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گۆڤاری ڕامان بیست ساڵ دۆستایەتی

عەبدوڵاڵ غەفوور
)سوێد(

بــۆ  ڕامــان،  گۆڤــاری  بــە  ئاشــنابوونم  ســەرەتای 
مانگــی مایســی ســاڵی ١٩٩٩، دەگەڕێتــەوە، کەوابــێ 
تێپەرانــدووە.  ســاڵی  بیســت  ناســیاوەتیمان،  تەمەنــی 
دۆســتایەتییەکمان بە باڵوکردنەوەی چەند ســەرنجێک 
لەســەر کتێبــی )کــورد و مەســەلەی کــورد(ی شــاکر 

خەســباک دەســتی پێکــرد.
و  ڕێــز  بــە  کوردســتان،  بەدەســتانی  قەڵــەم 
دەکــەن،  ڕامــان  گۆڤــاری  ســەیری  حورمەتــەوە 
لەبــەر  بەڵکــو  بــێ،  خــۆوە  لــە  وەنەبــێ  ئــەوەش 
لــە مەیدانــی  بــە جۆرەکانیەتــی  جــۆر  خزمەتــە 
زانســتدا، هــەر بــۆ بیرئانینــەوە دەڵێــم: ژمــارەی 
)١(ی گۆڤــاری ڕامــان لــە ١١ - 6 - ١٩٩6 
لەبــەر   276-275 ژمــارەی  ئــەوڕۆ  دەرچــووە، 
دەســتاندایە. ســتافی گۆڤارەکــەش بــەو شــێوەیەیە: 
سەرنووســەر - ئــازاد عەبدولواحیــد، بەڕێوەبــەری 

وەلــی.  ســەرکەوت   - هونــەری 

ڕامان تاقە گۆڤارە کە بەرگەی نەهامەتییەکانی 
چاپەمەنــی کــوردی ئــەو بیســت ســاڵەی دوایــی 
لــە چییــەوە ســەری  ئــەو خــۆ ڕاگرتنــە  گرتــووە، 

ــە: ــم وای ــداوە؟ پێ هەڵ
)١( پشــتگیریی مــاددی بــەردەوام، نازانــم کێیــە؟ 
هــەر کــێ بێــت، پــڕ بــە دڵ دەســت خۆشــی لــێ 
بــۆ  بەختــەوەری  ژیانێکــی  داخــوازی  و  دەکــەم 
دەخــوازم. کاکــە کاری چــاک چاکــە و پێویســتی 

ــە. ــن نیی ــدا هەرگۆت ــە پێ ب
)2( کۆڵنەدانــی کارمەندانــی بــە گشــتی و ئــازاد 
ــم:  ــەوە دەڵێـ ــە دڵنیایی ــی. ب ــە تایبەت ــد، ب عەبدولواحی
ئەگــەر خەمخــۆری ئــەدەب و زمانــی کــوردی و 
خۆشەویســتی زانســت و بە ئەرک زانین و بەرگری 
)ڕامــان( نەبووایــە،  عەبدولواحیــد  ئــازاد  کردنــی 
ــی دیکــەی  ــار و ڕۆژنامەکان ــە دەردی گۆڤ ــش ب ی
کوردســتان دەچــوو، ئــازاد عەبدولواحیــد دەســتەکانت 

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



159 ژ )٢٨٠/٢٧٩( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢١

خــۆش بــن، بــە خــوا بابــە کــوڕی بــاب )نیشــتمان(
ــی. ی خۆت

ــاری  ــە گۆڤ ــر ل ــوو شــتێک زیات ــە هەم ــەوەی ل ئ
)ڕامــان(دا سەرســامی کــردووم و حەپەســاندوومێتی 

ئــەو خااڵنــەی خــوارەوەن:
١- ڕۆژی دەرچوون - ڕامان لە پێنجی هەر دوازدە 
مانگــی ســاڵ بــێ دوا کەوتــن، لــە کوشــکەکانی 
شــار - شــێخەڵاڵ )نزیــک ســینەمای حەمــڕا(، بــن 
قــەرات، بــازاڕی نیشــتمان )تەنیشــت گەراجــی کــوران 
و مامــزاوە(، کتێــب فرۆشــی نووســەرانی کــورد و 
بــاری  بــۆ  ئــەوە  شــوێنی دیکــە دەســت دەکــەوێ. 
ــی، جێگــەی سەرســوڕمانە.  ــا برێ ــتان، هەت کوردس

2- یــەک قەوارەیــی - قــەوارەی ڕامــان )درێــژی 
2٩ پانــی 2١ ســم(، لــە ژمــارە یــەک چــۆن بــووە لــە 
ژمارەکانــی دواییشــدا هــەر وا ماوەتــەوە. ســەرجەمی 
الپەڕەکانیــش لــەم ســااڵنەی دواییــدا کــە بــێ زیــاد 
و کــەم وەک خــۆی ماونەتــەوە، ئــەوە شــتێک ڕوون 
دەکاتــەوە، ئەویــش پرینســیپی ســەر نووســەرە - ئــازاد 

عەبدولواحیــد، لــە ژیانــدا. 
لــە  ڕامــان،  الپەڕەکانــی   - دیزایــن  یــەک   -٣
ژمــارە یەکــەوە کــوو بــووە، ئەوهــاش لــە ژمارەکانــی 
دواتــر ماونەتــەوە، زۆربــەی الپەڕەکان دوو ســتوونین، 
تەنیــا گۆشــەی »ســووکەلەنگەر« لــە الپــەڕەی 
دوایــی نەبــێ، کــە گۆڤارەکــە وای لــێ ڕاهێناویــن.
جۆربەجــۆر  بابەتــی   - بابەتــەکان  ٤- چەشــنی 
ناواخــن  بەرچــاو دەکــەون )تەماشــای  لــە ڕامــان 
ــرێ: ڕامــان  ــرەدا بگوت ــەوەی پێویســتە لێ بکــەن(. ئ
بــۆ هەمووانــە، ڕاســتییەکەی وەک هەنبانــە بۆرینــە 
وایــە، دەســتی تــێ ڕاکــە، ئــەوەی مەبەســتە بــەر 

دەســتت دەکــەوێ. 
5- نووســەر - ڕامــان نووســینی خــاوەن بڕوانامــە و 
بــێ بڕوانامــە بــاڵو دەکاتــەوە. ئــەوەی بــۆ گۆڤارەکــە 
گرنگــە ئەوەیــە چەنــد خزمەتــی ئەدەبــی کــوردی 

دەکات. نووســەرەکان - کوردســتانییەکانی ناوەخــۆ 
و هەندەرانــن، ســەیر نییــە لــە ژمارەیەکــدا چــاوت بــە 
دوو شــوێنی نووســینی جــودا بکــەوێ، بــە نموونــە، 

مهابــاد و ســتۆکهۆڵم.
بەو پێشنیارە کۆتایی بە نووسینەکەم دەینم.

ــەڕەی دوایــی )مەبەســت شــێوەی  ــی الپ زیادکردن
دیزاینەکەیــە( لــە یــەک بــۆ چــوار، ئــەوەش بــۆ 
ــەی مــن  ــدێ نووســین، وەکــو ئەوان ــە کــە هەن ئەوەی
لــە  خۆیــان  وەکــو  باڵوکردنــەوە،  لــە  دەیانووســم، 
بــەش نەکــرێ، ڕامــان گیــان  بــێ  گۆڤارەکــەدا، 
زۆریــان، لەبــەر ئــەوەی بەڵگەنامەییــن، پێــوە مانــدوو 

ــم. دەب
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