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ئەم گۆڤارە سەنگینە زۆر بایەخ بە قەڵەمە
فەرامۆش کراوەکان دەدات

محەمەد داریاس 
)كۆیە(

گۆڤــاری ڕامــان ئــەو درەختەیــە كــە )24( ســاڵە بــە 
بــەری  پــڕ  لقــی  بــەر دەدات و )2٧4(   بەردەوامــی 
دەركردووە.ئاشــكرایە لــە كوردســتان چەنــدان گۆڤــاری 
لەنــاو  دەردەچــن،  وەرزانــە  و  مانگانــە  جۆراوجــۆری 
بنێــم  )ڕامــان(  گۆڤــاری  نــاوی  دەتوانــم  هەمووانــدا 
دایكــی هەمــوو گۆڤــارەكان، لەبــەر گرنگــی و چڕوپڕی 
نــاوەرۆك و قەبــارە و جوانیــی دیزایــن و زمانــە پوخــت و 
پاراوەكــەی، هەروەهــا كــە چەنــدان جــۆرە بابەتــی بــە هێــز 
و بــە پێــزی لــە خــۆ گرتــووە وەك: ڕەخنــە، لێکۆڵینــەوە، 
فەلســەفە، هزر،  شــیعر، وەرگێڕان، هەڤپەیڤین، مێژوو، 
زمانەوانــی، هونــەر... تــاد، ئــەوەش کارێکــی وای 
ــە  ــەوە، ب ــۆی كۆبكات ــە خ كــردووە خوێنەرێكــی زۆر ل
تایبەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان، ئــەوەی شــایانی 
تێڕامانــە دەبینــم ئــەم گۆڤــارە بــە بەردەوامــی لــە ســات 
و كاتــی خــۆی دەردەچێــت بــە بــێ  دواكەوتــن لەگــەڵ 
ئــەو هەمــوو بارودۆخــە نالەبــارەی كــە ڕۆژگار بــە 
كۆمەڵێــك كۆســپ و تەگــەرە و زۆر جــۆرە تەنگــژەی 
ســەختەوە کــە  تەنگــی بــە ژیــان و كۆمەڵ هەڵچنیوە. 
لــە الیەكــی تــرەوە ســەیر دەكــەم ئــەم گۆڤــارە ســەنگینە 
زۆر بایــەخ بــە قەڵەمــە فەرامــۆش كــراوەكان دەدات كــە 
چەنــدان ســاڵە پەراوێــز خــراون و كەوتوونەتــە دەالقــەی 
بێكەســی و بێمرادییــەوە، بــەاڵم ئــەو گۆڤــارە زۆر جــوان 
دەگــەڕێ  و دەیاندۆزێتــەوە و تــۆز و خۆڵیــان لەســەر 
ــنا  ــارە بــە خەڵــك و خوێنەریــان ئاش ــێ  و دووب دەتەكێن
دەكاتــەوە و گوڵــی  بەســەر  دەكاتــەوە، خاوەنەكانیــان 
خەاڵت و ڕێزلێنانیان لە بەرۆك دەدا و پێ دەبەخشێ ، 
جــارێ  تــەوەری چاوپێكەوتنــەكان، واتــە هەڤپەیڤیــن 
لەگــەڵ كەســانی هونەرمەنــد و شــاعیر و ئەدیــب و 
دەرهێنــەر و رووناكبیــر بــە ســتایلی تازەگــەری دوور 

ــژوو،  ــی مێ ــە بابەت ــڕە ل ــەو شــێوازە كالســیكییەی، پ ل
جوگرافیــا، سیاســەت، هونــەر، خەبــات، یــادەوەری، 
كۆمەاڵیەتــی، ئایینــی، ســەربوردە... تــاد كــە ئەمــەش 
ــەر  ــە دەدات و خوێن ــە بابەتەك گــوڕ و تینێكــی زۆر ب
بــۆ الی خــۆی ڕادەكێشــێ كــە بــێ پســانەوە و بــێ 
ماندووبــوون بــەردەوام بێــت بــۆ تەواوكردنی ئاخاوتنەكە. 
لێــرەدا دەبینــم كــە ڕۆژنامەنــووس چــۆن ڕۆدەچێتــە 
دەروونــی،  و  دڵ  قوواڵیــی  لــە  و  كەســەكە  ناخــی 
پرســیارەكان دەورووژێنــێ  و كابــرا لــە خــەوی غەفڵەتــی 

دەیــان ســاڵەی ژیانیــدا بــە ئــاگا دێنێتــەوە.
ــارەدا  ــەم گۆڤ ــر ســەرنجی مــن ل ــرەدا زیات ــەوەی لێ ئ
ڕادەكێشێ ، هەندێ  خەسڵەتی تایبەت و گرنگ هەن 
وەك: بایەخــدان بــە مەســەلەی تایبەتــی و ڕۆشــنبیری 
بــەرەو ئاراســتەی كوردایەتــی و بووژانــەوەی هەســتی 
نەتەوایەتــی و نیشــتمانی و بەرجەســتەكردنی خەباتــی 
هەروەهــا  گەلەكەمــان،  ســاڵەی  دەیــان  ســەختی 
بەســەركردنەوە و ڕاكێشــانی قەڵەمــی ئافرەتــان كــە 
ئەمــە بــە كارێكــی گرنگــی ڕۆژنامەوانــی دەزانــم، 
لەنــاو  جــۆرە خزمەتكردنــە  ئــەم  ئێســتا  تــا  چونكــە 
ــنووردارە و  ــە و س ــەم وێنەی ــارەكان ك ــە و گۆڤ ڕۆژنام
بۆشــایی لەنــاو ئەدەبەكەمانــدا دروســت كــردووە، بۆیــە 
سەرســامم بــە گۆڤــارە خۆشەویســتەكەی )ڕامــان( كــە 
ئــەم ئەركانــەی لــە خــۆ گرتــووە و بــە كارێكــی ئەدەبــی 
پیــرۆزی دەزانــم، دوای دەســت خۆشــی و پیرۆزبایــی، 
ئــەم ســتافە  بــۆ  بەردەوامــی  هیــوای ســەركەوتن و 
ــەم شــەوق و  ــە ب ــوازم ك ــان( دەخ خۆشەویســتەی )ڕام
ڕووناكییــەوە، زیاتــر پــەرە بــە دەوڵەمەندكردنــی بزاڤــی 

ڕۆشــنبیری و كتێبخانــەی كــوردی دەدات.

بە بۆنەی بیست و چوارەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوە


