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کانی   گرنگه شه  به کک له یه رۆمان به
ت، زۆرجار رۆمانک درژمر ب ده ده ئه

  ک بگۆڕت، بۆ نموونه تی کۆمه توانیوویه
کسیم  مه(ی -پی وابوو رۆمانی دایک) لینین(

 ساڵ 10شی رووسی ، شۆر)گۆرکی
م  فتاکاندا ئه له کۆتایی حه.  پشخست

کی  ريیه کاریگه  کوردی، که   کرایه رۆمانه
وارو  ر چینی خونده سه ی له وره ئجگار گه

رۆمانی . بوو وکات هه رۆشنبیری ئه
مال و ئازادی یا  شار که ى، یه-دۆک مه حه(
کان   باشه رۆمانه ، به)ی، کازانتزاکی-رگ مه
ری  ردوو نووسه ن هه الیه  له رت، کهژمرد ده
،  ن زاده سه بدوی حه عه ( وه ی کورده وره گه
ل . کوردی کراون به) ریمی حوسامی که

مان  رم بینی، هه رۆمانی کیمیاگه  کاتک که
  م رۆمانه که ئه. بوو الم ريی هه کاریگه

( رازیلی  ی به وره نووسینی رۆماننووسی گه له
ن زاده  سه ، ئاسۆی حهو یه)لۆ کۆیلۆواپ

وه  کانگای دمه له. کوردی تی به کردوویه
ئاسۆی (رز  ی به ئاراسته وره  سوپاسکی گه

راستی کارکی   به،م که  ده )ن زاده سه حه
  . ئجگار باشی کردووه

  
  !کات؟ ر باسی چی ده کیمیاگه
ر چیرۆکی الوکی شوانی  کیمیاگه
  م شوانه ئه ، که )سانیاگۆ(  ئیسپانیيه

شی وای  و ئازادیه ر ئه و هه سکی ئازاده که
دوای گرکانی  شوان و به کات ببت به لده

بت و  ژیان نه رت و ترسی له ژیاندا بگه
رگا تاریک و  ی ده وه وی کردنه هه

   ئازاده م شوانه ئه. کانی ژیان بدات ترسناکه
ونک  کدا خه یه نیسه سووچکی که رۆژک له

  وره کی گه یه نجینه یدا گهت بینیت، که  ده
ن  شیدا پی ده که ونه خه ر له ، هه وه دۆزته ده

کانی  هرامه  نزیک ئه  له یه نجینه م گه ئه که 
م  ی بگات به وه ویش بۆ ئه میسره، ئه

ی رگای دوورو ترسناکی بیابان و  ونه خه
له ئیسپانیاوه بۆ . ر به گرته ریبی ده وتی غه

رگا تووشی  له. وت که دهر وتی میسر به
ساتی جۆراوجۆر  ندین رووداو و کاره چه
، پیاوچاک  سی دزو دڕنده ندین که بت، چه ده

  کانه لۆ کۆیلۆ زۆر زیرهپاو. بینیت و زانا ده
ناو  بکات و له کان پناسه تی مرۆڤه توانیویه
    . کاندا رۆیان دیاری بکات رووداوه
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  .. زمانی نووسین

زمانکی زۆر ساده  به  م رۆمانه ئه
جۆرک  وی داوه به ر هه ، نووسه نووسراوه

. موو مرۆڤک لی تبگات  هه قسان بکات، که
کار  کنیکی نوێ به تی ته کۆیلۆ توانیوویه

ندین   چه  به که  رۆمانه بھنت، بۆ نموونه
 زمانی  جارک به. شوه زمان نووسراوه

زمانی  کات، جارک به  ده  قسه سانیاگۆه
زمانی  ، جارک به که  ئینگلیزه شتیاره گه

م  سی دووه ، جارک راناوی که که ره کیمیاگه
م جۆره زمان و  ئه هنت، که  کارده به

چت   بۆ من شتکی نوێ بوو، پ ده نووسینه
مک هیالک بت یان لی تک  ر که خونه

ت بیت و  بچت، ل کۆیلۆ ناهیت بتاقه
کان  کان زمانه وداوهپی رو تی به توانیوویه

کی  یه شیوه کانیش به کاربھنت و رووداوه به
  . جوان دارژراون
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  .. کانی وانه رووداو و پاه
یک رووداوی  تی کۆمه کۆیلۆ توانیوویه

  یرو خۆشمان بۆ دروست بکات، که سه
 تووشی و که  ناو رۆمانه کشته ر راده خونه
و  تی و هیالکيی ناکات، بگره ئه بتاقه

کات هۆگری  ر ده خونه  وا له رووداوانه
 ندین چه تی له  پیه که ره فه سه.  بت که رۆمانه
 سات و رووداوی خۆش و ناخۆش کاره

)  وه ن دزکه الیه ی سانیاگۆ له که دزینی پاره(
دوکانی (  تووشی وه ل پاش ئه

وێ  ، له)تب  ده که کریستافرۆشه
ک  ناست و کۆمه  ده که کریستافرۆشه

رو   فه ، پاشان سه دیالۆگی جوانی نووسیوه
  ره ، ناسینی کیمیاگه که کاروانی بیابانه

،  که  ناو رۆمانه وکردنی به  و تکه که ئیگلیزه
)  زیه که(ویستيی   پاشان چیرۆکی خۆشه

حرا باس  کی سه  ژیانی خهکات و ستپده ده
  وت به که رده  ده که ره ئینجا کیمیاگه. کات ده

ر  سه ريی به کی کاریگه ره کی سه یه شوه
  یشتن به خات، پاشان گه رده  ده وه که رۆمانه

ی  وه کان، ڕووتکردنه هرامه وتی میسرو ئه
شفکردنی  وه و که که یه ته ند چه ن چه الیه له

یر  کی سه یه شوه به ، که  هک نجینه شونی گه
ی ڕووتی  وه کان پاش ئه ته چه(وت و  که رده ده
وه باسی  پکردنه گاته وه، به نه که ده
وته ناو  که  ده ن، که که ی بۆ ده که نجینه گه
). ی تدا دیبوو که ونه  خه ی که یه نیسه و که ئه

ی بیبوو بۆ  موو ڕگایه و هه سانیاگۆ ئه
  ن که وان پی ده  میسر، ل ئه ی بگاته وه ئه
  یه م شوه تی، به  وتی خۆیه  له که نجینه گه
  که نجینه وه بۆ شونی خۆی و گه رته گه ده
  . وه دۆزته ده

  
    ..م رۆمانه گرنگيی ئه

سک  موو که  بۆ هه  زۆر گرنگه م رۆمانه ئه
م  ئه.  رۆمان و ژیان تبگات وت له  بیه که

ی  ترین وانه وره دا، گه ره الپه150   له رۆمانه
س  ندک که زۆرجار هه. کات ژیانمان فر ده
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کانی زۆر  ره بت الپه ، رۆمان ده پی وایه
زن  یامکی مه توانت په بت، ئینجا ده

ت که   پمان ده م رۆمانه نت، ل ئه یه بگه
  . وانییه 
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  .. کيی پاۆلۆ کۆیلۆ زیره
کی   خۆی کابرایه پاۆلۆ کۆیلۆ که

ندین وتی   هاتووه باسی چه رازیلیيه به
 رووی زمان   له کات، که مان بۆ ده بگانه

باسی ئیسپانیا . و ن به وه بگانه کولتووره
و، هاتووه   بۆ ئه یه وتکی بگانه کات که  ده

و  یش باسی مژوو و کولتووری ئه ورد زۆر به
کات، بۆ نموونه باسی  مان بۆ ده وته

ن  الیه کات له داگیرکردنی ئیسپانیا ده
 له  مجار زانیم که که ، من بۆ یه وه به ره عه

) کان مۆره ( کانیان وتوه  ئیسالمه ئیسپانیا به 
کان  به ره ڵ عه گه کان له جه ره یان قه. 13 ره الپه

کۆیلۆ . 32  هڕ پانیا الپههاتوون بۆ ئیس
ئاینی ئیسالم  واوی له  کی ته زایيه شاره
م  کات و گرنگيی ئه ج ده بووه، باسی حه هه

خات،  رده سکی موسمان ده ش بۆ که کاره
دا کاتک باسی ئاواتی 50  هڕ الپه ت له تایبه به

ی باسی  وه  له جگه. کات  ده که کریستافرۆشه
. کات ئیسالم دهکانی  ریزه نوژ و پنج فه
کان  کات و چۆن کاروانچیيه باسی نوژ ده

. 65ڕه  ن، الپه که  پنچ جار  نوژ ده رۆژانه
زای ژیانی بیابان و  ها کۆیلۆ شاره روه هه
حرا  کانی سه اسی و کشهن ستره ئه
. کات جوانی ده  دا به70/71کانی    ڕه الپه له

بی  ره قالیدی عه ی باسی عادات و ته وه  له جگه
ڵ ژنی  هگ له  نابت  قسه  کات، بۆ نموونه ده

باسی . 80 هڕ یت، الپه شدا بکه جل ره
  دات که کات و پیشانی ده کانی میسر ده قیبتیه

  . ب نین ره سیحی و عه کی مه وان خه ئه
واوی  کی ته زایيه راستی کۆیلۆ شاره به

  ر بۆیه ، هه بیه ره جیھانی ئیسالمی و عه
فیری   سه ر بکرت به تی گه جگای خۆیه

  . الن گه
تی جیھانی ریالیست و  کۆیلۆ توانیوویه

ی ناو  یاڵ تکه نتازیا و خه رۆمانسی و فه
.  کنیککی نویه ش ته مه ی بکات، ئه که رۆمانه

 رۆمان ریالیست بت  یان  بوایه ر جاران ده گه
ڵ  ردوو جیھانی تکه یای، ل کۆیلۆ هه خه
 خۆش و   شتکه مه ئه ه ، ک کترکردووه  یه به

 جیھانی  ، مرۆڤی ئستا پویستی به جوانه
و جژی  یه نتازایا هه یاڵ و فه خه
ر   کیمیاگه وه الی منه به. گرت رده لوه

وه، شایانی  خوندبتمه   که جوانترین رۆمانه
ت بکرت،  ی خه  که رگره  وه  که یه وه ئه
ری کورد   خونه بوایه و نه ر ئه راستی گه به

  ر بۆیه بوو، هه ده  نه زنه  مه م رۆمانه ئاگای له
رز ئاسۆی  جارکی تریش سوپاسی برای به

  .م که  ده ن زاده سه حه
  


