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گۆڤاری ڕامانم، گەنجینەی زمانمگۆڤاری ڕامانم، گەنجینەی زمانم

ئیحسان سابیر خەیاتئیحسان سابیر خەیات

لــە ســااڵنی دوای )لــە ســااڵنی دوای )20102010( خولیــای نزیكبوونــەوە ( خولیــای نزیكبوونــەوە 
لــە دنیــای گــەورە نووســەر و ڕۆشــنبیرانی كــوردم لــە دنیــای گــەورە نووســەر و ڕۆشــنبیرانی كــوردم 
لــە  بــوو، خۆشــبەختانە  كەڵەكــە  مێشــكدا  لــە لــە  بــوو، خۆشــبەختانە  كەڵەكــە  مێشــكدا  لــە 
ڕێــگای هەندێــك لــە بــرادەرە ڕۆژنامەوانــەكان و ڕێــگای هەندێــك لــە بــرادەرە ڕۆژنامەوانــەكان و 
ــە  ــەڵ دوو ســێ  ڕۆژنام ــە نووســەران ئاشــنایەتیم لەگ ــەڵ دوو ســێ  ڕۆژنام نووســەران ئاشــنایەتیم لەگ
و گۆڤــاری كوردیــدا پەیــدا كــرد كــە دواهەمینیــان و گۆڤــاری كوردیــدا پەیــدا كــرد كــە دواهەمینیــان 

ــوو. ــان( ب ــاری )ڕام ــوو.گۆڤ ــان( ب ــاری )ڕام گۆڤ
بــە پێــی زانیاریم، چەندان ســاڵ بەر لــە دەرچوونی بــە پێــی زانیاریم، چەندان ســاڵ بەر لــە دەرچوونی 
ڕەســەن  كوردیــی  گۆڤــاری  دەیــان  ڕەســەن )ڕامــان(،  كوردیــی  گۆڤــاری  دەیــان  )ڕامــان(، 
ــە داخــەوە كەشــوهەوای  ــەاڵم ب ــووە، ب ــان هەب ــە داخــەوە كەشــوهەوای بوونی ــەاڵم ب ــووە، ب ــان هەب بوونی
ــدان  ــەر چەن ــاوە، لەب ــۆ نەڕەخس ــان ب ــدان بەردەوامبوونی ــەر چەن ــاوە، لەب ــۆ نەڕەخس ــان ب بەردەوامبوونی
ــە  ــتكراو، بۆی ــتی دروس ــتەنگ و بەربەس ــۆرە ئاس ــە ج ــتكراو، بۆی ــتی دروس ــتەنگ و بەربەس ــۆرە ئاس ج
بۆیــان نەلــواوە تــا دوا هەناســە ئامانجــی خۆیــان بۆیــان نەلــواوە تــا دوا هەناســە ئامانجــی خۆیــان 
ــەی پێــش خــۆی  ــان لەوان ــاری ڕام ــێ  گۆڤ ــەی پێــش خــۆی بپێكــن، ل ــان لەوان ــاری ڕام ــێ  گۆڤ بپێكــن، ل
بەختەوەرتــر بــووە، چونكــە كەشــوهەواکەی، بــە بەختەوەرتــر بــووە، چونكــە كەشــوهەواکەی، بــە 
ــی  ــدی گەل ــە بەرژەوەن ــی، ل ــی سیاس ــی دۆخ ــی تایبەت ــدی گەل ــە بەرژەوەن ــی، ل ــی سیاس ــی دۆخ تایبەت
كوردمــان بــە گشــتی و نووســەران و ئەدیبــان و كوردمــان بــە گشــتی و نووســەران و ئەدیبــان و 
ڕۆشــنبیران بــە تایبەتــی گــۆڕاوە، بۆیــە ئەســپی ڕۆشــنبیران بــە تایبەتــی گــۆڕاوە، بۆیــە ئەســپی 

خــۆی تــاو داوە و بــە گوڕوتینــەوە هاتووەتــە مەیدان.خــۆی تــاو داوە و بــە گوڕوتینــەوە هاتووەتــە مەیدان.
میانــەی  لــە  و  مــن  بەبۆچوونــی  میانــەی ئــەوەش  لــە  و  مــن  بەبۆچوونــی  ئــەوەش 
ــەی  ــە گەواهــی زۆرب ــدا، بەڵكــوو ب ــی خۆم ــەی ئەزموون ــە گەواهــی زۆرب ــدا، بەڵكــوو ب ــی خۆم ئەزموون
لــە نووســەران و خوێنــەران، لــە ســایەی هیممــەت لــە نووســەران و خوێنــەران، لــە ســایەی هیممــەت 
ــدی سەرنووســەر و  ــازاد عەبدولواحی ــی ئ ــدی سەرنووســەر و و كارامەی ــازاد عەبدولواحی ــی ئ و كارامەی
ــە دەرچــووی  ــووە كــە ب ــدەكان ب ــە دەرچــووی دڵســۆزیی كارمەن ــووە كــە ب ــدەكان ب دڵســۆزیی كارمەن
قوتابخانەی ڕامان دەژمێردرێن و زۆر بە پەرۆشــەوە قوتابخانەی ڕامان دەژمێردرێن و زۆر بە پەرۆشــەوە 
ئەركەكەیــان لــە ئەســتۆی خۆیــان گرتــووە تــا ئەركەكەیــان لــە ئەســتۆی خۆیــان گرتــووە تــا 
گۆڤارەكەیــان گەیاندووەتــە ئــەو ئاســتەی ئەمــڕۆی.گۆڤارەكەیــان گەیاندووەتــە ئــەو ئاســتەی ئەمــڕۆی.
سەرنجڕاكێشــە،  ڕامــان  گۆڤــاری  لــە  سەرنجڕاكێشــە، ئــەوەی  ڕامــان  گۆڤــاری  لــە  ئــەوەی 
فەرامــۆش  نووسەرانیشــی  فەریكــە  فەرامــۆش تەنانــەت  نووسەرانیشــی  فەریكــە  تەنانــەت 
نەكــردووە، بەڵكــوو هەمیشــە هانــدەر و شــاندەریان نەكــردووە، بەڵكــوو هەمیشــە هانــدەر و شــاندەریان 
ــدا  ــە بەرهەمەكانیان ــن و ل ــەوەی نەتارێ ــۆ ئ ــووە ب ــدا ب ــە بەرهەمەكانیان ــن و ل ــەوەی نەتارێ ــۆ ئ ــووە ب ب
ــە یەكــەم ئەزموونمــدا  ــە بیرمــە ل ــە یەكــەم ئەزموونمــدا خــاو نەبنــەوە. ل ــە بیرمــە ل خــاو نەبنــەوە. ل
)ســازانی  نــاوی  بــە  بابەتێكــم  ڕامــان  )ســازانی لەگــەڵ  نــاوی  بــە  بابەتێكــم  ڕامــان  لەگــەڵ 
ڕۆمانــس و ڕیالیــزم( ئامــادە كردبــوو، بــەاڵم پێــش ڕۆمانــس و ڕیالیــزم( ئامــادە كردبــوو، بــەاڵم پێــش 
ئــەوەی بینێــرم، بــۆ ڕاوێژكــردن پێوەندیــم بــە ئــەوەی بینێــرم، بــۆ ڕاوێژكــردن پێوەندیــم بــە 
كاك ئــازاد عەبدولواحیــدەوە كــرد. ئــەوەی لێــم كاك ئــازاد عەبدولواحیــدەوە كــرد. ئــەوەی لێــم 

بە بۆنەی بیست و شەشەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوەبە بۆنەی بیست و شەشەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوە
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و  بــوو دەمودەســت  ئــەوە  نەدەكــرد  و پێشــبینی  بــوو دەمودەســت  ئــەوە  نەدەكــرد  پێشــبینی 
بــێ  ســێ  و دوو بــۆی پەســند كــردم. ئــەو وەاڵمــە بــێ  ســێ  و دوو بــۆی پەســند كــردم. ئــەو وەاڵمــە 
ڕاســتە لــە الیەكــەوە تەكانــی پــێ دام، لــە الیەكــی ڕاســتە لــە الیەكــەوە تەكانــی پــێ دام، لــە الیەكــی 
تــرەوە هۆشــیاری ئەوەشــی پێــدام هێنــدەی دی تــرەوە هۆشــیاری ئەوەشــی پێــدام هێنــدەی دی 
ڕشــت ببــم و زۆر وردتــر بــە بابەتەكەمــدا بچمــەوە. ڕشــت ببــم و زۆر وردتــر بــە بابەتەكەمــدا بچمــەوە. 
بــە  زۆر  دوایــی  بابەتەكــە،  دواكەوتنــی  بــە وێــڕای  زۆر  دوایــی  بابەتەكــە،  دواكەوتنــی  وێــڕای 
ئابوتابــەوە هاتــە ڕیــزی بەرهەمــی كەڵــە نووســەران ئابوتابــەوە هاتــە ڕیــزی بەرهەمــی كەڵــە نووســەران 
و زۆر بــە تاســەوە بــووم لــە نێــو گۆڤــاری )ڕامــان(و زۆر بــە تاســەوە بــووم لــە نێــو گۆڤــاری )ڕامــان(
دا جێــگای خــۆی بكاتــەوە، ئیتــر لــەو ئەزموونەمــدا دا جێــگای خــۆی بكاتــەوە، ئیتــر لــەو ئەزموونەمــدا 
بــۆم دەركــەوت لــە گۆڤــاری ڕامــان هەرچەنــد بابەت بــۆم دەركــەوت لــە گۆڤــاری ڕامــان هەرچەنــد بابەت 
دوابكەوێــت، بــەاڵم فەرامــۆش ناكرێــت، ئــەوە زیاتــر دوابكەوێــت، بــەاڵم فەرامــۆش ناكرێــت، ئــەوە زیاتــر 
دنــەی دام پێوەندیــم لەگــەڵ ئــەو گۆڤــارە پتەوتــر دنــەی دام پێوەندیــم لەگــەڵ ئــەو گۆڤــارە پتەوتــر 
بكــەم. مــن بــێ  پێچوپەنــا دەڵێــم لــە ســایەی بكــەم. مــن بــێ  پێچوپەنــا دەڵێــم لــە ســایەی 
ــا  ــم ت ــەو ئاســتەی بتوان ــەوە گەیشــتمە ئ ــا )ڕامان(ـ ــم ت ــەو ئاســتەی بتوان ــەوە گەیشــتمە ئ )ڕامان(ـ
ــم،  ــار بنووس ــیاو و لەب ــی ش ــە زمانێك ــەك ب ــم، ڕادەی ــار بنووس ــیاو و لەب ــی ش ــە زمانێك ــەك ب ڕادەی
ئاخــر ئــەوە گۆڤــاری )ڕامان(ـــە قەڵەمــی بــە هێــز ئاخــر ئــەوە گۆڤــاری )ڕامان(ـــە قەڵەمــی بــە هێــز 
ــت،  ــەدی دەكرێ ــدا ب ــڕی تێ ــی تەڕوب ــز و زمان ــت، و پێ ــەدی دەكرێ ــدا ب ــڕی تێ ــی تەڕوب ــز و زمان و پێ
لــە  دوورە  گۆڤارێكــە  ڕامــان  ناكرێــت  لــە نكوڵیــش  دوورە  گۆڤارێكــە  ڕامــان  ناكرێــت  نكوڵیــش 
جیــاوازی كــردن، ئەوجــا لەبــەر هــەر هۆیــەك بــێ .جیــاوازی كــردن، ئەوجــا لەبــەر هــەر هۆیــەك بــێ .
ــەدەب  ــنی ئ ــە ڕووی هەمەچەش ــن ل ــێ  بڵێی ــەدەب دەش ــنی ئ ــە ڕووی هەمەچەش ــن ل ــێ  بڵێی دەش
و هونــەر و وەرگێــڕان و كولتــوور و ڕەخنــە و و هونــەر و وەرگێــڕان و كولتــوور و ڕەخنــە و 
ڕەخنــەكاری و فەلســەفە و زمانەوانییــەوە ڕكابــەری ڕەخنــەكاری و فەلســەفە و زمانەوانییــەوە ڕكابــەری 
ــان  ــت ڕام ــەوەی تێبینــی دەكرێ ــت. ئ ــان لەگــەڵ ناكرێ ــت ڕام ــەوەی تێبینــی دەكرێ ــت. ئ لەگــەڵ ناكرێ
ــە  ــش ب ــوە الپەڕەیەكی ــەت نی ــارە تەنان ــە گۆڤ ــە تاك ــش ب ــوە الپەڕەیەكی ــەت نی ــارە تەنان ــە گۆڤ تاك
ــكالم و  ــارە نافرۆشــێتە ڕێ ــی دەســتكەوتی پ ــكالم و مەرام ــارە نافرۆشــێتە ڕێ ــی دەســتكەوتی پ مەرام
ــو  ــە نێ ــڕان ل ــۆ وەرگێ ــكالم.. خ ــێوەكانی ڕێ ــو هاوش ــە نێ ــڕان ل ــۆ وەرگێ ــكالم.. خ ــێوەكانی ڕێ هاوش
ئــەو گۆڤــارەدا بەشــی شــێری بەركەوتــووە، لــە ئــەو گۆڤــارەدا بەشــی شــێری بەركەوتــووە، لــە 
ڕێــگای وەرگێــڕە لێهاتووەكانــەوە زانیــاری دڵنــەواز ڕێــگای وەرگێــڕە لێهاتووەكانــەوە زانیــاری دڵنــەواز 
و بەســوودی لــە چەنــدان جــۆرە لقوپۆپــی هونــەر و و بەســوودی لــە چەنــدان جــۆرە لقوپۆپــی هونــەر و 

ــیوین. ــێ  بەخش ــەفەوە پ ــەدەب و فەلس ــیوین.ئ ــێ  بەخش ــەفەوە پ ــەدەب و فەلس ئ
بابەتــی  سەرنجڕاكێشــتریش  هەمــووی  بابەتــی لــە  سەرنجڕاكێشــتریش  هەمــووی  لــە 
»هەڤپەیڤیــن«ی سەرنووســەر ئــازاد عەبدولواحیدە »هەڤپەیڤیــن«ی سەرنووســەر ئــازاد عەبدولواحیدە 
كــە زۆر ژیرانــە توانیویەتــی تێیــدا ســەرکەوێ، كــە زۆر ژیرانــە توانیویەتــی تێیــدا ســەرکەوێ، 

ــەی  ــان ناڕاســتەوخۆ ئاخێوەرەك ــە ڕاســتەوخۆ، ی ــەی ب ــان ناڕاســتەوخۆ ئاخێوەرەك ــە ڕاســتەوخۆ، ی ب
ــزر و  ــو ه ــی ڕاســتییەكانی نێ ــازی هەڵێنجان ــە نی ــزر و ب ــو ه ــی ڕاســتییەكانی نێ ــازی هەڵێنجان ــە نی ب
ــەوەش  ــە ڕابکێشــێت، ئ ــەو كەس ــی ئ ــەوەش دڵ و دەروون ــە ڕابکێشــێت، ئ ــەو كەس ــی ئ دڵ و دەروون
زادەی لێهاتوویــی و ئەزموونــی ئــازاد عەبدولواحیــدە زادەی لێهاتوویــی و ئەزموونــی ئــازاد عەبدولواحیــدە 
ــەوە و  ــدان جــۆرە پرســیار و لێكۆڵین ــە چەن ــە ب ــەوە و ك ــدان جــۆرە پرســیار و لێكۆڵین ــە چەن ــە ب ك
ئاڵوگۆڕكردنــی زانیــاری، بــە ئاگایــی بــێ ، یــان ئاڵوگۆڕكردنــی زانیــاری، بــە ئاگایــی بــێ ، یــان 
نائاگایــی، ئاخێــوەر زانیارییەکانــی بن بەڕێ  بهێنێتە نائاگایــی، ئاخێــوەر زانیارییەکانــی بن بەڕێ  بهێنێتە 
ســەر بــەڕێ  و وردتریــن بیــرەوەری و پەنهانەكانــی ســەر بــەڕێ  و وردتریــن بیــرەوەری و پەنهانەكانــی 
دابماڵــێ ، هەڵبەتــە ئــەوەش دەچێتــە ژێــر چەتــری دابماڵــێ ، هەڵبەتــە ئــەوەش دەچێتــە ژێــر چەتــری 
بــاش  بــاش دەروونناســییەوە، دیــارە سەرنووســەریش  دەروونناســییەوە، دیــارە سەرنووســەریش 
لــەو هونــەرە قــاڵ بووەتــەوە و دەســت و پەنجــەی لــەو هونــەرە قــاڵ بووەتــەوە و دەســت و پەنجــەی 
ــەڵ  ــە لەگ ــە گۆڤارەك ــردووە، بۆی ــەرم ك ــدا ن ــەڵ لەگەڵ ــە لەگ ــە گۆڤارەك ــردووە، بۆی ــەرم ك ــدا ن لەگەڵ
كەوتنــە بــەر دەســتم، یەكــەم شــت کــە بــە دوایــدا كەوتنــە بــەر دەســتم، یەكــەم شــت کــە بــە دوایــدا 

ــە. ــی »هەڤپەیڤین«ـ ــم، بابەت ــە.دەگەڕێ ــی »هەڤپەیڤین«ـ ــم، بابەت دەگەڕێ
بــە دیــدی خــۆم و بــە ویژدانــەوە دەڵێــم: ئەگــەر بــە دیــدی خــۆم و بــە ویژدانــەوە دەڵێــم: ئەگــەر 
ــات،  ــی ه ــی نەهات ــان تووش ــە ڕۆژان ڕام ــك ل ــات، ڕۆژێ ــی ه ــی نەهات ــان تووش ــە ڕۆژان ڕام ــك ل ڕۆژێ
و  كــەوت  دوا  ڕۆژنامەگەریــدا  بزاڤــی  لــە  و یــان  كــەوت  دوا  ڕۆژنامەگەریــدا  بزاڤــی  لــە  یــان 
تووشــی نوشســتی بــوو، ئــەوە خەتــای وی ناگــرم، تووشــی نوشســتی بــوو، ئــەوە خەتــای وی ناگــرم، 
ــی نووســەران و ڕۆشــنبیران  ــە ه ــوو خەتایەک ــی نووســەران و ڕۆشــنبیران بەڵك ــە ه ــوو خەتایەک بەڵك
ــەر كۆســپ  ــتە ه ــە خوانەخواس ــەوەی ک ــە ل ــەر كۆســپ خۆیان ــتە ه ــە خوانەخواس ــەوەی ک ــە ل خۆیان
و تەگەرەیەكــی البــەال بخرێتــە پێشــی، چونكــە و تەگەرەیەكــی البــەال بخرێتــە پێشــی، چونكــە 
زێدەڕۆیــی نییــە ئەگــەر بڵێیــن ڕامــان گۆڤارێكــە بــە زێدەڕۆیــی نییــە ئەگــەر بڵێیــن ڕامــان گۆڤارێكــە بــە 
ــۆ  ــردووە و دەرگای ب ــی نەك ــێوەیەك درێغ ــچ ش ــۆ هی ــردووە و دەرگای ب ــی نەك ــێوەیەك درێغ ــچ ش هی

هەمــووان وااڵ كــردووە.هەمــووان وااڵ كــردووە.
و  نەبێــت  خامــۆش  ڕامــان  بڵێســەی  و هیــوادارم  نەبێــت  خامــۆش  ڕامــان  بڵێســەی  هیــوادارم 
بارودۆخــی، بــە تایبەتــی لــەڕووی دارایــی بــاش بارودۆخــی، بــە تایبەتــی لــەڕووی دارایــی بــاش 
بکــرێ  تــا بتوانــێ  وەكــوو جــاران مانگانــە ژمارەیــەك بکــرێ  تــا بتوانــێ  وەكــوو جــاران مانگانــە ژمارەیــەك 
دەربــکات، نــەك دوو مانــگ جارێــك، بــۆ ئــەوەی هەر دەربــکات، نــەك دوو مانــگ جارێــك، بــۆ ئــەوەی هەر 
ــرۆز  ــێ . پی ــر ب ــە هەڕمێنت ــە ب ــتر و هەمیش ــە بڕش ــرۆز ب ــێ . پی ــر ب ــە هەڕمێنت ــە ب ــتر و هەمیش ــە بڕش ب
ــی  ــە دایكبوون ــاڵیادی ل ــن س ــێ  بیســت و پێنجەمی ــی ب ــە دایكبوون ــاڵیادی ل ــن س ــێ  بیســت و پێنجەمی ب
ــارە ســەنگین و ڕەنگینــە و ســەركەوتوو و  ــەو گۆڤ ــارە ســەنگین و ڕەنگینــە و ســەركەوتوو و ئ ــەو گۆڤ ئ

ــێ . ــێ .ســەرفراز ب ســەرفراز ب


