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چۆن گۆڤاری )ڕامان(م ناسی

خۆشەوی ڕەشید گەردی

بــە هیــچ شــێوەیەك ڕۆژێــک لــە ڕۆژان بیــر و 
هــزرم لــەالی خوێندنــەوە نەبــوو، كــە لــە قۆناغــی 
چــواری دواناوەنــدی دەمخوێنــد، ئــەو كاتــە هــەر بــە 
ــن،  ــە ڕاهاتبووی ــی قوتابخان ــەوەی کتێبەكان خوێندن
هیــچ كاتێــك بــە خەیاڵمــدا نەدەهــات كــە ڕۆژێــك 
دابێــت، ببمــە خوێنەرێكــی زۆر جــددی ئــەو گۆڤــارە 
خۆشەویســتە کــە نــاوی )ڕامان(ـــە، ئەویــش بــەم 

چیڕۆكــە دەســت پــێ دەكات.
ــووم، مامۆســتای  ــدی ب ــی دواناوەن ــك قوتاب كاتێ
ئەدەبــی كــوردی پێــی  ڕاگەیاندیــن كــە دەبێــت 
لــە  یەكێــك  ژیاننامــەی  لەســەر  ڕاپۆرتێــك 
شــاعیرەکان بنووســین، داوای لــە مــن کــرد لەســەر 
ســەرەتا  بنووســم.  شــاعیر  )گــۆران(ی  ژیانــی 
ــینە  ــەو نووس ــوێ ئ ــە ك ــوێ و ل ــە ك ــی بچم نەمزان
بــە دەســت بهێنــم، دراوســێیەكمان هەبــوو كــە 
بایەخــی بــە ڕۆشــنبیری و ئەدەبیــات دەدا، لــە دڵــی 
خــۆم گوتــم دەبــێ هــەر لــە الی ئــەو دراوســێیەمان 
ــەم،  ــۆران بەدەســت بخ ــی گ ــەر ژیان ــک لەس کتێبێ

ــە  ــەو ماڵ ــی ئ ــە ئەندامان ــك ل ــە یەكێ ــوو ب ــەوە ب ئ
دراوســێیەمانم گــوت ئەگــەر کتێبێکیــان لەســەر 
ــا  ــێ ت ــت بمدات ــۆران هەبێ ــیعرەكانی گ ــان و ش ژی
ــە  ــەرەتا زۆر ب ــش س ــم. ئەوی ــەوە بنووس ــە بارەی ل

خۆشــحاڵییەوە داواكــەی منــی قبــووڵ كــرد.
دوای ئــەوەی چەنــد ڕۆژێــك چــاوەڕێ بــووم ئــەو 
کتێبــەم بداتــێ تــا لــە ماوەیەكــی دیاریكــراودا 
ــێیەم  ــەو دراوس ــەم، ئ ــی بك ــەم پێشكەش ڕاپۆرتەك
ــوو ســەرێكم  ــوارم دەب ــە ب ــوو، ك ــی نەب ــەر دەنگ ه

ــان دەدا، ــە ماڵی ل
ــەم،  ــم ڕازی بك ــا باوک ــوت ب ــەر دەیگ ــش ه ئەوی
ئەوجــا دەتدەمــێ. دوای ماوەیــەك چاوەڕوانــی و 
ئــەوڕۆ نــا ســبەینێ، بــۆ نووســینی ڕاپۆرتەکــەم 
لــەو  بۆیــە  نەمــا،  بــە دەســتەوە  مــاوەم  هیــچ 
ــەوە  ــەر ئ ــووم، لەب ــێ هیواب ــێیەمان ب ــە دراوس ماڵ
نــاوی خــوام لــێ هێنــا و چوومــە بــازاڕ و نــاو 
كردنیــان،  ســەردانی  دوای  فرۆشــان،  كتێــب 
مــن لــە ســەرەتای  ئــەو هەنــگاوەم هیچــم لــە 

بە بۆنەی بیست و پێنجەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوە
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ئاودیــو كــردن، گەیشــتمە ئــەو لێكۆڵینەوانــەی كــە 
ــی  ــە بینین ــە ڕاســتی ب ــیویانن، ب ــەران نووس نووس
ــەوەی مــن  ــووم، ئ ــە شاگەشــكە ب ــەو لێکۆڵینەوان ئ
بەدوایــدا دادەگــەڕام دۆزیمــەوە، بــە پارەیەكــی كــەم 

ئــەو گۆڤــارەم كــڕی.
لــە خۆشــییان پێــم عــەردی نەدەگــرت، نەمدەزانی 
ــە  ــەر ب ــییان ه ــە خۆش ــەوە، ل ــە ماڵ ــۆن چووم چ
ــی شــۆڕش  ــۆ گەڕەك ــازاڕەوە ب ــە ب ــە ل ــان، وات پێی
ــارەدا  ــەو گۆڤ ــینە ل ــوو نووس ــەو هەم ــەوە، ئ هاتم
ــە. ــە نرخ ــی ب ــەوە چ خەزێنەیەك ــەوە، ئ باڵوبووەت

ــم  ــەر پەڕەكان ــك ه ــد ڕۆژێ ــەوە، چەن ــە ماڵ هاتم
ئاودیــو دەكــرد و تەماشــام دەكــردن، لێــی تێــر 
نووســینەوەی  بــە  دەســتم  ئەوجــا  نەدەبــووم، 
بــە  هەموویــم  کــرد،  لێكۆڵینەوەکــەم  بابەتــی 
ــك و  ــە ڕاپۆرتێ ــییەوە، كردم ــۆم نووس ــتی خ دەس
بەهەمــان ناوونیشــانەوە، بــە هەمــوو كەرەســتەكانی 
ــاڵو  ــارەدا ب ــەو گۆڤ ــەی ل ــەو نووســەرەی بابەتەك ئ
كردبــووەوە، منیــش بابەتەكــەی ئەوێــم زۆر بــە 
جوانــی نووســییەوە، ئێســتاش وادەزانــم دوێنێیــە، 
ــەال خۆشەویســت  ــارەم زۆر ل ــەو گۆڤ ــە ڕاســتی ئ ب
گۆڤــارە  ئــەو  دەبینــم  ئەمــڕۆش  تــا  بــوو، 
ــێ  خۆشەویســتە بۆنــی كوردایەتــی و مەردایەتــی ل
دێــت، بۆیــە ڕۆژ دوای ڕۆژ لــەالم بــە نرختــر دەبــێ.
هەمــوو مانگێــك ئەگــەر یــەك دوو ڕۆژ دوابکــەوم 
ــوادارم  ــم. هی ــران دەب ــی دڵگ ــی، زۆر پێ ــە بینین ل
ئــەو گۆڤــارە ڕۆژ بــە ڕۆژ لەبــەرەو پێشــچووندا 
بێــت، دەســت خۆشــیش لــە سەرنووســەر دەكــەم، 
هیــوام وایــە بــۆ كــورد و كوردســتان هــەر بمێنــێ و 
ســەركەوتووبێت، ئــەو گۆڤــارە نــەك تەنیــا بــۆ مــن، 
بەڵكــوو الی گشــت كوردێكــی دڵســۆز خۆشەویســتە 

و شــوێنی خــۆی كردووەتــەوە.
دەتوانــم بڵێــم بــەو گۆڤــارە، زۆر لــە ڕووناكبیرانی 

ــوە  ــەن كێ ــوێ و لەالی ــە ك ــە ل ــی ك ــب نەدەزان کتێ
دەفرۆشــرێ، دووكانــی كتێــب فرۆشــان لــە كوێیــە و 
چــۆن بەدەســتی بخــەم، دوای ماندووبوونێكــی زۆر 
ــوێنەکەم  ــۆم گەیشــتم و ش ــی خ ــە مەرام ــا ب ئەوج

دیتــەوە.
دوای ســەیركردنی چەنــدان كتێــب، نەمدەزانــی چ 
ــە چ شــێوەیەك  ــە ب ــەو ڕاپۆرت ــک باشــە و ئ کتێبێ
بنووســم. كەســێك نەبــوو  پێــم بڵێت بــرادەر ئەتوو 
كارت چییــە؟ لــە چ دەگەڕێیــت، منیــش بــە هەمــان 
شــێوە ئــەو بیــرەم نەبــوو پێیــان بڵێــم کــە بــە دوای 
ئــەو کتێبــەدا دەگەڕێــم! دوای ماندووبوونێكــی زۆر، 
ــۆ الی دادگای كــۆن کــە ئێســتا  یەكســەر چــووم ب
نەمــاوە و بووەتــە شــوێنی ڕاوەســتانی ئۆتۆمبێــل. 
ــم  ــت، وت ــێ هێش ــم بەج ــەوەی کتێبخانەکان دوای ئ
بــا بچمــە بــازاڕ، هەرکــە گەیشــتمە ســەر شۆســتەكە 
هەندێــك كەســم بینــی كــە لــە بــن دیــواری قەاڵتــێ 
کتێــب دەفرۆشــن، دوای ســەیركردن و وردبوونــەوە، 
هیــچ شــتێكم بــە خەیاڵــدا نەدەهــات كــە ئــەو 
کتێبانــە بــۆ نووســینی ڕاپۆرتەكــەی مــن پێویســتن، 

یــان نــا.
کــە چوومــە نــاو بــازاڕ تــا زیاتــر ســەیری کتێبــی 
کتێبخانــەکان بكــەم، بیــرم لــەالی ڕاپــۆرت نووســین 
نەمــا، دوای خواردنــەوەی شــەربەتێك، چــووم بــۆ 
بەســەر كردنــەوەی ئــەو بــازاڕە فراوانــە كــە هەمــوو 
كەســێك تێیــدا دێــت و دەچێــت، ئــەوەی نەتدیــوە 

لــەو بــازاڕەدا دەیبینــی.
كاتێــك یەكێــك لــەم كەســانەم كەوتــە بەرچاو كە 
ــار دەفرۆشــێت و لەســەر  ــە و گۆڤ ــب و ڕۆژنام کتێ
شۆســتەكە زۆر بــە جوانــی ڕۆژنامــەی ڕۆژانــە و ئــەو 
شــتانەی دانابــوو، لەنــاو ئــەو ڕۆژنامانــەدا ســەیرم 
كــرد گۆڤارێكــی زۆر نــازدار دانــراوە، دوای ئــەوەی 
پەڕەكانــم هەڵدایــەوە و یــەك بــە یــەك الپەڕەکانــم 
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بگرە  ســااڵنی ســی و چلەکانیش دادەنرێت، چونكە 
بــە بــێ دابــڕان هەوڵــی داوە درێــژە بــە پەیامەكانــی 
بــدات، دەبــێ ئــەوەش بڵێیــن ئــەو گۆڤــارە كــە 
ــۆی  ــێك ب ــوو كەس ــتانییە، هەم ــی كوردس گۆڤارێك
ــەر  ــەر ه ــەوە، ئەگ ــاڵو بكات ــدا ب ــی تێ ــە بابەت هەی
ــەوەش  ــت، ئ ــی سیاسیشــی هەبێ ــر و بۆچوونێك بی
خاســیەتێكی زۆر باشــی بــواری ڕۆژنامەگەرییــە، 
هــەر  ســەلماندوویەتی  بەڵگــەش  بــە  هەروەهــا 
كوردێــك لــە هــەر شــوێنێكی ئــەم جیهانــەدا بێــت، 
دەتوانــێ بابــەت لــەم گۆڤــارەدا بــاڵو بكاتــەوە، 
ئــەوەش نیشــانەی دڵســۆزی و ڕەوشــت بەرزیــی 
جڵــەو بــە دەســتانی ئــەم گۆڤــارە دەردەخــات، 
هــەر لەبــەر ئەوەشــە تاكــوو ئێســتا بــە بەردەوامــی 
نەکەوتــووە،  و  وەســتاوە  خــۆی  پێــی  لەســەر 
هیــوادارم ئەوانــەی ئــەم وتارە كورتــە دەخوێننەوە، 
زیاتــر پاڵپشــتی لــێ بکــەن تــا زیاتــر گەشــە بــکات 
و پێشــكەوتن بــە خۆیــەوە ببینــێ، چونكــە ڕۆژێــك 
دێــت  مێــژوو دەستخۆشــییان لــێ دەكات و ناویــان 
لــە بزربــوون دەپارێزێــت. لــە كۆتاییــدا دەســتی ئەو 
ــەم  ــەوڵ دەدەن ئ ــە ه ــم ك ــتانە دەگوش خۆشەویس
گۆڤــارە نەوەســتێ و بــەردەوام لەســەر پێــی خــۆی 

ــتێ. ڕابوەس

ــە  ــە ل ــان ك ــە چاوپێكەوتنەكانی ــی، ب ــوردم ناس ك
ســەرەتاوە تــا ئــەم دوا ژمارەیــەی، كاك ئــازاد 
عەبدولواحیــد لەگەڵیــان ســازی کــردووە، ئەگەرچــی 
لــە ســەرەتاوە نووســەرێکی تــری لەگەڵــدا بــوو کــە 
ــارە  ــەم گۆڤ ــوو. ئ ــدار ب ــوود زام ــی مەحم ڕەحمەت
ــانی  ــن و كەس ــی باشــی م ــەردەوام یارمەتیدەرێك ب
ــەی  ــارەوە زۆرب ــەم گۆڤ ــووە، بەهــۆی ئ وەك مــن ب
ــووەوە،  ــۆم ڕوون ب ــی، ب ــم ناس ــرە ئەدەبییەكان ژان
ئەدیبــان چ خزمەتێكــی گــەل و نیشــتمان دەكــەن، 

ــی. ــە ئەدەبیاتەكەیەت ــی ب پێشــكەوتنی مرۆڤایەت
ــانازی  ــت ش ــورد دەبێ ــی ك ــەش وەك میللەت ئێم
بــە ئەدەبیاتــی خۆمانــەوە بكەیــن، ئەگەرچــی ڕامان 
گۆڤارێکــی مانگانەیــە، خوێنەرێكی باشیشــی هەیە، 
بابەتەكانیشــی هەمەڕەنگــن، واتــە هەمــوو كەســێك 
ــە  ــەوە، چونك ــە بیخوێنێت ــدا هەی ــۆی تێ ــی خ بەش
خوێنەرێکــی  لــە  هــەر  گشــتگیرە،  بابەتەكانــی 
ئەكادیمــی  كەســێكی  تــا  بیگــرە  ئاســاییەوە 
ــوودی  ــەوە و س ــەر بكات ــەكانی بەس ــێ بەش دەتوان

ــرێ. ــێ وەربگ ل
دەتوانــم بڵێــم بــە کــوردی و ڕێنووســێكی زۆر 
ــاوەی  ــە م ــەوە، ب ــاڵو دەكەن ــان ب جــوان بابەتەكانی
مانگێــك ئــەو هەمــوو بابەتــە ئەدەبییــە جۆراوجــۆرە 
باڵودەبێتــەوە، ئــەوە جێــگای ڕێــز و دەستخۆشــییە 
بــۆ كارمەندانــی ئــەم گۆڤــارە ئازیــزەی کــە جێگــەی 
ــاو دڵــی هەمــوو كوردێــك كردووەتــەوە،  خــۆی لەن
ئــەوەش نــەك بــە قســە، بەڵكــوو بــە بەڵگــە و 
ــەم  ــە ل ــتانەی ك ــەو خۆشەویس ــی ئ ــە ماندووبوون ب

ــەن. ــارەدا كار دەك گۆڤ
ئەگــەر زیادەڕۆیــی نەکــەم، دەتوانــم بڵێــم لــە 
لــە  پێشــەنگە،  كوردیــدا  ڕۆژنامەگــەری  بــواری 
ــەرە  ــار ه ــە گۆڤ ــك ل ــە یەكێ ــاش ســاڵی 1991 ب پ
پێشــكەوتووەكانی نــەک هــەر ســااڵنی نــەوەدەکان، 


