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گۆڤاری ڕامان )٢٥( ساڵە، بەو ئاستەی خوێنەرانی 
چاوەڕوانن، دەردەچێ

جەالل بەرزنجی
)کەنەدا(

ئەگــەر پێشــتر نەچووبیتــە ئۆفیســی گۆڤــاری 
بــەو  گۆڤــارە  ئــەو  بزانیــت  وا  ڕەنگــە  ڕامــان، 
و  قەبــارە  و  بابەتــەکان  لــە  دەوڵەمەندییــەی 
دەرچوونــی لــە کاتــی خــۆی کــە هەمــوو )٥(ی 
چەنــدان  گەورەیــە  زۆر  ئۆفیســەکەی  مانگێکــە، 
نووســەر و ڕۆژنامەنــووس و کارمەنــدی تێــدا کار 
دەکــەن، بــەاڵم کــە دەچیــت و ســەردانیان دەکــەی 
دەبینــی ئۆفیســەکە لــە چەنــد ژووری نهۆمێکــی 
کەســێکی  چەنــد  شــوێنی  هــەر  باڵەخانەیەکــە، 
تێــدا دەبێتــەوە لێــی بژیــن، هــەر وایشــە ئــازاد 
ســەرکەوت  و  سەرنووســەر  وەک  عەبدولواحیــد 
لەوێنــدەرن،  تــی( هەمیشــە  وەلــی وەک )ئــای 
لەگــەڵ هونەرمەنــدی شــێوەکار )قەرەنــی جەمیــل(
یــش جاروبــار بــۆ پۆرترێــت و هێڵــکاری گۆڤارەکــە 
دەچێتــە ئــەوێ. ســەرەتا بــەو ڕەوشــە کەمێــک 
ــی  ــە دەزان ــی ک ــە دوای ــەاڵم ل ــت، ب ــد دەبی نائومێ
ئــەو گۆڤــارە دەردەکــەن،  بــە چەنــد کەســێک 

نائومێدییەکــەت لــە بیــر دەکەیــت.
ئــازاد  لەگــەڵ  ســەدەیە  نیــو  نزیکــەی  مــن 
عەبدولواحیــد هاوڕێیــن، لــە ســەردەمی تاریکــی 
ــان جــار غەمەکانــی خۆمــان  و پێــش ڕاپەڕیــن دەی
کــردووە،  بــاس  یەکتــری  لەگــەڵ  ئەدەبمــان  و 
ئــەو  هەیــە،  بەیەکــەوە  زۆرمــان  یادەوەرییەکــی 
ــەڕن  ــە پەنجــەی دەســت تێناپ ــەی ل ــە لەوان یەکێک
کــە لــە هەشــتاکان لەســەر کۆشــیعری یەکەمــم 
نووســی، چــاک  ئێــواران«ی  بەفــری  »ســەمای 
دەزانــم کــە پیاوێکــی جیــددی و بــە وەفایــە، لــەو 
ــۆ  ــۆی ب ــی خ ــن کات ــە زۆرتری ــانەیە ک ــۆرە کەس ج
خزمــەت کردنــی ئــەدەب و ڕۆشــنبیریی کــوردی 
تەرخــان کــردووە، کــە لــە نزیکــەوە دەیبینــی جگــە 
لــەوەی سەرنووســەری گۆڤارەکەیــە، لــە هەمــان 
ڕیپۆتاژنــووس،  نووســەر،  ڕۆژنامەنــووس،  کاتــدا 
تەنانــەت کاری زمــان و هەڵەبــڕی گۆڤارەکــەش 
دەکات، بــە ئیمکانیاتێکــی زۆر کەمــەوە، ئــەوە بــۆ 

بە بۆنەی بیست و پێنجەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوە
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بیســت پێنــج ســاڵ دەچێــت ئــەو گۆڤــارە لــە کاتــی 
بــەو ئاســتەی خوێنەرانــی چاوەڕوانــن  خــۆی و 
بــە توانایــی  لــێ دەکات زیاتــر  دەردەکات، وات 
ــاوە  ــەو پی ــی ئ ــە خۆبووردەی ــی و ل و ماندوونەناس

بزانیــت.
ــەوە  ــە ڕووی دارایی ــان ل ــاری ڕام ــدە گۆڤ ــەر چەن ه
هــەژارە، بــەاڵم لە باڵوکردنەوەی بابەتــدا دەوڵەمەند و 
چاوتێــر و ســەنگینە، ئەوانــە و هەندێــک تایبەتمەنــدی 
دی لــە گۆڤــاری ڕامــان ســەرنجم ڕادەکێشــن کــە 

بریتیــن لــە:
* جگــە لــەوەی بەرهەمــی نووســەرانی مەیــل 
ــرێ،  ــدا دەبین ــتانی تێ ــووری کوردس ــاوازی باش جی
ئــەو گۆڤــارە بــووە بــە مینبەرێکــی کوردســتانیش، 
دیکــەی  پارچەکانــی  نووســەرانی  بابەتــی 
کوردستانیشــی تێــدا بــاڵو دەکرێتــەوە، ئــەوەش 
و  جوامێرانەیــە  و  نەتەوایەتــی  هەڵوێســتێکی 
دەبێتــە هــۆی دروســتکردنی پردێــک بــۆ پتەوکردنی 
پێوەنــدی ئەدەبیــی و ڕۆشــبیری لــە نێــوان هەمــوو 
پارچەکانــی کوردســتان، کــە زۆر ئاســانتر و جوانتر 

ــت. ــت دەبێ ــی دروس ــدی سیاس ــە پێوەن ل
* دابەشــکردن، یــان بە بازاڕکــردن )مارکێتینگ( 
ــە  ــۆ ب ــی ب ــان توانیویەت ــاری ڕام ــە، گۆڤ زۆر گرنگ
ــای  ــە پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژی ــی ســوود ل بازاڕکردن
ســەردەم و دیجیتــەڵ وەربگرێــت، جگــە لــە ڕێگــەی 
دابەشــکردنی بە دەســتی، بەســەر کتێبفرۆشەکاندا، 
ــان  ــەڕەی ڕام ــە الپ ــت، ل ــۆڕی ئینتەرنێ ــە ســەر ت ل
)ئــۆن الیــن( ئــەو ڕۆژەی دەردەچێــت لــەم ســەر و 
ئــەو ســەری دنیــا دەگاتــە بەردەســتی خوێنــەران.

* زۆر کــەس پێــی وایــە ئێســتا کــە لە ســەردەمی 
ــن،  ــش داوای بینی ــن، ئەوی ــادا دەژی سۆشــیال میدی
لــە هەمــوو بوارەکانــی  فــۆرم و ســتایلی نــوێ 
ــاو ئەوانــەدا شــیعریش هەروایــە،  ژیــان دەکات، لەن

ــەڕای هەندێــک کــەس گوایــە شــیعر وەک جــاران  ب
کاریگــەری نەمــاوە، هەندێــک پێیانوایــە خوێنــەری 
شــیعر ڕۆژ بــە ڕۆژ ڕووی لــە کەمییــە، لەگــەڵ 
ــبیریی  ــی و ڕۆش ــی ئەدەبی ــان گۆڤارێک ــەوەی ڕام ئ
گشــتییە، بــەاڵم لەوەتــەی ئــەو گۆڤــارە دەردەچێــت 
لــە هەمــوو ژمارەکانیــدا گرنگــی بــە شــیعر داوە 
ئــەوەش  بابەتەکانــی،  ســەرقافڵەی  بووەتــە  و 
کــە  پەیامــەی  بــەو  سەرنووســەرە  بڕوابوونــی 
ــی  ــۆ دەربڕین ــە ب ــن فۆڕم هێشــتاکە شــیعر جوانتری
ــان مابێــت، شــیعریش  ــا ژی هەســت و نەســت، هەت
دەمێنــێ، مــن ئــەوەم زۆر پــێ جوانــە، چونکــە 
ــەوە،  ــاڵ دەبێت ــرۆڤ بەت ــیعر م ــێ ش ــە ب ــم ب دەزان
هەرچەنــدە ناتوانــم بڵێــم ژیــان چــی بەســەر دێــت؟ 
ــە  ــان(دا، ک ــاری )ڕام ــی گۆڤ ــوو ژمارەیەک ــە هەم ل
ــم، زۆر  ــەوە، شــیعر دەبین ــەم دەکەم ــەڕەی یەک الپ

ــم. ــحاڵ دەب ــەوە خۆش ب
ئێســتە تەمەنــی گۆڤــاری ڕامــان بــووە بــە بیســت 
و پێنــج ســاڵ، هیــوادارم تەمەنــی بــگات بــە ســەد 
ــە  ــتە ب ــی شایس ــەوالوە بودجەیەک ــرە ب ــاڵ و لێ س
ــر  ــەوەی فراوانت ــۆ ئ ــت، ب ــۆ تەرخــان بکرێ خــۆی ب
ــتر،  ــەزی باش ــە کاغ ــەوالوەش ب ــە ب ــت و لەم بکرێ
بــەرەو تەکنیکــی ســەردەمیانەی چــاپ، هەنــگاو 

ــت. بنێ


