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گۆڤاری ڕامان، لە پڕانی شار و ناوچەکانی کوردەواری، خەڵک 
و نووسەرانی کورد دەیناسن و بەرهەمیان بۆ ناردووە

د. هیوا پەناهی
)ئەمریکا(

ســەرەتا ســاو و ســەری ڕێــز بــۆ وشــەی پــاک و 
ــوەدای نووســەران و هۆزانڤانانــی گەلەکەمــان کــە  هەڵ
ڕۆژێــک لــە ڕۆژان خۆیــان و خــەون و بەرهەمەکانیــان 
ــەم  ــە ئ ــەوە و ب ــاری ڕامــان دا دیوەت ــی گۆڤ ــە دووتۆی ل
ــگای  ــاڵ و کــۆ و کۆمەڵ ــی م ــە میوان ــوون ب ــۆرە ب ج
کــوردی لــە زۆر ناوچــە و دیــاری جــودا بــە جــودای 

کوردەواریــدا.
چوارەمیــن  و  بیســت  لــە  نهــا  ڕامــان  گۆڤــاری 
ســاڵی تەمەنــی خۆیــدا لــە پڕانــی شــار و ناوچەکانــی 
کــوردەوای، خەڵــک و نووســەرانی کــورد دەیناســن و 
بەرهەمەکانیــان بــۆ نــاردووە کــە تێیــدا بــاو بکرێتــەوە، 
هەروەهــا بــە خوانــی دڵخــوازی وێــژە و ئەدەبــی کــوردی 
گۆڤــاری  هەڵکــەوت  بــە   جــار  یەکــەم  بناســرێن. 
)ڕامــان(م بینــی، ئــەو کاتــە دەستاودەســت دەکــرا کــە 
بخوێنرێتــەوە. ئــەوەی ڕاســت بێــت، چونکــە هــەر بــە 
منداڵــی خوێنەرێکــی بــاش بــووم و پێداچوونــەوەم بــۆ 
بەرهەمــە نایابــە هونــەری و ئەدەبــی و مرۆڤییــەکان 
دەکــرد ، هــەر زوو دیزایــن و کارە هۆنەرییەکــەی و 
و  تێکــردم  کاریــان  بابەتــەکان  ڕێکخســتی  جــۆری 
ــاوا پێشــان  ــە جــۆرە بەرهەمــی ئ ــە خــۆم وت گــەالن ب ب
ــە  ــک ل ــە وەک یەکێ ــەر بۆی ــدە شــایانن، ه دەدەن چەن
ڕێــگا هەڵگرەکانــی هــەژار و هێمــن و کۆترەکانــی کــە 
بــەردەوام لــە )ســروە(دا بابەتــم بــاو دەکــردەوە، بــە هەمان 
شــێوە هەوڵــم دا بابەتــی خــۆم لــە گۆڤــاری )ڕامــان(
یشــدا بــە چاپکــراوی ببینــم ، کــە ڕێگەشــم کەوتــە 
ــد ســاڵێکیش  ــا چەن باشــووری واڵت ســاڵی ١٩٩٨ و ت
ــارد  پــاش هاتنــە دەرەوەم، هــەردەم بابەتــم بــۆ ڕامــان دەن

ــوو وەک گۆڤــاری ســەرچاوە و پێگــە  ــەوە ب ــم ئ و هەوڵ
بمێنێتــەوە و گەشــە بــکات.

خاســەکانی  الیەنــە  خێــری  بــە  و  دواییانــە  ئــەم 
ئینتەرنێتــەوە لەگــەڵ سەرنووســەری دڵســۆز و بلیمــەت 
کاک ئــازاد عەبدولواحیــد دووبــارە پێوەندیــم گرتــەوە و 
ــە دوورە واڵت  ــە نووســینەکانم ل ــم ب ئومێــدم هەیــە بتوان
و ئەزموونــی ناســین و فێربوونــی کولتــووری گەالنــی 
جــودا، جێگــەی پەنجەیەکــم لــە  بــە کولتــووری کردنــی 
خۆشەویســتەکەمان،  زمانــە  و  ئازیــزە  گۆڤــار  ئــەم 
ــد بێالمــای لەســەر  ــت. جــۆ دەڤێ ــی کــوردی هەبێ زمان
گرینگــی گۆڤــاری »نیویۆرکــەر« دەڵێــت »یــەک 
و  بەردەوامــی کولتــوور  پێگەکانــی  لــە گرینگتریــن 
داهێنانــی  و  بیــر  هێشــتنەوەی  زاخــاوی و گەشــەدار 
بۆیــە  هــەر  دنیــا گۆڤارەکەمانــە«،  لــە  مرۆڤایەتــی 
)ڕامــان(ی خۆشەویســت، هــەم وەک ڕا- هــەم وەک 
ــی بتوانێــت  ــاڵ و جوان مــان و هــەم وەک خــەون و خەی
ــی  ــە نرخەکان ــارە ب ــی گۆڤ ــکات وەکــی پڕان ــۆ ب پەلوپ
واڵتانــی خــاوەن پرەنســیپ. بــۆ نموونــە پاریــس ڕەڤیــۆ، 
لــە  درەخــت  گۆڤــاری   ، نیویــۆرک  لــە  نیویۆرکــەر 
ــینا  ــە ئەس ــۆژەن ل ــە(ی ن ــاری )هێالن ــان گۆڤ ــان، ی یۆن
و پۆئێزیــا و ڤێــری دووەم لــە ئیتاڵیــا ببێتــە ســەرچاوەی 
وێــژە و جێگــەی بــاوەڕ، هەروەهــا مێژوویــەک لەگــەڵ 
گۆڤارەکــە تۆمــار دەکرێــت و دەیــان شــتی جــوان لــە خــۆ 
دەگرێــت، هەربۆیــە گۆڤارەکەمــان  تەمەنــی درێــژ بێــت. 

ــە بەبڕشــت! ــن و خام ــتاو ب ڕاوەس
خەمخۆری ئێوە، هیوا پەناهی شاعیر و نووسەر 

نیویۆرک، ١٥/ ٢٠٢٠/١١

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


