
نەلــكان بــە خەڵكــەوە تاكــو ببــن بــە بەشــێكی ڕاســتەقینە و كامــڵ لــە 
ــان  ــلبی شكســت و ســەرنەكەوتنی خۆی ــنبیران بەشــێوەی س ــان. ڕۆش ژی
ــت؟  ــنبیرانە دادەنێی ــەو ڕۆش ــك ل ــە بەكێ ــۆت ب ــۆ خ ــا ت ــانداوە( ئای پیش
- كــەس نییــە لــە ئێمــە، خــۆی لــەم ســیاقە دووربخاتەوە.مــن یەكێكــم لــە 

ــراودا  ــی دیاریك ــە قۆناغێك ــەی ل ــوا و هەاڵن ــوو هی ــەو هەم ــنبیران،  ئ ڕۆش

ــەك.  ــە ڕێژەی ــان ب ــدا بەشــداربووین، هەریەكەم ــان تێی ــدا، هەمووم ڕوویان

هیــچ كــەس لــەو بەرپرســیارییەدا بێتــاوان نییــە، بــەاڵم ئــەوە دەمێنێتــەوە 

ســەر ڕادە و قــەوارەی بەرپرســیاریی هەریەكەمــان، چــۆن و چەنــدە، چەنــد 

ڕۆڵــی لــەوەدا بینیــوە. مــن بــە وتنــی ئــەم قســەیە مەبەســتم ئەوەبــوو، كــە 

ئەگــەر ڕۆشــنبیران هۆشــیارتر بوونایــە، ئــەوە دەیانتوانــی ڕێ لــە بەشــێكی 

زۆری ئــەو بێئومێدییانــە بگــرن، بــەاڵم ئــەوان ئاســتێكی هۆشــیاریی وەهایان 

نەبــوو، بۆیــە ئێســتا باجــی ئــەوە دەدەن، ئــەوەی كــە لێیــان ویســرتاوە.

* ڕادە و قــەوارەی لێپرســراوییەكەی تــۆ چــۆن و چەنــدە، مەبەســتم لــە 
نووســیندا یــا لــەكاری سیاســیدا؟

- كە دادگای مێژوو پێكدەهێرێت هەریەكە قسەی خۆی دەكات!..

* ئایــە ئامــادەی لــە دادگای منــدا قســەی خــۆت  بكەیــت، پێــش ئــەوەی 
چاوەڕوانیــی دادگای مێــژوو بكەیت؟!

ــرم و ڕای  ــت مــن كەســێكی بوێ ــەوە. پێموابێ ــە وەاڵم نادزم - مــن  خــۆم ل

خــۆم بــە ئاشــكرا دەردەبــڕم، بــەاڵم بابەتەكــە لــە خســتنەڕووی دانپێدانــان 

ــرە . ئاڵۆزت

ــی هەمــوو كەســەكانی  ــەوە و ڕۆڵ ــك دەكۆڵین ــە قۆناغێ ــەواوی ل ــە ت  كــە ب

ــە،  ــە كوێدای ــە ل ــن هەڵ ــن بزانی ــە دەتوانی ــدا دەستنیشــاندەكەین، ئەوكات تێ

ــدن. ــەی چەن ــەوارە و ئەنجامەك ڕادە و ق

ــە كــوێ  ــارەی نەوتــەوە ل ــە ب * ئــەم هەمــوو ئەزمــوون و زانیارییــەت ل
ــە ڕۆمانەكــەدا دەردەكــەون؟  ــوو، كــە ل ب

هاونەوەكانــم  لــە  زۆر  و  مــن  شــێوەكان  لــە  بەشــێوەیەك  پێموایــە   -

ــەو  ــك ل ــە، یەكێ ــۆ منوون ــن. ب ــی نەوتی ــەی قۆناغ ــڕی و كورت ــام و چ ئەنج

ڕێكەوتــە سەرســوڕهێنەرانە ئەوەیــە، كــە مــن لــەو ڕۆژەدا لــە دایــك بــووم 

ــوو  ــراوە، هەم ــعودییە ك ــە س ــەوت ل ــازی ن ــەم ئیمتی ــی یەك ــە تەوقیع ك

ــە  ــەر ل ــم ه ــدن و كاركردن ــووە. خوێن ــەوت ب ــۆ ن ــی زۆرم ب ــك بایەخ كاتێ

ــان  ــەم كۆمەڵگەیەی ــە ئ ــاوم ك ــەو ڕووداوانەیــش ژی ــك ئ ــووە. نزی ــدا ب نەوت

دروســتكردوە و لــە بارودۆخێكــەوە گواســتویانەتەوە بــۆ بارودۆخێكــی تــر. 

لەبــەر ئەمانــە ئەمبینــی بــۆ ئــەوە شــیاوم لــە جیهانــی نــەوت نزیكببمــەوە 

ــد و  ــو دی ــە نێ ــدەم. ل ــەری ب ــی پێشكەشــكردنی بەشــێوەیەكی هون وهەوڵ

بیركردنەوەیەكــی جیــاوازدا.

ــە  ــی مامەڵ ــردووە، چۆنچۆن ــین تەرخانك ــۆ نووس ــت ب ــتا خۆت ــۆ ئێس * ت
لەگــەڵ ئــەم ئیمتیــازەدا دەكەیــت پــاش ئــەوەی كاركــردن و نووســینت 

ــوو؟ بەیەكــەوە گــرێ داب
- كــە بەتــەواوی خۆمــی بــۆ تەرخانبكــەم مافــی تــەواوی خــۆی دەدەمــێ. 

ــت،  ــینەكەی جێناهێڵێ ــە دەنوســێت و شــەو و ڕۆژ نووس ــان هەی هــی وام

ــی  ــەدا تووش ــی ئێم ــە واڵت ــەر ل ــە، نووس ــۆی هەی ــی خ ــە باج ــەاڵم ئەم ب

ــت. ــی زۆر دەبێ ــە و گرفت گێرمەوكێش

* لە قۆناغی نووسیندا هیچ دەخوێنیتەوە؟
ــە خــۆراك و  ــت ب ــا ببێ ــەوە، ت ــژاردە دەخوێنم ــەوە، هەڵب ــەم دەخوێنم - ك

ــە ئەینووســم.  ــەوەی ك ــۆ ئ ــك ب هێزێ

* ئەی كاتێك كە نانووسیت؟
- ڕۆمان دەخوێنمەوە، مێژوو، جێوگرافیا، دەروونناسی.

* جگــە لــە جەبــرا ئیبراهیــم جەبــرای هاوڕێــت، كــێ لــە ڕۆماننوســەكانی 
ــەرەب دەخوێنیتەوە؟ ع

-)پێدەكەنێــت( بەمدواییــە )الخبــز الحافــی( محەمــەد شــوكری و چیرۆكــی 

)دەریــاوان(ی حەننــا مینــا و یاداشــتەكانی كازانتزاكیــم خوێنــدەوە. 

* ڕات لە بارەی )الخبز الحافی(وە چییە؟
- حەزناكەم لەم بابەتە بدوێم، ئەمە پیشەی من نییە، ڕەخنەگر نیم.

* ڕات لە بارەی حەننا میناوە چۆنە؟
 -
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* بۆ وەاڵمنادەیتەوە؟
- كاری من ڕادەربڕین نییە لەبارەی ڕۆمانی كەسانی دییەوە.

* بۆچی ئەم پرسیارانە بەجۆرێك لە تەڵەنانەوە دادەنێیت؟
- نامەوێــت بچمــە ئــەم كەشــوهەوایەی كــە پــڕە لــە نیشــانەی ســلبی. خــۆم 

ــر  ــە ڕۆماننووســەكانی ت ــا نیشــانە و خــەاڵت ب ــان ت ــری ڕۆم ــە می ــەم ب ناك

ببەخشــم.

ــم،  ــەوە بنووس ــتی جوان ــارەی ش ــرد لەب ــی: )حەزمدەك ــا دەڵێ * هەروەه
ــە؟ ــە چیی ــی( مەبەســتت لەم ــە بێهودەی ــە ل ــەم كارە جۆرێك ــەاڵم ئ ب

- ئــەو بابەتانــەی كــە بــۆ نووســین هەڵمبــژاردوون دڵخۆشــكەر نین، خۆشــی 

ناخەنــە دەروونــەوە و خوێنــەر ناڕەحــەت دەكــەن. مەبەســتم لــە بابەتــی 

ــی  ــش بابەتێك ــەت نەوتی ــرە، تەنان ــتی ت ــن و ش ــە و كوش ــدان و تاراوگ زین

ــە  ــە، ل ــان هەی ــی تری ــەن جیهانێك ــەرانی دی ه ــە. نووس ــكەر نیی دڵخۆش

ــان  ــتێك، ی ــارەی گەش ــن لەب ــە دەتوان ــن، بۆی ــاوازدا دەژی ــەری جی دەوروب

لەبــارەی  لــە دورگەیەكــدا ڕووبــدات،  كــە  بنووســن  سەركێشــییەكەوە 

ــە ســەری بنووســم. ــو ل ــە تاك ــەم  نیی ــن ئەم ــەوە. م گەشــتێكی دەریایی

* ئایا ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە تۆ بە خۆشی و جوانی نەژیاوی؟
- بەپێچەوانــەوە. شــتی زۆر جوانــم بینیــوە، بــەاڵم نامەوێــت ژیانــی تایبەتــی 

خــۆم و ئــەو ژیانــەی كــە هەمبــوو بخەمــە ڕوو.

* بەاڵم ئەوەیشی كە دەینووسی ژیانی تایبەتییە؟
- بەڵــێ، بــەاڵم مانــای ئەوانــی ترە.بــە ئەزموونــی هاوبــەش لەگــەڵ ئەوانــی 

تــردا بــەردەوام دەبیــن.

* ڕۆمانــی )درەخــت و كوشــتنی )مــەرزوق(ت.. لــە ســەرەتای حەفتاكانــدا 
نووســی. ئەمــە ســەرەتایەكی درەنگــە...

ــت  ــاڵ دەبێ ــا دوازدە س ــاڵیدام، تەنه ــا س ــی پەنج ــە تەمەن ــتا ل ــن ئێس - م

سیاســیدا  لــەكاری  ئەگــەر  نەنووســم.  ڕۆمــان  ئەیشــكرا  دەنووســم. 

نەدەنووســی. ڕۆمانــم  ئــەوە   بەردەوامبوومایــە 

* بۆچی بەردەوام نەبوویت؟
یــان  بنبەســتەوە هەیــە،  بــە  بێئومێــدی و گەیشــن  بــە  - پەیوەنــدی 

تەڵەكەبازییــەوە. و  فێــڵ  لــە  پــڕ  ئەنجامێكــی  بــە  پەیوەنــدی 

* ئەمە یەعنی چی؟
- دڕەنــگ هامتــە نێــو جیهانــی ڕۆمانــەوە، قــەت بەبیرمــدا نەدەهــات ڕۆژێك 

لــە ڕۆژان ببمــە ڕۆماننــوس. بەبەردەوامــی وەك خوێنەرێكــی چــاالك ڕۆمانم 

دەخوێنــدەوە، تەنهــا لــە سیاســەتدا دەمنووســی. لــە هەرزەكاریمــدا، كاتــی 

خوێنــدن چەنــد شــتێكی ســەرەتاییم لەســەر قەیــس و لەیال و خۆشەویســتی 

ــد  ــە: چەن ــەوە بۆمنوون ــو فراســی حەمدانیی ــارەی ئەب عــوزری نووســی، لەب

لێكۆڵینەوەیەكــی قــوڵ نەبــوون، بەپێــی ئــەو ئەزمــوون و تەمەنــەی ئەوســا 

دەمنووسی.

* شیعرت نەنووسی؟
- نەخێــر، بــەاڵم ئێمــە كۆمەڵێــك برادەربوویــن كۆدەبووینــەوە بــۆ ئــەوەی 

شــیعری هەجو لەســەر مامۆســتاكامنان و دەســەاڵت بنووسین.بەشــێوەیەكی 
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ناشــیرین و ئابڕوبەرانــە.

* ئەی ئەم جۆرە ئابڕوبردنە ئەمڕۆ لە كوێدایە؟
- هێشتا هەر هەیە )پێدەكەنێ( تەنانەت لە ڕۆمانیشدا.

* بەڕادەیەكی سوكتر!
- بەڵــێ، بارودۆخەكــە ئەمــە هەڵناگرێــت! لــە شــارانی خوێــدا جنێودانێكــی 

زۆر هەیــە، هەوڵمــداوە فێڵبكــەم تاكــو خــۆش و شــیرینی بكــەم.

* بۆچی نایەڵیت وەك خۆی بێت؟
خەڵــك  دەترســم  مــن  بــەاڵم  دەرچوایــە،  خــۆی  وەك  حەزمدەكــر   -

برینداربــكات، یــان ناشــیرین بێــت. هەرچەنــدە ئەمــە مافێكــە كەســانی تــر 

پێــش ئێمــە لــە ئەدەبــی عەرەبیــی كۆنــدا كردوویانــە، بــەاڵم زەوقــی بــاوی 

ــاكات. ــوڵ ن ــە قب ئێســتا ئەم

* لــە ڕۆمانــی )وەختێــك پردەكەمان جێهێشــت( كەســایەتییەكە هەســت 
بــە بچوكــی دەكات لــە پــاڵ باوكیــدا ، ئــەوەی ئەمــی كــوڕ نەیدەتوانــی 
ــاوك و  ــوڕمانێكی زۆر بەب ــدا سەرس ــكات. لەوێ ــی بی ــرا باوك ــكات دەك بی
ئــەو نەریتــە كۆمەاڵیەتییانــە هەبــوو كــە الی باوكــی هەبــوون. كوڕەكــە 
ــتی  ــەوە ش ــە ئ ــەدا هەبوای ــی پردەك ــە ڕۆژان ــم ل ــەر باوك ــت )ئەگ دەڵێ

زۆرمــان ئەنجامــدەدا(
نێــو كۆمەڵگەیەكــی  لــە  بنێیــن ئێمــە ئەمــڕۆ  - دەبێــت دان بــەوەدا 

تۆڵەســێنەردا دەژیــن، هیــچ بەهــاو پێوەرێكــی نییــە. مــن بــۆ ئــەوە 

ــدە  ــەن ئەوەن ــەتدا كاردەك ــە سیاس ــە ل ــەی ك ــەم نەوەی ــەی ئ ــم زۆرب دەچ

بــۆش و بەتاڵــن بــن ، كــە بوونەتــە هــۆی ئــەو هەمــوو بێئومێــدی و 

ــا  ــیارن ، هەروەه ــەوان بەرپرس ــووە، ئ ــەرماندا هات ــە بەس ــتییەی ك نشوس

ــك  ــە، جۆرێ ــان نیی ــان پێی ــدە قەناعەمت ــە هەرچەن ــوویش، ك ــی پێش نەریت

تونــدی و خۆڕاگــری دەنوێنــن. بــا بەراوردێكــی خێــرا بكەیــن: ئــەوان  

ــوەری  ــی پێ ــدە بەپێ ــا، هەرچەن ــەربەخۆییان بەدیهێن ــە س ــەوەن ك ــەو ن ئ

ئێســتامان نەریتەكانیــان بەدواكەوتووانــە دەژمێردرێــن، بــەاڵم بەڕادەیەكــی 

زۆر ئــازاد و بوێــر و خۆڕاگربــوون  و گەیشــتنە ئەنجامێكــی دیاریكــراو، 

ــووە،  ــت نەب ــز دروس ــای بەهێ ــەر بنەم ــەڵە لەس ــر فش ــەوەی دوات ــەاڵم ن ب

ــی  ــەو قۆناغ ــی ئ ــن بەرهەم ــت، ئەوەیشــی ئێســتا دەیبینی زوو واز دەهێنێ

گواســتنەوەیەیە كــە بەهــای نییــە. بــەم قسەیەیشــم نامەوێــت بگەڕێمــەوە 

ــە. ــە كۆنەك ــەر نەریت بۆس

* دەشــێت بێئومێــدی )تاكــە كەســێك( ببێــت بــە بێئومێدییەكــی گشــتی 
ــناو  ــان ئاش ــاری الم ــە ڕوخس ــف ك ــان مونی ــی عەبدوڵرەحم ــۆ. پاڵەوان ك
ــدا  ــی تێ ــە گومان ــە. ئەم ــۆی نیی ــف خ ــان مونی ئاشــكرایە، عەبدولڕەحم
ــەی  ــە زۆرب ــە، كەســە، ل ــۆرە پاڵەوان ــەم ج ــی ئ ــەاڵم هەڵبژاردن ــە. ب نیی
ڕۆمانەكانتــدا، دەاللەتــی خــۆی هەیــە  ، مــن ئــەم مەخلوقــە هونەرییــەی 

تــۆ )كەســێتی نێــو ڕۆمانــە( وەكــو كەســێكی زینــدوو شــیناكەمەوە.
- گومــان لەوەدانییــە كــە ئەگــەر كاری هونــەری پەیوەنــدی بــە ئەزموونــەوە 

ــانێكی  ــی ئنس ــی خەیاڵ ــە بەروبووم ــت ب ــت، نابێ ــر دەبێ ــت، تۆكمەت هەبێ

گۆشــەگیری نێــو ژوورێكــی داخراو.كەســایەتی نێــو ڕۆمــان ئــەو كەســە نییــە 

كــە بــە كــردەوە لــە ژیانــدا هەیە، بــەاڵم ئەو كەســەیە كــە دەشــێت هەبێت، 

ــە  ــمكردوون، ل ــەن و پێشكەش ــایەتی ه ــەی زۆر كەس ــە منوون ــەر ئەم لەب

ڕاستیشــدا تێكەڵەیەكــن لــە چەندیــن كەســایەتی و لــە تاكــە كەســایەتیەكدا 

كۆبوونەتــەوە. ئــەوەی ڕوودەدات ئەوەیــە كــە ڕەخنــەی ئاســان نیشــانەی 

ســوور لەســەر چەنــد بڕگەیەكــی دیاریكــراو دادەنێــت، یــان لەســەر چەنــد 

كەســایەتییەكی دیاریكــراو، وادەزانرێــت شــتێكی گرنگــی دۆزیوەتــەوە. لــە 

ڕۆمانــی )كۆتاییــەكان(دا جیهانێكــی تــەواو جیــاوازم خســتۆتە ڕوو:  گوندێــك 

ــه وه  ــت، ئ ــەوە دەناڵێنێ ــی و قاتوقڕیی ــك، بەدەســت بێباران ــی بیابانێ الیەك

يشــم وتــووه خەڵكەكەیشــی چۆنچۆنــی ڕووبــەڕووی ئــەم گرفتــە دەبنــەوە.

نووســەرەوە  چاوپێكەوتنــی  دوو  لــە  چاوپێكەوتنــە  ئــەم   : تێبینــی    

ئامادەكــراوە.
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