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  دوت  ده وه یه که  نویه ڕۆمانهی   باره لی له ختیار عه به
 

 ش ڕه  کاکه مه حه

 تۆ یککیت لو نووسرانی ک لسرەتای دەرکوتنتوە سرنجی زۆری خونرانی کوردت بالی 
خۆتدا ڕاکشاوە، هم لالی ئوانی ک بعشقکی تایبتوە دەتخوننوەو هم لالی ئوانشی 

 نکبکت دژت قسوک دەیانوەیموو شهر . بنووس ی کویستپ دەنگییو بم تۆ ئب
هر جارەو بژانرکى ئدەبی . پویستی پیتی لبرامبردا هتبژاردووەو خریکی داهنانی خۆتی

 . وەک رۆمان و شیعرو لکۆینوەی فیکری و رەخنی ئدەبی دیتوە ناو بازنی گفتوگۆکان
ەک من دەزانم دەمک سرقای نووسینی رۆمانکی نویت و پدەچت لتواوبووندابت، ئایا و

دەکرت پمانبیت کی ئو رۆمانت چاپدەکیت و خۆت ئم کارە براورد بکارەکانی ترت چۆن 
 دەیبینیت، ئایا دەکرت ناوی رۆمانکشمان پبیت و کمک زانیاریمان لسری بدەیت؟

 
-رانی کوردیش دەزانن واقیعی سنرە زۆری خوزتان و ژمارەی هڕم، بتبم پزدەکرەتا ح

رۆشنبیریی کوردی چۆن، ئوە ئاگادارن ک دونیای ئم پە لخکانکی شڕانگز ک ئیشیان 
خککی زۆر . ئوەی لڕگای پالماردان و خک ناشیرینکردنوە ناو بۆ خۆیان دروستبکن

نیای ئمدا نووسین و خوندنوە دەزانن، بم فری بیرکردنوە نبوون، ئم لحفتاکانوە لدو
واقیعی ئم بووە، واقیعی تراژیدی رەخن لکوردستاندا قسیکی بناوبانگی دەرهنری ئمریکی 

 دەرهنر، ئوەی نتوانت ببت(م بیادا دەهنتوە، ویلدەر دەیگوت لئمریکا )بیلی ویلدەر(
). نتوانت بنووست، نزانت کاری مۆسیقی بکات، هیچ شتکی لباردا نبت، دەبت مونتیج

لڕاستیدا ئستا لکوردستانیش وای لھاتووە، هیچ بهرەیکی نبت، نزانت بنووست، نتوانت 
ن، پە لو کسانی بیربکاتوە، دەبت رەخنگر، ئیدی ئم واقیعی ئمیو دەبت قبوویبکی

من فربووم ئیشبکم و ئاوڕ ندەموە، سردەمک . برهمی جوان تووشی هیستریایان دەکات
دەترسام ئو قسان کار لخونربکات، چونک وام هستدەکرد بک لخونری ئم هر قسیک 

. مانجناستر ئیشدەکمئمۆ ئو ترسم نماوە، لبرئوە برچاوڕوونترو ئا. بکیت باوەڕدەکات
) ساتک لخوندنوەو خۆ پگیاندن دانبم) (راستگۆیان بنووسم(دروشمم لژیاندا بووە بوەی 

خونری راستقینو ئیدیال بخم بر ) (باوەڕم بخۆم بت و لگڵ خۆشمدا توندترو رەخنگرتربم(
: یکم. ی دیش زۆر بهزو گورەیبم لگڵ  ئوانشدا من باوەڕم بهندک شت). چاوی خۆم

هموو مرۆڤک دەبت ئازادبت، چی دەنووست بینووست، گر کسک بوە شادومان دەبت 
. پالماری من بدات، بابیدات، من رۆژک لڕۆژان کشم لگڵ ئوەدا نبووە خک لسرم بنووسن

من لو کسان نیم . انی فرامۆشیدەکمگر بشایستی بزانم وەمدەدەموە، گر بشایستشم نز
هر کسک هندێ دی لسرم رەشکردووە، پرۆژەو کاروباری خۆم بخم الوەو خریکی 
وەمدانوە بم، ئیشکانی خۆم بگرنگتر دەزانم لوەی بکوم گفتوگۆی بیزەنتییوە لگڵ هندێ 

ی جوان نین، دوای ئوە بڕاستی من کسدا ک هندکیان دەم سا دەنووسن و خاوەنی دک
هندک لوان ئاستی ). دەم هندک نوەک هموویان(لمژە هندک لو نووسران ناخونموە 

رۆشنبیری و ئخالقیاتی نووسینیان لوە ئاشکراترە توانای هیچی نویان هبت، یاخود کاریان 
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یک هکن، خسوود بکی بیبکات، یاخود رستکی تکوە، ختت بوغز بنووسنیا دەتوانت 
تریش هی، تنیا دەتوانت بوغز بخونتوە، نووسینی بوغز ئاسان و بیرکردنوەو تامان 

ئوان باش بن یاخود خراپ من . سخت، هر کسو ئازادە چ جۆرە رگایک هدەبژرت
وە کورتترو بگشتی لژیان ب و ئاگاداریان نیم، چونکک لندوەی هندنخونرخترە مرۆڤ ب

نووسر هی دەسا ... نووسرانوە بیباتسر، دونیا پە لتکستی جوان و نووسری گورە
جنو بمن دەدات، من یک دیم نخوندۆتوە، لرەو لوێ هندک رستی لدەمی خکوە 

وە، دووجار دەیخوتنک دەخوکک یدەبیستم، مرۆڤ جار وە، کتنجار دەیخو وە، ستن
ئوەی دەزانت یکک نووسر . لس جاردا هیچی پنبخشی ئوا بمشکیی بیکات بچوارجار

نییو هر دەیخونتوە، دەبت گومان لسایکۆلۆژییتی خۆی بکات، بۆئوەی مرۆڤ بپاکی 
راستقین لکۆمگای ئمدا ئرکی ئیشبکات، دەبت ئوان توڕدات ئوالوە، هستدەکم نووسری 

زۆر سخت و بابتی زۆر وردتری لپشدای، لوە گورەترن لبردەم دادگایکی ناشیرین و 
دواجار . قرەقوشیدا بۆ پاکی خۆی بگڕت، با ئوان حوکمی خۆیان بدەن و منیش کاری خۆم دەکم

 یت، هدەیزان دەکات ک و شتئ مئک لسر کت، هوەو جوان بنووست بیربکاتناتوان
لبرئوە رگا سووک و ئاسانکی گرتۆتبر، ئویش ئوەی بیشونت و گومانی لسر 

هندک نووسین، بۆئوە ننووسراون (دروستبکات، گۆت دەربارەی ئو جۆرە نووسران دەیگوت 
کوە نووسراون خاوەنکو بۆئت، بربوە فوەو نووسین مرۆڤ هیچیان لندنت خومان بی پ

کتب وەک ئاون وای، گر میمونک (زانای بناوبانگی ئمان، لیشتنبرگ، دەیگوت ). دەزانت
، ئم حقیقت، ئستم تۆ چاوەڕبیت )سیریبکات، تنیا ونی خۆی لناودا دەبینتوە

ت ماسیبگرت، ک دەست بتاڵ ئوەی نتوان. نخوندەوارک بتوانت جوانت بخونتوە
دەگڕتوە، ئو درۆی بودەکاتوە ک رووبار ماسی تیا نیی، تنیا بم درۆی دەتوانت وەک 
ماسیگرکی سرنکوتوو بژی و درژە بگمی خۆی بدات، هبت ک ماسیگری زڕقوالپی دیکش 

 بم ئوەی ئم درۆی ناتوانت .هن ک لگیدا ئم درۆی بودەکنوەو بۆی دەسننوە
 ...دایپۆشت ئوەی ک رووبار هیو ماسی هیو ماسیگری دى هن ک دەتوانن ماسی بگرن

لوانش بگوزەرت من زۆر بوام بزیرەکی خونری کورد هی، تا ئستا نبووە، نووسرکی 
کورد تاسر بۆ خۆی بباتوە، من فاشیل توانیبتی بوای نوخب خوندنوارەکی ناو خونرانی 

سیاسیش نیم، حیزبم هبت و بۆ ئندامی زۆر بگڕم، من نووسرم و راوبۆچوونی دروست و 
هوشیارانم بۆ گرنگ، ئوانم بۆ گرنگ نیی ک دژم دەنووسن، ئوانم بۆ گرنگ ک دژم 

م ئوانی دژم بیردەکنوە ئوانی دژت دەنووسن  شونی پکنین و بزەیین، ب. بیردەکنوە
درۆبک، درۆبک، درۆبک دەبت : رزیان دەگرم و گویان لدەگرم، لسیاستدا دروشمک هی دەت

ئم سیاست لئدەب و فیکردا ناخوات، ناتوانیت خراپ بنووسیت، خراپ بنووسیت، خراپ . راست
یانی بوونت راست، بم مژووی مژووی سیاست پە لو جۆرە درۆ. بنووسیت، ببت ئیبداع

ی تیا نییو جۆرە درۆیاندەب لئ ....دەبژووی ئردکار، موەقترین هو دوگختترین پاس. 
ئستا لقۆناغی کۆتایی رۆمانکی نودام، حزدەکم ناوەکی تا کاتی . سبارەت بدوا کارم

سبا گۆڕانکاریی بم، نکوە ئاشکرا نوبوونتبشاری . ردا بل نزیک کوارەدا ئیشقل
. لمژە خونی ئوەم هی، تکستکی راستقین لسر خیاڵ بنووسم. مۆسیقارە سپییکان

برهمی داهاتووم حیکایتکی ئو نوە خیاییی ک لپش راپڕین لدایک دەبت و لمۆدا 
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مژووە نھنی و جوگرافیا نھنییی هر مرۆڤک رۆمانک رۆچوون بناو ئو . هدی هدی دەمرت
دیارە . بشی زۆری رووداوەکان لکوردستانی دوای راپڕیندا روودەدەن. لناو خۆیدا هیگرتووە

هشتا زۆر زووە بۆئوەی لسر جیاوازی ئم رۆمان لگڵ برهمکانی دیدا قسبکم، هر 
ارەی رووداوو جۆری کاراکترەکان ئاشکرا بکم ک قسیکی لو چشن ناچارمدەکات، شتک دەرب

ئستا بگونجاوی نازانم، هند هی لم رۆماندا کۆمک پاوان و حیکایت پکا تریب بیک 
ئم رۆمان الی منوە هوک بۆ . دەڕۆن و پکوە حیکایتی دونیای ئمۆی ئم دروستدەکن

اپڕین، تامانک لو کۆمگا نویی ک هدی هدی تگیشتن لحقیقتی ژیانی دوای ر
من پموای . هدەستت سرپ، تامان لپاوان تازەکانی ئم جیھان، لنامۆو بجگاکانیشی

پیوەندی نوان خیاڵ و حقیقت پیوەندییکی بازنیی، مرۆڤ هر چۆنک لحقیقتدا قووڵ 
یاڵ، هخوە بوە دەگاتتزی بوە ئامتووە دەکتیاڵ بسوڕی خر خولگسکیش لر چۆن

جویکی بازنیی و بکۆتای، ک مرۆڤ قووڵ تیا دەژی، بم بدەگمن هستی . حقیقت
ستراکتوری رۆمانک ئیشکردن لسر ئو ونی، شتک وەک گمی بلیارد، کۆمک . پدەکات

بهرحاڵ رۆمانک . پرشدەبنوە بۆئوەی جارکی دی یکبگرنوەتۆپ ک بئاراستی جیا دەڕۆن و 
درژو پ وردەکاری و پ کشی ک ئاسان کورتناکرتوە، یاخود هرگیز کورت ناکرتوە، من 
هرگیز رۆمانکم ننووسیوە لیک چیرۆک و یک رگاو یک کاراکتر پکھاتبت تا بتوانم 

بئومدم لمانگی . لکردن لدەریای چارەنووسی کۆمک مرۆڤدارۆمان وات م. کورتیبکموە
حوت یاخود هشتدا بیگنم چاپخان، پش ئوە هندک هاوڕێ و دۆست دەیخوننوە، ئیدی 

 .دواتر چاپخان دەزانت، کی دەگات دەستی خونر
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