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زیاتر لە )ڕامان(ێک

حسێن لەتیف
)دەربەندیخان(

ــەو ڕۆژگارەدا کــە  ــان، ل ــاری ڕام ــی گۆڤ دەرچوون
گۆڤارەکــەی تێــدا دەرچــووە هــەر خــۆی ڕامــان 

ــوردی. ــنبیریی ک ــی ڕۆش ــە دۆخ ــووە ل ب
ــدا،  ــوان براکان ــەڕی نێ ــەختی ش ــە ڕۆژگاری س ل
کۆمەڵگــەی کــوردی نغــرۆی وتــاری حەماســی بــوو، 
پۆپۆلیســتی،  گوتــاری  کــە  ئێســتا  هاوشــێوەی 
گوتــاری زاڵــی نــاو کۆمەڵگــەی کوردییــە، گۆڤــاری 
ڕامــان پێــی وتیــن: )پێویســتمان بــە بیرکردنــەوەی 
هێمنانەیــە، پێویســتمان بــە بزاوتــی ئەدەبیــی و 

ــە(.  هونەریی
لــە  بــوو  ئەدەبیانــە  هەڵوێســتەیەکی  ڕامــان 
ڕۆژگارێکــدا نــەک هــەر ئــەدەب، بەڵکــوو کۆمەڵگەی 
کوردیــش لــە کەوتندابــوو. ئــەم گۆڤــارە بەبــێ 
گوێــدان بــە شــارچێتی و گرووپگەرایــی و نــان 
ــردەوە،  ــی باڵودەک ــی هەمووان ــەرزدان، بابەت ــە ق ب
ــا  ــان(دا ت ــەی )ڕام ــەو ژماران ــی ل ــەر دەیتوان خوێن
ڕادەیەکــی بــاش نەخشــەی ڕۆشــنبیریی کــوردی 

دیــاری بــکات، ئەمــەش بــەو حوکمــەی ڕامــان 
و  حزبێــک  نووســەرانی  بــۆ  نەبــوو  گۆڤارێــک 
شــارێک و پارچەیەکــی کوردســتان، بگــرە زۆرینــەی 
نووســەرانی کــورد لــە سەرتاســەری دنیــاوە بابەتــی 
خۆیــان بــۆ نــاردووە. ئەگــەر دوژمنەکانــی کــورد و 
شــەڕی ناوخــۆ ماڵــی ڕۆشــنبیریی کوردییــان تێکــدا 
ــج  ــەو بیســت و پێن ــان ل ــاری ڕام ــەوە گۆڤ ــت، ئ بێ
ســاڵەی تەمەنــی خۆیــدا ماڵێــک بــووە بــۆ هەمــوو 

خــاوەن قەڵەمێکــی ســەنگین.
* ســەرلەبەیانی ڕۆژی ٥ی هەمــوو مانگێــک، مــن 
ژمــارەی نوێــی گۆڤــاری ڕامــان دەخوێنمــەوە، واتــە 
ژووانــم لەگەڵــی هەیــە، چەنــد گرنگــە ئــەو هەمــوو 
ســاڵە گۆڤارەکــە لــە کاتــی دیاریکــراوی خۆیــدا 

دەردەچێــت!
 * خاڵــی گــەش لــە گۆڤــاری )ڕامــان(دا زۆرە، 
بــەاڵم گەشــترینیان ئەوەیــە هەتــا ئێســتا بۆنــی 
حزبــی لــێ نایــەت و شوناســی خــۆی پاراســتووە.

بە بۆنەی بیست و شەشەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوە
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* ڕۆژگارێــک خەونــم بــوو لە گۆڤــاری »ڕامان«دا 
ــەر  ــە ب ــەوە، ل ــاڵو ببێت ــیعرێکم ب ــان ش ــک، ی وتارێ

دوو هــۆکار:
یەکەم: گۆڤاری ڕامان خوێنەری زۆر بوو.

لــەو  مــن  دەقێکــی  باڵوبوونــەوەی  دووەم: 
گۆڤــارەدا، واتــە دەقەکــەم لەالیــەن یەکێــک لــە 
ڕەخنەگــرە زیرەکەکانــی کوردســتانەوە پەســەند 
کــراوە، ئەویــش مامۆســتا »ئــازاد عەبدولواحید«ـــە 
کاک  پاشــان  گۆڤارەکەیــە،  سەرنووســەری  کــە 
»ســەرکەوت وەلــی« دزاینــی دەقەکــە دەکات و 
کاک »قەرەنــی جەمیل«یــش هێڵــکاری بــۆ دەکات، 
ســااڵن هاتــن و چــوون و مــن زیــاد لــە نووســینێکم 
ــەر  ــەوە. ه ــەدا باڵوکرای ــە ئەتەکێت ــارە ب ــەم گۆڤ ل
ڕۆژی  ناردبێــت،  ئیمەیــڵ  بــە  بابەتــم  جارێــک 
ــەم  ــی ئیمەیڵەک ــەوە وەاڵم ــەن گۆڤارەک ــر لەالی دوات
دراوەتــەوە، کاتێکیــش بابەتەکــەم بــاڵو کراوەتــەوە، 
ئــازاد عەبدولواحیــد و ســەرکەوت وەلــی پێیــان 
وتــووم: خــۆ گلەییــت لــە شــێوازی باڵوکردنــەوە و 
ــەی  ــەو ئەتەکێت ــوو؟ ئ ــەت نەب ــی بابەتەک دابەزاندن

ســتافەکەم زۆر بــە الوە گرنگــە.
ــە  ــت ب ــی دەبێ ــان تەمەن ــاری ڕام ــتا گۆڤ * ئێس
بیســت و پێنــج ســاڵ و پــێ دەنێتــە بیســت و 
خەریکــم  ئێســتا  تەمەنییــەوە،  ســاڵی  شــەش 
ــم  ــە خەون ــم ک ــارە دەنووس ــەو گۆڤ ــەیەکی ئ گۆش
بــوو ڕۆژێــک دابێــت و دەقێکــم، یــان وتارێکــم تێــدا 
بــاڵو ببێتــەوە! وێــڕای پیرۆزباییــم لــە ســتافی ئازیــز 
کــوردی،  )ڕۆشــنبیریی  دەڵێــم:  خوێنەرانــی،  و 
ــان(  ــی وەک ڕام ــە گۆڤارێک ــاد ل ــە زی ــتی ب پێویس

ــە. هەی


