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

ژمارەکانی گۆڤاری ڕامان سەرچاوەیەکی گرنگ و
بەهادارن بۆ توێژەر و باسکاران
عهبدولڕهحمان فهرهادی
مــن یەکێکــم لەوانــەی بــەردەوام چاوەنــۆڕی
دەرچــوون و باڵوبوونــەوەی گۆڤــاری ڕامــان دەکــەم
و تــا ئێســتایش لــە هیــچ بارودۆخێکــدا ،هیــچ
ژمارەیەکــی نەبــووە نەمبینیبــێ و نەمخوێندبێتــەوە.
بــەالی منــەوە ئــەم گۆڤــارە پاکتریــن گۆڤــاری
کوردییــە لــە ڕووی بایەخــدان بــە زمانــی کــوردی و
ڕێنــووس و خاڵبەنــدی و سەرتۆپیشــیانە لــە ڕووی
هەڵەگریــی چــاپ و ڕێنــووس ،بۆیــە هەقــە ئەوانــەی
لــ ه كــوردی نووســیندا بــاش نیــن و ههڵهیــان
زۆره ،ئــەم گۆڤــارە بــە بەردەوامــی بخوێننــەوە ،مــن
خــۆم کــە کتێبێــک ،یــان بابەتێــک دەخوێنمــەوە،
هەرکاتــێ هەڵــەی چــاپ ،یــان هەڵــەی نالەبــاری
ڕێنووســی کوردیــم دەکەوێتــە بەرچــاو ،یەکســەر
بیــرم دەپچڕێــت و ســەرنج لــە هەڵەکــە دەدەم،
زۆرجــار ناوەرۆکــی بابەتــی کتێبەکەشــم لــێ
دەشــێوێت.

تــا ئێســتا لــە کاتــی خوێندنــەوەی هــەر بابەتێکی
گۆڤــاری ڕامــان مهگ ـهر ب ـه دهگم ـهن نهبــێ ،دهنــا
تووشــی ئــەم کۆســپە نەهاتــووم ،بۆیــە جێــی
خۆیەتــی لــە ڕەوتــی ڕۆژنامەنووســیی کوردیــدا،
گۆڤارەکــە بــە قوتابخانەیەکــی ئەدەبــی و پاراویــی
زمانــی کــوردی دابنێیــن ،هەروەهــا گۆڤــاری ڕامــان
لــە زۆر الیــەن و بــواری دیکەیشــهوە دەنــگ و
ســەدایەکی باشــی لەنێــو خوێنەرانــدا هەیــە،
بــۆ نموونــە جۆراوجۆریــی ئــەدەب و زانســت و
ڕۆشــنبیریی گشــتی و مێژوویــی و فەلســەفی و
هیتریــش .جوانتریــن تایبەتمەندیشــی لەوەدایــە
کــە خــۆی لــە نووســین و شــرۆڤەکاریی سیاســی
بــەدوور گرتــووە ،هەروەهــا بووەتــە ســەکۆیەکی
ئــازادی بــواری ڕەخنــەی ئەدەبــی ،ســەرجەم
ژمارەکانیشــی ســەرچاوەیەکی گرنــگ و بەهــادارن
بــۆ توێــژەر و باســکاران ،جگــە لــە جۆراوجۆریــی
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بابەتەکانــی ،نووســەرانی هــەر چــوار پارچەکــراوی
کوردســتانیش ،بابەتەکانیــان تێــدا بــاو دەکەنــەوە.
بەشــی هــەرە گرنگــی ئــەم گۆڤــارە ئــەو
هەڤپەیڤیــن و گفتوگــۆ چڕوپڕانـهن کــە سەرنووســەر
لــە هــەر ژمارەیەکیــدا لەگــەڵ نووســەر و هونەرمەنــد
و کەســایەتییەکاندا دەیانــکات ،بایەخــی ئــەم
کارەی سەرنووســەر لەوەدایــە کــە زۆرجــار لــەم
هەڤپەیڤینانــەدا نهێنــی و ڕووداوی مێژوویــی لــە
یادەوەریــی کەســایەتییەکاندا دەردەهێنرێــن و
دەخرێنــە ڕوو و بۆمــان دهردهكــهوێ كــه یەکــەم
جــارن بــۆ خوێنــەر ئاشــکرا دەبــن ،ئەمــەش
جێــی ستایشــە و دەستخۆشیشــی لــێ دەکــەم
کــە زۆرجــار هەڤپەیڤینــەکان لــە دووتوێــی کتێبــدا
چــاپ دهكات .لەگــەڵ ئەمانەشــدا دەبــێ ئــەوەش
بڵێــم کــە بەداخــەوە ،لــە هەندێــک ژمارەیــدا
دەقــی شــیعریی الواز بــاو دەکرێنــەوە .دەرچــوون
و بەردەوامیــی ئــەم گۆڤــارە لــە کوردســتان لــهم
بیســت و پێنــج ســاڵهی ڕابــوردوودا ،بــۆ خوێنــەر
و ئهدیبــی کــورد ،گرنگییەکــی زۆری هەیــە،
ئەگەرچــی ئێســتا ماوەیەکــە دوو مانــگ جارێــک
بــاو دەکرێتــەوە ،هیواداریــن لەمــەودوا بکەوێتــەوە
ســەر ڕەوتــی پێشــووی و مانگانــە پێــی ئاشــنا
بیــن .لێــرهدا بـ ه پێویســتی دهزانــم ،ڕوو لــە بەشــە
کوردییەکانــی زانکۆکانمــان بكــهم و داوایــان لــێ
بكــهم ،ئــەم گۆڤــارە بخەنــە نێــو بەرنامەکانــی
پەرەپێدانــی ئاســتی زانســتیی مامۆســتاکانیان و
لــەم بوارەشــدا ببێتــە جێــی متمانــەی زانکــۆکان،
پێشــنیازی ئــەوەش دەکــەم الیهنــی پێوهندیــدار
بــ ه دهرچوونــی گۆڤــاری ڕامــان ،هــهوڵ بــدهن
چاپخانەیەکــی تایبــەت بــە خۆیــان بــۆ دامهزرێنــن و
لەپــاڵ گۆڤارەکــەوە جارجــارە بەرهەمــی نووســەران
و باڵوکــراوەی تایبــەت بەخۆیــان چــاپ بکــەن.

دیســانهوه بـ ه پێویستیشــی دهزانــم دهستخۆشــی
لــ ه سەرنووســەر و تــەواوی ســتافی (ڕامــان)ی
ئازیــز بکــەم ،هیــوادارم ماندوویییــان لهبهرچــاو
بگیرێــت کــە بــە درێژایــی بیســت و پێنــج ســاڵ،
ئــاوا بــە جوانــی خزمەتــی ئــەدەب و ڕۆشــنبیری و
وشــە و زمانــی کــوردی دەکــەن.
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