
158 ژ )٣٠١/ ٣٠٢( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٢

)ڕامان( گۆڤارێكی باڵ قایم)ڕامان( گۆڤارێكی باڵ قایم

كەریم سۆفیكەریم سۆفی

* لەگــەڵ دەســپێكی ســاڵی * لەگــەڵ دەســپێكی ســاڵی ٢٠٢٢٢٠٢٢ز، گۆڤــاری ز، گۆڤــاری 
ــە بیســت و شەشــەمین ســاڵی  ــی دەنێت ــان پێ ــە بیســت و شەشــەمین ســاڵی ڕام ــی دەنێت ــان پێ ڕام
تەمەنییــەوە كــە تــا ئــەم ســاتە زیاتــر لــە تەمەنییــەوە كــە تــا ئــەم ســاتە زیاتــر لــە ٣٠٠٣٠٠  
ــەش  ــێ دەرچــووە و بەردەوامیشــە، بەم ــارەی ل ــەش ژم ــێ دەرچــووە و بەردەوامیشــە، بەم ــارەی ل ژم
لــە مێــژووی ڕۆژنامەگەریــی كوردیــدا، وەك )گۆڤار( لــە مێــژووی ڕۆژنامەگەریــی كوردیــدا، وەك )گۆڤار( 

ــردووە. ــۆ خــۆی تۆمارك ــی ب ــارەی پێوانەی ــردووە.ژم ــۆ خــۆی تۆمارك ــی ب ــارەی پێوانەی ژم
* ســەرەتای دەرچوونــی گۆڤــاری ڕامــان وەك * ســەرەتای دەرچوونــی گۆڤــاری ڕامــان وەك 
كولتووریــی  و  ئەدەبیــی  پرۆژەیەكــی  كولتووریــی گەاڵڵــەی  و  ئەدەبیــی  پرۆژەیەكــی  گەاڵڵــەی 
نەتەوەیــی، لەالیــەن نووســەر و ڕەخنەگــر ئــازاد نەتەوەیــی، لەالیــەن نووســەر و ڕەخنەگــر ئــازاد 
ــە  ــڕ ل ــی پ ــۆ ســەردەم و ڕۆژگارێك ــد ب ــە عەبدولواحی ــڕ ل ــی پ ــۆ ســەردەم و ڕۆژگارێك ــد ب عەبدولواحی
ناكــەم هیــچ  بــڕوا  ناكــەم هیــچ نائومێــدی دەگەڕێتــەوە كــە  بــڕوا  نائومێــدی دەگەڕێتــەوە كــە 
كوردێكــی دڵســۆز و ڕۆشــنبیر و نەتەوەپــەروەر كوردێكــی دڵســۆز و ڕۆشــنبیر و نەتەوەپــەروەر 
ــەدەری  ــارە ق ــەاڵم دی ــت، ب ــێ بخوازێ ــەی پ ــەدەری خۆزگ ــارە ق ــەاڵم دی ــت، ب ــێ بخوازێ ــەی پ خۆزگ
كــورد وا بــووە )بچــێ و نەگەڕێتــەوە(، ئــەوە بــوو كــورد وا بــووە )بچــێ و نەگەڕێتــەوە(، ئــەوە بــوو 
یەكــەم ژمــارەی بەناوی )تێڕامــان( لە یەكــەم ژمــارەی بەناوی )تێڕامــان( لە ١١١١//٦٦//١٩٩٦١٩٩٦  
دەرچــوو، پاشــان بــە یەكجــاری بــوو بــە )ڕامــان(.دەرچــوو، پاشــان بــە یەكجــاری بــوو بــە )ڕامــان(.
* هــەر لــە ســەرەتای دەرچوونییــەوە تــا ئێســتا * هــەر لــە ســەرەتای دەرچوونییــەوە تــا ئێســتا 
ســتانداردی  ماقووڵــی  قەبارەیەكــی  ســتانداردی گۆڤارەكــە  ماقووڵــی  قەبارەیەكــی  گۆڤارەكــە 

جێگیــری هەیــە و وەك ناســنامەیەكی تایبەتــی لــێ جێگیــری هەیــە و وەك ناســنامەیەكی تایبەتــی لــێ 
هاتــووە كــە گۆڤارەكــەی پێ دەناســرێتەوە، ئەمەش هاتــووە كــە گۆڤارەكــەی پێ دەناســرێتەوە، ئەمەش 
خاڵێكــی ئیجابیانەیــە و لــە كاتــی پێویســتدا كێشــە خاڵێكــی ئیجابیانەیــە و لــە كاتــی پێویســتدا كێشــە 
و گرفــت بــۆ بــەرگ تێگرتــن )تجلیــد( دروســت و گرفــت بــۆ بــەرگ تێگرتــن )تجلیــد( دروســت 

نــاكات.نــاكات.
* گۆڤارەكــە بــە شــێوەیەكی ڕێكوپێــك و بــە * گۆڤارەكــە بــە شــێوەیەكی ڕێكوپێــك و بــە 
ــەران،  ــدەی نووس ــاپ و گازان ــەی چ ــن هەڵ ــەران، كەمتری ــدەی نووس ــاپ و گازان ــەی چ ــن هەڵ كەمتری
ئەگــەر گرفتێــك نەبووبێــت، مانگانــە لــە كاتــی ئەگــەر گرفتێــك نەبووبێــت، مانگانــە لــە كاتــی 
ــدا دەرچــووە، زۆربــەی بابەتــە باڵوكراوەكانــی  ــدا دەرچــووە، زۆربــەی بابەتــە باڵوكراوەكانــی خۆی خۆی
ــی  ــەكان، بەپێ ــزكاری بابەت ــدی و ڕی ــی وەك تەوەربەن ــەكان، بەپێ ــزكاری بابەت ــدی و ڕی وەك تەوەربەن
پســپۆڕێتی و پێویســت بــووە و زۆربەیــان یەکێتیــی پســپۆڕێتی و پێویســت بــووە و زۆربەیــان یەکێتیــی 
ــەڕۆژدا وەک  ــە پاش ــرێ ل ــە و دەک ــان تێدای ــەڕۆژدا وەک بابەتی ــە پاش ــرێ ل ــە و دەک ــان تێدای بابەتی
کتێــب بــاڵو بکرێنــەوە، هەروەها هەمــوو هەڤپەیڤینە کتێــب بــاڵو بکرێنــەوە، هەروەها هەمــوو هەڤپەیڤینە 
ــێوەیەكی گشــتی  ــە ش ــەرەكییەكان ب ــی و س ــێوەیەكی گشــتی الوەك ــە ش ــەرەكییەكان ب ــی و س الوەك
كــە  بەرفراوانەکانــی  و  چڕوپــڕ  هەڤپەیڤینــە  كــە و  بەرفراوانەکانــی  و  چڕوپــڕ  هەڤپەیڤینــە  و 
بــە  باڵودەكرێنــەوە،  ژمارەكانیــدا  زۆربــەی  بــە لــە  باڵودەكرێنــەوە،  ژمارەكانیــدا  زۆربــەی  لــە 
تایبەتــی ئەوانــەی كــە لەالیــەن سەرنووســەر ئــازاد تایبەتــی ئەوانــەی كــە لەالیــەن سەرنووســەر ئــازاد 
عەبدولواحیــد بــە پشــوو درێژییــەوە خــۆی لــە عەبدولواحیــد بــە پشــوو درێژییــەوە خــۆی لــە 

بە بۆنەی بیست و شەشەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوەبە بۆنەی بیست و شەشەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری )ڕامان(ـەوە
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ــوارە جۆراوجۆرەكانــی ڕۆشــنبیریی و ئەدەبیــی و  ــوارە جۆراوجۆرەكانــی ڕۆشــنبیریی و ئەدەبیــی و ب ب
هونەریــی و مەعریفــەی جۆراوجــۆر ســازیان دەکات هونەریــی و مەعریفــەی جۆراوجــۆر ســازیان دەکات 
كــە هەموویــان شــایانی خوێندنــەوەی ورد و بــە كــە هەموویــان شــایانی خوێندنــەوەی ورد و بــە 
دواداچوونــن، بــە تایبەتــی زۆر جــاران زانیــاری دواداچوونــن، بــە تایبەتــی زۆر جــاران زانیــاری 
ورد و نەدركاویــان تێدایــە و وەك دۆكیومێنــت بــۆ ورد و نەدركاویــان تێدایــە و وەك دۆكیومێنــت بــۆ 
خوێنــەری جیــددی و باســكار و لێكۆڵــەران لــە خوێنــەری جیــددی و باســكار و لێكۆڵــەران لــە 

ــن. ــەدەر نی ــوودگەیاندن ب ــن.س ــەدەر نی ــوودگەیاندن ب س
ــەی  ــەم ڕا و بۆچوونان ــەی ئ ــە گەواهــی زۆرب ــەی * ب ــەم ڕا و بۆچوونان ــەی ئ ــە گەواهــی زۆرب * ب
ــن،  ــارە دەیانبینی ــەم گۆڤ ــاڵیادی ئ ــەی س ــە بۆن ــن، ب ــارە دەیانبینی ــەم گۆڤ ــاڵیادی ئ ــەی س ــە بۆن ب
چ لــەم گۆڤــارەدا، یــان لــە هــەر شــوێنێكی دی چ لــەم گۆڤــارەدا، یــان لــە هــەر شــوێنێكی دی 
عەبدولواحیــدی  ئــازاد  دەوری  عەبدولواحیــدی باڵوكراونەتــەوە،  ئــازاد  دەوری  باڵوكراونەتــەوە، 
سەرنووســەریان لــە ڕاگرتنــی بااڵنــس و هاوســەنگی سەرنووســەریان لــە ڕاگرتنــی بااڵنــس و هاوســەنگی 
گۆڤارەكــە و هاوســەنگیی نێــوان هەمــوو نووســەران گۆڤارەكــە و هاوســەنگیی نێــوان هەمــوو نووســەران 
هەروەهــا  نرخانــدووە،  بــەرز  خوێنەرانیــان  هەروەهــا و  نرخانــدووە،  بــەرز  خوێنەرانیــان  و 
دیكــەی  الیەنێكــی  لــە  باســیان  بایەخــەوە  دیكــەی بــە  الیەنێكــی  لــە  باســیان  بایەخــەوە  بــە 
ئیجابیانــەی گۆڤــاری )ڕامــان( كــردووە كــە لــە ئیجابیانــەی گۆڤــاری )ڕامــان( كــردووە كــە لــە 
سیاســەتی ڕۆژانــە خــۆی بــە دوور گرتــووە، ئەمەش سیاســەتی ڕۆژانــە خــۆی بــە دوور گرتــووە، ئەمەش 
وەك حەقیقەتێكــی ڕوون بــە گۆڤارەکــەوە دیــارە و وەك حەقیقەتێكــی ڕوون بــە گۆڤارەکــەوە دیــارە و 
ــێ  ــی ل ــەوە جەخت ــەرەتای دەرچوونیی ــە س ــەر ل ــێ ه ــی ل ــەوە جەخت ــەرەتای دەرچوونیی ــە س ــەر ل ه
كراوەتــەوە، سەرنووســەری گۆڤارەكــەش بــە ڕوونــی كراوەتــەوە، سەرنووســەری گۆڤارەكــەش بــە ڕوونــی 
ئامــاژەی بــەم الیەنــە داوە كــە دەڵێــت ))گۆڤــاری ئامــاژەی بــەم الیەنــە داوە كــە دەڵێــت ))گۆڤــاری 
ڕامان ســەرومڕ بۆ نووســینی ئەدەبیی و ڕۆشــنبیری ڕامان ســەرومڕ بۆ نووســینی ئەدەبیی و ڕۆشــنبیری 
تەرخانــە و دوورە لــە سیاســەت و بابەتــی سیاســی تەرخانــە و دوورە لــە سیاســەت و بابەتــی سیاســی 

ــە((. ــی ڕۆژان ــە((.و حزب ــی ڕۆژان و حزب
* مەســەلەی بایەخــدان بــە یەکدەســتی ڕێنــووس * مەســەلەی بایەخــدان بــە یەکدەســتی ڕێنــووس 
لــە  بابەتــەكان  پاككردنــەوەی  و  خاڵبەنــدی  لــە و  بابەتــەكان  پاككردنــەوەی  و  خاڵبەنــدی  و 
هەڵــە و پەڵــەی چــاپ و زمانەوانــی و بەســەردا هەڵــە و پەڵــەی چــاپ و زمانەوانــی و بەســەردا 
خاســیەتێكی  نووســین،  غەفڵەتــی  و  خاســیەتێكی تێپەڕیــن  نووســین،  غەفڵەتــی  و  تێپەڕیــن 
دیكــەی ئیجابیانــەی گۆڤــاری )ڕامــان(ن كــە هــەر دیكــەی ئیجابیانــەی گۆڤــاری )ڕامــان(ن كــە هــەر 
ــڕەو بكرێــت،  ــۆ دراوە پەی ــە ســەرەتاوە هەوڵــی ب ــڕەو بكرێــت، ل ــۆ دراوە پەی ــە ســەرەتاوە هەوڵــی ب ل
هــەروەك سەرنووســەریش لــە دیمانەیەكــدا جەختــی هــەروەك سەرنووســەریش لــە دیمانەیەكــدا جەختــی 
لەســەر  ))ئێمــە  دەڵێــت:  و  كردووەتــەوە  لەســەر لــێ  ))ئێمــە  دەڵێــت:  و  كردووەتــەوە  لــێ 
بۆیــە  كاردەكەیــن،  بانــک  سیســتمی  بۆیــە شــێوەی  كاردەكەیــن،  بانــک  سیســتمی  شــێوەی 

ــاپ( و  ــەی چ ــن، )هەڵ ــان هەڵەچنی ــەر هەمووم ــاپ( و ه ــەی چ ــن، )هەڵ ــان هەڵەچنی ــەر هەمووم ه
و  ڕێنــووس  یەكخســتنی  و  زمــان(  و )چاككردنــی  ڕێنــووس  یەكخســتنی  و  زمــان(  )چاككردنــی 
زاراوە دانــان و خاڵبەنــدی و چــی و چــی... ئــەوە زاراوە دانــان و خاڵبەنــدی و چــی و چــی... ئــەوە 

ــان((. ــتافی ڕام ــوو س ــەی هەم ــان((.بووەتــە پیش ــتافی ڕام ــوو س ــەی هەم بووەتــە پیش
ــەی  ــا، الیەنێكــی دیكــەی ئیجابیان ــەی * بیبلیۆگرافی ــا، الیەنێكــی دیكــەی ئیجابیان * بیبلیۆگرافی
گۆڤارەكەیــە كــە بەپێــی توانســت ئــەم الیەنەشــی گۆڤارەكەیــە كــە بەپێــی توانســت ئــەم الیەنەشــی 
لــە  ســاڵ  چــوار  دوای  نەكــردووە.  لــە فەرامــۆش  ســاڵ  چــوار  دوای  نەكــردووە.  فەرامــۆش 
بــە  بیبلیۆگرافیایەكــی  گۆڤارەكــە،  بــە دەرچوونــی  بیبلیۆگرافیایەكــی  گۆڤارەكــە،  دەرچوونــی 
 ) )٤٨٤٨( بــۆ  )(ســم  بــۆ  ٢١٢١(ســم    xx   ٢٣٢٣( گــەورە  )قەبــارەی  گــەورە  قەبــارەی 
وەك  باڵوكــردەوە،  و  چــاپ  گۆڤارەکــە  وەك ژمــارەی  باڵوكــردەوە،  و  چــاپ  گۆڤارەکــە  ژمــارەی 
ئــاگادارم گەاڵڵــەی بیبلۆگرافیایەكــی بەرفراوانتریــش ئــاگادارم گەاڵڵــەی بیبلۆگرافیایەكــی بەرفراوانتریــش 
ئیشــی  خــۆ،  دەگرێتــە  ئیشــی (  خــۆ،  دەگرێتــە   )٢٠٠٢٠٠  -   -  ١١( ژمــارە  )كــە  ژمــارە  كــە 
لەســەر كــراوە و ئامــادەی چاپــە، بــەاڵم تــا ئێســتا لەســەر كــراوە و ئامــادەی چاپــە، بــەاڵم تــا ئێســتا 

دەرفەتــی بــۆ نەڕەخســاوە.دەرفەتــی بــۆ نەڕەخســاوە.
* لــە دوماهیــدا، نــەك كۆتایــی، ئەوەنــدە مایــەوە * لــە دوماهیــدا، نــەك كۆتایــی، ئەوەنــدە مایــەوە 
كــە دەستخۆشــی لــە هەمــوو ســتافی گۆڤــاری كــە دەستخۆشــی لــە هەمــوو ســتافی گۆڤــاری 
ڕامــان بكــەم لــە ســەرەتای دەرچوونییــەوە تــا ئــەم ڕامــان بكــەم لــە ســەرەتای دەرچوونییــەوە تــا ئــەم 
ــاغی  ــەش س ــژی و ل ــەن درێ ــوای تەم ــاتە و هی ــاغی س ــەش س ــژی و ل ــەن درێ ــوای تەم ــاتە و هی س
بــۆ ئــازاد عەبدولواحیــدی سەرنووســەر بخــوازم بــۆ ئــازاد عەبدولواحیــدی سەرنووســەر بخــوازم 
كــە بــە لێزانــی و پشــوودرێژی و دڵ قایمــی و كــە بــە لێزانــی و پشــوودرێژی و دڵ قایمــی و 
بــۆ دەرچــوون و  بــۆ دەرچــوون و مكوڕبــوون و لەخۆبووردوویــی  مكوڕبــوون و لەخۆبووردوویــی 
بەردەوامبوونــی گۆڤارەكــە هــەردەم چوســتوچاالك بەردەوامبوونــی گۆڤارەكــە هــەردەم چوســتوچاالك 
و لــە مەیــدان بــووە بــۆ تەختكردنــی ئــەو گرفــت و و لــە مەیــدان بــووە بــۆ تەختكردنــی ئــەو گرفــت و 
تەنگژانــەی هاتوونەتــە ڕێــی و هەرگیــز لــە هەوڵــی تەنگژانــەی هاتوونەتــە ڕێــی و هەرگیــز لــە هەوڵــی 
ماندوونەناســانەیدا نەكەوتــووە و كۆڵــی نــەداوە، ماندوونەناســانەیدا نەكەوتــووە و كۆڵــی نــەداوە، 
ڕاگــر و كۆڵەگەیەكــی پتــەوە و هــەردەم لــە خەمــی ڕاگــر و كۆڵەگەیەكــی پتــەوە و هــەردەم لــە خەمــی 
ــێ  ــەوەش وای ل ــەر ئ ــە، ه ــی گۆڤارەكەدای ــێ نەكەوتن ــەوەش وای ل ــەر ئ ــە، ه ــی گۆڤارەكەدای نەكەوتن
قایمــە،  بــاڵ  بڵێــم )ڕامــان( گۆڤارێکــی  قایمــە، كــردم  بــاڵ  بڵێــم )ڕامــان( گۆڤارێکــی  كــردم 
ئومێــدەوارم لەبەرزەفڕیــی خــۆی نەكەوێــت و هــەر ئومێــدەوارم لەبەرزەفڕیــی خــۆی نەكەوێــت و هــەر 

ــت. ــەردەوام بێ ــت.ب ــەردەوام بێ ب


