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 وێندنەوە بەشێكی سەرەكیی ژیانم بووەنووسین و خ

 
 جاف كێیە و چییە؟ پرسیار: خوسرەو

ەفە و خانەبەندی ڕێزی هەمیشە ڕ بەندە لە خێزانێكدا چاوم كردووەتەوە و گەورەبووم،وەاڵم: 

لەبەر چاو بووە، منداڵ بووم، بەالمەوە سەیر بووە بۆ ماڵی خزمانم وەك ماڵەكەی  كتاوخانەم

 تیا وەدی نەدەكرا و تەنها لە ماڵی ئێمەدا ئەوە دەبینرێت؟ئیمە ئەو جۆرە شتانەی 

ئەوەی من دەیڵێم بۆ شەست و دوو ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە، ئەویش لە الدێیەكی 

 گەرمیاندا بە ناوی " كەالر"، كە سەرجەم دانیشتووانی نە دەگەیشتە سەد خێزان. 

بەگزادەدا، كە خاوەنی ناوچەكە با ئەوەیش بڵێم سەد خێزان لە دەوروبەری چەند ماڵێكی 

 بوونە، وەك خاوەن موڵك و هەروەها چاوساغ و دەمچەرمووی عەشیرەت...

لە ئاوا دەوروبەرێكی كۆمەاڵیەتیدا، باوكم لە ڕووی بیروباوەڕەوە لەگەڵ مام و ئامۆزاكانیدا 
ە جیاواز بوو، پەیوەستە بە خوێندنەوە و ڕیزكردنی كتاو و كتاوخانەوە سەرگەرم بوو. جگ

لە كتاو و كتاوخانە، بۆخۆی وەك چیرۆكنووسێك، وەك وەرگێڕێك لە گۆڤاری گەالوێژی 
چل و پەنجاكاندا، وەكوو هیوا و شەفەق بەشداریی كردووە. پەیوەستەیش پێوەندیی پتەوی 

 لەگەڵ كەسایەتییە ناسراوەكاندا هەبووە. 
ا بە حیساب خۆیان لە بیرم دێت چەند كەسێكی ڕۆشنفكر و زۆرتر چەپگەرا لە ماڵی ئێمەد

شاردبوویەوە، بەاڵم لە ڕاستیدا بە خۆشاردنەوە نە دەژمێردرا، دەوڵەت و دەستەاڵتی ئەو 
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زۆر پارێزی لەوەی دەكرد دەستدرێژی بكا بۆ ناو عەشیرەتێكی وەك جاف و دەم، 
 بەگزادەكانی ناچار نەبوایەن نەیدەكرد.

ە ئەمری گرتنیان دەرچووبوو، ڕایان لە بیرمە منداڵ بووم چەند كەسێێێك بە تۆمەتی شێێیوعەتییەو
عەلی بەگی حسەین بەگ، كەمالی كردبوو لە كەالر لە ماڵی ئێمەدا بوون، سێ كەس بوون"  بەگی 

......................." كەالری پەنجاكان وەك قەاڵی لێقەوماوان وابوو، میرزا كەریم و یەكێكی تر
یەدەك ڕادەكێشێێێێێا كورد و عارەب و توركمان زۆر لێقەوماوی تیادا بوو، زۆریان تۆمەتی بكوژیان 

لەوێ پەنابەر بوون، دەوڵەتی عێراقی دەسێێێێتی بۆ نەدەبردن، هەتاوەكوو لێقەوماوانی ئێرانیش لە 
كەالردا دەبینران، بۆ نموونە "قەدەمخێر" ژنە شێێێێێۆڕگێڕەكەی لوڕسێێێێێتان لە ناچاری ئێرانی بە 

وو سێێێێێێاڵ لە مێاڵی عەبێدوڵاڵبەگی جێهێاڵ، پەنێای هێنێێایە بەر بەگزادەكێانی جێاف. نزیكەی د
شارە وەك  ستی ئەو  سەعدیە"دا ماوەتەوە، ئاخر نیوەی ڕا شاری قزرابات " سرەو بەگدا لە  كەیخو
جاف لەو  ید  باوكم حەمەسێێێێێەع پاشێێێێێێا لەوێیە، گۆڕی  ڵك هی ئێمەیە، مزگەوتی مەحموود مو

 جافە. مزگەوتەدایە، بۆیە كورد حەمرین بە هی كورد دەزانێ چونكە موڵكی ئێمەی كوردی 

ئازەر"ی  لە ماڵی ئێمەدابوو، بەناوی "  ئەمەی دەگێڕمەوە، بۆ خۆم لەبیرمە كرێكارێكی ئێرانی "
اڵمان پێ گەیشێێێێێت سێێێێێ ەی چەپگەرایی پێوە بوو، هەو تۆمەتی " وەك وتم باوكمعەلی تووركە
ن بۆ پشێێێێێكنینی كتاوخانەكەی بابم، بابم لە هجەت عەتیە" مودیری ئەمنی عام دێە"تەحقیقاتی ب

كتاوی  كی ئەوتۆ لە كەالردا نەبوو بتوانێ و  بزانێڵدا نەبوو، دایكم دەسێێێێتەپاچە بوو، كەسێێێێێما
.... سێێێەری لە كتاوخانەكەی باوكم وەدەری بهێنێچەپگەرا و هاندەری كۆمەنیسێێێتی كامەیە، تا 

م پەریشێێێێێانە دەڵێت خانم من دەتوانم ئەو مدایك بە ە تووركەكەكرێكار سێێێێێڕمابوو، چی بكات. 
، بە نەختێك  ەزانی هەر بە توركیش قسێێێێێەی دەكردەدەر بهێنم، دایكم توركی چاك دكتاوانە و

دەڵێت: گیت...گیت.. واتا الچوو الچوو...   گیت ناكات و ناڕوا و سێێێێێوور   پێی تووڕەبوونەوە
  دەبێ لەسەر قسەی خۆی و دەڵێت دڵنیابە من ئەو كتاوانە دەناسم!
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دەداتەوە و پێی دەڵێت: ئاخر كرێكارێكی وەك  میوەاڵ دایكم هەر بە ئاڵۆزی و سێێەرلێشێێواوییەوە
 تۆ لە كوێنەوە ئەوەی بتوانێ بكەی! 

تاوانە  ناسێێێێێم، برایەكم هەیە لەو ك تاوانەی دە باوەڕبكە من ئەو ك ێت:"  مدا دەڵ لە وەاڵمی دایك
 ."دەخوێنێتەوە، بەالی ئەوەوە ئەو كتاوانەم دیوە

و ڕۆیشتنە  ودەم كارەبا نەبوو، لۆكسیان هێناناچاری ڕازی دەبێت، لەبیرمە شەو بوو، ئەدایكم لە 
ێك لۆكسێێێێێەكەی بەرز دەكردەوە، من  كابرای لۆكس هەڵگر نەخت باوكمەوە،  خانەكەی  تاو نێو ك
ئەوەندە منداڵ بووم سەرم نەیدەدا لەژێر لۆكسەكە لەنێو كاتژمێردا   كۆمەڵێك كتاوی دەرهێنا و 

ابەتەی وا بۆی دێن لەم كتاوخانەیە نەماوە بە دایكمی وت: بە ڕاحەتی بنوە، تاقە كتاوێكی لەو ب
و وەدەرم هێناوە... بە سێێ ەینێدا كۆمەڵێ پشێێكێنەری ئەمنی بەهدا هاتن و گەڕان و پشێێكنینی 

ن     ما یان نەدۆزییەوە، دوای چوار  تانە بابە یان لەو  ماركسێێێێێیەت تاوێكی  یان بۆ كرد هیچ ك ورد
كارۆری پێ دڵگران بوو، تمەزبابم ز گەڕایەوە ئێران و دەسێێێێێتگیركرا و ئیادامیان كرد. ە ی كرێ

" سێێكرتێری حزبی تودەی ئێران بووە و بە چاوسێێاهیی حزبی شێێیوعیی یەەهەمان "خوسێێرەو ڕۆزب
عێراقی نێردراوەتە الی باوكم، برادەرانی حزبی شێێێێیوعی دەربارەی مامەڵە و ڕەفتاری ماڵی ئێمە 

 لە ئاستی چۆن بووینە؟

ۆر باش بووە، تەنها خوشێێێكێكی خاوەن ماڵ عەقڵێكی لە وەاڵمدا وت ووی: سێێێەرجەم ڕەفتاریان ز
، ب ە" ئا لەو ە، بڕۆ، وەرە، الچۆ، بێنەتدەرەبەگایەتی لە خولیایدا هەیە، زۆر بە فەرمانە"هەسێێێێێ

ز 1983ە ڕاسێێێێتی كردووە، ئەو پوورەم ناوی پەریخان بوو، لە سێێێێاڵی بابەتە خوسێێێێرەو ڕۆزب
 .ووەكۆچیدوایی كرد

 دیوارێكی ئاوا لە دامێنی دایكمەوە داخزاوم و پەروەردە بوومە. جا كاكی ئازیز، بەندە لە چوار

هەفتەی جارێك سێێوارێكی بۆ قەسێێری شێێیرین دەنارد لە ئێران، ئەوی ڕۆژنامە و لە بیرمە باوكم 
ناوە، وەك: گۆڤاری تەهران مسێێێێێەوەڕ، تەرەقی،  تانە هەبووە بۆیان هێ گانە و هەف مان گۆڤاری 
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رگكردوون و پاراسێێتوونم... ر، بەندە هەر هەموو ئەوانەم بەفیردەوسێێی، ئومێدی ئێران و بڕێكی ت
كانی حزبی توودەی ئێرانی پێ دەگەیشێێێێێێت "حزبی  ئەو بەوەیش ڕازی نەبووە تەواوی باڵوكراوە

حزبی شێێێێێیوعی" كوردیەكی پاك و ڕەوانیش فێربووە، تەنها بە خوێندنەوە ڕازی نەبووە و  -تودە
ردی كردووە و خۆیشێێێێی لە مەیدانی داسێێێێتان دەسێێێێتی بە وەرگێڕانی فارسێێێێی و عەرەبی بۆ كو

تێێاقیكردووەتەوە" لە گەالوێژ، شێێێێێەفەق، هەتێێاو و ژین" بەرهەمی باڵوبووەتەوە، بەردەوامی لە 
ولیاوە، وەك الیەنگیر نەك خوێندنەوەدا وای لێ كردووە بیروبۆچوونی "ماركسێێێێێیەت"ی كەوتە خ

وی ئەو گۆڤارانەم ال ماوە و بەرگم .. بەندە تەواهاوكاری حزبی شێێێێیوعی عێراقی كردووە.ئەندام، 
 لێ گرتوون و لە مێردمنداڵیدا توانیم ئەو گۆڤارانە بخوێنمەوە.

لە دێی كەالردا قوتابخانەمان هەبوو، لە ناوچەكەدا تەنها قوتابخانەیەك بووە لە دەڤەرەكەدا، كە 
مانی عێراق باپیرمەوە دروسێێێێێتكراوە، كە ئەو دەم نوێنەری پەرلە بووە."  لە الیەن حەمەبەگی 

لەگەڵ دوژمنانی كوردا لەو دەمەدا هۆشێێێێێیاران  ێنەری كەركووك" ملمالنێی حەمەبەگی باپیرمنو
 ئاگادارین. 

ئێمە لە قوتابخانەدا بە عارەبی دەماخوێند، بەاڵم لە الیەن بڕێك لە مامۆسێێتای كوردەوە، سێێروود 
ەتەوایەتی و بڕێك و بڕێك لە هەڵ ەسێێتی نەتەوەییمان پێ دەوترا، چوارتەنیشێێتەكەیش هەسێێتی ن

 جوواڵنەوەی ئەندامانی حزبی هیوا لە بیروڕای خەڵكدا بنی نابوویەوە. 

بۆخۆیشی گۆڤاری گەالوێژ و بڕێك كتاوچەی كوردی گۆڤاری دیكەیش دەگەیشتنە دەستی باوكم، 
چیرۆك و باسێێی بۆ گەالوێژ و گۆڤارەكانی دیكە دەنووسێێی و باڵویان دەكردەوە... كە پاشێێایەتی 

سەری واڵتی گرتەوە و گۆڤار و كتاوی جۆراوجۆر هەڕووژا،  ئیدی شەپۆلێكی تازەی بەهێز، سەرتا
لە چاپ دران. بە دڵنیایی خوێندنەوەی ئەوانە لە فێربوونی كوردی و نووسێێیندا كۆمەكیان كردم. 
ئیدی شێێێەلم كوێرم دەسێێێتناپارێزم ملم پێوە نابوو، هەرچیم بەدەسێێێت هات ا دەمخوێندەوە، وەك 

سییەك و خوا ست دەمخوێبر ست و نێكی جۆراوجۆری بخرێتە بەردە شە ستایش تەمەنم  ندەوە. ئێ
 ت ساڵە ... هەروا بەردەوامم.هەش
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لە خوێندنەوەیدا وردە وردە تەماحگیری نووسێێێێێین بووم، شێێێێێیاری لەن  و ناڕێك و نامەوزوونم 
اوچەی دەنووسی و بۆ كوڕ و كچ و هاوتەمەنەكانم دەخوێندەوە. ئیدی ئەوەندە بە خوێندنەوەی كت

جۆراجۆری دەرەكییەوە سێێەرگەرم بووم، ئەوەندە پابەندی وانەكانی قوتابخانە نەدەبووم... هەروا 
 لەو بەزمەیدا بەردەوام بووم. 

 شۆڕشی چواردەی گەالوێژ و هەڕووژانی پاشایەتی هات بەسەردا. 

گوێم بە  دەرودەروازەیەكی تازەی پڕ لە ئاشێێێێێووفتەگی و هەرا و هۆریا كرایەوە. لە هەمان كاتدا
دەن  و وشێە و واژەی تازەبابەت ئاشێنابوو... بەاڵم یەشێتا خۆم بەوەی نەدەزانی بابەتێك بنێرم 

 بۆ یەكێك لە ڕۆژنامەكان، یان گۆڤارێك، تەماحگیری ئەو كارە بووم... ئا... بووبووم.

بانێ دەسێێێێێتی پێ كردبوو، تەنگە پارتی و برادەرانی حزبی گملمالنێ و حزب، حز ژەكە لەنێوان 
منیش وەك هەر الوێكی تازە پێگەیشێێتووی خوێنگەرم ڕۆیشێێت وومە نێو ڕێكخراوی وعیدا بوو، شێێ

، ڕۆژ نەبوو شەڕ و دەست الوانی دیموكراتی كوردستانەوە لە شاری خانەقیندا، لە ناوەندیدا بووم
 بە یەخە نەبینەوە لەگەڵ ڕێكخراوی گەنجانی سەر بە حزبی شیوعی.

شێێێكاندووم. برینداریان كردووم، با ڕاسێێێتگۆبم، لە شێێێەڕ و  چەند جار لەو شێێێەڕانەیدا سێێێەریان
ە كۆمەڵ پەالماریان یەخەگرتن، خۆم نەدەشێێاردەوە ئەگەر تووش هات ام، جارجارێكیش ئەوانەی ب

جێگەدا، ئەگەر دوو یان سێێێێێێ كەسێێێێێیش بوایەن، پەالماریانم داوە. ئیتر وەزعەكە  دابووم لە پا
او شێێێاری خانەقین بوو بە هەوێن و كەرەسێێێتەیەكی ئاوابوو، بەاڵم هەر ئەو دوو سێێێێ سێێێاڵەی ن

دەوڵەمەند، لە ئارەزوو و فكر و قوواڵیی ئەندێشێێێێێمەدا، سێێێێێەرەنجام ڕۆمانی كۆردەرە لە دامێنی 
 شاری خانەقین و بیر و ئەندێشەمدا داخزا و كەوتە كتاوخانەی كوردییەوە...

ردەمەیشێێدا گۆڤار و تا سێێاڵی شێێەسێێت، جورئەتی باڵوكردنەوەی نووسێێینەكانم نەبوو، لەو سێێە
هدا،  خانەقینەوە گوێزرابوومەوە بۆ شێێێێێێاری بە نامەی كوردی دانەدانە دادەخران، منیش لە  رۆژ
ڕۆژنامەیەك بەناونیشێێێێێێانی "پێشێێێێێكەوتن" بە كوردی و عەرەبی لە بەهدا دەردەچوو. لەوێوەوە 
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عارف چەندان چیرۆكم بەناوی "كاكەی جاف" باڵوكردەوە. لە دواییدا كاتێك مامۆسێێێتا حوسێێێێن 
ناڵێی ئەم " كاكەی جاف"ێێێێە،  ی كوردی دەنووسی، لێی پرسیم، ئەرێكتاوی ب لۆگرافیای چیرۆك

 كێیە؟

 وتم: وەاڵ خۆ ئەوە منم... 

 وتی: ئەوە تۆیش لە كۆنە مارخۆرەكانی...

زۆری نەكێشێێا ڕۆیشێێتمە ڕێزی پێشێێمەرگایەتییەوە، تا پلەی سێێەرلقی سێێەركەوتم، كە مفاوەزات 
ددا هاتە كایەوە، توانیم بڕۆمە دەرەوە، تا ماوەی هەژدە سێێێێێاڵ لە دەرەوە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەن

 بووم و كۆلیژی هونەرەجوانەكانم تەواو كرد" ڕشتەی میاماری".

بۆخۆم جاروبار دەمنووسێێێی، بەاڵم جێگەیەكم نەبوو بۆ باڵوكردنەوە، وەك هەر كوردێكی ئاوارەی 
 ئەو دەمە بە نووسین خۆم دەالواندەوە. 

وێندنەوە بەشێێێكی سێێەرەكیی ژیانم بووە و ئێسێێتایش هەر بەردەوامم و خۆمی پێ نووسێێین و خ
 دەالوێنمەوە. 

ەر دەوای ئەفسێێووناوی دەڵێن: سێێەگ زمانی بكاتە زامی زامەكەی زوو خۆش دەكاتەوە... من ئەگ
 ، بەرگەی یەك مانگی ئەم سەردەمە نەزۆكە ناگرم.نووسین نەدەبوو

ەس... تێكەڵ بە تەنهایی موتڵەق جاروبار لە تەنهاییدا دەرمانی دەردی كاری من نووسێێێێێینەو ب
مۆزیكێكی كالسێێیكی ئێرانی یان هیندی كالسێێیكی ئەورووپی ڕۆحی بەسێێتووی یەخزەدەم دووبارە 

 دێتەوە جووڵە.

هەڵنەهێنراوەكان دەخەمە بەرچاو. ئەو  ەیكەرسێێێێێێازی دەبەم، لەو ڕێگەوە ڕازەیان پەنا وەبەر پ
، تاوێكی وا دەگەمە قۆناهی برژان و سێێێێێووتان. ئەگەر ئێمەمانان حەلە دڵ و دەروونم دێنە تاو

 نەتوانین  لە واقیع ڕابكەین هەر بە ئێوارەوە جوانەمەرگین. 
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خۆ شەڕی ئوحد بە ئێمە ناكرێت، لەشكری بەران ەرت هێندە زۆرن، هێندە زۆرگۆن و ستەمكاران، 
گەوازی كابرایەكی وەكوو منی و شێێمشێێێری نەزانی سێێاو دەدەن و بان هوبەل و الت و عزاهەزاران 

 گەرمیانی بێپشتوپەنای دوور لە شار لە قوڕگدا خنكێنراوە. 

چەرمووە دڵڕەشێێەكانی بواری ڕۆشێێن یری بۆ بەزمێك شێێایی لۆهانێك، یەشێێتا باشێێە، جاروباریش 
 چوزانم ڤیستیڤاڵێك بانگهێشتمان دەكەن.. خودا بدا بەرەكەت....!

 

 ێت، دەكرێ لە واقیادا دوور بكەوێتەوە؟ پرسیار: ئایا دەبێ رۆماننووس چۆن ب

وەاڵم: ئەوەی بزانم نێێابێ هیچ ڕۆمێێاننووسێێێێێێێێك لە واقیع دووربكەوێتەوە، ئەو نزیك وونەوەیە 
 كەموزۆری هەیە و بەستەگی بە بەرباڵوی و پانتایی تەجرووبە و بەسەرهاتەكانی ڕۆماننووس. 

شار 2012من  لە " دیداری ڕۆمانی كوردی"دا لە دهۆك  سی  سم كرد، كە چەند با زایی ڕۆماننو
شنایی تەواوی هەبێت، كە چەند  دەبێ ئاگاداری دەوروبەر و جوگرافیای واڵتەكەی بێت... ئیدی ئا
جۆر ئاژەڵ لە واڵتەكەیدا هەیە، چەند جۆر دارودرەخت و درەختچە و بنچك و گوڵ و داروبەردی 

ێت.  تدا هواڵتەكەی ب ئافرە ندی لەگەڵ  یازەیش دەبێ پێوە تان" بۆ ئەو ن ئافرە ێت" یەكێ لە  ەب
شێێێێوەی ئەو پێوەندییەی كێشێێێایە باری سێێێێكس و ناو پێخەفەوە." ئەو كەیفی خۆیەتی، بەاڵم 
بەندە واقیایانە دەنوڕمە دونیای ئەمڕۆدا، دوور لە هەیاهۆی پڕوپووچی خۆ وەدەرخستن و پەنجە 

 بۆ درێژكردن. 

شارۆچەكەیەكدا دەژی، چۆن چۆنی  بەندە دەڵێم سەیرە نووسەرێك یەشتا لە تەنها لەگەڕەكێك و
 دەتوانی ڕۆمانی سەركەوتوو بنووسێت؟

نەك هەر ئەو نووسێێێێێەرە تازە پێگەیشێێێێێتووانە، بەڵكوو ئێمەمانانیش تا ئەم عومرە ناتوانرێ لە 
 بواری ڕۆشن یریدا یان لە رۆماندا خۆمان بەسەركەوتوو بزانین...
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سێك دەكەنە بتێكی بتخانە، گوێم لە پیاهەڵدانی بێ نەمای ئێرە و ئەوێ نییە، كە  شارێكدا كە لە 
 بەندە دوای شەست و پێنج كتاوی لە چاپدراو، وا دەزانم یەشتا سەرەتای نووسینمە.

 

 چۆن ڕۆمانەكانت وەسف دەكەیت؟ پرسیار:  

وەاڵم: ئەوانەی ڕۆمانی "هیچ" بە وردی بخوێننەوە، دیاردەكان، ڕمووزەكان بە زەقی وەدەردەكەون، 
واری ڕەشێێی زۆر و زەوت و ترسێێدا سێێەریان هەڵداوە و بانگەوازی "ئەوەسێێانێ" كە چۆن لەژێر دە

ووەوە توشێێیان دەخەنە بەرچاوی خوێنەر " لە كاتی خۆیشێێدا چاوسێێاهی سێێەردەمی بەعس لەو ڕ
، كەسێێێایەتیی " ئەندازیار" لە ڕۆمانی " كردووم"، لە ڕووی وەدەرخسێێێتنی كەسێێێایەتیی خۆمەوە

وە نزیكە و جاروبار كەسێێێێێایەتیی نووسێێێێێەر لە چەند الوە خۆی ڕاز"دا تا ڕادەیەكی زۆر لە خۆمە
وەدەر دەخات، وەك لە ڕۆمانی هەشێێت بەرگی دەرباردا، ئەو كارە كراوە، ڕەنگە لە داهاتوویشێێدا 
هەمان شێێێوە كارم لێ بووەشێێێتەوە. ئێمە یەشێێتا لە چوارتەنیشێێتێكی سێێنوورداری تەمومژاویدا 

و ئیمان و بەندەكانی ژیان بكەین...  دەوروبەرە گرفتی دەژین و یەشتا ناتوانین ڕاستەوخۆ باس ل
ڕاسێێێێێتە لە سێێێێێەردەمێكدا دەژین ئازادین، بەاڵم ئازادی ڕەها و موتڵەق، نە ئەوسێێێێێا بووە و نە 

 ئێستایش.

كانی دوای مەرگ بیر دەكەمەوە،  بارەی مەرگ و چۆنییەتی ڕووداوە من بە شێێێێێێوەیەكی تر دەر
دو" تەواوی قارەمانەكانی ئەرواحن، الم وایە بە وردی ئەوەسێێێێا ڕۆمانێكم نووسێێێێیوە بەناوی "دەه

توانیوتم قۆناهی دوای مەرگ بخەمە بەرچاو. خۆ باس لە واقیاەیتی ئافرەت و پەیوەندی نێوان 
نێر و مێ، یەشێێێێتا باسێێێێكردنی یاسێێێێاهە... قەدەهەیە و خودی بڕێك لە ژنەكان تەنها بۆ " خۆ 

ی خودایش دوورن لە واقیایەتەوە... هەر نەبێت وەدەرخسێێتن" هانی ئەو تێفكرینە دەدەن و تا ال
 ، ئیتر بانێكە و چەند هەوا!لە ژیانی تای ەتیاندا

 پرسیار: ئایا خۆت بە سەركەوتوو دەزانیت؟
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وەاڵم: لە بڕێك جێگە و كار و كردەوەم خۆم بە سێێێێێەركەوتوو دەزانم و لە بڕێك جێگەی تردا 
وتن بە شێێێێوەی پینەوپەڕۆ بەدی بێنم... هێشێێێتا بە گومان و لە تەقەالدام. من نامەوێ سێێێەركە

 بێت. سەركەوتنیش كارێكی نس ییە ڕەنگە ئەوەی الی تۆ نەجاح بێت، الی من فەشل

 

 پرسیار: لەبارەی زمانزانییەوە چی دەڵێن؟

ندە  مانەكە، هەرچی زۆرتر، ئەوە خاوەن ز یارییە بۆ  مانزانین دەروازەیەكی بەرباڵوی زان وەاڵم: ز
 باشتر.

كۆی تارانم، كۆلیژی هونەرە جوانەكان، هێندە عاشێێێێێە و شێێێێێەیدای ئەدەبیاتی من دەرچووی زان
سەربوردەی فەرهەنگی ئێرانیم، كاتێك دەڵێم ئێران، یانی میللەتانێك كە لە  شانە  سیم، دەروێ فار

 ئێراندا ژیاون.

 ئەمە كوردە، فارسە، ئازەرییە، عارەبە، تووركە، لەگەڵ كەمایەتییەكانی تردا. 

ستەاڵتێكی دڕ و ئەو فەرهەنگە ئە شێت، دە سا تیادا بێت هەڵیدەلوو وەندە دەوڵەمەندە نەهەن  ئا
خوێنڕێژی وەك مەهۆل، لە فەرهەنگی ئێراندا توانەوە و ئایین و كەلتوور و شێێێێێوەی ژیانی ئێران 

 نغرۆیانی كرد و ئەوڕۆ كۆمەڵێك، یان شارێك لەوێ وەدی ناكرێێت بەناویانەوە.

 ەتەكەم تا دەتوانن زمانی میللەتانی تر فێربن. من الم خۆشە خوێندەوارانی میلل

بە دڵنیایی ئاگاداربوون لە زمانی میللەتانی تر، یانی كردنەوەی دەرودەروازەی جۆراوجۆری، كە 
 بۆ لێزانەكەی ...

 

 پرسیار: سەرەتا ب چی دەستت بە نووسین كرد؟
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ستم پێ كردووە بەناوی "كاكەی جاف" لە ڕۆژن سەرەتا بە چیرۆك دە امەی پێكشكەوتندا، وەاڵم: 
چەندان چیرۆكم باڵوبووەتەوە لە كتاوی بی لۆگرافی چیرۆكی كوردیدا" حوسێێێێێێن عارف" ئاماژەی 

 بەوە كردووە.

 

 پرسیار: كەی دەنووسی؟

سراوم  شەمەكینەیدا وەاڵم: من ئەگەر كەسێكی نا سرێت، لە ئا شتەوە بێت هیچم پێ نانوو بە تەنی
 باشی دەنووسم.  بم بە مەرجێك ناسراوی تیادا نەبێت، بە

 بەندە ڕۆمانی "گەماڵ"م لە چایخانەیەكدا بەناوی "شیراز" لە شاری لەندەندا، نووسی.

سااڵنی عومر  سادا جیاوازە، تەمەن كاری خۆی كردووە، زۆر لەوانەی هەم بوو،  ستا لەگەڵ ئەو ئێ
ستا لە تەنهایی موتڵەقدا نەبم هیچم پێ نانووسرێت، نەشنوویەتیبە تااڵنی بردوو سان . ئێ سم دی

 پەنا دەبەمە بەر تەنهایی، بەڕاستی تەنهایی خو و خەسڵەتێكی خوداییە...

مرۆڤ، چوزانم من ئەو لەزەتەی لە تەنهاییدا دەبینم و دەگەمە ئاكام و سێێێێێەرەنجام، لەوێڕا گوڕ 
دەسێێێنمەوە و خۆم تازە دەكەمەوە، لەوێڕا بەرگەی بۆنەهات و نا بەران ەرییەكان باشێێتر دەگرم. 

قەینا ڕۆژانە ئەوەی دەی ینی ناهەقە، ئەوەی ن ئەمەیە و بە هەڵسێێێوكەوتەوە شێێێیرینە، ئیدی ژیا
 گرفتە لە دەروونتا، لەزەتی مەزڵوومییەتە، كە چەندە زاڵە بەسەر هەوەسی زاڵم ووندا.

لەوەیش گەڕێ، دەوڵەت و دەسێێتەاڵت ئاگاداری حەقیقەتی ڕۆشێێن یری ئێسێێتای ئەم واڵتە نین و 
 الوە.  چاوساهانیان خستووەتە

 لة الخیل شدوا علی.... ەبەكان لە مێژوودا وتوویانە: من قئیتر ڕۆژگارەكە وایە، بۆیە عار

 پرسیار: ڕۆمانی كوردی دەخوێنیتەوە؟
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وەاڵم: با لەگەڵتا ڕاسێێێێێتگۆبم، من هیچ لەزەتێك لە خوێندنەوەی ڕۆمانی كوردی نابەم، سێێێێێەیر 
 لەوەدایە زۆربەی زۆریانیش دەخوێنمەوە.

ی سەرینەكەمەوە چەندان ڕۆمانم داناوە، هەروەها كتاوی جۆراوجۆری تریش و بە دڵ هەمیشە لەال
بسێێێێێەلمێنم، بە تەئكیێێد  ەبیمەكێێان دەخوێنمەوە و خواخوامە هەڵو داوەوە... ڕۆمێێانە كوردیی

ڕۆژگارێك لە پێشە ڕۆماننووسی كورد، بەبێ پەساپۆرت ئەو سنوورە بشكێنن و دەست لە دامێنی 
 ی گیر بكەم، كەی؟ من ئەوە نازانم! بەاڵم ئاواتەخوازم.دونیای ڕۆمانی جیهان

 

 پرسیار: دۆخی ئەداكردنی ئەركی ڕۆشن یریەتی كورد چۆن دەبینی؟

بەداخەوە ئەو مەودایە گەلێك كەم هانەسێێە وەاڵم: ئەركەكە بەر لەوەی نەتەوایەتی بێت وژدانییە، 
ۆشن یرییەكان نەیانتوانیوە ڕۆڵ و كەم پشوویانەیە. تا ئێستا نە ڕۆشن یری كورد و نە دەستگا ڕ

 و ئەركی خۆیان بەجێ بهێنن.

تێێاكە كەسێێێێێەكێێان، گرفتێێاری چینێێایەتییەكێێانن، ئەمە حزبچییەتییە، ئەمە شێێێێێێێارچییەتییە، 
 سەرمێزچییەتییە.....تاد.

دەزگا ڕۆشن یرییەكان خۆ لە ئاسمان دانەباریون، ئەو چیتیانە بە ڕێگەوەیان دەبەن، بۆیە ئەمەیە 
 ن یریەتی ئەم قۆتاهەی ئێستامان. وەزعی شڕی ڕۆش

 


