
 کتبه کانم

ــینووسین و ئاماده کردنی فـــه هــــد گــــرده وانـ   

ده مێک بوو حه زم ده کرد ده رباره ی ئه و کتابانه  بنووسم که  له  کتێبخانه که م به  بێ ئازار پاڵکه وتوون ،     
هه ندێکيان زیادن و هه ر لێکم کردۆته وه  و نه مخوێندۆته وه  ، ئه ویش خۆشه ویستيم بۆ کتاب وای           

م په ڕتوکخانه که م پێيانه وه      لێکردووم فڕێيان نه ده م ئه گه ر نا هيچ پێویست    يم پێيان نيه  ، به 
له  هه ولێری خۆشه ویيست له  چایخانه ی مه چکۆ ئه زنيف و دۆمينه مان له سه ر کتابه کانی       ...گه وره بووه

به عس ده کرد، ئه وه ی بيدۆڕاندبایه  ده بوایه  کتابی به عسی بدڕێنی که  له ماڵه وه  هه ڵيگرتبوو، ئه و          
ی شۆڕشی مه المستافای بارزانی هه ره سی هێنا به عس که وته  چاپ کردنی کتابه کانی خۆی         کاته 

ویان ده کرده وه  و به سه ر خه ڵک به  خۆڕایی دابه شيان ده کرد وا له          به زمانی کوردی ، ئه وانه ی ب
اوی هه ردوو حيزبی  ژیانن و له  کوردستان و ده ره وه  ده ژین و هه نده کيان هاواریش ده که ن و به ن 

کوردی کوردایه تی گه رميش ده که ن ، هه نده کيان ئه وه نده  ترسنۆک بوون پێيان خۆش نه ده بوو بچمه             
کتابه کانی به عس به  شێوه یه کی زۆر جوان چاپده کران  ... سه ردانيان له  جێگای کاره کانيان 

و نووسه ران که  له  یاری بماندۆڕاندبایه   بوو ، ئێمه ی خوێنده وار  ) ئه وه لباب(وکاغه زه کانيشی 
ده ماندڕاند یان ده مان دایه  منداڵه کانی گوڵه به رۆژه  و نۆکيان ده فرۆشت بۆ کاره که یان به کاریان     

جارێک دۆڕاندم گووتم ئه من کتابی به عسيم  ...زۆر بێئيحتراميمان به و جۆره  کتابانه  ده کرد ...بهێنن 
وره الپه ڕه ی الثقافه م ماوه  ئه وان ده دڕێنم ، عه باس عه بدو یوسفی براده رم    نه ماوه  رۆژنامه ی الث

 ، منيش گووتم   گووتی شيعره کانی عبدالرزاق عبدالواحد بدڕێنه  ئه من دیوانی ئه وم له  ماڵتان دیووه   
 گوسه گبابه   بوو که  ئه و شيعرانه ی نووسيووه  ، گووتی ئێستا سه  ) تقدمی(شيعره کانی کۆنن ئه وکاته  

م ده بوایه      ده بی بيدڕێنی ، منيش شيعروميعرم ده نووسی له  کۆڕه کی شيعریشم خوێندبۆوه  ، به 
په یمانه که م بهێنمه  دی و دیوانی ئه و شاعيره  که  ببووه  به عسی دام  به  مام حوزێری دوکانداری  

 و هيوایه تی من کتابه  ، ئه م خوه م له      ئاوات... دراوسێمان هه تا گوڵه به رۆژه  و نۆکی تێدابفرۆشی   
هه ولێره وه  له گه ڵ خۆم بۆ ده ره وه  هێناوه  ، له وێ به و رۆژانه  که مه ی وه رم ده گرت کتاب و رۆژنامه  
و گۆڤارم پێده کڕی ، پاشان وورده  وورده  زۆر بوون ، که  هاتمه  ده ره وه  و به عس پری دایه  حيزبی        

 وه ی هاوڕێيان بۆیان کرا بردیانه  ده ره وه  و کتابه کانم هه ندێکيان له گه ڵ پێشمه رگه      شيوعيش ، ئيتر ئه  
ئه وانه ی تر دایکم  ... بووه  هاوڕێ و له  سه نگه ردا دژی رژێمی فاشی و دیکتاتۆری به عس  ده جه نگا   

ندن ، ساڵی   ڤار و رۆژنامه  و  به  کتاب و گۆ1982له  ترسی به عس خستيه  ژێر مه نجه لی ساوار کو
ند   ئه و هه واڵه  1990هه تا ساڵی .. .نووسراو و وێنه ی یادگاری خۆم و هاوڕێيانم ساواریان کو

دڵته زێنه م نه ده زانی ، کاتێ دایکم هاته  المان یه کسه ر هه واڵی ژووره که ی کتابان و باولی نووسراو         
یانه وه  ئه و کاره ساته ی بۆ گێڕامه وه  ، ئه گه ر    وێنه م پرسيار کرد ئاخۆ له جێی خۆیانن ، دایکم به  گر      

دایکم گووتی فشارمان   ...ده ستم به تاڵ بێت به شی رۆمانێک ده کات ئه گه ر بخرێته  سه ر کاغه ز  
خرابووه  سه ر ئه وه ی هاوڕێيان بۆیان پێویست بوو بردیان و ئه وه ی تریش گوتيان له ناوی به رن و   

ندن هه موومان   بيسوتێنن چونکه  دێنه  پش    کنينی ماڵه که تان ، ئێمه ش له  ترسان و به  فێڵی ساوار کو
گونيه  و له بن مه نجه رمان نا، هه ر ده دگووت به نزینه  و ئاگری ئه وه نده  خۆش بوو،   }گوش{خسته  ناو

م ده یانگووت ئه گه ر بێته وه  دیسان کتابی لۆ ده کڕینه وه      منيش ....خو شکانت هه ر ده گریان ، به 
ده ستخۆشی ئه و کاره م لێکرد و گووتم خه م مه خۆ وا له  ستۆکهۆڵم ده ستم به  کۆکردنه وه ی رۆژنامه  و         



گۆڤار و کتابان کردۆته وه  که  گه رایه وه  به  خوشکان و براده رانم بڵێ با خه ميان نه بێت و هيچی تر        
هه ر کتاب و کاغه زه  ئيتر دڵی خۆش بوو ، یه ک دوو  که  دایکم هاته  الم و بينی ماڵه که م  ...خه م نه خۆن

ره سمی له ته نيشت کتابان گرت هه تا به  خوشکان نيشان بدات ، ئه وانيش به  ته له فۆن شادمانی خۆیان       
پێڕاگه یاندم ، به  هه ر سێ خوشکان ده ستيان کردبوو به  کتاب کڕین و کتاب کۆکردنه وه  ، منيش لێره   

بۆ شایادی کتاباکانم که  ببووه  هاوڕێی پێشمه رگه  ، له  رێگای ئێران گه لێک له    ...وا هه ر خه ریکم
هاوڕێيان نامه یان بۆ ره وانه  ده کردم باسی کتابه کانيان ده کردم و ده یان گووت وا له  باره گای حيزبدا         

یه کان مۆره کی ناوی خۆم  له جياتی خۆت کتابه کانت به  مۆری که سکه وه  له گه ڵمان ده ژین، له  حه فتا    
له  شاری که رکوک هاوڕێم ئه نوه ر قادر بۆی دروست کردبووم و        } فهد محمد گرده وانی{به و شێوه یه    

فلوس بوو هه ر لێی وه رنه گرتمه وه  و بووه  دیاری ئه و هاوڕێ و برایه م ،کاکه      750پاره که شی که  
بۆ خوشکانيشم وه کو برا یارمه تی داون ، له و سه فه ری ئه نوه ر ئێستاکه ش  به  دایکم ده ڵێ دایه  و  

 که  له گه ڵ ماڵ و منداڵ گه ڕامه وه  هه ولێر، له  خۆشيان که  له  سه یران   2005دوایه م له مانگی ئایار
بووین پێکه وه  له گه ڵ ماڵی دوو هاوڕێی ترم ،  کاکه  ئه نوه ر داوای له  ده هۆڵ و زورنا کرد بێته  سه ر         

نه که مان و ده ستمان کرد به  هه ڵپه ڕکێ ، ئه وه ش بووه  یادگارێک له و یادگاریه  زۆرانه ی که  قه د      خوا
جا کتابه کانی من به و مۆره   ...له یاد ناکرێن چونکه  من یه که م جاره  به  ده هۆڵ و زوڕنا هه ڵپه ڕم  

ه کو گووتم خه ریک بووم لێره   و.. .ناسراو بوون ، که  ئه و کاته ش که م که س مۆری ئاوای هه بوو
وی نه مان  کتابان کۆبکه مه وه  م دووجاران لێره ش کتابخانه م که وته  شا هه تا ئه مڕۆش گه له کم   ... ، به 

م هه ر وه کو گووتم هه ر له نه بوونی باشتره  و شوکور بایی          کتاب له وال و له وال لووش درایه  ، به 
 کتابخانه   1992ئه وه ی جێگای سه رسوڕمانی من بوو کاتێک ساڵی  ... یهئه وه  ده کات بڵێم کتابم هه

گه وره که ی ماڵی کاک ممتاز حه یده ری و مامۆستا مارف خه زنه دارم بينی ، به راستی کتابخانه ی  
... گه وره ن و کتابی گه لێک زۆری تێدایه  ، هه تا ئه مڕۆ شتی وام له  هيچ شوێنێک نه  بينيووه   

ه  مامۆستایان حه مه ی مه الکه ریم و که مال فوئادیش کتابخانه ی گه وره یان هه یه  و خاوه نی      بيستووم 
له  ئه وڕوپاش کاک فه رهاد شاکه ڵی شاعير گه له ک کتابی کۆکردیته وه  و له و     ... گه لێک کتابن  

 ، له بيرمه  له  سه ره تا دوایه ش په شێوی شاعير ده ستی پێکرد به تایبه تی که  بووه  خاوه ن ماڵ و شوێن  
داوای ده کرد و ده یگووت هه ر کتابه ک دوو دانه  له  کتێبخانه که ت هه بی یه کيان ده به م ، جا نازانم    
م ئه ویش ئێستاکه  کتابی زۆره  ، کاک جه مشيد حه یده ریش    له الی من هيچی ده ست که وت یان نا ، به 

 داوا ده که م ئه وانی له  هه ولێر ده ستيان ده ڕوا و پاره یان وا له به ر   ئه من لێره...کتابی گه له ک زۆر بوو  
ده سته  و نازانن نه چی بده ن ، ئه گه ر چی ده زانم مامۆستایان مارف خه زنه دار و ممتاز حه یده ری    

م با یارمه تی ئه و به رێزانه  بدرێت و به           یارمه تيه کی  کتابان نافرۆشن و پێویستيان به  پاره  نيه  به 
خه زنه دار .گه له ک زۆر هه ردوو کتابخانه  بکرێته  یه ک و له  شوێنێک دابنرێن به ناوی په ڕتوکخانه ی م 

حه یده ری ، ئه و ماڵه ش لێپرسراوێکی هه بێت که  چاودێری کتابان بکات و کۆمه ڵگای     .و م
داڕشت  هه تا خوێنده وار بزانێ چه ندم   ئه و پێشه کيه م  بۆیه  درێژ  ... کورده واری سوودی لێوه ربگرێت  

ئه من هه ر کتابه کم بکه ویته  به رده ستی به و چاوه  ده یخوێنمه وه  که  خه تی به  ژێر      ...کتاب خۆش ده وێ 
داده ینم ، جا مامۆستای هه رده م زیندوو کاک که ریمی حسامی ده یگووت پشتت شکاندووه  ، هه ر بۆیه       

ن ده برد ده یگووی ئاسانه  بۆ خوێندنه وه  ئه وه ی ده بێ بخوێندرێته وه  ئه تو خه تت       که  کتابه کانی له الی م
پێداهێناوه  ، زۆربه ی نووسراوه کانی خۆشی ده دامێ  هه تا هه ڵه ی چاپی بۆ بدۆزمه وه  ، له  گه لێک  

 خۆشم نه بێت   جا ئه گه ر کتابی...شوێنی نووسراوه کان سوپاسيشی کردووم ، یادت به خێر کاک که ریم    
زۆر به  پاکی و چاکی ده ده مه وه  خاوه نه که ی و له و کاته ش که  سه ره تا پێک دێن بۆ ماوه ی چه ندم 

له  کاتی ده رکردنی رۆژنامه ی سه رده می نوێ به شی زۆربه ی      ...پێویسته ،کتابه که  ده ده مه وه  ده ستی   
 کرد و ده رباره ی ده منووسين  ، به  ناوی خۆم جار    ئه و کتابانه ی بۆمان ده هات بۆ خوێنه ر باسم ده   

وده کرده وه  ، کاک که ریم و کاک جه مشيد کتابه کانيان بۆ       جاره  و به ناوی خوازیار ده رباره یان ب
ئێستا منيش باسی ئه و کتابانه  ده که م که  له  ناو ...له سه ر مێزی داده نام و منيش ده رباره م ده نووسين  

م بۆ ئه وه ی هه ر نه که ویته           کتێبخانه  که ی خۆم هه ن ، ئه وانه  به  زنجيره یه ک و دوان ته واو نابن به 
م ئه گه ر بۆم په یدا بێت نووسه ره که ش به  گوێره ی شاره زایی و به ده ست خستنی زانياری            خانه ی رێک



 زیاده کيه  ئه وا خۆیان ماندوو نه که ن   به  کوردی ده ناسێنم ، ئه وه ی ده یانناسيش و زانياریيه کان بۆیان     
و پێویست ناکات ئه و باسانه  بخوێنيته وه  ، به ڵکو با هه وڵبدا ئه ویش له  شوێنی خۆی کتابی چاک و به       
سوود به  کوردان بناسێنی ، یا ره نگه  بۆمن ببێته  ده رگایه ک بۆ چوونه  ژووره وه ی ناوه رۆکی ئه و      

وردیانه ی که  من هه مه  هيچی ده رباره ی نانووسم چونکه  له بۆ به  ده ست خستنی   ئه و کتابه  ک ...کتێبه
من چونکه  دایکم خۆش ده وێ و خاوه نی پێنج خوشکانم و سێ کچيشم هه یه  و    ... کوردان ئاسانتر

هاوسه ری ژیانيشم خۆش ده وێ و هه ر له  ژیانمدا به  گشتی ژنم خۆش ده وێ بۆیه  یه که م ناساندنم      
ده بێته  نووسه ری ژن ، ئه گه رنا له  کتابخانه که  نووسه ری به ناوبانگتر و باشترم هه یه  که  ده ستی            

...                                                                                                         پێبکه م  

}           المرنیسیفاطمه {نووسه ری مه غریبی فاتیمه  مه رنیسی  

به شی هه ره  زۆربه ی   ... له  ناوچه یه کی شاری فاس  له دایک بووه1940ئه و نووسه ره  ساڵی  
له  دانشگای سۆربۆنی فه ره نسا زانستی رامياری خوێندووه  ،       ...نووسينه کانی به  زمانی فه ره نسی یه   

نووسين و زیاتر وه کو ئافره ت ده رباره ی ئيسالم      ئێستاکه ش مامۆستایه  له  دانشگا ، به رده وامه  له   
:                                    ده نووسی ئه مه ش ناوی ئه و کتابانه ی که  له  کتابخانه که ی مندا هه یه      
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