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“لە ستایشی ڕامان”دا

شێرزاد حەسەن
)سویسرا(

لــە  ســاڵەی  پێنــج  و  بیســت  یــادی  »لــە 
دایکبوونــی گۆڤــاری »ڕامــان«دا، مــن دەگەڕێمــەوە 
ئــەو ڕۆژگارەی کــە ئیــدی لــە بــواری پەخــش و 
باڵوبوونــەوەی گۆڤارێکــی ئەدەبیــی ســەنگیندا، یان 
هــەر ڕۆژنامەیەکــی دیکــە، خەونێکــی خۆشــی هــەر 
هەموومــان بــوو، گەرچــی ناکرێــت بــەر لــە ڕاپەڕیــن 
و بــە هــەوڵ و هیمەتــی خەمخۆرانــی ئەدەبیــات 
چەنــد گۆڤارێکــی وەک »بەیــان«  و »کاروان« 
ــەر و چ  ــەی، چ وەک خوێن ــە ئێم ــن ک ــر بکەی لەبی
خوانــی  خۆشەویســتی  لەســەر  نووســەر،  وەک 

ــردەوە. ــۆ دەک ــات ک ئەدەبی
یادکردنــەوەی لــە دایکبوونی گۆڤارێکی ســەنگینی 
وەک »ڕامــان« بــۆ خــۆی چراخانێکــی درەخشــان 
بــوو کــە ئــەو بۆشــاییەی پــڕ کــردەوە کــە لــە دوای 
ــێ  ــتمان پ ــان هەس ــەر هەمووم ــەوە ه »ڕاپەڕین«ـ
ــاری »کاروان«ی  ــودی گۆڤ ــی خ ــرد، ئەگەرچ دەک
ســەردەمی بــەر لــە ڕاپەڕیــن بەردەوامــی بــە خــۆی 
دەدا، بــەاڵم چ وەک نــاوەرۆک و چ وەک فــۆرم 

هەژارانــە خــۆی دەنوانــد، ئیــدی کەمدەرامەتــی 
و  کارمەنــدان  توانایــی  گرفتــی  یــان  بووبێــت، 
ــە  ــەاڵم ل ــت، ب ــارە بووبێ ــەو گۆڤ ــەری ئ سەرنووس

ــوو! ــچ باشــتر ب هی
ــەوە  ــە »ڕامان«ـ ــدی مــن ب ــە پێوەن ســەبارەت ب
دەکرێــت بڵیــم نۆســتالیژیایەکی تایبــەت بــە خــۆم،  
چ وەک خوێنــەر و هــەم نووســەر دەمباتــەوە ئــەو 
ڕۆژگارەی کــە ژمارەیــەک لــە عاشــقانی ئەدەبیــات و 
فیکــر چەنــدان دانیشــتن و کۆبوونــەوەی بازنەییــان 
بەشــداریم  تێیــدا  منیــش  کــە  دەخســت  ڕێــک 
ــەوەی  ــە بیرکردن ــان ل ــەر هەمووم ــە ه ــووە، ک هەب
ئــەوەدا بوویــن چ وەک نــاوەرۆک و چ وەک دیزایــن 
ــی  ــە خەون ــازە ببێــت ب ــاوی گۆڤارێکــی ت و هــەم ن
ــەران،  ــە نووســەران و خوین ــاو ل ــی بەرچ ژمارەیەک
دوا جــار بــەوە دەســتی پێکــرد کــە »ڕامــان« 
ئــەو پرۆژەیــە کــە ئیــدی  بــە پەرچەمــی  بــوو 
لــە الیــەن زۆرینــەی خوێنــەران و نووســەران و  
هونەرمەندەکانــەوە پێشــوازی لــێ کــرا، مــن یەکێــک 

بە بۆنەی بیست و پێنجەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوە
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ــوو  ــرە ب ــەر، بگ ــەدەب و هون ــر و ئ ــقانی فیک عاش
بــە ســەرچاوەیەکی دەوڵەمەنــد بــۆ ئاکادیمســتەکان 
ــات  ــر و ئەدەبی ــی فیک ــوارە جیاکان ــی ب و توێژەران
ــواری  ــە ب ــە ل ــەوەش ک ــڕای  ئ ــتان، وێ ــە کوردس ل
ــەر  ــی ه ــر و ئەدەبیات ــاندنی فیک ــڕان و ناس وەرگێ
ــی  ــتاکێ ڕۆڵ ــوو ئێس ــوەرەکەدا تاوەک ــەوت کیش ح

ــووە.  ــار و بەرچــاوی هەب دی
خــودی ئــەم گۆڤــارە بــووە بــە فاکتەرێکــی پتەوی 
نەتەوەگــەری  یەکگرتــووی  ڕۆحــی  یەککخســتنی 

ــن. تاوەکــوو ئاســتێکی بەربەری
ئاکادیمــی  چاالکــی  تیمێکــی  دەکرێــت  دیــارە 
هەڵســەنگاندنێکی  بــۆ  هەبــن  نائاکادیمــی  و 
ڕاســتەقینە، بــۆ دۆزینــەوەی الیــەن و ڕەهەندەکانــی 
کاریگــەری ئــەم گۆڤــارە لــە  بــواری کولتــووری 
وەک  دەکرێــت  کــە  ئەدەبیاتــدا  و  فەرهەنگــی  و 
پرۆژەیەکــی ســتراتیژیک-ئامێز  چــاوی لــێ بکرێــت 
کــە ئەوەشــیان دەبێــت بــە بیانوویــەک کــە بــۆ 
خەونبینیــن بــە پرۆژەیەکــی هاوبــەش کــە وا بــکات 
ــە  ــەوە ک ــە دوور نەکەوین ــەو گەنجینەی دیســانەوە ل

ــن! ــد بی ــی بەهرەمەن ــان لێ ــەر  هەمووم ه

)بازل(

ــە  ــی گۆڤارەک ــۆ ناونان ــەم ب ــە ه ــەی ک ــووم لەوان ب
وەک »ڕامــان« ناوەکــەم پەســەند کــرد و هــەم 
ــۆ  ــد« ب ــازاد عەبدولواحی ــی کاک »ئ ــۆ هەڵبژاردن ب
ــان  ــە، ی ــە وەک سەرنووســەری گۆڤارەک ــەم ئەرک ئ
هــەر تایتڵێــک دەستپێشــخەریم کــردووە، بگــرە 
ــووم  ــاوکار ب ــارەش ه ــدان ژم ــی چەن ــۆ  دەرچوون ب
ــە بنیادنانــی نەخشــە و پالنێکــی  بــە نووســین و ب
ســتراتیژیک بــۆ پەرەپێــدان و بــرەودان بــەو پــرۆژە 

ــە. ــەن و تاقانەی دەگم
ئێمــە ئــەوەش دەزانیــن کــە لــە قۆناغــی جیــاوازی 
تەنگژەبــاری ئابــووری و هــەم تێکنیکــی ژمارەیەکــی 
باڵوکــراوەی  و  حەفتەنامــە  و  گۆڤــار  لــە  زۆر 
کوژایــەوە،  تەمەنیــان  مۆمــی  ئەدەبــی  دیکــەی 
ــەوڵ  ــە ه ــتاکێ  ل ــوو ئێس ــان« تاوەک ــەاڵم »ڕام ب
زیندوویەتــی  بــە  کــە  بــووە  ئــەوەدا  و خەونــی 
بمێنێتــەوە بێگومــان هــەوڵ و تەقەلــال و مکوڕبوونی 
»ئــازاد عەبدولواحیــد« ڕۆڵــی هەبــووە لــەوەی تــا 

ــدات! ــە ب ــارە هەناس ــەم گۆڤ ــەش ئ هەنووک
لــەوەدا  گۆڤارەکــەش  بــە  ســەبارەت  دیــارە 
ســەنگی هەبــوو کــە مانگانــە لــە کاتــی خۆیــدا 
دەکەوتــە بەرچــاوی شــەیدایانی فیکــر و ئــەدەب 
و خوێنەرەکانــی خــۆی، هەروەهــا بــە ژمــارەی 
ــی  ــوو هەرێمەکان ــەر هەم ــەم دەگەیشــتە ه زۆر و ک
دیکــەی »کوردســتان«ی گــەورە، بــە تایبەتــی 
ــەوە  ــی کوردســتان«. ســەرباری ئاوڕدان »ڕۆژهەاڵت
ــەر  ــات و هون ــی ئەدەبی ــوو بابەتەکان ــەر هەم ــە ه ل
و فیکــر و ژانــرە جیاوازەکانــی ئــەدەب و لقوپۆپــی 
ــان«  ــەکان، »ڕام ــتە مرۆیی ــی زانس ــەی چاالک دیک
لــە یەکەمیــن ژمــارەوە توانیبــووی حــەز و خۆزگــە 
و هــەوا و خەونــی هــەر هەمــوو خوێنەرانــی بێنێتــە 

دی.
 »ڕامــان« بــوو بــە پردێکــی توندوتــۆڵ لــە نێوان 


