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گۆڤاری »ڕامان«
ئەستێرەی گەالوێژی ئاسمانی ئەدەبیاتی كوردی

عەبدولخالق بەرزنجەیی

ســەدەی  حەفتــای  ســااڵنی  ســەرەتای  لــە  هــەر 
لــە  وەرگێــڕراوم  بەرهەمــی  یەكــەم  كــە  ڕابــوردووەوە 
عەرەبییــەوە بــۆ كــوردی لــە ڕۆژنامــەی »هــاوكاری« 
حەفتانــەدا باڵوكــردەوە، هێنــدە دەســتم بــۆ كڕینــی گۆڤــار 
و ڕۆژنامــەی كــوردی نەبردبــوو، زۆر جــۆرە كتێبــم بــە 
كــوردی و بــە عەرەبــی خوێندبــووەوە، بــەاڵم بــە شــێوەیەكی 
ــەم دەســپێكەی ســەرەوەش لەســەر  ــەدوای ئ هەڕەمەكــی. ل
هەمــان ڕێــڕەو، بــێ بەرنامەییەكــی ڕێكخــراو، بــە هزرێكی 
پەرشــوباڵوەوە تــا دەگاتــە ڕاپەڕینــی بەهــاری 1991 تەنیــا 
دەســتم بــۆ كڕینــی كتێبــی كــوردی و عەرەبــی دەبــرد، لــە 
پاڵیشــیدا ڕۆژنامە كوردی و عەرەبییەكانم دەكڕی، بەاڵم 
بــە زنجیــرە نەمدەكڕیــن، زیاتــر بــۆ مەبەســتی زاخاودانــی 
مێشــكم و بــۆ بەهێزكردنــی زمانــی عەرەبــی بــوو، لەپــاڵ 
زمانــی كــوردی زگماكــدا تــا شانبەشــانی یەكتــری لــە 
ئایینــدەدا بتوانــم بــە هــەردوو زمانــی كــوردی و عەرەبــی 
وتــار باڵوبكەمــەوە و كتێــب بەرهــەم بهێنــم. ئــەم بیرۆكەیــە 
دەمێــك بــوو لــە مێشــكمدا گێنگڵــی دەدا. بــە گوتــەی 
یەكێــک لــە نووســەرە دانایەكانــی جیهــان كــە ناویــم لەبیــر 
نەمــاوە، دەڵێــت: )هــەر نووســەرێك لەپــاڵ زمانــی زگماكی 
ــەم  ــی نەنووســێت، ئ ــە زمانێكــی دیكــەی جیهان خــۆی، ب
نووســەرە نووســەرێكی ناتەواوە(، لە ســااڵنی هەشــتاكانەوە 
تــا ڕاپەڕیــن و دوای ڕاپەڕینیــش كە جیهانی ڕۆشــنبیریی 
كــوردی وەك كانیاوێــك بــە ڕووی باشــووری كوردســتان و 
ــۆم  ــەوە، خامــەی خ ــتاندا تەقیی ــری كوردس ــی ت پارچەكان
بــە كــوردی و بــە عەرەبــی لــە بابەتــی هەمەچەشــن خســتە 
خزمەتــی ئەدەبــی كــوردی، بــەاڵم زیاتــر بــەالی وەرگێڕاندا 

چــووم. بــا دوور نەكەوینــەوە و بێینــە ســەر گۆڤــاری ڕامــان 
كــە یەكــەم ژمــارەی لــە 11-6-1996دا دەرچــووە، لــە 
ســەرەتای  لــە  هــەر  ڕامــان  دەزانــم  بووبــێ،  دوورەوەش 
پێنــاوی  لــە  پســانەوە  بــێ  ئەمــڕۆ  تــا  دەرچوونییــەوە 
بــۆ دەوڵەمەندكــردن  بەدیهێنانــی ئامانجــە پیرۆزەكانیــدا 
و بەرەوپێشــبردنی زمــان و كولتــووری کوردیــدا درێغــی 
ــە  ــوردی ل ــاری ك ــن گۆڤ ــە تەمەنتری ــردووە، ئەمــڕۆ ب نەك
مەیدانــی خزمەتكردنــی ڕۆشــنبیریدا هەژمــار دەكرێــت، 
وەك چلچرایــەك ئاســمان و ڕێســمانی ئەدەبــی كــوردی 
و  هــەوڵ  بــۆ  بێگومــان  ئەمــەش  كردووەتــەوە،  ڕوونــاك 
كۆششــی ســتافی گۆڤارەكــە و سەرنووســەرەكەی كاك 

ئــازاد عەبدولواحیــدی ماندوونەنــاس دەگەڕێتــەوە.
گۆڤــاری  دەرچوونــی  لــە  مانگێــك  چەنــد  لــەدوای 
»ڕامــان« مــن لــە كوردســتان نەمــام، لــە نیــوەی دووەمــی 
ئەوکاتــە  كوردســتان،  بــۆ  گەڕامــەوە   2005 ســاڵی 
ســەرلەنوێ  لەوســاوە  ئیتــر  نەمابــوو،  كتێبخانەكەشــم 
خوێندنــەوە  مەیدانــی  لــە  دیكــەم  بناغەیەكــی  بــەردی 
گۆڤــاری  ناوەرۆكــی  بێگومــان  چەســپاند.  نووســین  و 
»ڕامان« هەمەچەشــن و ئەكادیمییە، گشــت قوتابییانی 
بەكالۆریــۆس و ماســتەر و دوكتــۆرا دەتوانــن لــەم كانیــاوە 
ــاوم  ــە ن ــی »ڕامــان« ك ــان بشــكێنن. زمان تینوێتــی خۆی
نــاوە ئەســتێرەی گەالوێــژی ئــەدەب و كولتــووری كــوردی، 
درێژە پێدەری ئەو زمانە ستانداردەیە كە لە )قوتابخانەی 
ــەی  ــدا بناغەك ــردووە و لەدوایی ــێ ك ــەوە دەســتی پ نالی(ی
لــە ســەردەمی حكوومەتەكــەی شــێخ مەحمــوودی نەمــرەوە 

تۆكمــە كــردووە، تــا دەگاتــە ڕۆژگاری ئەمڕۆمــان. 

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


