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 سوور ر کاکه ڵ کاروان عومه گه دیدار له

 
 

مال ورۆز جه دیداری نه
  

 وت دات پش مژوو بکه وده ر هه ری داهنه زۆر جار نووسه: سوور کاروان کاکه
  
توانین پرسیاری  ده.  بۆ مندایی وامه رده دی و به به کی ئه یه وه رانه بینین ستایلی نووسینتان گه  ده:مال ورۆز جه نه
 ؟ وامه رده  به مندایی الی ئوه  وامه رده  چ و به و شوه ین بۆ به  بکه وه ئه
  

   پم وایه  بۆ مندایی و نان بۆ رابردوو، چونکه وه رانه ن گه  ده م، که زۆر ئاسووده: سوور ر کاکه کاروان عومه
ش  یه وه رانه و گه رچی من گومانم له گه هئ.  ڕابردوو  به کسانه زانین مندایی یه  کات واده یه وره کی گه یه ه هه
نی  مه  قۆناغی ته  مندایی تاکه ، که یه وه ککیان ئه یه.  یه کترم هه ی یه وانه واو پچه ڕی ته من دوو باوه.  یه هه

. همن  وهنھا  ته کانی دیکه  قۆناغه یه وه ش مانای ئه مه ئه. ت  و کۆتایی نایه  قۆناغکی ئینفینیتییه ، واته یه ئمه
  ی ئاسان نییه که ڕاستییه. ڕین سمان پیدا تناپه  و که همکه  مندایی خۆی وه ، که یه وه مم ئه ڕی دووه باوه

. ین  ناتوانین پی بگه ، بۆیه نه مه ی زه ی بازنه وه ره  ده مندایی له.  وه  ناو کاتکی دیاریکراوه ینه مندایی بخه
ر  گه ش ئه ده.  و ناهت کۆتایی پبت وه هته دی ده به  ئه  به  ڕۆحییه شته و گه ئه چژ و خولیای  شه مه ر ئه هه
ک بۆ  یه  هیچ پناسه کتر جیاواز بن، چونکه  یه م له که آلمه د وه ر سه ، هه د جار لم بپرسن مندایی چییه سه

  .واو بت مان ته که  ناکرت، ئینجا پناسه ه پناس ، که یه و شته ر بین مندایی ئه گه ، مه مندایی راست نییه
  خ به زانت بۆچی بایه ر خۆی نه  نووسه نگه  ڕه ، بۆیه یه یانه)عفوی(کی ڕواری  یه چت نووسین پۆسه بیرتان نه

 مندایی زانم آلم ده ، به یه وه  و لکۆلنه خنه  زیاتر کاری ڕه مه ئه. ی نادات ندکی دیکه  هه دات و به ندک شت ده هه
  من به.  بووه م نه کی ئاسووده  من منداییه زانم، که ش ده وه ئه.  یه  زیاتر ئاماده ر شتکی دیکه  هه الی من له

کان  توانینی منداڵ بۆ شته.  نجاه کی قووڵ و جه  مندایی دنیایه ، که وتووه رکه م بۆ ده وه زموونی خۆشم ئه ئه
ر شتک   بۆ هه وره ی گه وانه پچه خر، منداڵ به نه.   نییه نانه کالیه  و یه شانه رگیز توانینکی ڕووکه هه

و   الی ئه .کات موو شتک ده  هه  سرووشتی خۆی گومان له  منداڵ به ، چونکه یه ی هه وه ک لکدانه کۆمه
ر  ر بم هه گه بت ئه یر نه  سه وه التانه به.  یه یاڵ و دنیای فاکتوالدا هه نوان دنیای خه یر له کی سه آلوییه تکه

کم  یه وه  لکدانه  ویستی خۆم زیاتر له وا دوور له کان بوانم، ئه  شته  له وه  چاوی منداکه کاتک ویستبتم له
 من   وای له مه  ئه نگه ڕه.  م تکستکردووه یاآلنه و خه م قووتر ئه ر نه گه  و ئاۆزتر، ئه  کردووه و شتانه بۆ ئه

بی  ده  ئه  زیاتر له ته و حاه ڕی خۆم ئه  باوه  به ک بۆ شیعر، چونکه م، نه نا بۆ چیرۆک و ڕۆمان ببه ردبت پهک



 

www.dengekan.com 
7/8/2007 

   له نده وه بینین ڕۆمان ئه یر نابت، کاتک ده  سه وه المانه  به وه لره.  شیعر ک له وت، نه که رده دا ده وه گانه
 باسی  وه ، ئه وه گابته  مندایی خۆی نه شک له  به یه  ڕۆماننووس ههم ک که یه راده ، به بیۆگرافیا نزیکه

 خاکی گرینگ  لره.  بووه می ڕۆماننووسان هه رجه ر سه سه ریی له ند کاریگه  مندایی چه ین، که ش ناکه وه ئه
  ، که  نییه و ئنتییته ستمان ئه هب ین منداڵ مه ، کات ده یه وه ویش ئه ڕین، ئه ریدا تپه سه  ناکرت به ، که یه هه
  وه نه مه  ته کیان به ندییه یوه بدا منداڵ و مندایی هیچ په ده  ئه خر، له نه.   ساآلن دایه12 _0نوان  نی له مه ته

شتا   هه بت و له کدا نه  ساییه  ده شتت له  ده و گیانه ناوی گیانی مندایی، ئینجا ئه  به یه شتک هه.  نییه
  یه وه ڕانه ستم گه به مه ( وه ڕانه م کرداری گه که ست ده  من هه ش بم، که وه وێ ئه مه  ده ر لره هه. بت کدا هه اییهس

.  یه کی دیکه یه شوه  به که نتازیادا پۆسسه ناو فه  له وه  گراماتیکش ڕاست بت، ئه ر له گه ئه) بۆ مندایی
.  کو پشتر گوتمان مندایی کاتکی دیاریکراو نییه  وه ، چونکه کو داهنانه ، به نییه  وه رانه  گه یه وه ستم ئه به مه

ک  م کۆمه رده  به  خۆمان له ، بۆیه نتازیایه نھا فه  مندایی، ته یشتن به  ڕگا بۆ گه ی تاکه وه رئه به ئینجا له
ئایا .  یه ماتیکی دیکه ک پرۆبله گری کۆمه  ههر خۆی نتازیا هه مکی فه  چه ، چونکه وه بینینه ماتیکدا ده پرۆبله

؟  وه ڕینه گه ک بۆی ده کو یه موو جارک وه  هه ؟ ئایا ئمه وه ردووکیان پکه  یان شون؟ یاخود هه نه مه مندایی زه
  ، چونکه ستتره داهنان ڕا  بۆیه پم وایه کانمان؟   بۆ شاره مانه وه رانه کو گه مان بۆ مندایی وه وه ڕانه ئایا گه

م  رنجانه و سه شک له من دوای چاپکردنی کتبی منداییم به.  دایبھنیت کی دیکه یه شوه بت به موو جارک ده هه
 تیاندا ژیابووم  وسا بت، که ئه  جگیر ده کانه ڕه و گه ناو ئه  له ی من نه و منداییه  ئه زانیم، که. ال دروست بوو

ر سنووری کات و شون  ک هه  بم مندایی نه ستمه به مه. ڕیوم ش، که گوایه پیاندا تپه نهو ساآل ناو ئه  له و نه
شمان  کی هاوبه موومان منداییه ی هه وه کو ئه وه. بت ش ده سانی دیکه ریی که وه ی یاده کو تکه بت، به ده
پی وتم، که " مین ئه مه ئیسماعیل حه"جارکیان .  هو هنمه کتان بۆ ده یه ند نموونه ن چه ر ڕگام بده گه ئه. بت هه

و  آلم ئه ربردووه، به سه ولر به  هه کات مندایی خۆی له ست ده  وا هه کانی من، مه رهه ی به وه دوای خوندنه
یدا بۆی   دوا نامه ی هاوڕم له"هیوا قادر. " تی  راستییدا بینیویه و له  ئه  ناچت، که و شاره ش هیچی له ولره هه

  وه الیانه ش به نده وه  ئه یزانن و نه  خۆیان ده وان نه  ئه زانیت، که سانک ده ریی که نووسیوم، کاروان تۆ بیروه
 ژیانی  بمزانیبوایه: "ولر پیاوک پی وتم  هه ی شاعیر، جارکیان له"هیوا قادر"ی  که بۆ ڕاستیی قسه.  گرنگه
 چاوی  س به بووم که ده ، رازیی نه وه یانگیته  تۆ ده ، که ی  چیرۆکانه و بته ئه یه گرنگه و ده و شوه من به

ڕزگار "کاک .  هاتووه  ناوی نه  چاکه  کتبی منداییمدا به  له و پیاوه بۆ زانینیتان ئه". یرم بکات سووک سه
 ئستا  ی م دنیایه لهک هیچ ئاگای  یه ، ماوه وه ی کتبی منداییمی خوندۆته وه رگ دوای ئه ی وه"شخانی

 خوشککمیان   ساآلن به  پانزده مای کچکی چوارده.  وه ته ڕاوه ولر و بۆ مندایی گه ڕاستی بۆ هه  و به ماوه نه
ک  یه شوه یان به و کچه  ئه ن، چونکه فۆنم بۆ بکه له ی ته وه ن، بۆئه ی منیان بده که فۆنه له ی ته وتبوو ژماره

ر  م، یان هه وره وت بزانت ئاخۆ من گه یه  ده ، بۆیه  راستییه  وایزانیوه ، که وه نیایهو د  ناو ئه ته چووه
   به  منداییهو ، ئه  من بچووکتره  کچک بیست ساڵ زیاتر له ، که رنج نییه ئایا جگای سه. ی جارانم که منداه

 زانت؟ هی خۆی ده
  
. ن ناو مژوودا بکه  ئیش له وه ستی گانه به  مه توانن به ک ده چ ئاست چیرۆک و ڕۆمان چۆن و له: مال ورۆز جه نه

 بت؟ ا جۆرک پرسیاری جیاوازی ههآلتی مژوود سته  ئاستی ده تی له  توانیویه بی ئمه ده ئایا ئه
  

تان  که پرسیارهتوانم بم  ده.  وه ته م داوه مه آلمی پرسیارکی نزیک له  نابت وه نده وه ئه: سوور ر کاکه کاروان عومه
ی  باره پرسیار له. م بت آلمه و وه ری ئه واوکه ی منیش ته که آلمه بت وه  ده ، بۆیه یه و پرسیاره ری ئه واوکه ته
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بت   ده لره.  ی چیرۆک و ڕۆمانه  مژوو گرنگترین مادده واو نابت، چونکه  و مژوو ته وه ندیی نوان گانه پوه
ڵ  گه کی خاو له یه کو مادده نوان مژوو وه  جیاوازی له واته. ین  و زانستی مژوودا بکهنوان مژوو جیاوازی له
تی چیرۆکنووس و  تایبه بی، به ده ری ئه  ڕای من نووسه به.  ی زانست سنوورداری کردووه وه کو ئه مژوو وه

  زی له  سرووشتی خۆی حه  به مه، کهری ئ  نووسه وه داخه به. کات میان ده که ی یه وه ر ئه سه ڕۆماننووس ئیش له
کان و   سرووشتییه نوان زمانه پۆل ڕیکۆر جیاوازیی له.  میان کردووه  دووه  زیاتر ئیشی به ، وانبازتییه پاه
گرتوون و  ردا نه سه ستی به کان هشتا زانست ده  سرووشتییه  زمانه واته. کات کاندا ده ستکرده  ده زمانه
ک مانای دیاریکراوی پ  ندوون و یه ی لسه ندانه هه و ره کانن زانست ئه ستکرده  ده رچی زمانه ندن، هه هه ڕه فره
 زمان، زمانی  له" ڕیکۆر"ستی  به مه. گۆڕت نگی ده  بۆ تاکده وه نگییه ده  فره ک له یه ر وشه ش هه  مه به. خشیون به

ک کولتوردا  ی یه ناو چوارچوه کان له سه  که هن، ک و ئاخافتانانه کو ئه ، به کان نییه  جیاوازه ناشیۆنه
بی و  ده نوان داهنانی ئه کش له دا جۆرک پشبک، یاخود با بین جۆرک کشمه لره. هنن کاریانده به

نت، کاربھ  به  خاوه و مادده  شوازی خۆی ئه وت به یه یان ده که ر یه ی هه وه ، به وه  کایه داهنانی زانستییدا دته
  ر خۆی مادده  هه دات وڵ ده واته هه. وت دات پش مژووش بکه وڵ ده ر هه ری داهنه  زۆر جار نووسه بگره
. کان  خولیای سیریالییه  له کک بووه  یه مه ئه. ق بکات  خه  وه بووه  هیچی نه وه، یان له مه ده  عه ش له که خاوه
 سۆز و   له  پره که یه وه رانه ، گه یه کی نۆستالۆژییانه یه وه ڕانه گه بۆ ناو مژوو زۆر جار  ی ئمه وه ڕانه گه

گری   هه یه وه رانه و گه ئه.  بخوقنین سمییه  ره و مژووه کی جیاواز له  ناتوانین مژوویه بانی، بۆیه میھره
 شتکی گآلو  ر خودی نووسین به  هه ره و نووسه  زۆر جار ئه بینت، بگره  پیرۆز ده موو رابردوو به  هه ، که چاوکه

و   الی ئه ، که وه ندک زۆنه  ناو هه کان بچته ده  به  گومان و پرسیاره وه له ب پاککردنه زانت و ڕگای نادات به ده
 بی ده  ئه  پاشکۆی ی کردۆته بی نووسراوی ئمه ده ڵ مژوو ئه گه  له ماهیکردنه و ته ئه.  نرن  تابوو داده پیرۆزن و به

ی زمان و  وه کان و نوکردنه  ستانداره م تکشکاندنی شوازه رده به  له وام ڕگر بووه رده ش به مه ئه. کی زاره
ک  ی خه و چیرۆکانه  بوانن ئه ئوه.   زۆر ئاسانه وه  هنانه دا نموونه لره. کانی فانتازیا ره فراوانکردنی رووبه

.   نووسیویانه رانی ئمه  نووسه ن، که و چیرۆک و ڕۆمانانه مان ئه  هه وه یانگنه  ده وه نفاله ی ئه باره له
کییان  ره ی سه سته ره  که کرت میتۆدی چیرۆکنووس و ڕۆماننوس، که ده.  وه ته  بین نووسیویانه باشتریش وایه

 ئارادا   له وره کی گه زییهآلم هشتا جیاوا ، به وه  میتۆدی مژوونووس نزیک بته ندێ کاتدا له  هه  له یه وه گانه
 مژوونووس  ڕن، که گه  ده کارییانه و ورده  ڕۆماننووس و چیرۆکنووس له ، که یه وه ویش ئه ، ئه وه منته ده
مان  زۆربه.  وه هنمه کتان بۆ ده یه ن من نموونه ر ڕگام بده گه ئه. ی ئیشی پیان نابت که هۆی سرووشتی کاره به
 بوو و دوای پنج ڕۆژ ئینجا توانیان 1666نی سووتاند، سای  نده ی له ی نیوه ناوبانگه  به رهو ئاگ زانین ئه ده

بیری چووبوو . نگ بوو کی ب ناو و ده وایه  نانه و ئاگره زانت هۆی ئه س ده م که آلم که ، به وه بیکوژننه
آلم الی چیرۆکنووس و  کات، به  ده و ئاگره می ئه رده مژوونووس باسی سه.  وه ی بکوژنته که ندووره ته

ی  وه ر ئه به ئینجا له.  وه راوزه  په تیه  مژوونووس خستوویه خ، که  جگای بایه بته  ده وایه و نانه رۆماننووس ئه
مان شت بۆ  هه.  وه  دروستی بکاته نتازیاوه یاڵ و فه  ڕگای خه بت له وا ده  نازانت، ئه وه ی ژیانیه باره هیچ له

 لۆژیکی  ک به کات، نه  لۆژیکی ئایۆنی ده  کار به وه بی گرانه ده ڕای من ئه به.  کانی الی خۆمان ڕاسته ساته ارهک
ک  دوای یه ک به ک رووداوی یه یه کو زنجیره کات مژوو وه میان ناجارمان ده ی دووه وه  ئه کرۆنۆلۆژی، چونکه

. سووڕنین کاندا هه  جیاوازه ناو کاته کانمان له ره کته تین چۆن کارهس ربه میاندا سه که  یه آلم له ، به وه بخونینه
  ویشه ر ئه ، هه ته کو خۆی نووسیوه ی مژووی وه و چیرۆکنووسه بینین ئه ، کات ده یر نییه  سه وه المانه به
ین،  که لۆژی ده لۆژیکی کرۆنۆ  کورتی کاتک ئیش به به. ریی نوێ دابھنت  هیچ شوازکی هونه یتوانیوه نه
نت زمانک بۆ  په سه رماندا ده سه ری نووسین به  کاتکدا هونه  له وه ، ئه وه هنینه کارده مان زمانی مژوو به هه
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بی  ده ری ئه  نووسه من پم وایه. وام بت رده ش پرۆسیسی نووسین ناتوانت به وه ب ئه به.  دابھنین و زمانه ئه
 . رکی اله وه ی خۆی، گیانه ییهموو زۆرب و هه ڵ ئه گه  مژوو له زانت، که  ده سکی دیکه ر که پش هه له
  
توانت ئاقاری   ناو ده  رای ئوه بژرن؟ به ده کانتان هه ر و چیرۆک و ڕۆمانه کته چۆن ناوی کاره: مال ورۆز جه نه

 کۆی ت و دواجار ل ڕووداو و بابه گه لهی ندیی دیالکتیک یوه ی ناونان په  بگۆڕت، یان پرۆسه که کۆتایی چیرۆکه
 کات؟ دا دروست ده که چیرۆکه

  
رکیان   گرینگترین ئه توانم بم  ده ، که یه رکیان هه ک ئه  ناو و ناونیشان کۆمه  دیاره:سوور ر کاکه کاروان عومه

ر  کته  کاره ناو له.  گۆڕێ بننهیادا  نوان دنیای ڕیال و دنیای خه راوردکردن و جیاکاری له  به  جۆرک له یه وه ئه
.  یه دا هه و دوانه نوان ئه ک له وت جیاوازییه مانه وت و نه بمانه. ندرت ت داده ندرت و ناونیشانیش بۆ بابه ده
بینین  وا ده ، ئه وه نی نووسینه مه  ڕووی زه ک له  لیان بروانین، نه وه وه نی خوندنه مه  ڕووی زه ر له گه ئه

 تکست و  میشه آلم هه کات، به ردا ده ڵ خونه گه ر کۆنتاکت له کته  ناوی کاره انی تکست زووتر لهناونیش
خۆیی  ربه توانن سه چ ناو و چ ناونیشانیش ده.  وه وته که  بیر ده وه کانه ره کته  ڕگای ناوی کاره ناونیشانمان له

یری  کو ئاستکی جوانکارییش سه کرت وه یان ده مه  ئه  بپاریزن، که وه  ئاشکرابوون و ڕوونبوونه تکست له
ر  کانی ژیان ئاشکرا بکات، نووسه موو لوغز و نھنییه  هه  دایه وه وی ئه  هه لۆژیا له کنه  کاتکدا ته له. ین بکه

 زانستی  ه واتTitrologieمۆ  ئه. بگرت ند هه  هه وترت ناونیشان به ، که پی ده  گرنگه روازه و ده  ئه ناچاره
ری فۆتۆگرافیشدا   هونه  له کاری و بگره ری شوه ب و هونه ده  بواری ئه ناونیشان، یاخود ناونیشانناسی له

  شکی گرینگ له کو به وه" جیرار جنت"و " لۆسیان گۆدمان"مکی تایترۆلۆگی الی  چه.  یه خکی گرینگی هه بایه
  وه  دنیای بیستنه ندیی به یوه ی په نده وه ناونیشان ئه. رچاو  به وته هک  ده دا وه بواری سیمۆتیکا و زانستی گانه

ی  وه پش خوندنه له" لی ختیار عه به"کانی  ناونیشانی ڕۆمانه.  وه  دنیای بینینه ش به نده وه ، دوو ئه یه هه
ی "ی گورگک وه  خواره وتنه که. "ن ده  ده وه سته ده ک زمان و سیمبۆلمان به ک ساینفکشنی وه کان کۆمه تکسته

  ک له یه ڕه ی الپه وه  پش ئه مه ئه. نوان فیزیکا و میتافیزیکادا  له کردنکی جوانه تکه" مین  ئه مه ئسماعیل حه"
زۆر پم خۆشه . گۆڕم ند جارک ناونیشان ده م، چه که واو ده  ته که من خۆم تا تکسته.  وه  بخونیته که ڕۆمانه

ین،  ر بکه کته ر ناوی کاره سه  له  قسه وه منته ده.  وه کاندا بشارمه ره به له  کونوکه  ناونیشان له انیک ساینفکشنه
وان و   ناوی پاه بووایه ر ده وبه مه ند ساک له تا چه هه.  یه ی ناونیشان گرنگیی خۆی هه  بوای من هنده  به که

. خۆڕاگر بت' ز به نه'.  شۆڕشگ بت بووایه ده" شۆڕش " بۆ نموونه. بت یان هه کی دۆستانه ندییه یوه ی په ماناکه
درا، هاوکات ناوکی ناخۆش و  ی ڕۆی خراپی پ ده ره کته و کاره  ئه کی دیکه  الیه له.  بت ئاسووده" ختیار به"
م  وا زۆر که هاتبت، ئه یی پنهواویش کۆتا ته ر ئستا به گه  ئه یشتنه و تگه توانم بم ئه ده. نرا زاگرانیشی لده ره

  کانیش له نفاله می ئه رده  سه ر ڕک له هه. نفال بوو مپ منداکی کوردم بینی ناوی ئه  که  له92سای .  وه ته بووه
  ڕی قادسیه تای شه ره  سه له" دام حسن سه"ی  که  ڕژمه  بوو، که  کوردانه و خزانه کک له کچی یه. دایک بووبوو

ی  که  کچه پرسم بۆچی دایک و باوککی کورد ناو له کرا نه ده نه. ودیوی سنووری فدان ریکردن و له غدا ده  به له
ی 'نعام ئه'ڵ  گه  و له تکی قورئانی پیرۆزه  وتی ناوی سوره وه  شانازییه  زۆر به که نفال؟ باوکه نن ئه خۆیان ده

 چاوی  کان به  کورده ندک له هه.   ی قورئانه کی دیکهت ر ناوی سووره ویش هه  ئه خوشکی ڕکیخستووه، که
آلم  نفال، به  ئه کانم ناوه ره کته  کاره  جارک ناوم له  زیاتر له وه و کاته من له. ڕوانی یان ده  منداه و  له وه ڕقه
کو نیشاندانی  نھا وه هخر ت ، نه  خراپ بت بت یه، ده و ناوه گری ئه  هه که سه ی مادام که سته به و مه ک به نه

  یایدا دت، له  خه ک شت به رچاو، خرا کۆمه  به وته ی بکه و ناوه رک ئه ر خونه هه.  پارادۆکس جۆرک له
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وت  یه رکی هۆشیار ده موو نووسه  هه ، که که یه مه ش گه مه ئه.  ست نییه به ت مه و شتانه کک له کاتکدا تۆ هیچ یه
. بوو" جید دام حسن مه سه"ڵ بوو ناوی  گه ندیی ڕزگاریی کوران کوڕکمان له  دواناوه له.  بکاتری ڵ خونه گه له
ناوی  ر له گه ئه" ت  شیعرکیدا ده له" رنار نول به"نسی  ره شاعیری فه. کان گیرا  خۆپیشاندانه کک له  یه له

زی  گه کو زۆر ره بت ناویش وه  ده اڵ من پم وایهر ح هه به". خشی به ده ، ناوم مانای نه بووایه خۆمدا بوونم هه
ی  وه  و ڕوونکردنه وه  ئاسانکردنه شداریی له ک به ندک پرسیار بورژنت، نه ی چیرۆک و ڕۆمان، هه دیکه

کو  ر وه گه  ئه ، بۆیه ره کته کاربت، ناوی کاره ر چیرۆککدا به  هه  له ، که زیاترین وشه. دا بکات که تکسته
کو  بت، وه رکیان نه ر ئه گه ، ئه و وشانه  ئه رچاو بگرین، که به  له وه بت ئه  ده وه ش لی بروانین، ئه ارهو قه

بژریت،  ده مامک ناو هه ستی ده به  مه ر به ندک جار نووسه هه. ون که رده  ده که ناو تکسته کی پاسیڤ له بۆشاییه
ی  وه بۆئه. رت ر خۆی البه سه کان له ستبھنت و کۆنتۆه ده کی زیاتر به ییه  ئازاد وه و ناوه  ڕگای ئه ی له وه بۆئه
کی  یه ری جیھانی گوته کته ی ئه'هنری فۆندا'. ری نواندن نه کو هو ڕک وه. کانی تر بکات  نرگزییه زووه ئاره
م  رباز بکه  ده رمه و شه توانم خۆم له دهستم کرد  ر، هه کته  ئه منکی الو کات بوومه: " و ده ئه.  یه ناوبانگی هه به

 . "م سکی دیکه  که  و وابزانم
  
توانن   ده وانه  ئه پتان وایه. وتوون رکه وێ ده  و له نج لره ک چیرۆکنووسی گه ئستا کۆمه: مال ورۆز جه نه

یرانی الوازیی زمان  ستمان قه به مه؟   ڕابردوو و ئستادا تیدا ژیاوه  له ربھنن، که  ده یرانه و قه چیرۆکی کوردی له
 . کنیکی سواو و ڕووداوی بھزه ت و ته بوونی بابه و نه

  
نگاندنی کار و  سه ی هه که ڕاستییه. ترسم  ده  پرسیارانه و جۆره  نازانم بۆچی زۆر له:سوور ر کاکه کاروان عومه

ر وا  وت الی خونه ته وت و نه  بته هکی دیک  الیه  و له ک قورسه  الیه کانی خۆت له می هاوپیشه رهه به
  خنه  ره ندکدا، که  ناوه له. کانم موکوڕییه موو که رووی هه سه  پیان بیت من له ستته به  مه ، که وه وته که ده
   به ، که وه کرنه ند ده رمه ر و هونه ڕووی نووسه ناچاری ڕووبه  زۆر پرسیار به وه بت، یاخود الواز بت، ئه نه

یرانکی   خودی نووسین خۆی قه وێ من پتان بم، که مه تا ده ره سه. کان هی خۆیان نیین  شوه ک له یه شوه
کانی  تا ڕیسکه  هه یران، بگره ک قه ڵ خوقاندنی کۆمه گه  له کی داهنان هاوکاته یه موو جووه هه.  یه وره گه

ر  هت پرۆسسی نووسین الی نووسه  ده شه مه ر ئه بن، هه  دهتر وره کانیش گه یرانه تر بن، قه وره نووسین گه
رکردنی  سه ر چاره م ئیشی نووسه ڕیش ناکه  و باوه یرانه  بوونی قه ی ئمه م کشه ست ناکه من هه. وام بت رده به
  ویش به ات، ئهک کان ده ماتیکه ی پرۆبله وه ر خوندنه سه  ئیش له یه شدا میتۆدک هه خنه  ڕه له. یران بت قه
تان  گه له. کان ندکردنی کشه ک بۆ سنووربه کان، نه ی ئاسته وه کان و جیاکردنه ی نھنییه وه ستی دۆزینه به مه

کی ماتماتیکی  یه له سه کو مه ر وه گه ئه. یت که ڕده دی الواز به وت، سه که ستده مۆ تا چیرۆککی باشت ده دام، ئه
تا کۆتاییی   هه بۆ نموونه. بوو  ڕابردوو چیرۆکنووسی باشترمان زیاتر هه ینین لهب  ده وه لی بروانین، ئه

 چیرۆکنووسی  وت تا ده توانم بم حه آلم ده س، به  بیست که یشته گه ده ی چیرۆکنووسان نه شتاکانیش ژماره هه
  کانیش ناگاته  باشه ی چیرۆکنووسه ره و ژما یه و کاته ر ئه ده قه  جار به  ده که مۆ ژماره آلم ئه بوو، به باشمان هه

موو  و هه آلم نابت ئه به. ی ئستا وه  له  تر بووه وره شتاکان گه  هه  له که  ڕژه واته که.  چیرۆکنووس ده
ر ئاستی کوردستان و دنیادا  سه ی دوایی له  ساه ڤده م حه  ئه  بیر بچت، که مان له  گۆڕانکارییه خرایه

کی نزیکی  یه ر ونه بوو، نووسه سپاوت هه و چه یله شتاکانیش واقیعکی مه تا کۆتاییی هه هه. وتوون رکه ده
 و ئاسان   گرتووه وه  خۆیه لیکترۆنیی به کی ئه گا سیمایه مۆ کۆمه آلم ئه یادا بوو، به  خه ی خۆی له که گا کۆمه
یان  وره کی زۆر گه رییه تاکانیش کات و شون کاریگهش تا هه توانم بم هه ده. رچاو  به کو جاران بیھنیته  وه نییه
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ماکس "کو   وه دیاره. گۆڕن وامیش ده رده موو سیماکان گۆڕان و به  هه وه ده وه  نه آلم له بوو، به  نه ر ئمه سه له
ش  وانهو د ئه. ن که رگ دیاری ده کانی ژیان و مه شن سنووره و گۆرانکارییانه ر ئه کات، هه ی ده ڕاڤه" ر ڤیبه

عبیر   ته  ئاسان نییه ، بۆیه ماوه یشنی بۆ کات و شون نه سوسیه ر ئه ئستا نووسه. ی نووسینن گرنگترین مادده
ی نوان سای  ی ماوه نده وه شتا ئه تا سای هه  هه فتا  نوان سای حه ی ئایا ماوه. ی بکات که مه رده  گیانی سه له
میان چوار  که ت یه ، ده وه  بداته و پرسیاره آلمی ئه ی من وه وه  نه سک له ر که ؟ هه زاره تا دووهه د هه وه نه
ی  نده وه ش ئه م شه نی که زار الیه تا دووهه د هه وه ی نوان نه ش ماوه مان شوه هه ر به هه.  میانه ی دووه نده وه ئه

و  کو ئه نھا دنیای واقیع ناگۆڕت، به  ته و خراییه ئه. بت  ده زار و ده زار تا دووهه ی نوان دووهه ماوه
مۆ زۆر  ری ئه رکی نووسه ئه. یت که  دروستی ده نتازیاوه یاڵ و فه  ڕگای خه  تۆ له شونت، که ش ده دنیایه

کان   گۆڕانه  دروست بکات، که وره و ئاۆز  گه نده وه  واقیعکی ئه  ناچاره ی دون، چونکه وه  له قورستره
.  وه شی گرتۆته ی ئمه وه ره کو ده ، به  نییه وه  کوردستانه ندیی به یوه نھا په  ته مه ئه. شکنن کینهئاسانی ت به

ری   نووسه داته آلت ده ی دوایی خه ند ساه و چه  ئه کرت، گوایه کادیمیای سود ده  ئه یی له نابینن زوو زوو گله
ناوی   به ی شتک نییه که ڕاستییه.  بۆ کزیی داهنان هانه  به  ناتوانن ببنه مانه موو ئه آلم هه زۆر ئاسایی؟ به

و   ئه ره  بینینی نووسه وه کو ئه ، به تاندا هاتووه که شکی پرسیاره  به کو له  وه ڕووداوی الواز و ڕووداوی تۆکمه
،  ، زمانیشمان نییه ه کاتک بینینمان نیی واته. خوقت  زمان ده وه شه ر لره هه. دات  ئاوا نیشان ده ڕووداوه

کانی  موو الوازییه  هه  من پم وایه  بۆیه .کنیکیشمان نییه ، جوانکاریی و ته ریشمان نییه رسوڕهنه ڕووداوی سه
 بواری   له ئاسان نییه.  وه ڕنه گه بوونی بینین و زمان ده ی نه له سه کنیک بۆ مه ت و ڕووداو و ته ڕووداو و بابه
پرسن، ئاخۆ چیرۆکنووسانی   ده  ئوه م، چونکه  ده  بۆیه مه ئه. یت رییدا پشبینی بکه هونهبی و  ده داهنانی ئه

ری جگیر  ندک یاسا و پوه کاندا هه موو بواره  هه  بروانن له ئوه. ی ئستا بگۆڕن م دۆخه توانن ئه مۆ ده ئه
   ئاینده ، ئاخۆ ک له  و بپرسن  پۆلکی قوتابخانهبۆن بۆ.  یاه نھا خه ر ته ب و هونه ده ری ئه آلم پوه ن، به هه
  ، که رخستووه ی ده وه چی واقیع ئه ن، که کانت پ ده که  زیره  خرا ناوی قوتابییه وه ر، ئه  نووسه بته ده
کادیمی،  هزۆر جار نووسینی ئ. ر  داهنه ته ردا بوونه ب و هونه ده  بواری ئه ن له کانی قوتابخانه ه مبه زۆری ته به
  وه به.  وه کتر جیا بکاته یه ری ئاسایی له ر و نووسه ری داهنه ، ناتوانت نووسه یه ی قوتابخانه که رچاوه  سه که

ی تا ئستا  نگانه و ده ش له شکی دیکه مۆ و به ی ئه نگانه و ده شک له  به ڕم وایه کادیمی نییم و باوه  من ئه باشه
 .ن تر بکه وره مۆ گه ی ئه وه ی لهوتوون، داهنان که رنه ده
  
ران   و خونه  ئمه ک به می خۆتان زانیاییه رهه ی نوترین به باره ر بکرت له گه دواجار ئه: مال ورۆز جه نه

 .نن یه ڕابگه
  

 ند  و تا ئستا چه شی نووسیوه هاوبه ڵ دوارۆژی کوڕم ڕۆمانکمان به گه  سای پار له:سوور ر کاکه کاروان عومه
،  یه چیرۆککم بۆ چاپ ئاماده ه  دا کۆمه م ڕۆمانه پاڵ ئه له.  وه ته بدۆستم خوندویانه ده ر و ئه کی نووسه هاوریه

  بت جارکی دیکه آلم ده ، به یه م هه چیرۆککی دیکه ه  ها کۆمه روه هه.  دایه گه  ڕۆمانکی کورتیشی له که
.  یان بۆ فربوونی زمانی ئینگلیزییه مه ئه.  رگاوه  وه وه  ئینگلیزییه نم لهبیست کتبی منداآل.  وه مه پاکنووسی بکه

ئاسانی فری  ی منداڵ به وه ، بۆئه وه ته دا نووسیوه که  کوردییه ر تکسته رانبه به م له که  ئینگلیزییه تکسته
منداڵ، . تا بی جوانن  چیرۆکی ههی بیست که راستییه.  کردنه رگان و ئاماده توانم بم وه ده. ئینگلیزی ببت

م مافی  که ڕێ ده چاوه. خشن به کو زۆر چژیشی پده ن، به که ر فری ئینگلیزی ده ک هه ش نه وره  گه بگره
_ ئینگلیزی (نگکی  رهه ها فه روه هه.  وه مه  کوردستان بآلویان بکه ربگرم و له  وه که ره  نووسه چاپکردن له
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یان بۆ  مه ئه. کات  منداڵ فری ئینگلیزی ده وه  ڕگای ونه  له ، که  کردووه داآلن ئامادهر بۆ من شم هه)کوردی
ند  ها چه روه هه.  ی کوردییم داناوه  وشه که  دانیمارکییه  شونی وشه  و من له   کراوه مندای دانیمارکی ئاماده
.  یه شم هه وه ندک وتار و لکۆینه هه.  کوردی هدا کردۆت"دوارۆژ"ڵ  گه شی له هاوبه ر به چیرۆککی منداآلنیشم هه

ڕتان  باوه.  چاالک بم  هیچ بوارکی دیکه  بواری چیرۆک و ڕۆمان و بیۆگرافیا، له  له وێ بجگه رچی من نامه گه ئه
 .ترسم  گفتوگۆکانیش ده بت زۆر له

  
  
 
 

 


