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ڕامان پێی نایە )٢٦( ساڵەی تەمەنییەوە

سەرنووسەر

ــە  ــی ٢٩٥ - ٢٩٦، ل ــارەی دوانەی ــی ژم ــە دەرچوون * ب
٢٠٢٢/٦/٥، ڕامــان لــە ٢٠٢٢/٦/١١ یۆبیلــی زیوینــی خــۆی 
تێپەڕانــد، بــە باڵوكردنــەوەی ژمــارە ٢٩٧ - ٢٩٨یــش، 

ــرد. ــت پێک ــی دەس ــاڵەی تەمەن )٢٦( س
* )٢٥( ســاڵی ڕەبــەق لــە تەمەنــی گۆڤارێكــی ئەدەبیــی 
ــەروا ئاســان  ــی ه ــەو پشــوودرێژییە كارێك ــووری، ب و كولت
نەبــووە، چونکــە لــەو چارەكــە ســەدەیەدا كوردســتان بــە 
كۆمەڵێــك تەنگــژەی گــەورەی سیاســیی و ئابووریــی و 
ــی  ــە گرفت ــە ل ــەدا بێجگ ــەو ماوەی ــوە، ل ــەربازیدا تێپەڕی س
ــە شــەڕی  ــاڵێك ب ــد س ــتان چەن ــی كوردس ــی، هەرێم دارای
دەســتەویەخەی داعشــەوە خەریــک بــوو و ڕووبــەڕووی 
دڕندەتریــن هێــزی شــەڕانگێز بــووەوە كــە دەیویســت تــەڕ 
و وشــك پێكــەوە بســووتێنێ، ئــەوە بێجگــە لــەوەی ڕامــان 
لەنــاو گەرمــەی شــەڕ و ملمالنــەی ناوەخــۆدا چــاوی هەڵێنــا 
بــۆ كاری ئەدەبیــی و ڕووناكبیــری،  ئــەو قۆناغــە  كــە 

ــوو. ــار نەب ــاو و لەب ســەردەمێكی گونج
* ئەمــڕۆ كــە ڕامــان پێ دەنێتە )٢٦( ســاڵەی تەمەنییەوە، 
بێگومــان بەســەر قاڵیــی ئاوریشــمدا نەڕۆیشــتووە، بەڵکــوو لەو 
ــەزەوی گیركــردووە  ــی ل ــەوە قاچەكان ــە مكووڕبوون ســااڵنەدا ب
ئاســۆیەكی  ڕوانیویەتییــە  بەهیــواوە  داکوتــاوە،  ڕەگــی  و 
ــتەنگەكان  ــەر ئاس ــن بەرانب ــی پۆاڵیی ــە ئیرادەیەك ــاك، ب ڕوون
ــتووە  ــن، نەمانهێش ــی بووب ــەكان هەرچ ــتاوەتەوە، قەیران وەس

ڕامــان لــە ڕەونەقــی خــۆی بكــەوێ.
نەفەســێكی  بــە  ڕامــان  ئــەو ســااڵنە،  بەدرێژایــی   *
ــەك  ــە دووری ی ــردووە، ب ــتمانی كاری ك ــی و نیش نەتەوەی
ــە  ــتە و تەوژم ــاوەکان و ئاراس ــڕای ن ــەر تێک ــەودا بەرانب م
فیكرییــەكان وەســتاوە، ئــەو شــێوازی كاركردنــە نەتەوەیــی 
و نیشــتمانییە، گۆڤارەكــەی لــەالی هەمــووان خۆشەویســت 
ــە هــەر كوێــی دنیــا  كــردووە، قەڵــەم بەدەســتانی كــورد ل
بووبــن، ئــەم گۆڤارەیــان بــە هــی خۆیــان زانیــوە و حەزیــان 
کــردووە باشــترین دەق و ناوازەتریــن توێژینــەوە و وتــاری 

ــەوە. ــدا باڵوبكەن ــی تێ خۆیان

دەرچوونییــەوە  یەكەمــی  ڕۆژی  لــە  هــەر  ڕامــان   *
گۆڤارێكــی خــاوەن میتــود و ڕێبــاز )نهــج(ی تایبەتــی 
خــۆی بــووە، بەرچــاوی ڕوون بــووە كــە چــی دەكات و 
چــۆن هەنــگاو هەڵدێنــێ، هەوڵــی داوە هاوســەنگیی نێــوان 
نــەوەكان ڕابگــرێ و دوای مــۆدەی نووســینی ڕۆژ نەكــەوێ، 
لــە  تێڕوانینێكــی عەقاڵنــی و ڕەخنەیــی  دیــدەش  ئــەو 
ــەرزی بهێڵێتــەوە،  ــە ب ــا ئاســتی خــۆی ب ــووە ت پشــتەوە ب
هەروەســا بــۆ بەجــێ گەیاندنــی پەیامــی خــۆی، ڕۆژ دوای 
ڕۆژ تــۆڕی پێوەندییەکانــی فــراوان کــردووە، لــە پێوەندیــی 
ــن  ــا باشــترین نووســینەكان و جوانتری ــووە ت ــدا ب بەردەوام

داهێنانــەكان بچنێتــەوە.
* بــە بۆنــەی تێپەڕینــی یۆبیلــی زیوینــی، ڕامــان دەبێتــە 
ــت،  ــوردی خــاوەن داوونەری ــاری  ک ــن گۆڤ ــەن درێژتری تەم
ــاو  ــە داهاتووشــدا لەن ــە و ل ــە ئەمڕۆك ــەو داوونەریتان ــە ئ ك
ــە  ــەوە، ل ــاواز دەمێنن ــە و جی ــدا تاقان ــادەوەری نەوەكان ی
هەنــگاوی ســەنگینانەی خۆشــی بــەردەوام دەبــێ. هیوامــان 
زۆرە لــە ئایینــدەدا ئاســتەنگەكانی بەردەمــی تەخــت بكرێــن 
ــانمان  ــی سەرش ــە ئەركەكان ــر ب ــن زیات ــەوەی بتوانی ــۆ ئ ب
ڕابگەیــن و باشــتر خزمەتــی كولتــوور و ئەدەبیــات و زمانــی 
نەتەوەكەمــان بكەیــن، وەک چــۆن مەبەســتمانە هــەوادار و 

خوێنەرانــی گۆڤارەكەشــمان زیاتــر بكەیــن.
ــژدان  ــەوە، وی ــوردوو دەدەین ــە ڕاب ــاوڕ ل ــە ئ ــڕۆ ك * ئەم
چارەكــە  درێژایــی  بــە  كــە  ئاســوودەیە  دەروونمــان  و 
ــی  ــۆ گەیاندن ــووە ب ــدا ب ــە تواناییمان ــەوەی ل ــەدەیەك ئ س
گۆڤارەکــە بــەو ڕۆژە ســەرفمان کــردووە و درێغــی نەكــراوە، 
جگــە لــە هەوڵــی بااڵتركردنــی گۆڤارەكــە، چاومــان لــە 
هیــچ شــتێكی دی نەبــووە، بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو ئامانجــەش 
خۆشــییەكانی ژیانــی تایبەتــی خۆمــان، تەمــەن و گەنجێتــی 
ــەران و  ــردووە، نووس ــی ك ــان پێشكەش ــاغی خۆم و لەشس
ئــەوەش  بــۆ دەدەن،  ئــەو شــایەدییەمان  خوێنەرانیــش 

ــن. ــوە دەکەی ــانازی پێ ــەرمایەیە و ش ــن س گەورەتری


