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  پشكی
  

ئاشكرای ھر چۆن ڕۆمان وەكو ژانركی ئدەبی برھمی 
 ھمان شوە ڕەخنی قۆناغی ژیانی كۆمگی شارە، ب

ئدەبییش بگشتی و ڕەخنی ڕۆمان بتایبتی برھمی 
كۆمگی شار یان قۆناغی ژیانی كۆمگی شارە و 
گوزراشت و دەربین ل برھم و كولتوور و توانینی ئو 

م . قۆناغكین، بۆ یدانی ڕۆمان بكرھیری سر سگئ
 كی خاوەن شووناس لی ڕۆژئاوادا جار وەكو ژانرگكۆم

دەركوتنی ڕۆمانی كالسیك ھاوكات لگڵ . دەردەكوت
ھروەك ئو قۆناغش . سردەمی ڕۆشنگریی ڕۆژئاوادا

قۆناغی دەركوتنی زیاتر ل ڕوانین و لكدانوەیك بۆ ژیان و 
كۆی شتكان، قۆناغی دەركوتنی زیاتر ل بیر و 

 تیدا لبری تاك ئایدیۆلۆجیایك، وات ئو قۆناغی ك
عقك ب ئندازەی ژمارەی كسكان عق برھم دت، 
ھر بو پیش بوونی زیاتر ل عقك، دەرگای لكدانوەی 

  .جۆراوجۆر لسر ھموو شتكان دەكاتوە
ڕۆمان وەكو ڕەگزك برھمی قۆناغی فرەتوانین و 

كی تر ڕۆمان بمانای یان ب ،كقع می قۆناغی زیاتر لرھ
دەدات، ئایا . فرەشووناسییرھو پرسیارە سرەوە ئر لھ

ڕەخن ھیچ پیوەندییكی ب قۆناغی ژیانی فرەبۆچوون و 
 دانی ڕەخنرھ؟ ئایا سیوە ھامانوە و فرەتكدانفرەل



 

ھر وا دیاردەیكی ئاسایی، یان ئویش ڕاستوخۆ پیوەندیی 
ییوە ھی؟ ئی مبست ل ب دروستبوونی عقی ڕەخن

 ستا بووەتتاكو ئ می ئگ؟ ئایا كۆمیی چییی ڕەخنقع
كۆمگیك، ك توانینی جۆراوجۆر و بیركردنوەی جیاواز 
و لكدانوە فرەئاڕاست تیدا لدایك بووبت و ڕەگوڕیشی 
داكوتابت؟ ئایا ڕەخن ك برھمی عقی ڕەخنیی، لم 

  كولتوورەدا وەكو ئوەی پویست دەركوتووە؟زەمین و 
بگومان ڕەخنی ئدەبی بریتیی ل لكۆنوە و 
ھسنگاندن و لكدانوە و ڕاڤكردنی دەق ئدەبییكان 

ب مانایكی . لسر بنمای ڕەگزە پكھنرەكانی دەقكان
تر، كاری ڕەخنی ئدەبی ل چوارچوەی دەقدا ئنجام 

ات بوونی ڕەخنی ئدەبی ل ئاستی یكمدا كو. دەدرت
ھروەك ئاشكرای ك . پیوەست ب بوونی دەقی ئدەبییوە

ڕەخن بریتیی ل برھمھنانی دەقكی نوێ لسر دەقی 
ب گورەی دەقی ڕۆمان ك وەكو دواتریش پداگریمان . یكم

لسر كردووە، وناكردنوەی واقیع ل ئاستكی ھونریی 
ھر بۆی ڕۆمان جیاواز ل دەقی شیعری و تنانت . اداب

دراماش، ڕووبركی فراوانتر ل كستی و ڕووداو و 
 ت و بخۆ دەگركنیكیش لت تنانبیروبۆچوون و ت
ئندازەی ئاۆزییكانی ژیان و پكداچوونی كشكانی ژیان 
ڕەگزەكانی ڕۆمانیش ل زمانوە بۆ كۆی تكنیككانی 

بم . ن و برھمھنانی دەق بناو یكتردا چووننووسی
 ب یوەستنانی پرسیار و جیھانبینی پمھرھب وەی گرنگئ
ژیان و كشكانی ژیان و بوونی ئنتۆلۆجیانی مرۆڤوە، 
ردوونم گو ئفریدەبووی نترین ئرزترین و باوەكو ب .

 ڕوانگی ڕەخنی ئدەبی، یان باشتر بین ڕەخنی ڕۆمان، ل



 

 وە و لھاكانیۆزەكانی ژیان و بئا شبوونی مرۆڤــ و ك
ڕوانگی برھمھنانی جوانی و چژی جوانی و 
پیوەستبوونی ھموو ئم ڕەگزانوە ب خودی مرۆڤوە 
لكۆینوەی دەقكان دەكات و ھیان دەسنگنت و ڕاڤیان 

بینی دەقكان دەكات و ل دوای پرسیارەكانی دەقكان و جیھان
بم دیارە ڕەخن ھم ل دەرەوەی بوونی عقی . دەگڕت

 گرتن ناگاتازەكانی ڕەخنئام بم بھ ،یی بوونی نییڕەخن
ئنجام، ھروەك ل ڕاستیشدا ڕەخنی ھاوچرخ 
پیوەندییكی بھزی ھی ب تیۆرە ئدەبییكان و 

 ندازەی كو ئوە بگرتنازەكانی ڕەخنئام ییوەندیی ھپ
  .ب تیۆر و ڕبازە ڕەخنییكانوە

دیارە كات باسی ڕەخنی ڕۆمان دەكین، دەب بزانین 
لكۆینوە لسر گرچن و كات و شون و كستی و 
ڕووداو و ملمالنی و بیرۆك و جوو و ڕەفتار و ھوست 

بم ڕەگزی سرەكی ك لیوە . و ئنجام و ڕوانین دەكین
خاوتنی كۆی ئم بواران دەكرت بریتیی ل گانوە، چونك ئا

ئاشكرای ڕۆمان و چیرۆك بریتین ل دەقك ك ب زمانی 
پخشان دەنووسرن و ل ڕگی گانوەوە پشكش 

ھروەك ئوەی گرنگ شارەزایی و چۆنتی . دەكرن
دیارە بۆ ئو مبستش . كاركردنی ڕەخنگرە لناو دەقدا

گر پویستی ب ئامازی ڕەخنگرتن ھی، ئویش ڕەخن
یندی فراوانی ھگر . ڕەھمدا شارەزایی ڕەخنكئاستی ی ل

دت ل ڕباز و تیۆرییكانی ڕەخن و بوونی عقی ڕەخنیی 
و توانای خوندنوە و لكۆینوە و ھسنگاندن و ڕاڤكردن 

ییی ھازی ڕەخنئام ویستی بوەش پئ ت ھ. كب
 شارەزابوون ل بیی بازی ڕەخنئام كاركردنیش ب



 

تكنیككانی ڕۆمان و ل تیۆری ڕۆمان بتایبتی و تیۆرە 
ھروەك ل . ئدەبییكاندا بگشتی، ھیچ برھم ناھنت

سرووی ھموو ئمانشوە، بب عق و ڕۆشنبیریی 
برفراوان ل بوارەكانی كۆمناسی و ئابووری و 

نناسی و سیاسی و مژوو و فیكر و ڕۆشنگری و دەروو
 ئاگابوون لت بنانت و بوارەكانی جوانناسی و تنیقع
ڕەگزەكانی تری نووسین و ھونر، ڕەنگ برھمھنانی 

  .دەقكی نوێ لسر دەقی یكم كاركی ئستم بت
ئاشكرای ھر لبر ئم ھۆكارانی ك دەگوترت كاری 

ی ئاسان نیی، دەش ئمش ھۆكاری سرەكی ڕەخن كارك
 نیا لك تن می ڕەخنرھو ب ت بۆ الوازی كاری ڕەخنب
. كولتووری كوردیدا، بكو ل كولتووری میللتانی تریشدا

تنانت ل ڕۆژئاواش مژووی سرھدانی ڕەخن و عقی 
ڕەخنیی زۆری بسردا تپڕیوە، ھشتا باس ل گرفت و 

تكانی بردەم ڕەخن بگشتی و ڕەخنی ئدەبی بربس
ئمش ئوە دەسلمنت ك كاری ڕەخن . بتایبتی دەكرت

شتكی سووك و ئاسان نیی و پویستی ب بنما و 
سرماییكی دەومندی ڕۆشنبیری و فیكری و معریفی 

  .ھمالین ھی، ئم بجگ ل میتۆد و ئامازی ڕەخنیی
 دیارە ب ستا لتاكو ئ رەی كولتووری كوردیش كگو

قیرانی عق و ل قیرانی عقی ڕەخنییدای، ناشت 
تسوری بوونی ڕەخنیكی پرەسندووی خاوەن شووناس 

ھر لرەوە ئو كارانی ئمش كردوومانن ب . بكرت تیدا
كموكورتی نین، بم تا ئو ئندازەیی توانامان بسریدا 

ە ل ماوەی نزیكی بیستوپنج سای ڕابردوودا، شكاو
ھومانداوە ل چوارچوەی دەق ئدەبییكاندا كار بكین و 



 

پشت ب تیۆر و ڕبازە ڕەخنییكان ببستین و لو 
ڕووەشوە ب پی دەقكان كار بو میتۆدان بكین ك لناو 
دەقدا كار دەكن و لوا ھوی شیكردنوە و ڕاڤكردن 

  .ەدەند
 ،ش ڕۆمانی كوردییوەی شندنخو شدا كمرھم بل
لگڵ پشكییكی تیۆری سبارەت ب ڕۆمان، ك ڕۆمانكان 
ھموویان برھمی نوەیكن ھشتا ل قۆناغی ھچووندان و 
مژووی نووسینیان ھاوكاتی ئمی و ھر یكش ب جۆرك 

ئم . یاوازیاندابشداری ھی لو بوارەدا، لگڵ ئاستی ج
 وانمان كردووە و بكانی ئرفراوانی دەقوەی بندنخو
پشتبستن ب میتۆدی خوندنوە و لكۆینوە و شیكردنوە 
و ڕاڤكردن و لكدانوەی كۆی ڕەگزەكانی دەقكان، 
ھومان داوە لسر ھر دەقك لو دەقان دەقكی نوی 

وە ل دوای پرسیار و لو ڕووەش. ڕەخنیی برھم بھنین
جیھانبینی دەقكان گڕاوین و خوندنوەی تواوكاری و 
ھمالینی دەقكانمان كردووە و ل میانی شیكردنوەكاندا 
ل كۆی ڕەگزەكانی ڕۆمان بگشتی و ئو ڕەگزانی ل ھر 
یك لم دەقاندا بكار ھاتوون دواوین و باسی چۆنتی 

گڵ ئو ڕەگزان و تكنیككانی مامكردنی نووسرمان ل
نووسین كردووە و ل دوای ئو سرچاوە و ڕەگزانش 
گڕاوین ك كراون ب ڕەگزی برھمھنانی دەقكان و 
ھومان داوە تیشك بخین سر چۆنتی مامكردنی 
نووسر لگڵ كۆی ئو توخم و ڕەگزاندا و تا چ ئاستك 

قكی داھنراندا ب كاری ل خزمتی برھمھنانی دە
ل كۆی لكۆینوەكاندا جختی زۆرمان كردووەت . خستوون

سر ھونر و تكنیكی گانوە و كۆی ئو مانا و 



 

دەالالتانی ل پشتی ھر بگ و بشكی گانوە، یان 
ھروەك ل شیكردنوەكاندا . جوو و ڕووداوكوە وەستاون

ر یھ ت كووە دەردەككی ئوەكو دەق و ڕۆمانانك لك
پیوەست ب واقیعوە، برھمھنی پرسیار و جیھانبینی 
تایبتی خۆیتی، ئگرچی تبینی ئوەش دەكرت ل ھندێ 
ئاستدا جۆرك ل نزیكی لنوان پرسیار و كۆی جیھانبینی 
دەقكاندا ھی، ھۆكشی ئوەی ك ڕۆمان ب جۆرك 

واقیعوە ھی ك تیدا برھم پیوەندی بو زەمین و 
  .ھاتووە، یان تیدا برھم دت

خونری خۆشویست ئمی دەیخونیتوە بشكی ترە 
. لو كارانی ل بواری ڕەخنی ئدەبیدا ئنجاممان داون

وەكو گوتمان لرەدا خوندنوەی ژمارەیك ڕۆمانی 
كوردیمان كردووە ك ل الین نووسرانی ڕووبركی 

اوانی كوردستانوە نووسراون، ل ڕۆژھتوە بۆ باشوور فر
ئوەی ل . و ل باشووریشوە بۆ ڕۆژئاوای كوردستان

لكۆینوەكاندا ھستی پ دەكرت ئوەی ك دەقكان یكتی 
و یكبوونی ئو كولتوورە دەسلمنن ك تیدا برھم 

 فزای گرەوی بختی ھ و گالسی خون و. ھاتوون
یوانیاندا ھنکی ئاشكرا لنزیكیی و بۆرە ق زای . میرنامف

نتوەی زرابكان و ئو پیاوەی درەختك بوو ل ئاستی 
یوانیاندا ھندا نزیكی لوە ئاشكرا . قوووە ئرەشر لھ

دەبت زەمینی كولتووری كوردی ك ل قۆناغی 
ت وەكو گواستنوەدای برەو برھمھنانی ڕۆمان دەچ

ژانركی ھونریی با، ك ئوەش وەكو ئدەبی قۆناغی ژیانی 
ب كات ئم ڕۆمانان و . شاری كۆمگ سیر دەكرت

 م چارەكل وە كنینندین ڕۆمانی تری كوردی دەخوچ



 

سدەیی دواییدا برھم ھاتوون، ھست بوە دەكین ئم 
برەو فۆرملبوون ژانرە نوی ل ناوەندی كولتووری ئمدا 

وات ئم ل قۆناغی برەو برھمھاتنی . و ھكشان دەچت
ئدەبی شارداین، ئگر بوامان بوە ھبت ك ڕۆمان 
ئدەبی كۆمگی شارە، مبست ل كۆمگی شاریش 

قی عگرەو گۆڕانكاری و . كۆمرەوە ئاماژەی بر لھ
لتوور و عقی ھنگاوی برەو ئاسۆی داھاتوو ل كو

كۆمگی ئمدا دەبینرت، ئوەش بگی بردەوامبوون و 
دیارە ئم جوو و . ڕۆیشتن برەو قۆناغی پشكوتووتر

گۆڕانكاریی ھمن ك ل كولتوور و عقدا دەبینرت، برھمی 
ئو جوو ھواش و سروشتییی ك ل ھناوی كۆمگدا 

ت ك كۆمگی كوردیش وەكو ڕوو دەدات و ئوە دەسلمن
ھموو كۆمگكانی تر ل جووی بردەوام و 
پرەسندندای، دیارە ئو جوویش ب ھمنی و ب پی 
كارلك ناوخۆییكانی كۆمگ ڕەوتی خۆی دەكات و ھیچ 
 روەك ڕەنگت، ھنت بیوەستكیش ناتوانستربز و بھ

 ڕووكشی كۆمگدا ھۆكارە دەرەكییكان ڕۆڵ ل گۆڕینی
ببینن، بم گۆڕانكاری سروشتی سرەتا ل ناوەوە ڕوو 
دەدات و گۆڕانكارییكانی ناوەوە وات ماھیت و جوھر و 

  .سیما و ڕووخسار دەگۆڕن
  
  
  

  ٢٠١٦- ٢- ١سلمانی 
  
  



 

  



 

 
  
  
  
  

  رۆمان چیی؟ ڕەگزەكانی ڕۆمان چین؟
  

  
ــــــانوەی  نگــــــی ئۆكــــــسفۆرد، ڕۆمــــــان گرھــــــی فپ ب

ــایتك درژییكــی لبرچــاوی پ ــان حیك ــای ی خــشانكی خی
ــانی  ــانی ژی ــدا خــستنڕووی كســت و ڕووداوەك ھی، ك تیای
ڕاســتقینی ڕابــردوو، ئــستا ونــا دەكرــت ل گرچنكــی زۆر 

ھروەھا ل فرھنگی زاراوە ئدەبیكان و . )١(یان كم ئاۆزدا
زاراوەی : ووەتیـــۆری ئدەبیـــدا بم جـــۆرە باســـی ڕۆمـــان ھـــات

 بارەت بخـــشانی ســـوە پوەی شـــانـــگ ل ڕۆمـــان بـــریتی
كست و كارەكانیـان ك تیایـدا ژیـانی ڕۆژانو ئاسـایی پـشتر 
ل ئستادا ناسراون، لگڵ جختكردن سر شتگلك ك نوێ 

ڕۆمـان پكھـات یـان پـارچ : تـری ئیگلـتن دەـت. )٢(یان نابـاون
. ی ك درژیكی پسـندی ھینووسراوكی پخشانیی خیا

ھرچنـــــد پناســـــیكی بـــــددانی لم جـــــۆرە، ھــــــشتا زۆر 
ـــانكیش ب پخـــشان ننووســـراوە. ســـنووردارە ـــوو ڕۆم . ھم

پخـــشان ھی ب شـــیعر نووســـراوە وەكـــو ئیـــۆجین ئـــۆنجینی 
ـــرام ســـیز ـــاتوونی ڤیك ـــان دەروازەی ئ ـــان . )٣(پۆشـــكین ی ئۆرھ

ڕۆمــــان وەكــــو ئو . ڕۆمــــان ژیــــانی دووەم: پــــامۆك دەــــت
 ــــــ ــــــرارد دی نرڤ ــــــسی جی ــــــانن ك شــــــاعیری فرەن خون



 

 مـــ ـــانی ئ ـــگ و ئاۆزییكـــانی ژی ـــت و ڕەن وە دەدوبارەیـــانل
 مك ئــــلـــك و دەموچـــاو و شـــتگخ ن لن و پـــدەردەخ

ئی ئم فۆرستر پـی وای ك . )٤(ھست دەكین دەیانناسینوە
 ئم مبستمان ڕۆمان چیرۆك، نك چیرۆك بو مانایی ك

و وشــــــ و ڕووداو و  دەبــــــ چیــــــرۆك ل ڕووی الپڕە
و ڕووەوە ككــو لــر ب خــت، ن وە ســنووردار بكانیســك :

ــــانوەی  گ ل و بــــریتیی ەی پــــشتی ڕۆمــــانبــــچیــــرۆك ب
ڕووداوەكــــان ك ب پــــی ڕیزبنــــدی كــــاتی ڕوودانیــــان ڕــــك 

ڕۆمـان : ـتھر لبارەی ڕۆمانوە ڕیچارد گیل دە. )٥(دەخرن
پكھــاتیكی ئاســایی ل پخــشان، پیوەســت ب كــار و قــسی 

ــــاییوە ــــەرەوەوە . كســــتی خی ن گالی ــــرۆك ل تیــــدا چی
ـــــدرتوە دەگ . ـــــدا ڕووداوەكـــــان ل ـــــرۆكك تی ڕۆمـــــان چی

ـــــونرەوە و بـــــۆ  ـــــدا پیوەســـــتن ب خ ـــــستنكی تایبتی ڕكخ
ن ل شـونی ڕووداوەكان وا خیاڵ دەكـر. مبستكی تایبتی

ـــدەن ـــاریكراودا ڕوو ب ـــانكی . دی ـــان جیھ كســـتی و ڕووداوەك
ــانی  خیــای پكــدەھنن ك دەشــ نزیــك یــان دوور بــت ل ژی

ــــــموە ــــــان برەو . ڕۆژانی ئ ــــــۆی كســــــتی و ڕووداوەك ك
ل (ئویش ئوەی ئم دەتوانین ل كـارەكدا . ئنجامك دەچن

چندین پناسی تریش دەش . )٦(مانا بدۆزینوە) برھمكدا
ـــــۆی  ـــــن، بم ئگر ب وردی براوردی ك ـــــان ھب ـــــۆ ڕۆم ب
پناسكان بكین، ئوا ل ڕووی ناوەرۆك و ماناوە یـان وەكـو 

ئمش ئوە دەگینــت . یكــن، یــان زۆر ل یكتــرەوە نــزیكن
ك ڕۆمــانیش وەكــو ھر ژانركــی تــری ئدەبــی یــان ھــونری، 

و ھ یـسا و شوناسی دیاری خـۆیی ھش یاساوڕـیو پر ب
یـــــــوەی دیـــــــاریكراوی خـــــــۆیی ھر . چوارچگت ئنـــــــانت

گۆڕانكـــــــاری بچـــــــووك یـــــــان الدانـــــــی ناكـــــــاریگریش لو 



 

یاساوڕسایان ڕوو بدات، مانای ئوە نیی یان ئوە ناگینـت 
ــاواز ل ڕۆمــان برھم ھــاتووە، چــونك وەكــو  ك ژانركــی جی

ڕۆمـان نووسـینوەی ژیـانی لو پناسانی سرەوەدا بینیمـان 
واقیعــــی ب شــــوازكی ھــــونری و ب ئــــامازی جیــــاواز لو 

لرەشـوە ڕۆڵ . ئامازانی ژیانی ئاساییان پـ بڕێ دەكرـت
و كاریگری داھنری ئو جیھان ئاشـكرا دەبـت ك نووسـر 

یكری ڕۆمــانــنكی . یــان داھچ ئاســت ب وەیــدا كویــش لئ
ستەنگینییكی ھونری و ب چ خیـاكی شارەزایی و ب چ دە

ــنران و ب چ تكنیككــی گونجــاو و ب چ زمانــك  ی داھقــوو
  .ئو جیھان دەخوقنت

ل ڕووی دەركوتـــــن و ســـــرھدانوە، ڕۆمـــــان ل دوای 
ــدیا و  ژانــرە ئدەبییكــانی تــری وەكــو شــیعر و درامــا ب تراژی

زاراوەی ڕۆمــان تنــانت پــش ئوەی . كۆمیــدیا و ئیپیــك دــت
جگ بگرت بـۆ ئو ڕەگزەی ك وەكـو گـانوەی پخـشانی 
ـــــــــدای، زاراوەی پیكرەســـــــــك  تی و ڕووداوی تســـــــــك ك

picaresqueــــــار دەھــــــات ك ئاســــــایی تۆمــــــاركردنی :  بك
 ب دەر خـراپ بـوو كندازەبئ كی لكانی قارەمانشییركس

ــ. عقــی خــۆی دەژیــا ــاددا ل چن د بشــك پیكرەســك ل بونی
ئو بشانش ل زنجیرەیك ڕووداو پكـدەھاتن ك . پكدەھات

ـــو ئو ڕووداوان ل یك كس ڕوویـــان  ب شـــوەیكی برب
گشـــتیاری "نمـــوونی دیـــاری ئم جـــۆرە نووســـینش . )٧(دەدا

ـــاس ناشـــ ك ســـای "ببخـــت ئم .  نووســـیوتی١٥٩٤ی تۆم
 ل كۆتـایی .جۆرە نووسین تا سدەی ھژدەش بردەوام بـوو

سدەی حڤدە و سرەتای سدەی ھژدەدا دانیاڵ دیفۆ وەكو 
ــــانی  ــــارترین برھمك ــــت ك ل دی وــــار دەردەك ــــاوكی دی ن
 ــدای ماكــانی ڕۆمــانی تبن ك لشــب ك ،ڕۆبنــسۆن كــرۆزۆی



 

. لوانش گرانوە و ڕووداو و كستی و جۆرـك ل گـرچن
چاردسـۆن پـامیال و ل ناوەڕاستی سدەی ھژدەدا سامۆیل ڕی

كالریسای نووسی ك وەكو سرەتای دیاری ڕۆمانی ھونری 
ھروەك جۆناسـان سـویفت ل دەیی سـیمی . سیر دەكرن

لـرەوە ڕۆمـان . ھمان سـدەدا گشـتكانی گـالیڤری نووسـی
ـــانی تـــر  ـــرە ئدەبییك ـــاواز ل ژان ـــوێ و جی ـــی ن ـــو ژانرك وەك

ـــت وب. دەردەكم مـــ ـــرەدا ئ ـــان ل ســـتمان ئوە نیـــی بگوم
 ستمان لبكو موە، بدانی ڕۆمان بنووسینرھژووی سم
ئاخــاوتن لبــارەی ئو ســرەتای ئوەی ك ڕۆمــان ئو ژانــرە 
ئدەبیــــیی ك ب ئدەبـــــی شــــار، یـــــان ئدەبــــی ســـــردەمی 

ـــت ری ناودەبرـــان ڕۆشـــنگ ئگر ســـرنج . ســـرمایداری، ی
 ــتودانی ڕۆمــان دەكرھوە، بــدەین ســمژدەھدەی ھســ

ـــۆرژوازی و  ـــش ســـدەی شۆڕشـــی ب ـــارە ســـدەی ھژدەی دی
برەوســــندنی ســـــرمایداری و دەركوتنـــــی ڕۆشـــــنگری و 

تنیقو . ع سـتی ڕۆمانـسیانرباری ھسـ ك رەوەیر لھ
ئاڕاســتی ڕۆمانــسیان بــۆ گڕانوە بــۆ نــاو سروشــت و بــۆ 

ـــ ـــاڵ و ع ـــاویكراو ب ھســـت و ســـۆز و خی ـــانی بارگ اتیف، ژی
قۆناغی ژیانی شار دەسـت پـ دەكـات ك قۆنـاغی دەسـت و 
بادەســتبوونی چینـــی ناوەنــدە، ك ڕۆمـــانیش وەكــو ژانركـــی 
ــانی كــۆمگی شــارەوە  ــن و ب ژی ــدی بو چی ئدەبــی پیوەن

ییی و . ھوانی نمــــوونــــا ــــانی تــــاك پ ــــاغدا ژی ك لم قۆن
 و تــــاك تاككســــی دیــــار و تــــاك ڕووداو و تــــاك بۆچــــوون

ــی و  ــایی دەڕوات و فرەی ــاك عقــ برەو كۆت بیركــردنوە و ت
جۆراوجــــۆری و جیـــــاوازی شــــونی دەگـــــرتوە، ك ئوەش 

ســی خــاوەن شووناســكــانی تاك ــاغی برھمھن ــان . قۆن ڕۆم
بو پیی ئدەبی قۆناغی شارە، ل ژیانی كۆمگی شار یان 



 

ووەوە ئگر لم ڕ. مدەنیــدا ژانــری ئدەبــی بادەســت دەبــت
ب وردی ســـیری كـــۆمگی ڕۆژئـــاوای ســـدەی نـــۆزدە و 
بیست بكین، ئوا دەبینین ڕۆمان بادەستترین ژانری ئدەبـی 

ـــدا ـــووە تی ـــت. ب ر دەـــۆل ـــارەیوە ڕۆجر ف ـــاوەی : لم ب ل م
دووسد سای ڕابردوودا، ڕۆمان بـووەت شـوازی بادەسـتی 

. )٨(وندەوارەكانـــدانووســـینی ئدەبـــی ل زۆریـــنی كـــۆمگ خ
ــــارە ھۆكــــاری ئمش ئاشــــكرای ل كاتكــــدا ك شــــیعر و  دی
شـــانۆگری و داســـتان جۆرـــك ل چـــژ دەبخـــشن ك زیـــاتر 
پیوەســت ب مرۆڤــی قۆنــاغی پــش ڕۆشــنگری و كــۆمگی 

ـــانی . شـــارەوە ـــاكردنوەی ژی ـــان ھر چـــۆن ل الیك ون ڕۆم
ــا ب ــۆمگی ل ئاســتكی ھونریــدا، ھروەھ رھمھنــی ئو ك

 یوەســـتن بپ ك شــــــژی جوانناسییمانـــا و جیھـــانبینی و چ
ڕۆمـان ب خرایـی و ب بـایخوە ... ژیانی كۆمگی شـارەوە

ڕاســــــــتیی كــــــــۆمیتی و ئابوورییكــــــــان و خیاكــــــــانی 
ــــان  ــــارمتی پكھاتنی ــــاتوە و ی ــــچوان دەك ــــارھنرانی پ بك

وتنـــــی ڕۆمـــــان ل لـــــرەوە دەتـــــوانین بـــــین دەرك). ٩(دەدات
ــــــــدییكی  ــــــــدا پیوەن ــــــــووری ھر نتوە و كۆمگیك كولت
ڕاســــــتوخۆی ھی ب ئاســــــتی پرەســــــندنی ئو نتوە و 

ھر لرەشــــوە ئاشــــكرا دەبــــت ك بــــۆچی ل . كــــۆمگیوە
كولتـــــــووری نتوە دواكوتووەكانـــــــدا ڕۆمـــــــان درەنگتــــــــر 

انت تنــ. دەركوتـووە لچــاو ئورووپـای ڕۆژئــاوا و ڕوسـیادا
ــژووی  م ل یــاوازی ھ ــشدا، جی لنــو نتوە دواكوتووەكانی
ـــورد  ـــمی ك ـــوونش ئ ـــدا، ك باشـــترین نم ـــی ڕۆمان دەركوتن
خۆمــانین ك ھموومــان دەزانــین مــژووی دەركوتنــی ڕۆمــان 
ــس لســركردنی  ــارە ئاستكشــی جــگی ق ــوی و دی زۆر ن



 

ــــان پیوەنــــدی ب ئاســــتی گشــــكردنی  زۆرە، ئوەش بگوم
  .كۆمگی ئموە ھی ل ھموو ڕوویكوە

ــی  پ ــر ب ــانی ت ــرە ئدەبییك ــانیش وەكــو ژان بگومــان ڕۆم
 ت، یان بی دەدوی لتو بابی ئپ ژوویی، یان بقۆناغی م

ئمش . پی ئو پرسیارانی برزی دەكـاتوە پـۆلن دەكرـت
ئوە دەگینـــت ك ڕۆمـــان وەكـــو برھمـــی داھنـــراو یك 

شــــی ــشانی . واز و یك جــۆری نی ــدین ناونی ــۆی دەشــ چن ب
وەكــو ڕۆمــانی مژوویــی، ڕۆمــانس، ڕۆمــانی زانــستی، ڕۆمــانی 
ــر ڕۆمــان  ــای، یــان ب ئاڕاســتیكی ت ــانی خی ــسفی، ڕۆم فل
پۆلن بكرت بۆ ڕۆمانی كالسیك، ڕۆمـانی ڕۆمانـسی، ڕۆمـانی 

ی ڕیالیزم، ڕۆمـانی نـوی ئینگلیـزی، ڕۆمـانی فرەنـسی دەرەوە
تــاد، ھروەك ل ڕووی ...شـون، ڕۆمـانی ڕیــالیزمی سـیحری و

جیھانبینیـشوە ڕۆمــانی ئومـدبخش، ژیندۆســت، مرگدۆســت، 
ـــودە، داشـــۆرین ـــای ... بھ ـــانش لســـر بنم ك ئم پۆلنكردن

ڕەگزە پكھنرەكان و پرسیار و مانا و جیھانبینی دەقكان و 
و كـــۆمگ و شـــوەی مـــامكردنی ئو دەقـــان لگڵ ژیـــان 

لگڵ تكنیككانی ڕۆمان دەكرت، چونك ئاشكرای ك ڕۆمان 
ـــۆمیتی و سیاســـی و  ـــاری ك ـــاریگری ب ـــر ك ژ ـــت ودەك

بم ئوەش . ئــابووری و كولتــووری و تنــانت زانستیــشوە
 ــــی دەدات ــــا ئاســــتكی ئاشــــكرا گرنگ ــــان ت ئاشــــكرای ك ڕۆم

ـــ نس لكـــاك ـــاككس و كـــۆمگ و شـــونی ت و دەســـت و ت
یــان ب دەربینكــی تــر ڕۆمــان . گروپكــانی كــۆمگی شــاردا

ـــــــاككس ب ھمـــــــوو  ـــــــانی ت جخـــــــت دەكـــــــات ســـــــر ژی
ڕەھنـــدەكانییوە، لگڵ پیوەنـــدی ئم تاككســـ لگڵ ئو 
 ی كتی و سیاســی و ئــابووری و كولتــووریییكــۆم ژیــنگ

رە دیــــارە لرەشــــدا دەبـــ ئامــــاژە بــــۆ دوو جــــۆ. تیـــدا دەژی



 

لكدانوە، یان ڕوانین بۆ تاككس، یان مرۆڤــ بكیـن لنـوانی 
ــــدا ڕۆمــــانی كالســــیكدا . ڕۆمــــانی كالســــیك و ڕۆمــــانی نو ل

 مـــایو بنر ئســــــدی مرۆڤـــــ و دنیـــا و ھۆشـــیاری ل پیوەن
برجست كراوە ك دنیا چق یان ناوەندە و مرۆڤ ل ئاسـتی 

ــرد ــۆ پیب ــت و ھۆشــیاری مــرۆڤیش ب ــدا د ــا ل دووەم ن ب دنی
ئاستی سیمدا دت، بم ڕۆمانی نوێ ب تایبتی ل سـدەی 
ـــستدا و ب دیـــاریكراوی الی جـــۆیس و ڤرجینیـــا وۆـــف و  بی
ولیم فۆكنر توانینكی نوێ بۆ ئو پیوەندیی دـت ئـاراوە، 
ك مرۆڤــ دەبت ناوەند و ھۆشیاری مرۆڤـــ دەبـت ئـاماز یـان 

تگیـشتن ل دنیــاو لوـشوە ھنگاونــان ڕـگ بـۆ پیبــردن و 
ـــا ـــۆنترۆكردنی دنی ـــان ل ھردوو قۆنـــاغكدا . برەو ك بگوم

ئوەی بۆ ئم گرنگ سـبارەت ب ڕۆمـان ئوەی ڕۆمـان ئو 
ژانـــرەی ك پیوەســـت ب دنیـــا و مرۆڤـــــوە، ب واتـــایكی تـــر 

 ڕۆمان ونای واقیع دەكات ب ھموو ڕەگزەكـانیوە، بم ب
رییانكی ھونوازش.  

ــــی  بگومــــان ڕۆمــــانیش وەكــــو ھر ژانركــــی تــــری ئدەب
كۆمــك ڕەگزی پكھــنری خــۆیی ھی، ك بــ بــوونی ئو 

ئــم . ڕەگزان ڕەنــگ ئاســان نبــت دەقــك ناوبنرــت ڕۆمــان
. پــشتر گوتمــان ڕۆمــان بــابتی كــانوەی ب زمــانی پخــشان

 ڕۆمــان ئاشــكرا دەبــت ك كوات لــرەدا ڕەگزكــی ســرەكی
زمــان .گــری مانــا و دەالالتو ھ یانــدنازی گزمــان ئــام . ب

كیـامزەرەوەی پگر یان گـوكی تر زمان ھوازی . مانایشـ
ئو زمــانی ڕۆمــانی پــ دەنووســرت زمــانی پخــشان لگڵ 

دیـــارە زمـــان ئـــامازی دەربـــین ل ھمـــوو ژانـــرە . دایلۆگـــدا
بم ئو زمــــانی ڕۆمـــانی پــــ دەنووســــرت ئدەبییكانـــدا، 

زمانی پخشان، ك ئاشكرای زمانی پخشان زمانی عق یـان 



 

ـــك  كـــدا شـــیعر وەكـــو ژانركات ل ،امـــانـــان ت بیركـــردنوە ی
چــوونســت و ھــاڵ و ھ ــی خی ــان . دەرب ك ئوەی یكمی

وات عقـ و بیركــردنوە و تامــان برھمــی قۆنــاغی شــاری 
ــی كــۆمگن ــاڵ و ســۆز و ھچــوون برھم ــدا خی ، ل كاتك

قۆناغی كۆمگی نو سروشـت یـان پـش قۆنـاغی كـۆمگی 
ئمش وات زمــــانی پخــــشان لگڵ ئو بۆچــــووندا . شــــارە

ـــانی شـــاری  ـــاغی ژی ـــی قۆن ـــان برھم ـــدەگرتوە ك ڕۆم یك
كۆمگی، یان وەكو لۆكـاش باسـی دەكـات برھمـی قۆنـاغی 

  . چینی ناوەند و بازاڕی ھاوبشسرمایداری و
 چنكانی ڕۆمان گـررەكییزە سڕەگ كی تر لكیPlot .

كوات با بپرسین گرچن چیی؟ گـرچن بـریتیی ل ڕكخـستنی 
ــتوە بــۆ  ڕچن دەگــر ــژووی گ م ــان ك ــرەی ڕووداوەك زنجی
سردەمی گریكی كۆن و لگڵ سرھدانی درامـا بگـشتی و 

دیارترین شوەی . ی باسی گرچن دت ئاراوەتراژیدیا بتایبت
گرچنیش ك تـاكو ئـستا كـاری پـ دەكرـت و بـایخی خـۆیی 
لدەست نداوە، گرچنـی ئرسـتۆیی ك ب گرچنـی كالسـیكی 

ــــت ــــی ناودەبر ــــان نریت ــــی ئرســــتۆیی ســــرەتا و . ی گرچن
 ل ك ینجامی ھرئو كۆتـایی یـان سـ وە و لوتكرزبوونب

ە تــا گیـــشتنی گــرچن ب لــوتك ب برزبـــوونوە دەســتپكو
ناودەبرـــــت و ل دوای لــــــوتكش تـــــا كۆتــــــایی ب دابزیــــــن 

ب جــۆركی تــر دەتوانرــت بگوترــت ك گـــرچن . ناودەبرــت
ــــۆر و  ــــی جۆراوج و ملمالن كخــــستن و جــــووــــدازەی ڕ ئن
ڕووداوی جۆراوجۆرە ل شـون و كاتـدا ك كـۆی ئم ڕووداو 

نیـــانش پیوەســـتن ب ڕەگزەكـــانی تـــری و جـــوو و ملمال
گرچنی ئرستۆیی بۆ درامایك دانراوە ك ل پـنج . ڕۆمانوە

ئكت یان بش پكھاتووەو ل ھر بشكدا گرچن ب جۆرك 



 

ـــان ڕـــك دەخـــات ك تواوكری بشـــی پـــشتر و  ڕووداوەك
بگومـان گـرچنیش . سرەتا و ڕگخۆشكرە بۆ بشی دواتـر

ســــی كپ ــدا برەكی درامــا یــان ڕۆمــان گۆڕانكــاری تتی ســ
ل درامـــادا و تنـــانت ل چیـــرۆك و ڕۆمانیــــشدا . ڕوو دەدات

دیاردەیكی ئاشكرا ھی ك پی دەوترت ملمالن، ك ئویـش 
 ـت، ككتردا دروست دەبر یرامبتی بسنجامی دوو كئ ل
ــرن و دەشــ دوو  ــاو بب ــان ن دەشــ ب قارەمــان و دژە قارەم
مرۆڤــ بن یان قارەمـان ك مـرۆڤ لگڵ سروشـتدا یـان لگڵ 
ــاخی  ــان لگڵ ن ــان دەســت ی ــت ی ــان داب و نری كــۆمگ ی

ھروەك دەش گرچنـی ھر ژانركـی . خۆیدا ل ملمالندا بت
ئدەبــــی و ھــــونری ك دیــــارە لــــرەدا مبســــتمان درامــــا و 

، ك چیــرۆك و ڕۆمـــان و فـــیلم، گرچنــی دووەمـــی تـــدا بـــت
رەكی وایچنی سكی تری گرینویش وەكو وئ . بۆ نموون

دا گرچنـی سـرەكی )مـاردین ئیبـراھیم(ل ڕۆمانی بۆرە قی 
ــۆرە قی تــا ڕۆیــشتنی پــنج  ــی ڕووداوەكــانی گونــدی ب چنین
 ند و بڕینی ســـــیامربازی و قـــــاچپبـــــۆ ســـــ كـــــوڕە الوەك

ـــد ـــۆ گون ـــچكی و گڕانوە ب ـــالبردنی ژن و ك ـــی ئنف ی وران
ــاڵ ئم . دوای ئنفــال و لســدارەدانی ســرۆكی فرمانــدە ل پ

گــرچندا گرچنكـــی تــر ھی ك ھرشـــی ســوپای تیمـــوری 
لنــــگ بــــۆ ســــر دیمشــــق و ورانكردنــــی شـــــارەك و بر 
تــاعوونكوتنی ســوپاكی تیمــور و بناچــاری چــۆكردنی ئو 

  .شارە
ا ملمالنكـان ل برزبوونوەی جـووی ڕووداو ل گرچنـد

 ك لـوتك نتـا دەگرەو تووندبوون دەچـن ھون و بدەردەك
ــدبوونی ملمالنكــان و ھچــوونی  ئوە برزتــرین ئاســتی توون
نـــاوەوە، یـــان دەرەوەی قارەمـــان ك لـــرەدا دەشـــ گـــانوە 



 

 ن لشــــداری بــــكوە بككاندا پــــتییســــی كڵ جــــووگل
ی و ســــختبوونی برزكـــردنوەی ئاســـتی توونــــدی و پـــشو

ملمالنكانــــدا تــــا دەگــــات خاــــك، ئیتــــر زیــــاتر توونــــدبوون و 
برزبــــوونوە نامنـــــت، ئوەش ئو خـــــای ك توونـــــدترین 
ئاســـتی ھچـــوونی عاتیفیـــان یـــان ویژدانـــی یـــان ڕۆحـــی یـــان 

و . فیزیكــــی قارەمــــان وەی جــــوووە خــــاوبوونیم لــــوتكل
ان دەست پ دەكات، ملمالنكان و تووندی و ھچوونی عاتیفی

ك ئوەش دەبــــــــت ســــــــرەتا بــــــــۆ دابزینــــــــی جــــــــوو و 
ـــشوە زنجیـــرەی ڕووداوەكـــان  ووەی ڕووداو و لخـــاوبوون
 ــت بوەش دەبــت، ئركردن دەچرەو كۆتــایی یــان چارەســب

ئگری چـــــاوەڕوانكراو لـــــرەدا ئوەی ك . كۆتـــــایی گـــــرچن
ركوتن بـت، قارەمان بگات ب ئنجامك، بم مرج نیـی سـ

چـــــونك ئاشـــــكرای ك شـــــوازی جـــــووی قارەمـــــان لنـــــاو 
ـــان شـــوازی  ـــدا لگڵ دژەقارەم ڕووداوەكـــان و ل ملمالنكانی

بـۆ . جوو و سركوتن و دابزین ل گرچنـدا دیـاری دەكـات
نمـــوون ل گرچنـــی ئرســـتۆییدا لبر ئوەی ئرســـتۆ وەھـــا 

ھ ـــات ك ـــانی دەك ـــوو شـــتك ســـیری گردوون و جووك م
 چن برەتا و كۆتـایی گـرسـ ،یو كۆتایی ھ رەتا و لوتكس
پــی جــوو و ملمالنــ لو گــرچندا لنــوان قارەمــان و دژە 
 ــــوە دەســــت پــــكو ل ك ئاســــتدا دەبــــن، واتیقارەمانــــدا ل

و ئاســـتوە ئـــتـــت كۆتـــایی دوە . دەكرشـــو ئاستدیـــارە ل
م دەبـت و كۆتــاییش ھمیـش جـوو برەو ھكـشان بردەوا

تنانت ڕوانینی ئرسـتۆ بـۆ . ھر گڕانوەی بۆ ھمان ئاست
ــن و  ــوتك و دابزی ســرھدان و پرەســندن و گیــشتن ب ل
ـــــان سروشـــــتی  ـــــاوچوونی شارســـــتانتییكانیش ھر ھم لن

  .جووی ھی ك ل گرچنی ئرستۆییدا ھاتووە



 

ۆمـان یــان بم ئگر قارەمـان وەكــو كسـتی ســرەكی ڕ
درامــا زنجیرەیكــی درــژ ل ســختی و ملمالنــ و بربســتی 
لبردەمــــدا بــــت و دواجــــار بگــــات خــــای ســــركوتن، ئوا 
ــــواش  ــــدا زۆر ھ ــــوونوەی جــــووی ڕووداو ل گرچن برزب
ــدا  ووە لوتن، ئركی ســخــا نجام دەگــاترئــا ســ دەبــت ت

ــــ وتن دەچركرەو ســــــــدا ب ت و جــــووی ڕووداو ل گرچن
بم ئو . دواجـــــاریش ئاســـــتی نزمبـــــوونوەی كم دەبـــــت

گـــــرچنی ك تیــــــدا كســـــی ســــــرەكی ب خرایــــــی برەو 
 چن بی ڕووداوی گــری جــووــت، ئاڕاســتوتن دەچركســ

لـوتك وە تـا دەگـاتـترزدەبرایی بخ و . زوویی و بم ئب
ــــرەیك ســــركوتن بدەســــت  ــــان زنجی ــــرچنی ك قارەم گ

 و لناكاو تووشی شكست دەبت، جووی ڕووداو ل دەھنت
گرچندا ب خرایی و ب ئاڕاستی نزیك ل شاوی دادەبزـت 

  .برەو كۆتایی
 ئو كس یــــــان كســــــانی كCharecters  -كســــــتی

كسـتی . چیرۆكی ڕۆمـان لبـارەی ئو یـان ئوانوە دەدوـت
ــتر ــان ناھســتیارەی ك ئك ــوون ھســتیار ی ــدنی ئو ب ی نوان

كارەكتر یان كستی كسك ل كـاری درامـا ... ڕووداوەكانن
 یـسو پرۆسسـكردن ئكـت، بوەدا نیـشان دەدرانـیان گ
ك ب ھۆیوە نووسر وا ل دەكات ك كستی وەكـو كسـی 

ـــادا یك . )١٠(ڕاســـتقین دەربخـــات كســـتی ل ڕۆمـــان و درام
وە نیــیباســی ك. شــ كــات ــت باســی بــۆ نمــوونتی دەكرســ

 توەری و -قارەمـــان و دژەقارەمـــان یـــان كســـتی ســـرەكی
دیارە لنو كسـتیی سـرەكییكاندا . كستی ناسرەكی دت

ــان ــان قارەم ــت كســی توەری، ی ــت دەب وك دەردەكســك .
 ــــ ھروەك ل برامبریــــشدا دژەقارەمــــانیش ھی، ك ملمالن



 

رامــــا دەرئنجــــامی وەكــــو ڕەگزكــــی ســــرەكی ڕۆمــــان و د
ـــی ئم دوانی و  ـــاكۆكی و بریككوتن ـــد و ن ـــدی توون پیوەن
 ب شــوانــان ل ــان ی ــش ب ســركوتنی قارەم ــایی ملمالن كۆت

بگومان ڕۆی كسـتی . سركوتنی دژەقارەمان بگات ئنجام
 ـــتر دەبنخـــو چـــونك ،یكـــی زۆری ھر گرنگیینبـــۆ خـــو

ازار و كـــش و گرفـــت و بشـــداری كســـتی و بشـــدار ل ئـــ
ـــــان بشـــــداری خۆشـــــی و ئاســـــوودەیی و  شكـــــستكانیان، ی

  .سركوتنكانیان دەكات
ــــی  پ ك ــــان ــــنری ئو جیھ ــــو داھ ــــارە نووســــر وەك دی
ــان درامــا، ئو  ــت ی ــرۆك ب ــان و چی ــت دەق چــی ڕۆم دەگوتر
ـــــی و ئو  ـــــاو جیھـــــانی دەقكیت ـــــادنری كســـــكانی ن بونی

یا دانر ئازادە بوەی چۆن بیوـت بم ئا. ئفریدەیان دەكات
كسكان بینا بكات، یان دەب پیەوی ھنـدێ بنمـا و ڕـسا 
بكـــات؟ بگومـــان ئاشـــكرای دەبـــ كســـكان ب جۆرـــك بینـــا 

بـــــۆ ئو . بكـــــرن ك خـــــونر قنـــــاعت ب بوونیـــــان بكـــــات
مبستش ھر كستییک دەب ل چنـد ڕوانـگیكوە لـی 

. نـیش سـ ئاسـت یـان سـ ڕەھنـدی دیـارنبوانرت، ك ئوا
 یســو كــراوی ئ ــاتی بین ــدی ڕووكش و پكھ یكم ڕەھن
ك مبست لمش پكھاتی فیزیكی جست و سیما و ڕەنگ 

ــــــرتوە ــــــساری دەرەوەی ئو كســــــ دەگ : دووەم. و ڕووخ
ـــــش  ـــــاری ئو كســـــی، ئوی ـــــان ڕەفت ـــــی ی ـــــدی ئیتیك ڕەھن

اســــتگۆیی و جــــوو و ھــــسوكوت و بــــاری دەروونــــی و ڕ
ــاری ئو كســتیی دەگــرتوە ــین و كــۆی گــشتی ڕەفت . دەرب

ــدی كــۆمیتی ك مبســت لمش پاشــخانی : ســیم ڕەھن
ــــگ و  ــــایتی و پ كــــۆمیتی ئو كســــتییی ل ڕووی چین
تنانت ڕەگوڕیشوە، وات مبست بوون و ئامادەبوونی ئو 



 

ییی ك تیــــــدا دەژی و كســــــتییی لو ژیــــــنگ كــــــۆمیت
لم ڕووەوە ئگر ســــیری كســــتی . ھــــسوكوت دەكــــات

ی )گـرەوی بختـی ھ(حمڕەشید خـان بكیـن ل ڕۆمـانی 
ــا نھــایی( ــین ئم كســ پاشــخانكی كــۆمیتی )عت دا، دەبین

ــــــــی ھی و ســــــــرباری ئوەی ك برپرســــــــیارتی  خیت
یتیی ڕەنگـدانوەی حیزبیشی ھی، بم ئو پاشخان كـۆم

ـــــار و  ـــــسوكوت و ڕەفت ـــــۆی ھ ئاشـــــكرای ھی لســـــر ك
مـــامكردن و چـــۆنتی دەربـــین و بـــاری دەروونــــی ئو و 
 زتـــرە لھب تیییكـــۆم م پاشــخانریی ئكـــاریگ میــشھ
ـــدا ـــاو حیزب ـــدامبوون و برپرســـیارتی ئو لن . كـــاریگری ئن

ناسـرەكی ك زیـاتر دیارە ب گـورەی كسـتی دووەمـی یـان 
ئو كستییان ل ڕووی ڕەفتار و ھست و عقـوە جگیـرن 
و دەتــوانین وەكــو كســتی تاكەھنــد لو ڕووانوە ســیریان 
بكین، ئركی بیناكردنیان ئوەندە گران نیی، بم ب گورەی 
كستی سرەكی و لنو كستیی سرەكییكانیشدا كستی 

ەمــان دەخوازــت نووســر ب شــارەزاییكی توەریــی، یــان قار
ــای ئو كســتیی بكــات و  تواوەوە ل ھمــوو ڕوویكوە بین
ئاگــــاداری كــــۆی خاســــت فیزیكــــی و دەروونــــی و ئیتیكــــی و 
پاشــخان كــۆمیتییكی بــت و بو پــی و لســر بنمــای 
شــارەزابوون ل كــۆی ڕەھنــدەكانی ئم كســتیی دەتوانرــت 

و شـــــــونی ل جـــــــووی ڕووداوەكـــــــان و ل بجوونرـــــــت 
ـــــوتك و  ـــــشتن ب ل ـــــ و گی ـــــوونوەی ئاســـــتی ملمالن برزب
چارەسركردنی ئو ملمالنیاندا دیاری بكرـت و ھر لسـر 
ــانش چارەنووســی كســتی توەریــی ل ڕۆمــان و  ئو بنمای

ـــت ـــاری دەكر ـــایی ب . درامـــادا دی ك ئمش دەشـــ دوو كۆت
ــت وە ببینــا. خــۆی ــاییكی كــراوەكۆت ــۆ . ییكی داخــراو و كۆت ب



 

جــان (ی )میرنــام(نمــوون مردنــی ئحــمدی خــانی ل ڕۆمــانی 
دا چارەنووسی ئو كسـتیی توەریـی دیـاری دەكـات )دۆست

و ئگرچــی ئو وەكــو كســكی زینــدوو ل جیھــانی دەرەوەی 
دەقكدا ب زیندوویی دەمنتوە، بم ل ڕووی ئامادەبوونی 

ــزیكیی ــتفی ــایی د ــاتنی دەقك ئو كۆت ــش كۆتاییھ ب . وە ل پ
ھمــان شــوە كوشــتنی كســتی توەریــی ھ ل ڕۆمــانی 
 ن كـــــۆنالی ـــــك و ل رنجخ دا بختـــــی ھـــــرەوی ب گ
مـردەكیوە و ل شـونیك ك ئویـش وتـی سـویدە، دیــسان 
 تییســـم كیی و فیزیكـــی ئســـتئامـــادەبوونی ج كۆتـــایی ب

م دەھوە ئویـــــــیعنڕووی ئامـــــــادەبوونی م م لــــــت، بن
 كــدا ككولتوور ل یــامی گۆڕانكــارییگــری پھ ك تییســك
گۆڕانكاری قبووڵ ناكات، ب زینـدوویی دەمنـتوە و چیرۆكـی 

بم ل ڕۆمـــانی ئو . ڕاســـتقینی ڕۆمـــانك كۆتـــایی نـــایت
ە و پیــــاوەی درەختــــك بــــوو، كــــات درەخــــتك دەبــــدرتو

ـــایی دـــت و  ـــی ڕۆمـــانك كۆت ـــارچ دەكرـــت، چیرۆك پارچپ
  .مژووی درەختك دادەخرت

 شــون مبســت كــۆی ئو شــونانیSetting شــونكات 
 دەشـ یاندا ڕوو دەدەن، كت كڕووداوی چیرۆكی ڕۆمان ك
ــت ل ژیــنگی  ــان بریتــی ب ــت ی بكی واقیعــی ھــوون شــون ب

ــۆمیتی ــای یــان ھروەك دەشــت شــو. ك ــوویكی خی ن ب
لم ڕووەوە . فانتــازی بــت و برھمــی خیــای نووســر بــت

نتوەی (ئگر ســیری بشــك ل شــون بكیــن ل ڕۆمــانی 
دا، ئوە دەبینـــین بشـــكی دیـــاری ڕووداوەكـــان ل )زرابكـــان

 ل غـــدادا ڕوو دەدەن، كـــر شـــاری بكـــانی ژرابیی زقـــوو
راب فراوانكـانی ژـر شـاری بغـدا ڕاستیدا ئو شون وات زـ

  .وەكو شون بوونی نیی، بكو برھمی خیای نووسرە



 

كـــات بـــریتیی ل كـــاتی ڕوودانـــی ڕووداوی ڕۆمـــان، یـــان 
ھروەك دەشـ . درژەی ئو كاتی ك ڕۆمانك دەیخاینت

 ت، وەكو كـاتی ڕوودانـی ڕووداو كبكی ھند ئاستكاتیش چ
 واقیعـی بـت ك ل دەرەوەی جیھـانی دەش ئویـش ڕووداوی

دەقك ڕووی دابــت و نووســر ب دەســتكاری و گۆڕانكــاری 
ــاو دەقكیوە ــت ن نوە بیھویــستو . پیــان كــاتی ڕوودانــی ئ

ڕووداوان بــــــت ك نووســــــر خــــــۆی ل ســــــنوری دەقكدا 
ھروەك كـــاتكی تـــر ھی ئویـــش كـــاتی . دروســـتیان دەكـــات

بدوای ئوەشــــــــدا كــــــــاتی . انینووســــــــینوەی ئو ڕووداو
خونـــــدنوەی ئو ڕووداوان دـــــت ك لـــــرەدا گـــــەرەوەش 

ــان وات كــاتی . بشــداری دەكــات ل گــانوەدا بم ئم كاتی
 ب چــونك ،ــی ــاریكراو نی خونــدنوەی ڕووداوەكــان كــاتكی دی
ــت، بــۆ نمــوون یكمــین  وەكان دەگۆڕــدن ــارەی خون پــی ژم

وداوەكانی شـڕ و ئاشـتی تۆـستۆی لو كاتی خوندنوەی ڕو
كــاتدا بــووە ك یكم خــونر ئو ڕۆمــانی خونــدووەتوە، 
بم كـــــاتی خونـــــدنوە تـــــاكو ئـــــستاش بردەوام و بـــــۆ 

ـــتوە ـــژ دەب ـــاتووش در ـــاتی . داھ ـــت ك ـــرارد جین ھروەك جی
كاتی ڕكخستن و كاتی جوو و بردەوامـی : ڕۆمان ناودەنت

ـــــــا ـــــــشوی و ئ ـــــــاتی و كـــــــاتی پ ۆزی، ك ئمش وەكـــــــو ك
بگومـان كــات و . دووبـارەبوونوەی ھنـدێ ڕووداو ناودەبــات

شـون پیوەنــدییكی گرنگیــان ب ڕەگزەكـانی تــری ڕۆمــانوە 
 تی لی خـۆیكردەممی سرھك بر ڕۆمانھ چونك یھ
ـــاریكراودا ك ســـرباری ڕووە  ـــایكی دی ـــان جوگرافی شـــون ی

ن دیـــسان ب پـــی شـــون و كـــات فـــراوان مـــرۆییكی، ڕۆمـــا
جۆرــك ل شووناســی تــایبتیش وەردەگرــت، ئم ســرباری 

یندی گشتی مرۆیی ھڕەھ ی ككردوونییگ شووناس .  



 

ــــدی  ــــرنگ ئوەی ك پیوەن ــــورەی شــــون گ ئوەی ب گ
ـــك  جۆر ـــت، ب بوە ھكانتییســـك ڕووداو و ب واوی بت

 شتكی مـردوو یـان بـ خونر ھست نكات ك شون وەكو
پیوەندیی ب كـۆی گـرچن و كسـتی و ڕەگزەكـانی تـرەوە، 
یـــــان خــــــونر ھســــــت بكــــــات جــــــووی كســــــتییكان و 
ڕووداوەكـانیش ل شــوندا بنمـایكی مــاددی، یـان سروشــتیان 
ـــت خـــاكی  وەش دەبئ ن، كنردەجـــوو و میكانیكـــان ـــی نی

ە ئامــاژە بــۆ جـــووی دەتـــوانین لم ڕووەو. الواز بــۆ ڕۆمــان
 ین كك بوو بكو پیاوەی درەختوەریی ڕۆمانی ئتی تسك
ـــار یـــان  ـــت و ھۆك وندا نائاســـایی دەردەكشـــو ی لجـــوو
پانری قایلكر ل پشتی جـووی ئم كسـتییوە ل شـوندا 

یـان ب دەربینكــی تـر بــین شـون پیوەســت ب . زۆر الوازە
كستیی بشدارییكی ئوتۆی نیـی جووی میكانیكانی ئم 

ـــدێ  ـــت ك ل ھن ـــۆرە دەبین ـــك لو دیك ـــی جور ـــا ڕۆ و تنی
ـــشنگ تایبتییكـــانی فرۆشـــتنی ئو  پ رگ لـــوب نمایـــشی جل
ــت ئو دیكــۆرە لگڵ  ســتیش دەكرــت و ھ دا دەبینرــان بابت

وتۆی نییكی ئیوەندییدا پكزای گشتی نمایشف.  
 Antagonist ڕۆی دژەقارەمان ھروەك شون ھندجار

دەبینـــــت و كـــــاریگری لســـــر كســـــتییكان و جـــــوو و 
 و كۆتـــاییوەش كـــار لـــت و بسروشـــتی ڕووداوەكـــان دەب
دەكات ك خونر لگڵ جووی ڕووداو و ملمالندا پشبینی 

بـــۆ نمــوون ل شــوندا كارەســـاتكی . ئوە دەكــات پــی بگــات
لــوم ــاو و ب ــان الف ــان ڕوو دەدات ك سروشــتی ی رزە و بورك

 كان و ڕەنـــگتییســك ر برامــبــت بــی دژ ببینڕۆ دەشــ
بـۆ نمـوون . ببت ھۆی كوشتنی قارەمان یان كستییكانی تـر

 كان كتییسـك ـك لكدا یختـی ھڕۆمانی گـرەوی ب ل



 

ھونرمندە ل ئـزگ پـكوە لگڵ ھ كـار دەكن، دەبـت 
كوات لــــرەدا بفــــر ڕۆــــی دژ . ەوە و دەمرــــتبژــــر بفــــر

ـــــــو  ـــــــانی ھ وەك ـــــــت و ئو ڕووداوەش ڕاڕەوی ژی دەبین
 ــــت و چارەنووســــی بدەگۆڕ كوەریــــی ڕۆمــــانتی تســــك

  .كوشتن دەگینت
  

  Themeبیرۆكی سرەكی 
 یڕەتیـیرەكی و بنسـ و بیـرۆكئ م زاراوەیست لبم

ــــــكو ــــــان دەقك پ ــــــو ك برھمك ی ە دەبســــــتت و وەك
ـــانی تـــر ب دەوری ئو  ـــۆی ڕەگزەك ـــوو ك ـــی یكگرت یكیك
بیرۆك سرەكییوە كۆدەبنوە و ل پناوی بئنجامگیانـدنی 

ــار دەكن و دەجــوون ــرۆك ســرەكییدا ك ــرۆكی . ئو بی بی
ئم : سرەكی وەمی ئو پرسیارە پشكش دەكات ك دەت

ان بیـرۆك بشـك ل برھمـی برھم لبارەی چییوەی؟ ی
ــات، یــان مانــای  ــی ك یكتــی برھمك پــشكش دەك ئدەب
ســـرەكی و توەری، یـــان بیـــرۆكی بادەســـت ل برھمـــی 

بیـــرۆكی ســـرەكی ئو خـــای یكگـــرتن پـــشكش . ئدەبیـــدا
دەكـــــات ك بدەوریـــــدا گـــــرچن و كســـــتی و شـــــونكات و 

 ھمــا و ڕەگزەكــانی تــری  ڕوانــگ و-تـاونین یــان گۆشــنیگا
ڕۆمان دەش بجگ ل بیـرۆكی . )١١(برھمك ڕك دەخرن

 ـــت كـــدا بی تـــری دووەمیـــشی تنـــدین بیـــرۆكرەكی چســـ
ئوانــیش ب شــوەی ڕاســتوخۆ، یــان ناڕاســتوخۆ، ل ئاســتی 

ل . بینــراو یــان نبینــراودا خزمتــی بیــرۆكی ســرەكی دەكن
ریتیـدا كـاری ڕەخـنی ندوای ڕەخـن ر ڕۆمـان زیـاتر بسـل 

دۆزینوە و ئاشكراكردنی بیرۆكی سرەكی ڕۆمانكوە بوو، 
ـــشتی و  ـــی بگ ـــی ئدەب ـــوو ك دەق چـــونك ئو بۆچـــوون ھب



 

ـــۆ خـــستنڕووی  ـــدك ب ـــان ناوەن ـــاماز ی ـــایبتی ئ ـــان بت ڕۆم
باشـی یـان خراپـی ڕۆمـانكش لسـر . بیرۆكیكی سـرەكی

ەكی ب ژیان و مرۆڤوە بیار بنمای پیوەندی بیرۆكی سر
بۆ نموون ل ڕۆمانی گرەوی بختی ھدا، بیـرۆكی . دەدرا

. سرەكی غیرەكردن و ھژموونی ڕابردووە بسـر مـرۆڤوە
ل ڕۆمـــانی ئو پیـــاوەی درەختـــك بـــوو، بیـــرۆكی ســـرەكی 
 وەبوون یان خواسـتنش ھاوشمئ میتامۆرفیس و نامۆبوون

بیرۆكی سرەكی ل ڕۆمـانی . نتز كافكاوەل برھمكانی فرا
ـــاوی نمریـــدا ـــ ل پن ـــدا بـــریتیی ل ملمالن ل . گالســـی خون

 ل ــــــــریتیی ــــــــامدا بیــــــــرۆكی ســــــــرەكی ب ڕۆمــــــــانی میرن
  .لڕووداوەستان

  
  Eventsڕووداو 

ڕووداو ب یكك ل بنما سرەكییكانی ڕۆمان دادەنرت، 
ـــوو ئوەی ك كســـتییكانی نـــاو جیھـــا نی ڕۆمـــانك ل ھم

ـــامی دەدەن پـــی دەوترـــت ڕووداو . شـــوندا و ل كاتـــدا ئنج
ــــــی  ــــــریتیی ل ڕەگزی ســــــرەكی ل چنین ھروەك ڕووداو ب
گرچندا، چونك بب ڕووداو ناتوانرت تسوری پخشانكی 

ب مانـایكی تـر ببـ بـوونی . وەسفی زیـاتر ھیچـی تـر بكرـت
 ڕۆمــــــانكوە، ڕووداوی پیوەســــــت ب كســــــتی توەریــــــی

ئو . زەمینی دروسـتبوونی ملمالنـ و جـوو دروسـت نابـت
جــــوویی ك ڕووداو پـــــانری برھمھنــــانیتی، ئویـــــش 

وەدایوە و نزمبـــــــوونرزبـــــــوونـــــــوان بنـــــــرەوە . لر لھ
دەردەكوت ك ڕووداو بنمای سرەكی گـرچن و ل ھمـان 

زبـوونوە بــریتیی ل ڕووداوی بر.. كاتـدا ملمالنـی ل ڕۆمانـدا



 

گواســـــتنوە ل بــــــاری نمایــــــشكردن و خــــــستنڕووەوە بــــــۆ 
ـــــــــران ـــــــــان قی ـــــــــاكۆكی ی ـــــــــانی ن ل ڕووداوی . )١٢(ھۆكارەك

ـــرەو ب گـــرچن دەدات ـــوونوەدا نووســـر ب ڕووداوی . برزب
نزمبوونوە دوای گیشتنی ملمالن ب برزترین خای دەسـت 

زتــرین ئاســتی پــ دەكــات، وات دوای گیــشتنی ملمالنــ ب بر
چی و ھچـوون، جـوو برەو دابزیـن ئاڕاسـت دەگرـت و 
ــان  ــاكۆكی ی ــشتن ب چارەســركردنی ن ــۆ گی وەكــو ســرەتا ب

ئگر ل ڕوانـگی ملمالنـوە سـیری . ملمالن سـیر دەكرـت
 ملمالنــ یوەســت بوا ڕووداو پڕۆمانــدا، ئ یــن لڕووداو بك

ــــزدایھــــدی ب  ڕووداو ل ڕووی دەشــــ. ھمیــــش ل پیوەن
ــۆ  ــت ب ھــۆ ب ڕاســتیدا بب ــت و لوبك ــ كــاتوە پــش ملمالن

ـــ ـــوە و ل . ملمالن دوای ملمالن ـــت وڕووداو بك ـــان دەشـــ ی
یان لوانی ڕووداو ھاوكـات و . ڕاستیدا ئنجامی ملمالن بت

 ــت لدا ڕووداو بریتــی دەبم كــاتــت، لب ھاوشــانی ملمالنــ
رحــــاڵ وە. ملمالنــــھ ــــشتر باســــمان كــــرد ڕووداو ب كــــو پ

ڕەگزكی بنڕەتی ڕۆمان و ل ھمان كاتدا ڕووداو ل ڕووی 
ــــۆر ــــت دوو ج ــــات دەب ــــكرەوە ك دروســــتی دەك ئو . ئو ب

ڕووداوانی مرۆڤــــــ بكریــــان و ل دەقــــی ڕۆمانیــــشدا زیــــاتر 
. كســــی توەری و كســــتیی ســــرەكییكان دەبــــن بــــكری

ـــن جـــۆری دووەم ڕووداوە سروشـــت ـــدجار دەب ییكان ك ھن
ھـۆی كارەســات و بكرەكانیـشیان ل دەرەوەی ھــز و توانــا و 

یار و كاری مرۆڤدایب.  
  
  



 

 ملمالنConflict  
بــریتیی ل پــشوی، نــاكۆكی، كبكــ، دژایتــی و ل ڕووی 

... یكترداوەستان و ڕووبڕووبوونوەی دوو ھز بـۆ یكتـری
ان دوو كستی، یان دژایتی ملمالن تنگژەی بارودۆخی نو

ڕاستقینی كستییكان، ئمش ئاسایی ل دراما و ڕۆمانـدا، 
نـاكۆكی و . )١٣(ھروەھا لو شیعراندا ك گـانوەن دەبینـرن

دژایتیكردنی یكتری ھزەكان یان كسكان ھـز و جـوو و 
ســـرچاوەی ملمالنـــ ل . گـــوڕكی تواو دەدات ب گـــانوە

 بــریتیی ل دژایتیكردنــی قارەمــان ل الین كســكی ڕاســتیدا
ترەوە ك پی دەوترت دژەقارەمان، یان ل الین كسـانكوە 

بـــۆ نمـــوون ل ڕۆمـــانی میرنـــامدا . یـــان ل الین سروشـــتوە
ئحــــمدی خــــانی وەكــــو قارەمــــانی ڕۆمــــانك ل الین میــــر 

ــــ ــــی دەكر ــــدولفتاح و دەســــتوپوەندەكانییوە دژایت ت و عب
ملمالنـــی ســـخت لم دەقدا بردەوام دەبـــت تـــا ئو كـــاتی 
 ك یســاتو چركویــش ئئ ،لــوتك ی ڕووداو دەگــاتجــوو

لوــوە . خــانی ب جۆرــك دەرمــانخوارد دەكرــت و دەمرــت
توونــــدی ملمالنــــ خــــاو دەبــــتوە و جـــــووی ڕووداو لو 

 گرەوی ل ڕۆمانی. لوتكیوە برەو دابزین و كۆتایی دەچت
 ـــــدای ـــــاكۆكی و ملمالن ـــــی ھدا، ھ بردەوام ل ن بخت
لگڵ دەوروبر و نریت، ئنجام خنجرـك ك نـونرایتی 
كولتــــووری دواكوتــــووی كــــۆمگكی دەكــــات ب دەســــتی 
. مردك ك كولتوور و ناچـاریی كـردی ب مـردی دەكوژرـت

ندە تووند دەبـن تـا ڕووداو لكان ھملمالن كـشانیدا دەگـاتھ 
ــاندا،  ــی لم ڕۆم ــرین ئاســتی ملمالن ــش برزت ــوتك، ك ئوی ل

ك . ئویـــــش ئو كـــــاتی ك ھ ب خنـــــجر دەكوژرـــــت



 

دەتوانرت بگوترت باو یان نریت یان ڕابردوو و دژەباو یـان 
  .نوێ یان ئستا و ئایندە دەكوژت

 ئاڕاستیكی ل ڕاستیدا ملمالن ل ڕۆماندا چند شوە یان
یقارەمــان و دژەقارەمــان. ھ س واتــوان دوو كــی نملمالن .

ملمالنی نوان قارەمان و سروشت یان كسكان و سروشت، 
ك دەش ئم وەكو غریزەیكی سروشـتی ل مرۆڤـدا سـیر 
ــــدا بــــووە بــــۆ  ــــت، ك چــــۆن بردەوام مــــرۆڤ ل خبات بكر

تــر ل ملمالنــ ھروەھــا شــوەیكی . كــۆنترۆكردنی سروشــت
 ك لشـیـان ب ،گوان قارەمـان و كـۆمی نملمالن ل بریتیی
كستییكان و كۆمگ، ك ئمش زۆر جـار وەكـو ملمالنـی 
ــان  ــاككس ی ــوان ت ــی ن ــان ملمالن ــن، ی ــوخب و زۆری ــوان ن ن
نوخبی بئاگا و عقی باو، نریتی باو، كولتووری بادەسـت 

نموون ل ڕۆمانی میرنامدا ئحـمدی بۆ . خۆی نیشان دەدات
خــانی ل ملمالنــدای لگڵ كــۆمگی كــوردی ب دەســت و 
ــــــــدای لگڵ دەســــــــت لبر ئوەی  ملمالن وە، لــــــــك خ
دسۆزی و ھۆشـیاری بـۆ نتوە و نیـشتیمان نیـی و ملكچـی 
سوتانی عسمانی و شای فارسكان و والییكانیان، ھروەھا 

ل ــاكۆك ــدەوار و ن ــوو و نخون گڵ كــۆمگ چــونك دواكوت
ھروەھا جۆركی تریش ل ملمالنـ ھی . نزان و ناھۆشیارە

ئویش ملمالنی قارەمانی ڕۆمان یان كستیی سرەكییكانی 
ـــدا  ـــانی دەروونی ـــاتر ل ڕۆم ـــدا، ك ئمش زی ـــر لگڵ خۆیان ت

ت ك زۆر جار كسـتی توەری وا دەردەكوـ. ئاشكرا دەبت
یــان ل نــاخی خۆیــدا كوتبــت . دووچــاری شــیزۆفرینا بووبــت

جۆركی ئوتۆ ل ملمالنوە ھم ئـازار بچژـت، ھم نتوانـت 
  .بیار بدات

  



 

  زمان
 وات ،ینازی دەربكی نووسراودا ئامموو دەقھ زمان ل
بب بـوونی زمـان ناتوانرـت تسـوری بـوونی ھـیچ ژانركـی 

زمـانی زارەكـی و : بت زمـانیش دوو جـۆرەھ. ئدەبی بكرت
یكمیان ئامازی پیوەندی ئاسـایی ڕۆژانی . زمانی نووسین

 ــــژووی زارەكــــی لنیــــا فۆلكلــــۆر یــــان مت و ڕەنــــگ ــــكخ
بم . كسكوە بۆ كسكی تر بم جۆرە زمان بگوازرتوە

ڕۆمـــــان وەكـــــو ژانـــــری قۆنـــــاغكی پرەســـــندوو ل ژیـــــانی 
گی مرۆڤایتیدا، دەب ب زمانی قۆناغكی كۆمیتی كۆم

 و قۆنــــاغكنیكــــی ئكــــانی زمــــان و توردەكاریی خــــۆی و ب
تكنیكــی : ڕۆجر فــۆللر دەــت. پرەســندووەوە بنووســرت

: نووسر ڕاستوخۆ و تا برزترین ئاست پیشگریی ل زماندا
 نــــاو زمــــان و لرچــــی دەكــــات، وەك ڕۆمــــاننووس، لو ھئ

بونیــادی ڕۆمــانك و ھر شــت ك . زمــانوە دەیكــاتمیــانی 
لژر ھژموونی ) دەیدون(ڕۆمانك پیوەندی لگڵ دەكات 

 كردنی ڕۆماننووســــوخۆی دەســــتكاریكردن و مــــامڕاســــت
ـــدا ـــك . )١٤(لگڵ زمان مـــوو دەقركـــی ھئ روەك ئاشـــكرایھ

ان و برھمھنانی ئو مانا و دەالالتـانی ك پیوەسـتن ب ژیـ
 ش لو مانـاو دەالالتـانردووندا، كۆی ئگ وە لبوونی مرۆڤ

ــن م درھوە بــان ــان . ڕــگی زم ــگیوە زم ئمــیش لو ڕوان
وەكو ئامازی سرەكی دەربین دەب بارگاوی بكرت ب مانا 
ـــان  ـــاری ڕۆم ـــۆ ئوەی گوت ـــی ب ـــری و معریف ـــی فیك و دەالالت

  . برھم بت



 

ڕۆماندا دەركوت زمانی ڕۆمان دیارە وەكو ل پناسكانی 
ــانی  زمــانی پخــشان، ك ئویــش ب زمــانی قۆنــاغی شــاری ژی

قـخـشان زمـانی عزمـانی پ ت، چـونكدادەنر گر . كۆمھ
لرەشـــــوە زمـــــان دەبـــــت ب ئـــــاماز، یـــــان ناوەنـــــدك بـــــۆ 

ل ڕۆمانــدا زمــان . برزكــردنوەی پرســیارەكانی دەقــی ڕۆمــان
 یـــان Narration گـــانوەی دوو شـــوە وەردەگرـــت، یـــان

 گفتوگۆیDialogue.  
  

  Narrationگانوە 
ئو قسانی ك نووسر لسر زمانی خۆیوە یان لسر 
. زمــانی گــەرەوەوە دەری دەبــت و دەیگینــت ب خــونر

ھروەك دەش گانوە ل شوەی جۆراوجـۆردا بگینرـت، 
 وەی ڕاپــۆرت یـان نــامشـ ل بـۆ نمــوون یـان ناســاندن یــان ل

ـــدا ـــان ل شـــوەی گوتاردان ـــدا، ی ـــانوەی حیكایت وەی گشـــ .
ھروەك ل ڕوانــــگی گــــانوە و كســــی گەرەوەشـــــوە 

بم دایلــۆگ . جــۆری گــەرەوە و گــانوە دیــاری دەكرــت
یان گفتوگۆ بـریتیی لو قـسانی لنـوان كسـانی ڕۆمـانكدا 

  . دەگوترندەكرن و لسر زمانی ئوانوە
دیــــارە ڕەگوڕیــــشی گــــانوە كــــۆن و گلــــك ل پــــش 
دەركوتنــی ڕۆمـــانوە گـــانوە ل ژانــرە ئدەبییكـــانی تـــردا 
ھبووە و ھر ل سردەمی ئفالتونوە باسی گانوە كراوە 
ـــــش ل ســـــردەمی ئرســـــتۆدا وەكـــــو ڕەگزی  و دوای ئوی

اوە، ك  داســتان و ڕۆمــانس و بــاالد بــاس كــر-سـرەكی ئپیــك
 دەبییو ژانرە ئت یان چیرۆكی ئوە وەكو حیكایانزیاتر گ

گـانوە . دانراوە و گەرەوەش وەكو حیكـایتخوان نـاوبراوە
ل ڕووی شــوازەوە بــریتیی ل شــوازی وەســفی، ئیتــر گرنــگ 



 

نیـی ئو گـانوەی وەسـفی كســك بكـات یـان دیمنـك یــان 
ــوان ق ــی ن ــان ملمالن ــك ی ــان ڕووداو ــان ی ارەمــان و دژەقارەم

ملمالنــی كســـكان لگڵ سروشـــتدا یـــان ملمالنـــی كســـك 
ل ھموو ئم باراندا، گەرەوە شـوازی . لگڵ ناخی خۆیدا

  .وەسفكردن بكار دەھنت
 ل وەیانست گبین، موە دەكانباسی گ دیارە كات

ــانوەی ڕۆمــان ــت گ ــی دەگوتر وەی پــان ئ ــدا، ی ــان ڕۆمان  ی
 یـاڵ، واتچیـرۆك یـان خNarrative Fiction سـتبم ك ،

گـــــــانوەی زنجیـــــــرەیك ڕووداوی بدوای یكـــــــداھاتووی 
ــــت. ڕۆمــــانروەك تۆماشیڤــــسكی دەوە : ھانــــڕۆمــــانی گ

لــرەدا . )١٥(زنجیرەیكــی بدوای یكــداھاتوو ڕووداو دەنونــت
 ل یكـــــــی زۆری ھی ڕووداو گرنگییوشـــــــ ـــــــت كدەبینر
باســــكردنی گــــانوەدا و ب بــــاركی تــــردا ھر چــــۆن ئگر 
ڕووداو نبـت گـرچن و ملمالنـ مانایكیـان نابـت، ب ھمــان 
شوە بب بوونی ڕووداو دیسان گانوە نـابت ئو ڕەگزە 
 ــت، ل بی خــۆیی ھقینــی ڕاســت ڕۆمــان ڕۆ ی كرەكییســ

ــایت ــانوە .. .كاتكــدا بــ بــوونی ڕووداو ڕۆمــان برھم ن گ
ــــرەیك ڕووداو بــــۆ پكھنــــانی  ــــریتیی ل ڕكخــــستنی زنجی ب

. )١٦(ئمش ب ئاشكرا ئوەی ك ل ڕۆمانـدا ھمـان. چیرۆكك
 ــــدییان ب ئوە ئاشــــكرای كــــۆی ڕەگزەكــــانی ڕۆمــــان پیوەن

یوەوە ھانــ ی . گــگ ڕ ــدا ل ــایبتی ل دەســتپكی ڕۆمان بت
. دەكـــرن و دەناســـنرنگـــانوەوە كســـتییكان پـــشكش 

كسـتییكان ك ل . شـون دەناسـنرت، كـات دیـاری دەكرـت
ســرەتاوە ل ڕــگی گــەرەوەوە پــشكش دەكــرن، ك ئو 
گەرەوەش ل دەستپكدا زۆربی كات نووسر خـۆیتی یـان 

لرەشوە . دەنگی ئوە، ك لگڵ كۆمگدا بر یك دەكون



 

 ل واقیعوە و پیوەندی ب واقیعوە نزیكی ئم ژانرە ئدەبیی
  .زیاتر دەردەكوت

كات باسی گانوە دەكرت، دوو دەربینی تـر پیوەسـت 
بم ڕەگزەی ڕۆمان دن پشوە ك بریتین ل كاتی گانوە 

Narrative Time راوەـو كـاتی گ Narrated Time . بـۆ
ش پــی گــانوەی چیرۆكــك تــۆ پویــستت ب كــات، ئم كــات

بم جــۆرە كـاتی گــانوە یكــسان .. دەوترـت كــاتی گـانوە
كــان ــدنوەی ڕۆم ــۆ خون ــستمان ب ــاتی ك پوی ــاتی . بو ك ك

گانوەی ڕۆمان ئاسـایی درـژ دەبـتوە ل چنـد سـعاتكی 
كموە بــۆ چنــدین ســعات، ئوەش دەكوــت ســر مودای 

كو. )١٧(ڕۆمــانســت لبراوە مــڕووداوە كــاتی گ ك یكــات 
ــای  ــاو جوگرافی ــری ن ــانی ت گراوەكــان و ســرجم گانوەك
ڕۆمـــــانك خایانــــــدوویتی، ك ئمش ئو مـــــاوەیی كــــــات 
دەگــرتوە ك گــراوە خایانــدوویتی، ك دەشــ وەكــو كــاتی 

كــاتی گــراوە ئو .. گوتــار برامــبر كــاتی چیــرۆك ناوببرــت
وە دەیگرانگ ك ی كاتڕۆبنـسۆ ماوەی ل وە، بـۆ نمـوونت

كـرۆزۆدا ئو كــات چنــد دەییك و ل زۆریــنی ڕۆمانكــانی 
كــد ســا ل ڕۆمــانی یۆلۆسیــسی جیمــس جۆیــسدا . تــردا چن

ئـستا لـرەدا ب ئاشـكرا . )١٨(دادەبزت بۆ بیـستوچوار سـعات
دەردەكوت ك پیوەندییكی بتین لنوان گـانوە و كاتـدا 

ھروەھا پیوەنـدی . تی گانوە و چ كاتی گراوەھی، چ كا
یراوەدا ھـوە و كاتی گانوان كاتی گنبـۆ . جۆراوجۆر ل
ك . نموون دەش كاتی گانوە كورتتر بت ل كاتی گراوە
دەســـتبا تم خاســـكـــانی ڕۆمانـــدا ئی دەقزۆریـــن ل . وات

قارەمـانكی دەش كاتی گراوەی ڕۆمانـك ھمـوو تمنـی 
بت ل دایكبوونوە تا پیربوون و مـردن، بم كـاتی گـانوە 



 

ـــاتر  ـــد ســـعاتك زی ـــدنوە ل چن ـــاتی خون ـــسان ب ك ك یك
ـــت براوە . نــــــاتی گ ـــانوە و ك ت كـــاتی گروەك دەشـــھ

ــانوەدا . یكــسان بــن كنیكــی گوازی تو شــــاتر ل ئمش زی
 ســــترجلــــۆگ بدای ب ش ڕوو دەدات كمئ ــــت، ك دەكر

. ڕووبركـــی تســـك ل تكنیكــــی گـــانوەدا داگیـــر دەكــــات
ھروەك دەش ل ھندێ باری گانوەشدا ببینرت ك كـاتی 
. گراوە كورتتر بت ل كـاتی گـانوە، یـان ل كـاتی چیـرۆك

بۆ نموون ل وەسفی ھنـدێ ڕووداوی كورتخاینـدا دەبینرـت 
بـۆ .  ڕوودانی ڕووداوەك زیـاترەوەسفی ئو ڕووداوە ل كاتی

دا ئو )عتا نھـایی(نموون ل ڕۆمانی گرەوی بختی ھی 
 ر لنـجخ ـت بدەكر ی بۆ ڕووداوی كوشـتنی ھوەسف

  .الین مردەكیوە ل كاتی خاینراوی ڕووداوەك درژترە
لــرەوە خــاكی تــر ســرھدەدات، ئویــش خرایــی ئاســتی 

وەیانـــشـــی دەرەوە و ئ. گبـــارەی ڕووك وە لانـــر گگ
ـــت، ئوا  وە بكانتییســـوەی كی فیزیكـــی و كـــاردانجـــوو
خرایی گـانوە زیـاتر دەبـت لو گـانوەیی ك سـبارەت 

ھروەك چـۆنتی . ب ناخ و دنیای نـاوەوەی كسـتییكان بـت
 وە و سروشـتی ئامادەبوونیـان لكان و شتییسبیناكردنی ك
دەقكدا و ئاســــــتی ئامادەبوونیــــــان ل جـــــــووی ڕووداو و 
ــــان ل ھردوو  ــــسوكوت و كاردانوەكانی كردن و ھــــام م
ــی  ــان لســر خرای ــیوە كاریگریی ــی و دەروونی ــی فیزیك الین

  .گانوە دەبت
 ــت، لوە دەكرانــەرەوە و گــگ بــاس ل گومــان كــاتب

وونی ئو دوو ڕەگزی برامبردا ڕەگزكی تر ھی ك ب ب
ــــنوە،  ــــاتواو دەمن یكم وەكــــو جمــــسر ھاوكــــشیكی ن

 رەوەیویش بۆگئNarratee گرە كیـان وەرگـر، یـان گـو 



 

ـــاتر ب خـــونر ناودەبرـــت ـــدا زی ئگر جمـــسری . ل ڕۆمان
یكمــی برھمھنــانی دەقكــی ڕۆمــان ل نووســرەوە دەســت 

ئوا ل برامـــــبردا پـــــ بكـــــات ك گـــــەرەوە دەنگـــــی ئوە، 
ەرەوەیـــــۆگ ـــــان ب ـــــونر ی ـــــسری دووەم ھی ك خ . جم

ھروەك ژمارەیكی دیـار لو كسـانی ك لبـارەی تكنیكـی 
ـــان دانر و  ـــاڵ نووســـر ی گـــانوەوە قـــسیان كـــردووە ل پ
خــونردا، باســی نووســر یــان دانری شــاراوە یــان نادیــار و 

لو نووسـرانش وەكـو خونری شاراوە یـان نادیـار دەكن، 
ل . بـــووس و ئـــایزەر و پـــری ل پـــشوەی ئوانـــی تـــر دـــن

 قینری ڕاســتنی دەقــدا خــوقینری ڕاســتر نووســرامــبب
 و ل یەرەوە ھەرەوەدا بۆگر گرامبب روەك لھ ،یھ
برامبر نووسر یان دانری شـاراوە یـان نادیـاردا خـونری 

 ،یكنیكــی شــاراوە و نادیــار ھت یوەســت بزی پوەكــو ڕەگ
ەوە نووســـر یـــان )بـــووس(لم ڕووەوە ب الی . گـــانوەوە

ــــوویكی  ــــت ك ب وــــان شــــاراوە وا دەردەك دانری نادیــــار ی
برجستكراو بت، ئاسایی وەكو خودی دووەمی دانر دیاری 

ـــــت دەكر . ل ـــــار بـــــریتیی ـــــن دانری نادی ـــــی ئم ڕوانی پ ب
 برھمك بگشتی و سرچاوەی ئو ھۆشیاری بڕوەبردنی

دانری نادیـار . نموونانی ل برھمكدا برجست دەكرـت
ئاسایی ل پوانی زیرەكی و ڕەفتاریدا، زۆر برزترە لو پیاو 

ـــــــان ژن ڕاســـــــتقینانی ك دانری ڕاســـــــتقینن ئوە . )١٩(ی
ئاشكرای دانر دەقكی ب بیروبۆچـوون و تـوانین و ئایـدیا 
و مانای جۆراوجۆر بارگاوی دەكات، ك مرج نیی ھمان ئو 
ــانی ڕاســتقینی  ــن ك ئو ل ژی ــان ب بیروبۆچــوون و توانین

ئمش ئوە دەگینــت ك دانر . خۆیــدا بــوای پیــان ھبــت
 و دیــدوبۆچووننیــا گوزارشــت لت رج نیــیر مــان نووســ ی



 

ــــایبتی ل ڕ ــــی، بت ــــوای پیت ــــات ك خــــۆی ب ــــدا ك بك ۆمان
 ر خــۆی بجیھــانی نووســ كی فراوانتــرە لــاكردنی جیھــان ون

ــا ــدازەی ژمــارەی . تنی ــات نووســر ب ئن ھر ئوەش وا دەك
ـــانت دژ بیكـــیش  ڕۆمانكـــانی جیھـــانبینی جۆراوجـــۆر و تن

ـــت نم بھرھـــاوازە. ب ـــگی نووســـری شـــاراوە جی .. بم پ
و بـوویكی جگیـر دانری شاراوە یان نادیاری برھمك وەك

ــــاو برھمكدا  ــــت، ك ب شــــوەیكی نمــــوونیی لن دەبینر
وەیك شــــو ی ــــك ڵ خــــۆی ڕگــــدا . )١٩(ل ھروەك ل كاتك

نووسری ڕاستقینی ڕۆمان زۆر جیـاواز نیـی ل گـەرەوە، 
 ەرەوە بـگ ەرەوە، چـونكگ ری شاراوە جیاوازە لنووس

رە، بم نووســـری شـــوەیك ل شـــوەكان دەنگـــی نووســـ
نادیـــار ل ئاســـتكی بــــاتری زیرەكـــی و پیبردنـــدای لچــــاو 
نووسری ڕاستقیندا، بۆی ناشت ببت گەرەوە یان دەنگی 

قینری ڕاســتر یــان دانــت . نووسـكی تــر دەتوانروەیشـ ب
ـــات  ـــایی دەك ـــا ڕنوم ـــدەنگ و تنی ـــار ب ـــت دانری نادی بگوتر

روەك ئاماژەمــان بــۆ كــرد ل برامــبر ھ. ئویــش ب بــدەنگی
یری نادیــار یــان شــاراوە ھنشــدا خــوقینری ڕاستنخــو .

ئوەی باسی خونری نادیار یان شاراوەی كردووە، ۆفگانگ 
دا "خـونری نادیـار و كـاری خونـدنوە"ئایزەرە ك ل بـابتی 

باســــی ئوە دەكــــات ك دەقــــی ڕۆمــــان ل پــــشتی خــــونری 
ــدی . خــونركی تــری ھیڕاســتقینوە  ئم خــونرە پیوەن

ــۆگەرەوە ــی ب ب ــی وای. نی ــایزەر پ ــك ل ئرككــانی : ئ كی
دەق بونیادنانی چمكی خونری گریمانیی، ك ئو خـونرە 
 كدەق ئاگابوون لت بۆ بویستی دەبكی پموو ئارەزوویھ

ــا ــانی كــاریگریی مان بــوونی ھروەك . ب مبســتی برھمھن
خـــونری نادیـــار لنـــاو دەقكدای نك ل واقیعـــی دەرەوەی 



 

لـــرەوە ب ئاشـــكرا دەردەكوـــت ب الی ۆفانـــگ . )١٩(دەقكدا
بۆ خوندنوە پویستمان بوەی لگڵ ئو تكنیك : ئایزەرەوە

و نریت ئدەبیاندا ڕابـین ك برھمكـی دیـاریكراو بویـان 
 ھندێ ل كۆدەكـانی ئو برھم ھروەك پویست. دەكاتوە

مبســـــــت لمش ئو شـــــــتانی ك ب . بدەســـــــت بھنـــــــین
 ن كدەك یــــانگو ڕماتیكی حــــوكمی ئكی سیــــستوەیشــــ

كوات لـــرەدا . )٢٠(لیـــانوە دەقك ماناكـــانی برھم دەھنـــت
شـتك ھی پـی دەگوترـت ئامـانجی خونـدنوە، ك مبســت 

 یو ئامــــانجــــی ئ ك لن وەیدوایب قینری ڕاســــتنــــو خ
ــو تكنیككــانی  نر لنــش وەكــو خــو ــار، ئوی خــونری نادی
ــــی جــــووی ڕووداو و  ــــوونوە و دابزین ــــانوە و برزب گ
شـــوازی ھـــسوكوتی كســـتییكاندا، ل پـــاڵ گڕان بدوای 
چـــژی جوانیـــدا ك برھمھنـــانی یكـــك ل ئرككـــانی دەق 

ـــتبگـــشتی، بدوای ڕدا دەگكـــانی دەق ھروەك ئم .  ماناك
گڕان ب دوای مانادا خونر برەو خود بئاگاییكی زیاتر و 
ـــــــات ســـــــرھوی گڕان بدوای  ـــــــووتر دەبـــــــات و دەیخ ق
 ـــوون و ل ـــع و ب ـــاندا ســـبارەت ب واقی توانینكـــی ڕەخنیی
سرووی ھمووشیوە ڕوانینكی ڕەخنییان لبارەی بوون و 

كـــات : ھر لم ڕووەوە ئـــایزەر پیـــوای. ســـی خـــۆیوەشوونا
گشتی خوندنوە دەكیـن بنـاو كتبـدا، ئوەی دەیخـونینوە 

وات ئـــــم ك خـــــونری ڕاســـــتقینی دەقـــــی . )٢١(خۆمـــــانین
ڕۆمــــــانین، ل گڕان بدوای مانــــــا و پرســــــیار و جیھــــــانبینی 
ا دەقكدا، ب مانــایكی تــر بدوای بــوون و شوناســی خۆمانــد

كوات لرەدا ئم وەكو خونری ڕاستقین دەبین . دەگڕین
بشـــــداری دەقك، ھروەك ل ھمـــــان كاتـــــدا ئـــــم وەكـــــو 



 

ب پـوانی . خونری ڕاسـتقین ل پـگی بۆگەرەوەشـداین
ەرەوەدا نییی بۆگگپ ل ری نادیارەوە كنخو  .  

كیــــن، دیـــارە كاتـــك باســــی گـــانوە و بـــۆگەرەوە دە
 ەرەوە نگ بزە بم دوو ڕەگئ ك ال ئاشكرای وەمان لئ

 ئو كسـی كNarrator گەرەوە . بوونیان ھی و ن مانا
ل چیرۆك و ڕۆماندا گەرەوە . كرداری گانوە ئنجام دەدا

ل پـــش . ئو كســـی ك ڕووداوەكـــانی دەقك دەگـــتوە
ــــك و زاراوە نو ــــی چم ــــۆر و ڕەخــــنی دەركوتن ــــانی تی یك

ــرا ــاو دەب ــایتخوان ن ــەرەوە ب حیك ــدا، گ ــانت ئو . ئدەبی تن
 ــــسان ــــژدا بســــرھات و ئف وەی دەنگبشــــ شــــی لسانك
كۆنكانیـان ل كۆشـكی پاشـا و دیوەخـانی میـر و پیاوماقونــدا 
ب گــۆرانی دەگــایوە، وەكــو جۆرــك ل حیكــایتخوان ســیر 

 Taleیـرۆك گـەرەوە نـاودەبراندواتـریش وەكـو چ. دەكـران
Teller or Teller of a Story . وەداانـباسـی گ وەكـو ل

ئاماژەمان بۆ كرد گەرەوە دەنگی دانر یان نووسـرە، بم 
 ت، دەنگی خۆی لوەی خۆی بدوبری ئر لر یان داننووس
ـــت ك ئو  نیـــرەوە دەگ ـــان كســـانكی ت ـــگی كســـك ی ڕ

یای دەقكیدا ئفرندراوی دەستی ئون، كسانش ل جوگراف
و دەقنی ئمھرھسـی . وەكو بوەی كشـ ەرەوە یـان لگ

یكمــدا دەبــت یـــان كســی ســیم، ك ل ھردوو بـــارەكدا 
ـــــدییكی تواوی ھی ب ڕووداو و كـــــۆی  ـــــەرەوە پیوەن گ
ڕەگزەكـــانی ڕۆمـــانكوە و دەشـــ قارەمـــانی ڕۆمـــان یــــان 

ركی گم چیرۆك ئكی تـر، بسـنجام بـدات، یـان كوە ئان
ئوە ئاشكرای ل كرداری گانوەدا دەب گـانوە تـكوی 

ـــی نووســـر نبـــت ھر لرەشـــوە پـــگی گـــەرەوە . دەنگ
 یــان Point of Viewدەبســترت ب بــاری تــوانینوە 



 

ئوەی جیــــــرارد جنــــــت پــــــی دەــــــت ڕوانــــــگی بینــــــین 
Focalization .وەدەشترـبگ ـگنـدین ڕچ چیرۆك ب  .

ــــــاوازەوە  ھر گــــــەرەوەیك شــــــتكان ل گۆشــــــنیگای جی
ئمش ڕوویكــــــی تــــــری نزیكــــــی ئم ژانــــــرە . )٢٢(دەبینــــــت

كات لـرەدا . ئدەبییی، وات ڕۆمان ب واقیعوە نیشان دەدات
باســی گــانوە یــان چیــرۆك دەكیــن، زیــاتر باســی چیرۆكــی 

 ھر ڕۆمانــك زیــاتر ل چیرۆككــی ڕۆمــان دەكیــن ك دەشــ
ھروەك ئاشـــكرای گـــانوە یـــان كســـی یكم . تـــدا بـــت

  .ئنجامی دەدات یان كسی سیم
ــانوەی كســی : گــانوەی كســی یكم گ ســت لبم

 می تاك واتكسی یڕاناوی ك ەرەوە بگ ك وەیم ئكی
ئم مــــن كــــاری گــــانوە ئنجــــام دەدات، ك دەشــــ ) مــــن(

ــدی جۆراوجــۆری  ــت و پیوەن ب كــان ــی ڕۆم كســتی توەری
ھبـــــــت ب ڕووداو و كـــــــۆی جـــــــوو و باسوخواســـــــكانی 
ڕۆمانكوە لو ڕووەوە ك ئم كسی توەری یان قارەمـانی 

یكی بــۆ خـۆش دەكــات . ڕۆمـانـگش ڕیگم پــروەك ئھ
ك وەكــو چــاودر بــت بســر كســكانی تــری نــاو دەقك و 

بم دیــــارە ئوە . ئاگـــاداری جـــوو و ھـــسوكوتیان بـــت
ئاشــكرای گــەرەوەی كســی یكم ناتوانــت شــۆڕبتوە بــۆ 
ناو كستی كارەكترەكانی تر و دەش تنیا ڕووی دەرەوە و 

ـــت ـــان ببین ـــاكردنوەی . جـــوو و كردارەكانی ـــرەوە جی ر لھ
ت، دەنگـــی نووســـر و گـــەرەوەی كســـی یكم دەردەكوـــ

چونك نووسـر وەكـو برھمھـن و ئفـرنری كسـتییكان 
دەبـ ڕەھنـدی بونیادنـانی كســتییكانی بزانـت تـا ئنــدازەی 
ــاری  ــان و ب بیركــردنوە و ھســتكردن و حز و ئارەزووەكانی

بم گــەرەوەی كســی یكم لســر بنمـــای . توانینیــان



 

ـــارەی كســـانی دەرەوە ی خـــۆیوە ئامـــادەبوون و جـــوو لب
  .دەدوت

 ەرەوە كاتگومان گمدا بكسی یوەی كانگ م لب
ب ڕاناوی كسی یكم و لبارەی خۆیوە دەدوـت، بـوار بـۆ 
ـــاخ و  ـــاو ن ـــۆ ن ـــاتوە ك ب وردی شـــۆڕبتوە ب ـــونر دەك خ
مــــشكی ئم وەكــــو كســــی یكم و گــــەرەوە و كســــتی 

ـــاداری  ـــرەوە ئاگ و ل كـــان ـــی ڕۆم ـــی و توەری ـــاری دەروون ب
بیركردنوە و ھستكردن و ڕوانین و كۆی ئزموونكانی ئم 

 - ل ڕاستیدا گەرەوەو یان ئوەی دەڕوانت.. كستیی دەبین
ــاوازن ل گــانوەداFocalizerڕوانر  .  ئاســایی ڕەگزی جی

ل كــــــاتی گــــــانوەی كســـــــی ســــــیمدا كمتـــــــر ئگری 
ــــــوون یــــــان بیكبــــــوونی ئم  دووان ھی، بم ل تكوب

 ـت كومدا، ئاسایی وا دەردەككسی یوەی كانتی گحا
ل . )٢٣(گـــــــەرەوەو ڕوانر یك كس و ھمـــــــان كس بـــــــن

گانوەی كسی یكمدا بۆگەرەوە یان خونر زۆر نزیـك 
 ل ەرەوە و كــۆی ڕووداو و جــووــتی گســك وە لــت دەب

ــــانكدا زینــــدووتر دەردە ــــا دیــــارن ك ھم ڕۆم كون و وەھ
نزیكبن ل گەرەوەوە، ھم ل خونرەوە، چونك گەرەوەی 

ھر لبر ئوە . كسی یكم ب چاوی بینر شتكان دەبینت
نازانـــت چیـــی ل مـــشك و نـــاخی كســـكاندا ھی و چـــۆن 

ھروەك لبـــــــــــارەی واقیـــــــــــع و دەرەوەی . بیـــــــــــردەكنوە
وەندە دەزانوە ئكانیشسـتكچاو دەیبین ب ت ك . ب بـۆی

زانیارییكانی گەرەوەی كسی یكم سبارەت ب دەرەوەی 
خــۆی دەگوترــت زانیــاری ســنووردار، بم ل الیكــی تــرەوە 
گانوەی كسی یكم وەكو پشتریش ئاماژەمان بۆ كرد بۆ 
ڕۆمانی دەروونی گرنگ، چونك گـەرەوە شـۆڕ دەبـتوە بـۆ 



 

نۆلۆگیــــشدا نــــاخی خــــۆی، توەی مشــــ جار لنــــدت ھنــــان
ــت ســی . دەدوەرەوەی كــ ــشی گ ــورەی دەرەوەی خۆی ب گ

یكم دەتوانت گومان و ئاماژە بۆ ئاشكراكردنی ھنـدێ شـت 
  .لبارەی ڕووداوەكان و واقیعوە پشكش بكات

لم بـــارەدا چیـــرۆك ل الین : گـــەرەوەی كســـی ســـیم
 دەرەوەی چیـــرۆككی، ك گـــەرەوەیكوە دەگـــرتوە ل

 وە، یـــان بنــاوی خۆیــان كان دەكـــات بتییســئامــاژە بــۆ ك
ــــــــاوی  ــــــــانوە ) ئو، ئوان(ڕان باســــــــیان دەكــــــــات و لبارەی
سوودی ئم جۆرەی گەرەوە لچاو گەرەوەی . دەگتوە

 بـۆ جـوو یكی زیـاتری ھئـازادیی ك وەیمدا ئكسی یك
. ھا بـۆ ھناننـاوەوەی كسـتی زیـاترل كات و شوندا، ھروە

ــــاری  ــــانی ب كســــی ســــیم نووســــراون، دوو ب لو ڕۆمان
ـــرن ـــی ســـرەكی ئاســـایی بكـــار دەھن ـــەرەوەی : توانین گ

، گەرەوەی زانیـاری سـنووردار Omniscientھمووشتزان 
Limited Point of View)ەرەوەی . )٢٤ــ گ ســت لبم

ە ھمــــوو شــــت دەزانــــت ھمووشــــتزان ئوەی ك گــــەرەو
لبـارەی ڕووداو و كسـتكانوەو پی ب ھمـوو بیروبــاوەڕ 
و پانرەكانیان دەبات و دەزانـت چـۆن بیـر دەكنوە و چـۆن 
دەجــوون و ئو پــانران چــین ك ب ئاڕاســتی ئرنــی یــان 

ھروەك ب باشــــــــی ئاگــــــــاداری . نرنــــــــی دەیانجوونــــــــت
امـــبر ب ھر ڕووداوـــك یـــان كـــاردانوەی كســـتییكان بر

ھروەك . جـــــوویكی ئاســـــایی یـــــان نائاســـــایی و ل ناكـــــاو
 ك ،وەیـــــاری ســـــنووردار ئ ـــــەرەوەی زانی گ ســـــت لبم
ـــدە گـــەرەوە ب كســـی ســـیم كـــاری گـــانوەی  ھرچن

بم زیاتر خـۆی "چیرۆك یان چیرۆكی ڕۆمان ئنجام دەدات، 
ـــدراو د ـــد و گر ـــاریگری و پیوەســـت و تایبتمن ـــات ب ك ەك



 

ھستكردنكانی یكك ل كستییكانی ڕۆمانكوە، ك تنیـا 
  ".)٢٥(یك گۆشی بینینی ڕووداوەكان نیشان دەدات

ــك  جۆر مووشــتزان بەرەوەی ھــ گ روەك ئاشــكرایھ
 ك بمـوو شـتودا ھوەی ئانـكـاتی گ ل ـت كیر دەكرس

لم . ھنـی نمنـتوەجۆرك ئاشـكرا دەكرـت ك نزانـراو و ن
ھندێ گەرەوە ل ڕۆمانـدا ب : بارەیوە تری ئیگلتۆن دەت

 وەیش مانـــای ئمن، ئمووشـــتزان دەناســـرەرەوەی ھـــگ
ئو گـــــەرەوان وا دادەنـــــرن ھمـــــوو شـــــت لبـــــارەی ئو 
چیرۆكوە بزانن ك دەیگنوە، ھروەك چاوەڕوانی خـونر 

بـــارەی ئـــت پرســـیار لنناكرـــوان دەیئ ٢٥(وەوە بكـــات ك( .
دیسان ل ئاستكی تردا دەش گەرەوە بۆگەرەوەی خودی 
و بــــابتی دابش بكرــــت، ك ئم دابشــــكردن ل ڕوانـــــگی 

گەرەوەی . گەرەوەوە ب ناوەوەیی و دەرەوەیی ناودەبرت
 Intrusiveخـــودی یـــان نـــاوەوەیی یـــان خۆتھقـــورتن 

Narrator ك وەیوە و ، ئـــردن ـــەرەوە بۆچـــوون و بیرك گ
باری توانینی خۆی دەخات پاڵ كسـكان و ڕووداو و كـۆی 

بگومـــــان لم بـــــارەی گـــــانوەدا، . جـــــوو ل گـــــرچنكدا
ـــاوی  ـــەرەوە یكـــك ل كســـتییكانی ڕۆمـــانك و ب ڕان گ

 م واتكســی ینجـــام ) مـــن(كوە ئانــــــت و كـــاری گدەدو
دا گـــــەرەوەی دەرەوەیــــی یـــــان بـــــابتی لبرامــــبر. دەدات

Objective Narrator نــــانالیب وە بانــــگ ك وەیئ 
ئنجـــام دەدات و شـــت و ڕووداو و كســـتییكان وەكـــو ئوە 

ــت دەیانبین ــات ك ــابتی، . وەســف دەك ــەرەوەی ب روەك گھ
 یوەی ھك و توانــای ئمــوو شــتھ ل ئاگــایەرەوەی بــگ

نـی و نادیـار و شـاراوەكانی كسـتییكانی ھموو ڕەھنـدە نھ
ھروەك . بگـــــشتی و قارەمـــــانی ڕۆمـــــانك ئاشـــــكرا بكـــــات



 

تــۆدۆرۆڤ ســ جــۆری گــەرەوە دیــاری دەكــات ئویــش بم 
ئو گـــــەرەوەی ك ل كســـــتی ڕۆمـــــانك زیـــــاتر : جـــــۆرە

 كتی ڕۆمــانســنــدازەی كئ ب ەرەوەی كــو گــت، ئدەزان
ـــەرەوە و گـــت، ئ ـــر دەزان ـــانك كمت ی ك ل كســـتی ڕۆم

  .دەزانت
  

  Focalization، ڕوانگPoint of View باری توانین 
ب م زاراوانری  ئر ھـونسـكردن لكانی قسی قۆناغپ

گانوە دەركوتوون، ل ھونری گانوەی ئنگلۆئمریكی 
ل (ســــدەی ھژدە و نــــۆزدە و بشــــك ل ســــدەی بیــــستدا 

، بــــاری تــــوانین یــــان گۆشــــی بینــــین )انــــداچیــــرۆك و ڕۆم
ئم . زاراوەیكی باو بووە ل كاتی گفتوگۆكردنی ئم ھونرەدا

كـــ چیـــرۆك : زاراوەی لو پرســـیارەوە ســـرچاوە دەگرـــت
دەگتوە؟ ك ئم پرسیارە پیوەنـدی ب دەنگـی گـانوەوە 

ل . ھی یــان ل دوای شووناســـی دەنگــی گـــانوە دەگڕـــت
ئی : بر ئو پرسیارەدا پرسیاركی تریش سرھدەداتبرام

ل چیــرۆك یــان ل چیرۆكــی ڕۆمانــدا كــ دەڕوانــت؟ بگومــان 
ئوە ئاشكرای ئم دوو پرسیارە نـاكرن ب یك پرسـیار، یـان 

میان نییك وەی وە، چونكك ناگرنـت . "یەرەوە دەتوانگ
گی كستییكی چیرۆك ل ڕوانگی خۆی بگتوە یان ڕوان

ـــان ب شـــوەیكی  ـــت ی ربژھ ســـتبو مـــۆ ئ ـــانك ب ڕۆم
ب ھرحاڵ باری توانین یان گۆشی . )٢٦("بالین بیگتوە

 ــگ بینــین دواتــر ل الین جیــرارد جینــتوە ناودەنرــت ب ڕوان
ــــین  ــــردنوەی بین ــــان چك ، ك مبســــت لFocalization ی

یـــدان: ڕوانــگوەی مكـــورتكردن چیرۆكـــدا، یـــا ب ل ی ڕوانیـــن
وتیكی تر، ھبژاردنی زانیاری گانوە ل الین چیـرۆكوە 



 

ـــایبتوە ـــشاندانی داســـتان ل ڕوانگیكـــی ت ھبت . )٢٧(ب نی
 كــو ســب ،ك ئاســت نیــیوە یــان یك شــی بینــین یڕوانــگ
جۆر ڕوانگی بینین ھی ك ئویش لسر بنمـای پیوەنـدی 

ن چیرۆكی ڕۆمان ب كسـتی چیـرۆك و ڕۆمـانوە چیرۆك یا
  .دیاری دەكرت

 ســـت لبــت، می ســـفر ناودەبرڕوانــگ ب میــان ككی 
ڕواگی سفر نبوونی ڕوانـگی، چـونك لو بـارەدا گـەرەوە 
 ــت و لناب ككی نــاو دەقتییســی ھــیچ كچــی ڕوانــگملك

وەیـــردن ـــان چك ـــورتكردنوە ی ـــیچ جـــۆرە ك ك ل ڕاســـتیدا ھ
ــی  ــانوەدا ناكــات و بو پــیش خــۆی ب ھبژاردن بــواری گ
ئو زانیارییــانوە خریــك ناكــات ك پویــست بیانــدات خــونر 

ھر لــرەوە ئاشــكرا دەبــت ئو ڕوانــگیی . یــان بــۆگەرەوە
 ـك دەخـات، بـریتییم بارەدا چیرۆك یان چیرۆكـی ڕۆمـان ڕل

ــەرەوە خــۆی ی گــگ ــارەد. ل ڕوان ــەرەوە لم ب ــاری گ ا زانی
ــــاری كســــتییكان ــــاترە ل زانی ــــۆرە قدا . زی ــــانی ب ل ڕۆم

 كان، كــاتتییســزانیــاری ك ــاترە ل زانیــاری بــاوكی جــابر زی
لبــارەی جنگـــی داھـــاتووی عــراق و ئـــرانوە حیكـــایت بـــۆ 
ـــرانكری  ر و وـــرك ـــزی داگی رۆكی ھـــی ســـ ـــوری لنگ تیم

. ی داگیــــر كــــردووەمغــــۆل دەگــــتوە ك شــــاری دیمشــــق
 بارەت بوەكانیــــــدا ســــــانگ ــــــشی ل ھروەك جــــــابر خۆی
ڕووداوەكــــــانی شــــــاری دیمشـــــــق و ئاخــــــاوتنی لبـــــــارەی 

  .كستییكانوە زانیاری ل كستییكان زیاترە
 لم جـــۆرە Internal Focalizationڕوانـــگی نـــاوەیی 

 وە دەداتانـــی گەرەوە ڕوانـــگـــوەدا، گانـــی گڕوانـــگ
ــارەدا ب ڕاســتی دەســت  ــان ڕۆمــان، لم ب كســتی چیــرۆك ی

. كورتكردنوەی میدانی ڕوانین یان بژاری زانیاری دـت پـش



 

گــەرەوە تنیــا ئو زانیارییــان دەدات خــونر ك بــارودۆخی 
ل ڕوانــگی ناوەوەییــدا زانیــاری . كســتی بــواری پــ دەدات

ــ ت ــان ــت لو زانیاریی ــرۆك ناتوان پڕێ ك خــونر لســر چی
یـانكانی چیــرۆك ھتییسـك ر كـام لوە . )٢٨(ھیم ڕوانــگل

ئگر ســــیری گــــەرەوە بكیــــن ل ڕۆمــــانی ئو پیــــاوەی 
ـــاری  ـــژاردەیك ل زانی ـــەرەوە ب ـــین گ ـــوو، دەبین ـــك ب درەخت
 پیـاوە ب رەكی كتی سسگشتی و ككان بتییسر كسل

 خـونر یــان ب جۆرـك ك. درەختبـووەكی پـشكش دەكـات
وەرگــر یــان بــۆگەرەوە ھســت دەكــات ئو زانیــاریی بشــی 
ئوە ناكــــــات ك شووناســــــی ڕاســــــتقینی كســــــتییكان و 

ـــاتر . گوھری ڕووداوەكـــان بناســـت ـــاوەوەیی زی ـــگی ن ڕوان
 میــــشھ ــــت، كیر دەكری دەروونــــیش ســــوەكــــو ڕوانــــگ

یزانـــراو ھن ـــك لرزیـــ. ڕووب یم ڕوانـــگئ ر بـــۆیاتر ھ
وەكو جۆرك ل ئاڕاست یان توانین بۆ بـاری دەروونـی یـان 
ئاســتی نائاشــكرای ئو كســتیی لــك دەدرــتوە ك چیــرۆك 

  .یان چیرۆكی ڕۆمان ل ڕوانگی ئوەوە دەگدرتوە
 بـریتیی لExternal Focalization ڕوانگی دەرەوەیـی 

كـــو ئو ونـــاكردنی ھمـــوو شـــتك ل دەرەوە و بالینـــان وە
ـــرن ـــان . ونـــانی ب كـــامرا دەگی ـــرۆك بالین لم بـــارەدا چی

دەگــــــدرتوە و تنیــــــا ڕووی دەرەوە و ســــــیمای دیــــــاری 
كسكان و ڕووداو باس دەكرن و نیشان دەدرن، بب ھـیچ 
شــۆڕبوونوەیك بــۆ دیــوی نــاوەوەی كســكان، یــان بــۆ ئو 

ــانی ل. ھۆكــارانی ل پــشتی ڕووداوەكــانوە ڕاوەســتاون  ڕۆم
ــــاتر ل كســــك بشــــداریی  میرنــــامدا ئوە ئاشــــكرای ك زی
 وە كتـــ دەگ شـــو بك ئســـر كـــات و ھ ـــانوە دەك گ

یوە ھخـۆی یوەندیی بدا بووە، یان پم بارەیانـدا . خۆی تل



 

ـــاوەوەیی دەبینرـــت، بم  ـــدازەیك ڕووی ڕوانـــگی ن ـــا ئن ت
ســـــك بارەت بســـــ ی كو شـــــتانمـــــوو ئكانی تـــــر ھتیی

دەگــــرنوە، ونگــــرتن ب چــــاوی كــــامرا، وات نیــــشاندانی 
ــان ــارەدا ئاشــكرا . ڕووی دەرەوەی شــتكان و ڕووداوەك لم ب

  .دیارە زانیاری گەرەوە ل زانیاری كسكان كمترە
بگومان ھموو ئم ڕەگز و پایانی ك ل سرەوە باسكران 

ــر ــا و ڕەگزی ت ــدین بنم ــكوە بشــدار دەبــن ل و لگڵ چن  پ
ــدا ــی چیــرۆك و ڕۆمان ــانی دەق ــ ســرباری . برھمھن ــۆی دەب ب

ــــان دوای ئوە  ــــانی ئم ڕەگز و توخم ــــوون بوەی ناولن بواب
ـــین و  ـــسان زان ـــارھنراون، بم دی ـــدا بك ھـــاتووە ك ل دەقكان
شارەزابوون لیان بۆ برھمھنی دەقی چیرۆك و ڕۆمان گرنـگ 

ویستش دی. و پر چۆن زمان پـكی لۆجیكی ھمایارە وەكو بن
ھر قــسكردنك ل ڕزمـــان بـــوونی ھبــووە، ب ھمـــان شـــوە 
زۆریــــنی تــــوخم و ڕەگزەكــــانی چیــــرۆك و ڕۆمــــانیش لگڵ 
دەركوتنی چیرۆك و ڕۆماندا ب ئاسـتی جیاجیـا دەركوتـوون و 
پرەیان سندووە، ب پی ئو مام و ڕەفتارانی چیرۆكنووس 

دیـــارە ئوەش ب ئاســـتی . و ڕۆماننووســـان لگیانـــدا كـــردوون
ــی  ــوارەدا ڕۆ ــا و لھــاتوویی ئو نووســرە لو ب ــاواز ك توان جی

ھروەك نووســرانی داھــنر و ورد و بئاگــاش . دیــاری بینیــوە
ھر یك و ب جۆرك ڕۆی بینیوە ل داھنانی ڕەگزی زیاتری 

 ل بوارەكانی بینای كسـتی بتایبتی. بواری چیرۆك و ڕۆماندا
و گــــرچن و تكنیككــــانی گــــانوە و چنــــدین ڕەگزی تــــری 
تكنیكی نووسین، وەكو فالشباك و شپۆلی ھـۆش و ئیپیفـانی و 
 ل ماش ككنیكی سینندێ تت ھنانر و تسین و خستنو ب

بگومــان كــۆی ئم ڕەگزان و . ڕۆمــان و چیرۆكــدا بكــار دــن
ۆمـــــان و چیـــــرۆكیش ك مبســـــت لـــــی جســـــتی دەقـــــی ڕ

دەق . برھمھنانی دەق، ھروەك یارییكی زمانی سیر ناكرت



 

ــاوی تكنیكــدا نانووســرت، بكــو  وەكــو یكیكــی زمــانی ل پن
ك . ئامانجی باتر ل پشتی نووسـینی ھر دەقـكوە ڕاوەسـتاوە

 بگشتی ھموو دەقك ئامانجكی معریفی یان ب شوەیكی تـر
پرسیاری تایبت ب خۆی ھی، ك پرسـیارەكانی خـودی مـرۆڤن 

ھاوكــــات . پیوەســــت ب بــــوون و ژیــــان و كــــشكانی بــــوون
شانبشانی ئو ئامانج معریفی و ئنتۆلۆجیی ئامانجكی تریش 
ل پــــشتی ھر كـــــاركی ھــــونرییوە ھی، ئویـــــش ئامـــــانجی 

ژی جوانییئیستاتیكی یان چ.  
ش ئاماژەمــان بــۆ ئوە كــرد ك ڕۆمــان دیــارە ئــم پــشتری

 ــــان ب ــــانوە، ی ــــی پیوەســــت ب ژی ــــرین ڕەگزی ئدەب نزیكت
 ك یـــــــــی ـــــــــر ڕۆمـــــــــان ئو ڕەگزە ئدەبی دەربینكـــــــــی ت

ــــان ــــیع ب شــــوەیكی ھونریی ــــاكردنوەی واق ھر لم . ون
 ـــژوو، ل ـــع و م ـــو واقی ـــین ڕووداوەكـــانی ن ـــگیوە دەزان ڕوان

كاندا دەبـــنمـــوو ئاســـتمـــاددەی خـــاوی بونیادنـــانی دەقـــی ھ 
ــی، . ڕۆمــان ــارە لــرەدا مبســتمان تنیــا دەقــی ڕیالیــست نی دی

ســــــتبكــــــانی ڕۆمانمــــــان مكــــــو كــــــۆی دەقم . بر لگئ
ـــن ك لم  ـــی ئو پـــنج ڕۆمـــان بكی ڕوانـــگیوە ســـیری دەق
ــــد  ــــین چن ــــردوون، ئوا دەبین ــــۆ ك ــــدنوەمان ب ــــبدا خون كت

ڕۆمــــانی گــــرەوی . ــــژووەوە ھیپیوەنــــدییان ب واقیــــع و م
بختـــــــی ھ ك ل نووســـــــینی عتـــــــا نھـــــــایی، ڕەگزە 
ســرەكییكانی برھمھنــانی بــریتین ل بشــك ل مـــژووی 
 تی لتـــایبتـــی كوردســـتان، بڕۆژھ تی لبـــاتی كـــوردایخ

ــسالمیدا ڕۆمــانی گالســی . ســروەختی دەســتی كۆمــاری ئی
متا محنووسینی ع ن لرەكی بونیادنانی خوزی سد، ڕەگ

ــی  ــشین و خون ــو ئو میرن ــانی ن ــان و ملمالنك ــشینی باب میرن
ــری ســنووری ئو میرنــشینی بــۆ مــانوەی ھتاھتــایی . نم



 

ڕۆمــــــــانی بــــــــۆرە ق ل نووســــــــینی مــــــــاردین ئیبــــــــراھیم، 
ــان دوو  ــی ترســناك ی برجســتكردنی دوو ڕووداوی مژووی

كردنـی شـاری درینـی دیمشـق تراژیدیای، ك یكمیـان داگیر
ل الین تیموری لنگ و ھزی مغۆلوە، دووەمیـان شـڕی 
نفـــالكردنی كوردســـتانـــران و ئـــراق و ئـــوان عترســـناكی ن .

ھروەك ڕۆمــانی ئو پیــاوەی ك درەختــك بــوو ل نووســینی 
گۆران بابـاعلی، ونـای قۆناغـك ل مـژووی شـاری سـلمانی 

ــاھ ــاغی ن ــانی دەكــات، ك قۆن ــاوخۆی نوەدەك مواری شــڕی ن
 ـــك لــــت وەكـــو جۆرور دەینووســـ دەی ڕابـــردووە كســ
یۆتۆپیــا و ھاوكــات ب ســتراتیژكی كافكایــان برجســتی ئو 

ڕۆمــــانی نتوەی زرابكــــان ل نووســــینی . واقــــیع بكــــاتوە
جبار جمال غریب، ك سـرباری ئوەی ڕۆمـانك جۆرـك 

ــای ھ ــدا بــاس لو ل فزای فانتازی ئاســتی قوو ــسان ل ی، دی
ــۆمیتی  ــات ك پرەســندنی ك ــۆمیتیی دەك ــس ك پرۆس

كوات لــرەوە . پویــستیتی بــۆ گیــشتن ب برزتــرین ئاســتی
دەتوانین بـین ڕۆمـان ڕەگزكـی دابـاو نیـی ل واقیـع، بكـو 
ئو ژانــرە ئدەبیــیی ك ونــاكردنوەی واقــیع ب شــوەیكی 

ــــ ــــاھ ــــۆ شــــونی ڕەگزە . ونریی ب ــــوار ب ھر لرەشــــوە ب
واقیعییكان و ڕووداوەكانی دەرەوەی دەق و ڕوانینی نووسر 
 ی كتی و ئـــــابووری و كولتـــــووریییكـــــۆم و ژیـــــنگو ئ
ـــی  ـــك دەق جۆر وە و بتـــت دەكـــر م درھـــدا ب ی تكدەق

م ڕۆمان ونـاكردنی ھونرییـانی ئو واقـیعی ك تیـدا برھ
 یوەی ھوەكو ئ وەی واقیع نییگومان نووسینم بت، بد
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 ڕۆمان وەكو ژانركی ئدەبی ل نوەندی ئدەبـی كوردیـدا 
تــاكو ئــستا نبــۆت ڕەگزكــی دیــاری ئوتــۆ، ك ڕووبركــی 

مادەبوونكی ئوتۆی ھبت بـووبت دیاری داگیر كردبت و ئا
ھرچندە ل ڕاستیدا ئاخاوتنی . جگی باس و ئاخاوتنی جدی

جــدی لســر ژانرەكــانی شــیعر و چیــرۆكیش ھــشتا ل ئاســتی 
ویــستدا نیـــیوە . پنـــاوی ڕۆمـــان م برھـــك بكۆم ڕاســـت

نووســراون، بم جــگی خــۆیتی بپرســین داخــۆ چنــد لو 
ت ڕۆمان، لو ڕوانـگیوە ك دەقـی زینـدوو نووسراوان بوون

بن؟ ھروەك ئایا چنـد ل نووسـرانی ئو برھمـان دەزانـن 
ڕۆمان چیی و ھونری ڕۆمـان نووسـین چـۆن و ڕەگزەكـانی 
ــام لگڵ  ــای كســتی دەكن و م ڕۆمــان چــین و چــۆن بین
گرچن و كـات و شـون و تكنیككـانی ڕۆمـان دەكن و تـا چ 

جیاوازی ڕۆمـانی كالسـیك و ڕۆمـانی نـوێ ب ھمـوو ئاستك 
بگومـــان ئگر ســرنجی زۆرـــك لو . جۆرەكــانییوە دەكن

ــــانوە  ــــاوی ڕۆم ــــدەین ك نووســــرەكانیان ب ن برھمــــان ب



 

 ــت كووا بۆمــان دەردەكنووســیویانن و چاپیــان كــردوون، ئ
زۆرینی ئو نووسران نازانن ڕۆمان چیی و چمكی ڕۆمان 

وە دەنووسنچییالساییكرن كو زیاتر بنـد . ، بچ كات وات
ـــــان خونـــــدۆتوە، ھویـــــان داوە ھاوشـــــوەی ئو  ڕۆمانكی
ڕۆمانان بنووسـن، ك دەشـ ئوەش زیـاتر نائاگایـان بووبـت 
ـــــداوە  ـــــیكوە ھویان ـــــاد و تكن ـــــگی بونی ـــــایبتی ل ڕوان بت

ن، ھاوشـــوەی ئو دەقـــان بنووســـن ك پیـــان سرســـام بـــوو
ھرچندە لپاڵ ئوەشـدا كسـانك ھبـوون ب ھۆشـیارییوە 

  .ھوی شارەزابوونیان لو بوارەدا داوە
دیــــــارە مبســــــت لم قــــــسیش ئوە نیــــــی ھمــــــوو ئو 
برھمــانی ك ب نــاوی ڕۆمــانوە نووســراون، ھیچیــان ڕۆمــان 
نین، نخر دەبـ ئامـاژە بـۆ ئوە بكیـن ك لنـو ئو بابتـاندا 

انی جــــــوان و جــــــدی ھن ل نوەی پــــــشتر و ل نوەی ڕۆمــــــ
كارەكانی عتا نھایی وەكو نووسری نوەی دووەمی . ئستاش

. ڕۆمان ل ئدەبی ئمدا ل ڕیزی ھو باشكانی ئو بـوارەدان
ــــــواری  ــــــا نھــــــایی ل ب ــــــدە ئوەش ئاشــــــكرای ك عت ھرچن
چیرۆكنووسینیـــــشدا وەكـــــو پـــــشنگی نوەكی خـــــۆی ســـــیر 

كرـــت، لســـر بنمـــای ئو چیـــرۆك جـــوان و جـــدیانی ك دە
یكـــك ل ھۆكـــارە ســـركییكانی ســـركوتنی ئم . نووســـیونی

نووسرەی ئم شـارەزایی ھمالین و دەومنـدیی ئوە ھم 
ل ھـــــــونری نووســـــــیندا و ھم ل بـــــــوارە جۆراوجۆرەكـــــــانی 
ردەرچوونی باشــی لرباری ســســ مــردا، ئ  ڕۆشــنبیری و فیك
ھــونری چیرۆكنووســین و ڕۆماننووســیندا و ل پــاڵ ئمانشــدا 
شارەزایی ئو ل بواری مامكردنـدا لگڵ واقیعـی كـۆمیتی 
و مژوویـــی و ســـایكۆلۆژیای كـــۆمیتی و ھمـــوو ئو بـــوارە 

  .جۆراوجۆرانی تردا ك پوستن بۆ نووسر
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ی بختی گرەو(لرەدا ھودەدەین خوندنوەیكی ڕۆمانی 
ی )ھكۆتــایی ســا ل یــن كھــایی بكتــا ن٢٠٠٧ی ع دا ب 

 ل كبـارەوە ڕۆمـانڕووی ق یانـدووە، لڕە ٣٧٨چاپی گالپ 
كسـتی سـرەكی ڕۆمـانك . پكھاتووە و بـریتیی ل نـۆ بش

ھ ل وەی . بریتییانـگ ل بـریتیی كرھاتی ڕۆمـانسـب
ان، وات ھ ل تمنی منداییوە درژەی ژیانی ئوی پاو

تاكو ئو كاتی ل تمنـی سـرووی سـی سـاییوە ل وتـی 
ســوید شــرزادی كــۆنمردی خنجركــی لــ دەدات و ژیــانی 

ھ ك پاوانی ئم ڕۆمـانی كچـی . برەو كۆتایی دەڕوات
 نی شۆڕشــی ئیــسالمیدا ھســا ل ك ،ڕەشــید ئاغــایمح

بـاوكی ئنـدامكی بـای پـارتی دیمـوكراتی .  منـداڵ بـووەھشتا
كوردســتانی ئــرانو ھر لگڵ شكــستھنانی گفتوگــۆی نــوان 
كۆماری ئیسالمی و سـركردایتی كوردیـدا، حمڕەشـید ئاغـا 
ناچار بووە شار بج بھت و بچت چیا و پاش ماوەیكیش 

ــوون ل ســعادەت ــی ب ــا ك بریت ــات چی ــزانكی بب ــی و خ ی ژن
ــوڕی ــاروانی ك ــد و ك ــو و ھی كچــی و مجی ــد . گ مجی

ــدامی ڕكخراوكــی چپــی ئــرانیی و ل شــاخ، كــاروان و  ئن
. گـــو ھـــیچ پیوەنـــدییكیان نیـــی ب مســـلی سیاســـتوە

بم ھ كچكی وریای و تكوی سیاست و ڕۆشنبیری 
 ل ئزگی شۆڕش و خكی جۆراوجۆر دەبت، تا سرئنجام

ــــریش  لگڵ برایمۆكــــدا دەســــت ب كــــاركردن دەكــــات و دوات
ــستی لگڵ برایمــۆك دروســت دەكــات و  ــدیی خۆشوی پیوەن
وەكو دوو عاشقی ڕۆمانسی پكوە دەمننوە، تـا سـرئنجام 
پش بیكگیشتنیان برایمـۆك ب دـشكاوی دەڕوات و دەبـت 



 

 دووچـــــاری ھل. بژـــــر ھرەســـــی بفـــــرەوە و دەمرـــــت
 و كارەســاتك دوای ئم مــاوەیــت، بورە دەبكی گكۆســت

  .دەچت دەرەوەی وت و ل سوید جگیر دەبت
بـاوكی ھ بیــر لوە دەكــاتوە ك كــوڕكی پــشمرگی 
دۆستی خۆی بنرت بۆ سوید، لوەشـدا داوا ل ھ دەكـات 

ھ ش دەبـسـتبو مو كوڕە دەعـوەت بكـات، بـۆ ئئ ب 
شــوەیكی ڕەســمی وەكــو مــردی خــۆی ئو كــوڕە دەعــوەت 
بكات، بۆ ب ئاكام گیاندی ئو ئامانجش دەب گربستی ژن 
 ل ینــامگو بنانی ئدەســتھــات و دوای ب ــی بك و مردایت
ســـوید دەعـــوەتی شـــرزاد دەكـــات و شـــرزاد پـــاش مـــاوەیك 

قكی یك دەگـــات ئوێ، بم شـــرزاد ل الی خـــۆیوە عشـــ
ــی لوەی  ــا نی ــاكو ئو كــاتش دنی الینی بــۆ ھ ھی و ت

دوای كـۆم . ئایا ھ ڕازی دەبت شووی پ بكات یان نا
 وەی شـووی پــت بڕازی دەب كتر بینین، ھگفتوگۆ و ی

ــانكی خۆشــیان دەبــت و دوای ئوەی . بكــات ل ســرەتاوە ژی
ــدی پكوەژیانیــان زیـــاتر ك ئــارەزووش لدایــك دەبـــت ئوم

بم ل ئنجامی پیوەندیی نزیكـی ھ لگڵ . بھز دەبت
مامۆســتاكی ك نــاوی دكتــۆر ســعیدی ڕەحمــانیی و كــوردی 
ــــردن و  ــــت غیرەك ورەتاوە دەكســــ رزاد لشــــ ،كرماشــــان
پاشانیش دپیسیكردن ل ھ و ئوەش سـرئنجام ژیانیـان 

. ەبت ھـۆی ئوەی ل یكتـر جیـا ببـنوەل دەكات دۆزەخ و د
دوای جیابوونوەیان پیوەنـدی نـوان ھ و دكتـۆر سـعید 
بھزتــر دەبــت و ســعید مــاكی دەگــوازتوە بــۆ تنیــشت 

پـــاش مـــاوەی چنـــد . مـــای ھ و ھمیـــش بیكوە دەبـــن
ــۆ  ــت ب رزاد دك شــیانییبرلــان ســ مانگــك ل جیابوونوەی

مــــا ــــی كــــۆن ــــاوی بردن ــــش ب ن كی خــــۆیی و ھ، ئوی



 

ــــانییوە ك ل ڕاســــتیدا لوە ناچــــت بــــۆ كــــاركی  كلوپلك
ترســـناك ھاتبـــت، بم پـــاش مـــاوەیك ل مـــانوەی لوێ و 
ھســـتكردنی بوەی ك ئـــستا ســـعید جـــگی ئوی ل دـــی 
ھ و ل نـــونی نووســـتندا گرتـــۆتوە، وای لـــ دەكـــات بو 

ـــجرەی ك ـــارییك خن ـــو دی ـــاوكی ھ وەك ـــاتی خـــۆی ب  ك
ــووی پــی و ئویــش لگڵ خــۆی ھنــابووی بــۆ ســوید و  داب
ئستا لناو كلوپلكانیـدا شـاردوویتییوە، خنجرـك بـدات 

ــی ھر دســـت . لورزاد دەڕوات و دەیــك شــمپــاش ك
ــــــت، بم لســــــر ســــــنوو  بھ جــــــب تو ووە ئدزیب

ـــــت، ھدەگیر تـــــدر ـــــدا دەگین ـــــاركی زۆر خراپ ش ل ب
. نخۆشــخان، بم ھــیچ ئومــدكی چــاكبوونوەی لــ ناكرــت

ئم كــــــورتی بســــــرھاتی ژیــــــانی ھی پــــــاوانی ئم 
یڕۆمان.  
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ــ دەكــات  ــانك بم جــۆرە دەســت پ ئوە (ســرەتای ڕۆم

چارەنووسی تۆی ھ، ك خنجرك شاخ و شـاخ، شـارە 
 شار و وت و وت شونت بكوێ، تا لرە ل ستۆكۆم، ل و

گڕەكـــی فلمینـــسبیرگ، نھـــۆمی چـــوارەمی باخـــانی ژمـــارە 
قــــســــنگت بچ ژدە لھ .( بــــووەت ی كینــــد ڕســــتم چئ

دەســـتپكی ڕۆمـــانك، ل ڕاســـتیدا كۆتـــایی ڕۆمـــانكی، بم 
 ڕۆمــــــاننووس لم دەســـــــتپكدا دیـــــــارترین و ترســـــــناكترین

ڕووداوی ناو ڕۆمانكمان دەخات پش چاو، بۆ ئوەی وامان 
ـــــ بكـــــات بدوای زانینـــــی وردەكارییكـــــانی ئم ڕووداوەدا  ل

ــــۆین دیــــارە ل ڕووی ھونریــــشوە ئم ڕووداوە وەكــــو . ب



 

برزترین لوتكی ڕووداو یان برزترین ئاست سیر دەكرـت 
ڕووداو ك جووی ڕووداو ب پی پیوەندی نوان گـرچن و 

دەیگـــات . كەرەوەی ڕۆمـــانـــوە شووناســـی گرەشـــر لھ
ـــــت ل دەرەوەی  ووا دەردەك كســـــك ـــــت ك ئاشـــــكرا دەب
ڕووداوەكــــان ڕاوەســــتابت و ب وردی و بئاگــــاوە درــــژەی 
ڕوواوەكـــــان بگـــــتوە ك دواتـــــر ئم گـــــەرەوەی وەكـــــو 
نووســری چیــرۆككش دەناســنرت، ك ئو كــاتش خــۆی 

تری ڕوواوەكاندەبمسج ك لشب  . ل كوانی ڕۆمانپا
ئنجامی برینداربوونی سختی و كوتنیـدا لسـر چرپـایكی 
نو نخۆشخانیك، ك دەكوت بـاركی نـیمچ بھۆشـییوە، 
زەمینی ئوەی بـۆ دەڕەخـسنرت ب خیـاڵ یـان ل شـوازی 

و درژەی جۆرك ل فالشباكدا بگڕتوە بۆ ڕابردووی خۆی 
دیارە ل كاتكدا ھ دەدوت خۆی . ژیانی خۆی دەگتوە

ڕۆی گەرەوە دەبینت، گەرەوەی سرەكی ڕۆمانك دیـار 
ــــوان  نــــاو ل ــــستنكی گونج ــــر ڕكخ ــــایكی ت ــــت، ب وات ننام

یدا ھوەی ھانــــ ەرەوە و گــــ وەی گانــــ گ . م لب
وەیكی توەری كــاری درــژەی ڕۆمــانكدا گــەرەوە ب شــ

ــانوە ئنجــام دەدات و ســرباری زەمیــن ڕەخــساندن بــۆ  گ
دروســــتبوونی حــــاتی فالشــــباك ك ل شــــوەی مۆنۆلۆگــــدا 
دەردەكوـــت، زەمیـــنش دەڕەخـــسنت بـــۆ ئامـــادەكردنوەی 

كوات . دایلۆگكــــــانی نــــــوان ھ و شــــــرزادی مــــــردی
ــــــ ــــــین ســــــرباری درووســــــتكردنی ئف ــــــوانین ب سانی دەت

 كـــــی فانتـــــازی دروســـــت كـــــردووە لزایف میرخونـــــاوك ك
ــــــاوك و  ــــــوان میرخون نك لوەبووندا و ھاوشــــــكڕۆمــــــان
حمڕەشــید ئاغــادا دروســت دەبــت و لوەشــدا زیــاتر ســیمای 

ــت وــا دەردەك ــسانیی حمڕەشــید ئاغ ــسان تكنیكــی . ئف دی



 

گانوە و فالشباك و مۆنۆلۆگ و دایكۆگ و شپۆلی ھـۆش 
امی وریایان لگڵ كات و شون ل ڕۆمانكدا جگی و م

  .لسرڕاوەستانن
سرەتا جگی خۆیتی سرنجی چۆنتی بینای كستی و 
بینای ڕووداو و ئو واقیع كۆمیتی و مـژووی و سیاسـی 
و كولتـــووریی بـــدەین ك ڕۆمـــانكی تـــدا برھم ھـــاتووە، 

ـــگیوە ك ڕۆمـــان وە ـــی ئویـــش لو ڕوان كـــو ژانركـــی ئدەب
وناكردنوەی واقیع بشوەیكی ھونری، یان نووسینوەی 
واقیع ب جۆرك ك مرج نیی لو واقیع بچت ك دەقكی 

ھروەك ئم ڕۆمـــان دەشـــ بكـــرت . تیـــادا برھم ھـــاتووە
بابتی گفتوگۆكردن لسـر دوو كولتـوور یـان دوو عقـ یـان 

 و دوو شارســــتانی جیــــاواز، ك قــــوانــــیش كولتــــوور و عئ
 یو واقـیعمیـان ئكی ت و ڕۆژئـاوان، كشارستانی ڕۆژھ
ك كســـانی ئم ڕۆمـــان قۆناغكـــانی ســـرەتای ژیانیـــان یـــان 
گنجتییــــان تــــدا بســــر بــــردووە، قۆنــــاغی دووەمــــیش ئو 
قۆناغی ك بشكی كسـتییكان دوای بجھـشتنی وت و 

ــدا دەژیــ ــدی خۆیــان تی ز ــی زۆر جیــاوازن ل ن ك دوو واقیع
  .   یكتری

 ل ـــــــــدەین ك      ئگر ســـــــــرنجی ئو كســـــــــتییان ب
ڕۆمـانكدا ھن، دەبینــین بگــشتی دەبـن ب دوو جــۆر ب پــی 

سـرەتا . بینـای پكھاتنیـان و ب پـی ئو واقـیعی تیـدا ژیـاون
ــــن ئوا  ــــا بكی ــــزانكی حمڕەشــــید ئاغ یری خر ســــگئ

مڕەشـــید و ســـعادەتی ژنـــی نــــونرایتی الدێ دەبینـــین ح
دەكن، ل كاتكدا منداكانیان تا ئنـدازەیك ھگـری سـیما و 

شار بو شووناسیوە ك ل واقیعی . عق و ڕەفتاری شارن



 

ھـبت . ئمدا ھی نك شار ب شووناسی ڕۆژئاواییـانیوە
ـــــدی نزیكـــــ ی ھر یك لم كســـــتییانش ســـــرباری پیوەن

نوانیــــان ھر یك شووناســـــی خـــــۆیی ھی، ك ب ئاســـــانی 
یكـك ل الین سـركوتووەكانی . لوانی تـر جیـا دەكـرتوە

ئم ڕۆمان ئوەی ك ھر كسـتییك ب جۆرـك بینـا كـراوە 
ب ئاســـــانی دەناســـــرتوە و ل كســـــتییكانی تـــــریش جیـــــا 

تـــایبتی ھروەھـــا ھر كســـتییكیش ئاڕاســـتی . دەكـــرتوە
خـــــــــۆیی ھی ل جـــــــــوو و ڕەفتـــــــــار و ھـــــــــسوكوت و 
بیركردنوەدا ك شووناسی كستییكان بوە دیاری دەكرت 
و بگـشتیش مرج نیـی جـوو و بیركـردنوە و ڕەفتــاری ئم 
كســــتییان ھاوشــــوەی جــــوو و بیركــــردنوە و ڕەفتــــاری 

وە خـۆیـت ئدەدو ك كتییسـر كھ ت، واتر بتی نووس
دەدوــت و خــۆیتی بیــر دەكــاتوە و خــۆیتی ڕەفتــار دەكــات، 

دیـــارە ئوە ئاشـــكرای یكـــك ل الوازییكـــانی . نك نووســـر
 ل ك وەیــوردی ئ ــانی ك ــرۆك و ڕۆم ــاكردنی كســتی چی بین
زۆرك ل دەقكاندا كستییكان شووناسی تایبتییـان نیـی و 

نــووس یــان زۆربی كســتییكان ك دەدوــن خــودی چیرۆك
ـــــــان پۆشـــــــیووە، بم ئوەی لم  ڕۆماننووســـــــن و دەمامكی
ـــت خـــودی ئو كســـتییی ك ڕۆمـــاننووس  دا دەدوـــان ڕۆم
ئفراندوویتی و ئازادی پـداوە تـا بجووـت و بیـر بكـاتوە و 

  .                بدوت
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ـــدەین، ئوا  ئگر ســـرنجی كســـتی حمڕەشـــید ئاغـــا ب

شینی كورەواریمــــان دــــت پــــش چــــاو ك كســـتییكی الدنــــ
ــــۆ گل و  ــــسۆزە ب خۆبــــووی دوابكی ســــادە و بتییســــك
ــــــانی ھمــــــوو شــــــت و  ــــــۆ بالوەن نتوەكی و ئامــــــادەی ب
 وە لشـییكزانخ ت بنانتی خۆیی تكی تایبرژەوەندییب
 ی كـورد، واتلسـم و و مكوومدا بكی پتوابوونناوی بپ

 شـــۆڕگكی ڕۆمانـــسیی ل واقیعــــی حمڕەشـــید نمـــوونی
سیاســی و كــۆمیتی و حیزبــایتی ئــمدا ك ل پنــاوی ئو 
ـــان  ـــانت ژی ـــدان و تن ـــادەی قوربانی ـــسییدا ئام ـــشق ڕۆمان عی

خشینیــــــشب . ــــــتوە دەڕوانمتمــــــان زۆر ب تییســــــم كئ
ــــامكردنی ھی  ــــانت ل م ــــزانكی و تن ــــدامانی خ ئن

دا ھیچ گومانكی ال دروست نابت، ھر چۆن كچیدا لگڵ كوڕ
خكی الدێ ل سنووری پیوەندی داخراوی گونددا ب بواوە 
ســیری خــاونی ئو پیوەنــدییان دەكــات و گومــانی ئوەی ال 
 ت كنبـدۆڕ یو متمـانكـچ یـان ئـافرەت ئ ـت كدروست ناب

ت ئوی پیاو پی بخشیوە، ب تـایبتیش بشـداریكردنی ئـافرە
ل كــار و برھمھنانــدا ل الدێ جۆرــك ل كســتی پیــاوانی 

ھر ئوەش وا دەكات . بۆ ئافرەتی الدنشین دروست كردووە
ل حمڕەشید ئاغا ك ھ ب كوڕ ناو ببات و ئم وەسفی 
باوكیشی بۆ كـچكی ئوەی الی كـچكی دروسـت كـردووە 

و دەاللش ئمـــــــت و ئكـــــــوڕ بزان خــــــۆی ب م كرھب ت
دەھنــــت ك تنــــانت خــــودی ئــــافرەتیش ناڕاســــتوخۆ ددان 

بری ئافرەت پیاو بووایی خۆش بوو لپ ت كوەدا دەنب  .  



 

 یی حیزبـی ھوپـایوەی پلرباری ئڕەشید ئاغا سـمح
ــــۆمیتی  ــــی ك ــــشان دەدات ك پگیك ــــسان وا خــــۆی نی دی

ـــگ پاراســـتنی ئو  ـــت و ھمیـــشش بتن بباشیـــشی ھ گـــ پ
ــداكانی  ــسوكوتی من ھ ك ــشی وای كــۆمیتییوەی و پی
ڕۆی لبرچاو دەبینت لو بوارەدا و ھروەك ھكردن یان 
ھر كـاركی نـابج ك ھركـام ل منـداكانی ئنجـامی بـدەن 
ب نرنـــی دەشـــكتوە بســـر ئودا، وەكـــو بـــاوك و وەكـــو 

وە ئاشـكرا دەكـات ك ئمش ئ. كستییكی كۆمیتی دیار
لو كۆمگایی دەقكی تدا برھم ھاتووە، ھسوكوت و 
ـــجگ ل خـــۆی كـــاریگریی ئاشـــكرای  ـــاك كس ب ـــاری ت ڕەفت

یكانیش ھنزیك سر و كر دەوروبسل.  
ــادا، كســتی ســعادەتی  ــاڵ كســتی حمڕەشــید ئاغ ل پ

ی دایك یان ئافرەتنموون وە، كشپ تكی سادەی ژنیشی د
الدنــــشینی كــــوردەواریی ك ھمیــــش بــــدەنگ و ب ھمــــوو 
شــــتك ڕازیــــی و ھــــیچ دەور و نخــــشكی نیــــی ل بیــــار و 
بڕـــوەبردنی مـــاڵ و خزانكیـــدا، بكـــو ب پـــچوانوە ئم 
 ـی ڕازیـیم پی چی بكـات ئردەكتی و میردەكپاشكۆی م

كـو سـبر ل دوای و ھیچ ڕەتكردنوەیكی نیی، بكو ئم وە
تنانت زۆر جار ل ملمالنـ و نـاكۆكی . مردەكیوە دەڕوات

نوان منـداكان و باوكیانـدا، پـشگیریی باوكیـان دەكـات و وای 
 جــاب ــاركی نادروســت و ن ــان ھــیچ ك نیــشان دەدات ك باوكی
ــدیی گــشتی  ــاوی برژەوەن ناكــات و ھرچییكــیش بكــات ل پن

ـــــــ ـــــــدای و ھروەك ب ـــــــسوكوتیش خزانكی ـــــــدێ ھ ۆ ھن
 ــی وایش دەكــات و پــو ــشتی ھ و تنــانت گ سرزەن
ئو جـــــۆرە ھــــــسوكوتان دەبــــــت ھــــــۆی ناشــــــیرینكردنی 

  .                                           ناووناوبانگی حمڕەشید ئاغا



 

 ل ،ڕەشـــــــید ئاغـــــــایمورەی حكـــــــوڕە گ جیـــــــد كم
نیزمدا ئنـدام و پـ ناچـت بـوای ڕكخراوكی چپی پان ئرا

 ندامیـــشی لئ ـــت و بـــوون ب بتـــی ھوایتی نلســـم ب
 ــــش ــــووە ب ھــــۆی ئوەی ھمی ڕكخراوكــــی لو جــــۆرەدا ب

عتــا نھــایی ل ڕــگی . پیوەنــدی لگڵ باوكیــدا خــراپ بــت
نیـــشاندانی پیوەنـــدی نـــوان ئم دوو كســـتییوە ك كـــوڕ و 

ــــاكی دەخــــات ــــاوكن ڕوون ــــوان چپ و ب ــــدی ن  ســــر پیوەن
 گشتی و لرانی دوای شۆڕشی ئیسالمیدا بئ كان لوەییتن

بگومان ئوەش ئاشكرای ك پیوەنـدی . كوردستاندا بتایبتی
نوان ئو دوو ئاڕاستی ھرگیـز پیوەنـدییكی بـاش نبـووە، 
ئوەش ڕووناكی دەخات سر ئاستی پیوەندیی گشتییكان و 

ــــــوورەی ئو حیــــــزب و ئوە ئ ــــــات ك ئو كولت اشــــــكرا دەك
 ل ـت جــگناتوان كـدا دروسـتبوون، كولتـووری تكخـراوانڕ
خـــۆی كســـی تـــر ببینـــت، وات كولتـــوورك ڕای جیـــاواز و 

ئوەتا ل بارودۆخكدا . بۆچوونی جیاواز تیدا جگی نابتوە
 ر لرگـــریكب ی خۆیـــان بنـــانـــز و الیو ھم ئرجســـ ك

ازادییكـــان و بنمـــا دیموكراســـییكان دەدەن قم، كچــــی ئ
. لسر جیاوازی بیروبۆچوون ناكۆكن و ناتوانن پـكوە بـژین

 ــوورە ئاشــكرا دەكــات ك ئمش گوھر و مــاھیتی ئو كولت
ـــووركی  ـــدا برھم ھـــاتووە، ك بگومـــان كولت ی تكڕۆمـــان

ەگزەكـانی تاكەھندی داخراوی بارگاوی كراوە ب تـوخم و ڕ
توونــدوتیژی و عقیتــی تنھـــا مــن ھم و كســـی تــر مـــافی 
. بوونی نیی، یان بۆ ئوەی خۆم ھبـم دەبـ كسـی تـر نبـت

 ل ك وەیــــــدان ــــــین و لك بگومــــــان ھر ئم ئاســــــتی ڕوان
كـۆمگی كوردەواریــدا ھمیـش ھۆكــار بـووە بــۆ تقیــنوە و 

وك و كــوڕ بســر لــرەدا ل ڕــگی دابشـكردنی بــا. پكـدادان



 

ـــدا ئو  ـــان ئرانیزم ـــی و ئاڕاســـتیكی پ ئاڕاســـتیكی نتوەی
  .ملمالن و یكتر قبووڵ نكردن برجست دەكرت

ـــــری خـــــزانكی  ـــــدامی ت ـــــاروانیش دوو ئن ـــــو و ك گ
حمڕەشــــید ئاغــــان، بم دەور و كــــاریگرییكی ئوتۆیــــان 

 ی جــووو ئاڕاســت كر ڕووداوەكــانی ڕۆمــانســــای ل و بین
گشتی ڕۆمانك نیـی، تنیـا ئوەنـدە ھی ك گـو نمـوونی 
كچكی خاوەن حز و ئارەزووی كچانی و تنانت نالباریی 
شونیش كار ل سروشت و شوازی ھسوكوتی ئو ناكـات 
و ل ھر كــــویك بــــت وــــ و شــــیدای بینینــــی كــــوڕان و 

م كستیی نمـوونی پیوەندی دروستكردن لگیاندا، وات ئ
ــــایی لوە  ــــارەزووی دنی كســــتییكی ئیرۆســــیی ك حز و ئ
بھزترن ل الی ك واقیعی نالباری ژیان وای لـ بكـات حز 

ئگر سـرنجی ئم . و ئارەزووە دنیاییكانی سركوت بكرت
كســـــــتییان بـــــــدەین، ئوا بۆمـــــــان دەردەكوـــــــت ك ھر 

ـــــــدی خـــــــۆیی ھ ی و ب ئاســـــــانی ل كســـــــتییك تایبتمن
كســـتییكانی تـــر جیـــا دەكـــرتوە، ئویـــش ل ڕــــگی ئو 
 وە كتانو خاســی ئــگڕ دەیكــات و ل وە كوتانــسوكھ

ـــاو خـــودی ئم خزانشـــدا ســـرباری . ھیتـــی بگومـــان ل ن
ناكۆكی و نالبارییكانی دەرەوە نـاكۆكی و كـش و نالبـاریی 

وـــــــت، ئمش ئوە نــــــاوخۆی خــــــزانكش برچــــــاو دەك
ــــۆ  ــــی ئاســــایی ب ــــای خزانك ــــاننووس بین ــــت ك ڕۆم نیدەگ
ــــی  ــــزانوە ونیك و خی ئــــگ ڕ وەی لــــۆ ئ ــــردووین، ب ك
ـــــــی  ـــــــو خزانك كانی نـــــــدیی ـــــــاتن و پیوەن ئاشـــــــكرای پكھ

م . كوردەواریمـــــان بـــــداتنـــــاكردنی ئی وـــــگڕ واتـــــا ل ب
 خــــزانوە عتـــــا نھـــــایی نمـــــوونی برجســـــتی خزانـــــی

ـــــاتیش یكی  ـــــات، ك ئو پكھ ـــــشكش دەك ـــــان پ كوردیم



 

یگی كــۆمكھــاترەكی پی . ســــگڕ ــت لواتــا دەتوانر ب
ئم وــنیوە تیــشك بخــرت ســر چــۆنتی پكھنــانی خزانــی 
كوردی بگشتی و بتایبتیش خزانك ك باوك لگڵ خۆیـدا 
ـــــــاوی ئو ـــــــابت دەرەوە و ل پن ـــــــزانكی ھن مـــــــوو خھ 

ـــانی شـــاری  ـــانی ب ژی ـــووە قورب ـــاوەڕەی ك دوای كوت بیروب
  .خۆی و خزانكشی داوە

ــدامانی خــزانكی حمڕەشــید ئاغــادا،  ــاڵ ئن ھــبت ل پ
برایمۆك و شرزاد و دكتۆر سعیدی ڕەحمانی، سـ كسـتی 
دیــاری تــری ڕۆمــانكن، ك ھر یكیــان ل قۆنــاغكی ژیــانی 

ــــــان ھ ــــــگیوە ك ھر یك ھدا ئامادەبوونی ی، لو ڕوان
یكمیـان وات . لمـان ل الی خـۆیوە ھی خۆشویـستووە

ــــووڵ  ــــدە ق برایمــــۆك ئو كســــی ك ھ بجــــۆركی ھن
خۆشیویستووە، ونی ئوی ل ون نابت و دواتـریش دكتـۆر 
سعید ل ونی ئودا دەبینت و پدەچت خۆشویستییكی 

وەكــو جگــرەوەیك بــت بــۆ خۆشویــستی بــۆ دكتــۆر ســعید 
ب گـــورەی شــرزادیش، ھ ل ســـرەتاوە ھـــیچ . برایمــۆك

ھسـتكی نبـوو برامـبری، ھرچنـدە ل سـر كــاغز ژن و 
 شووی پـ ی كتناعو قئ یشتم دواتر گرد بوون، بم
ـــستی  ـــشان دەدا ك خۆشوی ـــدێ جـــاریش وای نی بكـــات و ھن

ـــدا دروســـ ـــووەلنوانیان ـــایی ڕۆمـــانكدا . ت ب ھروەك ل كۆت
 ،یكری ڕۆمــانم نووسـعید وای نیـشان دەدات ئدكتـۆر سـ
 وە، كتدەنووسـ ئۆتۆبایۆگرافیـای ھ ك یسو كیان ئ
 وەری لكی تتییســــــــــو ك دەشـــــ ســـــرباری ئوەی وەك
ڕۆمــــانكدا دەردەكوــــت وەكــــو گــــەرەوەی ڕۆمــــانكش 



 

دەب بـزانین ك ئم تـاك گـەرەوە نیـی بم . سیری بكین
ــانوەش ھی، ئوەش  ــری گ ــی ت ــانكدا، بكــو دەنگ ل ڕۆم
 ــــك لكوەیـــی نیـــشان دەدات، دیـــارە یانفرەگ ـــك لجۆر
 زیـــاتر ل ك وەیوەش ئانـــكـــانی فرەگنییرئ رییكـــاریگ
تیشكنیگایك یـان زیـاتر ل ڕوانـین یـان گۆشـنیگایكی بینـین 

ر بســـ ـــاتر دەخـــات ـــاكی زی رھم دەھنـــت، ك ئوەش ڕوون
كندەكانی ڕۆمانكۆی ڕەھ.  

  
  

)٥(  
 كیری ڕۆمـــانوە ســتییســـی بینــای كڕوانــگ ر لگئ
ـــن بســـر دوو جـــۆردا . بكیـــن ئوا كســـتییكان دابش دەب

جۆری یكمیان كسـتیی توەرییكـانن، ك ئوانـیش بـریتین 
ـــــریتین ل كســـــتی ئ. ل ھ و شـــــرزاد ـــــریش ب ـــــی ت وان

دیــارە مبســت ل كســتی . ڕووكش یــان كســتی دووەمــی
توەر ئو كســتییی ك نووســر ب وردی وــنی خــۆی و 
ــــانی  ــــانی و ســــیفات و خاســــت شــــارەوە و نادیارەك نھنییك

كسـتی توەریـی خـاوەنی ڕەھنـدی جۆراوجـۆری . دەكشت
ون و ورووژاندن و ب پی فیكری و ئخالقی و سۆز و ھچو

. جـــــووی ڕووداو ل ڕۆمـــــانكدا گـــــۆڕانی بســـــردا دـــــت
دەتوانرــــت كســــتی توەریــــی ب كســــتی جــــووو یـــــان 
 شــی بتی ڕووكســكــدا ككات ل مــت، ئداینــامیكی نــاو ببر

ھ و شـرزاد دوو . كستی جگیـر یـان وەسـتاو دادەنرـت
  .كیننموونی دیاری كستی داینامی



 

حمڕەشید ئاغـاو سـعادەتی ژنـی دوو كسـتی جگیـرن، 
ھر ل ســــــرەتای دەركوتنیــــــانوە ل ڕۆمــــــانكدا تــــــا دوا 
دەركوتنیــــــان ل قســــــكردن و ڕەفتــــــاركردن و جــــــوو و 
لكدانوە و ھسوكوتیاندا وەكـو خۆیـان دەمنـنوە ك ژن و 

راو و مردكی نخوندەواری نو كۆمگ و كولتووركی داخـ
ـــاوە و لســـر  ـــكوە ن ـــوون و خزانكـــی ئاســـاییان پ دواكوت

ل كاتكـدا . بنمای ئركی ھاوبشی خزانـداری بڕـوە دەچـن
ك حمڕەشید ئاغـا دەسـت دەدات كـوردایتی، ژنكی وەكـو 
ھاوبشی ڕاسـتقینی ژیـانی ئو ھاریكـاری دەكـات و ب پـی 

 ئم وەكـو ژنـی بیاری مردەكی دەجووت، بب ئوەی ك
ــدا ئم ژن ل . ئو ھــیچ دەوركــی ھبــت ل بیــاری مردەكی

برامبر ھموو فرمانكی مردەكیـدا ملـكچ و ھـیچ شـتك 
ــانت گــەرەوە ھنــدێ جــار پمــان دەــت . ڕەت ناكــاتوە تن

دەبوو لبرامبر ھندێ قسی حمڕەشید ئاغادا، سعادەتی 
 ،ـــردای ـــسی بك ـــدێ ق ـــی ھن ـــدەكردژن ـــوو . بم نی ـــان دەب ی

ســــعادەت لبرامــــبر ئو ئركــــاندا ك حمڕەشــــید بــــۆ 
 كی لمــیش شــتكــانی بــۆی دیــاری دەكــرد، ئری كچچــاود

ــی بپرســیایو ل ــدای ــۆ : جــۆری ھوــست بنوان ئی ئركــی ت
ــز ئو  ــی؟ بم ھرگی ــبر ب كچكانــت چی ــاوك برام وەكــو ب

 پـشتی ئم لكـدانوەیوە ئو بگومـان ل. پرسیارەی ندەكـرد
دەاللت برھم دت ك ل كۆمگی ئمدا ك ئم ڕۆمـانی 
ــووەت خــاوەنی  ــافرەت نب ــستا ئ ــاكو ئ ــاتووە، ت ــدا برھم ھ ت
ـــان  ـــت ی بت یـــان ڕای ھـــت بپرســـی بتوانـــای دەنـــگ بو مان
ئوەی ب دی نیی یان ب نابجی دەزانـت ڕەتـی بكـاتوە، بـا 

ھروەك ئوەش . ین مردەكیـــــــــــشییوە بـــــــــــتئوە ل ال
ــانی  ــاكو ســاتوەختی برھمھن دەســلمنت ئم كــۆمگی ت



 

دەقك كــــــۆمگیكی تاكــــــدەنگ ك ئو دەنــــــگش دەنگــــــی 
ڕەگزی یكم و ڕەگزی دووەم تیـدا ل ئاســتی غائیـب یــان 

ــاردای ــاوە ك . نادی ــیش پی ــبت مبســت ل ڕەگزی یكم ھ
  . ژن دەبت ڕەگزی دووەملو بارەدا

دیــارە ئوە ئاشــكرای حمڕەشــید وەكــو پیــاوكی ئاســایی 
 وەی لـت داوای ئتی، ناشیوتووی خكی دواكیگكۆم
ـــدا ھاوشـــوەی  ـــوەبردنی خزانكی ڕـــاری ب بكرـــت ل كاروب
پیاوی كـۆمگیكی مـۆدرن یـان كـۆمگی شـار بـت، بم 

ئوە بكیـــن ك ل كـــۆمگكی جــگی خـــۆیتی ئامـــاژە بــۆ 
ــت لبــری  حیــزب دروســت دەب ــات ھ و حمڕەشــیددا ك
نوخبی خوندەوار كچی زۆرـك ل نمـوون و ھاوشـوەكانی 
حمڕەشید دەبن برپرسیار و كسانی خوندەوار و بئاگای 

دیارە ھیچ گومان لوەشـدا نیـی . وەكو برایمۆك بڕوە دەبن
ل ســـرخ و بگ و كســـانی عشــــایر، ك ئم گـــوبژرە 

لبری عقی حیزبی و دیسپلینی حیزبـی ب عقـ و دیـسپلینی 
 ك وە ئاشـكرایكـدا ئكات ن، لوەی دەبڕتی حیزب بیخ
حیـــزب دامزراوی كـــۆمگی شـــارە، بم ل كـــۆمگكی 
. ھدا بو پی حیزب دەبت ئترناتیڤی خ و عشـیرەت

 كاتشدا سرباری بوونی ئینتیما بـۆ نتوە و نیـشتمان ب لم
ــــسیانی  ــــك ل ھســــتی ڕۆمان كی خۆڕســــكی، جۆروەیشــــ
شۆڕشگی سـرھدەدات، ھـبت ئوە ئاشـكرای ل ئاسـتی 
ــــو  ی نگمــــی كــــۆمرھب ــــسیان ــــشدا ھســــتی ڕۆمان گشتی
سروشت ك قۆناغی فیودیالی و خیتی وەكو قۆناغی ژیانی 

ەی شار یان قۆناغی ژیانی الدێ، ھاوشوەی كۆمگی دەرەو
نــــو سروشـــــت، بـــــۆی ئو ھســـــت شۆڕشـــــكییی ك لو 
 ك ی ئاســاییكی ڕۆمانــسیانســتدەدات ھرھدا ســــاغ قۆن



 

ئاگـایی نیــیمـی ھۆشـیاری و برھـین بم . دەتـوانین بر لھ
ڕوانگیوە دەتوانین كستی شۆڕشگانی حمڕەشید ئاغا 
ھبسنگنین ك برھمی ئو ھست ڕۆمانـسییی، ھروەك 
دەش وەھایـشی لـك بـدەینوە ئم حـات تنیـا حمڕەشـید 
ئاغا نـاگرتوە، بكـو ئوە دیـاردەیكی دیـار و ئاشـكرای نـو 

  .كۆمگ خیتییكان ب كۆمگی كوردیشوە
 تی نــزیكن لســعادەت دوو كڕەشــید و ســمح ڕاســت
 ردووكیـــــان لھ یوەوە ھیوەنـــــدی بوەش پئ كتـــــر، كی
واقیعكی كۆمیتی و كولتووری و مژووییـدا لدایكبـوون و 
ــد و  ــۆك و مجی ــی ھ و برایم ــوون، بم دەنگ پروەردە ب
ــــاوازە و  ــــوش لوان جی ــــانت گ شــــرزاد و ســــعید و تن

مش ئ. ھروەك ئم دەنگـــــان لنـــــو خۆیـــــشیاندا جیـــــاوازن
 ـــــاواز و جۆراوجـــــۆر ل ـــــی جی ـــــوونی دەنگ ـــــۆی ب ـــــووەت ھ ب
. ڕۆمانكدا، ك بو پـیش گوتـاری جۆراوجـۆر برھم دـت

 ـی وایپ ی تۆدۆرۆڤ كیو قسوە بۆ ئتش دەمانگمئ
ڕۆمان ل فرەزمانی و فرەگوتاری و فرەدەنگی و ل ھۆشیاری (

ــت م درھــان ب ــاییوە ل زم ــی). و بئاگ م پر بھ ) ــرەوی گ
ختــی ھب ( وەیی زمــان و گوتــارەوە شــایانی ئڕوانــگ ل

خونــــــدنوەی جیــــــاوازی بــــــۆ بكرــــــت، ك ئوەش ل الیك 
زینـــدوویی دەقك برجســـت دەكـــات و ل الیكـــی تریـــشوە 
وەك دەقكــی كــراوە پــشكشی دەكــات ك كــۆم ڕوانــین و 

و بو پــــیش ڕەھنــــدی فیكــــری و معریفــــی و مژوویــــی 
 م بوە، بخۆیــــــدا كــــــۆكردۆت ی لســــــایكۆلۆژی و مــــــۆرا
شـــــوەیكی گونجـــــاو ك جۆرـــــك ل ھارمۆنیـــــای ھـــــونری 
ڕۆماننووســـــین كـــــۆی كـــــردوونتوە و بنمـــــا و فزایكـــــی 
ھونریی ئوتۆی پ بخشیون، ك سرباری ئو ڕەھندانی 



 

باســـمان كـــردن، ئاســـتكی برزیـــش ل جـــوانی و بو پـــیش 
برھم بھنـــت، ك دەشـــ ئوەش ل ئاســـتی چـــژی جـــوانی 

یكمدا كاریگری لسر خونر ھبـت، یـان ل ڕوانگیكـی 
ــان بدەســت  ــستكی پۆزەتیف وھ ر بنمــی خــوــرەوە وە ت

  .بھنت
ڕۆمــــــــاننووس ل دوو ڕــــــــگوە كســــــــتییكانی نــــــــاو 
 ل م بــــریتییكی یــــگڕ ت، كندەناســــ مـــان پــــكڕۆمان

ی ڕاگــــــــگی ڕــــــــگڕ یــــــــدا ڕۆمــــــــاننووس لیانــــــــدن و ت
پــشكشكردنی زانیــاری جگیــرەوە كســتییك دەناســنت و 
ھــیچ بوارــك بــۆ خــونر نــاھتوە تــا بتوانــت ھــسنگاندن 

ھروەك دەشـــ نووســـر . بكـــات و ئو كســـتیی بنرخنـــت
خــۆی وەكــو گــەرەوە یــان ل ڕــگی كســتییكی تــری نــاو 

گیانـــــــــدن برامـــــــــبر ب یكـــــــــك ل ڕۆمـــــــــانكوە ئو ڕا
ــری نووســر  ــۆ نمــوون ھ لب ــت، ب كانی دەرببتییســك

شـرزاد پیـاوكی : (سبارەت ب كستی شرزاد ڕایدەگینت
وجوج و ترسنۆك. گكی گپیاو .( یاندنڕاگ م ڕستئ كات

ســـبارەت ب كســـتی شـــرزاد دەردەبرـــت، ئیتـــر بـــواركی 
وتــۆ بــۆ خــۆو ئنگاندنی تــر بــۆ ئــستــا ھوە ھتنر نــامن
ڕگی دووەم ك دەشـ ڕۆمـاننووس لبری . كستیی بكات

ك ) ئاشــكراكردن(بگرــت بــۆ ناســاندنی كســتییكانی ڕــگی 
ڕۆماننووس ن خۆی و ن ل ڕگی گەرەوەیكی دیارەوە و 
ـــارەی  ـــۆ دەرب ـــارییكی ئوت ن ب شـــوەیكی ڕاســـتوخۆ زانی

ك ر دەدات لنخو كو بوار بش ناكات، بشككانی پتییس
ڕگی دواندن و ھسوكوت و وەمدانوە و كاردانوەكانی 
ھر كستییكوە ئو كسـتیی بناسـت و ڕەھنـدەكانی ئو 

عتـــا نھـــایی ب شـــوەیكی . كســـتییی ل ال ئاشـــكرا ببـــت



 

ــك دەك جۆر كانی بتییســی كــن رەكی وــا ســ ــشت و بین 
 ی ئاشــــــــــكراكردن و بــــــــــگ ڕ ر لنخــــــــــو ــــــــــات ك دەك
ئنجامگیشتنوە بیان ناست، لم بارەشدا بواركی فراوان بۆ 
 ـــــــت ب یوەســـــــت ببوەی پـــــــۆ ئ خـــــــونر دەڕەخـــــــست ب

ـــدا بـــژی ـــین زۆربی . كســـتییكانوە و لگیان ـــوانین ب دەت
ــــنوەی دووەمــــدا وشــــ ل م ڕۆمــــانــــو ئكانی نتییســــك 

كــشراون و خـــونر دەتوانـــت ل ڕـــگی قـــس و گفتوگـــۆ و 
حمڕەشـــید ئاغــــا و . كـــاردانوەوە ئو كســـتییان بناســــت

 عید زیــاتر لجیــد و دكتــۆر ســو م عادەتی ژنــی و ھســ
ــانوە  ــسوكوت و كاردانوەكانی و ھ ــس ــگی جــوو و ق ڕ

ـــ بـــایخی ڕۆمـــا. دەناســـرن ن بگومـــان ئگر زۆر الینـــی پ
پـــشتگوێ بخیــــن و وەكــــو ڕەگزكـــی ئدەبــــی ل ڕوانــــگی 
چژەوە سیری ڕۆمان بكین، ئوە دەب ئو ڕاسـتیی بـزانین 
ك چــــــــژ ل ئاشــــــــكراكردنی كســــــــتییك و گڕان بدوای 
نھنییكانی و دۆزینوەی جیھانی پ ل نھنـی ئو كسـتییدا 

یـشتنی بدەست دت، وات چژ برھمـی گڕان و ب ئنجامگ
لرەدا ئگر خۆمان ل شونی خـونر دابنـین، ئوا . خونرە

جـــــوو و ڕەفتـــــار و ھچـــــوون و كاردانوەكـــــانی ھ و 
برایمۆك و شرزاد و دكتۆر سعید و تنـانت حمڕەشـید و 
ســـــــــــــعادەیش ناچارمـــــــــــــان دەكن ك ب وردی دوای ئم 

ل ھچـوون كستییان بكوین ب مبسـتی بشـداریكردنیان 
و جـــوو و كاردانوەكانیــــادا ك ئوەش وامـــان لــــ دەكــــات 
لگیاندا بژین، چی ھوـستی ئو كسـتییانمان ب دڵ بـت 

  .یان نا، ك لوەشدا جۆرك ل چژوەرگرتن برھم دت
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ئگر ل ڕووی گرچنوە سیری ئم ڕۆمان بكیـن، ئوا 
 پیـەوی شـوازكی جگیـر بۆمان دەردەكوت ك مرج نیی

بۆ نموون ناتوانین بین گرچن لم ڕۆماندا . ل گرچن بكات
گرچنــی ئرســتۆیی ك ڕوواو پیــەوی زنجیــرەی نپچــاوی 
كــات بكــات ل ســرەتاوە ك بــوونی كــشیك ھبــت و برز 
ببــتوە تــا دەگــات لــوتك و پاشــان ب دابزیــن و چارەســری 

ـــایی بـــ ـــین . تكـــشك كۆت ـــوانین ب بكـــو لم ڕۆمـــاندا دەت
ھكشان و دابزینی تكو ل ڕەوتی جووی ڕووداوەكانـدا 
ــانك پــاش بدەســتھنانی  ــین ك كســتی ســرەكی ڕۆم دەبین
ــــشكاندن  ــــدا ڕووبڕووی تك ــــك ســــركوتن ل كۆتایی كۆم
دەبتوە، ك دەش ئو تكشكاندن زیاد ل بوارك بگـرتوە، 

اشتر بین دەش تكـشكاندن بـت ل ڕووی دەروونـی و یان ب
ئگر . عقــــی و فیكــــری و عــــاتیفی و تنــــانت فیزیكیــــشوە

ـــین ل ســـردەمی  ـــن، ئوا دەبین ســـیری كســـتی ھ بكی
منــــداییوە كســــتییكی تــــایبتی ھی و خــــاوەنی بـــــوا و 
 دەكــــات ل ــــ ــــۆی و ئوەش وای ل ــــانیكی تواوە ب خ متم

 مندای و الوتـی و تنـانت دوای شـووكردنیش وەكـو قۆناغی
ـــــدا  ـــــت، بم ل كۆتایی ووتوو دەربكرككی ســـــتییســـــك
ـــــت ك بدوای ئو  ـــــدن دەب ـــــك ل ڕووخان دووچـــــاری جۆر
ـــــــشوە ھرەس  ـــــــیدا ل ڕووی فیزیكی ـــــــدن معنوی ڕووخان
 ل فیـزیكیی رەسـو ھبا ھۆكـاری ئ ت، ئیتر گرنگ نییندەھ

  .ۆیشیوە بت یان بسریا بسپنرتدەرەوەی خ
 وەكو دوو ڕەگزی سرەكی Settingدیارە كات و شون 

ئم دەزانین ك لم ژانـرە . ڕۆمان و چیرۆكیش سیر دەكرن



 

ئدەبیـــــاندا كســـــتییكان ل ڕووداوی دەقكدا بشـــــداری 
 ك ،یوەیان ھچوون و كاردانو كردارو ھ ن و جوودەك

 ڕووداوانی بشـــداری تـــدا دەكن و جـــوو و بگومـــان ئو
كــردار و كاردانوەكانیــان ل شــوندا و ل كــاتكی دیــاریكراودا 

ـــت تســـوری ئوە . دەگن ئنجـــام ـــر ناتوانر ـــایكی ت ب مان
ــرچن ل دەرەوەی كــات و  ــت ك كســتی و ڕووداو و گ بكر

شون ب گورەی كستی ڕۆمانك ل . شون بوونیان ھبت
 وە دەســـت پـــتـــی كوردســـتانشـــارەكانی ڕۆژھ ـــك لكی
دەكات و بدوایدا چیاكان دت و پاشان سلمانی و جاركی تر 
 ب ندواشـــــو ــــت كتــــی ســــوید دوەش وچیــــا و دوای ئ

كوانی ڕۆمانرەی پاگو . ب نانم شول كر یگومان ھب
ونی پی گشـكردنی ڕووداوی ڕۆمـانك و برەو پـشوەچو

و ب پــی بینــاكرنی گشــی بایۆلۆجیــان و گشــی فیكــری و 
عقی پـاوانی ڕۆمـانك و ڕەوتـی ڕووداوە مژووییكـانیش، 
ل دەرەوەی ڕۆمـــانكدا ھمـــوو پـــكوە دەوری كاریگریـــان 

ب مانــایكی . ھی لســر كســتی پــاوان و ڕووداوەكــانیش
ــــان  ــــوو ئم ڕەگزان دەوری كاریگری ــــر ھم ھی لســــر ت

ــوو خاســت و بنماكــانییوە ــانی دەقك ب ھم ب . برھمھن
ــــین پــــاوانی ڕۆمــــانك ئگر  كی تــــر دەتــــوانین بیــــس ق
مژوویكی زنجیرەیی ھبت ك لو ساتوە دەست پـ بكـات 
ل كۆن ل تمنی دوانزە و چواردە ساندا لگڵ كوڕوكای 

ان لـــ كردبـــت، تـــا ئو كـــۆن یـــاری كردبـــت و داوای ماچیـــ
كاتی ك دەگات چیا و پاشان دەچت ئزگی دەنگی شـۆڕش 
و لوێ كار دەكات تا لگڵ برایمۆكدا عاشـقی یكتـری دەبـن، 
بم دواتــر برایمــۆك ب دــشكاوی ئــزگ بجــ دەھـــت و 
. پاش ماوەیكی كورت دەبت بژر بفرەوە و شـھید دەبـت



 

ـــارودۆخك حمڕ ـــر ب ـــات ژن و دوات ـــا ناچـــار دەك ەشـــید ئاع
منداكانی بنرت سلمانی، بۆ ئوەی ل مترسـی بۆردومـانی 

بم جـــاركی تـــریش ل كـــاتكی . دوژمـــن دووریـــان بخـــاتوە
دیــاریكراو و ل ئنجــامی ڕووداوكــی نادروســت ل ڕوانــگی 
خزانكی حمڕەشیدەوە بـۆ كردەوەیكـی دزـو ب ڕوانینـی 

ژنھنــانی باوكیــان، منــداكانی حمڕەشــید ئوان، ك ئویــش 
دەگڕنوە بۆ چیا و ژنكی باوكیـان ناچـار دەكن ئامـادەیی 
 ــــدات و ب ــــابوونوە ل حمڕەشــــید نیــــشان ب خــــۆی بــــۆ جی

ـــــــت دەكر ـــــــ ـــــــردەوەش ئم داوەی جبج وات لـــــــرەدا . ك
دەردەكوت ك ھ وەكو پـاوانی ڕۆمـانك ل دوو كـاتی 

چیـــا ژیـــاوەجیـــاوازدا ل  . ی مـــامو مـــا وەش ھدوای ئ
فتــاحی و مجیــدی بــرای چیــا بجــ دەھــن و دەگن وتــی 
 رەی ھــــو ــــت ك شــــون ب گ وــــرەدا دەردەك ســــوید، ل
 ل وەیویـــش گواســـتنئ ـــت كردا دســـورەی بگـــۆڕانی گ
جوگرافیای دواكوتووی ڕۆژھتوە، ك دەش ب سروشـت 

ووی پرەســـندنوە، بـــۆ ڕۆژئـــاوا ك دەشـــ ب دابنرـــت ل ڕ
دەش شـون ل ھر . جوگرافیای شار یان شارستانی دابنرت

یك لو دوو قۆنـــاغی ژیـــانی پـــاوانی ڕۆمـــانكدا، دەوری 
  .كاریگر ببینت ل برجستكرنی كستی ئودا

ب ھمــان شــوەی شـــون، كــاتیش لم ڕۆمــاندا مـــاوەیكی 
ــی ڕۆمــانك ب خایانــدووە، ھرچ ــدە كــاتی ڕاســتقینی گرچن ن

 چــونك ،ــی ــدە درژخــاین نی ــانی ڕۆمــانك ئوەن پــی ڕووداوەك
 ـت بـریتییدا باس دەكركڕۆمان بارەی ڕابردووەوە لوەی لئ
ل برھمــــی گڕانوەی پـــــاوان و گـــــەرەوە ك ل ئـــــستادا 

. دەكـاتوەدەگڕتوە و ل ڕووی یادەوەرییوە ڕابـردوو ئامـادە 
ڕاست ب پی ئوەی ك ل ڕۆمانكدا باس دەكرت ڕووداو لو 



 

كاتوە دەست پ دەكات ك سوپای دەوت ھرش دەكاتوە بـۆ 
بم كـــاتی ڕاســـتقینی ڕۆمـــانك ب . شـــارەكانی كوردســـتان

 دەچن دەكات ك وە دەست پو كاتل كوانرەی ژیانی پاگو
ە دەاللتی كاتی ھی ب گـورەی ئو شاخ و زیاتریش لو كاتو

 ی لو كــاتوە، تــا ئویــستییخۆش ونڵ برایمۆكــدا دەكگل ك
نخۆشـــــخانیكی وتـــــی ســـــویددا ب برینـــــداری دەكوـــــت و 

ژیانی پاوانی ڕۆمانك وات ھ ب . چاوەڕوانی مردن دەكات
ن پی ڕۆیشتنی كات پ ل جـوو و كـردار و ڕووداو و ھچـوو

وەیی . و كـــاردانوەریـــیت تســـم كوەش وای كـــردووە ئئ
ڕۆمــــانك ھم ل میــــانی جــــووی خــــۆیوە، ھم ل میــــانی 
ــارەی  ــەرەوە ل ب گ وەوە كی ئــان گفتوگۆكــانییوە، ھم ل می
خــۆی و جــوو و چاالكییكـــانییوە دەیگــتوە، كســـتییكی 

ی ناڕاســـتوخۆدا شـــووناس ئاشـــكرا بـــت، ك ئوەش ل شـــواز
ئاشـــــكرا دەكرـــــت، ئویـــــش ل ئاســـــتی یكمـــــدا ل ڕـــــگی 
ـــــــۆ ك مبســـــــت لمش  ـــــــگی گفتوگ ڕ وە بئاشـــــــكراكردن
 ــت پۆلی ھــۆش دكنیكــی شــم بارەشــدا تل ،نــانی زمــانكارھب
ئاراوە ك لم ڕۆمـاندا زیـاتر ل شـوەی مۆنۆلۆگكـانی ھدا 

 تیــدا شــتگلكی زۆر ب دەردەكوـت، ك مۆنۆلــۆگی نــاوەوەن و
مشكیدا تدەپڕت و وەكو كستییكی نـیگران و پـ خیـاڵ و 

ھر لو میانشــــدا ل زۆر كاتــــدا ب . پــــ داــــغ دەردەكوــــت
بۆ نموون لو كاتانی . فالشباك دەگڕتوە بۆ ڕابردووی خۆی

ـــــات، ب فالشـــــباك  ـــــستی شـــــرزاد دەك ك ھســـــت ب خۆشوی
ەمی پیوەنــدی خۆشویـستی خــۆی لگڵ دەگڕـتوە بــۆ سـرد

برایمۆكدا و تنانت جۆرك ل ھاوشوەبوون لنوان شرزاد و 
برایمۆكدا دروست دەكات، ب جۆرك ھست دەكرت ئوەی لو 
كاتدا ھ خۆشی دەوت، یان ھست ب خۆشویستنی دەكات، 

ــ ــاوە نیــی ك ئــستا مردتــی، بكــو ئو پی اوە ل ڕاســتیدا ئو پی



 

 خۆشیویــستووە ك ــشتر ھپ كی تــر كی پیــاوــنو بــووەت
ـــــۆك ـــــش برایم ـــــی . ئوی ئمش ل كســـــتی ھدا جكوتك

ترسناكی بج ھشتووە و تنانت ئامادەبوونی ھمیشیی ئو 
ونی ل مشك و ھستی ھدا و براوردكردنـی بردەوامـی 

رەكی برزاد ھۆكاری ستی شسك كانی بـشكی دیاری كش
یرزاد و . ھشـــ وەی لدوای جیـــابوون وەكردنم ھاوشـــئ

خۆشویــــستنی ســــعید و پكوەبــــوونی لگیــــدا ھر بردەوام 
دەبــــت و ب ئاشــــكراش ڕایــــدەگینت ك ئوەی ئو خۆشــــی 

كـــی تـــری برایمـــۆكینكـــو وب ،عید نیـــیـــت ســـدەو . واتك
 بگورەی ھ ك بایخی كاتی ھی دەتوانین بین ئو كاتی

 ویـش لدا كردووە و ئویستی تیدا خۆشت ك یو كاتنیا ئت
ڕاستیدا ئو كاتی ك تیـدا برایمـۆكی خۆشویـستووە، یـان دوای 
ـــك  جۆر كدا بئاســـت ـــك و لمـــۆ ك شـــھیدبوونی برایمـــۆك ب
شـــــرزادی خۆشویـــــستووە، یـــــان دواتـــــر شـــــتان ســـــعیدی 

ھرچندە سـعید ل ڕوانینـی ھوە ونیكـی . ووەخۆشویست
وات دەتوانین بین ك كات الی ھ تنیا . تری برایمۆك بووە

ئو كــــات دەاللتــــی كــــاتی ھی ك ب خۆشویــــستی بارگــــاوی 
ــــــت م . كرابرھب تو دەاللتردا ئكی قــــــووئاســــــت ش لمئ

تیدا مانـا و بـایخی دەھنت ك ژیان بگشتی تنیا ل خۆشویس
ـــری ئوەی تۆمـــاری  ـــ مـــژوو لب ـــیش دەب و پر بو ھ یھ
 ویـستت، پین برانكاری و كوشتن و بنگ و كارەسات و وج
ـــانی ك ب خۆشویـــستی  ـــت ل تۆمـــاركردنی ئو كات ـــی ب بریت

  بارگاوی كراون
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ــەرەوە  وە و گانــ گ )Narration and Narrator (
ـــگی خـــۆیتی  ـــان كاتیـــشدا ج ســـرنجی گـــانوە و ل ھم

گانوە ڕووبركی فراوانی ل . گەرەوە بدەین لم ڕۆماندا
گانوە لم ڕۆماندا ب پـلی یكم . دەقكدا داگیر كردووە

گــــەرەوە ئنجــــامی دەدات، ك گــــەرەوە دەشــــ كســــی 
 تییســـك ـــك لكدا وەكـــو یكڕۆمـــان ل ـــت كر بنووســـ

ان دەردەكوت ك ئویـش دكتـۆر سـعیدی ڕەحمـانیی دیارەك
ك ڕۆمــاننووس زەمیــنی بــۆ ئوەش خــۆش كــردووە، ك ئم 
كســــــتیی ئو ئرك بگــــــرت ئســــــتۆ، چــــــونك ھر لگڵ 

ـــــت ش دەكرـــــشكناســـــاندنیدا وەكـــــو چیرۆكنـــــووس پ . وات
دەتـــوانین بـــین زنجیــــرەی ڕووداوی ڕۆمـــانك ب بیــــانووی 

ــ ــژەی ژی وەی درئ وە كتك دەینووســســو ك یانی ھ
 یكوانوەی ئۆتۆبایۆگرافیـای ژیـانی پـاانـوەش وەكو گئ

ھروەك ل الیكــی . و ل الین ســعیدەوە پــشكش دەكرــت
تریشوە زۆرك ل دایكۆگ و مۆنۆلۆگكـانی ھ ل الین 

ـــــشكش دەكـــــرن ەرەوە پـــــ وەشـــــدا . گانگ ـــــان ل بگوم
ــــــاكیی كی زۆر دەخــــــرت ســــــر ڕووداو و جــــــوو و ڕوون

ــرۆكك ك لوەشــدا  ــاوانی چی ــانی پ ھچــوون و كاردانوەك
بنمـــــــــای ئم كســـــــــتیی و ڕەھنـــــــــدەكانی و ڕوانـــــــــین و 
ھوـــــــــستكانی دەردەكون و ب ئاشـــــــــكرا ھ وەكـــــــــو 
كســـــتییكی سروشـــــتی نـــــو واقیعـــــی ژیـــــانی ڕۆژانمـــــان 

وە بۆ ئو بۆچوونی ك پی ئمش دەمانگت. دەردەكوت
ـــــی ل ھمـــــوو ژانـــــرە  ـــــان وەكـــــو ژانركـــــی ئدەب وای ڕۆم
ئدەبییكانی تر زیاتر پیوەنـدی ب واقـیعوە ھی، ھرچنـدە 



 

 ــیع ــاكردنی واق ــی ك ڕۆمــان ون ــسی ئوە نی مبســت لم ق
ــــر . وەكــــو ئوەی ھی، یــــان وەكــــو ئوەی ك ھبــــووە خن

ینوەی واقیعك ك دەشـ زۆر مبست ئوەی ڕۆمان نووس
 كوخۆ ڕۆمـانیـان ناڕاسـت ،یھ ی كو واقیعت لجیاواز ب

یوە ھییوەندی پەرەوە . پوەكانی گانوە گرەشر لھ
 ك یـــیع ـــاكردنی ئو واق ـــان بین ب ئاڕاســـتی دروســـتكردن ی
دەشــ ڕۆمــانك لــی بــدوت و برجســتی بكــات، نك ئو 

مـــانك تیـــدا ڕووی داوە، یـــان ڕووداوەكـــانی واقـــیعی ك ڕۆ
  .لووە وەرگیراون

كستی گەرەوە پكھاتیك لنوان گـەرەوەی بـابتی 
و گەرەوەی زانیاری سنوورداردا، ك ل یكمیاندا گـانوە 
بــوونی ھی ببــ بــوونی گــەرەوە و دەنگــی ڕاســـتوخۆی 

انـكـو گب ،بوونیان نیی وە كانپـشتی گفتوگـۆ و گ وە ل
ل دووەمیــشیاندا وات ل . دایكــۆگ و مۆنۆلۆگكــانوە پكــدت

 ك دەكـــاتســـر كوەی زانیـــاری ســـنووراردا نووســـانـــ گ
 ـــ ـــاندا ســـعید ئو دەورەی پ زمانحـــای خـــۆی، ك لم ڕۆم
ســــــــپردراوە، ئم جــــــــگ لوەی گفتوگــــــــۆ و دایلــــــــۆگ و 

ڕۆمــانك دەوریــان مۆنۆلۆگكــانی پــاوان و كســكانی تــری 
ھی ل ئاشــــــكراكردنی ڕەھنــــــدەكانی كســــــتی پــــــاوان و 

ھروەك . كستیی توەری و دووەمییكانی تری ڕۆمـانكدا
لم كاتدا ڕووداو و جوو و كار و كاردانوە دەبت ب ھۆی 
دەرخـــستنی بـــاری دەروونـــی و فیكـــری و عقـــی و ئخالقـــی 

گاندنی ئم كســـتیی ك كســـتییك و لو كاتشـــدا ھـــسن
ـــــت كســـــتییكی  دەب ،یتی ھســـــســـــت كبـــــرەدا م ل

  .خۆنمایشكر ل برامبر ئوانی خونر یان ئوانی تردا
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لرەوە دەگڕینوە بـۆ قـسكردن لسـر الینكـانی تـری 
ڕۆمانك، ئویش ب مبستی گڕان بدوای دۆزیـنوەی ئو 

.  دەقكـــی داھـــنران برزی دەكـــاتوەپرســـیاراندا ك وەكـــو
ھروەك ھوڵ دەدەین ئاڕاسـتی پرسـیارەكانیش دەستنیـشان 
ـــنوەی  ـــن و لو ئاقارەشـــدا بدوای ئاشـــكراكردن و دۆزی بكی
ـــاركی لو جـــۆرەش  ـــین، ك ڕدا بگكـــشتی دەق ـــانبینی گ جیھ
پویــــــستی ب ڕاڤكــــــردن و شــــــرۆڤكردن و شــــــیكردنوەی 

یھ كی دەقنالیمدەق ھ دەبــــ مــــان وایكــــدا پكات ل ،
 خۆ، تاكربری زیندوو و سكی زمانی و ھونیكھاتوەكو پ
ڕووبرك بت بۆ قـس لسـركردن، ھروەك پكھـاتی دەق 
تاك ناوەنـد و سـرچاوەیك ك دەبـت ل سـنووری ئودا بـۆ 

  .دۆزینوەی مانا و دەالالت و پرسیار و جیھانبینی بگڕین
تر ئاماژەمـــان بـــۆ كـــرد، ھ وەكـــو پـــاوانی وەكـــو پـــش

 ـــا كـــراوە ك ـــا بین ـــانك كســـتییك ب شـــوەیكی وەھ ڕۆم
جۆرــك ل شووناســی تــایبتی خــۆیی ھی و ب شــوەیكیش 
ئامادەكراوە ك بۆ ئو ئركان ئامـادە بـت ك لگڵ جـووی 

ـــشوەچوونی ڕووداوی ڕۆمـــانكدا ڕوو دەدەن رەو پم . بئ
سنـد ئاشـكرای كتی ڕەھیكی كـۆمڕاستیدا پاشخان ل تیی

ــیوە  ــدی پاشــخان الدی ــدا ل خزانكــی مامناوەن ھی، ل كاتك
ـــا ئاســـتكی وەھـــای  ـــاوەوەی وت ت ـــشی ل ن ـــاتووە و خۆی ھ
 تیییكـــــــــۆم و بـــــــــارودۆخـــــــــی ئپ ب نـــــــــدووە كخو
دواكوتــووەی كــۆمگی كــوردی وەكــو كســكی ھۆشــیار و 

ــا ــتبئاگ وكی .  دەربكتییســی كــوون ل ڕاســتیدا ھ نم
ڕۆشـــــنبیر یـــــان بـــــۆرژوای بچـــــووك ل ڕووی نــــــاجگیریی 



 

كــــۆمیتی و دەروونــــی و ھروەھــــا ل ڕووی بیــــاردان و 
ھوــــــست وەرگــــــرتنوە برامــــــبر بوەی ك ڕاســــــتوخۆ 
پیوەنــــــدی بوەوە ھی، یــــــان ئوەی ل دەوروبریــــــدا ڕوو 

ستوخۆ یان ناڕاستوخۆ كاریگری لسر دەدات و دەش ڕا
ھ ئو كچی ك ل قۆناغكی درەنگتر ل كاتی . ئو ھبت

ھـۆی ئمش . سروشتی خۆی ھست ب كچنـی خـۆی دەكـات
دەگڕتوە بۆ دەوری كاریگری باوكی ك ھر ل منـداییوە 

كوڕە و كچ نیی مدەیگوت ئ . یم قسوەی ئند بارەكردنچ
ل سـتی ھسـت و نر ھسـری لوە كاریگن باوكییالی 

ھبـــوو، ب جۆرـــك ك ھر ل منــــداییوە ل كـــۆن لبــــری 
ئوەی یاری لگڵ كچان بكات و زیاتر تـكوی كچـان بـت، 

دیارە ئو . یاری لگڵ كوڕان دەكات و تكوی ئوان دەبت
یری بكیــن، تكوبــوون ئگر ل ڕووە سروشــتییكوە ســ

ــــــداری  ــــــین دروســــــت وای كــــــچ زیــــــاتر میل ب وا دەبــــــئ
ـــت و ب پچوانشـــوە ڕاســـت، بم  ـــوونی كـــوڕ ب تكوب
ئوەی لرەدا ئاسـایی نیـی ئوەی ك ھ لژـر كـاریگریی 
غریزە و حز و ئارەزووی كچانیدا نیی ك تكوی كوڕان 

چنــی خــۆیتی لژــر دەبــت، نخــر بكــو بــۆ شــاردنوەی ك
كاریگریی جۆرك ل دەمامككردندا ك ئوەش ل ھانـدانكانی 

بم ل ڕاستیدا ل پشتی ئم . باوكییوە ل الی دروست بووە
 كــان ــاوانی ڕۆم ــت ك پ م درھب تو دەاللوە ئبۆچــوون
لبری ئوەی ل سنگری ئـافرەتوە برگـری ل خـۆی بكـات 

 ڕاســـتقینی خـــۆی ل برامـــبر ئوی و ھوڵ بـــدات بـــوونی
پیاودا بسلمنت، كچـی ھوڵ دەدات ل ڕـگی شووناسـكی 

بگومان . ساختوە جگی خۆی بگۆڕت و بچت شونی پیاو
ــمدا  ئمش زیــاتر ئوە دەردەخــات ك چــۆن ل كــۆمگی ئ



 

وەكـــــو كـــــۆمگیكی دواكوتـــــووی داخـــــراو، ھ وەكـــــو 
ازەیك ھۆشـیار لبـری ئوەی ل سـنگری ئافرەتكی تا ئنـد

ڕاستقینی خۆیوە برگری ل مافكـانی خـۆی بكـات، كچـی 
شووناســــی ڕاســــتقینی خــــۆی ل بیــــر دەكــــات و دەیوــــت 

ئمش ئو ڕاسـتیی . بگوازتوە بۆ سنگری ڕەگزی یكم
 ك لشـــــكـــــو بم، بكزی یر ڕەگك ھن دەردەخـــــات ك

ــــــ ری بیركــــــردنوە ل ڕوانگیكــــــی ڕەگزی دووەمــــــیش لب
فیمینیستانوە، ھوڵ دەدەن سنگرەكی خۆیان بج بھـن 

ئگر ئم بۆچوون بگوازینوە بـۆ . و بچن سنگری پیاوەوە
نـــو واقیعـــی كـــۆمیتی خۆمـــان ك ڕۆمـــانك لو واقـــیعدا 
ــــــنی ئو  ــــــین زۆری برھم ھــــــاتووە، ئوا ب ئاشــــــكرا دەبین

ۆمگی ئــمدا باســی مســل و كــشكانی ئافرەتــانی ل كــ
 وەی لبــــــری ئل ن كو ئافرەتــــــانوە ئن، ئئــــــافرەت دەك
ــاتی ڕكخــراوی ڕاســتقینی ئافرەتانــدا و ل ڕوانگیكــی  خب
فیمینیــستانوە خبــات بــكن بــۆ ســینوەی چمكــی ڕەگزی 
یكم و دووەم ك تنیـــــا لو كـــــاتدا یكـــــسانی ژن و پیـــــاو 

ی دروست دەبقینشووناسـی ڕاسـت وەی ھمان شت، ھ
خۆیان دەگۆڕن، یان ل ڕگی حیزبوە ئیدیعای خباتی ژنـان 
دەكن، ك دەتـوانین بـین ل ڕــگی حیـزبوە ھنــراونت ئو 
میدان و ل ڕاستیدا زۆرینیان داواكاری مافی ئافرەتان نین و 

.  دەگینـتناشزانن مسلی ئافرەتان و ئازادی ئافرەت چـی
ھش ھرچندە وەكو كادركی حیزبـی دەرناكوـت، بم 
دیــــسان ناڕاســــتوخۆ ب دوو ئاڕاســــت ھمــــان دەور دیــــاری 

ـــــاوكی و . دەكـــــات ـــــاریگری ب ـــــان ئوەی ك ئم ب ك یكمی
خزانكی ل حیـزبوە ئـاوە و پـش ئوەی وەكـو ئافرەتـك 

مرگیكی پیاو ل ڕەفتار و ھسوكوت بكات، وەكو ھر پش



 

دووەم ل كـــــــاتی . چیـــــــا ڕەفتـــــــار و ھـــــــسوكوت دەكـــــــات
ـــراو و  ـــی داگیرك ـــی نتوەیك ـــاری نتوەی ـــزووتنوەی ڕزگ ب
دابشكراوی وەكو كورددا لبر ئوەی ئاسـتی چوسـاندنوە 
و زەبروزەنگی دەستی داگیـركر ھنـدە توونـد و بھـز بـووە، 

میتییكـانی تــر ئافرەتـانیش وەكـو زۆربی تــوژ و چیـن كۆ
ــی و ســندیكایی و  ــست و داوا كــۆمیتی و مدەن لبــری وی
ماف مدەنییكانیان دەبن ھاوكار و ھاوخباتی پیاو ل پناوی 
ئــــازادیی سیاســــیدا لســــر بنمــــای بوابــــوون بوەی ئگر 
ئازادیی سیاسی بوونی نبـت، ئوا قـسكردن ل ئازادییكـانی 

لت جــگ ل وەھــم ھیچــی تــر نیــی و تــر و باســی مــاف و عدا
  .ھیچ مانایكی نابت و ھیچیش برھم ناھنت

 دەكــات كــات ھ نی وا لســتی كــوڕدەســتبوونی ھبا
ـــاری  ـــۆن ی ـــوڕانی ك ـــواردە ســـایدا لگڵ ك ـــی چ ك ل تمن
دەكـــات، یكـــك ل كوڕەكـــان ب نـــاوی كمـــال یـــان جمــــال 

وەیش م بت ماچی بكات، ئوڕوویـدا دەی كی زۆر تووند ل
دەوەستت و وای نیشان دەدات ك ئم ئافرەت نیـی ھتـا مـاچ 
 وە ئاشكرایوە ئڕووی ڕاستیی كدا لكات ك بدات، لكوڕ ب
ــــــایبتی ل واقیعــــــی  ــــــان كــــــوڕ لو تمندا و بت ك كــــــچ ی
ــۆمیتی كــۆمگی كوردیــدا ب پرۆشــوە ســیری ھر  ك

گک لیوەندییجۆرە پ ردا دەكـات، چـونكرامـبزی بڵ ڕەگ
 دا نـــــین كو ئاســـــتكـــــان لریزییرە غنسروشـــــتی پـــــا ب
بتوانرت ب تواوی سركوت بكرن، یان كۆنترۆی تواوەتـی 

ئایــا ھر ل : دەشــ لــرەدا ئو پرســیارە ســرھبدات. بكــرن
ڕاســــــــــتیدا ھ كچــــــــــك ك ب سروشــــــــــتی پرۆشــــــــــی 

گل ستن نیییوەندیبریی پردا، یان كاریگرامبزی بڵ ڕەگ
قــسكانی بــاوكی بوەی ك ھ كــوڕە ئو بۆچــوونی ل ال 



 

دروست كردووە، یان دابونریتی كۆمیتی وای ل كـردووە 
ــی  ــاوی پاراســتنی چمك ــانی خــۆی ل پن ك حز و ئارەزووەك
ــامكی  ــدا ھ دەم ــان ل بنڕەت شــرەفدا ســركوت بكــات؟ ی

یــــان حز و . حز و ئارەزووەكــــانی دەشــــارتوەكـــردووە و 
ــــات ب قوربــــانی  ــــبر دەك ــــۆ ڕەگزی برام ــــانی ب ئارەزووەك
دەستكوتك ك بـریتیی ل گـۆڕینی كـاتیی پـگی كـۆمیتی 
ـــــــۆی ل مـــــــوە بـــــــۆ نـــــــر، ك ئوەش ب ڕوانینـــــــی ئو  خ

  .برزبوونوەی پگی كۆمیتی ئوە
 كـوڕ ڕەفتـار دەكـات، چ ھ ك دەچت شـاخیش ھر وەكـو

ل مامكردنیــــدا لگڵ پیــــاوان چ ل ھاتوچۆیــــدا ب قد چیــــا و 
 دا، چ لكـــی نـــاوچـــو شـــیو و دۆنر گـــرد و یـــاڵ و بســـب
ھــسوكوتیدا ل مــاوە و تنــانت لگڵ خۆیــشیدا ب جۆرــك 
ك ھـــیچ بایخـــك ب الینـــی ئـــافرەتتی خـــۆی نـــادات، تـــا ئو 

خو ی كندازەیئ ن م كـچڕاستی ئ ب ست بكات كر وا ھن
ــایی  ــارەزوویكی دنی غریــزەی كچــانی ھی و ن ھــیچ حز و ئ

یـــشتر . ھ ی پو ھۆكـــارانر كـــام لھ ی كم دەمـــامكم ئب
 ــــای باســــمان كــــردن ل پــــشتییوە بــــت، ناتوانــــت بــــۆ ھتاھت
پارزگـــاری ل بـــوون و مـــانوەی خـــۆی بكـــات، بكـــو حز و 

ــــارە ــــارە ئ ــــت و ھرەس بو ب دەســــت دەببا ــــان زووی ئافرەت
ناسروشتییی پشتر دەھنت و چـی تـر ڕووی ڕاسـتقینی ئم 

ئوەش كاتــــك ب تواوی . ئـــافرەت ب دەمامـــك ناشـــاردرتوە
ــسیان لگڵ  ئاشــكرا دەبــت، ك ھ ب شــوەیكی زۆر ڕۆمان

 لــ دەكــات برایمۆكـدا دەكوــت خۆشویــستییوە و ئوەش وای
ل ڕووكش و ل ھسوكوت و ڕەفتاری ڕۆژانشیدا بگۆڕت و 
ـــــدات و ڕووی  ـــــی ب ـــــووی ف ـــــشتر كردب پ ی كـــــامك ئو دەم

  .ڕاستقینی ئافرەتانی خۆی نیشان بدات
  



 

  
)٩(  

ئوە ئاشكرای ك ھ و برایمۆك نموونی دوو عاشـقی 
ی ڕاســــــتقینن، بم ل واقیعــــــی دواكوتــــــووی كــــــۆمیت

ــۆمگی ئــمدا ھــشتا ئاســتی تگیــشتن نگیــشتۆت ئو  ك
ئاست ك تاككس بتوانت ب ئازادی ماف تایبتییكانی خۆی 
 ك یسروشـــتیان و مـــافـــستیش ل ـــادە بكـــات، ك خۆشوی پی
تاككس نك ھر مـافی مومارەسـكردنی ھی، بكـو وەكـو 

ر دەكرــت، یكـك ل بنماكـانی كـۆمگی تندروسـتیش سـی
بم پـشمرگ و خـك ئو مـاف ب برایمــۆك و ھ ڕەوا 
نابینن و دووچاری سـختترین كـشیان دەكن و درۆیـان بـۆ 
ھدەبستن، ب جۆرك ك ھ دووچاری بزاری دەكن و 
برایمۆكیش وا ل دەكن ك ئـزگ و ڕاگیانـدن بجـ بھـت 

سرئنجام پاش ماوەیكی . نو لگڵ پشمرگ بكوت گڕا
 ت، كفرەوە و دەمررەسی بر ھژت بكورت برایمۆك دەب
 ورەتــرین كۆســت و كارەســات بگ ــت دەب وەش بــۆ ھئ
جۆرك دەست ل دنیا بردەدات و نـزیك لوەی ك بئومـدی 

ـــــت نبھ رەســـــی پـــــواوی ھت مـــــین . بكرحـــــاڵ یھ ب
اردەیكی سروشـــتییوە ك خۆشویـــستی ھ ب ھـــۆی دیـــ

ھرەســــی بفــــرە كۆتــــایی دــــت، بم ل ڕاســــتیدا ھۆكــــاری 
ـــــــو  ـــــــشمرگ و وەك ـــــــو پ ـــــــۆك وەك لدەســـــــتچوونی برایم

بگومــــان . خۆشویــــستی ھ خــــك و پــــشمرگ بــــوون
 وەی كرباری ئنـــاو شـــۆڕش ســـچیـــا و ل ل ـــش وات ول

نی باســــی ئــــازادی و دیموكراســــی دەكرــــت، بم ئازادییكــــا
تاككس ھیچ بوونكیان نیی و تنـانت چنـدین كسـیش لو 

خۆشویـستیش دەكوـت . بوارەدا دووچاری گیروگرفت بوون



 

ســـنووری ئازادییكـــانی تاككســـوە، بم نك ھر خكـــی 
ئاســایی، بكــو پــشمرگ و كــادیرانی حیــزب و برپرســانیش 

 ل دژی دەوەســتن و ب كـــاركی ســـووك و تنـــانت جۆرـــك
برایمـۆك قوربـانی دەسـتی ئو . ڕیسوابوونیش سـیری دەكن

تـوانین نادروســتی كــۆمگی ئــمی، وەكــو كــۆمگیكی 
ــــۆ  دواكوتــــوو و داخــــراو ك تانینكــــی نامرۆڤــــانی ھی ب

زەكـــوان دوو ڕەگیوەنـــدی نپ . وەش ھمـــان شـــھ ب
تیــــدا قوربـــانییكی تـــری ئو كولتـــوورەی ك خۆشویـــستی 

و ئاشكرابوونیـشی ڕیـسوابوون یدەغریـت و . قر دابونگئ
ڕەفتاری نابجی خك و پـشمرگ برامـبر ب برایمـۆك و 
ھ بو جۆرە نابجی نبـوای، ڕەنـگ برایمـۆك بو جـۆرە 
دـی نشـكای و ڕـگی نادیـاری لبر نگرتـای و نمـردای و 

ڵ ھگشــدا دەشــیا لو كاتلــشتنای ــر بگی بم .  ب یكت
ئامــاژەی ھرەس و شكــستھنانی خۆشویــستییكی ھ و 
برایمـــۆك ل شكـــستھنانی ھوە دەردەكوـــت، بـــۆ بینینـــی 
. ڕۆــی ژانــدارك لو شــانۆییدا ك برایمــۆك ئامــادەی كردبــوو

ــژووی  وا مئ ،ــشتنای ــر بگی ئگر برایمــۆك و ھ ب یكت
ــــــــداران لم دوورودرــــــــژی ش ردەوامــــــــی دنانی بكــــــــستھ

دا دەشیا كۆتـایی بھاتـاییگكی وەھاشـدا . كۆمبـار دیـارە ل
دەشیا ئاڕاستی ڕووداوەكـان ب ئاقـاركی تـردا بۆیـشتنای و 

كی تــر بــوایجــۆر ش بدەتــوانین . چارەنووســی ھ واتك
ی بین نھامتییكانی دواتری ژیانی ھ و دۆڕاندنی گرەو

  .بختی ھ ل مردنی برایمۆكوە دەست پ دەكات
 ــــت ــــت و دەچ دەھ جــــت بو وەش كدوای ئ ھ
ســوید، ھــشتا ناتوانــت لژــر دەســت و ڕكفــی كولتــوور و 

ــت ــاری بب ــوردی ڕزگ ــۆمگی ك ــونریتی ك گــوایی و . داب



 

 كی ئاشـكرایرمـانی بـاوك و دایكـی ئامـاژەیچبوون بـۆ فملك
ــاردانی چارەنووســی خــۆی . بــۆ الوازیــی ئم كســتیی بــۆ بی

ئمش ئوە نیــشان دەدات ك پروەردەی ڕابــردوو چ ڕۆڵ و 
ـــرۆكك و  ـــاوانی چی ـــستای پ ر ئســـل یكی ھرییكـــاریگ
 گكی كــــــــۆمســــــــر كــــــــستای ھر ئســــــــت لــــــــان تن

مـــ ـــو ئ ـــانی وەك ـــانك نك ھر . دواكوتووەك ـــاوانی ڕۆم پ
ینی وت پیەوی ئو پروەردە باوە دەكـات ك لسر زەم

 وەش ككـــو دوای ئب ،یدا ھمی ئـــگـــزان و كـــۆمخ ل
وت بج دەھت ب شوەیكی برنامبۆداڕژراو بت یان 
ــەوی ھمــان ئو یاســا و  ــاییوە بــت، ب تواوی پی ل بئاگ

دا دابونریـــت و كولتــــوورە دەكـــات ك ل كــــۆمگكی خۆیــــ
ـــو . بادەســـتن ـــر ســـرباری ئوەی ھ وەك ـــایكی ت ب مان

كســكی ڕۆشــنبیر و بئاگــا دەردەكوــت، بم ب درژایـــی 
 یو ئاڕاســــتدا بكــــان ــــادەبوون و جــــووی ئو ل ڕۆم ئام
نجــوووە ك دژی ئو كولتــوور و عقــ و دابــونریت بــاوە 

ــاو و بادە ــدا ب ــۆمگی كوردی ــت ك ل ك ســتنبووب . دەشــ
ئمش پیوەنــدی بوەوە ھبــت ك ھ كچكــی پیوەســت 
بـــووە ب خـــزانكیوە و ھۆكـــاری ھاتنیـــشی بـــۆ شـــاخ ھـــیچ 

وات ئم وەكــــو . پیوەنــــدییكی ب خــــودی خــــۆیوە نبــــووە
ــی ئو لســر  ــا و ڕوانین ــاتووەت چی كســكی شۆڕشــگ نھ
 شــــۆڕش ئاشــــكرا نیــــی و لوەش ناچــــت ن ب شـــــوەیكی

بئاگایان و ن ب شوەیكی ڕۆمانسیان بـوای ب شـۆڕش و 
ــــۆی بــــاوكییوە  ــــو ئم ب ھ ــــداری ھبــــت، بك ــــاری چك ك
 وەی لرباری ئــــشی ســــ ــــاو شــــۆڕش و باوكی ــــشتۆت ن گی
ــدا بــووە، بم  ئاســتكی برپرســیارتی برزی نــاو حیزبكی
 رەوە بكـاتشـایكی عپیاو ڕەشید لمیتوانیوە حشۆڕش ن



 

پیاوكی شۆڕشگی ئوتۆ ك ب مانای چمكی شۆڕشگی، 
ئمش گوھر . خباتگی ڕگی ئازادی و گۆڕانكـاری بـت

و مـــــاھیت و برنـــــام و پـــــۆژەی شـــــۆڕش دەخـــــات ژـــــر 
پرسـیار لوەی ك ئایـا دەشـت شۆڕشـك ھبـت . پرسیارەوە

بب ئوەی برنامی گۆڕانكاری و پۆژەی گۆڕینی عقـ و 
ی كۆمیتی ھبت؟ ئایا ئوە كام شـۆڕش یـان چ جـۆرە ژیان

شۆڕشــــك ك كســــانی نخونــــدەوار و عشــــایری وەكــــو 
ــی ئم  ــدا؟ بگومــان وەم ــرس تی ــن برپ حمڕەشــید ئاغــا بب
پرســــــیاران ڕوونــــــاكی دەخن ســــــر گوھر و مــــــاھیتی 
ــدا  شۆڕشــكانی كــورد و ئوەمــان بــۆ دەردەخن ك ل بنڕەت

 دەگوترــــت شــــۆڕش یــــان چمكــــی شــــۆڕش، ل ئوەی پــــی
مژووی ئمدا بوونی نبووە بو ئندازەیی ك كـاردانوە و 
 رەكی بـوون بـۆ دەسـت پـری سـنری مۆتیـڤ و پـاكچاول
ــــاو  ــــزووتنوەكی حمڕەشــــید ئاغ كــــردن و ســــرھدانی ب

  .زۆركی تریش ل بزووتنوە و ڕاپڕینكانی تری كورد
ـــــشبین پ مـــــ ـــــن ك ھ دوای بگومـــــان ئ ی ئوە دەكی

 ــــت، ب ردا بســــــــاری زۆری ب ــــشتنی ب ســــوید، گۆڕانك گی
 ر لــدووی داكــۆكیك ــافرەتكی زین ــت ئ بب ــۆ ك جــۆركی ئوت

ــــافرەت ــــانی ئ ــــاف و ئازادییك ــــشتر و ل . م م پــــدا ئ ل كاتك
ناوەوەی وت ئاگاداری ئو گیروگرفت و تنگوچمان بووە 

ەتـــانی وتكی دەبـــوونوە و ب چـــاوی ك ڕووبرووی ئافر
 ـت و لنك ژیان دەگوزەرچ جۆر دایكی ب خۆی دەیبینی ك
برامبر حمڕەشیدی باوكیدا چۆن دایكی بدەست و ھـیچ 
مافكی بشداریكردنی بیاردانی نیی و باوكی چۆنی بووت و 
ـــی  ـــوو ئرك ـــات و ھم ـــت بو جـــۆرە دەك ـــی بیب قچـــۆن ع

ی ماڵ و منـدایش ل ئسـتۆی ئودای وەكـو دایـك، بڕوەبردن



 

. كچـــی لگڵ ئوەشـــدا حمڕەشـــید ژنـــی بســـر دەھنـــت
ھمــوو ئم دیــاردە دزــو و نــاھمواران ك ژیــانی خــزانكی 
ھ و ھمـــــوو كـــــۆمگكی ئویــــــان داگیـــــر كــــــردووە، 
نیــــانتوانیوە كــــاریگرییكی ئوتــــۆ لســــر ھ دابنــــن و 

رۆڤـانی ئو وەكـو ئافرەتـك برامـبر بو جور و ھستی م
ــبر ڕەگزەكی ئو  ــاعدالتیی بجــوونن ك برام ســتم و ن

ــــت ی بــــۆ . دەكرلو ھئ ت ھــــاوەوەی و گریمــــان ل ن
نڕەخــساوە ك لو بــوارەدا دەوری كــاریگری خــۆی ببینــت، 
بم دەشــــیا دوای گیـــــشتنی ب ڕۆژئـــــاوا ئو باكگراونـــــد و 
ڕابردووە تا بووبوونایت ھۆكاری جووندنی بۆ خباتكردن 

لرەدا دەكوین بردەم پرسـیار . ل پناوی مافكانی ئافرەتاندا
تی ھســی كقینتی ڕاســتــاھی . كــردنوە ل گوھر و م

 و ڕاســتیانو چــاو ل ئاگــایكی بســڕاســتیدا ك ل ئایــا ھ
كـــات؟ ئایـــا ھ ب ڕاســـتی دەپۆشـــت، یـــان ھســـتیان پـــ نا

بوای ب گۆڕانكاری نیی، یان دەترست لوەی ك گۆڕانكاری 
 ڕاســتیدا ھ ن؟ یــان لۆزتر بـككان ئــالسـنـدەی تــر مھ
 وای ببــ ك رســترخۆدا شــكاوەی خۆپســكی بتییســك
ھیچ كاركی جماوەری نیی و پیـشی وای ك ژیـان بـۆ خـۆی 

ـــــت ئاڕاســـــتی ڕاســـــتقینی دـــــت و دەڕوات و ك س ناتوان
 م پرسیارانمی پۆزەتیفی ئگومان وەت؟ بڕوواوەكان بگۆڕ
لگڵ كستی ناجگیر و ڕۆشنبیركی گۆشگیری ڕۆژھتی 

  .وەكو ھدا دەگونجت
 ھ ـــــن ك ـــــاتوانین تســـــوری ئوە بكی ھر چـــــۆن ن
كســــكی شۆڕشـــــگ بـــــت، ب ھمـــــان شـــــوەش نـــــاتوانین 

ســــوری ئوە بكیــــن ك ھ ل ســــوید ببــــت كســــكی ت
ــاوایی بدەســت  ڕادیكــای ئوتــۆ ك شووناســی كســتی ڕۆژئ



 

ئوەتا . بھنت، وات ببت كسكی لسر پی خۆی ڕاوەستاو
ب شــــوەیكی زۆر ســــرپییان لســــر داوای بــــاوكی ڕازی 
ـــی لگڵ كســـك  ـــوە گربســـتی ژن و مردایت وـــت ل دەب

ـــدییكیش ب بســـتت ك ب تواوەتـــی نایناســـت و ھـــیچ پیوەن
وانیاندا نیـینتـی . لكی ڕۆژھسـر كوەك ھ ھ دەشـ

لژــر كـــاریگری ســـۆز و عـــاتیفدا و ب كـــاریگری وەســـفی 
بـــاوك و دایكـــی بـــۆ كساســـی و بدبختـــی شـــرزاد ئمـــیش 
ــداھاتنوەوە ئو ــی پ ــگی بزەی ــت و ل ڕوان بســتی جووھ 

ـــشتی شـــرزادی  وەش بانگھـــت و دوای ئ ی كردبســـتبگر
لــرەدا ئو پرســیارە . كردبــت بــۆ ســوید وەكــو مــردی خــۆی

ئایا دەبـ تنیـا سـۆز و عـاتیف وایـان ل ھ : سرھدەدات
كردبــت ك ئو گربســت ڕەســمییی ژن و مردایتــی لگڵ 

ـــا ـــاخی ھدا ك ـــان دەشـــ ل ن ت ل شـــرزاددا ببســـتت، ی
 ز و ئــــــــــارەزووی بــــــــــۆ شــــــــــووكردن بح تدەرەوەی و
ــــاووتییكی خــــۆی لو بــــوارەدا دەوری بینیبــــت؟ دیــــارە  ھ
ھوستی ھش دوای ئوەی ك شرزاد دەگات سـوید بـۆ 
ئوەی شـــووی پـــ بكـــات یـــان گربســـتك ھوەشـــنتوە، 
ھوستكی گوماناویی و ب ئاشـكراش جۆرـك ل دوودـی و 

سقامگیری دەروونی پوە دیارە، ب جۆرـك ك ناتوانـت ب نا
تواوەتی خۆی یكال بكاتوە بوەی ك ئم تنیا ویـستویتی 
. چــاكیك لگڵ شــرزاددا بكــات و ل مــردن ڕزگــاری بكــات

ھر بۆ ئو مبسـتش ئو گربسـتی كـردووە، تـا بتوانـت 
یان نای ستی نییبڕزگار بكات و م وی پڕاسـتی ئ ت بو

بگومــــان ھ لو ڕووەوە ناتوانـــــت . شــــووی پــــ بكــــات
 ــر خــۆی دەدات ــدات و تنــانت دوات ــاركی یكــالكرەوە ب بی



 

دەستی ئو حاتی دیفاكتۆی و ڕازی دەبت شـوو ب شـرزاد 
  .بكات

 ســت بھ ــت كووا دەردەك رەتاوە ھســ ــارە ل دی
 ل مرزاد بكــات، ئر خۆشویــستنی شــرزاد ھشــ كــدا ككات

ــشتنی ب ســوید وای نیــشان دەدات ك ئم ھر لو  لگڵ گی
ــــوە، الی  ــــاوكی بینی كــــاتوە ك ھی ل وت و ل مــــای ب
خــۆیوە ئوی خۆشویــستووە و ھاتنیــشی بــۆ دەرەوەی وت 

ب ھرحـــــــاڵ . ھر ل پنـــــــاوی خۆشویـــــــستی ئودا بـــــــووە
 رزاد و ھــــوان شــــ ویــــستی نت و خۆشــــش ــــژە ناك در

 نجام لرئسـ ـت، كك خراپ دەبجۆر وانیان بیوەندی نپ
یكتـــر جیـــا دەبـــنوە و كۆتـــایی ب ژیـــانی ژن و مردایتییـــان 

ھــــبت چنــــد ھۆكارــــك دەوری ئاشــــكرایان ھی . دەھــــنن
لوەی ھ و شــــرزاد بگینــــن ئو ئاســــتی بیــــاردان و 

ین ئو ھۆكارانش، ھستكردن لكتر جیا ببنوە، ك سرەكیتر
یان گومـانكردنی شـرزادە ل پیوەنـدی نـوان ھی ژنـی و 
دكتـــۆر ســـعیدی ڕەحمـــانی مامۆســـتای زانكـــۆ ك مامۆســـتای 

یــت . ھوشــدا وا دەردەكڕووك نــدە لرچڕاسـتیدا ھ ل
ئوەی شرزاد برامبر ب ھ و سعید ھستی پ دەكات 

ومان و دپیسی دەردەكوت، بتایبتی ئو وەكو جۆرك ل گ
 تــــازە ل ك رزاد ئاســــایی نیــــیبــــۆ شــــ یوەنــــدییانجــــۆرە پ
ـــدی  ـــرە پیوەن ـــاوكی غی ـــت پی وە ھـــاتووە و ببینكوردســـتان

ییدا ھكڵ ژنگزی لھو . ب یوەنـدی ھڕاستیشدا پ ل
سعید پیوەندییكی ئاسایی نبوو، دیارە دوای جیابوونوەی 
شــــرزاد و ھش ئو پیوەنــــدیی زیــــاتر ئاشــــكرا دەبــــت، 
بتایبتی كات ك سعید ماكی دەگوازتوە بۆ ھمان ئو 

یی لی ھما ی كئاپارتمان.  



 

ـــی ھ و شـــرزاد  ـــۆیتی ســـرنجی ڕكوتن ـــگی خ ج
لســـر پكھنـــانی خـــزان بـــدەین، ك تیـــدا ب ئاشـــكرا بۆمـــان 

 بوونی ئو بنمایـانی ك بـۆ ئو مبسـت دەردەكوت بب
بـۆ نمـوون ل سـادەترین شـوەدا . پویستن، خـزان پكـدەھنن

ــــاری  ئم دوو كســــتیی بشــــی ئوە یكتــــر ناناســــن ك لب
ب . دەروونــی و فیكــری و عقــی و ئخالقــی یكتــر شــارەزابن

بـوون ككتـر نوەندە شارەزای یدا ئو بوارانكی تر لمانای 
. ل یكتر تبگن و بزانن ئایـا دەتـوانن ب یكوە بـژین یـان نـا

 دا، كتی ھســك ــت لكی الواز دادەنرخــا ش بمئ ك
ــشان دەدا كســكی ھۆشــیار و بئاگــای و  ــشتر وا خــۆی نی پ
ھمیشش وەھا سیری دایكی دەكرد ك ژنكی بستزمان و 

ــــــت ل ڕ ــــــز ناتوان ــــــدا بدەســــــت، ك ھرگی ووی مردەكی
 ش كو شـــتانبارەت بت ســـنـــانـــت، تبكی ھڕاوبۆچـــوون
ڕاستوخۆ پیوەندییان ب ژیـانی ئوەوە ھی، كچـی دەبینـین 
 وە و بمان ڕەفتاری دایكی دووبـارە دەكـاتخۆیشی ھ ھ
جۆرك شوو دەكات ك جیاوازییكی ئوتۆی نیی ل شوازی 

ــافر ــان ھر ئ ــی ی ــۆمگی شــووكردنی دایك ــو ك ــری ن ەتكی ت
دواكوتــووی كــوردەواری، بم ئوەی ك جیــاوازیی لنــوان 
ھ و دایكیــــدا ئوەی ك دایكــــی ئو ئــــافرەتی ب ھمــــوو 
ــان و  ــیچ گوم ــی و ھ ــا ڕازی ــسوكوتكانی حمڕەشــید ئاغ ھ
دوودییكیـــشی نیـــی برامـــبر ب مـــردەكی، تنـــانت بـــوا 

ــــات مــــردەك ــــی بســــر ھنــــاوەبوەش ناك ھروەك . ی ژن
 ھ ك وەیو دایكیـدا ئ ـوان ھنكی تـریش لجیاوازیی
بــــۆ ھر قــــس و توڕەبــــوون و سرزەنــــشتكردنكی شــــرزاد 
وەمــی ھی و ل ھــیچ شــت بــدەنگ نابــت، بم دایكــی بــۆ 

وەی نیــــیم یــــان كــــاردانی وەــــردەككی مم . ھـــیچ شــــتئ



 

ی كردووە ك بتوانت لگڵ حمڕەشید ھوستی دایكی وا
ــان بــدات، بم ب پــچوانوە ھ بو  ــادا درــژە ب ژی ئاغ
ـــــاردانوە ڕاســـــتوخۆیانی  ـــــدانی و بو ك ـــــست توون وھ
 ــژەدان بوە و دروەمــانكری پگی ئــردەكم ر برامــبب
 وە ئاشـكرایئ وە، چـونكمتر كردۆتتییانی كرژیانی ھاوس

ـــی ل ھر ئاســـتكی ھۆشـــیاریدا بـــت، وەھـــا پیـــ اوی ڕۆژھت
ســیری خــۆی دەكــات ك دەبــ پیــادەی جۆرــك ل دەســت 
بكـات تنـانت بســر ھاوسـری ژیانیــشیدا، بـۆی چــاوەڕوانی 
ــانی  ئوە ناكرــت ك شــرزاد ل برامــبر وەم و كاردانوەك

ی دیــــارە ل ھمــــان كاتــــدا ھســــتكردن. ھدا بــــدەنگ بــــت
شرزاد ب پیوەندی نزیكی ژنكی و دكتـۆر سـعید، دەوری 
ـــدییكانی لگڵ  ـــوونی ییوەن ـــاتر خراپب ـــاریگری ھی ل زی ك

  .ھدا
لــــرەدا دەپرســــین ئایــــا گومانكــــانی شــــرزاد ل جــــگی 
خۆیاندان؟ ئایا ب ڕاستی ھ دكتۆر سـعیدی خۆشـدەوت؟ 

د و ھدا ھۆكـارە ئایا نبوونی خۆشویستی لنوان شـرزا
ـــت و لو  ڕـــستی تـــردا بگ بـــۆ ئوەی ھ بدوای خۆشوی
 ی بكـات؟ یـان لویـستی مامۆسـتاكخۆش ست بشدا ھمیان
بنڕەتدا ھ ئـافرەتك زوو تـاقتی ل مـردەكی دەچـت و 
بدوای پیاوكی تردا دەگڕت؟ بگومان كستی ھ وامان 

ــان وا ــات ك پم ــ دەك ــوو ئو پرســیاران ل ــی ھم ــت وەم ب 
ــــــسوكوت و  ــــــاكردنی ھ ــــــكوە بشــــــداری دەكن ل بین پ

ل سرووی ھموو ئمانشـوە ھر ل . ڕەفتارەكانی ھدا
ســــــرەتاوە دەردەكوــــــت ھ كســــــتییكی نــــــاجگیر و 
 ت بو ناشــــ ــــدای ھســــتیاری ھی و ل جــــووی بردەوام

جـــــۆرە كســـــایتیی ل ڕووی ئم . ئاســـــانی ئـــــۆقرە بگرـــــت



 

 ـــۆی ـــاریی بردەوام، ھر ب ســـایكۆلۆجییوە حزی ل گۆڕانك
دەش وەھای بـۆ بچـین ك ھ ل شـرزاد بـزار بووبـت و 
گیشتبت ئو بۆچوونی ك ئو ناتوانت بۆشایی عاتیفی ئم 
پــ بكــاتوە و ھر ئوەش ھۆكــاری ســرەكی بــت بــۆ ئوەی 

بگومـــان ئوەی ل . ید دروســـت بكـــاتپیوەنـــدی لگڵ ســـع
ـــوونی  ـــین ئوەی ك دوای تواو خراپب ـــراودا دەیبین ئاســـتی بین
پیوەندی نوان شرزاد و ھ ب شوەیكی نـیمچ ئاسـایی 
لكتر جیا دەبـنوە و چـاوەڕوانی ئوەش دەكرـت ك ل خـای 
جیابوونوەوە پیوەنـدی نوانیـان كۆتـایی پـ بـت، ھرچنـدە 

تاك كچی ھیـان وات ئـارەزوو ھۆكـارك بـۆ ئوەی ك ئو 
 م دوا ڕووداو لـــت، بنوانیانـــدا بمنك لیوەنـــدییجـــۆرە پ
ڕۆمـــــانكدا ك شـــــتكی چـــــاوەرواننكراوە ئو بۆچـــــوونی 

ـــشوە ھدەوەشـــنتوە پ . ـــات ك ـــەرەوە ئاشـــكرای دەك گ
ھو شرزاد ب شوەیكی تمومژاوی دەگڕتوە بۆ مای 

ی ئاشــكرا نــیوەكڕانڕاستیــشدا ئامــانجی گ نجــام . لم ئب
 ب و ھ ھ ــك دەدات ل رنجخ ــت ك وە كۆتــای دب
بھۆشی دەگیندرت نخۆشخان و ئمیش وەكـو تاوانبارـك 

.                                      دوای سرنكوتنی ل ڕاكردندا دەستگیر دەكرت
ــان بــۆ ئاشــكرا دەبــت ســرباری ئوەی       لــرەدا ئوەم
شـــــرزاد چنـــــد ســـــاك ل ڕۆژئـــــاوا دەژی، بم ناتوانـــــت 
جیابوونوەی خـۆی و ژنكی ب شـتكی ئاسـایی وەربگرـت، 
ھروەك ناشـــتوانت ئوە ب سروشــــتی وەربگرــــت ك دوای 

مش جیابوونوەیـــــان ژنكی لگڵ پیـــــاوكی تـــــر بـــــژی، ئ
پیوەســـتبوونی شـــرزاد بو كولتـــوورەوە دەردەخـــات ك ئو 

ب واتـایكی تـر دەتـوانین . جۆرە ڕەفتارانی پ قبووڵ ناكرت
ـــــووری داخـــــراوی  ـــــ و كولت ـــــری عق ـــــین شـــــرزاد ھگ ب



 

ڕۆژھتیی، ئو كولتوورەی ك پی وای پیاو خاوەنی ھموو 
ـــ ـــت برام ـــت و چـــۆنی بو و چـــی بو كـــاف ـــار و م بر ب بی

ژنكی دەتوانـــت بیكـــات، تنـــانت ھنـــدێ جـــار شـــرعیتی 
شــرزاد . كوشــتنیش لو كولتــوورەوە ب خــۆی ڕەوا دەبینــت

ھرچنـدە ل ژنكی جیـابۆتوە، بم پـی وای ئوە بــۆ ئو 
ــابوونوەش ژنكی  ــانت دوای جی ــایی ســوكایتیی ك تن م

ان پیـاوكی تـری بیاری ئوە بـدات لگڵ پیـاوكی تـر بـژی یـ
شرزاد وای بـۆ دەچـت ئوە پنـان ل شـرەف و . خۆشبوت

كرامتی ئو، ل كاتكـدا كولتـوورەكی شـرزاد پـی وای ژن 
دەشـــ شـــرزاد بـــوای وا بــــت ك . شـــرەفی پیـــاوەكیتی

تنانت دوای جیابوونوەش ھـشتا شـرەفی پیـاو ل الی ئو 
وات شرزاد ب بوای خـۆی ك. ئافرەتی ك پشتر ژنی بووە

ـــجرە شـــرەفی لدەســـتچووی خـــۆی  ب وەشـــاندنی ئو خن
لرەدا دەتـوانین بـین شـرزاد وەكـو نمـوونی . وەردەگرتوە

 ئاسانی كولتووری ڕۆژئـاوای پـ ر وا بتی ھپیاوی ڕۆژھ
ــــ و  ــــشوە ھر ب ھمــــان عق ول ــــۆی ــــت، ب قبــــووڵ ناكر

ــــرە دە وەی ئــــدان ــــۆ . ژیبۆچــــوون و لك ــــان ب ئمش ئوەم
ـــو  روەردەی نـــاكی پ ـــی بـــۆ ت دەردەخـــات ك ھروا ئاســـان ن
كولتوور و عقی داخراوی ڕۆژھتی، بتوانت لنو كولتوور 
و عقی كراوە و شارستانتی ڕۆژئاوادا جگی خۆی بكاتوە 
 ــیع ــنی ئو واق ــت و لســر زەمی ــدا بگونج ــت لگی و بتوان

ــووری ــت خــاوەنی شووناســی شارســتانی و كولت ــاوازە بب ی جی
تایبتی خۆی و لنو ئو واقیع جیاوزەدا ئامـادەبوونی خـۆی 

  .بسلمنت
شرزاد ھتا بینینی ئو خنجرەی ك لناو كلوپلكانیدا 
ـــی و  ـــووی پ ـــاوكی ھ داب ـــاتی خـــۆی ل وت ب ـــوو ك ك ب



 

دەچــوو كوە ننــابووی بــۆ ســوید، لڵ خۆیــدا ھگویــش لئ 
بیوــت كــاركی توونــدوتیژ برامــبر ب ھ ئنجــام بــدات، 
یان باشتر وای بین بیری ل شتكی لو جۆرە نكردبووەوە، 
بم خنجرەك لو كاتدا ھۆكار بوو بۆ ئوەی ك شـرزاد 

دیــارە . ئو كــارە توونــدوتیژە برامــبر ب ھ ئنجــام بــدات
 ـــــی ـــــسیش بو مبســـــت نی ـــــارە ئم ق ـــــۆ ئو ك پاســـــاو ب

ـــانی شـــرزاد بھنـــرتوە ـــر بكـــو . توونـــدوتیژە نامرۆڤ خن
ـــــاری  ـــــك ك دەشـــــ ك ازـــــی ئام مبســـــت ئوەی ك بینین
 ــــت لت، دەوری خــــۆی ببیننجــــام بــــدرئ توونــــدوتیژی پــــ

دیـارە ل دەقكشـدا . جووندنی بكری ئو كارە نادروسـتدا
وی ئو خنـجرە چندین ڕستی جۆراوجـۆر ل بـارەی مـژو

و چــۆنتی گیــشتن الی حمڕەشــید ئاغــاو پاشــانیش لوــوە 
یرزاد ھدەســـــتی شـــــ یـــــشتنی بو . گـــــژووی ئدیـــــارە م

ــ مبســت  ــجرەش ل ســنووری دەقكدا مژوویكــی ب خن
ــــو  ن ــــراوەت ــــجرەكش ل خــــۆوە نھن نیــــی و خــــودی خن

ــــی مدلــــولك ــــۆ ھگرتن ــــك ب ــــو دال ــــو وەك ی دەقكوە، بك
كولتووری فیكری ئخالقی ھنراوە و ئـامازك بشـدارییكی 
. دیـــــاری ھی ل برھمھنـــــانی جیھـــــانبینی گـــــشتی دەقكدا

 ی قسرە و ڕابردوو ماینجو خوان ئیوەندی نروەك پھ
 ل رەكنــــجر خــــودی خوەی ھل جــــگ مئ ركردنســــل

 یی پفسانكی ئدا سیمایكخشراوەئاستی بینراوی دەقب.  
سرەتا ئـم دەزانـین ك ئو خنـجرە ل دوای ھكنـدن 
و دزینی پاشماوەكانی قیكی كـۆن، ل الین چنـد دزـكوە 
بجدەمنت و دەكوـت دەسـتی حمڕەشـید ئاغـا و ئویـش 
وەكـو بشـك ل میراتـی بـاپیران دەیپارزـت و شــانازیش بو 

بگومان لرەدا .  كوتووەمیرات كۆنوە دەكات ك دەستی ئو



 

ل سنووری دەقكدا گڕانوەیك ھی بۆ ڕابردووی ئـم و 
ڕۆمــاننووس دەیوــت پمــان بــت كــۆمگ ل ھر ئاســتكی 
ــوو بــت، ئوا  ــت ئگر ڕابــردووی ھب تیــدا بیــانی كۆم ژی
ــــوارە  ــــردووە ل ب ــــی ك پاشــــماوەی ئو ڕاب ــــدا نی گومــــانی ت

ـــــانی ـــــستاشی جۆراوجۆرەكـــــانی ژی ـــــۆ ئ  ئو كـــــۆمگیدا ب
دەمنتوە و گرنگ نوەكانی ئـستا لوە تـبگن ئگر وەكـو 
گل یان نتوە خاوەنی ڕابردوویكی زیندوو و ئامادە بووبن، 
ئوا ئو ئامـادەبوون كولتـووری و میـراتییی ك ھیـان بــووە 

 ب. ڕۆی كاریگر دەبینـت ل بونیادنـانی ئـستا و ئایندەشـیاندا
مانــــایكی تــــر ڕابــــردووی ئامــــادە دەبــــت پــــای و بنمــــا بــــۆ 
ــــۆ  ــــنش ب ــــت زەمی روەھــــا دەبــــستادا و ھ ئ ئامــــادەبوون ل
بونیانـانی داھــاتوویكی گش، بم بمرجـك بزانرــت چــۆن 
ســوود لو ڕابــردووە وەردەگیرــت، نك وەكــو پیــرۆز ســیر 

اوە ب ھرحــاڵ ئوەی ك بـۆ حمڕەشــید ئاغـا بجمــ. بكرـت
 ی كو دزانئ كـــــی كـــــۆنی بـــــاپیران، كرنجخ ل بـــــریتیی
ــۆی نبردنیــشی  ــردووە، دیــارە ھ ــۆی نیــان ب ــان ھك قكی
ئاشكرا نیی، ئایا پیـان وا بـووە ئو خنـجرە ھـیچ سـوودكی 
نیی، یان لیـان بجمـاوە، بم لگڵ ئوەشـدا ئگر بتـوانین 

امانی نتوەیـی خۆمـان ناوەرۆكی قك وەكو كولتـوور و سـ
ل ڕابردوودا سـیر بكیـن، ئوا ئو كـات دەتـوانین ب ئاسـانی 

لـرەدا دەاللتكـی مژوویـی . شووناسی دزەكان دیـاری بكیـن
ـــت، ك ئویـــش ئوەی قك نیـــشتمانی ئـــمی و  م درھب
ـــی و  قـــی ع ـــوور و برھم ـــژوو و كولت م كـــاوەرۆكی ق ن

مری و ئیداری ئھون كی وەھاشدا دزەكـان دەبـنبار و ل ی
ــــــۆنوە ب ھمــــــوو  ــــــی كوردســــــتان ك ھر ل ك داگیركران
شــوەیك ھویــان داوە مــژوو و كولتــوور و ھمــوو بــوونی 



 

ڕابــردووی ئــم داگیــر بــكن و بیــبن بــۆ خۆیــان، ب ئومــدی 
ئوەی ئم بكن ب پكھاتیكی ب ڕابردوو و بـ شـووناس 

ویــــش ب مبســــتی زیــــاتر تكــــشكاندنی و بــــ كولتــــوور، ئ
ــــاش لوە  ــــان، چــــونك ئوان ب ــــاددی و معنویم كســــتی م
تگیـــــشتوون ڕووتكـــــردنوەی ئـــــم وەكـــــو خـــــاوەنی ئو 
ـــی  ـــدا برھم ھـــاتووە ك واقیع ی تكڕۆمـــان ی كیـــن زەمی
ــــو نتوە  ــــان وەك ــــردووی خۆم ــــوردیی، ل ڕاب ــــۆمگی ك ك

ـــــــدووبوونوە و خۆبونیا ـــــــان دوورتـــــــر ئگری زین دنانوەم
ئوەش باشـــترین ڕـــگی بـــۆ ئوەی ك كـــورد ل . دەخـــاتوە

بنماكانی بوونی خۆی ڕووت بكرتوە و بكـرت پكھـاتیكی 
بــــ ڕەگوڕیــــش ك ھم ڕابــــردووی ون دەكرــــت و ھم ئو 
ڕەگز و توخمانشی ك پویستن بۆ پۆسـی بونیادنـانوەی 

 ھیتــی لنـاو ببرـت، بــۆ ئو كسـتیی تكـشكاوەی ك ئـستا
ئوەی ئگری ســــــــرھدانی ڕنیسانـــــــــسی نتوەیـــــــــی و 

  .دروستكردنوەی ئو كستیی لبار ببن
  
  

)١٠(  
ــــــــــاری  ــــــــــارەی وت ــــــــــەرەوە ل ب گ وەی كروەك ئھ
ڕۆژنامكـــــانوە دەیگـــــتوە ســـــبارەت بو خنــــــجرە و 
شووناسكی و ڕابردووی و پیوەندی ب كولتووری كوردی 

چۆنتی گیشتنی ب ڕۆژئاوا و ئو ئامـانجی ك ل پناویـدا و 
ــسكردن و ئاخــاوتن  ــۆ ق ــا ب ــ ب بنم گیــشتووەت ئوێ، دەب
 ـــــوە ھـــــاتووە كی لرەكنـــــجو كولتـــــوورەی خر ئســـــل

وە . كولتووری كوردییتی ئامـاژە بـۆ ئی خـۆیگرەتا جـسـ
شـید بكین ك ل ھمـوو میـرات و پاشـماوەی نتوە، حمڕە



 

ــا  ئاغــا ك ھگــری دروشــمی ڕزگــاركرنی ئو نتوەیی، تنی
لرەدا ئو پرسیارە سرھدەدات ئایـا . خنجركی پ دەگات

خنــجر تــاك میــرات و برھمـــی ڕابــردووی كــوردە ك بـــۆ 
نوەكــــانی ئیــــستا مــــابتوە؟ یــــان حمڕەشــــید ئاغــــا وەكــــو 

تنیا شاینی نموونیكی دیار ل بزووتنوەی نتوەیی كورد 
ئوەی ك خنجركـــــی بدەســـــت بگـــــات؟ دیـــــارە لرەشـــــدا 
مبســت ل حمڕەشــید ئاغــا خــودی حمڕەشــید نیــی وەكــو 
ــــزووتنوەكی و دەشــــ ھمــــوو  تــــاككس، بكــــو ئو و ب
بــزووتنوەی كــوردایتیش بــت ك حمڕەشــید نـــونرایتی 

 دیـــارە ئگر ئو خنـــجرە بـــۆ ســـردەمی. بشـــكی دەكـــات
خـــۆی بـــایخكی ھبووبـــت، ئوا بـــۆ ئو كـــاتی ك دەســـتی 
ــایخكی نمــاوە، ك ســردەمی  حمڕەشــید دەكوــت ھــیچ ب
ـــــــۆر  ـــــــی جۆراوج ـــــــدین جـــــــۆرە چك ـــــــای و چن تكنۆلۆجی

دەش لرەدا ل پیوەندییكی پچوانشدا ئو . بوبوونتوە
 ـــی ســـادە ك ـــو چكك ـــجر وەك ـــت ك خن م برھب تدەالل

قۆناغكی سرەتایی یان زۆر زووی ژیانی مرۆڤـایتیی چكی 
و ب چكـــی ڕەســــنی كـــوردی دەناســــرت، ســــرەتاییبوونی 
كۆمگی كوردی نیشان بدات و مبست ئوە بت ك ھشتا 
ل ڕووی پرەسندنی كـۆمیتییوە كـۆمگی كـوردی لو 
 ك لندووترین چرەســپ ك ــدای ــاغی ژیان ئاســت و لو قۆن

ــــجرە ــــاژەیك بــــۆ . الی خن ــــجر ئام ــــر خن ــــایكی ت ب مان
  .نیشاندانی سرەتاییبوونی كۆمگی كوردی

 وەی كرباری ئرە ســــــــــج ـــــرەوە ئو خن ل الیكـــــی ت
ــان  ــشان دەدات، ل ھم ــوردی نی ــۆمگی ك ســرەتاییبوونی ك
ـــجر لگڵ خۆیـــدا  ـــدوتیژی، وات خن ـــۆ توون ـــای ب ـــدا ھم كات

تـووە، بـۆی دەشـ وای لـك بـدەینوە پرۆژەی كوشتنی ھگر



 

كات ئوانـی داگیـركری كولتـوور و ھمـوو ڕابـردووی كـورد 
چییـــــان ل برھمـــــی ڕابـــــردووی ئم نتوە دەســـــتكوتووە 
بردوویان، بم خنجرەكیان بج ھشتووە، چونك پیـان 
وا بووە ھـیچ سـوودكی لـ نـابینن و مانوەشـی ل الی كـورد 

مھنـــانی توونـــدوتیژی و بـــجگ ل نیـــشاندانی بـــجگ ل برھ
ــی ــری نی ــایكی ت ــرس و ڕشــتنی خــون، ھــیچ مان ئم جــگ . ت

لوەی ئم خنــجرە ل ڕوانینــی ئوانــی تــرەوە وەكــو ھمــای 
شــرزادیش ب بردنــی ئو . توونــدوتیژی كــورد ســیر دەكرــت

خنــجرە ل كوردســتانوە بــۆ وتــی ســوید، ئگر ل ئاســتی 
ی دەقكشــدا بــت دەیوــت ب ئوانــی تــر بــت مــن نگــوتراو

ــی  ــستا ل ڕوانین ــاكو ئ ــیم ك ت ــدامی ئو نتوە ڕۆژھتی ئن
ئوەدا نتوەیكی تووندوتیژە و س ل خونشتن ناكـاتوەو 
ئو خونش ب چككی زۆر سرەتایی دەڕژـت ك ئویـش 

اووبـاپیرانم خنجرە، ئوەتا من دانیك لو میراتیی كۆنی ب
لگڵ خۆمــدا ھنــاوە بــۆ ئــرە ھتــا ل ڕــگی ئوەوە خــۆم و 

دیارە ئم ئومدە ئاشكرانكراوەی . نتوەكم ب ئوە بناسنم
ـــی  ـــورد ل الی ئوان ـــنی ناشـــیرینی ك دی و وـــت رزاد دشـــ
 كیش لسـانر كگت و ئندەی تر ناشیرین دەبڕۆژئاوایی ھ

وایـان بو قـسان نبووبـت ك ڕۆژئاوا ھبـووبن ك پـشتر ب
لبارەی سـرەتاییبوونی كـۆمگی كـوردییوە بیـستوویان و 
 ل رەتاییوەنـدە سـپیاوی كورد ئ ت كبووبوە نوایان بب
 و ژنئ ـــــی وایـــــشتا پی ھكژن وەشـــــی لدوای جیابوون
 كی تـر ژیـان دەسـت پـڵ ھـیچ پیـاوگت لوە و نابكی ئمو

ە لو ڕووداوە ترسناكوە تدەگن ك ئو قـسان بكاتوە، ئو
یــان ھ ــارە ترســناكوە . ڕاســتن و بنمــای خۆی ئمش لو ك

 دا بڵ ھگوەی لــــابوون تــــدەگن ك شــــرزاد دوای جی



 

ـــو  ـــجرەك ئنجـــامی دەدات، ك ئوەش وەك ـــانی خن بكارھن
 ـك لئافرەت ـت كیر دەكردا سـكڕۆمان ی ڕووداو للوتك
سوید ب خنجركی ڕۆژھتـی یـان ب خنجركـی كـوردی 

ئو مانــشتی ك ڕۆژنامكــان بــوی دەكنوە ل . دەپكرــت
 كی جـوانیڕاستیدا ڕست) وە یـان لتڕۆژھ ـك لرنجخ

 ــت بــۆ ڕۆژئــاوا واتوی دەككوە دوای قوربــانییكوردســتان
ت ك كولتووری ئمش ئو دەاللت برھم دەھن). بۆ سوید

ــــــایبتی  ــــــووری كــــــوردی بت ڕۆژھتــــــی بگــــــشتی و كولت
 و ب یوە ھكردنتـۆ وای بـسقان بـر ئتاسـ ككولتوور

ھر ئوەشـ وا . ھیچ جۆرك لبووردن تیدا جـگی نـابتوە
دەكــات ك خنجرــك ل كوردســتانوە بگــات ســوید و لوێ 

  .بچقت سر دی ئافرەتكی گنجی كورد
بگومان ل ئاستكی تردا ئو خنجرە بریتیی ل برھمی 
عقــ و كولتــووری كــوردی ك كولتــوورك مرۆڤــی كــورد چ 
وەكو تاك و چ وەكو كۆیش ناتوانت دەستبرداری بت و ئو 
ـــیچ  ـــایی كۆنســـتیوە و ب ھ ـــ چـــووەت پانت ـــوور و عق كولت

ـــا شـــوەیك و ل ھـــیچ جوگرافیـــایك مرۆڤـــی كـــورد لـــی ج ی
ھروەك ئوەشمان بۆ ئاشـكرا دەكـات مرۆڤـی كـورد . نابتوە

لبر ئوەی ل ئاســــــــــتكی الوازی عقــــــــــی و فیكــــــــــری و 
ڕۆشـــنبیریدای و ئاســـۆی بینینـــی زۆر تســـك، تنـــانت دوای 
 چـی لڕۆژئاواش دەژی ك ژ لماوەی دوورودر وەشی كئ
ـــی و فیكـــری و ڕۆشـــنبیرییوە گـــۆڕانی ئوتـــۆی  قڕووی ع

ردا نایت و تنانت ل زەمینی ئوش ب ھمـان عقـ بس
 ــــــت پــــــشت لوە دەژی و ناتوانــــــرەیو بیــــــر و ڕوانینــــــی ئ

  .دابونریتی ئرە بكات ك ڕابردووی خۆیتی



 

ئم دەزانین ئو خنجرە ل كووە ھاتووە و مژووەكی 
ل المان ئاشكرای، بم ئوەی جگی سرنج نووسینی ناو 

كانی سویدە لبارەیوە ك ھر یك ب جۆرك باسی ڕۆژنام
دەكـــــــات و ل ئنجـــــــامی نووسینكانیـــــــشدا ئوەمـــــــان بـــــــۆ 
دەردەكوــــت ك ئو خنــــجرە ل ڕوانینــــی ســــویدییكانوە 

گەرەوە بۆمـان دەگـتوە . ھمای ناشارستانیبوونی كوردە
 ب پی نریتكـی ڕۆژھتـی: (ك ل ڕۆژنامیكدا نووسرابوو

ــــــــدات، ل ڕۆژی  ــــــــچكی ب شــــــــوو ب ــــــــك ك ك ر باوكھ
ــاری  ــۆی ب دی ــۆیك ل شــوەی ئم چق ــدا چق زەماوەندەكی
دەدا ب زاوەكی، تـــــا ھر كاتـــــك كـــــچكی ب پـــــچوانی 

ـــت جـــوویوە، بو چقـــۆی بیكوژـــت ســـعید ك .) دابونری
ئوەی خوندەوە بوای ب بـوونی نریتكـی وەھـا ندەكـرد و 

ش مجیـــد بـــوونی ھر جـــۆرە نریتكـــی لو جـــۆرەی پاشــتری
ڕەتكــردەوە و پــی وا بــوو ئوە ڕەگزپرســتكانی ڕۆژئــاوان 
ك ئو جـــۆرە درۆودەلســـان بـــۆ كـــورد و ڕۆژھتییكـــانی 

دیارە لرەدا ب ئاشـكرا توانینـی ڕۆژئـاوا . تریش ھدەبستن
 ــت، كوــانی تــریش دەردەك بــۆ كــورد و ســرجم ڕۆژھتی

وە توانڕوانینــی ئ ی كــوردی لگرەتاییبوونی كــۆمیــدا ســ
ئگرچــــی ئو نووســــراوەی . دەبــــت شــــتكی بگنویــــست

ــاتووە ڕاســت نیــی، بم ئو  ــامك بو شــوەیی ك ھ ڕۆژن
ـــدا  ـــاوك ل كـــۆمگی كوردی ـــین ك كـــات ب ڕاســـتییش دەزان
كـــچكی دەدات ب شـــوو، ئوا خـــۆی ل پاراســـتنی شـــرەفی 

ــــــچ ــــــات و ئو برپرســــــیارتیی ب زاوا ك ــــــار دەك كی ڕزگ
كوات بۆ خۆی ل كۆمگی ڕۆژھتیدا بگشتی . دەسپرت

و ل كــــۆمگی كوردیــــدا بتــــایبتی مســــلی شــــرەف و 
چمكی شرەف و پارستنی شرەف مسـلیكی گورەی و 



 

 ڕۆژنــــــام ل ـــــت كبش نوەیو شــــــوخۆ بر ڕاســـــتگئ
ب پنووســــــی ڕۆژنامنووســــــكی ســــــویدی ســــــویدییك و 

نووســراوە، ئوا جیــاوازییك تنیــا ل ناوھنانــدای، ئگینــا ئو 
 وە لڕووی ئــافرەت دەبــنی ڕووبكوشــتن و توونــدوتیژییان
 رەف و پاراســتنی، لی شــلســر مســدا لمی ئــگكــۆم
 ل وەی كڵ ئگل وتــــــۆی نیــــــیكی ئردا جیــــــاوازییوھگ

وات دەتـوانین بـین ھرچنـدە . ویدییكدا ھـاتووەڕۆژنام سـ
بـــاوك ل كـــاتی زەماوەنـــدی كچكیـــدا ئو خنـــجر یـــان ئو 
ـــــــی دابـــــــونریتی  پ م بی، بزاواك دات بش نـــــــۆی چق
كــــوردەواری زاوا ئو مــــافی پــــ دراوە لســــر مســــلی 

خـــۆ ئگر ئویــــش ئو كــــارەی . شـــرەف ژنكی بكوژــــت
. ئوە باوك و برا ئاسایی ئو كارە ئنجام دەدەنئنجام ندا، 

ــــــجرەوە  كوات ئوەی عتــــــا نھــــــایی ل ڕــــــگی ئو خن
برجستی دەكـات دوو شـت، ك ھردووكیـان لنـو واقیعـی 

یی كوردیــدا ئامادەبوونیـان ھگو . كـۆمئ وەیمیــان ئكی
خنجرە وەكو باوكی ھ خۆی دەیگـوت میراتـی ڕابـردووە 
ك بۆ كوڕە شۆڕشگەك ماوەتوە، وات بۆ حمڕەشید ئاغا 

دەشــ ل عقــ و كولتــووری بــاوی كوردیــدا خنــجر . خــۆی
باشترین چكی خۆمای شۆڕش بـت، ك دیـارە ئوەش وەكـو 
پشتر ئاماژەمان بۆ كرد دەاللتی سرەتاییبوونی كورد وەكـو 

ەشـــ بگومـــان د. خـــاوەنی ئو چك ســـرەتایی ھـــدەگرت
وەھایــشی لــك بــدەینوە ك ڕۆمــاننووس ل ڕــگی ئم ھمــا 
ـــــی ئو  ـــــی برھمھن قع ل وە ڕەخـــــنـــــو و ناشـــــیرین دز

ك . چكسادە ترسناك بگرت ك كورد شـانازی پـوە دەكـات
ــاوی  ــی ب قع گــرتن لڕەخن ــت ــردا دەب ئوەش ل ئاســتكی ت

  .كورد



 

 لنـوان ئو دووەمیان ئوەی ك پیوەندییكی ڕاسـتوخۆ
 وەش ئاشكرایئ ی كوردیدا، كقع ل یدا ھرەو تۆنجخ
تۆ تاكو ئستا وەكو چمككی ناشیرین ل كۆمگی كوردی 
و كۆمگ ڕۆژھتییكاندا مـاوە و زینـدووە و ب شـوەیكی 
گــــشتی چمككــــی ئاشــــكرا و بــــاوە و تــــاكو ئــــستا چمكــــی 

ب گیتوانیـوە جـبووردەیی نق بكـاتلـوە لدز مـكو چ . ب
ھرحـــاڵ خنـــجر و خـــون پیوەنـــدییكی بھـــز لنوانیانـــدا 
ھی و ئوەش ئاشـــــــكرای ك ڕەوا نیـــــــی خـــــــون ب ھـــــــیچ 
بیـــانوویك و بـــۆ ھـــیچ مبســـتك بژنرـــت، ل بنڕەتیـــشدا 
خنــجر بــۆ خونشــتن دروســت كــراوە و ھر ل كۆنیــشوە 

كو چـــــــانی دەســـــــتی ئ ـــــــژووی یكم قورب م ـــــــوە ل دز 
ــــــك لو  ــــــانن ك ھش یك ــــــمدا ئافرەت ــــــاركراوی ئ تۆم

قوربانیــان . ك لــالدەیو جر ئنــجــین خواتــا دەتــوانین ب ب
قوربانییكی ئافرەت، ئگر بـكری جـوونری ئو جلـالدە 
ك پیــاوە پــشتگوێ بخیــن و نادیــاری بكیــن، بم ل بــاركی 

تو وەھاشدا پیاو دەبر بھ ،و تـاواننجامـدەری ئبكوژی ئ 
دیــــارە ل . پـــی پیــــاو دەبــــت جلـــالد و ئــــافرەتیش قوربــــانی

ڕاستیــشدا خنــجرەك وەكــو ئامازــك بــالین ئگر بتـــو 
بكرـك بكــاری نھنــت، بم لگڵ ئوەشــدا ھــشتا وەكــو 
 وو ناشیرین خـۆی نمـایش دەكـات و لكی ترسناك و دزكچ

ــاوانی ھگرتــووە، گوھر  و ماھیتیــدا پــرۆژەی ئنجامــدانی ت
  .وات تاوانی كوشتن

 ر بـــۆ ســـوید ســـ ـــشتنی ب ـــش ڕۆی ـــد ك پ ـــین مجی دەبین
ــی وای ئوە  ســوید پ ــستا لم ئــوو، ب ڕكخراوكــی چپ ب
ڕەگزپرستكانی سویدن ئو تاوانان دەخن ئستۆی كـورد 

 بتـــایبتی كـــات و ب دواكوتـــوو و ســـرەتایی نـــاوی دەبن،



 

ڕۆژنــــام ســــویدییكان باســــی ئوە بــــو دەكنوە ك ھر 
 ــك دەدات ب رنجــدا خ ــاتی زەماوەنــدی كچكی باوكــك ل ك

لـــرەدا . زاواكی بـــۆ كوشـــتنی كـــچكی ئگر ل ڕـــگ الیـــدا
ئوەمان بۆ ڕوون دەبتوە ك چـۆن زۆریـنی ئو كـوردانی 

نبـووە یـان كۆمۆنیــست ك ھـیچ ھسـتكی دیـاری نتوەییــان 
  .بوون، كچی ل ڕۆژئاوا بوون ب ناسیونالیست

  
  

)١١(  
ــا نھــایی  ــانی عت ــانی برھمك ــك ل خاســت دیارەك كی
 یردەوامیـان ھكی بژوو ئامـادەبوونو م فسانئ ك وەیئ
ل دەقكانیــــــــدا، ك ئوانش ب مبســــــــتوە و ل پنــــــــاوی 

 برجســـتكرنی پرســــیاری برھمھنـــانی دەاللتـــی دیــــار و
ئفـسانی میـر خونـاوك و خـاتوو كوزـ . زیاتردا دەھنـرن

ـــر  ـــانكی داگی ـــاری ڕۆم ـــی دی ـــسانیی ك ڕووبرك ئو ئف
ــدی ب كســتی حمڕەشــید  كــردووە و ڕاســتوخۆش پیوەن
ئاغــــــاوە ھی، ك ل ڕاســــــتیدا حمڕەشــــــید ئاغــــــا وەكـــــــو 

ــــادنراوە و ــــسانیی بونی ــــك ل كســــتییكی ئف وەش جۆرئ 
. نزیكی لنوان ئم كستیی و میر خوناوكدا دروسـت كـرووە

ل ڕاســــتیدا ئفــــسانی میــــر خونــــاوك ل الین گــــەرەوەی 
ڕۆمــانكوە دەگــرتوە، ھرچنــدە گــەرەوە ئوەمــان بــۆ 
بـاس دەكــات ك ل كــاتی منـدایی ھ و خوشــك و براكانیــدا 

ـــتی بـــۆ گنكیـــان زۆر حیكـــایوە و میـــر خونـــاوكیش نتاون
تــانو حیكایل ككــمیــر . ی وە كتــەرەوە بۆمــان دەگــگ

خونـــاوك خكـــی شـــارك بـــووە ئم ب شـــاری حیكایتكـــان 
ناوی دەبات، ئمش ئوە دەگینت خكی ئو شارە ب پی 



 

یاســـاكانی حیكـــایت دەڕۆن بڕـــوە دەجـــوون ك یاســـاكانی 
ك دەشـــ وەھـــا . لكچـــی خیـــانشـــاری حیكـــایتیش تنیـــا م

ســــیری ئو شــــارە بكیــــن ك ونیكــــی برجســــتكراوی 
جوگرافیای ئمی، لو ڕوانگوە ك ئم كۆمگیكین لبری 
 یاڵ و عاتیفخ وە، كار بكدانو ل قلۆجیكی ع كاركردن ب

ــــــوون دەكیــــــن ھر بــــــۆی یكــــــك ل كســــــتیی . و ھچ
ككانی ڕۆمانوەرییو توانی ئوەی پـاو ھاوشنو تدەب 

یفسانو ئزمانی نوێ ئ یان ب تحیكای      .  
ـــــوو،     شـــــارەكی میـــــر خونـــــاوك شـــــاركی خیـــــای ب
دانیشتوانكیشی ھموو میھرەبان و ل ھمان كاتدا ئاسـوودە 
 ـــ ـــان ل ـــو ســـرچاوەی ئاوەكی م دـــوون، ب و بخـــتوەر ب

اوی ڕزگاركردنی شاردا و بـۆ دەگرت و پاشای شاریش ل پن
ئوەی شــار ل ورانبــوون بپارزــت، خــاتوو كوزــی كچــی 
دەكات قوربانی و دەیبخشت بو كسی ك ئاو دەگتوە 

میر خونـاوك ئو كسـ بـوو دوای سـرنھنانوەی . بۆ شار
 ــــــگو ڕنـــــدانی تــــــریش، ئس و تیــــــاچوونی چنـــــدین كچ

ـــوو ب ترســـناكی گـــرتبر و ل ئنجـــ ـــشیدا ب امی سركوتنی
. پیاوی ناو حیكایت و ئستا وەكو ئفسانیك سیر دەكرت

 تی لـــو ـــاوك ك توانی ـــر خون ـــی می ڕۆ ـــرنگ ـــرەدا ئوەی گ ل
پنــــاوی برژەوەنـــــدی خكــــی و ل پنـــــاوی بدەســـــتھنانی 
جــوانییكی بــ وــندا ك جــوانی خــاتوو كوزــە قوربــانی 

 ناوبـــانگی بدەســـت ھنـــاوە ك دەدات و ســـرئنجامیش ئو
دیــارە . بــووەت نــاوی نــاو حیكــایت و دەمــاودەم دەگــرتوە

گــەرەوە پمــان دەــت ل پــش میــر خوناوكــدا، حمڕەشــید 
ئاغاش ك یكك بـووە ل الوەكـانی ئو شـارە خیـاییی نـاو 
 و ل و خـــــاتووننانی ئدەســـــتھـــــدی ب ئوم ب كتحیكـــــای



 

 و گـانوەی ئـاو بـۆ شـارەك خـۆی توونـد ناوبردنی دوەكان
ـــــــت، بم  ر دەگربل ترســـــــناك ـــــــگ و ڕوە و ئـــــــات دەك

  .سركوتن بدەست ناھنت و دەستگیر دەكرت
ـــت ئو ئفـــسانی و  وئاشـــكرا بۆمـــان دەردەك ـــرەدا بل
ــاو بــۆ  ــانوەی ئ ــان و گ ــۆ كوشــتنی دوەك ــشتنی الوان ب ڕۆی

مباتی حوەی خھاوش ،كانی و شارەكڕەشید ئاغا و ھاوە
بـایخی . سرجم بزووتنوەی كوردایتیی ل پناوی ئازادیـدا

ئوەش ئاشـكرای . ئازادی كمتـر نیـی ل بـایخی ئـاو بـۆ ژیـان
. ك ناتوانرــــت تســــوری ژیــــان بكرــــت ببــــ بــــوونی ئــــاو

 و شـارە وایئازادی وەكـو ئ تی بت ومان دەەرەوە پگ
ــ ــان و ك ل بــ ئاوی ــشتوانكی لبردەم مترســی خنك دا دانی

ھروەك چۆن ل ئفسانكدا ئاكـامی كارەكـانی میـر . مردندان
خونـــاوك دیـــار نیـــی، ب ھمـــان شـــوە ئاكـــام و چارەنووســـی 
بزووتنوەكی حمڕەشید ئاغا و ھموو بزووتنوەكانی تری 
 ئمش ئاكامكی تمومژاوی و نادیاریان ھی و تنیا سـرەتا

و بردەوامبوونیــــان تــــا قۆناغــــك دیــــارە و ســــرئنجام ئو 
بزووتنوانی ئم ب ئنجام كۆتاییان پھاتووە، یان كۆتاییان 

لرەدا ب الی ئو لكدانوەیدا دەچین ئفسانی میر . پ دت
خونــــــاوك ك برھمــــــی خیــــــا و پاوانكشــــــی وەكــــــو 

یــــــــاخ ـــــــت و بوك دەكـــــــدرمان دوای ئومكی ســـــــۆپ
ـــاو بـــۆ شـــار  ڕۆمانـــسیانوە دەیوـــت دوەكـــان بكوژـــت و ئ
 ك ،كی پۆتــۆپی ھیچــی تــر نیــیوانپــا ل جگوە، بــتــ بگ
لوەشـــدا دەبـــت ئو پـــاوان نمـــوونییی كوزـــی كچـــی 

ـــ دەبخـــشرت ئمش ھاوشـــوەی لگڵ . پاشـــای شـــاری پ
نین بین كوات دەتوا. خباتی ڕۆمانسیانی كورددا بۆ ئازادی

میر خونـاوك ئو وـن برجسـتیی ك حمڕەشـید ئاغـا و 



 

 وەی كــــــورددا سرۆشــــــیان لــــــبــــــزووتن وەكانی لھاوشــــــ
ــــووە و نــــونرایتی ئو دەكن ــــر خونــــاك . وەرگرت بم می

لوەدا ل حمڕەشید جیاوازە ك دوەكان ناتوانن دەسـتگیری 
ـــــاوەی دوورودر ـــــۆ م ـــــدا حمڕەشـــــید ب ـــــكن ل كاتك ـــــژ ب 

نووســــــر ل ڕـــــگی دەرخــــــستنی . دەستبســـــر دەكرـــــت
 ـــشتن ب ـــدی گی ئوم ب وە كـــوڕە الوان چارەنووســـی ئو ك
ــــوون و  ــــاوەك چووب ــــ برەو ســــرچاوەی ئ وزخــــاتوو ك
كســـــیان نگڕابـــــوونوە و ل الین دوەكـــــانوە دەســـــتگیر 

ل ھمـــان كاتـــدا نیــشاندانی ئو دیـــمنی ك چـــۆن . كرابــوون
نی ڕژم ماوەیك پـش لدایكبـوونی ھ شـوك یاساوكا

ــا و دەســتگیریان  ــای حمڕەشــید ئاغ ــابووە ســر م ھیانكوت
كردبوو، پاشان فرمانی پانزە سـاڵ زینـدانیكردنی بـۆ دەرچـوو 

ــــوو ــــات ك ل پــــشتی ئو . ب ھاوشــــوەبوونك دروســــت دەك
ھاوشـــوەكردنوە ئو دەاللت برھم دـــت ك ئو ڕژـــمی 

ەشید ئاغا دەستگیر دەكات، ھاوشوەی ئو دوە دڕنـدە حمڕ
و ترسناكانی ئاو ل دانیشتوانی ھـمن و ئاسـوودەی شـاركی 
ییفسانكی ئت یان شارشاری حیكای ن، كیی دەبنموون .

 ـمو ڕژماكـانی ئوەكان و ھوان دنھاوشووناسی ل واتك
ی تكۆشـری تۆتالیتارەدا دروست دەبت ك حمڕەشید ئاغـا

بگومـان خبـاتی حمڕەشـید . ڕگی ئازادی دەستگیر دەكن
ـــت و  ـــازاد ب ـــان ئ ـــوو ك وتكی ـــۆ ئوە ب ـــشی ب و ھاوڕكانی
خككی وەكو دانیشتوانی شاری نو ئفسانك ئاسوودە و 

كوات لـرەدا ھاوشـوەیی لنـوان حمڕەشـید . بختوەر بن
 پنــــاوی بدەســــتھنانی و ئو الواندا دروســـت دەبــــت ك ل

بم دیــارە . خــاتوو كوزــدا ڕــگی ھاتونھــات دەگــرنبر
ئو الوان زیـــاتر ل پنـــاوی ویـــست و ئـــارەزووی تاككســـی 



 

خۆیانــدا ئو ڕـــگی لبر دەگــرن و تـــا ئو كــاتی ك پاشـــا 
بیاری بخـشینی كـچ شـۆخكی ندا ل پنـاوی گـانوەی 

بم . الوـك ئو ڕـگیی نگـرتبرئاودا بـۆ شـارەك، ھـیچ 
حمڕەشــید و ھاوڕكــانی ل پنــاوی ئازادیــدا بــۆ ھمــوان ئو 
ــــات  ــــووە و لو كارەشــــیاندا زۆربی ك ــــان لبر گرت ڕگیی
وازیــان ل ویــست و ئــارەزووە تایبتییكــانی خۆیــان ھنــاوە و 
تنانت ماڵ و مندای خۆیـشیان لو پنـاوەدا دووچـاری ئـازار 

بم لگڵ ئو جیاوازییشـــــــدا . ردەســــــری كــــــردووەو دە
ئفسانی میر خونـاوك فزایكـی فانتـازی بـۆ دەقك برھم 
ـــــــی ئو  پ ب كـــــــان ـــــــاوە و ســـــــرباری ئوەی ك ڕۆم ھن
ڕووداوانی ب شــــــوەیكی بدوای یكــــــداھاتوو تیــــــدا ڕوو 
ــــــــــستانی ھی، بم كســــــــــتی  دەدەن بنمــــــــــایكی ڕیالی

فــسانی میــر خونــاوك ســیمایكی ل جــۆری حمڕەشــید و ئ
ـــردووە  ـــ دەبخـــشن، ئوەش وای ك ـــسانیی پ ـــستی ئف ڕیالی
ــونریی  ــی ھ ــت دەقك وە ببــدیی دەقك ل گانوەیكــی تقلی
بــــا و دەومنــــد ل ڕووی تكنیــــك و فرەدەنــــگ ل ڕووی 
ـــردووە ھر چـــۆن ئاســـتكانی  ـــانوەوە، ك ئوەش وای ك گ

دەنگــی گەرەوەكـان جیــاواز بـت، ل ھمــان گـانوە ب پـی 
كاتدا زیاد ل گەرەوەیكیش ھبت ل دەقكدا وەكو پـشتر 

  .ئاماژەمان بۆ كرد
وەك ئاشكرای ل سرەتای ڕۆمانكدا شووناشی گـەرەوە 
ــ دەكرــت،  ــی، بم ئوەی ك ل گــانوەدا ھســتی پ ــار نی دی

ــای و شــارەزا ــەرەوە كســكی بئاگ ــارەی گ یی باشــی ھی لب
ـــــۆن و  ـــــوورەوە، وات نوەی ك ـــــژوو و ھردوو كولت ردوو مھ

ھروەك شارەزاییكی باشـی ھی لبـارەی مرۆڤـی . نوەی نوێ
ئو دوو جـــــۆرە زەمیــــــن و كولتـــــوورەوە بو پــــــیی ك ھر 



 

ـــــان ئو  ـــــژووە ی و دوو مـــــك لكتی یراینـــــو ـــــان ن جۆركی
ــوورە دەكــات ــك ل. دووكولت كی ــژوو و كولتــوورە، كو دوو م

مــژوو و كولتـــووری خنـــجرەك و حمڕەشـــید و ســـعادەتی 
خزانی و ئو زەمین جوگرافیی ك ڕووداوەكـان لـیوە دەسـت 
پــــ دەكن و ھمیــــش وەكــــو ڕابردوویكــــی كــــاریگر دەوری 
كــاریگری خــۆی لســر بشــی دووەمــی ڕووداوەكــان دەبینــت، 

 زەمیـــنی دووەمـــی نـــاو ڕۆمـــانكدا وات ئو ڕووداوانی ك ل
ــــیش ئو . ڕوو دەدەن وات ســــوید ــــووری دووەم ــــژوو و كولت م

مژوو و كولتوورەی ھ و دكتۆر سعید و مجید و گو و 
 ك وەش ئاشكرایندە ئرچن، ھتی دەكراینكی تر نوسانك
یورە ھـــــاوازی گ ـــــد كسشـــــدا جی ـــــو خـــــودی ئم چن نل .

ل دەســـتپكی ڕۆمـــانكدا ب شـــارەزایی ل ھردوو گـــەرەوە 
بگومان ئگر سیری شووناسی . مژوو و كولتوورەك دەدوت

كســانی ڕۆمــانك بكیــن، ئوە ب ئاشــكرا بۆمــان دەردەكوــت 
ھیچ كسـتیكی وەھامـان نیـی ك بو جـۆرە ب تنیـا شـارەزای 

و گەرەوەی ئم دەزانین ئ. ھردوو مژوو و كولتوورەك بت
ك ب وردی بشــی دووەمــی ژیــانی ھ دەگــتوە، وات ئو 
ــانیی، بم نــاتوانین  بشــی ك ل ســویدە ئوە ســعیدی ڕەحم
ــژووی یكم و كولتــووری  ەرەوەی مــ گ ــین ك ــوا بوە بھن ب
 و ل رەكـــــــج ـــــــژووی خن م ەرەوەی لـــــــ و گئ م واتكی

ـژووی حمڕەشـید و شـۆڕش و ئفسانی میر خونـاوك و ل م
ملمالنــــی نــــوان ھــــزە سیاســــیی جیاوازەكــــانی كوردســــتان و 
 وت و ژیــــــان لـــــسوكوازی ھبـــــارودۆخی شـــــۆڕش و شـــــ
كوردســتانی دوای شۆڕشـــی ئیــسالمی دەدوـــت و دەیگـــتوە، 
ھمان دەنگی سعیدە، بكو ب ئاشـكرا دیـارە دەنگكـی جیـاوازە 

گ جیـاوازەش ل گـەرەوەیك دەشـ ئو دەنـ. ل دەنگی سعید
بم ل ھردوو قۆنـاغكدا بـۆگەرەوە ئـمی . زیاتری ھبـت



 

خـونرین ك كــردەی گــانوە و ئو زانیاریــانی ك گــەرەوە 
پـــشكشی دەكـــات وامـــان لـــ دەكـــات بدوای ڕووداوەكـــان و 

دیارە ئم وەكو ل سرەتاشوە . جووی كسكاندا كش ببین
ــــا ــــانكش ل ڕــــگی ئاماژەم ــــاو ڕۆم ــــرد، كســــانی ن ــــۆ ك ن ب

بم . گفتوگۆكانیانوە جۆرك ل كردەی گانوە ئنجام دەدەن
ل كـــۆی گـــشتی گـــانوەدا بۆمـــان دەرەكوـــت ك گـــرەوەی 
ئسی خودی ڕۆماننووس ك ئستا ل كـاتی نووسـینی دەقكدا 

ـــر ـــاییوە ك دەی وەكـــو چـــاودر ل دەرەوە ڕاوەســـتاوە و ب وری
گـــــانوە ئنجـــــام دەدات، بم ل ھر قۆنـــــاغكی جـــــوو و 
ــر  ڕووداوی نــو ڕۆمــانكدا ڕۆمــاننووس شووناســی كســكی ت
وەردەگرــت و ل ڕــگی ب ئــامازكردنی ئو كســوە كــرداری 

ھر ئوەشـ وای كـردووە گـەرەوە . گانوە ئنجام دەدەرت
تی زانیارییوە كرداری ھر ل سرەتاوە تا كۆتایی ب ھمان ئاس

گــرانوە ئنجــام بــدات، ك ئوەش ناشــت ب گــورەی ســعید 
 وتۆ ئاگاداری ڕابرووی ھكی ئجۆر ەرەوە بگ وەكو تاك
و باوكی و سرجم ئو ڕابرووە بت ك ڕۆمـانك ل نـاوەوەی 

ھروەك ناكرـــت تســـوری ئوەش بكیـــن . وت لـــی دەوـــت
ڕۆمـــــانك ڕۆژئـــــاوا بگـــــشتی و ســـــویدی ئگر گـــــەرەوەی 

بتایبتی نبینیبـت و لوێ نژیابـت و شـارەزای دابونریـت و 
كولتووری ئوێ نبووبت، بتوانت بو جۆرە كرداری گـانوە 
ســبارەت ب ئوێ و لبــارەی شــوازی ھــسوكوت و ژیــانی 
ئووە بو جۆرە بدوت، تنیا خودی ڕۆمـاننووس خـۆی نبـت 

ـــــانی ك و ـــــایبتییی ك جیھ ـــــان ت ـــــدەری ئو جیھ ـــــو ئفرن ەك
ڕۆمانكی و ئاگاداری ھموو نھنی و ئاشكرا و یاساوڕساكانی 

  .ئو جیھانی ك دروستی كردووە
  
  



 

  چمكی شرەف ل دوو ڕوانینی جیاوازاوە
ئگر سرنجی ڕۆمانی گرەوەی بختی ھ بدەین، ئوا 

 دەبینـــین ڕۆمـــانك ل دوو وەكـــو پـــشتر ئاماژەمـــان بـــۆ كـــرد
جوگرافیا و دوو كولتوور و دوو ئایین و دوو ڕوانینـی جیـاواز 

ـــۆ ژیـــان و پیوەنـــدیی كۆمیتییكـــان دەدوـــت ھر بو . ب
پیش ل كۆی ڕۆمانكدا ھر چۆن دوو ڕوانینـی جیـاواز بـۆ 
 خالقیـــــانتی و سیاســـــی و ئیكـــــۆم تو بـــــابـــــك لزۆر

ۆمـانك دەیانـدونت، ب ھمـان شـوە برجست دەبـت ك ڕ
. دوو ڕوانینی جیـاوازیش بـۆ مسـلی شـرەف دەردەكوـت

ھرچندە ل ئاستی بینراوی دەقكدا ئوە برچـاو نكوـت، 
 و ڕوانیـنوە ئپشتی زمانی ئاسایی ئاستی قووڵ و ل م لب
 یتیــانمــدا ڕوانینــی ڕۆژھكئاســتی ی ل ــت، كئاشــكرا دەب
بــــۆ مســــلی شــــرەف و ل ئاســــتی دووەمیــــشدا ڕوانینــــی 

مكو چبۆ ئ یڕۆژئاوایان.  
ــــــی  وایــــــشتنی ھوە دوای گكوردســــــتان عادەت لســــــ
جیابوونوەی ھ ل شرزاد، تلفـۆن بـۆ كـچكی دەكـات 

باوكــت پیـاوكی كم نیــی، چــۆن دـت دــت تووشــی : (و دەـت
ئم قسیی دایكـی ). ی؟ننگییكی وەھای بكیت؟ چۆن دەتوان

ھ ك ب كــچكی دەــت، دەربــین ل كولتــوور و عقــی 
كـــــوردی و تنـــــانت ھمـــــوو ڕۆژھتـــــیش، ك ئم جـــــۆرە 

ئوە ســــووكایتییكی . كولتــــوورە بو چــــاوە ســــیر دەكــــات
گورەی ك ئافرەتكی مرددار حز ل پیاوكی تر بكات و ئو 

 مــردەكی بھنــت و لگڵ حزكــردن وای لــ بكــات واز ل
 وەژیـــانكو پئ ـــگ نیـــی ـــستكی بـــژی، ئیتـــر گرن خۆشوی

ـــا ـــان ن ـــردایتییوە ی ـــوەی م چوارچ تچـــووب . ـــدە ل ھرچن
 ـــاتوانن ل ـــك ن ـــیچ ژن و پیاو ـــدا ھ ـــۆمگی كوردی ـــی ك واقیع



 

ــــژین، بم  دەرەوەی پیوەنــــدی ژن و مردایتیــــدا پــــكوە ب
ایتییكی لو جۆرە ك ژن مردی ھشتا پكھنانی ژن و مرد

یكمی ل پناوی پیاوكی تردا بج بھـت، وەكـو شـكاندنی 
ــاو ســیر دەكرــت و ئو ڕەفتــارەش ب پــوانی  دابــونریتی ب
شرەف دەپورت و وەكو جۆرك ل برەیی و بدڕەوشتی 
 ـــــت دا دەبمـــــ ـــــۆمگی ئ ـــــت و ئوەش ل ك ـــــی دەڕوانر ل

تی و ئابو سووكای مـازان و بنووچوونی باوك و برا و خ
ـــ و عشـــیرەت ـــی و . خ ـــۆ شـــۆردنوەی ســـیمای ننگ ھر ب

ئـــابووچوون، بـــاوان یـــان بنمـــا ئوە ل كچكیـــان قبـــووڵ 
نـــاكن و ئنجـــام ئو ئـــابووچوون ب كوشـــتنی كچكیــــان 

ئــستا قــسكانی ســعادەت برامــبر ب ھی . دەشــۆنوە
و ڕاســــتییھــــۆی كچــــی، ئ چــــۆن ب مان بــــۆ دەردەخــــات ك

ــردی و پكوەژیــانی  رزادی مشــ وە لگرتنی ھدەســتھ
لگڵ ســـعیدی ڕەحمانیـــدا ئـــابووی بـــاوكی و بنماكیـــان 

ئوەش ب پوانی چمكی شرەف دەپورت و ئگر . چووە
ھ ل وت بوای و ئو كـارەی بكـردای، ئوا ھر زوو بـۆ 

  .رەف حمڕەشید ئاغا ھی دەكوشتگانوەی ش
لــرە ل وتــی (ســعادەت ب تلفــۆن ب ھی گوتبــوو 

 گباب حاشــــا لكــــی ســــمجــــت بــــۆ عوــــك بیخۆمــــان ژن
ننگی . مردەكی بكات، دەزانی چی ل دەكن؟ سری دەبن

تـــــۆش لـــــرە بوویتـــــای و . وا ب خـــــون نبـــــ ناشـــــۆرتوە
لـرەدا ب ئاشـكرا دەردەكوـت ....). تبتویستای كـاری وا بكیـ

ك ســــــعادەت دەیوــــــت ب ھ بــــــت تــــــۆ ئـــــــابووی 
 ر لگئ رەفیت كــردووە، بـــۆیــشتــت بــردووە و بكمابن
 ـــرت ك ـــاوان گورەیت وەردەگ ـــای ســـزای ئو ت وت بوویت

عادەتدا . كوشــــتنكانی ســــقــــس ئاشــــكرا ل ــــرەدا بل واتك



 

ـــت مســـلی وپـــشتی دەردەك ـــافرەت ل  پیوەندیبســـتنی ئ
مــــــردەكیوە لگڵ پیــــــاوكی تــــــردا تنــــــانت ئگر دوای 
جیابوونوەشـــــی بـــــت ل پنـــــاوی ئو مبســـــتدا، ئوا ئو 

ــافرەت شــرەفی شــكاندووە و دەبــ بكوژرــت كوات ئم . ئ
تگیشتن و پوانی كۆمگای كـوردیی بـۆ چمكـی شـرەف، 

بم جـــگی . قیعـــی ئم كـــۆمگییك ڕۆمـــانك زادەی وا
خــۆیتی بپرســین ئایــا كــۆمگ و كولتــوور و عقــی ڕۆژئــاوا 
ـــو  ـــا ھ وەك ـــی شـــرەف دەكن؟ ئای چـــۆن ســـیری چمك
كســتی ســرەكی ئم ڕۆمــان چــۆن مــام لنــوان ئم دوو 
كولتوور و عقـدا بكـات؟ ئایـا مـامكردنكی ژیـرانی یـان 

می و ھـیچ بیركردنوەیكـی تـدا نیـی و ھر شتكی ب برنا
ـــش گورەی ببـــت؟  و كـــاری ئ ـــردووە دووچ ئوەش وای ك
ــــازادی  ــــوورەی ك ئ ــــاوا ئو كولت ــــووری ڕۆژئ بگومــــان كولت
تاككســی تـــدا فراھم بــووە و تـــاك تــا ئنـــدازەیكی دیـــار 
دەتوانت خـاوەنی ئو بیـاران بـت ك پیوەنـدییان ب خـودی 

ھر بو پی ژن و مرد ئگر . ھی وەكو تاككسخۆیوە 
نیانتوانی پكوە بژین، ب ئاسایی ل یكتر جیادەبنوە و ھر 
كسشیان ئازادە لوەی ك دواتر چـۆن بیـاری ژیـانی خـۆی 
 گــی كــۆم ــاركی وەھــادا بر نفرەت ــافرەتیش ل ب دەدات و ئ

ناپورـت ك ناكوت و ئو جیابوونوەیش ب پی چمكـك 
پــی دەگوترــت چمكــی شــرەف، بكــو ل بنڕەتــدا شــرەف 
پیوەندی نیی بو بوارەوە، چونك ھر ل بنڕەتوە شرەف 
ل ڕۆژئـــــاوا و ب پـــــی تگیـــــشتنی عقـــــی و فیكـــــری ئوێ 
ــاوەوە،  پیوەنــدی نیــی ب مســلی پیوەنــدی نــوان ژن و پی

زانین ل كولتووری چونك كات باسی شرەف دەكرت دەب ب
 ل یزەكـوان دوو ڕەگكـسی نیوەنـدی سسـت پبدا ممئ



 

ـــــووری  ـــــی، بم ل كولت دەرەوەی پیوەنـــــدی ژن و مردایت
ــدی  ــانت ل دەرەوەی پیوەن ــاوادا مســلی ســكس تن ڕۆژئ
خزانیشدا ب ھیچ پوانیكی ئخالقی ناپورـت و بو پـیش 

رەفی شلسم یوەندی بپـك . وە نییوەكو ئافرەت ھ
 ڕۆژئـاوا دەژی، بـۆی ـستا لرباری ژیـانی ڕابـردووی ئس ك
ئاسایی وەھـا بیـر بكـاتوە ك جیـابوونوەی ئو و مـردەكی 
كــــاركی ئاســــایی و ھروەك مــــافكی سروشــــتی خۆیــــشتی 

ـــژی ـــی ب گـــان ل ـــری خۆشـــبوت ی بگومـــان ئم . كســـكی ت
ئینـــــسانییكیوە ڕاســـــت و ھر بۆچـــــوونی ھ ل ڕووە 

ســككیــشی داگیركردنــی ئــازادی تاكســت بۆدانانربم . بب
گـرنگ لوەش تـبگین ك ھرچنـدە ھال ئـستا ل ڕۆژئـاوا 
ـــــردن ئو  ـــــا م ـــــردوویك ك ت دەژی، بم ئو خـــــاوەنی ڕاب
ڕابردووە دەسـتی بسـر ئودا ھی و ناتوانـت ل دەسـتی 

ـــت، كی ڕزگـــاری ببـــاك ـــردووی خـــۆیتی وەكـــو ت  ئویـــش ڕاب
كـۆمگی كـوردی ك ناتوانــت ل دەسـتی پكھاتكــانی ئو 
كــۆمگی ڕزگـــاری بـــت ك بــریتیی ل دەســـتی خـــزان و 
كــــــۆمگ و ئــــــایین و كولتــــــوور و دابونریــــــت ب ھمــــــوو 
ــــان ھر  ــــرەوە لپرســــینوە ل ھ ی ل وە، ككانیتخاســــ

كی تــری ئســكی كــار م كــۆمگیش دەكــات ك لوێ ڕەفت
لو جۆرە بكات پچوانی داب و نریت و كولتوور و عقـی 

خـۆ ئگر ئو لپرسـینوەیش . باوی كۆمگی كوردی بـت
نكرا، ئوا ڕەفتاری ئو كس دەبت ننگی و سووكایتی بۆ 

 پـی ئایا ھ لم ڕاستیی تناگات، یان. خزان و بنماكی
ــۆمگی  ــی ك ــگ نی ــر گرن ــای، چیت ــادەم ئم ل ئورووپ وای م
كوردی و تنانت باوك و دایكیـشی ھوـستیان چـۆن دەبـت 

ب ھرحــــــاڵ ئوەی لــــــرەدا . برامــــــبر بو بیــــــارەی ئو



 

ســـبارەت ب ھوـــستی ھ گـــرنگ ئوەی وەكـــو شـــتكی 
 یـــشی واییارەكـــانی خــۆی و پب ـــتھـــیچ ئاســایی دەڕوان ك

شتكی ئوتۆی نكردووە ك مایی نیگرانی خزانكی بـت 
و پــشناچت ھ بــوای بوە ھبــت ك بیــاردانی ئو بــۆ 
ــــــیچ  ــــــستنی ســــــعید ھ ــــــابوونوە ل شــــــرزاد و خۆشوی جی
 ش بـــــــی و پخـــــــالق و بی ئلســـــــم كی بـــــــدیی پیوەن

دوویدا شرەفوە ھبت و ئاشكراش نیی ئایا ھ چ ل ڕابر
ل كوردســـــتان و چ ئـــــستاش ل ئورووپـــــا چـــــۆن ســـــیری 

ئایــا لو كســانی ك . مســلی شــرەفی كــردووە و دەكــات
 وە بتســترەف دەبو شــ یرەف ھمكــی شــچ وای ببــ
مسـلی سكـسی دەرەوەی ژیــانی ژن و مـردایتییوە، یــان 

یكسی ھئازادیی س وای بڕەتدا ببن رحاڵ . لھ ب ھ
ب ھر شوەیك بیر بكاتوە و ب ھر جۆرك بوانـت، ئو 
ئستا قوربانی دەستی كولتوور و مژوویك ك پشتر باوكی 
ــا ئــازادیی  ــدا كــردووە ت بــاتی تخ ــسیان ب شــوەیكی ڕۆمان
ـــاتگەی  ـــت، بم ھر ئم خب ندەســـت بھـــدا ب سیاســـی ت

انی تاككســــ، ڕـــگی ئـــازادیی سیاســــی بكـــوژی ئازادییكـــ
ئویش لو ڕوانگیوە ك سرسختان برگری ل پاراسـتنی 
دابونریــت و عقـــی بــاوی كـــۆمگ دەكــات و ھر الدانكـــی 
كچــیش وەكــو خــۆی دەـــت ل ئســتۆی دایكتــی و بگومـــان 

یختی خۆیشی ھسزای س.  



 

  ھاوشوەبوون لنوان برایمۆك و دكتۆر سعیدی ڕەحمانیدا
ردوویكــی زۆر ئاشــكرای نیــی و كــات ھ برایمــۆك ڕاب

لی دەپرسـت ك چـۆن ھـاتووەت دەرەوە، باسـی ئوە دەكـات 
 ــــر ل ــــك كــــرووە و دوات كچ زی لــــان ح ك ل شــــاری خۆی
 پـشتی لـ كر پۆلیسدا كـچرامببمدا لنجامی ترسنۆكی ئئ

برایمـــۆك گنجكـــی خـــاوەن . دەكـــات و ئمـــیش دـــت دەرەوە
ــرەی جۆراوجــ ــوتی دەژنــی و شــیعر و وتــاری . ۆر بــووبھ فل

دەنووسـی و كــاری شانۆیــشی دەكــرد و ڕۆشــنبیركی باشــیش 
ھمــــوو ئمـــانش دەریــــدەخن ك برایمـــۆك كــــوڕكی . بـــوو

ئوەش وای كـردووە ك ھ . لھاتووی زۆر ھستیار بـووە
. وەكو كچكی كراوە زوو ھـۆگری ببـت و حزیـشی لـ بكـات

 سـرباری ئوەی پـشینیكی حیزبـی دەتوانین بین برایمۆك
و سیاسیشی نبووە، بم ك ھاتووەت ناو شۆڕشـوە وەكـو 
شۆڕشگكی ڕۆمانسی خباتی كردووە و ل ھمـان كاتیـشدا 
 ل ڕۆمانـــسیان ك ی نـــاو شۆڕشـــو ڕۆشـــنبیرانی ئنمـــوون

ـــت ك دەڕوانـــوو شـــت ـــیش ل برپرســـانی . ھم ـــارە زۆرك دی
ــدەوا ــنی عشــایر و نخون ــگ زۆری ــاو شــۆڕش ك ڕەن ری ن

ئوە . بیارەكــــانیش الی ئوان بــــت ل جــــۆری حمڕەشــــید
ـــورددا، ئم دەســـت عشـــایر و  ـــاو شۆڕشـــی ك ئاشـــكرای لن
نخوونــدەوارەی ك بــوونت برپرســیار، حزیــان ل چــارەی 
كادیر و پشمرگ خوندەوار و ڕۆشـنبیرەكان نبـووە و زۆر 

ــردوون و تنــانت ویــستویان ئو جــار ب ڕقوە ســیریان  ك
ــانت پــشمرگش دروســت  بۆچــوونش ل الی خكــی و تن
 ـژە بی وەكو برایمـۆك نـاتوانن درندەوارانو خوئ ن كبك
كاری پشمرگایتی بدەن و دەش ل زووترین كاتدا بوخن 

ڕاسـتی ئم بۆچـوونش ل . و خۆیان بـدەنوە دەسـتی دوژمـن



 

ــــــسكانی حمڕەشــــــی د ئاغــــــادا ســــــبارەت ب برایمــــــۆك ق
دەردەكوت، كاتك دەیوت ئامۆژگاری ھی كچـی بكـات 

ب ھرحـــــاڵ ئو . بـــــۆ ئوەی ل برایمـــــۆك دوور بكوـــــتوە
قسانی حمڕەشید ئاغا و كسانی تری نـاو شۆڕشـیش ھـیچ 
ــان لســر ھ نبــوو، چــونك ھ ل دوە  كاریگرییكی

خۆشدەویـــست و ئو خۆشویـــستییش ب ڕاســـتی برایمـــۆكی 
بووەبــــــووە مــــــۆتیڤی جــــــوو و چــــــاالكیبخش ب ھ و 
خۆشویستی برایمۆك وای ل كردبوو ھست ب بوونی خۆی 

  .بكات
ــــۆك، ھ دووچــــاری كۆســــتكی  ــــی برایم ل دوای مردن

تنانت . ھرگیز ونی ئوی ل بیر ندەچووەوە. گورە بوو
ــ ك دواجــاریش ل دەرەوەی ــاركی ب ــستی و ل بی  خۆشوی

بیرلكــرنوەدا شــووی ب شــرزاد كــرد دەیویــست ل كســتی 
شــرزاددا وــنی برایمــۆك بــدۆزتوە، بم ھرگیــز ھســتی 
ــدا بــت كی برایمــۆكی تترزاد ھــیچ خاســشــ كــرد كوە نب .

ــاری ســرەكی  ــووەدا ھۆك ــن ونب و ودوای ئڕان بگ دەشــ
ھ وای ل ت كچاوەڕوانی سۆز و بووب میشت ھكردب 

ــــــات، ســــــۆز و خۆشویــــــستییك ك ئو  ــــــستی بك خۆشوی
بۆشــاییی بــۆ پــ بكــاتوە ك مردنــی برایمــۆك بــۆی دروســت 

ـــوو ـــۆر . كردب ـــوونی ھ لگڵ دكت ـــوونوە و تكوب نزیكب
سعیدی ڕەحمانی مامۆستایدا بھـۆی ھسـتكرنیوە بـوو بو 

 برایمـۆك ل الی بجیھـشت و بۆشایی گورەیی ك مردنـی
شـرزادیش نیتـوانی بــۆی پـ بكــاتوە، یـان ب الینــی كموە 
. بشك لو سـۆزە قـوو لدەسـتچووەی بـۆ بـاربوو بكـاتوە

ھر لسرەتاوە ھ ھستی دەكرد سـعید ونیكـی تـری 
دەدات. برایمۆكرھو پرسیارە سرەدا ئئایا ھیچ نزیكی و : ل



 

كی ئاشــكرا لنــوان برایمــۆك و ســعیددا ھبــوو، ھاوشــوەیی
یان ئوە ھ بوو ل ناخی خۆیدا و ل جوگرافیـای خیـاڵ و 
وەھمــدا ھســتی دەكـــرد ســعید ونیكـــی تــری برایمـــۆك و 
ــــرتوە و ئو  ــــۆ بگ ــــۆكی ب دەشــــ ب تواوی شــــونی برایم
 وە الی دروستبوو بۆی پـھۆی مردنی برایمۆك ی ببۆشایی

وە؟بكات  
دكتــــۆر ســــعیدی ڕەحمــــانی كــــوڕی خزانكــــی دیـــــاری 
كرماشــــان و مامۆســــتای ئدەبیــــات ل زانكــــۆی ســــویدی و 

كی دیاریـشبـووە و . چیرۆكنووس و ڕۆشنبیرـشتر ژنـی ھپ
یكیــــشی ھعید . كچــــین ســــئاشــــكرا دەتــــوانین ب ب واتك

ھر لرەوە جۆرك ل ھاوشوەیی لنوان . پیاوكی ڕۆشنبیرە
مــــــۆك و ســــــعیددا ھی ك ھردووكیــــــان ڕۆشــــــنبیرن، برای

یكمیـان فلـوتژەن و دووەمیـان . ھردووكیان خاوەن بھـرەن
بــوارە جۆراوجۆرەكــانی . چیرۆكنووســ خ بردووكیــان بــایھ

ھردووكیــان خكــی شــارن، ســعید خكــی . ئدەبیــات دەدەن
كرماشـــان و كوردییكشـــی زۆر بـــاش نیـــی، بم برایمـــۆك 

 ئوە لبارەی پاشخانی خـۆیوە دەـت و ئاشـكرا دەكـات تنیا
ك خكی شارە و ناشت خكی چ شارك و كوردییكشی 

تی خۆیـان . باشردووكیان ڕوانینی تـایبھ تییسم دوو كئ
بم . ھی بــــــۆ خۆشویــــــستی و ژیــــــانی ژن و مردایتــــــی

نزیك پدەچت ل ڕووی ھستكردن و ڕوانینیانوە بۆ ئافرەت 
ـــــرەوە ـــــن ل یكت ـــــی وای ك ســـــعید . ب پ ھ ـــــۆی ھر ب

كی تری برایمۆكینو . ،ھ وەی بگات بش ئبرایمۆك پ
گیـــانی لدەســـتدا و ب گـــورەی ســـعیدیش ڕاســـت مـــاوەیك 
 وە ھــاتووە كشــدا باســی ئكڕۆمان بــوو، ل ی ھھاوســ

ەشـــــ چنــــد جارـــــك ســــعید و ھ پـــــكوە بــــوون و د



 

ســـرباری خۆشویـــستی كـــاری سكسیـــشیان كردبـــت، بم 
وەكو ژن و مـرد ب ڕەسـمی خزانیـان پـكوە ننـاوە و پـاش 
مــــاوەیكی كــــورت ل پكوەبــــوون ئمجــــارە لبــــری ئوەی 

ب . سعید بكوژرت یان بمرت، ھ بر خنجر دەكوـت
ـــت ھاوشـــوەیی و نزیكـــی ئاشـــكرا دەبینر وەی برحـــاڵ ئھ 
یعیددا ھوان برایمۆك و سنوە لكند ڕوویچ ئاشكرا ل .

بم لگڵ ئوەشـــــدا ھر یك كســـــتییكی ســـــربخۆ و 
جیـــاواز و خـــاوەن شووناســـی دیـــاری خـــۆیتی ك ڕەھنـــد و 
. توانینــی خــۆیی ھی و ب ئاســانی لوی تــر جیــا دەكــرتوە

 ل یكتر ھر چۆن لسر زەمینی واقیع كسكان ب ئاسانی
جیا دەكرنوە، سرباری بۆچوون و ھسـتكردنی ھ، الی 

ئمش . خـــــونر جیـــــاوازی ئو دوو كســـــتیی دەبینرـــــت
لھــــاتوویی و شــــارەزایی ڕۆمــــاننووس ل بــــواری بونیادنــــانی 
كستییكانیدا نیشان دەدات ك سـرباری نزیكـی لنـوان ئم 

وەیشـــــــــ ـــــــــشتا بم ھدا، بتییســـــــــم دوو دوو كك ئ
 یندی خـۆیی ھتمتایب كر یھ ی بینا كردووە كتییسك
ــیش دەنگــی  و پتی و بــاری خــۆی و خــاوەنی شووناســی دی

یدیاری خۆیی ھ.  
  

  گو و ھ لنوان جیاوازی و لكچووندا
 وەی لــــن و ئ ــــارەی كســــتی ھوە دوای ــــشتر ل ب پ

ری ڕانســوە لتییســو كــارەی ئ ــوو ك ب وەســتاین ئوە ب
حمڕەشـید ئاغـا ھر لســروەختی تمنـی منــدای ھوە، 
 ھ ش وای لـــاوبرن ـــرد و ئو ن ـــاو دەب ـــوڕ ن ھی ب ك
كربوو ك خۆی ب كوڕ نیشان بدات، تا ئو كاتی ل برامبر 
ـــــزە و  ـــــرد و غری ـــــۆی ك ـــــی خ ـــــدا ھســـــتی ب كچت بریمۆك



 

وات ل . شـــقی برایمـــۆكئارەزووەكـــانی وەكـــو كـــچ كـــردی ع
ســـــرەتاوە ھ شووناســــــی كچتـــــی نبــــــوو، بم دوای 
ھستكردنی ب خۆشویـستی برایمـۆك ئیتـر حز و ئـارەزووە 
ئافرەتییكــانی گــایوە بــۆ بــوونی بایۆلۆجیــانی ڕاســتقینی 

ـــــو ھر ل ســـــرەتای . خـــــۆی ـــــچوانی ھوە، گ ب پ
وـ و شـیدای . ە بووبـووپگیشتنیوە كچكـی سـربدەرەو

ـــــاوی  ـــــۆڕینوە و چ ـــــامی لگڵ دەگ ـــــوو، ن ـــــوڕان ب دوای ك
بدوایانـــدا دەگـــا و دایكیـــشی زۆر ب ترســـوە ســـیری ئو 
. ھسوكوتانی دەكرد و جگی گومـانكردنی باوكیـشی بـوو

وات دەتوانین بین ك گو نموونی ئافرەتك بوو ك تنیـا 
زی برامــبر و تركردنــی حز و ل خیــای گیــشتن ب ڕەگ

ئـــارەزووە دنیاییكانیـــدا بــــوو ك دەتـــوانین بـــین ئــــارەزووە 
كوات ئــستا ل ڕووكشــدا ئم دوو كســتیی . سكـسییكانی

ــــشن جیــــاواز ل یكتــــر دەردەكون، بم دواتــــر  ك خوشكی
دەردەكوــــــت ك ل گوھر و ماھیتــــــدا نزیكییكــــــی تواو 

گــــو دوای ئوەی ك . كســــتییدا ھیلنــــوان ئم دوو 
شوو دەكات، ئیتر وەكـو زۆرـك ل ئافرەتـانی ڕۆژھتـی یـان 
 وە دەكــــــات كســــــت بی كــــــوردی ھگئافرەتــــــانی كــــــۆم
گیـــشتووەت ئاواتكـــانی و ھـــمن دەبـــتوە و ب قنـــاعتكی 
 ـــــت یی دەڕوانواو و نمـــــوونكی تـــــاو تواوەوە و وەكـــــو پی

ھر . چت كشیكی دیاری ئوتۆیان ھبـتمردەكی و پنا
ــانكدا  ــات ل ڕۆم ــا ئو ك ئوەش وادەكــات كســتی گــو ت
 ـــۆ ل ـــات و دوای ئوە شـــتكی ئوت ـــت ك شـــوو دەك ـــار ب دی

دیارە ژیانی پش شووكردنیشی ل ڕگی . بارەیوە ناگوترت
گرانوەوە ب ئمی خونر ئاشنا دەكرت، ئگینا ل ڕاسـتیدا 
 و دروســــــــتكردنی ڕووداوەوە خــــــــۆی ل ڕووی جــــــــوو ل



 

وتــۆی نیــیكی ئدا ئامــادەبوونكی . ڕۆمــانوانچپــ م بب
گـــــووە، ھ ك ل ســـــرەتاوە جۆرـــــك ل جگیـــــری و 
ھاوســـنگی پـــوە دیـــارە، ل دوای یكمـــین خۆشویـــستییوە 

تـر لگڵ برایمۆكدا ئیتر ئو ھاوسنگیی تكدەچت و جاركی 
بكـو ھمیـش ب دوودـی و . ناگڕتوە بـاری ئاسـایی خـۆی

ك پـدەچت ھۆكـاری ئو . نیگرانی و ڕاڕاییوە دەردەكوـت
 و بۆشـایییوەنـدی بگیرەش، پنـاج بارە دەروونی و ڕۆحیی
. ڕۆحییوە ھبت ك دوای مردنی برایمۆك بۆی دروست بوو

ــدی ب ــاجگیریی كســتی ھ پیوەن ــوونی یكم وات ن  ونب
ونی خۆشویستوە ھی ل الی ھ و ھمـوو جـوو و 

و بۆشـاییوەی ئكـردنبـۆ پ ـدانوڕانی دواتـری ھم . گب
 ی ژیــانی لو كــاتتـا ئوە ھتنــاكر رگیــز پـھ و بۆشـاییئ
ــانی  پنــاودا لدەســت دەدات، بــۆی دەتــوانین بــین ھ قورب

ویــــستییی خۆشــــگڕ. ل ھ وەش ئاشــــكرایدیــــارە ئ 
ڕووی ســـایكۆلۆجیای كـــۆمیتییوە كســـكی ڕۆشـــنبیرە و 
 تیییری كــۆمدەســتبژ ر بســ ش كتییســم جــۆرە كئ
وات نوخب، بگشتی كسـانی ڕاڕا و نـاجگیرن و ب ئاسـانیش 
ــاتیش ھگــری  ــر و زۆربی ك ــاركی دەروونــی جگی ــاگن ب ن

 ب پیوەنـــــدیی كۆمیتییكـــــانیش ك گومـــــانن و برامـــــبر
 ییوەنـــدیانو پرەكیترینی ئتـــی ســـرداییوەنـــدی ژن و مپ
ھمیش و ب شوەیكی تا ڕادەیك گشتیش لو پیوەندیاندا 

ھر ئوەش وایــان . نــاگن ئاســتی تربــوون و قنــاعت ھنــان
لــ دەكــات ل ژن و مردایتیــشدا كمتــر ھســت ب دنیــایی و 

نسقامگیریی دەروونی بك . ل ـت كورەدا بۆمـان دەردەكل
كاتكـــــدا گـــــو دوای شـــــووكردنی ھســـــت ب دنیـــــایی و 
ـــات، ھ ل دوای شـــووكردنی  ـــی دەك ســـقامگیریی دەروون



 

ـــی و نیگرانـــی و بۆشـــایی  گومـــان و دوود ســـت بزیـــاتر ھ
ڕۆحی و دەروونی بكات و ئوەش دەوری دەبت ل گیاندنیدا 

ــتبو نــانی دەھ ــایی ب ژی ــدیایی ك كۆت .  چارەنووســ تراژی
ھروەك ل ھمــــان كاتیــــشدا دەبـــــت ھــــۆی ســـــووكایتی و 
ڕســـــوایی بـــــۆ بنمـــــاكی ب پـــــوانی دابـــــونریتی بـــــاوی 

  .كۆمگی كوردی
  

  شرزاد نموونی مرۆڤی ڕۆژھت
پشتر ل بارەی كستی شرزادەوە دواین ك كستییكی 

ەیویـــست ب دابـــونریتی كـــۆمگی كـــوردییوە داخـــراوە و د
لنو واقیع و شارستانی و كولتووری ڕۆژئاوادا جگی خۆی 
ــۆ  ــدی ســرەكی و مبســتی ل ســفركردنی ب وە، ئومــات بك

ری ھھاوســ ــت وێ ببل ــوو ك ــا ئوە ب ــارە . ئورووپ دی
ئاشكرای ك شرزاد ئاستكی ڕۆشـنبیری ئتـۆی نیـی جـگی 

ـــت و ب ڕوونـــیش دیـــارە ك شـــوازی بیركـــردنوە و بـــاس ب
ـــاش  ـــۆ ئورووپ ـــان و ب ـــۆ ژی ـــی ئو ب ـــسوكوت و توانین ھ
جیــــــــــــــاوازە ل ھل، ئم ســــــــــــــرباری ئوەی ل ڕووی 

شــرزاد ب ھر شــوەیك بــت و . ڕۆشنبیریــشوە جیــاوازن
 ــــتــــت دەب ــــدا ب ــــار و فاكترك ــــاریگری ھر ھۆك ــــر ك ژل

ــشمرگ و مــاوەیك پ رگــشمڕەشــید ئاغــادا پمڵ حگل 
 و ھر داوای ئســـو و لتی ئیـــارم ـــت و پاشـــان بدەب
 ویـش بـشتی دەكـات بـۆ سـوید و ئردی خـۆی بانگھوەكو م
ئومدی ئوەی لوێ ببت مردی ھ وەكـو خـۆی دەیـت، 

تــا ئــرە وات تــا ئو كــاتی ك شــرزاد دەكــات . دەگــات ســوید
رەوە ئوەندەمان لبارەی ئم كستییوە بۆ بـاس سوید گە

دەكـات ك الوـك و بـاوكی دۆسـتی حمڕەشـید ئاغـا بـووە و 



 

رگــشمپ ــتســوید ئیتــر . ھــاتووە بب یــشتنی بم دوای گب
دەبــت كســكی توەریــی ل ڕۆمــانكدا و ڕووداوەكــانی ئو 
ــــــدی  ــــــانك ك ل ســــــوید ڕوو دەدەن، پیوەن بشــــــی ڕۆم

شــــرزاد ل مــــاوەی مــــانوە و . توخۆیان بوەوە ھیڕاســــ
ژیانیـــــدا ل ســـــوید گـــــۆڕانكی ئوتـــــۆی بســـــردا نـــــایت و 
كولتـــووری ڕۆژئـــاوا كـــاریگری نابـــت ل ســـری، ھۆكشـــی 
ئوەی ناتوانت لگڵ كولتووری ئودا ھڵ بكات و ناتوانـت 
 دەكـات ل وەش وای لــت و ئوێ ببی ئگوی كـۆمكتـ

ــشوە لوێ الی ــت، ل الیكــی تری بــر ن باشــی ف ــان ب ك زم
ــــسوكوت بكــــات ك لوێ  ھ ــــوردان ــــش لگڵ ئو ك ھمی

تـۆ : ھ ب شـرزاد دەـت. دەژین بتایبتی سحی دەالك
ــت، ك مبســتی لو  ــرەش ل كوردســتانكی بچووكــدا دەژی ل

ر قسیش دوكانی دەالكیـیكی سـح ك شـرزاد لوێ كـا
لــرەوە ب ئاشـــكرا كــشی ئو كســ ڕۆژھتیـــان . دەكــات

سرھدەدات ك ناتوانن تكوی كولتوورە جیاوازەكـان بـبن 
 ر بــشتا ھ وان ھــژین ئ ــاندا ب و ل ھر جگیكــی ئم جیھ
خیاڵ و ب بیركرنوە لنو واقیعی كـۆمیتی و كولتـووری 

سـانی ل دەرەوەش شـرزاد نمـوونی ئو ك. خۆیاندا دەژین
تنیـــا ب جســـت وتیـــان بجـــ ھـــشتووە، ئگینـــا ب بیـــر و 

ڕەنـــگ ئم حـــاتش . خیـــاڵ ھر ل وت و زـــدی خۆیـــانن
برھمی ئوە بت ك شرزاد ئندامی كۆمگیكی داخراوی 
ـــــــــی و كـــــــــۆمگكی ل ھـــــــــیچ ڕوویكوە ئو  ڕۆژھتی

تاككی خـاوەن شـووناس ل ئامادەبوونی نیی ھتا ئم وەكو 
برامـــبر ئوانـــی تـــردا بتوانـــت بـــوونی خـــۆی بـــسلمنت و 
لسر بنمای ئو ئامـادەبوونش بتوانـت تـكوی كولتـوور 

ب واتــایكی دی شــرزاد ســر ب . و شارســتانی ڕۆژئــاوا بــت



 

كــــــــــــــۆمگ و نتوەیك ك ل ڕووی خۆســــــــــــــلماندن و 
 ئامـادەبوونكی نیـی، بـۆی ل برھمھنانی شارستانییوە ھیچ

ــت  تیدا ناتوانــی خــاوەن شــووناس و شارســتان برامــبر ئوان
 دەكـــات ك وەش وای لـــر ئت و ھنلمبـــوونی خـــۆی بـــس

ل ئنجــامی ئو . نتوانـت تــكوی كـۆمگی ســویدی ببـت
 نـا دەبـاتناچـاری پ رزاد بوبوون، شكشیدا بۆ تتواناییب

وەی لر ئب و كوردســـتانـــژی ئ  كوردســـتانكی بچووكـــدا ب
 ی كوردە ئاوارەكـان لحی دەالك و زۆرینس ی كبچووك
وتـانی ڕۆژئــاوا بــۆ خۆیانیـان دروســت كــردووە و گومانیــشی 
ــك  ــیچ گۆڕان ــاتوانن ھ ــاندا ن ــی لو كوردســتان بچووك ــدا نی ت

ھر ئوەش وای كردووە تاكی كوردی . بسر خۆیاندا بھنن
ارەی نو وتانی ڕۆژئاوا زیاتر وەكـو كـۆمیكی داخـراو ئاو

ل ڕۆژئاوا بـژین و نتـوانن تـكوی كـۆمگی ئوێ بـبن و 
لوـــــــش ب تواوی پارزگـــــــاری ل عقـــــــ و كولتـــــــوور و 

ھر ئو گۆشــگیری و بتوانــایی بــۆ . دابــونریتی ئــرە دەكن
وردی تكوبـــوونی كـــۆمگی ڕۆژئـــاوا وای كـــردووە ك كـــ

ـــوو پكھـــات و  ـــو ھم ـــای ئوەشـــیان نبـــت وەك ـــاوارە توان ئ
ئیتنیكییكـــانی تـــر ك ئـــاوارەی ڕۆژئـــاوا بـــوون، لـــۆبی خۆیـــان 
دروست بكن و ھم بـۆ خۆیـان ئامادەبوونكیـان ھبـت، ھم 
ل كـــاتی پویـــستدا بتـــوانن قورســـایی و فـــشاریان لســـر ئو 

ا دەژیـن وەكـو دەوتان ھبت ك ل سایی دەستی ئوانـد
ــان  ــاوادا قورســایی خۆی ــۆبی جــوولك ل ھمــوو ڕۆژئ چــۆن ل
ــــشار و  ــــوانن ل ڕــــگی ئو ف لســــر دەوتــــان ھی و دەت
ھــــــــــزەوە برگـــــــــــری ل برژوەنــــــــــدییكانی خۆیـــــــــــان و 

ـــكن ـــسرائیلیش ب ـــی ئی ـــدییكانی دەوت ب ھرحـــاڵ . برژەوەن
ئـاوا شرزاد نموونیكی ڕاستقینی كستی كـوردیی ل ڕۆژ



 

ك لبر الوازی و نائامادەبوونی كورد ل ڕووی شارستانی و 
ــــانی  ــــانوە ل برھمھن ــــشكوتن و بشــــداریكردنی ئكتیڤ پ
ـــوونی خـــۆی ل ڕووی  ـــدا، ناتوانـــت ب شارســـتانتی مرۆڤایتی

یكـك ل . ئوانی تری ئامادە و خاوەن شووناسـدا بـسلمنت
انی مرۆڤی كـورد ل ھۆیكانی زۆركی كاردانوە تووندوتیژەك

ـــــــی  قروەردە و كولتـــــــوور و عپ یوەنـــــــدی بڕۆژئـــــــاوا پ
كــوردییوە ھی، بم بشــكی تـــری كــاردانوەی مرۆڤـــی 
كوردە ل ئنجامی الوازیدا ل برامبر ئوی ب ھز و خاوەن 

دەتوانین بین عتا نھـایی لم ڕۆمـاندا . شووناس و ئامادەدا
انك ك پیوەســت ب واقیعــی ســرباری ھــی ســرەكی ڕۆمــ

ناوخۆی كوردستان و شوازی پكھاتنی بـزووتنوەی كـوردی 
 سیاســـــی و ئایــــــدیۆلۆجیی وخـــــۆی ئاڕاســــــتـــــی نو ملمالن

ل ھمان كاتدا ڕوویكی ئاشـكرای . جیاوازەكان ل كوردستاندا
ـــشان دەدات ل زۆر ئاســـتدا و  ـــاوا نی نـــوان ڕۆژھت و ڕۆژئ

ات ك چۆن تاكی ڕۆژھتی نك ھر لوەشدا بۆمان دەردەخ
ناتوان ل زەمینی ڕۆژئاوادا بـوونی خـۆی بـسلمنت، بكـو 
. ناتوانـــت لگڵ كولتـــوور و عقـــی ئوـــدا ھبكـــات و بـــژی

بكـــو دەكوـــت بـــاركی دەروونـــی ئوتـــۆوە، كوا تـــدەگات 
ـــوون و شووناســـی ئم وەكـــو مـــرۆڤ  ـــاوا ب كولتـــووری ڕۆژئ

 ھر ئوەشـــ دەبـــت ھـــۆی دروســـتكردنی .ھدەوەشـــنتوە
باری ھۆمسیك وات پرۆشی بۆ نیشتیمان الی مرۆڤی كوردی 
ئاوارەی ئورووپا و لوـوە نیـشتمان دەالونـنوە و ئو بـارە 
ــــستكی  ــــات ناسیۆنالی ــــی دەكون دەیانك ت ی كنۆســــتالیجیی

كوات . توونــدڕەو و لوــوە گــۆرانی عیــشق بــۆ نیــشتمان بــن
ـــــــــــــرەدا  ل ســـــــــــــتو ھئ ـــــــــــــت ك م درھب تو دەاللئ

ناسیۆنالیـــستییی ك الی مرۆقـــی كـــوردی ئـــاوارەی ڕۆژئـــاوا 



 

دروست دەبت، ناسروشتیی و زیاتر لژر كاریگری تووندی 
عقــ و كولتــووری ڕۆژئــاوادای، ك ئمــی بــشووناس قبــووڵ 
 متـــر لكی ناسروشـــتی و كوەكـــو بـــووەی میـــشناكــات و ھ

اسایی ڕۆژئاوایی سیری دەكات و ھمیشش ئاستی مرۆڤی ئ
ب شــوەیكی ندركنــراو عقــ و كولتــووری ئوی مرۆڤـــی 
. ڕۆژھتی الوازی وەكو كورد فێ دەداتوە دەرەوەی خۆی

 وێ بئ كـی تـر كرزاد و زۆرشـ وا دەكـات ل وەشر ئھ
. نیشتمانی خۆیان نزانـن و ھمیـش ل خیـای گڕانوەدا بـن

ــدا دەشــ لســر ئاســتی تاككســیش كســانی ئم ل  كاتك
وەكو ھ ھبن ك بتوانن بچن ناو كۆمگی ڕۆژئاواییوە 
ــكنوە، بم  ــدا ب ــانی ت ــكن و جــگی خۆی ــدا ھڵ ب و لگی
 وە كتدەگـر وانو زیـاتر ئ مكی كییان نـوخبمدیارە ئ

وتــۆدان كئاگــایی ئکی ڕۆشــنبیری و بئاســت ــان ل  ھم خۆی
دەناســــــــن و ھم ڕۆژئــــــــاواش دەناســــــــن و دەزانــــــــن ل چ 
دەرگـــــایكوە بچـــــن ژوورەوە و چـــــۆن جـــــ پـــــی خۆیـــــان 

  .دەكنوە



 

  سرئنجام
  

ـــدەگرت و  ی زیـــاتر ھھـــایی قـــستـــا نی عم ڕۆمـــانئ
دەشـــ ل گۆشـــنیگای جیـــاوازی تریـــشوە خونـــدنوەی بـــۆ 

ـــین ئوەی ك ـــرەدا بی ل ـــرنگ ـــت، ئوەی گ بكر ر لنووســـ 
بــابتكی واقیعیــیوە توانیــوتی دەقكــی ھــونریی بــا برھم 
بھنت، ك ئو وەكو نووسر توانیوتی ل كۆم بابتی باو 
و لبرچــاو و بینــراو و زانــراوەوە، دەقكــی زینــدووی خــاوەن 
پرســیار برھم بھنــت، ك دەشــ بــین پرســیاری پــ بــایخ 

ــا ــدە ســبارەت ب گوھر و م ھیتی مــرۆڤ ب ھمــوو ڕەھن
ــــــــــــنوی و  ــــــــــــری و مع ــــــــــــی و فیك قیی و عســــــــــــتج
ئنتۆلۆجییكــــانییوە لخــــۆ دەگرــــت، ك دەشــــ بم جــــۆرە 

ــا ئو بــزووتنوە نتوەیــیی ك كســانی : ئاڕاســت بكــرن ئای
وەكــو حمڕەشــید ئاغــا ســركردایتی دەكن، دەتوانــت چــی 

وە نو بــزووتنــت؟ ئایــا ئنم بھرھر و بكــاد ی كوەیــیت
پـشمرگكانی ل جــۆری شـرزاد و برایمــۆك بـن ك پناچــت 
ھیچیــــان ئینتیمــــایكی بیروبــــاوەڕیی بھزیــــان ب مســــلی 
نتوە و ب پشمرگایتییوە ھبت، چی بۆ نتوە بدەست 
دەھنـــت؟ ئایـــا ئو بـــزووتنوەی شـــاری بجـــ ھـــشتووە و 

روست بكات و مافكانی كورد دەیوت ل چیاوە گۆڕانكاری د
بدەســـت بھنـــت، چـــاوەڕوانی چـــی لـــ دەكرـــت؟ ئایـــا ئو 
نتوەی ل چ ئاســـــــــــتكی پرەســـــــــــندندای ك خـــــــــــاوەنی 
ــــا ئو نتوەی چــــۆن  ــــت؟ ئای م جــــۆرە بكــــی لوەیبزووتن
نتوەیك ك ســركردەكانی ل جـــۆری حمڕەشـــید ئاغـــا و 

ـــت ك ل كوردســـتان ی تـــر بوانـــك ل ـــری واقیـــع زۆر دا ئم
كردوونـــی ب ســـركردە؟ ئایـــا ئو نـــاكۆكی و دژایتیكـــردنی 



 

یكتــری ك لنــوان حیــزبكی حمڕەشــید ئاغــا و مجیــدی 
كوڕیـدا ھی ل كوــوە سـرچاوە دەگرــت و داخـۆ چ زیــانكی 
لـــ دەكوـــتوە و ئایـــا بـــوونی ئو نـــاكۆكیی چ ڕوونـــاكییك 

ی كوردی و چیمان پ دەخات سر عقی سیاسی و كولتوور
دەت سبارەت ب چمكـی یكتـر قبـووكردن و پكوەژیـان؟ 
ئایــــــا ئو نــــــاجگیرییی ل كســــــتی ھدا ھی شــــــتكی 
سروشـــتیی؟ ئایـــا ئو ڕاڕایـــی و ناســـقامگیریی دەروونیـــیی 
 تی كـــوردی و لســـر كســـ ك دەخـــاتـــاكیی ھ چ ڕوون

یكی ھی ب كولتـــوور و ھمــان كاتیـــشدا ئایـــا ھــیچ پیوەنـــدی
پروەردەی كـــوردییوە؟ یـــان ئایـــا دەشـــ لوەوە ســـرچاوە 
بگرــت ك ھ وەكــو كســكی ســر ب نــوخبی ڕۆشــنبیر 
 ل میـــشھ یو نـــوخبئ ك وەش ئاشـــكرایبونیــادنراوە و ئ
ــا  ــاجگیردای؟ ئای بــاركی دەروونــی و كــۆمیتی و فیكریــی ن

 كــــوردی بكرــــت ك ئو دەشــــ وەھــــا ســــیری كولتــــووری
ــك ل ڕۆژھتوە بــۆ  رنجیــدا خت ــدوتیژەی ــوورە تون كولت
 ــافرەت ــانی ســنوور ل بردەم ئو ئ ــان بــۆ دان تۆســندنوە ی
 ــرەوە بگــاتڕۆژئــاوا ل ــت لنریــت دەڕوخدابون كــوردەی ك
ڕۆژئاوا؟ ئایـا ئو پـانرەی وا دەكـات ل ھ ك ل شـرزاد 

وتـــنداوی خۆشویــــستی ســـعیدە، یــــان ل جیـــا ببــــتوە، ك
بنڕەتـــــدا ھســـــتنكردن ب خۆشویـــــستی لگڵ شـــــرزاددا 
پانری سرەكیی بۆ ئوەی ك ھ ل شونی تر و ل الی 
پیاوكی تر بۆ خۆشویستی بگڕت؟ ئایا دەش وەھا سیری 
 وە دەشــــر ئبو ل كی فیمینیــــستســــك ــــت كبكر ھ

 ڕـــگی خۆشویـــستی یـــان قوربـــانی ڕـــگی وەكـــو قوربـــانی
ــــام و  ــــا ئو تــــوانینی ڕۆژن فیمینیــــزم ســــیر بكرــــت؟ ئای
 ردانـی ھنجر خكانی سوید و ڕۆژئاوا بۆ تاوانی بناك



 

ـــاوانكی تاككســـی  ـــشتریوە، وەكـــو ت ل الین مـــردەكی پی
ــــوورەی ك ھ و  ــــاوانی ئو كولت ــــان ت ــــت، ی یر دەكرســــ

رزاد ھودا شــــاو ئ ــدا ڕۆی ئون و لن ــان ل بنڕەت ردووكی
 ق برزاد دەرھی شـو تـاوانپـای ئ روەردە بوون؟ ئایا لپ
ھ ئنجــامی دەدا، خــودی شــرزاد تــاك تاوانبــارە یــان ھر 
یك ل ھ و سعیدیش بشـدارن ل ئنجامـدانی ئو كـارە 

ــۆی تــاوەنك بخــرت ــدوتیژەدا؟ ئایــا دەشــ ك  ئســتۆی توون
 ك وەمان كرد ئایـا مانـای وا نیـیر ئگكولتووری كوردی؟ ئ
 ئیـرادە و بـکـی بمرۆڤ ینرزاد بكش وڵ دەدەین كھ مئ
ـــی  ـــارە شـــرزادیش نمـــوونی ســـرجمی مرۆڤ لكـــدانوە، دی
 ــارە ل ــاك تاوانب ــا ك شــرزاد ت ــان دان ــا ئگر وام كــوردە؟ ئای

ا ئم ئوە ناگینت ك ئم پشتی ئو تاوان گورەیوە، ئای
ھوڵ دەدەین كۆمگ و عق و ڕوانین و كولتووری كوردی 
بگوناھـ نیشان بدەین و تاكی كوردیش وەكـو دڕنـدە پـشكش 
بكین؟ ئایا ئو عقی ك ل پشتی ڕۆژنام و كنا سویدی 
 ل كی پـــــوەیشـــــ بـــــۆ نووســـــین ب وەیكـــــانو ڕۆژئاوایی

دنوە ب مرۆڤـی كـوردی ئـاوارەی ڕۆژئـاوا و سووكایتی پكر
بو كولتـوورەی ك ئو كســانی تــدا پروەردە بــوون چــۆن 
عقك؟ ئایا سویدییكان مافی ئوەیان ھی تنیا لسر ئو 
كارە دزـوەی ك شـرزاد كـردی، ھمـوو كـورد و كولتـوور و 
 ــت كنیوە ناگئ من؟ ئایــا ئفــرەت بـكنـی كــوردی بقع
ئو بۆچــوونی ســویدییكان بارگــاوی كــراوە ب ڕەگزەكــانی 

  ڕەیسیزم؟
خــــــاكی تـــــــری گرنــــــگ لم ڕۆمـــــــاندا ك پویـــــــست لم 
ســـرئنجامدا بـــایخی پـــ بـــدەین، بـــوونی زیـــاتر ل دەنگكـــی 

دیـارە . گانوەی ل ڕۆمانكدا وەكو پـشتر لو دەنگـان دوایـن



 

ـــانی ـــدی ئوەی جـــگی ســـرنج زۆربی ئو دەق  ك ل نوەن
ڕۆشنبیری كوردیدا بناوی ڕۆمانوە نووسراون، زیـاتر خـاوەنی 

ل الیك فرەگـانوە یـان فرەگـەرەوە . یك دەنگـی گـانوەن
بوونی گۆشنیگا و ڕوانینی جۆراوجۆر لبارەی ھر ڕووداو یان 
ــــدە  ــــت، ئوەش وا دەكــــات ڕەھن نم دەھرھوە بكتییســــك

ڕووداوە یــــان ئو كســــتیی دیــــارتر و جۆراوجۆرەكــــانی ئو 
ــت ئاشــكراتر ب . وە لانــ كــی گدەنگ ــاتر ل ــوونی زی ھروەك ب

 ــاتر ل ــنیك ك زی ــۆ دروســتبوونی زەمی ــاژەی ب ڕۆمــانكدا ئام
بوونی زیاتر ل دەنگكیش مانای بوونی زیـاتر . دەنگكی تدا بت

رە ڕۆمانیش ل ڕوانین و بیركردنوە و تاك جیھانبینییك ك دیا
وەكو پكھـاتیكی ھـونری زیـاتر ل ھر جـۆرە نووسـینكی تـر 

یوە ھواقـیع یوەندی بوە . پئ یم قـسسـت لبنـد مرچھ
نیی ك ڕۆمان نووسینوەی واقیع، وەكو ئوەی ك ھی نخر، 
ـــوی ك دەشـــ ھـــیچ  ـــو ڕۆمـــان داڕشـــتنوەی واقیعكـــی ن بك

كی لكچـوونیوەندی و لی پكدەق ـت كبدا نو واقـیعڵ ئگ
تدا برھم ھاتووە، یان دەش ل ئاسـتی نبینـراودا دەقك لـی 

ب ھرحـاڵ عتـا نھــایی لـرەدا ب سـرۆش وەرگــرتن ل . بـدوت
واقیعی باو واقیعكی ترمان بۆ دروست دەكات ك تا ئندازەیكی 

ای واقیعـی باش دەیكـات واقیعكـی خیـای و بارگـاویكراو ب فز
ــــاد ل دەنگكــــی  ــــیع دروستكراوەشــــدا زی ســــیحری، ك لو واق
ــــاد ل كســــتییكی توەری ھی و ئوەش ئو  ــــانوە و زی گ
دەاللت ھــدەگرت ك ڕۆمـــاننووس دەیوــت واقیعكـــی نـــوی 
ئوتــۆ بونیــاد بنــت ك تیــدا ھاوشــوەی دنیــای ڕۆمــان، جیھــانی 

ڕاســـت نووســـر . ی بـــتفرەدەنگـــی و فرەڕەنگـــی و فرەڕەھنـــد
سرۆشی ئو واقـیعی لنـو كـۆمگی كـوردییوە وەرگرتـووە، 
بم ب جۆرك دایشتووەتوە ك جیاوازە لو واقیعی ك لی 

 .دەدوت



 

                                        
  

  
  

  گالسی خون و خیای نمری
  
  

  
 ٢٠٠٧ی ە ک سـا)عتا محمد(ڕۆمانكی ) گالسی خون(

 یاندووە و لچاپی گ مانی بسل م لی قڕەی ١٤٦یانالپ 
ســـرباری ئوەی ئم ڕۆمـــان . قوارە مامناوەنـــد پكھـــاتووە

الینكی ئۆتۆبایۆگرافیای خیائـامزی نووسـرەكیتی، بم 
ئم الین پیوەســـت كـــراوە ب قۆناغـــك ل مـــژووی شـــاری 

 شونی دەقكدا ھاتووە باسـی سلمانییوە، یان وەكو ل زۆر
ـــات، ك مبســـت لو ســـرزەمینش  ـــان دەك ســـرزەمینی باب
شاری سلمانیی ك شارك ل خونی نمریدای، یـان شـارك 
ــــدی بدەســــتھنانی  ئوم دا دەژی و بــــش ندــــاڵ و ئ ل خی

مریین.  
گـەرەوە ك ل شــوازی كســی ســیمدای، مــژووی ئم 

ان بــۆ دەگــتوە و ئو كــشانش زیــاتر شــارە و كــشكانیم
ــــشی  ــــن، ك ــــاری شــــار ب ــــشی كــــۆمیتی و ژی وەی كل
ـــاھیتی شـــار و خـــودی شـــار و  ـــان و گوھر و م ئنتۆلۆجی

: ك دەش ئوەش ب پرسیارك دەرببرت. شووناسی شارن
ئایـا ســلمانی شــارە؟ ئگر شــارە ئایـا شــاركی واقیعیــی، یــان 



 

 ــش ندئ ل ككی شــارــا شــار ــوونی ھی و تنی ــدا ب یاو خ
 ـــــتن خاسئایــــا كامــــان كی واقیعیــــیر شــــارگ؟ ئوەھمیــــی
واقیعییكانی ئم شارە؟ ئی ئگر شارك ل وەھمـدا بـوونی 
ھی، ئم ناووناوبانگ چیی ك ھیتی؟ ئایا ب ڕاستی لسر 

ی زەمیـنی واقیـع و ل ڕووی ئامـادەبوونوە ئم ناووناوبــانگ
  ھی یان ئویش دیسان جۆرك ل وەھم؟

ــی ڕۆمــانك لوــوە دەســت پــ دەكــات ك كــوڕە  چیرۆك
گنجك ك خاستی ئۆتۆبـایۆگرافی ڕۆمـانك لـرەوە دەسـت 
پــ دەكــات، دەچــت كتبخــانی ئوقــاف ك ئوكــات لســـر 

ئم كتبخان كۆی كتب كۆنكـان و . شقامی سابونكران بوو
ی ســـلمانی تـــدای، ھر ل دەستنووســــكانی دەستنووســـكان

ئم . ســـردەمی بابـــانوە تـــا دەگـــات دەستنووســـكانی دواتـــر
ـــ جــادووگر،  ــوو ببت ــد ب ئوموە بــشتر ل پ ك نــجكــوڕە گ
 وە دەســــتی دایرەشــــچیرۆكنــــووس و ل ــــت ــــاری دا بب بی
. خونـدنوە و كتبخـانی ئوقـافیش بـووە جـگی ئم كـارەی

ی تــر دەناســت زۆر خونــدەوار دەبــت و ب الی لوێ كســك
ـــانیی  ـــانی ئو كتیبخ ـــوو كتبك ـــدەچت ك ھم وەوە وا پئ

بتـــایبتی ك گفتوگـــۆی زۆر بـــابتی فیكـــری و . خوندبـــتوە
ــاتوە ــووڵ و گرنگــی لگڵ دەك ــسی ق ــج . فل ئم كــوڕە گن

ڕۆژـك كتبـك دەخـونتوە ك خت بژـر چنـدین وشـیدا 
ھـــاوڕكی پـــشنیار دەكـــات ك ھمـــوو ئو وشـــان . اوەھنـــر

دواجــار ئو وشــان . بنووســنوە ك ھیــان بژــردا ھنــراوە
ــدەھنن، ك ئوەش  ــگ پك ــا و گرن ــ ل مان ــد ڕســتیكی پ چن
دەبت پانری كوڕە گنجك بۆ موتاكردنی كۆی كتبكـانی 

ـــــــــان ـــــــــانی باب ئو ڕســـــــــتانی ك وشـــــــــ ھـــــــــ . كتبخ
بكو دەمتـوانی : اھنراوەكان پكیان ھنان بریتیبوون لبژرد



 

شـــار بخـــوقنم و چنـــدین نوســـخی وەھمـــی لبر دروســـت 
 بخــانكت نــی بــوون و مـردنم بــوو لوەش نھر ئوە، ھمبـك

ســـرئنجام نووســـینوەی ). ١١ل-ڕۆمـــان-نھنیـــیكی بابانـــدا
 ــشان دەدات ب ــری نی ــی ت كــۆی ئم وشــانش بشــكی كتبك

". ئایــــا مــــردن ب فریــــای شارســــازەك دەكوــــت"ناونیــــشانی 
 ــت ــاری داوە بب ــجك ك بی ــر كــوڕە گن ــدەی ت ئمش ئوەن
ــاكردن ــكی گڕان و موت ر كســ ــووس، دەخــات . چیرۆكن

 ل ــــــریتیی ــــــان ب ــــــات ئم ڕۆم ــــــەرەوە باســــــی ئوە دەك گ
 چیرۆكنووســــ ك ــــب و كتــــری ئ ــــنوەی بشــــكانی ت دۆزی

م شــوەی و لم ڕۆمــاندا ڕكــی خــستوونتوە و گنـجك ب
  .دا نووسیوەتوە"گالسی خون"ھموویانی لژر ناونیشانی 

ــشان  ــان نی ــا پــشكییك، ئوەم كوات ئمی باســكرا تنی
دەدات ك چـــــــــۆن چیرۆكنووســـــــــ گنـــــــــجك ســـــــــرەتای 
ئۆتۆبایۆگرافیای خۆیمان لگڵ ھاوڕكی و لنـاو كتبخـانی 

ئوەشمان نیشان دەدات ك ئم چـۆن . بۆ دەگتوەئوقافدا 
ـــۆ ئوەی  ـــۆ نـــاو ڕاڕەوە تاریككـــانی مـــژوو، ب دەگڕـــتوە ب
لووە ل مژوویكـی تمـومژاوی جۆرـك ل ئفـسانمان بـۆ 
ــدیانی ئو  ــاری تراژی ــات، ك ئویــش ھاوشــانی ب دروســت بك

ەھــا مــژووە بــریتیی ل ئفــسانی تراژیــدیان ك تیــدا واقیــع و
پشكش دەكرت ھیچ نیـی بـجگ ل پراوزـك بـۆ خیـاڵ و 
وەھـــم ك ئمـــانش ل ڕەگزە ســـرەكییكانی برھمھنـــانی 

ھروەك بشـــی یكمـــی ڕۆمانكشـــی ناونـــاوە . ئفـــسانن
، لرەشــــــوە ئاشــــــكرا "مــــــردن ل ســــــرزەمینی ئفــــــساندا"

 مـــردن دەســـت پـــ ب ككی ڕۆمـــاندەســـتپ ـــت كودەردەك
ـــــــدای بوەی دەكـــــــا جـــــــازی تم ـــــــك لوەش جۆرئ ت ك

 ل وەرانـــوون ـــچوانی ئاڕاســـت و جـــووی ب ئاڕاســـتك پ



 

 وە كشاریــش ت بنــانمــرۆڤ و زینـدەوەران و ت واقیعـدا ب
شاریش ل خۆیدا خاستی زیندەوەری ھی ك دەشـ لدایـك 

  .ببــت و گش بكات و پیر ببت و بشمرت
اوی كســی ســیم كــرداری گــانوە گــەرەوە ك ب ڕانــ

ــای دەســت  ئنجــام دەدات و ب وەســفی ئو زەوی و جوگرافی
پـــ دەكـــات ك ب ســـرزەمینی تاعوونلـــدراوی عجم نـــاوی 
دەبات، ك لووە وات ل وتی عجموە مردن و ھاوڕكی 
ــان  ــاو ئم دەقن برەو خــاكی باب ــادەی ن ك دوو كســتی ئام

اتكـدا ك تـاعوون نـاوچكی گرتـووەتوە و دن، ئمش ل ك
مردن ھاوڕكی لگڵ خۆی ھناوە بۆ ئوەی یـارمتی بـدات 
ل گیانكــشانی ئو ھمــوو كســاندا ك تــاعوون لــی داون و 
دەیوت گیانكـشانی خكـی سـرزەمینی بابـان ب ھـاوڕكی 

ھروەك مـــــــردن چنــــــــد . بـــــــسپرت و ھر واش دەكـــــــات
رنـــــــگ ســـــــبارەت ب گیانكـــــــشان دەدات ئامۆژگـــــــارییكی گ

قوتابییكی، بـۆ ئوەی ب زووتـرین كـات دەمـاری ژیـانی ئو 
كسان ببـت ك گیانیان دەكشت، بۆ ئوەی كمترین ئـازار 

كات مـردن و قوتـابییكی دەگن سـر خـاكی بابـان، . بچژن
 ــــــدێ ل ــــــت ك ھن مانی درەو ســــــلــــــنن ب ــــــك دەبی كاروان

 ئو ڕبــازە تــازەیی تــدای ك ل بــابی عــالی شــونكوتووانی
كاروانك تالرسازك و چند كسكی پ بوو ك . ھتوون

ــابوو ــان ھن ــان لگڵ خۆی مــردن داوای ل . ئــامركی چاپكردنی
ـــاوەرانی  ـــانی ئو جنگ ـــارە گی ـــرد ك دووب ـــابییكی دەك قوت
ـــــردن  ـــــردوون و ل م ـــــشتوە ك م ـــــان بك ســـــرزەمینی باب

لم . وون، ك مردن ئوانی ب لشكری خۆڵ نـاو دەبـردھت
ــان دەكن  ــولڕیكوە خۆی ــابییكی ل ت ــردن و قوت ــاتدا م ك

ردەوامڕ بشتا شھ مانیدا، كناو سلڕەش . بو شدیارە ئ



 

ر شارەكیارە بۆ سوانی نرشی ئسوپای . ھ ئاشكرای وات
 بابـان، ئو تورك و عجم ھرشیان كـردۆت سـر میرنـشینی

جوگرافیــایی ك گــەرەوە لســر زمــانی مــردنوە ب خــاكی 
  .ئفسان ناوی دەبات

گــــەرەوە ئوە دەگــــتوە ك میــــری بابــــان ســــوپایك 
ڕەوانی ســــرزەمینی عوســــمانی دەكــــات، تــــا نخــــشسازی 
جیھـــــان ك لوێ شـــــاردرابووەوە بفنــــــت و بیھنـــــت بـــــۆ 

ـــــر. ســـــلمانی دن ب ســـــرزەمینی ئم ســـــوپای بـــــۆ ڕێ ونك
 كـــان لنییردەم ســـوپای ئت، بڕـــدەپكانـــدا تنییردەئ
ڕوویــــدا دەوەســــتت و شــــڕكی خونــــاوی لنوانیانــــدا ڕوو 
دەدات و ســــرئنجام ســـــوپای بابـــــان ب سرلشـــــكر و ئو 
. مژوونووسشـــوە ك لگڵ ســـوپاكدا دەبـــت دەكــــوژرن

ەكــــان ك دەشـــــ بم دوای شــــڕەك ھنـــــدێ ل جنگاوەر
جنگاوەری وەھمی بـووبن، یـان تنیـا نـاو بـووبن و ل مردنـی 
خۆیان دنیا نبووبن، چونك ئوان ب گومـان بـوون ل بـوونی 
خۆیان، ل گۆڕەكانیان ڕاست دەبنوە و ب جستی بریندار و 
بۆگنكردوویانوە برەو خاكی بابان دەگڕـنوە تـا ل بـوون 

كـات ئم بشـی سـوپاكی بابــان . نو مردنـی خۆیـان دنیـا بـ
ـــریش  ـــانت می دەگـــاتوە ســـلمانی، كس نایانناســــتوە و تن
نازانت ك ئوان بشك بوون ل سـوپای میرنـشینكی ئو، 
یان ئمان تنیا جنگاوەری وەھمـین و تنیـا نـاو بـوون وەكـو 

لو كاتدا مردن و قوتـابییكی . ھر ناوكی نو حیكایتكان
نلدەك كری بــارودۆخر خــاكی بابــانن و چــاودمــردن . ســ

 ل ـــــاوەرە مـــــردوان ـــــگ ئو جنگ ــــــت ك ڕەن ـــــۆ دەچ وای ب
ـــدا  ـــووبن و ل جنگ ـــاو ب ـــا ن ـــان تنی ـــاتبن، ی ـــسانیكوە ھ ئف

چیرۆكنووس گنجك ل دوای گڕانوەی . برجست بووبن



 

وەی لمانی بكــات بنــای سـلـت وم سـوپا مــردووە، دەتوانئ 
خانووی كۆن و نزمی گین پكھـاتووە و كۆنكـانی تسـك و 

نش پیس و بۆگناو شارەك . كنجگ ی چیرۆكنووسھاوڕ
گومان دەكات سـوپایكی لو جـۆرە بـوونی ھبووبــت، بكـو 
 ـــــــــــك لكســـــــــــتراو یـــــــــــان نووســـــــــــراوی یبھ وە بئ

ــــت كان دەزانتناســــــــۆ . ڕۆژھ چیرۆكنووســــ الوەك وای ب
ــــت ـــردووی و دەچ ـــن ك ڕاب ـــان نوەی ئو ســـوپای ب  ك ئم

  .شووناسی نزانراوە
ــان  ــەوی باب ــدا ڕۆژ ل دوای ڕۆژ ســنووری قم ل كاتك
تسك دەبتوە، ئسترەناسی میرنشینی بابـان ب میـر دەـت 
 یكاندا ھكۆشـكی عوســمانیی ر لفـسوونگكی ئسازخـشن

ســـمانییكان بدی ك ئو بـــوو تـــوانی خونـــی برفراوانـــی عو
 ی بەوەكمــــسووناویدا ق بھنــت، بوەی ل نخــشی ئف

بــۆ پاراسـتنی قمــەوی . ئـارەزووی ســوتانكان فراوانكـردن
ــشین  ــی نمریــی شــار و میــر و میرن ــانی خون بابــان و بدیھن

میری بابان . پویست ئو نخشسازە بھنرت پایتختی بابان
بھنـرت سـنووری میرنـشینكی، بۆ ئوەی ئو نخـشسازە 

لشــكرك ل شــوەی پیــاوانی بازرگانــدا دەنــرت ســر زەوی 
عوسـمانییكان و بھزتــرین سرلشـكر و ھشــتا شــڕكری 
ئـــازای میرنـــشینكی بـــۆ ئو مبســـت بڕكــــرد، بم ئو 
ـــــان و عوســـــمانییكان  لشـــــكرە لســـــر زەوی ئردەنییك

ـــد تووشـــی شـــڕ ھـــاتن و ھموویـــا ن كـــوژران و پاشـــان چن
كسكیان ب مردوویی ل گۆڕەكانیان ھـاتن دەرەوە و برە و 
. ســــلمانی گڕانوە و نیــــانتوانی نخــــشسازەك بــــدۆزنوە

بم ل پــاڵ بیــرۆكی ھنــانی ئو نخــشسازەدا، میــر باســی 
 ـت كمانی دروسـت بكركی تری سلینر وگوەی كرد ئئ



 

ت، دەشــــ میرنــــشین بــــشارتوە و وــــنی ڕاســــتقین نبــــ
ھروەك كسكی تریش پشنیاری ڕگی ڕۆژئـاوا . بیپارزت

دەكات ك مبستی لوەش ڕگی گیشتن ب زانـستكان، تـا 
ــان ــات ب جیھ ــاتدا . لو ڕگیشــوە دەســتیان بگ بم لو ك

 ل ــگ ــابییكی دەــت ئو لشــكرە مــردووە ڕەن مــردن ب قوت
ھروەھـا پـی دەـت ئركـی ئوان تنیــا . ھـاتبنحیكـایتكوە 

 و میرنـــشینئ چـــونك ،ریكردنی میرنـــشینی بابـــان نیـــیچــاود
ناوچوونـدایردەم لبوە . لڕایشـكرە مــردووە گم لئ كـات

شــار، ن میــرو ن ھــیچ كســكی تــر نیدەناســینوە، بم میــر 
 و دەیویــست ڕەگ و ڕەچكیــان بزانرــت تــا ئاشــكرا بــت كــن

بم لشـكرە . ئگر مردوون ل مردنی خۆیان دنیا بكرنوە
مــردووەك بنــاو كۆنكــانی شــاردا دەســووڕانوە و لنــوان 
ـــدا خریكبـــوو ھـــیچ ســـنوورك  ئوانـــی مـــردوو و زیندووەكان

  .نمنت
 ش دەكـات كشكپ ر شارسازەكسەرەوە زانیاری لگ

تووە، مــــــردن و گــــــوای ل ژووركــــــی كتبخــــــانكدا دانیــــــش
. ھاوڕكی دەچن بۆ الی، دیارە بـۆ ئوە دەچـن گیـانی بكـشن

لو كـــــــاتدا كســـــــك دـــــــت و وەرەقیك لبر دەســـــــتی 
 ن بـــــك خـــــوۆپد ت و دەڕوات كـــــدەگرھ شارســـــازەك
وەرەقكوە دەبت، پاشان قوتابییكی مـردن دەمـاری ژیـانی 

كرا دەبـت دواتـر ئاشـ. شارسازەك دەبت و گیـانی دەكـشت
 ـــت ك س بمـــان كھ ی كوشـــت دەشـــوەی شارســـازەكئ
شارەكی دروست كردووە، چونك نیدەویست ونیكی تری 

ــی مــردن گــوتی ئوەی . شــارەك ھبــت ك ونیكــی وەھمی
شارسازەكی كوشت پیتی عین بوو، بم نزانرا ئایا عینـی 

ن بـوونم ئم پـی دەـت مـ.. عوسمانی بوو یـان عینـی عرەب



 

ھی ل ڕیزی پیتكاندا و ل دوای پیتی ز دم، بم ئو گوتی 
گینا تۆ بوونت نییم ڕیزەوە، ئئ تۆی ئاخنیوەت شارسازەك .

  .ی)ژ(دیارە ئو پیتش پیتی 
لو ژوورەی كتبخـــانكدا ك شارســـازەك مـــرد، ناســـخی 
، كتبكان و ئسترەناسی میرنشین لبارەی خیاوە دەدوان

ك ئوەش پیوەندی ب دروستكردنی ونیكی تری شـارەوە 
ئو كات مردن و قوتابییكی ل ژوورەكدا . ھبوو ل خیادا

ناســـخ و ئسترەناســـك بـــاس ل چارەنووســـی . وەســـتابوون
ــی شــار دەكن ــاوڕكی ل ژوورەك . خراپ ــردن و ھ پاشــان م

.  دــتدــن دەرەوە و بــۆنی میــسك و بــۆنی شــی كتبخــانك
قوتــابییكی مــردن ل مـــردن دەپرســت ك داخــۆ كـــاری ئو 
ــــردن  ــــرن؟ بم م ــــشانی ئو كســــانی ك دەم ــــا گیانك تنی
وەمـــی دایوە ك ل پـــشتی كـــۆی ڕووداوەكـــانوە نھنیـــیك 

ــی ــۆ خــۆی جــۆرك ل نھن ــو ئم . ھی و ئم شــارەش ب بك
ۆی شــارە ب پــی قــسی مــردن مردنــی نیــی، چــونك ئم خــ

دوای . ھاوشــوەی ئو ســوارانی ك ل مــردنوە گڕاونتوە
 ی بكمـــــردن و قوتــــــابیی كبخـــــانكت دەرەوەیـــــان لھاتن
ـــۆ  ـــواچییك دەڕۆن ب ی حـــا ـــدا برەو م ـــانی مكنی كۆنك

مـاكی جۆرەھـا بـۆنی لـ دـت، مـردن . ئوەی گیانی بكشن
كـانوە بۆنی ڕۆحـی بۆنت ئـواچی. دەم حویـستبووی ئ ی

ئــــستا . بۆنـــك بــــدۆزتوە ك بــــۆنی شـــاری ســــلمانی بــــت
ـــی  واـــردوون و ھ ـــان م ـــواچییك ھردووكی شارســـاز و ح

  .مردنیشیان ب شاردا بوبووەوە
 وەی لـــت بـــۆ ڕۆژئـــاوا بـــۆ ئرك دەنیمانی دەســـتســـل
پناوی نمریی شاردا زانستكانی ئوێ بكـن، یـان بـدۆزنوە 

لناویانـــدا دەبـــوو نھنـــی ژمـــارە و .  ســـلمانیو بیھنـــنوە بـــۆ



 

ــــز  ــــنوە، بم ئمــــان ھرگی ــــا بھن ــــین و كیمی ــــدازە و ف ئن
ڕۆژئاوایـــان ندۆزیـــیوە، یـــان ڕۆژئـــاوا دەرگاكـــانی ب ڕووی 

دواجـــــار بـــــۆ ئوەی ب دەســـــتی بتـــــاڵ . ئمانـــــدا داخرابـــــوو
نگڕــنوە ئــامركی چاپكردنیــان ل ئســتمبوڵ كیبــوو، بــۆ 

بم ئم ..  دەستنووســــكان ل لنـــــاوچوون بپـــــارزنئوەی
دەســـتی ك گڕانوە یككیـــان ڕشـــایوە و بوەش ھواـــی 

لبر ئوە ئو كـــۆم . تـــاعوون ب ســـلمانیدا بـــو بـــووەوە
 ل ــگ وەی ڕــۆ ئ ــامری چاپكشــیان ســووتاند، ب ــك و ئ خ

ـــــاعوون بگـــــرن ـــــوونوەی ت ـــــی ســـــووتاندنی ئم . بوب ئرك
ھروەك ئو . یش ب لشــــكرە مــــردووەك ســــپردرادەســــت

ــبی زانــستكانی تــدا نووســرابووەوە ئویــش ســووتنرا،  كت
. نوەكو لنوان پیت و وش و دەكانیدا تـاعوونی ھگرتبـت

ــات ھواڵ بوبــووەوە ك ئو شــوە ل مزگوتــی  ھر ئو ك
خانقــــا دوو كس كــــوژراون و لنــــاو سووتاوەكانیــــشدا دوو 
موریدی موالنا خالیـدیان تـدا بـووە ك ل دەسـتی بـابی عـالی 

ھندێ پیان وابوو ئو كارەسـاتانی ل شـاردا . ڕایان كردبوو
ڕوو دەدەن لو كاتوە دەسـتیان پـ كـردووە ك ئو لشـكرە 

دواتر لشـكرە مـردووەك كـران ب . مردووە گڕاونتوە شار
ــدەقكی ــد دەســتیكوە، بــۆ ئوەی خن ــووڵ ب دەوری چن  ق

شاردا لـ بـدەن بـۆ پاراسـتنی شـارەك، دەستیكیـشیان لنـاو 
  .شاردا ھرانوە بۆ ھكندنی بناغی زیندانك بۆ شار

پاشــــــان ڕەنگــــــسازك ھــــــات شــــــار و الی دوكــــــانی ئو 
ـــی ـــی شـــاری دەزان ـــدا ك نھن ـــسازە . جـــوولكی الی ئم ڕەنگ

ك ل دەیویـــست ل دەرەوەی ڕەنـــگ شـــارك دروســـت بكـــات 
. شارەكانی تر نچت، شارك ل ڕۆحی ڕەنگ ك ل ئاو بچت

 ــوو، چــونك ــسازەكوە ســلمانی خونكی ئو ب ب الی ڕەنگ



 

عترفرۆشك ل دوكانكیدا جگیكی . شاركی بەنگ بوو
ــدا  ــاری خــۆیی ت ــت ك ــا بتوان ــرد، ت ــاری ك ــسازەك دی ــۆ ڕەنگ ب

گكردنـی مـای میـر یكم كـاری ڕەنگـسازەك ڕەن. ئنجام بدات
بم كاتـــــك ڕەنگــــــسازەك ســـــرقای دۆزیــــــنوە و . بـــــوو

  .دروستكردنی ڕەنگی ئاو بوو كوشتیان
پاشان سیخوڕك دت شـار و لبـارەی شـارەوە بتـایبتی 
 ســـــتانك بـــــۆ ئیوە نـــــامندییقـــــشببـــــازی نبـــــارەی ڕل
ـــد  ـــا خالی ـــات ك موالن ـــدا دەك وەی تت و باســـی ئدەنووســـ

ـــای ـــت ئ وـــتدەی نم شـــارەدا دابھـــوێ ل ھروەك ئم . نكی ن
سیخوڕە باسی لشكری خۆیش ل نامكیدا دەكات، وات ئو 

ھروەك باسـی . لشكرە مردووەی ك گڕاونتوە ئم شـارە
 وە ككســــانن كالی م شــــارە لئ ت كوەش دەنووســــئ
ـــتوەری یـــان  ـــرە ب ســـرزەمینی بخ ئ ـــان كـــردووەت ڕووی

ـــتوادەپـــدراو  م . ناودەبرســـیح لم ـــت دەشـــروەك دەھ
. شــارەدا دەربكوــت، ئم شــارە خون ب نمــرییوە دەبینــت

دوای خندەق ھكندن ب دەوری شاردا، شار ل ھموو دنیا 
فرشـــچنك كـــوژرا، برســـتی و . پرتبـــوو، ل تنیایـــدا دەژیـــا

نھاتی ڕووی كردە شار و عمبارەكان چۆڵ بـوون و كـاروان 
موالنــــا و موردیـــــدەكانی دوای . وی ندەكــــردە ســـــلمانیڕو

ئوەی ك دووجــــار ھوــــی كوشــــتنی موالنــــا درا، شــــاریان 
ــشت ھجــاپۆكردنی . ب ــان ســرقای ت ــی باب لو كاتشــدا میران

لو سروبندەدا . موك و مای خك بوون بناوی خۆیانوە
لم . لشكری تورك پالماری شاریان دا و ھاتن نـاو شـارەوە

  .كاتدا مردن و قوتابییكی سرزەمینی بابانیان بج ھشت



 

م دەقژوویی ئپاشخانی م  
 وەكـو ل گرانوەكــانی گــرەوەدا دەردەكوــت زەمیــنی 
ڕووداوەكــانی ئم ڕۆمــان، مملكتــی بابــان یــان جوگرافیــا و 

یــشین ــەوی ئو میرن ــانی تــدا . قم ئو شــارەی ڕووداوەك
ــــوونی ڕوو دەدات  ــــش ل ب ســــلمانیی، نك قچــــواالن، ئوی

موالنا خالیـد و ڕبازەكیـدا دەردەكوـت، چـونك ڕبـازەكی 
موالنا و مترسی دەوتی عوسمانی ل موالنا و ڕبازەكی 

ھروەك ل ڕووی . ل دەیی ســیمی ســدەی نــۆزدەدا بــووە
 ڕاســــتییوە ئوەی ڕۆمــــانك ل شــــوەیكی ئفــــسانئامزدا

ــــــراوانیش جــــــۆرە  ــــــای برف برجســــــتی كــــــردووە و خی
یۆتۆپیایكی تراژیـدیانی بـۆ ئفرانـدووە، سـلمانی و مـژووی 

رەو كۆتـــــــایی میرنـــــــشینی بابـــــــانب . م ڕۆمـــــــانئ ڕاســـــــت
گوزارشــــتكردن ل بــــوونی میرنــــشینی بابــــان و ئو كــــش و 
گرفتانی بدەستییوە نانـدوویتی، لگڵ فـشاری عجم و 

ھروەك ل ڕــگی گــانوەوە .  لســر ئو میرنــشینتــورك
ڕۆمانك ئوە نیشان دەدات ك گـوای میرنـشین یـان سـلمانی 

ـــوە ـــی ئوەی ك . خونـــی ب نمـــرییوە بینی دیـــارە برھمھن
سبارەت ب سروشتی میرنشینك و كـشكانی و خواسـت و 

انی ویستكانی و شوازی پیوەنـدییكانی و جـوو و ھوكـ
بـۆ ئوەی ك ئو خواســت و ویــستان لسـر زەمیــنی واقیــع 
ـــشتووەت ئاســـتی  ـــك ك گی یاخ ،ـــا ــــتوە خی ـــان ب جگی
ـــش ل ئاســـتی گـــوتراوی  ـــایك، ك ئوی ـــانی یۆتۆپی برھمھن
دەقكدا دیارە ك گـەرەوە ب یۆتۆپیـای نمریـی شـار نـاوی 

  .دەبات
 ئم دەق تــــا چ ئـــستا ئو پرســــیارە ســـرھدەدات، ئایــــا

ئاستك ل دەقكی مژووییوە بـووەت دەقكـی ھـونری؟ یـان 



 

 یـاڵ و بی خگڕ ك لكان تا چ ئاستژووییئایا ڕووداوە م
ـــــانی دەقكـــــی  ـــــوونت ڕەگزی برھمھن فانتازیـــــاكردنوە ب
ھونری؟ ئایا ئو پرسیارانی ك ئم دەق برزیان دەكـاتوە 

اری مژوویــی بجــ بھــن و ببــن توانیویــان سروشــتی پرســی
پرســــیاری دەقكــــی ھــــونری؟ مبســــت لمش ئوەی ئایــــا 
پرسیارەكانی ئم دەق بوونت پرسیار سبارەت ب نزانـراو، 
یان ھر پرسیارە مژوویی ئاشكراكانن ك ل ڕوانگی زانینـی 
 مـــاندەســـت داوە؟ ئتی پرســـیاریان لوە خاســـكانیـــانموە

ـــــانی بشـــــك لو پ ـــــدنوەی ل می رســـــیارانن ك ئم خون
 كوەی دەقانــو ئاخــاوتنی بوینـادی گ كوەی دەقشـیكردن
و سروشــتی گــانوە و گۆشــنیگای ســیركردنوە ل دوای 
ــــــی ئاشــــــكراكردنی  وــــــان ھ ــــــین، ی ڕوەیان دەگمــــــدانوە
وەمكانیــان دەدرــت ب مبســتی برھمھنــانی دەقكــی تــر 

  . ئم دەقلسر بنمای
ــــــــــی  ــــــــــایخكی زۆری ھی ل ھر دەقك ــــــــــشان ب ناونی
 رانـنری داھتی ناونیـشان بـۆ دەقـی ھـونتـایبنووسراودا، ب

وای كو . وەكو دەرگای جیھانی دەقوەی ئدیارە كلیلی كردن
 ت و بوەدا دەستگیر دەبوە و شیكردنندنخو ش لدەرگای

 دەرگــــای دەقك كــــردنوەی ئو دەرگــــایش وات ناونیــــشان
. دەكــرتوە و ڕــگی چووننــاوەوەی دەقك فراھم دەبــت

 ست لبم واتن"كالسی خون " گالسـی خـو؟ یـان گچیـی
چ دەاللتـــك ھـــدەگرت؟ گـــەرەوە دەیگــــتوە ك كـــوڕە 
ــشانی  گنــج چیرۆكنووســك دووەم چیرۆكــی خــۆی ب ناونی

دا چیرۆكنــــووس لم چیــــرۆك. دەنووســــت" گالســــی خــــون"
چیرۆكــی ئو چیرۆكنووســ دەگـــتوە ك چیرۆكــی عشــقی 

خـــــانمكی ئســـــفھانی . شووشـــــ فرۆشـــــك دەنووســـــتوە



 

درەختكی بچـووك لنـو كلوپلكـانی ئوی شووشفرۆشـدا 
 و درەخــتــی ئ ــۆ كین ــشت، بم مرجــی ب رنجی ڕادەكســ

درەخـــت ی ببچووكـــان الســـو گر ئگـــت ئوە دەبوە ئك
ـــای ـــوون ســـوور بوون شووشفرۆشـــك ب خـــونی خـــۆی . ب

 ــافرەت گالســكان ســوور دەكــات، تنیــا بــۆ ئوەی دــی ئو ئ
ــــی  وەی دــــۆ ئ ـــــت ب بــــیچ ن ــــان ھر ھ ــــت، ی ندەســــت بھب
ـــووڵ  ـــی عشـــقكی ق ـــدا دەاللت نشـــكنت، ك ئوەش ل خۆی
ھــدەگرت ك مــرۆڤ ل پناویــدا ب خــونی خــۆی قوربــانی 

  .بدات
ـــا  ـــوەی ڕۆمـــانكدا گالســـی خـــون تنی چوارچ ر لگئ
ـــی بـــت ل ســـووركردنی گالســـكان ب خـــون ل الین  بریت
ـــوان ئم  نل یك ھـــدیی ـــا چ پیوەن شووشفرۆشـــكوە، ئای
ناونیشان و دەقكدا ك دەقك باسی سرزەمینی میرنـشینی 

ت؟ بابان و ویستی گیشتن ب نمری شـار یـان سـلمانی دەكـا
ــوان گالســی خــون و  نكی ئاشــكرا لــدیی ــاك پیوەن ــگ ت ڕەن
 كنـــجگ چیرۆكنووســ كـــات ــت كوە بــژووی بابانـــدا ئم
چیرۆكـــــــی ئو شووشفرۆشـــــــ دەنووســـــــتوە، الپڕەكی 
ژردەســــتی ب خـــــون ســــوور دەبـــــت، ك دەشــــ لـــــرەوە 
پیوەندییك لنـوان ئم چیـرۆك و مـژووی بابانـدا دروسـت 

 مژوویكـی خونـاویی و دەشـ وەھـا لـك بـدرتوە ببت ك
ئم چیـــــــرۆك بریتـــــــی بـــــــت ل مـــــــژووی بابـــــــان و ئوی 
چیرۆكنووسی گنجیش نووسری ئو مژووە بت ك بكری 

وات بكركــی . دیــاری ئو مــژووەش شووشفرۆشــك بــت
گڕۆك ك ئوەش ل ڕووی كــــــــۆمیتی و بونیادنـــــــــانوە 

اكـارای و پـی لسـر زەوی گیـر نبـووە و بكركی الواز و ن
ـــت،  ن بمھـــرھویـــست بـــت وەكـــو پ ش ناتوانـــیو پر بھ



 

برھمك ك مبست لی دروستكردنی شـارە ب شـوەیكی 
شارســـــــتانیان و گیانـــــــدنی ب ئاســـــــتك ك شـــــــار وەكـــــــو 
ـــــكر و  ــــــت ب خـــــۆی دەب ـــــت، ك یر بكرـــــك ســـــ وەربوون

كــات و ل ئاكــامی ئوەشــدا برھمھــن و ڕووداو دروســت دە
ــــت ندەســــت دەھــــری ب ــــات شــــار لم ڕووەوە . نم بم ك

ناتوانت ئامادەبوونی خۆی بسلمنت، ئوا ل ڕـگی جـادوو 
 ت، كنلمبس و ئامادەبوونت ئویاڵ و فانتازیاوە دەیو خ
 ــدا كیاجوگرافیــای خ ــت لــك دەبوەش زیــاتر ئامادەبوونئ

ـــــایش ل كســـــانی خۆشـــــخیاڵ و بكرەكـــــانی ئو  جوگرافی
یۆتۆپی و تنـانت جـادووگر پكـدن و ئوانش لم فزایدا 
 كی وەھاشــدا ڕووداوەكــان دەبــنبــار وە و لـــتیــان دەبگج
ڕووداوی ئفـسانیی و سـوپای مــردوو پـاش مـردنیش لســر 

ـــتوە نییان . زەوی دەمــسان كســكان خاســتی كســتی ئف
وركی دیار لنوان مـردن و ژیانیانـدا نامنـت و دەبت و سنو

سرئنجامی ئوەش جیھانی بوون و ژیان و جیھانی مـردن و 
بھھــــشتنی ژیــــان ھنــــدە دوور نــــابن ل یكتــــرەوە و لبر 
ناكـــــــارایی مرۆڤكـــــــان ل یكم و ل دووەمیـــــــشدا ھمـــــــان 

ــــــــت ـــــــان دەب ـــــــسان ئو پرســـــــیارە . ئامادەبوونی ـــــــرەدا دی ل
، ئایا دەربینی گالسـی خـون وەكـو ناونیـشانی سرھدەدات

ئم دەق دەبت كلیلی كردنوەی دەقك؟ ئگر ناونیشان ئو 
ـــات، چـــۆن و ب چ شـــوەیك و ل چ  ـــفی جبجـــ دەك وەزی

  ئاستكدا ئوە دەكات؟



 

كمای ئۆتۆبایۆگرافی ڕۆمانبن  
گەرەوە لو خاوە كرداری گانوە دەست پـ دەكـات، 

 م كیســی ســڕانــاوی ك دەرەوە ڕاوەســتاوە و ب خــۆی ل
وات غائیـــب دەســـت ب كـــرداری گـــانوە دەكـــات و درـــژەی 

ــۆ دەگــتوە ــان ب ــوڕە گنجكم ــانی ك ــانی ژی ئم . ھنگاوەك
 م كر، بجــادووگ ــتــت ببوم جـار دەیكی نــجكـوڕە گ

ۆی بۆی دەردەكوت ناتوانت لو كارەدا سركوتوو بـت، بـ
بیـــــــار دەدات ببـــــــت چیرۆكنـــــــووس ك ب بۆچـــــــوونی ئو 

دیـــــارە . چیرۆكنووســـــینیش جـــــۆركی تـــــرە ل جـــــادووگری
ئاشــــكرای جیھــــانی جــــادووگری و جیھــــانی چیرۆكنووســــین 
ھردووكیــان ل ڕەگزكـــی برھمھنانـــدا ھاوبشـــن ئویـــش 
ــــسان و  ــــی ئف ــــت برھمھن ش دەبــــا ــــا، ك ئو خی خی

 بـــوونی فانتازیـــا ك بـــری و چیـــرۆكیش بدیـــسان جـــادووگ
فزای ئفــسانیی و فانتازیــا ناشـــت ببــن جــگی ســـرنج و 
ڕەنـــگ ب گـــورەی چیـــرۆك ببـــ ئو فزای نبـــت دەقكـــی 

  .زیندوو
 كنجگ وەكو ئۆتۆبایۆگرافیای چیرۆكنووس ك م دەقئ
ســیر دەكرــت، ھاوكــات گــەرەوە بــۆ ئوەی زەمیــنیك بــۆ 

ــنی ئو واقــیع سیاســی و خــستن ڕووی ئو مــژووە و زەمی
 كی ڕۆماننتۆلۆجییربازی و ئتی و ئابووری و سیكۆم
پوەیان پیوەست بخوقنت، كسكی تریش پشكش دەكات 
ــــــانی  ــــــشین ھرە بردەوامك ــــــك ل سرن ــــــش یك ك ئوی
كتبخانی ئوقاف ك وای پشكش دەكات ب الینـی كموە 

رجمی كتبكانی ئم كتبخانیی خوندووەتوە، ئویـش س
كوات . ل پناوی ئوەدا ك ڕۆمانك بنووسـت لسـر مـردن

ئستا ئم دوو كسـتی ئامـادە ل دەقكدا دەناسـین، ئویـش 



 

 ەرەوە لـــــۆگ ـــــەرەوەوە ك ب وەكـــــانی گانی گـــــگڕ ل
ــادەبوونی بــ ــمی خــونرین وات ئام ۆگەرەوە ل دەقكدا ئ

پرۆســـــــسی خونـــــــدنوەی دەقكدا برھم دـــــــت، یـــــــان 
ئم دوو كســـش یكمیــان ك چیرۆكنووســـ . دەردەكوــت

ــۆ  ــوانی و ب ــت جــادووگر، بم نیت ــست بب گنــجكی دەیوی
 مــــان شــــت بــــدات بــــی ھوكــــی تــــرەوە ھیگڕ وەی لئ
 ــــست بۆچــــوونی خــــۆی ك ئو شــــت دەبــــت جگــــرەوەی وی

كییكی ك جادووگری بـوو، ئم دەبــت چیرۆكنـووس سرە
. و چیرۆك وەكـو شـتكی نزیـك ل جـادووگری سـیر دەكـات

ـــــی ئوەی  پ و ب كی ـــــل كســـــی دووەم ك خـــــونركی پ
گەرەوە پشكشی دەكـات دەیوـت ڕۆمانـك لسـر مـردن 
بنووســـــت، كوات ئاشـــــكرا دەبـــــت ئمـــــیش بـــــجگ لوەی 

 نووســركی دیاریــش، چــونك ل شــوەی خــونركی جــدیی
ـــك لســـر  ـــت ڕۆمان ودەی ــــت ك ودا دەردەككباســـكردن

ناڕاســـتوخۆ و ل ئاســـتی نگـــوتراودا ئوە . مــردن بنووســـت
برھم دت ك ئم كس ڕۆمـانی تریـشی نووسـیوە و ئـستا 

  .برنامی نووسینی ڕۆمانكی ھی لسر مردن
ــــا ــــەرەوە باســــی ئوە دەك گ ی چیرۆكنووســــــــاوڕ ت ھ

گنجك ك وەكو باسكرا خـونركی زۆر شـارەزای، ھنـدێ 
جار دەكوت گفتوگۆ لگڵ چیرۆكنووس گنجك و زۆربی 
ـــان بـــابتی  ـــد، ی ـــان پرســـیارانی ك دەیورووژان ـــابت ی ئو ب
ـــــری و  ـــــی فیك ـــــا و دەالالت ـــــان مان ـــــوون ی ـــــسفـی تواو ب فل

 پرسـیارەمان ل ال دروسـت فلسفییان ھبوو، ك ئوەش ئو
ئایا ئم كسـتیی بم ڕۆشنبیریی فـراوانوە چـی وای : دەكات

لـــ كــــردووە بدوای مســــلی مردنـــدا بگڕــــت و بــــۆ ئو 
مبستش بیوت ڕۆمانك لسر ئو بابت بنووست؟ ئایا 



 

ئوەی ئم دەیوت لبارەی مردنوە بینووست، مردن وەكو 
ی زیندەوەران ك مرۆڤ پشنگی ھموویان؟ كۆتاییھاتنی ژیان

یان مردن ئو چمكی وەكو برامبرك ل دووانی ژیـان و 
مردنــدا بــوونی ھی؟ یــان مــردن ل دەرەوەی زینـــدەوەران و 
وەكو ئم كســتیی خـۆی ئامـاژەی بـۆ دەكـات ئـمی مـرۆڤ 
تنیـــا ژیانمــــان ل خۆمانـــدا ھگرتــــووەو مــــردن ل دەرەوەی 

 و ڕوو دەدات؟ یــــان ل ئاســــتكی تــــردا پیوەســــت ب ئــــمی
دەقك دەشــ مــردن پیوەنــدی ب بــوون و ژیــان و ھرەســی 
 م پرسـیارانمـی كـۆی ئوە مـت؟ ئـبوە ھمیرنشینی بابـان
 كوەی دەقی شـیكردنمیـان ل ـین، چـونكدەھ جرەدا بل

ن و و گڕان بدوای ئاســتكانی گــانوە و بونیــادی كســكا
چۆنتی برھمھنـانی ڕووداو و تیـشكۆ یـان چقـی بینـین یـان 
ســـیركردنوە دەردەكون، وات ل میـــانی ھمـــوو ئمـــان و 
لو گۆشـــــیوە ك گــــــەرەوە ســـــیر دەكــــــات، زەمیــــــنی 

ــــــت م دەكرراھوەی پرســــــیارەكان فمــــــدانوە . ــــــارە ل دی
یسی سڕاناوی ك وە بانگ رەتاوە باسمان كرد كس ،م

ئوەش ڕۆكی دیار دەبینـت لوەدا ك گـەرەوە ئـازادییكی 
 م لوەدا، ھانـــ كـــاری گ م لـــت، ھبی ھزیـــاتری جـــوو
ـــۆنتی ھـــسوڕاندنی كســـكان ل ڕوانـــگی وەســـفكردنی  چ

  .دەرەوەیان و ئو كارانوە ك دەیكن
گەرەوە ل دەستپكی ڕۆمانكدا سرباری ئوەی باسی 

ــوونی پ یوەنــدی دوو دژ لنــوان ژیــان و مردنــدا دەكــات، نب
دیــسان داوا ل چیرۆكنووســ گنــجك دەكــات ك ھمــوو ئو 
وشان كۆ بكنوە ك لو كتبی بردەسـتیدا ھیـان بژـردا 

ھرچنـــدە دەشــ لكـــدانوەی زۆر ســادە بـــۆ ھـــ . ھنــراوە
ئ ــت، بــۆ نمــوونبــدا بكركت ل نــدێ وشــنــانی ھرداھژو ب



 

 ی كو وشــانــت، یــان ئر ماناكانیــان نازاننخــو ی كوشــان
بم ھـاوڕی چیرۆكنووسـ . ڕەنگ بایخكی گرنگیـان ھبـت

 وا دەشـوە ئنر كـۆ بكـرگئ و وشانئ ی وایپ كنجگ
ڕیزكردنـــی وشـــ ھـــ . شـــتكی مانـــابخش دروســـت بـــكن

: ردبژرداھاتووەكــــانی چنــــد الپڕەیك ئمی دروســــت كــــ
بكـو دەمتـوانی شــار بخـوقنم و چنــدین نووسـخی وەھمــی 
لبر دروســت بــكموە، ھر ئمش نھنــی بــوون و مـــردنم 

ئم ). ١١-١٠ل- ڕۆمـــان-بـــوو ل كتبخـــان نھنیـــیكی بابانـــدا
وشان ل كتبی ھزار و یك شـوەوە وەرگیـراون ك ھیـان 

 كانیان لمــان وشــئ نرابــوو، كــاتــردا ھژكتــر بنیــشت یت
بم ئوە كـــی ك . دانـــا، ئم دەربـــینی لـــ دروســـت بـــوو

پشتر توانیوتی شار بخوقنـت و چنـدین نوسـخی وەھمـی 
لبر بگرتوە؟ ڕاست ئم ب دانـانی چنـد وشـیكی ھزار 

ــاتووە ــر پكھ ــشت یكت ئی ئو شــاران . و یك شــوە ل تنی
پــــاوانی ھزار و یك كامـــانن ئو كســــ ك پــــ دەچــــت 

شـــــوە بـــــت خوقانـــــدوونی؟ ئی چـــــۆن و ب چ شـــــوەیك 
 ینم دەربــــوە؟ ئایــــا ئتر گرتــــوونبی وەھمــــی لنوســــخ
ھگری چ مدلولك؟ ئایا ھیچ پیوەندییك لنوان ئم شارە 
ــــردنوە لگڵ  ــــۆپی دەك ــــانی ك ئم ك ــــان شــــارە وەھمییك ی

  پایتختی بابان دروست دەبت؟
ھ ش بشكستادا پئ كی زیاترمان لەرەوە شترحاڵ گ

ناكات ھتا ل شووناسی ئو شـارە و كـۆپیی وەھمییكانیـشی 
 ل م ڕۆمـــاندەقـــی ئ ی كـــیو پرچـــی بگئاگـــادار بـــین، ئ
ـــ ئو شـــارە  ـــراوە، دەب ـــانوە وەرگی ـــشینی باب ـــژووی میرن م

ـــت مانی بســـل . ـــ كی ھیـــد وشـــ ـــی چن ـــا وەرگرتن بم ئای
ب كی بــــدیی ــــاتوو ل ھزار و یك شــــوەدا چ پیوەن ژرداھ



 

سلمانییوە ھی؟ ب ھرحاڵ گەرەوە ئم دەربـین دەكـات 
ب دەروازەیك بــــۆ ئوەی چیرۆكنووســــ گنــــجك لوــــوە 
ــــب و  ــــوو كت ــــان و ب دوای ھم ــــانی باب ــــاو كتبخ ــــت ن بچ
 دەستنووســكاندا بگڕــت، بــۆ دۆزیــنوی ئوەی مبســتیتی

ــــــانی  ــــــاو دان تاریكك ــــــش ھاوشــــــوەی گڕان بن ك ئوی
ـــــی نائاشـــــكرا و  ـــــی مژووی كتبخـــــانكدا، ك ئوەش دەاللت

  .پردەلسرنراو و تاریكی میرنشینی بابان ھدەگرت
گالسی خون ئگرچی وەكو ڕۆمانكی فانتازی پشكش 

 دەكرت، بم ھشتا ڕەگزی ڕیالیستی تیدا بادەسـت، بـۆی
دەش لو ڕوانگیوە سیر بكرت ك چـۆن نووسـر ھوـی 
 ،فـــــسانـــــاڵ، ئ ـــــی، خی ـــــستی مژووی داوە ل ڕووداوی ڕیالی
فانتازیا دروست بكات، ك سرئنجام فزای جۆرك ل وەھـم 

ســرەتای ڕۆمــانی ڕیالیــستی . "بــای بســر دەقكدا كــشاوە
بگـــــشتی ئامـــــاژەی ب ســـــردەمك و ب ھنـــــدك شـــــونی 
ــو دنیــای  ن ــت وەی چیــرۆك بچــۆی ئ ــن ھ ــاریكراو ك دەب دی

ــن ئوا . )١("ئاشــنای خــونر ــگیوە ســیر بكی ئگر لم ڕوان
 جــبردا جســی بم بۆچــوونواوی ئت ن بالســی خــوگ
دەبت، چونك ئاماژە بۆ قۆناغكی مژوویی دیاریكراو و ئاشنا 

ــــات ك قۆ ــــورد دەك ــــونری ك ــــای خ ــــن و خی نــــاغی ب زیھ
ەوایی میرنـــشینی بابـــانرمــانروەك ئامـــاژە دەكـــات بـــۆ . فھ

مانییش سـلنانو شـوگرنگترینـی ئ تی كنی تـایبشو . مئ
ــای عجم و ئــال  ــۆ ھردوو جوگرافی ــاژەكردن ب ــجگ ل ئام ب
. عوسـمان، ك ئمـانش ب تواوی ئاشـنان ب خیـای خـونر

 واقیعـی ل پـش ھروەك ئاشكرای بـوونی شـون و ڕووداوی
 وەی كرە بنكی ئاشـنابوونی خـودایكبوونی دەقدا، ھۆكارل
ڕووداوەكان و شون و تنانت كاتی ڕوودانی ڕووداوەكانیش 



 

ئمش وا . ل واقیعدا پش چیرۆكی ڕۆمانك بوونیان ھبووە
دەكات خونر زۆر جـار ئاسـانتر بچـت دنیـای ڕۆمـانكوە و 

ـــت پـــی دەگوتروەی پڵ ئگوە ئاســــانتر لنـــدنیمــــانی خو
ــــــیع . دەقكدا بیبســــــتت ــــــگیوە ئو واق ــــــارە لم ڕوان دی

مـژووییی ل پــش ڕۆمــانی گالســی خونــدا بــوونی ھبــووە، 
ـــی پـــش  ـــۆ ئوەی سروشـــتی چیرۆك ـــت ب ـــار دەبین ـــی دی ڕۆ
ڕۆمانك ك چیرۆككی مژوویی واقیعیی كاریگری ئاشكرای 

دیــسان لــرەدا . مــانك ھبــتلســر سروشــتی خــونری ڕۆ
دەشـــ ســـرنج بـــۆ ئوە ڕابكـــشین ك چیرۆكـــی ســــرەكی 
ـــشوە بـــۆ  وـــشان و ل ـــا چ ئاســـتك لگڵ ناونی ـــانك ت ڕۆم
ــــانی  ــــستنی ھونریی ــــك ل ڕكخ وە جۆرــــدن ــــانی خون پیم
ـــانی  ـــت ل بونیادن ـــك ڕۆڵ ببین جۆر ـــراوە ب ـــدا ك ـــۆی ت ئوت

رۆك ئامادەكـانی پـش دەقكی ھونریی ئوتۆدا ك جگی چی
دەقكی ب شوەیكی سروشتی و ل فۆرمكی گونجاودا تدا 
بكرتوە و ھموو ئمانش بشـداری بـكن ل برھمھنـانی 

  .پرسیار و جیھانبینی دەقكدا
 كمــی ڕۆمــانكشــی یب) ــتیزانــی دەبن كنــجكــوڕە گ

م ل ڕاست وەكو بشك ل ڕۆمانك دانـراوە، ب) جادووگر
 ویـش لئ ـت ككی دەبینشی پوە ڕۆكڕووی فۆرمی دەق
دوای ناونیــشانوە دــت و ھردووكیــان ھر یك ب ئاســتك 
بشـــــداری دەكن ل كـــــردنوەی دنیـــــای دەقكدا ب ڕووی 

ـــــن . خـــــونردا ـــــاریگری ھی ل زەمی ـــــی ك ڕۆ شـــــم بئ
دواجـــار بـــووەت ی كزا ســـیحرییو فزای ئامـــادەكردنی ئف 

 ك یی ھكی ڕیالیستانیڕاستیدا پای و ل كدەستی دەقبا
چیرۆكـی ڕیالیــستانی ڕووداوەكــانی ســرزەمینی بابــان، بم 
خیــاڵ و ئندــش و جۆرــك ل وەھــم فزایكــی ســیحری بــۆ 



 

برھمھناوە ك ئوەش ڕگیك بۆ برھمھنانی ڕیالیـستی 
ـــۆرمی ســـیحری ك دیـــارە ئوەش خاســـتی ئ اشـــكرای ئو ف

. ڕۆمان ك ب ڕیالیستی سیحری ئمریكـای التـین ناودەبرـت
بۆی لرەدا دەش ئو پرسـیارەش خـۆی بـسپنت ك ئایـا تـا 
چ ئاســـــتك برھمھنـــــی دەقك وات نووســـــر لو ڕووەوە 
سركوتنی بدەسـت ھنـاوە؟ ئایـا بـجگ ل خونـدنوەی ئم 

و وەھـــــــــمدا ك ئو فزا دەق ل ســـــــــنووری ئو خیـــــــــاڵ 
 یوە ھری ئگخــــــــــــــشیوە، ئب كدەق ی بســــــــــــــیحریی
چیرۆككــانی واقیعــی دەرەوەی دەقك ك ل پــش ئم دەقی 
ڕۆمـــانكدا ئوان وەكـــو دەقـــی یكمـــی ك دەقـــی مژوویـــی 
ــــدرنوە؟ ئمش  ــــان ھی بخون ــــین بوونی سیاســــی فرھنگ

 دەقك وەمــی پرســیارك دەشــ وەمــدانوەی خــونر بــۆ
  .بداتوە

ل بشـــی یكمـــدا ك ئـــم وەكـــو پـــشكی ناســـاندمان، 
چیرۆكنووس گنجك پداویستییكانی نووسینوەی چیرۆكی 
دووەمی ڕۆمانكی ل چیرۆك یكمییكان ئامادە كردووە و 
گەرەوە وەھـا پـشكشی دەكـات ك ئم گنـج دوای گڕان 

انی ئوقافدا ك وەكو كتبخانی بناو دەستنووسكانی كتبخ
پاراســـتنی كـــۆی دەستنووســـكانی بابـــان پـــشكشی دەكـــات، 
بشكی سربخۆ لو وشان دەدۆزـتوە ك ھیـان بژـردا 

ـــــش ب ناونیـــــشانی  ـــــراوە، ئوی ـــــردن ب فریـــــای "ھن ـــــا م ئای
ــــــت؟ ودەك و ". شارســــــازەك تییســــــم كدوای ئڕان بگ

ات گڕان بدوای شووناســــــی ئاشــــــكراكردنی نھنییكــــــانی و
 وەی چیرۆكنووسـرەكی بۆ ئری سنپا تدەب شارسازەك

وەكــــو . گنــــجك كــــۆی دەســــتنووس و كتبكــــان بپــــشكنت
گەرەوە دەیگتوە چیرۆكنووس گنجك كۆی بشكانی 



 

ئو كتـب شــاردراوەی دۆزیـیوە و پاشــان بو شــوەیی لم 
كوات لـرە ئاشـكرا .  خـستوونڕۆماندا نووسیویتییوە ڕك

 كئامادەكــــانی دەرەوەی ڕۆمــــان ر چیــــرۆكــــت نووســــدەب
ـــــت و دەیانكـــــات ڕەگزی ســـــرەكی دەقكی، ك ئو  ندەھ
ــستی  ــردن چیرۆكــی ڕیالی ــۆ ك ــان ب ــانش وەكــو ئاماژەم چیرۆك
 ـــــــان داوە ك ـــــــژوویین ل شـــــــونكدا ڕووی كی مردەمســـــــ

ــــری پ ــــدێ شــــونی ت ــــان و ھن یوەســــت ب ســــرزەمینی باب
  .ڕووداوەكانی سر جوگرافیای ئو میرنشینن

ــجك بو  بشــی یكمــی ڕۆمــانك ك چیرۆكنووســ گن
ــی خــستووە  ــدی ڕك ــساندا(ڕزبن ، )مــردن ل ســرزەمینی ئف

ـــدا  ـــۆ ئامـــادەكردنی فزایك ك تی بـــریتیی ل زەمینســـازیی ب
ن ڕووداوەكانی ڕابردوو ب شـوەیكی سـیحرئامز یـان ئفـسا

لرەدا سرباری وەسفكردنی سـرزەمینی وتـی . بگدرنوە
عجم بوەی ك دووچـــاری كارەســـاتكی تراژیـــدی گرورە 
بــــووە ك ئویــــش بوبــــوونوەی تــــاعوون، گــــەرەوە دوو 
كستی سیر پشكش دەكات، ك ئوانیش كستی مـردن و 
ـــــی ك گـــــەرەوە ب ھـــــاوڕی مـــــردن  گكی تـــــرە لســـــك

ســنت و ل كــرداری گانوەشــدا ئاشــكرا دەبــت ك ئم دەینا
ھـاوڕیی مـردن وەكــو شـاگردی مــردن وای و لژـر دەســتی 
كستی مردندا وانكانی چـۆنتی كوشـتن یـان مرانـدنی خـك 

ئایـا مـردن كـی؟ : ئستا ئو پرسیارە دت ئـاراوە. وەردەگرت
 كـراوە، ھر ب ڕاستی مردن و ل شوەی كسكدا برجست

یان مـردن ھمـای بـۆ كسـكی دیـار یـان بـۆ ھزـك ك كـاری 
كوشــتن و بــین و ورانكــردن ئنجــام دەدات؟ ئی ھــاوڕكی 
 ك ییو فریـشتڕاسـتی ئ ر مـردن بگئ ؟ باشـیمردن ك
 ـــــ ـــــشانی پ ـــــی گیانك ـــــان ئرك ـــــی ســـــرچاوە ئایینییك پ ب



 

 ســــرچاوە ســــپردراوە، وات ئیزرائیــــل ئوە دیــــسان ب پــــی
ــی و ل ھمــوو شــونك  ئایینییكــان شــونكی دیــاریكراوی نی

ـــــات ـــــیچ شـــــونكیش چـــــۆڵ ناك ـــــی . ھی و ھ پ روەك بھ
سرچاوە ئایینییكانیش ك دەش وەكو جۆرك ل ئفسانش 
ســیر بكرــت، فریــشتی مرگ ھر خــۆیتی و یارمتیــدەر و 

یی . ھاوكاری نیـیفـسانمـای ئرباری بنسـ ئامـادەكراو بـۆی
ـــــو كســـــتییكی  ـــــۆ برجســـــتكردنی ئم كســـــتیی وەك ب
ــــــشتا دەشــــــ ئگری ئو  ــــــان ســــــیحری، ھ ــــــسانیی ی ئف
لكــدانوەیش ل ئــارادا بــت ك كســتی مــردن ھمــا بــت بــۆ 
ئو ھــزە بكــوژ و وــرانكرەی ك ڕگــرە ل ڕــی نمربــوونی 

  .بابان و سلمانیدا
او خــاكی بــۆگنكردووی ب ھرحــاڵ ل ڕۆژھتوە و بنــ

عجمدا ب بـۆنی الشـی مـردووی دەسـتی تـاعوون، مـردن و 
ـــان و دـــن نزیكـــی  شـــاگردەكی دەگن نـــو جوگرافیـــای باب

ھر لوــشوە . ســلمانی و لوــوە ســیری شــارەك دەكن
كاروانـــك دەبیـــنن ك ل ســـنووری ئـــالی عوســـمانوە برەو 

اســـی دەكـــات ئو ســـلمانی دەگڕـــتوە و وەكـــو گـــەرەوە ب
كاروان ھیچ كایكی گرنگیان لگڵ خۆیاندا نھنابوو، بكو 
تالرسـازك و چنــد كســكی سـر ب ڕبــازی نقــشبندییان 
ـــوون، ھروەھـــا  ـــابی عـــالی ھتب ـــوو ك ل دەســـتی ب لگڵ ب

دیـارە باسـكردنی ئو . كاروانك ئـامركی چاپیـشیان پـ بـوو
ـــاروان ك بو جـــۆرە گڕا ـــی ك ـــۆ خراپی ـــاژەیك ب وەتوە، ئام

بارودۆخك و ھر ئوەش وای كـردووە ك كـاروانك وەكـو 
ب . كاروانكی بازرگانی نگڕتوە و كای پویـست نھنـت

ھرحــاڵ ئوەی جــگی پرســیارە ئوەی ئایــا بــۆچی مــردن و 
ھاوڕكی لم كاتدا ڕوویـان كـردووەت سـرزەمینی بابـان و 



 

ــا ــایبتیش پ ــا مــردن خــۆی بیــاری داوە بت یتختی بابــان؟ ئای
گیانی مرۆڤكانی ئم سرزەمین بكـشت، یـان ئو ئركیـان 
پــ ســپاردووە؟ یــان مــردن ھمــای ھزكــی بكــوژی نادیــارە و 
دەیوت میرنـشینك وـران بكـات؟ ئی ئگر مـردن ھـاتووە 
 ی پــركو ئئ ـران بكـات، ئایـا كـو كوەی میرنـشینبـۆ ئ

ـــری ســـر زەوی ل ســـپا ـــان دەســـتكانی ت ردووە؟ خـــودا ی
  جۆری عجم و عوسمانییكان؟

لرەوە كات مردن خۆی دت و یخی میرنـشینی بابـان و 
سـلمانی دەگرـت و دەیوـت گیـانی بكـشت، بۆچـوونكی تــر 
ســـرھدەدات ئویـــش ئوەی ك بردەوام ھـــۆی ســـرەكی 

خــرت ئســتۆی بــاری ڕووخانــدنی ئو دەستـــ كــوردیی دە
نــــاوخۆی میرنـــــشینك و ئو عقــــی بڕـــــوەی دەبـــــات و 
 و جـۆرە خـۆی لر مـردن بگم ئوان براكـان، بی نملمالن
ڕۆژھتوە بگینت ئم شارە بـۆ گیانكـشانی مرۆڤكـان و 
ــشینك و شــارەك و بوەش  ــشانی میرن ــشدا گیانك ل ئنجامی

 ئایا جاركی تر چۆن سـیری خونی نمری شارەك بكوژت،
ئو ھۆكـــــارە نـــــاوخۆیی بكرـــــت؟ ب ھرحـــــاڵ وەمـــــی ئم 
پرســیارە ھــشتا ئاشــكرا نیــی ك بــۆچی مرگ و شــاگردەكی 

  .بو شوەی گیشتوونت سرزەمینی بابان
مـــردن ئامۆژگـــاری شـــاگردەكی دەكـــات بوەی ك چـــۆن 

یـــی دەمـــاری ژیـــانی مرۆڤكـــان ببـــت و ئو كـــارەش ب خرا
ئنجام بدات، بۆ ئوەی مرۆڤكان بدەم گیاندەرچوونوە زۆر 

ھر لم ڕوانـگیوە مـردن . نمننوە و ئـازاری زۆر نكـشن
ــری  ــوكی ت ــردن دی ــۆ شــاگردەكی دەكــات ك م باســی ئوە ب
ژیان و ل ڕاستیشدا ڕزگاركردنی مـرۆڤ ل ئازارەكـانی ژیـان، 

دەمــاری ژیـان بب ئازایـان ویـستپ و بـۆیكــان لــت و مرۆڤ



 

ل میانی گفتوگۆی نوان مردن و . ئازارە سخت ڕزگار بكات
شاگردەكیوە، گەرەوە ھۆكاری ھاتنی مردن و شاگردەكی 
بـــۆ پـــایتختی بابـــان ئاشـــكرا دەكـــات، ئویـــش لســـر زمـــانی 

ئو شونی بۆی دەچین، : "مردنوە ك ب شاگردەكی دەت
 دەبـین، چـونك ل دونـوە چنـد تیدا تووشی ڕووداوی سیر

 موویــان لھ شــكرەكانی بابــان، كل ــك لككی یرڕكشــ
 ت بوون، توانییـان لتوپدا كوژران و لخویكی دەستڕش

ئم دەچین تا ب . مرگی خۆیان ھبن و بگڕنوە ناو ژیان
ڕاسـت ". ٢٠ ڕۆمـان، ل-فریایان بكوین بوەی گیانیان بكشین

ــــــسان ئم د ەربــــــین ڕوویكــــــی ئفــــــسانیی ھی، بم دی
سنووری خیاڵ و ئفسانش ڕەنـگ ن ل ڕیـالیزمی سـیحریدا 
 نـــدێ ئاســـت، كـــت بــۆ ھبژیــانی ئاسایـــشدا ڕەھــا ن ل و ن
بنمایكی عقی یان ھاوشوە لسر زەمیـنی واقیـع بـۆ ئو 
ـــــژووی مرۆڤایتیـــــدا ل بچـــــووكترین ئاســـــتدا  م ڕووداوە ل

یــاڵ . بینــراوەنوی خــت جــناكر ك وە نیــیســتی مــن ئبم
 چیـرۆك ،م دەقماكـانی ئم دیسان مادەم بنت، بڕەھا بكر
ـــونرییكن، دەشـــ دروســـتكردنی  ـــش دەق ھ ـــانی پ ئامادەك

ڕاســت نك . فزایكـی لو جــۆرە جـگی لسروەســتان بـت
ن ل تنیا مرۆڤ، بكو كـۆی زینـدەوەران ھمـوو شـتك دەك

پناوی مانوەدا و دەكـرێ ئفـسانی نمـری ببــت واقیـع یـان 
ـــ  گڕان بدوای نمریــدا ئو برزتــرین ئامــانج بــت ك مرۆڤـ

ــارە ئگر ئفــسانی زینــدووبوونوەی . بدوایــدا دەگڕــت دی
سربازەكانی لشكری بابان بو شوەی بووای ك ل پنـاوی 

شینكدا بــــووای، ئوا لم پاراســــتن و برگریكــــردن ل میرنــــ
بارەیانـدا وەكــو جۆرـك ل یۆتۆپیــا سـیر دەكــرا ك بنمــاكی 
ســــرباری خیــــاڵ بریتــــی دەبــــوو ل خونــــی بردەوامــــی و 



 

 یشتنی شـار یـان میرنـشیندا بناوی گپ بوون ل ژەدان بدر
 ی سالم لیاون و خوبوونی خكوەی تمان شمری، ھن

میرنــــشیندا بتـــایبتی ل ســــردەمی وەســـفكردنی ســـوپاكی 
بم ل گالسی خونـدا گـەرەوە ونـای ئو . ئحمد پاشادا

ـــــردن  ـــــۆ دەكـــــات ك ل م چكـــــدارانی ســـــوپای بابانمـــــان ب
ڕاستبوونتوە، كچـی ئو جـاركی تـر مـردن و شـاگردەكی 
ـــــان ب باشـــــی  ـــــۆ ئوەی ئم جارەی ــــــتوە ســـــریان ب ندەھ

ل . دەـت ل ئازار ڕزگاریان بكاتبیانكوژت و وەكو خۆیشی 
ڕاستیدا ئو چمك بۆچـوونی لـرەدا بانگشـی بـۆ دەكرـت 
بوەی ك مــــــردن چارەســــــرە و باشــــــترین ڕــــــگی بـــــــۆ 
ڕزگـــاركردنی مرۆڤكـــان ل ئـــازار، چمـــك بۆچـــوونكی دژ و 
ناكۆك لگڵ واقیعی ڕاستقینی ژیان و پیوەستبوونی كۆی 

ــانو لــرەدا ب توای بنمــای توانینكــی . ەزینــدەوەران ب ژی
پوچگراییــان بــۆ ژیــان و بــوون ئاشــكرا دەبــت ك ل ڕاســتیدا 

ئم . ھمـــــوو جـــــوانییك تیـــــدا ناشـــــیرین و ببھـــــا دەبـــــت
 و چیرۆكــانبــۆ ئ كی ئاشــكرا ڕەنــگنــدازەیش تــا ئبۆچــوون
 و ڕەگوڕیش رچاوەی بوونیانیاڵ سنیا خت ت كئاسایی ب

ئاســانی و پای ــدا ب ــی و كۆمیتی ــو واقیعــی مژووی نــان ل ی
ــادۆزرتوە ــای . "ن ــی خی ــان(ئو وەھــمی ل الین دەق  -رۆم

ــــرۆك ــــری ل جــــۆری ) چی ــــانی ت ــــارە ھونرییك و ل الین ك
ــم نك  ــریتیی ل وەھ ــت ب تواوی ب ــاد دەنر ــستوە بونی ڕیالی

ن ڕیالیـست ئستا ئگر ل ڕوانگی پیوەندی نوا. )٢("فریودان
و وەھموە سـیر بكیـن ئایـا پـشكشكردنی دیمنكـی وەكـو 
ــردن  ــان ل م ــ ل ســوپاكانی باب ــدارەكانی یك ــاخیبوونی چك ی
ـــایتختی  ـــان بـــۆ پ دوای لتوپتبـــوون و مردنیـــان و گڕانوەی
میرنـشین، دەشــ ل ســنووری وەھمــدا جــگی بكــرتوە، یــان 



 

ئ ـــــودان ك ـــــك ل فری ـــــۆ جۆر ـــــارك دەپڕــــــتوە ب وەش ب
دەكوت ئودیـوی خیـاڵ و ئندـش و تنـانت وەھمیـشوە 
 ن لشــــــــــداری دەكــــــــــك ب جۆر ــــــــــان ب ك ھر یك لم
برھمھنانی ئفـسان یـان سـیحردا ك ب پـی دەقـی گالسـی 

كی ڕیالستی سیحرییزای دەقف یوەی ھن ئخو.  
دن ھروەك ل الیكی ترەوە ئوەی ل گفتوگۆی نوان مـر

ــــان و  ــــردن و ژی ــــدی م و شــــاگردەكیدا ســــبارەت ب پیوەن
الینگـــری بـــۆ مـــردن و ناســـاندنی وەكـــو ڕزگـــاركری مرۆڤـــــ 
دەبینرت، پچوان یـان نـاكۆك لگڵ ئو بونیـادە ڕیالیـستدا 
 ویــــش لئ نجــــراوە، كھوەوە ھل كچیرۆكــــی ڕۆمــــان ك

ــم دەگــات تیدا ئوەی ل ڕاســ. گانوەكــانی گــەرەوەدا ب ئ
ــوان  ــدی ن ــارەی پیوەن ھر یك ل مــردن و شــاگردەكی لب
ئم دووان دژەوە دەیـــن، ئو دەربـــین فلـــسفییی ك بـــۆ 
خـــۆی مـــشتومی تـــوانین فلـــسفیی ناكۆككـــان لســـر 

بــــۆی ئــــستا ئــــم لبردەم ئو . پیوەنــــدی ژیــــان و مــــردن
ـــا ئوەی لـــرەد: پرســـیارەدا ڕادەمنـــین ا دەدوـــت مـــردن و ئای

ــــان ئوە  ــــانك، ی ــــو دوو كســــتی ڕۆم شــــاگردەكیتی وەك
نووسرە توانینی خۆی لو ڕووەوە دەخـات ڕوو؟ ھروەك 
ل پاڵ ئم بۆچووندا ل گفتوگۆی نوان مردن و شاگردەكیدا 
وەھا باسی سرزەمینی بابان دەكرـت ك خـاككی ئفـسانیی 

وەر دوای ئوەی كـوژراون سیر بت ك تیـدا كـۆم جنگـا
و لتوپت كراون ل مردن یاخی بوون و گڕاونتوە بـۆ نـاو 

نگــــــاوەرە مــــــردووە . شــــــارەكی جــــــاخیبوون ھــــــۆی ئم ی
یاخیبووەكانیش دەگڕتوە بۆ ئوەی ك نازانن خۆیان كن و 

ئگر ل ئاستكی قـووتردا سـیری . بدوای خۆیاندا دەگڕن
ا ئو دەاللت برھم دەھنــــت ك ئم بۆچــــوون بكیــــن، ئو



 

 ی كندازەیو ئتا ئ كیان نییھیچ شووناس نگاوەرانم جئ
تنــــانت بوونیــــشیان نیــــی، بــــۆی بدوای بــــوونی خۆیانـــــدا 

ئاشكرای كاتـك ك شـتك بـوونی نبـت، ئوا ژیـان . دەگڕن
یان مردنیشی نیی . یان ڕاستم بۆچوونر ئگئ واتم كب

ــردن لوــوە و  ــۆچی م ــان نیــی، ئی ب ــاوەران بوونی ئو جنگ
ھاتووە بۆ ئوەی جاركی تر گیانیان بكشت؟ ھروەھا مردن 
ئم كسـان وەكـو جنگــاوەر دەناسـنت، بو پـی ئمــان ئو 

ــووە ــان ھب ــدا ئامادەبوونی ــدانی جنگ ــكرانن ل می ئوەش . ب
دووە، ب الینی ئاشكرای كم یان زۆر ڕووداویان دروست كر

 مــانئ دەبــ واتمــردن، ك وە ڕووداوی یاخیبوونیــان لمك
ــت ڕــگی تناچــت  بــك بوونیــشیان ھ ــت، كاتبــان ھ بوونی

ـــــدا بگڕـــــن ئگر ل ڕوویكـــــی تـــــرەوە ئم . بدوای خۆیان
 ن كش بكــــرـــشكتی كـــوردی پســــوەكـــو ك نگـــاوەرانج

ـــــژوودا بوەی م ل ـــــادەی ـــــستا كســـــتییكی نائام ـــــاكو ئ  ت
نیتوانیـــــوە ڕووداوی گورە دروســـــت بكـــــات و بشــــــداری 
ـــایتی  ـــایتی و شارســـتانتی مرۆڤ ـــژووی مرۆڤ ـــانی م بونیادن
بكات، ئمیان لكدانوەیكی گونجـاوترە، بم دیـسان ئوەی 
ل مردن یاخی بووبن دیسان جگی گومـان، بكـو دروسـتتر 

ـــك ل نبوو ـــادە و نزی ـــاری نائام ـــنوە و وای ل ب ـــانوە ڕابب نی
برەو خۆنمایشكردن و ئامادەبوون ھنگـاو بنـن و ل بـاركی 
وەھاشدا دەب پشت ل مردن بكن و ئوەش ئاشـكرای ئگر 
ئامادەبوون ھبت مردن نادیار دەبت، بۆی لم بارەشدا ئوە 
نگونجاوە ك مـردن ل ڕۆژھتوە بگـات سـرزەمینی بابـان 

  .شانوەی ئمانبۆ دووبارە گیانك
گـــــەرەوە ل درـــــژەی گـــــانوەدا شووناســـــی دیـــــاری 
لشــكری خــۆڵ ئاشــكرا دەكــات، ك بــریتیی لو جنگــاوەرانی 



 

دوای ئوەی ل شڕكی خوناویدا لگڵ لشـكری ئردەنـدا 
لتوپت دەكـرن و دەكـوژرن، ل مـردن یـاخی دەبـن و برەو 

ئوەشـــــمان بـــــۆ ھروەك . ســــرزەمینی بابـــــان دەگڕــــنوە
دەگــتوە ئو جنگــاوەران بســر خــاكی ئردەنــدا برەو 
ــــۆ ئوەی  ــــشتوون ب ــــاوجرگی دەســــتی عوســــمانی ڕۆی ن
. نخــشسازی جیھــان بفــنن و بیھــنن بــۆ ســرزەمینی بابــان

ڕەنــگ لــرەدا ئو پرســیارە ســر ھبــدات، ئایــا نخــشسازی 
دا ناونیـشانكی لو جیھان كـ بـووە لو كـاتدا؟ ئایـا ل ڕاسـتی

حۆرە بوونی ھی؟ ئی ئگر ناونیشانكی وەھا ھی، بـۆچی 
لسـرزەمینی عوسـمانیدا بـووە؟ ئایــا میـری بابـان چ ویــست و 
 روەك ئاشكراشــبــووە؟ ھسازە ھخــشو نكی لداواكــاریی
میرنـــشینی بابـــان لژـــر ســـایی قمـــەوی والـــی بغـــدا و 

ــا  ئوە تنیــا خیــا ك ھوــی ســوتانی عوســمانیدا بــووە، ئای
فاندنی كسكی وەھا لژر سایی دەوتی عوسمانی بدات؟ 

ئایـا ب ڕاسـتی : ھروەھا دەش ئو پرسیارەش سر ھبـدات
ــــان و ئردەن  ــــاكۆكی نــــوان باب ــــنی واقیــــع ن لســــر زەمی
بتــایبتی لو مــژووەدا ئوەنــدە خــراپ بــووە ك شــڕی لو 

ــدا ڕوو بــدات؟ یــان دیــسان ئوەش جــۆرە خونــاوی ل نو انیان
برھمـــی خیـــاكی مـــژوویی ك دەیوـــت شكـــستكان بو 
ناكۆكیی بسپرت؟ ئوە ئاشكرای ك ھر چۆن خاكی كوردان 
لنــــوان عجم و ئــــالی عوســــماندا دابش كــــراوە، ھر بو 
پیش ناكۆكی ناوەكی لنوان خ و دەست ناوچییكـانی 

دا دیــــار و ئاشــــكرا بــــووە و ئوەش ھــــۆیكی كــــورد خۆیــــشی
 ر كـورددا، كسوانی تر بووە بدەستبوونی ئرچاوی بابل
ھۆكـــاركی ســـرەكی بـــووە بـــۆ ئوەی نك تنیـــا بابـــان یـــان 
 تو دەســــكــــو كـــۆی ئـــت، ببن مـــری پــــمانی نســـل



 

ــــــــوون و  ــــــــدا ب ــــــــان لبردەم ھڕەشــــــــی ڕووخان ناوچیی
ـــووەتوەســـرئنجامیش ھروا كو بـــۆی ئگر ئو شـــوە . ت

برجستكردنی دەقی ئم ڕۆمان بـۆ ڕووداوەكـان جـۆركی 
نائاســایی ل ڕەھــاكردنی جــوی خیــایش تــدا بــت، ھــشتا 
. بنمای ڕیالیستی ڕووداوەكان ل بنما خیاییكی فراوانتـرە

 ی لپاســـاوەك یش ڕەنـــگیـــادیـــارە ھۆكـــاری ڕەھـــابوونی خ
ـــشدا نســـتی برھمھ ـــانت ئـــمی خونری نـــی دەقك و تن

ئامادەبوونك ك پمان بسلمنت ئاسـتی . ئامادەبوونی ھبت
 شـت دا برزەمینم سـبوون لرقانائامادەبوون و ئاستی سـ
بچووككانوە ئوەندە زۆر بووە و ڕووبركی ھندە فراوانی 

وون، داگیر كردووە، بواری بۆ كـاركردن ل پنـاوی نك نمربـ
  .بكو ل پناوی مانوەشدا زۆر تسك كردووەتوە

ــــــتوە ك ئو  وەمــــــان بــــــۆ دەگەرەوە باســــــی ئــــــگ
جنگاوەران دوای ئوەی چاڵ یان گۆڕەكانیان بجـ دەھـن، 
ھر یك ب جۆرـــك ل مردنـــی پـــشتری خۆیـــان دەڕوانـــن و 

ھروەك دنیــــــــانین ك ئوەی . گومــــــــان لو مــــــــردن دەكن
 ك بووە، یان داخـۆ سـوپای عوسـمانییكان بـووە، كوشتوونی

بم ســـرئنجام یكـــك ل . یـــان لشـــكری ئردەنییكـــان
مردووە ل مرگ یاخیبووەكان ب ئوانـی تریـان ڕادەگینـت، 

ل ڕاسـتیدا " ئم كین تا بمرین: "ئوان نمردوون و دەپرست
ـت ك مــردن ئم دەربـین ئو دەاللت فلـسفیی برھم دن

یر بوونـدا بـوونی ھرامبب نیا لت كبـوون . شت كـات وات
. ھبت مـردن ھی و تنیـا ئوەی بـوونی ھی مردنـی دەبـت

ــــانن، بكــــو  ــــان نك ھر ب گوم ــــان ل شووناســــی خۆی ئم
دنیاشــن ك بــوون و شووناســیان نیــی، ھر بــۆی مردنیــشیان 

ـــی ـــا. نی ـــت ل ب نیوە دەگش ئموەی ئڕانكی وەھـــادا گر



 

ــان  ــدا خۆی ــی، چــونك ئمــان ل بنڕەت ــایكی نی ئمــان ھــیچ مان
ھر بـــۆی ن مـــردوون و ن زینـــدوو، بم . بوونیـــان نبـــووە

گــــەرەوە ل ڕــــگی گفتوگــــۆی نــــوان میــــری بابــــان و ئو 
ــاتر ســرچاوەی گومــانی  جنگــاوەرە ھتــوانوە ل مــردن زی

ـــــــــش بوەی ك جنگاوەرەكـــــــــان ئاشـــــــــكرا دەكـــــــــا ت، ئوی
جنگاوەرەكـان دەیانوــت ب ڕاســتی بــزانن، ئایــا پــشتر ئوان 

ھــۆی ئم گومــان . ھبــوون یــان تنیــا نــاو بــوون و ھیچــی تــر
ــان ئوەی ك ھــیچ شــتكیان  ســختی جنگــاوەرە ھتووەك
سبارەت ب ڕابردووی خۆیان لیاد نیی و ل ھمان كاتدا ئو 

كرەك بـــووە و سرلشـــكرەكش مژوونووســـی لگڵ لشـــ
ھردووكیــــان كــــوژراون تــــا دنیــــایی لبــــارەی بــــوونی ئم 

ل ڕاسـتیدا لـرەدا ل ئاسـتكی . جنگاوەرانوە پـشكش بـكن
 نگـاوەرانم جبوونی ئ ت كم درھب تو دەاللتردا ئقوو
ھمــــان شـــــوەی بـــــوونی كــــوردە بگـــــشتی ك ن خـــــاوەنی 

ـــــردووە، ـــــووی ڕاب ـــــادەوەری ق ـــــستكانی ی ـــــت شك دەتوان ن 
 ستا سوودی لی بۆ ئستبو موە بتوڕابردووی بیر بك
وەربگرــت، ن ل ڕابردووشـــدا وەكـــو نـــاوكی ئامـــادەی ســـر 
زەمیـــنی واقیــــع ل ڕووی دروســــتكردنی ڕووداوەوە بــــوونی 
خـــۆی ســـلماندووە، ھتـــا ئـــستا ل ڕـــگی ئامـــادەبوونی ئو 

ڕووداوی ڕاســتقین ل" . نرتڕووداوانوە بــوونی ئم بــسلم
دەرەوەی گـــانوە ڕوو دەدات، ل كاتكـــدا ڕووداوی خیـــای 

بتــایبتی ل گوتــاری گــانوەدا )  ڕۆمــان-ڕووداوی چیـرۆك(
ـــر ـــی ئم وتی . )٣("ڕوو دەدات، نك ل ھـــیچ شـــونكی ت پ ب

دەشـــــ بتـــــوانین وای دابنـــــین ك ئم ڕووداوی یـــــاخیبوونی 
 مرگ و گڕانوەیــــــان بــــــۆ ســــــلمانی و جنگاوەرەكــــــان ل

قسكردنیان لگڵ میری بابان ڕووداوك بت ل چوارچوەی 



 

گوتاری گانوەدا ڕوو بدات، ئمش ئوە دەردەخات ك ئم 
ڕووداوە تنیـــا ڕووداوكــــی خیــــایی و برھمــــی خیــــاڵ و 
یكـــی دەق ـــوی برھمھن ـــووڵ و برب ـــشكردنكی ق ندئ .

ــا ئم ڕووداوە : ات ئو پرســیارە ســرھدەداتبم ھاوكــ ئای
ــــای  خیــــایی وەكــــو یكــــك ل ڕەگزە ئامادەكــــانی جوگرافی
گوتاری گانوە چ ڕۆك دەبینت ل برھمھنانی جیھانبینی 

  دەقكدا؟
 ــستا دوو جــووت ــاكو ئ ــانكوە ت ــارە ل ســرەتای ڕۆم دی

ری گـانوە كستی نزیـك ل یك ئامادەبوونیـان ھی ك كـا
. ل دەوری ئم چـوار كسـ و ئو جنگـاوەراندا دەخــولتوە

كســكانیش چیرۆكنووســ گنــجك و ھــاوڕكی و مــردن و 
ــاوڕكیتی ــاوڕی . ھ ــان مرجع ھ ــدا ســرچاوە ی ل یكمیان

ــــایی  ــــجكی و ئو چیرۆكنووســــك ڕنم چیرۆكنووســــ گن
ردن ڕابر یــان ل دووەمیانــدا مــ. دەكــات بــۆ ئوەی چــی بكــات

ــان  ــی شــاگردەكی ی ــان مرجع و ئو ڕابرایت ســرچاوە ی
یكمیـــان وات چیرۆكنووســـ گنـــجك . ھـــاوڕكی دەكـــات

دەیوت ئوەی ل گڕانیدا بدوای نھنی كتبدا ل كتبخـانی 
بابانــــدا دەدۆزـــــتوە بم شــــوەیی لم ڕۆمـــــاندا ھـــــاتووە 

و كــــش و ملمالنــــ و دابژــــت، ك تیــــدا مــــژووی بابــــان 
شكــــــستكانی پــــــشكش دەكــــــات، بم مــــــردن ڕنمــــــایی 
ـــاتری  ـــی زی ـــشان و ورانكردن ـــۆ گیانك شـــاگردەكی دەكـــات ب

ــان ھروەك ل ســرووی ئم دوو جــووتوە . ســرزەمینی باب
كســكی تــر وەســتاوە ك ئویــش گــەرەوەی و ل دەرەوەی 

ــ ر كــرداری گــو چــاود ــان ڕاوەســتاوە و وەك انوە ڕووداوەك
دیــارە لــرەدا گریمــانیك بــۆ پیوەنــدی نــوان . ئنجــام دەدات

 ل ك یھ كنـــــی دەقمھرھو ب كنـــــجگ چیرۆكنووســـــ



 

بــاركی وەھاشــدا وەكــو پــشتر ئاماژەمــان بــۆ كــرد ئاڕاســتی 
ڕووداو ل دەقكدا ب دوو ئاســـــــتی یك ئاڕاســـــــتیی برەو 

ای چیرۆكنووســ پــشوە دەچــت، ك یككیــان ئۆتۆبایۆگرافیــ
ـــان و  ـــژووی باب وەی مانـــ ـــشیان گ ـــجكی و ئوی تری گن
 ی چیرۆكنووسـیـاخ ل ی كوەیو شـب رزەمینی بابـانس

ھرچنـــــدە ل الیكـــــی تـــــرەوە . گنـــــجكدا تۆمـــــار كـــــراوە
چیرۆكنووس گنجك پرسیارك سبارەت ب بوونی ئستای 

انــیش وەكــو خــۆی و ھــاوڕكی دەورووژنــت ك دیــسان ئو
ـــم ھموومـــان دەردەكون ـــونری ئ ئویـــش گومـــانكردن . ن

ـــان  ـــان ی ـــاوەرە وەھمی ـــانی ئو جنگ ـــم ل نوەك لوەی ك ئ
. یاخیبووانی دەستی مردن بین ك گومان ل بوونیان دەكرـت

 ــت كنم دەھرھب تو دەاللــراودا ئ ئمش ل ئاســتی نبین
ـك لجۆر ب مرچاوەی بوونی ئس وەھـم دەورە دراوە، ك 

ئویش وەھمـی بـوون نیـی بو ئنـدازەیی ئامـاژە بـۆ واقیعـی 
  .نبوون دەكات

  
  خونی نمری

ـــان و ســـلمانییوە  ـــشینی باب ـــارەی میرن ئوەی دەقك لب
 ون بڕەتدا میرنشین و شار خبن ل ك وەیڕوو، ئ دەیخات

نـــنوە و نمـــرییوە دەبینـــین و دەیانوـــت بـــۆ ھتاھتـــای بم
ئگر ل . جوگرافیــای بـــوونی خۆیـــشیان زیـــاتر فـــراوان بـــكن

ڕووی كۆمناسییوە سیر بكین، نمری بۆ میرنشینك یـان 
ـــسنت و  ـــت و پرە ب وە بچـــش رەو پب ك وەیك ئشـــار
بتوانت بوونی خـۆی ل ڕووی برھمھنـانی شارسـتانتییوە 

ـــژ م ڕووی ئامـــادەبوونی ئاشـــكراوە ل ـــدا و ل ووی مرۆڤایتی
دیـــــارە ل ڕووی كۆمناســـــییوە میرنـــــشین ك . بـــــسلمنت



 

دەســـتكی نـــاوچیی ســـنووردارە و بـــۆ خـــۆی ل ســـایی 
دەســـتكی ل خــــۆی پرەســــندووتردای ناتوانــــت نمــــری 

ــــــت ندەســــــت بھكی . بندنرەســــــمــــــی پرھــــــشین ب میرن
ی ناسروشـــتی و ناكـــامی كـــۆمگیكی نائاســـایی ك ل بـــر

 ل ـــاوە ك ـــانی دەوت ئم دامزراوەی برھم ھن برھمھن
وەیتـــدا ڕۆحـــی . خـــوار ئاســـتی دەو ـــۆری ھیگی ئگر ل تی

كۆمگ ل بندبوونی ڕەھای خۆیدا بگات ئاستی برھمھنانی 
 و ئامــــانجل ــــریتیی ــــر دەوت ب دەوت، ئوا ب جــــۆركی ت

 گڕۆحی ڕەھـای كـۆم دەست ھاتووە كگوزارشـتی خـۆی ب
ـــات ـــدا دەك ھـــیچ . ت ـــت ك دەســـت دـــك ب نیـــا كاتـــری ت نم

بربســــــــت و كۆســــــــپك لبردەم ڕۆحــــــــدا نبــــــــت بــــــــۆ 
ـــــــا لخـــــــۆی ـــــــشیندا ك . گوزارشـــــــتكردنی ڕەھ بم ل میرن

دامزراوەیكــی ئیفلــیج لچــاو دامزراوەی دەوتــدا ڕۆحـــی 
گشتی كـۆمگ ناگـات ئاسـتی ڕەھـای بنـدبوون و بو پـیش 

ـــی ن ـــو ڕۆحك ـــات ئاســـتی گوزارشـــت لخـــۆكردن، وات وەك اگ
دیـارە ل ھـیچ كــات و . سـركوتكراو یـان ڕكفكـراو دەمنــتوە

شـــونیكدا ڕۆحـــی ســـنووربۆدانراو یـــان ڕكفكـــراو ناگـــات ئو 
ـــــت ندەســـــت بھـــــری ب ـــــرەوە ل ڕووی . ئاســـــتی ك نم ل

ڕاسـتییوە لسـر زەمیــنی واقیـع خونــی نمـری ســلمانی و 
  .شینی بابان خونكی نبكام و بدی نایتمیرن

كاتك ئو كسانی میری بابـان پرسـوڕایان پـ دەكـات و 
پشنیاری ئوەی بـۆ دەكن ب ھر شـوەیك ھی دەبـ ئو 
 خـــشر نســـل ختی میرنـــشین كپـــایت نـــنسازە بھخـــشن
دەتوانــت جوگرافیــای میرنــشین فــراوان بكــات، ھروەك چــۆن 

دیارە وەكـو . یمپراتۆری عوسمانی فراوان كردووەجوگرافیای ئ
ــوونی باســی  ــانوەدا ھی، ئو فراوانب ــاری گ ئوەی ل گوت



 

 ككو شتی واقیع و بر زەمینسل ت فراوانبوون نییدەكر
 م لمـری، بوەی ھیواخواستنی نمان شھیواخواستن، ھ ل

بـت، ئوا باركی وەھادا ئگر ب گریمانش نمری بدەسـت 
ــوەی خیــاڵ و  چوارچ ــت ل ك دەبشــت ــریی ــسان ئو نم دی
ئندــشدا نك لســر جوگرافیــای ڕاســتقینی ڕووداوەكــان 

جوگرافیــای میرنــشین . ك وەكـو گــەرەوە بۆمــان دەگــتوە
ڕۆژ ل دوای ڕۆژ تســــــكتر دەبـــــــتوە و لژــــــر فـــــــشاری 

شــكی دەسـتدرژی فــارس و تورككانـدا ھر ڕۆژە و چنــد ب
كوات خونی فراوانبوونی سنووری میرنـشین و . ل دەبتوە

 ی كوەیو شــــــــمانی بــــــــشین و ســــــــل ــــــــوونی میرن نمرب
 ل جگـــشنیار دەكـــات بـــبـــۆ میـــری پ الوازەك رەناســـستئ

ھروەك . وەھـــم ھیچـــی تـــر نیـــی و ھیچـــیش برھم ناھنـــت
ـــی  ـــان خون ـــوون ی ـــی فراوانب ـــوان خون نك لوەبوونھاوشـــ

مانی و نمـری سـلونـی نڵ خگتان لمری عوسمانی و سـو
ـــشتی  ـــدا ڕۆحـــی گ ـــات، بم ل یكمیان ـــدا دروســـت دەك بابان
 وەشدا بندبوون و لرزترین ئاستی بب یشتووەتگ گكۆم

وات ل ســایی دەوتــی . ڕەھــایی گوزارشــت ل خــۆی دەكــات
میرنشین و سـل دووەمیاندا وات م لمانی ڕۆح عوسمانیدا، ب

ــد  ــت بن ناتوان ــۆی ــدای، ب ل ئاســتی ســركوتكردن و ڕكفكردن
ھر بو پـــیش ناتوانـــت . بــت و گوزارشـــت ل خـــۆی بكــات

بــۆی ئم ھاوشــوەكردن ل جــگی . نمــری بدەســت بھنــت
خۆیدا نیی و پش ئوەی ھاوشوەكردنكی لم جـۆرە بكرـت 

ســتی ئامــادەی تــورك و كســیری كســ تی نائامــادەی دەبــ
ك دەشــــیا ئم دوو كســــتییش . كــــورد لو كــــاتدا بكرــــت

ھمان شوەی كستی چیرۆكنووسـ گنـجك و ھـاوڕكی، 
ـــو  تی ئامـــادەی نســـك تی ببوونـــایكیـــان مـــردن و ھـــاوڕ



 

ــادە و  ــسان كســتییكی ئام ــای دەقك و لرەشــدا دی جوگرافی
كی و كســــــتییكی نائامـــــــادە، یـــــــان كســـــــتییكی ســـــــرە

بــوایكی پاشــكۆ بوونیــان ھتییســش كــۆی . كــیو پر بھ
شــتكانی تــر لنــوان ئم دوو كســتییدا دووانی نایكــسان 
یان ناھاوتایان پكـدەھنا ك ئوە یكـك لو بنمـا ماددیـانی 
. ك جووی ڕووداوەكان لسر زەمینی واقیـع ڕـك دەخـات

وە دیارە ڕۆمانیش وەكو نزیكترین ڕەگواقـیع ری لزی ھـون
 كـــسانانناھاوتـــا یـــان نای م جــووتمـــای ئر بنســـدەشــیا ل
بونیـــادی ڕۆمـــانك ڕوویكـــی ئاشـــكراتری واقیعـــی ســـیحری 
ھبــــوای پیوەســــت بو خیــــا فــــراوانی ل برھمھنــــانی 

  .دەقكدا كاری كردووە
 وە ككڕووی ل كنـــــــــــجگ روەك چیرۆكنووســـــــــــھ

ەی ئۆتۆبایۆگرافیـــــای ئوە، ل ئاســـــتی ڕۆمــــانك نووســـــینو
نگوتراودا خون ب نمرییوە دەبینت، ھر چۆن سـلمانی و 

دیـارە خونـی نمـریش . میرنشین خون ب نمـرییوە دەبیـنن
ل بنڕەتدا سرچاوەكی ئو ترس سختی ك بـوونوەران 

یــــاننــــاوچوون ھمــــردن و ل وە لمرۆڤیــــش و . بب واتك
ی میرنـشین و سـلمانی ل ترسـی مـردن و لنـاوچوون ئندازە

ــــ ســــنووری  ــــۆ ئوەش دەب ــــنن، ب ــــرییوە دەبی خون ب نم
 چیرۆكنووســـ ـــت، دەشـــجوگرافیـــای میرنـــشین فـــراوان بكر
گنـــجكش ترســـی لنـــاوچوون خونـــی نمـــری بـــۆ برھم 
 م چیرۆكنووســــســــتی ئن ل م دیــــسان دەشــــــت، بنبھ

ـــۆ ل گنـــجدا ھمـــان ترســـی می ـــشینی بابـــان و ســـلمانی ب رن
نـــاوچوون ئامـــادەبوونی ھبـــت، وات میرنـــشین و ســـلمانی و 
ــاوچوون،  چیرۆكنووســ گنــجك ھرســكیان دەترســن ل لن
. ئوەش وایــــان لــــ دەكــــات ك خون ب نمــــرییوە ببیــــنن



 

ھروەك چیرۆكنووســـــــ گنـــــــجك دەتوانـــــــت ل ڕـــــــگی 
ە ل شوەی ڕۆمانكدا ل نووسینوەی ئۆتۆبایۆگرافیای خۆیو

ل برامـبر ئمدا . ئاستكدا ناوی خـۆی ل ونبـوون بپارزـت
ئسترەناس الوازەك دواجار پشنیاری ئوە دەكـات ك تـازە 
كــات درەنــگ بــۆ ئوەی ل ھر ڕگیكــی تــرەوە میرنــشین و 

م دەشــــــــنن، ب دەســــت بھمــــری بمانی نــــك : ســــلبكت
ەفكـانی ل بابـانوە وەرگیرابـت و بنووسرت نخـش و زەخر

ب دەستنووسی بابان بناسرت، پاشان دەتوانرـت ونكـشك 
). ٣٨ل-ڕۆمـان(بھنرت تـا ونیكـی میـر و سـلمانی بكـشت 

 كرەناســــــــستئ ـــــــت كم دەھینرھب تو دەاللش ئمئ
بــوای بوە نمــاوە ك میرنـــشینی بابــان و ســلمانی نمـــری 

ـــنن دەســـت بھب ـــان ل ، بم دەشـــ ل ئاســـتكی الوازدا ناوی
بم ئایا چیرۆكنووس گنجك ك خـۆی ب . مژوودا بمنت

پشكنینی كتب و دەستنووسكانی میرنـشینی بابـانوە خریـك 
كردووە بۆ دۆزینوەی نھنییكانی شار و میرنشین ل ڕگی 

ب كتبكـــانوە ل میـــانی ڕكخـــستنوەی بشـــكانی ئو كتـــ
ــیوە دەتوانــت نمــری بدەســت بھنــت یــان ھر چــۆن . نھنی

 ـــۆی ـــوو، ب ـــان نب ـــات مـــردن، بوونی ـــان ك جنگـــاوەرە یاخییك
ـــا  ـــوون، ب ھمـــان شـــوە ئای ـــان ل مـــردن ھت نمـــردوون ی
گـــانوەی نھنیـــیك ل الین كســـكوە ك ل ڕاســـتیدا ئو 

ر و كســـ بـــوونی نبووبـــت، دەتوانـــت بـــوون بـــۆ ئاشـــكراك
  ڕكخرەوەی ئو نووسین نھنییان دەستبر بكات؟



 

  جنگاوەری یاخیبوو، یان ئیبلیس؟
 ی كنگاوەرانو جزانینی شووناسی ئی نشگومان كب
ل مردن یـاخی بـوون بگـشتی میـر و خكـی شـاری سـرقاڵ 
ــــــــسوكوتی ئم  ڕەفتــــــــار و ھ تی كــــــــایب كردبــــــــوو، ب ت

و ناشــــیرینیان و بـــــۆگن و جنگــــاوەران و شــــوەی دزــــو 
ئم . پیــسییان ھنــدەی تــر جــگی نــاڕەزایی خكــی شــار بــوو

جنگــاوەران بو بــارە نائاســاییانیانوە ب ئــارەزووی خۆیــان 
ب شاردا دەسووڕانوە و سیان ل ھیچ شتك ندەكـردەوە و 
ھمـوو شتكیـشیان ب ھیـی خۆیـان دەزانـی ھر ل خـواردن و 

ئمش بگومان مایی . ات ژن و كچكانخواردنوەوە تا دەگ
ـــوو ـــزاری ب ـــردەوە . ب ـــان لوەش دەك ـــكك بیری روەك خھ

 ون و سـكیان پـكان بـخڵ ژنگل م پیاوە مردووانر ئگئ
بت و مندایان بت، ئایا چارەنووسـی ئو منـدان چـی دەبـت 

  و چۆن دەردەچن؟
ـــن ـــوو ب دوای دۆزی وەی ئوەی ل ھمـــووان ســـرقاتر ب

ل . شوناســــی ئم جنگــــاوەراندا، میــــری بابــــان خــــۆی بــــوو
ڕاستیدا ھیچ كس نبوو شتك ل ڕابردووی ئمـان بزانـت و 

ئوەشـــی . خۆیـــشیان ھـــیچ یـــادەوەرییكی ڕابردوویـــان نبـــوو
زیــاتر ل ھمــوو شــت مــایی گومــان بــوو گڕانوەی مــردوو 

ر بــۆی ھ. بــوو بــۆ ژیــان ك ئوە ب ئاســانی ڕــی تندەچــوو
زۆر جـــــار وەھـــــا لكـــــدەدرایوە ك ئمـــــان ل چیرۆككـــــی 

یــان ئگر جنگــاوەری كــوژراو . ئفــسانییوە ھــاتبن دەرەوە
میـــــر ن خـــــۆی . بـــــن، ئوا دەبـــــت ل دۆزەخوە گڕابـــــنوە

ــــارەی شووناســــی  ــــك ك ســــرەداوكی ل ب خا ــــشت دەگی
ان و ئمانوە بۆ ئاشكرا ببت، ن سرلشكرەكانی سوپای بابـ

ن ئسترەناس و پیاوە ژیرەكانی سنووری میرنشین توانییـان 



 

تنـانت ئو بۆچوونشـی ك . شتك لو بارەوە ئاشكرا بـكن
ــدا  ــن و ل بارودۆخك ــو لشــكرەكان ب ــاوی وەھمــی ن ــان ن ئم
ــــت و  ڕیان كردبشــــداری شــــــــی و ب ــــووبن كســــی واقیع ب

رـك ل كوژرابن، دیسان ئوەش شـتك نبـوو ك بتوانـت جۆ
بم ســرباری ھوڵ و كۆشــش و . دنیــایی دەســتبر بكــات

 ب تو بـــابدەكـــردن ئ ـــژی پـــی ڕاووانڕانـــی میـــر و ئگ
ــــایوە ــــی م ــــو و ناشــــیرین و . نھن ــــی دز لگڵ ئوەدا دیمن

ـــۆی  ـــووە ھ ـــاوەران ل شـــاردا ب ـــاری ئم جنگ ـــاری نالب ڕەفت
ـــــ ببخـــــشن، ئویـــــش  ـــــك شووناســـــكیان پ خ وەی كئ

ب بۆچــوونی خــك ئمــان بــجگ ل . ووناســی ئیبلــیس بــووش
یـان وەكـو ئوان دەیـان گــوت ئم . ئیبلـیس ھیچـی تـر نبـوون

ئیبلیـــس ل برگـــی ئم جنگـــاوەراندا ھـــاتووەت نـــاو شـــار و 
وییــــش ــــاژاوە و پ ــــگ ئو . بــــووەت مــــایی ئو ئ ــــستا ڕەن ئ

 یك ھ؟ شتبدات ئایا ئیبلیس چییر ھنـاوی پرسیارە س ب
ئیبلـــیس یـــان ئویـــش نـــاوكی وەھمیـــی و برھمـــی تـــرس و 
 مانوتنی ناوی ئیبلیس بۆ ئرحاڵ دەركھ ؟ بگومانی مرۆڤ
ـــشین لبردەم  ـــت ك شـــار و میرن نم دەھرھب تو دەاللئ
 ك نگـــاوەرە نائاســـاییانو جـــاتنی ئ مترســـی گورەدان و ھ

ــــكوە پــــ ن خالی شووناســــی ئیبلیــــسیان ل ل جگدرا، بــــ
ــاژەی  ــی ئام ــی و نھــامتی و دەركوتن پــشبینیكردنی بدبخت

دەسـتچوون ھیچـی تـر نیـیرانبوون و لرگ و وم . ل واتك
 دا بكدەق ی لزایو فــت ئــت بگوتركی تــردا دەتوانربــار
ھۆی گڕانوەی ئم جنگاوەرانوە ك ل مـردن یـاخی بـوون 

بــ كیان نیــیك و ھــیچ شووناســیئامــادەكردنی زەمیــن ل جگ
رانبوونی شار ھیچی تر نییم . بۆ ڕووخاندنی میرنشین و وئ

سیما ناشیرین و بۆگنان ھیچ ئومدكی باشیان ل چاوەڕوان 



 

 س كری ماكبوەی سیحربازەكانی شانۆگمان شت، ھناكر
كوات دەتوانین بـین ل . ھوای مرگ و ورانكارییان دەھنا

تی نادیاری دەقكدا ئم جنگاوەرانی ك ل مردن یـاخی ئاس
بـــوون و بم شـــوەی ھــــاتوونت نـــاو پـــایتختی میرنــــشینی 
بابـانوە، ئركیـان ھمـان ئركــی سـیحربازەكانی مـاكبس یــان 

وات . ئو كونپپــووەی ك ھواــی مرگ و ورانــی دەھنــت
ین و ھـــاتنی ئمـــان جـــۆرك ل پـــش ھواـــی مرگـــی میرنـــش

  .بخاكسپاردنی خونی نمریی شار
  

  شارسازەكی ناو كتبخان نھنییكی بابان
ـــرە گـــانوە ل الین كســـی ســـیموە ئنجـــام  تـــاكو ئ
 كی زیـــــــاترەوە لئــــــازادیی ب كســــــویــــــش كئ دەدرا، ك
ـــان  ـــژەی ڕووداوەك ـــان ڕاوەســـتاوە و در دەرەوەی ڕووداوەك

انیارییكـانی گـەرەوە، یـان لم بارەشدا دەش ز. دەگـتوە
ئوەی دەیگــتوە یـــان دەیـــت زیــاتر بـــت لوەی كســـك 

بم كاتك گەرەوە خۆی كستییكی برجست . دەیزانت
و ئامــادەی نــو دەقكی و ب كســی یكم گــانوە ئنجــام 
ــــانی ئو  ــــان زانیارییك ــــەرەوە ھم ــــانی گ دەدات، زانیارییك

ك یـــــتیی سك كــــاو دەق  بشــــداری ڕووداو و جــــووی ن
ب ھرحاڵ لرەدا نخشسازی شار دەبت گـەرەوە . دەكات

و جـــگی كســـی ســـیم دەگـــرتوە و ب ڕانـــاوی كســــی 
بگومــــان . یكمــــی تــــاك كــــرداری گــــانوە ئنجــــام دەدات

ــانوەش ب ڕانــاوی كســی یكم ل ھــونری گــانوەدا  گ
بـاری گـانوە ب كسـی یكم "ھی خاستی ئرنـی خـۆیی 

ل ئاســتی یكمــدا وا دەردەكوــت ك سروشــتیترین بــار بــت 
دەبـ چـی لوە . لنو ھرسـ بـارە بنڕەتیـیكی گـانوەدا



 

ــاككس  ــت ك ت ــی (ئاســاییتر ب ــار و دەگمن وەكــو شــتكی دی
ــــشبینی -شــــیاو ك پیــــگ ر ڕھ ر بنزۆر خــــو وەی كئ 
 بگـتوە و ل چیرۆككشـدا ئو شـتكی چیـرۆكك) دەكات

ئنجـــام دابـــت یـــان شـــتك ســـبارەت بو ڕووی دابـــت یـــان 
ئـستا ئو . )٤("بالینی كموە چاودری ئو شـتی كردبـت؟

شارسـازەی ل كتبخـان نھنیـیكی بابانـدا ژیـاوە و ســرقای 
 ــتمانی بــووە، خــۆی دەبكی تــری ســلدروســتكردنی كــۆپیی

ــــەرەو ــــاو گ ــــی ن ــــیكی و نھن ــــارەی خــــۆی و نھنی ە و لب
ئـمی خـونر لـرەدا . كتبخانی بابـانوە بۆمـان دەگـتوە

 ــــــتییسم كو كـــــاری ئ كبخــــانـــــو كتچیرۆكـــــی ن كــــات
دەخــــــونینوە وەكــــــو ئوە وای خۆمــــــان گــــــەرەوە بــــــین، 
ھۆكارەكیـــشی ئوەی ك كـــات گـــانوە ب ڕانـــاوی كســـی 

ــــونر یكم ئنجــــام ــــت، ئاســــایی ئو ھســــت الی خ دەدر 
دیارە لم ڕووەشـوە بشـداریكردنی خـونر . دروست دەبت

ــت، ك ئوەش برھمــی  ــادا ئاشــكرا دەب ــانی مان ل برھمھن
ـــــــــۆ دەقك ب ســـــــــرجمی  ـــــــــونرە ب ـــــــــدانوەی خ وەم

  .پكھاتكانیوە وەكو یكیكی یكگرتوو
ك ئو ب نھنـی شارسازەك وەھا خـۆی پـشكش دەكـات 

و لنــاو كتبخـــانی نھنـــی بابانــدا ســـرگرمی دروســـتكردنی 
كۆپییكی تری سلمانی بووە ب ھموو خاسـت و بـوونی ئو 
شارەوە، ئوەش بۆ ئوەی بتوانت ب فریـودانی دوژمنـان بو 

ئــم نمــوونی . شــارە وەھمیــی شــارە ڕاســتقینك بپارزــت
ــارابی و شــاری خیایمــان ھی وەكــو شــا ری ھرە تواوی ف

 ئامـانج ل ئاشكرای یی تۆماس مۆر، كیاشار یان كۆماری خ
پشتی ئم تـوانین و بۆچـوونوە سـبارەت ب دروسـتكردنی 
ــــای، دروســــتكردنی  ــــاری خی ــــان كۆم شــــاری ھرە تواو، ی



 

شونكی نموونیی بووە بۆ ئوەی مرۆڤ بوپڕی ئازادی و 
ــــژی ــــدا ب ــــم . ئاســــوودەییوە تی بم الی شارســــازەكی ئ

ـــری شـــار ل ئاســـتی  ـــۆپییكی ت مبســـت ل دروســـتكردنی ك
 رانبـوون و لو ل یكقینمدا بۆ پاراسـتنی شـارە ڕاسـتكی
 ل مـــریینانی ندەســـتھوە ئامـــانجی دووەم بویـــشپـــشتی ئ
 كی ئاینــدەیی لوەش ئامــانجگومــان ئب وە كمانیین ســلالی

ـــــــشتیوەیتی و ھو ـــــــشین و پ ـــــــۆ پاراســـــــتنی میرن ـــــــك ب 
دەستكی و فراوانتركردنی و لوشوە پاراستن و مانوە 

  .دەبن ڕگی بدەستھنانی نمری
ب ھرحاڵ شارسازەك پرۆژەكی تواو ناكات و كسـك 
دەیكوژــــــــت ك ل گانوەكانیــــــــدا تــــــــاوانی كوشــــــــتنكی 

: ـــتناڕاســـتوخۆ دەخـــات ئســـتۆی میـــری بابـــان، كاتـــك دە
ئوەی منی كوشت ھر ئو كسی ك ل پـشت دروسـتكردن 
و ورانكردنـــی ئم شـــارەوە وەســـتاوە و نیـــدەتوانی قبـــووی 
شاركی وەھمی بكات ك خۆیـشی نوسـخیكی تـری ل خـۆی 

دروسـتكردنی كـۆپییكی تـری شـار ). ٥٠ل-ڕۆمان-تیدا ھبت
 بتوانـت ل الیكوە بۆ میر گرنگ، ئگر ئو كۆپیی وەھمیـی

ببت ھۆی پاراستنی شارە ڕاسـتقینك، بم ل ھمـان كاتـدا 
گومانی میر ل كۆپی دووەمی خۆی ب ھموو خاستكانییوە 
ـــــــرۆژەی، ئگرچـــــــی  ـــــــستھنانی ئو پ ـــــــت ھـــــــۆی شك دەب
سرچاوەكی خیـاكی ڕەھـایو دەشـیا شارسـازەك ك ھر 

ەی بزانیــای خۆیــشی گــەرەوەی ئم بشــی ڕۆمــانكی ئو
ك ل كاتكدا شاركی دواكوتووی وەكو ئو كـاتی سـلمانی 
و میرنشینكی الواز توانای ئوەیان ھبت كـۆپییكی وەھمیـی 
شــار دروســت بــكن ب مبســتی فریــودانی عجم و تــورك، 
ئوا عجم و تورك ك ئو كات زۆر ل كـورد پـشكوتووتر 



 

ن و پیبردنیـــان بو فـــ بـــوون، دیـــارە ھم توانـــای تگیـــشت
الوازەی بابـــان ھبـــووە، ھم بشـــی ئوەش ھـــزی خیـــاڵ و 
وەھمییـــان ھبـــووە ك ل ڕووبری وەھمیـــشدا بۆچوونكـــانی 
كــــــورد ھمــــــان شــــــوەی ئوەی ل ســــــرزەمینی واقیعــــــی 

ــــــ بھــــــنن ــــــارە ســــــرباری ئم . ڕاســــــتقیندا ھرەس پ دی
ـــانش ئوەی ل ڕووی ڕاســـتییوە لســـر ز ـــنی بۆچوون ەمی

واقیــع ھبــووە مگر وەكــو غریــزەی ژیــان ئگینــا میرنــشینی 
بابان و ھیچ كام ل میرنشینكانی تری كورد خونی نمرییـان 
 كـــی پـــمریـــدا ینــاوی نپ گینـــا ڕۆحـــی گـــشتی لبــووە، ئن
دەگـرتنوە و دەبــوون یكیكـی یكگرتــووی بھـز، ك تنیــا 

مـد و گیـانی نمـریی یكیكی بھزی لو جۆرە ھگـری ئو
و لو پناوەشـــدا ڕۆحـــی ســـادە و الوازی گـــشتی خـــۆی بنـــد 
دەكات تـا دەگـات ئاسـتی گوزراشـت لخـۆكردنی واقیعـان نك 

  .وناكردنی بنماكانی نمری و مانوە ل وەھمدا
دەش ل ئاستی نگـوتراوی دەقكدا لكـدانوەی ئوە بـۆ 

ــــۆ موال ــــا بــــت ب نــــا خالیــــدی شارســــازەك بكرــــت ك ھم
نفشبندی ك تازەكرەوەی ڕبازی نقشبندی بووە و دیارە 
ــــــۆ ئو  ــــــانوە ب ــــــی باب ــــــاش ل الین میران مزگوتــــــی خانق
ــدێ بۆچــوون ك ســاغكردنوەیان  ــی ھن پ دروســتكراوە و ب
ــــۆ  زۆر ئاســــان نیــــی، موالنــــا خــــاوەنی پــــرۆژەیك بــــووە ب

ت الوازەی یكخستنی بنماكانی ڕبازەكی و ھستی تا ئوكا
نتوەیی كورد و دەش خاسـتی شارسـازیش مبسـت لوە 
بـت ب گــورەی موالنـا خالیــد ك پـشتر ئــم ب پرۆژەیكــی 

ــان بــردووە ــارچوو ناوم ــدێ ل الینگرانــی . )٥(لب ــی ھن ڕاكردن
موالنا ل ئستمبووە بۆ سلمانی لگڵ كارواندا زیاتر ئو 

ــا نكــوژراوە، بم . بۆچــوون دەســلمنت ل ڕاســتیدا موالن



 

ئم دیمنی ڕۆمـانك جۆرـك . بكو شاری بج ھشتووە
ل ھاوشوەبوونی ھی لگڵ ئو دیمنی ڕۆمانی میرنامی 
جـــان دۆســـتدا، وات ئو كـــاتی ك ئحـــمدی خـــانی ل الین 
ــــدەوە ل مزگوتكیــــدا دەرمــــانخوارد  پیــــاوانی میــــری بایزی

ب ھرحـاڵ ئگر ڕوویكـی زیـاتر . دەمرتدەكرت و پاشان 
ــــــدانوەی ئم ڕووداوە، ئوا  ــــــدەین ب لك سۆســــــیۆلۆجیان ب
ــــــــای خــــــــاوەن  ــــــــت ك موالن دە ــــــــ دەقك ئوەمــــــــان پ
دیدوبۆچوونكی تا ئندازەیك جیاواز ل سردەمی میرنشینی 
باباندا، ك دەش ویستی فراوانتری بۆ میرنشین و بۆ سلمانی 

بـازەكر و بۆ ڕردەمی میـری بابانـدا و ھســت، لبووبی ھ
دیـارە ئم . ب نخشی میری بابانیش پـرۆژەكی لبـاربراوە

ــژوویی و ئاڕاســتیكی  ی مــستان ــاتر ڕیالی ــدانوەیكی زی لك
ڕوونیــــــش ل دەقكدا ك ڕیالیــــــستیبوونی وەكــــــو دەقكــــــی 

  .ھونری سنوور و ھژموونی وەھم تسكتر دەكاتوە
م بر لم ھیســی ســـكی تــر كدا جـــاركی ڕۆمــانشــ

 وە، چـــــونكتوەردەگــــر شارســـــازەك وە لانــــركــــی گئ
شارســازەك تنیــا ئو بشــ كم دەگــتوە ك ناســاندنی 

ــــرۆژەكی و شــــوەی كوشــــتنكیتی لوەشــــدا . خــــۆی و پ
جۆرــك ل ھاوشــوەبوون لنــوان چیرۆكنووســ گنــجك و 

بوەی ك یكمیان خونی بوون شارسازەكدا نیشان دەدات 
ب جادووگری ھبووە و دووەمیـشیان خونـی دروسـتكردنی 

لــــــرەدا زیــــــاتر خاســــــتی . كــــــۆپییكی وەھمیــــــی ســــــلمانی
 ل ویش بریتییئ ت كودەردەك كئۆتۆبایۆگرافیبوونی دەق
نووسینوەی یاداشتنامی چیرۆكنووس گنـجك، ك ئویـش 

ك لنوان خـۆی و شارسـازەك ب جۆرك ھوڵ دەدات ڕای
بم ئگری ئوەی تـا چنـدێ . وات موالنادا دروست بكـات



 

ـــع جـــگی  ـــنی واقی ـــان لســـر زەمی ـــدەچت، ی ـــی ت وە ڕئ
ئگر لـرەدا ل پـشتی . دەبـتوە یان نـا، ئوەیـان شـتكی تـرە

چیرۆكنووس گنجكوە كستی نووسری ڕۆمانك وەستا 
 وا دەشت، ئك ئاشكرا بندازەیشی تا ئكشووناسی ھاوڕ

بــــت بــــۆ ئو نوەیی ك ئاگـــــاداری ئزمــــوونی نووســـــینی 
ــــــی ئم دەقن ــــــشكردنكی . برھمھن ندئاســــــتی ئ ك لن

ــاكردنكی ســادە كســكان دەناســنوە ــدا، بكــو ب خی قوو .
بم ڕەنگ لرەدا ئو پرسـیارە سـر ھبـدات ك ئایـا خیـاڵ 

 چـی برھم دەھنـت ئگر بنمـای ئزمـوونكردنكی ب تنیا
ــــان  ــــاندا ك بنماكانی ــــایبتی لو دەق ــــت بت بی نــــان واقیعی

 ئاشـــكرای ـــژوویین؟ چـــونك ـــی م ـــوونی "چیرۆكـــی واقیع ئزم
تاقیكراوە وامـان لـ دەكـات بئاگـابین لوەی ك جیھـان وەكـو 

ــــــت واو نابكی جــــــوان تتــــــوو )٦("حیكــــــای ــــــاڵ ھم ، ك خی
وورەكانی نخشاندووە و سیمایكی جوانی پ بخشیوە و سن

 و جیھــــانكانی ئو ناخۆشـــیی ــــشك كـــانیش پـــشت لمرۆڤ
ــــان  دەكن و ب پــــی خواســــت و ئارەزووەكــــانی ئــــستایان ی
داھاتوویان بۆ بوون و خۆسـلماندن دەڕوانـن و لوەشـدا ھر 
ـــست تایبتییكـــانی  ـــانی خـــۆی ب پـــی وی یك ب جۆرـــك ژی

اشــت دەكــات و لو ڕووەشــوە ڕەنــگ جیھانــك ل وەھمــدا یاد
. بینا بكات، بو ئومدەی لوا بوونی خۆی ھسـت پـ بكـات

ـــــرانی ك ســـــنووری دەســـــت و  ھمـــــان شـــــوەی ئو می
قمەوەكانیــــــان تســــــك و نیمچوەھمــــــی بــــــووە و لگڵ 
ئوەشــدا ب جۆرــك ل خونــی نمریــدا بــوون، بم نشــیان 

بـــــۆی ســـــرباری . و پنـــــاوەدا قوربـــــانی بـــــدەنویـــــستووە ل
 چــــی خۆیــــان لوە، كڕووداوەكــــان وان بیوەســــتبوونی ئپ
ســــرووی ئو مــــژووەوە دانــــاوە ك بــــووەت چیرۆكــــی ئم 



 

 كدەرەوەی دەق ل م دەقەرەوەی ئــر چــۆن گھ ،ڕۆمــان
ڕاوەستاوە و كرداری گانوە ئنجام دەدات و خۆی بشـك 

اوەكانی نو ڕۆمـانك و ڕووداوەكـان و جـووی نیی ل ڕوود
گشتی ل ڕۆمـانكدا ل دەرەوەی ئو و تنـانت ل دەرەوەی 

ــــشیتی ــــجك و ھاوڕكی ــــرەوە . چیرۆكنووســــ گن ل ــــۆی ب
ــان و  ــژووی باب وەی مانــ ــاڵ گ ــجك ل پ چیرۆكنووســ گن
خونـی نمــری ســلمانیدا بو شـوەیی ك ئم دەیبینــت یــان 

ــت، ویـــست و خواســـتكانی خــۆی بـــۆ نمریـــی نمـــایش دەیو
ـــــیش ل دەرەوەی دەقكدا ڕاوەســـــتاوە و  دەكـــــات، بم ئم
ــی ویــستی خــۆی دەنووســـتوە  پ ــای خــۆی ب ئۆتۆبایۆگرافی
نك وەكو ئوەی ھی ك پانری پشتی ئو نووسینوەیش 
خواستی ئوە بۆ نمری ھمان شوەی خواسـتی سـلمانی بـۆ 

  .نمری
  
  یتكی عرەبی نخشسازی بابان دەكوژتپ

ـــــــوان مـــــــردن و  ی گفتوگـــــــۆی نـــــــان ـــــــەرەوە ل می گ
ــانی شارســازەك دەكــشن و  شــاگردەكیوە لو كــاتدا ك گی
بكـــــوژەكش دەبیـــــنن چـــــۆن پـــــارچ كاغزـــــك لبردەمـــــی 
شارسازەكدا ھدەگرت و لولی دەكات و دەیكات گیرفانیوە، 

و بكـوژە كسـك نبـوو، بكـو ئوەمـان بـۆ دەگـتوە ك ئ
: مـردن دەــت. پیتكـی عرەبـی بــوو ك شارسـازەكی كوشــت

ئو بكوژە كسك نبوو تا بناسرت، بكو ئوە پیتـك بـوو (
ــــــت و  ب ســــــترجتوانیبــــــووی ب كــــــان كرەبیع پیــــــت ل

ئو شارســــازە لبر ئوە كــــوژرا، ... شارســــازەك بكوژــــت
وەی چنــد پیتــك بــوو ك ل چـونك ســرقای دۆزیــنوەی شـ

ھرچنــدە پــشتر ). ٥٥ل-ڕۆمـان-دەرەوەی پیـت عرەبییكــانن



 

شارسازەك كوشـتنكی دەخـات ئسـتۆی میـری بابـان، بم 
لرەدا لكدانوەیكی تر بۆ ئو كوشتن دـت پـشوە، ئویـش 
ـــووە و  ـــی وەرگرت ـــی خاســـتی مرۆڤ ـــی عرەب ئوەی ك پیتك

ل پــــشتی ئم بۆچــــوونوە دەاللتكــــی بــــووەت بكــــوژ، بم 
 ك وەیویـــش ئـــت، ئم درھی كولتـــووری سیاســـی بقــوو
كولتووری عرەبی ب ھموو شوەیك ڕگری دەكات ل ھر 
ھوــــــك ل ڕووبری كولتــــــووری كوردیــــــدا ب ئاڕاســــــتی 

ھر لرەوە دەشـ پیتـی عرەبـی ھمـا بـت . ڕابوونوە بدرت
ــی ع قــوور و ع ــۆ كولت ــزی ســربازیی ب ت ھــان ــی و تن رەب

ــوبی  عرەبــی ك چــۆن ب درژایــی مــژووی دەركوتنــی ئلف
ـــی داوە  وـــسالم ھ ـــایبتیش ل دوای ھـــاتنی ئی ـــی و بت عرەب
پرۆســـــی بعرەبكـــــردن بســـــر ھمـــــوو ئو كولتـــــوور و 

لــرەدا . زمانــاندا بــسپنت ك دەســتی بســریاندا شــكاوە
لتوور و عقی عرەبی نك ھر ب ئوە ئاشكرا دەبت ك كو

زیندوبوونوەی كولتوور و زمانی كوردی ناڕازی بووە، بكو 
ھوی داوە ئو كولتوور و زمان ل ڕەگوڕیـشوە ھكـشت 
و ڕگری تواوەتی ل زیندووبوونوەی بكات، وات كولتووری 
عرەبی پاكتاوی ڕیـشیی كولتـووری كـوردی كـردووە و نك 

ـــو ئو ھر خـــودی ك ـــردووە، بك ـــاو ب ـــوردی لن ـــووری ك ولت
كسانشی لناو بردووە ك ھستی ئوەیان ال دروست بووە 

  .كار بكن بۆ زیندووكردنوەی كولتوورەكیان
گــــەرەوە ل بردەوامــــی گــــانوەدا زیــــاتر شووناســــی 

ئو . شارســـازەك و بكـــوژی شارســـازەكش ئاشـــكرا دەكـــات
 شارســازەك وە دەكـات ككی تــری باسـی ئدەیویـست كـۆپیی

شار یان ونای شار ب پیتكان دروست بكات، ئویـش بوەی 
ك ئو پیتانی ل زمانی كوردی یـان زمـانی میرنـشینی بابانـدا 



 

بـۆ . ھبوون ل سر نخشی ئلفابتی عرەبی جگ بكاتوە
ئو مبســــتش یكــــك لو پیتــــانی ك تــــایبتن ب زمــــانی 

ئم پیـت . ی)ژ( نیـی و گـۆ ناكرـت پیتـی كوردی و ل عرەبیدا
لو لوحی محفــوزەدا نیـــی ك گـــوای ھمــوو شـــتكی تـــدا 
 و بــوونی پــ نــت ناڕەســبــدا نووەی لتۆمــار كــراوە و ئ

ەوە )ع(دیارە كوشتنی ئم پیتش ل الین پیتی . ڕەوا نابینرت
و ك ئاشـكرا نیـی ئایـا عینـی عرەب یـان عینـی عوسـمانی، ئ

لكدانوەی ھدەگرت ك ئو دوو كولتـوورە ك سـرچاوەی 
ھردووكیشیان كولتووری ئیسالمیی، بكوژ و لناوبری زمان 
و كولتــووری كــوردین و ب ھمــوو شــوەیك ڕگــری دەكن 
لوەی لسر ئو نخـشیی ئوانی ك پـش كـورد ب ھر 

ۆیـان، ھر ھۆیكوە بت تیـدا بـوونت خـاوەنی شووناسـی خ
ئگركی زیندووبوونوەی كولتوور و زمانی كوردی ھرەس 
 یو ئاڕاســـتب ن كـــب ـــاو ب ـــكرە لن ـــنن و ھم ئو ب بھ ـــ پ
دەیوت ڕووداو دروست بكات، ھم ئوەیشی بو ئاڕاست و 
لو بــــوارەدا برھم ھــــاتووە بــــسنوە و ل ڕەگوڕیـــــشوە 

  .ھیكشن
 گفتوگـــــۆی نـــــوان ئوەی گـــــەرەوە وەكـــــو چـــــاودر ل

ـــردن و  ـــوان م ـــۆی ن ـــان و گفتوگ ئســـترەناس و ناســـخی باب
ھاوڕكیوە ب ئمی دەگینت، ئوەی ك بۆ ئوەی شتك 
. ل واقیعدا بوونكی ڕیالیستانی ھبت دەبت ئندش بكرت

یشندكان ئرچاوەی شت یان بووە ڕیالیستییس ر . واتھ
 باســی ئو وتیی ئیــبن عرەبــی لم ڕووەوە ئسترەناسـك
لو ڕووەشوە باسی ئوە دەكات . دەكات سبارەت ب دۆزەخ

 ر لگئ واتك ،یدا بــــــــــــوونی ھــــــــــــشندئ دۆزەخ ل ك
 ـت بكان بكرشـت ك لیری زۆركردن سشنددەرەوەی ئ



 

دۆزەخیـــــشوە، ئوا بوونیـــــان دەكوـــــت بردەم پرســـــیار و 
روەك ئاماژەی ئوەش دەكرت ك بۆ ھ. تنانت گومانیشوە

ئوەی كسك بتوانت فرمانەوایی بكات، دەبـت ئندـشی 
ب ھمان شوە شارك بۆ ئوەی نمر بـت، . ئو بوارە بكات

دەبت خاوەنی ئندش بت ك ل سـنووری ئو ئندـشی و 
ـــبن و ھمـــوو  ـــراوان ب ـــشكردندا دەشـــ ســـنوورەكان ف ندئ

ئو كــــــات ئگری ڕووخانــــــدن و . ۆیــــــانشــــــتكان ببــــــن خ
ــــــتوە م دەبــــــان زۆر ك ــــــرەدا ســــــبارەت ب . لناوچوونی ل

چارەنووســـی بابـــان و نمـــری ســـلمانی، ئو دەاللت برھم 
دت ك میرنشینی بابان وەكو دەست یـان فرمـانەواییكی 
ــانەوایی بكــات، ئوەش  ــوە ئندــشی فرم ــاوچیی نیتوانی ن

ـــــردووە ك  ئو فرمـــــانەوایی ســـــنووردارە شـــــتكی وای ك
ــوونوەی ھر  ڕووتكــراوەی برجســت بــت و ل ڕووبڕووب
كــشیكدا بركوتــی كــرداری ھبــت و ئوەش توانــای بـــۆ 
 بـــــــوونی خـــــــۆی الواز بكـــــــات ك ـــــــژەدان بوە و درمــــــان
ـــــــان  ـــــــاوچوونیتی ل كـــــــاتكی زوو ی ســـــــرئنجامكی لن

 لگڵ خیــــــــــــــــــای كمخاینــــــــــــــــــدا، ك ئمش ب تواوی
شارســـازەكدا دەگونجـــت ك ئو دەیویـــست كـــۆپییكی تـــری 
ــــا ســــر ل عجم و تــــورك  ســــلمانی دروســــت بكــــات ھت
بشونت و نزانن كام شارە ڕاستقینكی و ھموو ھرش 
و نخشو پالنكانیان ڕووبڕووی شارە وەھمییك بكنوە، 

ـــی  خیـــاڵ و ئو شـــارەی ك ئگر دروســـت بكـــرای برھم
لـرەوە . ئندش دەبوو، بوەش شارە ڕاسـتقینك دەپـارزرا

دیارە لرەدا . ڕۆڵ و كاریگریی خیاڵ ب ئاشكرا دەردەكوت
 كنـــی دەقمھرھوانینـــی بت بارەت بكی تـــر ســـبۆچـــوون
پیوەست ب دەست و شارستانتی و نمـری دەردەكوـت، 



 

 شارستانتی یـان بینـاكردنی ك ب بۆچوونی ئو برھمھنانی
دەســتكی ئوتــۆ ك توانــای مــانوەی ھبــت یــان گیــشتنی 
شارك یان دەستك ب ئاستی نمـری وەكـو برھمھنـانی 
دەقكــی داھــنران وای ك خیــاڵ و ئندــشی فــراوان ڕۆــی 

وات لــرەدا ئو بۆچــوون . ســرەكی دەبیــنن ل برھمھنانیــدا
ـــت ك ھر چـــۆن خیـــاڵ ل بـــواری داھنانـــدا برجســـت دەب

ســرچاوەی ســرەكیی، ھروەھـــا ل بونیادنــانی دەســـت و 
ــــاڵ  ــــسان خی فرمــــانەوایی و شارســــتانتی و نمریــــشدا دی
ڕەگزی سرەكیی و ب ئو چارەنووسی دەستكان وەكو 
 یتـــوانی خـــۆی لن ـــت كتی بابـــان دەبچارەنووســـی دەســـ

ئوانی تردا ڕابگرـت، وات ئو ئوانـی تـرەی برامبر فشاری 
ـــــواری  ـــــاری ب ـــــش ڕەگزی دی ندـــــاڵ و ئ ـــــان خی ك بگوم
برھمھنانی دەست و فرمانەوایی و شارسـتانتییكیان 

  .بووە
  

  شاری سروا، شاری ب خوا
ل ڕــگی قـــسكانی مــردنوە بـــۆ ھــاوڕكی ڕاســـتییكی 

ـــد ج ـــارەی دروســـتبوونی چن ـــی دەرب ـــك ل شـــار مژووی ۆر
ـــت نرمانی دەدركـــشیاندا شـــاری ســـل ـــردن . لناوی ھروەك م

ـــان  باســـی ئوەش دەكـــات ك شـــارەكان خـــوایكی تـــایبتی، ی
 ل ـــــۆ نمـــــوون ـــــت، ب بووبكیـــــشیان ھـــــد خوای ـــــگ چن ڕەن
 كر یبـوو، ھھ تی شارۆچكدەو ریندا كمیزۆپۆتامیای د

ـــایبتی خـــۆیی ھبـــووە ـــك ئم كات. لو شـــارۆچكان خـــوای ت 
دەوتۆچكان یكیان گرتووە بۆ پكھنـانی دەوت و تنـانت 
ئیمپراتۆرتی گورە، ئوا لناو خواكانیـشدا یككیـان كـردووە 
ب خــوای ئو دەوت یــان ئیمپراتــۆریت، بــۆ نمــوون مردۆخ 



 

ك خــودای شــاری بابــل بــووە ل كــاتی پكھــاتنی ئیمپراتــۆرتی 
بم سلمانی شارك بـووە . دەوتبابلیدا بووەت خوای ئو 

 وە كیو ڕوانــگــووە، ل ــیچ خــوایكی نب ل دروســتبوونیدا ھ
 بووە كتی خۆیی ھیان خوای تایبكر یكان ھرینشارە د
 ــووە ل ــی دیــاری ھب ڕۆ و خــوایی ئكــك بۆچــوونی خ ب

  .پاراستنی شارەكدا
یـشی ب ب گورەی سلمانی ل دوای دروسـتكردنی و بوون

 تی و نكی تــایبخــودای تی و نشارســتان ختی بابــان، نپــایت
فیكــر و ن فلــسف و ن زانــست جۆراوجۆرەكــان لم شــارەدا 

مـــردن باســـی ئوە دەكـــات ئم شـــارە ھر . جگیـــان نبـــووە
چۆن شانازی ب شیعرەوە دەكات، ب ھمان شوەش ل شیعر 

ــــراوە ــــارە ســــرچاوەی شــــیعریش خ. دروســــت ك ــــاڵ و دی ی
قـك عت، نعـریفتی و فیكـر و مك شارستانن یشندئ .

ــان گل و وت  ــان دەســت ی ئاشكراشــ ب گــورەی شــار ی
ـــادەبوونوە شووناســـی خـــۆی بدەســـت  ـــگی ئام ڕ ـــا ل تنی
دەھنـــت ك ئمـــانش برھمـــی ئزمـــوونكردنن، ئزمـــوونی 

ــــشكردن بــــن ندمــــی ئرھك بن ،نیــــانقشــــاریش ك. ع 
دامزراوەی كۆمگی پیشسازی و ب خاستكانی شـارەوە 
برھمــی چینــی ناوەنــدە، بــوویكی ڕیالیــستانی و ئزمــوونی 

دیارە ئوەش ئاشـكرای . كردەیی دەكات نك ئزموونی خیاڵ
ئوەی ل ئزمـــوونی فرمـــانەوایی بابانـــدا ل ھمـــوو شـــتك 

ترین برھمی ئم دیارترە، ئزموونی شیعری بابان، وات دیار
دەســـــتداریی شـــــیعرە، ك ل ڕۆمـــــانكدا وەكـــــو ســـــروا 
دەناســــــنرت ك ئوەش خونــــــدنوەیكی وردی مژوویــــــی 
ــانی ئم شــارە و دەشــ ل ئاســتی  ــۆ پكھن سیۆســیۆلۆجیی ب
 ـك لكی ـت كم برھب تو دەاللشـدا ئكگوتراوی دەقن



 

ـــــــشتنی ھۆكارەكـــــــانی ڕووخانـــــــدنی ئم میرنـــــــشین و  نگی
 ـــت ك وە بمـــری ئئاســـتی ن مانیش بی و ســـلكتدەســـ
ئوەندەی فزای خیای شیعری دەستی بسردا كـردووە، 

لـــرەوە ئامـــاژەیك بـــۆ . ئوەنـــدە عقـــ تیـــدا ئامـــادە نبـــووە
سروشتی كۆمگی كـوردی ئو سـردەمش دەكرـت وەكـو 

ە نك كــــۆمگیكی ســــرەتایی ك كــــۆمگی خیــــاڵ بــــوو
قـــی عگكـــۆم . شارســـازەك شـــی كو بۆچووندیـــسان ئ

دەیوت ل ڕگی خیـاڵ و ئندـشكردنوە كـۆپییكی تـری 
 ل جگـــت، بـــزوە بیپاریـــگو ڕشـــار دروســـت بكـــات تـــا ل

ھیچـــــی تـــــر نیـــــی قـــــمـــــان بۆچـــــوونی دەرەوەی عر . ھھ
لرەشـــوە مـــردن باســـی ئوە بـــۆ ھـــاوڕكی دەكـــات ك ئم 

 شـــاركی بـــ شووناســـ و بـــوونی نیـــی ھتـــا نمـــری شـــارە
 م شـــارە بـــوونی نیـــیئ ـــی وایروەك پـــت، ھندەســـت بھب

ھر لــــرەوە . ھتـــا بمرــــت یـــان وــــران ببــــت و بووخــــت
ــــاوەراندا  ــــوان ئم شــــارە و ئو جنگ نك لوەكردنھاوشــــ
دروســت دەكــات ك مــردوون و ل مــردن یــاخیبوون، ك ھــۆی 

ــاخیبوونكی  ـــتوە بــۆ نبــوونی شــووناس، ی وانــیش دەگئ
ھر وەكو خۆی دەت كسك یان شتك بوونی نبـت چـۆن 
مردنی دەبت، وات لرەوە پرسیار لسر نبوونی شووناسـی 

ـــــــــش ـــــــــارە ل ڕووی . میرنـــــــــشین و ھروەھـــــــــا سلمانی دی
 گتی كــــۆمبــــۆ دەســــ و بۆچــــوونوە ئسیۆسیۆلۆجیــــش

ــتك دەبتدەسـ ،یـدا ڕۆحــی ڕاسـتت خـاوەنی شــووناس ك 
ــت  رزتــرین ئاســتی و بتوانب تــشتب ــدا گی گــشتی ل بندبوونی
ـــشیندا  ـــات ك ئم ل دەســـتی میرن گوزارشـــت ل خـــۆی بك
فراھم نابت، ھروەھـا شـاركیش دەبـت خـاوەنی شـووناس 
ك ئو دەست خاوەن شووناسی تـدا برھم ھاتبـت یـان 



 

رھب شداری لـت و بتیـدا كردبتی مرۆڤاینانی شارستانمھ
  .لو بوارەدا دەنگ و ئامادەبوونی ھبت

ـــت ك ســـلمانی وەكـــو  یر بكروە ســـیو ڕوانـــگر لگئ
ئوەی ب شــاری ســروا ناودەبرــت ل دەقكدا، وات ھمــان 
خیای شیعری دروستی كردووە و شیعری بابانیـشی برھم 

ــــوونكی ن ــــاوە، ئوا لكچ ــــوون و ھن ــــوان ئم بۆچ نــــك ل زی
 ت بـۆ پاراسـتنی شـارەكدا دروست دەبوانینی شارسازەكت
 ــی شــارەوە، یــان ل ــگی دروســتكردنی كــۆپییكی وەھم ڕ ل

ك ئم دوو . ڕــــــگی دروســــــتكردنی شــــــارەوە ل پیتكــــــان
 ن كــاریی ــی ژی تــوانینش پــچوانی ئو بۆچــوون عقنی

ئامـادەبوونوە بدەسـت دــت و پی وای شووناس ل ڕـگی 
 ـیو پروەك بھ ،ـت بوونیـشی نیـیبوەیشی شووناسی نئ
مردن و لناوچوونی شتك ك بوونی نبت مانای نیی ھمان 

  .شوەی بمانایی بوونكی
  

  شووناسی شار ل ڕگی تاموە
 یی ھتی خۆمـامـای تـایبـك بنگومان شووناس كۆمب

ــدییكی ك ھموویــان پــكو ە دەبــن ھــۆی ئوەی ك تایبتمن
 خشن كدەب و بوونیان ب یكھاتو پیان ب و شتوتۆ بئ
ببت خاوەنی بوونی دیار و ناسـراوی خـۆی و لوانـی تـر جیـا 
بكرتوە و ھاوكات جۆرـك ل ئامادەبوونیـشی پـ دەبخـشن 

ی ك بیگینت ئاستی خۆسلماندن ل ڕیز یان ل ئاستی ئوان
ـــدا . تـــردا وات شـــووناس ل بـــوون و ئامـــادەبوون و تایبتبوون

ــــت دەكر ناســــــــد . پ ــــی ئم ڕۆمــــان ب چن لم ڕووەوە دەق
شوەیك ئاماژە بۆ ئو ڕگیان دەكات ك لیانوە دەستی 
بابــان یــان ســلمانی وەكــو شــار دەشــیا لیــانوە بــوونی خــۆی 



 

. تــایبتی خــۆیبــسلماندای و بووبــوایت خــاوەنی شووناســی 
لسر زاری مردنوە باسی ئوە دەكرت ك ئو حواچییی 
 ــــشن ك ــــانی بك ئو شــــوە ئو و شــــاگردەكی ھــــاتوون گی
ڕاســتتریش ئوەی مــردن دەیوــت خــۆی گیــانی بكــشت، ئو 
حــــوچیی ل ھوڵ و كۆشــــشی ئوەدا بــــووە ك ل ڕــــگی 

بكـات، بم تاموە بتوانـت شـووناس بـۆ سـلمانی دەسـتبر 
ئو ھونی لو ڕووەوە داویتــی شــتكی ئوتۆیــان برھم 
ـــگی ئامـــادەكردنی  ڕ تی لـــو ـــا ســـرئنجام توانی نھنـــاوە ت
تـامكی تــایبتییوە لوە نزیــك بــتوە ك تامــك ئامــادە بكــات 

ئویـــش دوای تكوكردنـــی . تـــایبت بـــت ب تـــامی ســـلمانی
 دوو دــۆپ ل ڕۆحــی تــامی ڕۆحــی ئو تامــانی ك ھیبــوون،

فرمسكی كـچ عـازەبكی ڕژانـدە سـر ئو تـكوەی ڕۆحـی 
ــامكی  ــیوە ك ت ــام ســیحرییی دۆزی تامكانــدا، بوەش ئو ت
 ت بـوو بكی تـایبویـش تـامزانـراو بـوو، ئشتر نت و پتایب

  .سلمانی ك ل ڕۆحكی پ ل عزابوە دۆپابوو
ـــــستا ب پـــــی ئوەی گـــــەرەوە بۆمـــــا وە، ئتـــــن دەگ

حواچییك تامكی دروست كرد ك ب بۆچوونی خۆی تـامی 
ســلمانی بــوو، ك تامــك بــوو ل ھمــوو تامكــانی تــر جیــاواز 
بـــــوو، ئو پـــــی وا بـــــوو دەیتـــــوانی ل ڕـــــگی ئم تـــــاموە 
 ك لشـوەشـی وەكـو بئ ـت، كزمانی بپارندی سـلتمتایب

لگڵ دۆزینوەی ئم تام . شووناسی ئم شارە سیر دەكرد
ــشت دەك كــواچیی ــانی ح ــردن گی ــایبتییدا م ئمش ئو . ت

دەاللت ھـــدەگرت ژیـــانی مـــرۆڤ تـــا ئو كـــات گـــرنگ یـــان 
ـــان  ـــدات، ی ـــامی ب ـــت ئنج ســـتۆ بئ ـــی ل ـــست ك ئركك پوی
ڕووداوــك دروســت بكــات، بتــایبتی ئوەنــدەی ڕووداوەكــان 

. یان ل ڕووی مـژووییوە گرنـگ نـینگرنگن ئوەندە بكرەكان



 

ـــامكی  ـــوو ك ت ـــات ب ـــا ئو ك ـــواچییك ت ـــوونی ح ـــی ب گرنگی
 و تــــامر ئگتی ئتــــایبوە، بمانی دۆزیــــیســــل تی بتــــایب
بتوانــت ببــت بشــك ل تایبتمنــدی، یــان ڕەگزكــی دیــاری 

  .شووناسی ئم شارە
 دیــسان ئوەش جــگی ســرنج ئو ڕەگزە ســرەكییی

 ،تتــــایب ســــیحریی و تـــامنــــانی ئمھرھبـــووە ھــــۆی ب ك
فرمــسكی كچكــی عــازەب بــوو ك دیــارە ئویــش دانیــشتووی 

لــرەوە جــۆركی تــر ل قــسكردن لســر ئو . ســلمانی بــوو
. شووناسی ك ب ھۆی تـامكوە بدەسـت دـت دـت ئـاراوە

ــــازار و  ــــان ئ ــــی الوزی ی ــــسك ك دەاللت م فرمكــــش ی ئوی
ر ھڵ دەگرـــــت و ل ھمـــــان كاتیـــــشدا فرمـــــسك ل كســـــ

 ـــوە كزی مڕەگ ب یوەســـتكولتـــووری كوردیـــدا زیـــاتر پ
ئویـــش لم كولتـــوورەدا ب الواز ســـیر دەكرـــت و تنـــانت 
ـــۆمگی مرۆڤـــایتیش ب ڕەگزی  لســـر ئاســـتی گـــشتی ك
دووەم دادەنرـــت ك ئمش ب جۆرـــك ئامـــاژە بـــۆ الوازیـــی 

دۆزیـنوەی ئو تـام دەكـات ك ئویـش وەكـو بنمای مـاددی 
ـــــت یر دەكرتی شـــــار ســــــــــایب ـــــشتی ئم . شوناســـــی ت ل پ

ـــت ك ئو  م درھب تو دەاللنجام ئرئوە ســـوەیـــدان لك
شوناسـی ل ڕــگی ئو تــاموە بدەســت دــت شووناســكی 

ــــــسكان ل عزابوە . الوازە و فرموەی ئرباری ئســــــ مئ
ە ك ئمش ل ڕوویكـــــــی تـــــــرەوە ســـــــرچاوەیان گرتـــــــوو

ـــــــــادەبوون و  ـــــــــام ل ئام ـــــــــۆ ئوەی ئم ت ـــــــــاتوە ب دەمانب
خۆســـلماندنوە بدەســـت نھـــاتووە، بكـــو ھر چـــۆن تـــاكو 
 ی لكوانــی تــرەوە ئامــادەبوونڕوانینــی ئ ــستاش كــورد لئ
ڕگی بزەیی پداھاتنوەوەی وەكو پكھاتیكی غدرلكـراو 

 خۆسلماندن و شارستانتی، تراژیـدیا ك لبری ئامادەبوون و



 

 ـــــك لجۆرـــــر ب ـــــی ت ـــــردووە ئوان و كارەســـــاتكان وای ك
ك دیـــارە لوەشـــدا ئم پكھـــاتی . بزەیـــیوە ســـیری بـــكن

ــابت خــاوەنی شــووناس، ب ھمــان شــوە لرەشــدا ڕەگزی  ن
 ــسكی كــچنــدی كــورد فرمتمــاریكردنی تایب ســرەكی بــۆ دی

 كـــــــۆمگیدا ڕەگزی دووەم و عــــــازەبك ك دیــــــارە لم
 ب تییتـــایب و تـــامنـــانی ئمھرھب بـــۆی ،ركوتكراویـــشس
فرمـسكی ئو وەكــو جۆرــك ل خۆنمایــشكردن بــۆ برچــاوی 
 زەییــــان كنـــدنی ســــۆز و بســــتی جووبم وانـــی تــــر بئ

وات . ئمش نابت ڕـگ یـان بنمـای بدەسـتھنانی شـووناس
 ڕوانــگی ئوانــی تــرەوە و ئامــادەبوونی ئامــادەبوونی كــورد ل

ســــلمانی ل ڕووی شووناســــكوە ك تــــام، ھاوشــــوەن و 
ھردووكیــشیان ل ســۆز بــۆ جوونــدنی ئوانــی تــردا بوونیــان 

  .ھی، نك ل ڕووی خۆسلماندن و ئامادەبوونوە
گــەرەوە باســی ئو كــاروان دەكــات ك گــوای میرنــشینی 

ژئــاوا بــۆ ئوەی جۆرەكــانی زانــست بابــان نــاردوویتی بــۆ ڕۆ
 یــشتنیان بم دوای گەوی میرنــشین، بمــوە بــۆ قنــنبھ
ـــۆ  ـــگیك ب ـــاتوانن ھـــیچ ڕ ـــای ناوەڕاســـت ن كنارەكـــانی دەری
 ـــ ـــان ل ـــاوا دەرگای ـــان ل ڕاســـتیدا ڕۆژئ ـــدۆزنوە ی ـــاوا ب ڕۆژئ

ئگرچــی گــەرەوە خــۆی ئزمــوونی ئم ڕووداوە . ناكــاتوە
ـــات وەكـــو بشـــدار ـــۆی ڕەنـــگ بو ناك بوونی ئزمـــوونك، ب

 زمــوونو ئشــداربووانی ئئازارەكــانی ب ســت بھ نــدازەیئ
ھروەك داخـستنی دەرگـا و دەروازەكـانی . ب ئنجـام نكـات

ڕۆژئاوا ب ڕووی ئو كارواندا ئو دەاللت برھم دەھنـت 
ك ئنــــدامانی ئو كــــاروان ســــر ب كــــۆمگیكن ك ھــــیچ 

بوونكی نیـــــی ل ڕووی ڕۆژئـــــاوادا، ھر بـــــۆی ھـــــیچ ئامــــادە
ـــاوایی ئامـــادە و ئمـــانی  ـــدییك لنـــوان ئوانـــی ڕۆژئ پیوەن



 

ب مانایكی تر . پراوزی ڕۆژھتی نائامادەدا دروست نابت
كــــاروانی نتوەیكــــی بــــ شــــووناس ناتوانــــت ل دەرگــــای 
شوورای جیھانكی خاوەن شووناس بـدات، چـونك ئوەی ئو 

یوەنــدییان دروســت دەكــات و ڕــك دەخــات ئامــادەبوون و پ
 شــــداربوون لمــــای بر بنســــــــش ل خۆســــلماندن ك ئوی
برھمھنــانی شارســتانتی جیھــانی و ئامــادەبوونی تواوەتــی 
 ش بو ئامـــــــادەبوونئ وانـــــــی تـــــــردا كـــــــو ئنـــــــت لدەب
دروستكردنی ئو ڕووداوان دەبت ك گۆڕانكاری ل مـژووی 

  .ایتیدا دروست دەكنمرۆڤ
ــــەرەوە باســــی ئوە دەكــــات ك ئو كــــاروانی برەو  گ
ڕۆژئـــاوا ڕۆیـــشت، ب نائومـــدی گڕایوە لبر ئوەی لگڵ 
خۆی تاعوونی ھنابوو، بیار درا ھموو كـاروانك ب ئسـپ 
و كتب و ئو ئامری چاپی ك ھنابوویان و تنـانت دووان 

ـــدیش ك ل دەســـتی بـــابی عـــالی ل موریـــدەكانی موالنـــا خ الی
ھتبـــوون و كوتبــــوون تك كــــاروانك بــــسووتنرن، بــــۆ 

ئركـــــی ئو . ئوەی تــــاعوون ب شــــارەكدا بــــو نبــــتوە
ســـــــووتاندنش بو جنگـــــــاوەران ســـــــپردرا ك ل مـــــــردن 

ل ڕاستیدا ئم دیـمن ڕوونـاكییكی زیـاتر دەخـات . ھتبوون
ل وی و پـر باری پـشس یـارەی كو برانـی شـار و ئنیگ 

ل پنــاوی مــانوەی ئوانـــی تــردا دەدرـــت، ئگرچــی گیـــانی 
لرەدا ڕۆیـشتن . كسانك ب شوەیكی دڕندان دەسووتنرن

بدوای ڕۆژئاوادا نك ھیچی برھم نھنا، بكو بووە ھـۆی 
لدەســتدانی گیــانی ژمــارەیكی زۆر ل خــك و دروســتكردنی 

یاتر ل ترس و نیگرانـی، ك ئوەش ئوەنـدەی تـر فزایكی ز
ــــــشوی شــــــار ل دوای كوشــــــتنی شارســــــازەك و  بــــــاری پ
ـــشبینی  وەش پئ ـــات ك ـــاھموارتر دەب ـــواچییك برەو ن ح



 

ئایندەیك بۆ ڕووخان و لنـاوچوونی تواوەتـی دنـت ئـاراوە 
. و ھیوا و ئومدی مانوە و بدەستھنانی نمری لناو دەبـات

نت گەرەوە باسی ئوە دەكات یكـك لو جوولكـانی تنا
توانـای خونــدنوەی مــژووی شـارەكانی ھبــووە لم شــارەدا 
ماوەتوە و جگیر بووە، لبر ئوەی پی وا بـووە ئم شـارە 

یــادەوەریی ـژوو و بـم ڕابـردوو و بـ كی بـش . شـارمئ
ــاتر بــشووناسی شــارەك نیــشان دەدات و ناڕاســتوخ ۆش زی

 ــی ئامــاژە بــۆ ئوە دەكــات ك مــادەم ئم شــارە شووناســی نی
توانای مانوەی نیی و زیاتر وەكو شـاركی ئفـسانیی باسـی 

بم وەكــو گــەرەوە باســی دەكــات ئم جــوولكی . دەكــات
دیارە ئگر ئو نھنیـی ئاشـكرا . ئم نھنییی شار ون دەكات

ك ب جۆركی تر و بووای الی ھمووان ڕەنگ مژووی شارە
ــــوونی ئو  ــــشتای، بم لگڵ ونب ــــر بۆی ب ئاڕاســــتیكی ت
نھنیدا شارەك لو بارە شلۆق و پ نیگرانی و نـاجگیرییدا 

وات ن وەكـــو دەســـتی . لنـــوان مـــردن و ژیانـــدا مـــاوەتوە
ـــشتووەت ئاســـتی بنـــدبوون و  ـــاتووە ن گی ـــایی ھ ـــان كۆت باب

سلمنت و ببت خاوەنی شووناس ل توانیبتی بوونی خۆی ب
  .ڕووی ئامادەبوونوە

  
  كشی ئو جنگاوەرانی ل مردن یاخیبوون

یكك لو كشانی ك ل ناوەوە یخی میرنشینی بابانی 
ــی خۆیــان  ــاوەران بــوو ك ل مردن ــوو كــشی ئو جنگ گرتب
. یاخی بووبوون و ھیچ ڕابردوو و مژوویكی زانراویان نبوو

رئنجام كارە خـراپ و سركـشیی ل ئنـدازەبدەرەكانیان س
ك بووبــووە مــایی تــرس و بــزاری، بــووە ھــۆی ڕكخــستنی 
كۆبوونوەیكی گورەی برپرسانی میرنشین ب ئامادەبوونی 



 

پـاش گفتوگـۆی جۆراوجـۆر ئوەی بیـاری لسـر . میر خـۆی
وەرە ئم جنگا. درا پشنیارەكانی مژوونووسی میرنشین بوو

ــدنی  ــان ســرقاڵ كــران ب دوو كــارەوە، یكمیــان ھكن یاخی
خندەقك ب دەوری میرنـشیندا و دووەمیـشیان دروسـتكردنی 

ــشین ــۆ میرن ــدانك ب ــارە . زین ــانجی ســرەكی لم بی ــارە ئام دی
ـــر ترســـی ئوەی  ـــوو ك می ـــاوەران ب ســـرقاكردنی ئم جنگ

مـان كاتـدا ل ھ. ھبوو ڕۆژك دەستی ل دەسـت وەربگـرن
ــــدنی خنــــدەقكی گورە  ــــوونش ھبــــوو ك ھكن ئو بۆچ
دەش بتوانت تا ئندازەیك میرنشین ل ھرشی عوسمانی و 

ــــت زكان بپاری . فارســــــــای ــــاتر م ــــرەدا زی وەی لــــارە ئ دی
لسروەستان ھز و توانای ئم جنگاوەرانی ك بـ ئوەی 

ت، بوونبكیان ھوەشووناس یان ڕابردوویزە پـتم ھئ ت .
ئایــا دەكرــت ھزكــی ئفــسانیی لم جــۆرە لخــۆوە دروســت 
ــان  ــردوو، ی ــشیكی ل ڕاب ــیچ ڕەگوڕی ــ ئوەی ھ ــت بب بووب
لناو كۆمگدا ھبت؟ ئمش ئو پرسیارەی ك شووناسـی 
ــاڵ و  ــان ب خی ــسانیی ی ئم جنگــاوەران ب بۆچــوونكی ئف

نی ئو جنگــــاوەرانش ئندــــش دەســــپرت و دەشــــ بــــوو
 د پاشـــا لحـــمی ئكردنی ســـوپاكـــش ندوەی ئمـــان شـــھ
ــدا ئم  ــت و ل بنڕەت بــر ن ــاتر ھیچــی ت ئندــشی ســالمدا زی

ھر چـــۆن ئو ســـوپا . جنگـــاوەرە خیایـــان بوونیـــان نبـــت
خیــاییی بابــان ك ســالم باســـی دەكــات ناشــت بو جـــۆرە 

  .بوونی ھبووبت
ــشو ــشیندا ل الیكــی تری ــدەق ب دەوری میرن ــدانی خن ە ل

ــــیچ دەســــتك ل لنــــاوچوون  ــــشین یــــان ھ ــــت میرن ناتوان
بپارزـــــت، ئگر ئو دەســـــت ب كـــــردەوە و ل ڕـــــگی 
. دروســتكردنی ڕووداوەوە نتوانــت بــوونی خــۆی بــسلمنت



 

ــدان یكــك ل پداویــستییكانی ھر دەســت و  ھروەك زین
ــــانەوایتییك،  ئوەش ســــادەیی دەســــتی میرنــــشین فرم

ـــوون ب زینـــدان  ـــست ب ـــاتی پوی ـــا ئو ك ـــشان دەدات ك ت نی
 ویستی بپ وە كوە بكاتیتوانیوە بیر لكردووە، نناچاری ن

ـژووی . زیندانم ل و دیـدوبۆچوونر ئسـدیسان پرسـیار ل
مرۆڤایتیــدا دــت ئــاراوە ئایــا زینــدان بــۆ دروســتكراوە؟ ئایــا 

 شایانی ئوەی زینـدانی بكرـت؟ ئگر زینـدان سـزایك مرۆڤــ
 تی ببـوو مرۆڤـایی تاوان دەكات، ئایـا باشـتر نسو كبۆ ئ
ــبر بوانــی تــر  ــرای ك كس تــاوانی برام شــوەیك بینــا بك
 ــاو ببرانــای ــاوان لن ــدانی ت ــانی ئنجام ــردای، وات ھۆكارەك نك

امـــادە بكـــرای ك لبـــری ئوەی زینـــدان بـــۆ ســـزادانی ئوان ئ
  .تاوان دەكن

  
  ھۆكاری كوشتنكان و نامی سیخوڕك

ئاشــــــكرای ل مـــــــاوەیكی كورتــــــدا و دوای یـــــــاخیبوونی 
ــــان ب لشــــكری خــــۆڵ  ــــردن و ناوبردنی جنگاوەرەكــــان ل م
 كـواچییو ح دا، شارسـازەكی سیخوڕەكنام تی لتایبب

ان بــۆ مــردن ك زۆریــنی ڕووداوەكــ. و ڕەنگــسازەك كــوژران
 شارســازەك وە دەكــات كوە باســی ئتــی دەگشــاگردەك
پیتك كوشتی ك دیارە پیتی عیـن بـوو، ئویـش لبر ئوەی 
 كان دروست بكـات بپیت كی وەھمیی شار لدەیویست كۆپیی

حــــواچییك كــــوژرا، چــــونك . مبســــتی پاراســــتنی شــــار
ر و دەیویــست تامــك دروســت بكــات تــایبت بــت ب تــامی شــا

ڕەنگـــسازەكش دەیویـــست شـــار ب . شـــاری پـــ بناســـرتوە
ـــــگ بكـــــات ـــــاو ڕەن فرشـــــچنكش ڕەنگـــــی ڕەش . ڕەنگـــــی ئ

 ســـم چـــوار كی ئـــان ـــیش لم ـــت، ك ھر ڕەگزك دەیكوژ



 

برھمیان دەھنا، دەبوون ڕەگزكی بدەستھنانی شـووناس 
. و لوــشوە بنمــای مــانوە و تنــانت نمــری شــار دادەنــرا

 دیــارە كوشـــتنكان مانــای كوشـــتنی خواســت و ویـــستی بم
دیــــــــارە ھر یك لم كســــــــان ل . شـــــــارە بــــــــۆ نمــــــــری

ئندشكردنوە دەگیشتن ئو دەرئنجامانی ك مبستیان 
 بـوو، واتكردن بـوونی نـشندیاڵ و ئم شارەشدا خبوو، ل
. شـــاركی بـــ خیـــاڵ و بـــ ئندـــش و بـــ یـــادەوەری بـــوو

 پرســی كوشــتنی ئم كســانش مــردن ئاشــكرای ســبارەت ب
دەكات ك ئمان ل مجازدا مردوون، وات مردنكی واقیعییـان 

مبست ل مردنی مجازیش لرەدا زیاتر شكـستی . نكردووە
چـونك بـوونی ئوان لو شـتاندای . پرۆژەكانیان نك خۆیـان

اسـتك ك برھمیان ھناون، بم برھمكانیان نگیـشت ئ
ك بتوانت شووناس بۆ شـار بدەسـت بھنـت، ئمش مانـای 
ــــست و  ــــان بو ئنجــــامی ك دەیانوی ــــشتنی پرۆژەكانی نگی
دەشــــیا ل ڕگیــــانوە مــــژووی شــــار ب ئاڕاســــتیكی تــــر 

ۆیشتایب.  
 بـارودۆخی شـار و میرنـشین بـوو ل مكـدا ئكات دیارە ل

ـــالی ـــابی ع ـــشتاش ل الین ب ـــاوەوەڕا، ھ ـــشوە ن  و فارسكانی
وەكو بوویكی جگگومان سـیر دەكـرا، ھر بـۆی سـرباری 
دروســــــــــتكردنی چنــــــــــدین كــــــــــش بــــــــــۆ ئم شــــــــــارە و 
دەســــتدارییكی، ھــــشتا ئســــتان ب گومـــــانكی زۆرەوە 
 تی كتــــایبــــت ب م شــــارەدا دەگوزەروەی لئ تییــــو ڕوانی

. ت بـابی عـالیناووناوبانگی موالنا خالید بو دەبتوە و دەگا
ھر بۆی سرباری چـاودریكردنی موالنـا ل دوورەوە، بـابی 
عالی ل ڕگی سیخوڕەوە چاودری جووی موالنـا دەكـات 
و زانیاری لبارەوە كۆ دەكاتوە تا بزانـت چـی دەكـات و چـی 



 

ییدا ھرنامیاڵ و بخ ـشتر . لپ مئـ وەی كڕاستیدا ئ ل
امی لناوبرا و ب پـی موالنـا ناومـان وەكو پرۆژەیكی ب ناك

بـــــــردووە، لم دەقدا لگڵ برجســـــــتكردنی بـــــــارودۆخی 
ــان ل ســ دەیی یكمــی ســدەی  ــشینی باب ســلمانی و میرن
 ،یكی دەقــی ڕیالیــستان ــایخ و ڕوویك ــۆزدەدا جــگی ب ن
بم نووســـر ب ئندــــش و خیــــاكی فــــراوانوە نیــــشانی 

تر فزای دەقك ل فزایكــــــــی تنیــــــــا ئوەش زیــــــــا. دەدات
 تی كتایب كی ڕیالیستی سیحری بشب وە دەكاتییفسانئ
ــدین دیمنــی ئفــسانیی  ــاڵ وای كــردووە چن ڕەھــاكردنی خی
ــــو  ــــت ك ســــلمانی وەك بكر ســــترجدا بكدەق ــــۆ ل ئوت
شاركی دیاری ئفـسانیی برجسـت بكرـت ك گومـانی تـدا 

انییی ك دەقك برجستی دەكات، ب بوونی نیی ئو سلم
خۆی و ئوەی تیدا ڕوو دەدات و ئوەی تورك و فارس بۆی 
دروست دەكن و ئو ویست و خواستی ك شارەك ھیتی 
 ل شــارەك ك وەوەیرووی ئســ مــری، لن یــشتن ببــۆ گ

ئمش ل ئاســـتكی تـــردا . ڕاســـتیدا ھیبـــووە و خواســـتویتی
توانینــی نووســرە بــۆ دروســتكردنی شــارك ك ویــست و 

بـــــۆ ئو مبســـــتش ل چنـــــد . نمـــــری بدەســـــت بھنـــــت
ـــــــاو  ـــــــوون ھنگ ـــــــت برەو ئو نمریب ووە دەیكیـــــــگ ڕ
ـــو  ـــۆ ئو مبســـتش باشـــترین ڕەگز وەك ـــت، ك ب نربھھ
ـــشیكی  ندـــاڵ و ئ ـــوونی خی ـــاماز ب دەســـتی ئوەوەی ب ئ

 ڕووبرەدا بتوانـت شـاركی خیـای برفراوان ك دەشـ لو
یان شارك ل خیاـدا یـان شـاركی وەھمـی برجسـت بكـات 
ك جگی خواست و ویست و ئـاوات ڕانگینـدراوەكانی ئو 

  .بت



 

  ئفسانی لشكری مردوو، واقیعی نغرۆبوونی شار و میرنشین
ــردی بــۆ ئوەی  ــشنیارەی ك مژوونووســی شــار ك و پئ

ــدانی جنگــاوەرە ل ل ن برقاڵ بكــرتووەكــان ســمــردن ھ 
خندەقكوە ب دەوری شاردا، سرئنجام شار ل دنیـا پرت 
دەكــــات و دەبــــت ھــــۆی ئوەی ك بنماكــــانی ورانبـــــوونی 
دەستی بابان ل ناوەوەڕا زیاتر ئاشكرا ببن، ب جۆرك شار 
و دەســت ل نــاوەوە ھرەس بھــنن و كــاتكیش ك ســوپای 

وســـــــمانی برەو ســـــــلمانی دـــــــن، ن ئو خنـــــــدەقی ك ع
جنگــــــاوەرە مردووەكـــــــان ھیانكنــــــدبوو، ن جنگـــــــاوەرە 
 گــری لــوانی ڕ ــان و ن ھــیچ لشــكركی بابــان نیت مردووەك
ـــــانت ئو ســـــوپا  ـــــات و تن ـــــاتنی ســـــوپای عوســـــمانی بك ھ
مشقپكراوەش ك سالم باسی دەكـات ك گـوای ل سـردەمی 

ـــمد پاشـــادا ســـ ـــووەئح ـــز و مشـــقپكراو ھب ھكی بوپای .
كوات لرەوە ئاشكرا دەبت ئو جنگاوەرانی ل مردن یاخی 
بووبوون و مایی سرئـش و مترسـی بـوون بـۆ دەسـتی 
 ن چـونك فـسانئ ـك بـوون لكـیش، جۆرمیرنشین و بۆ خ
ئوەی ك ب حیـــــــساب ئنجامیـــــــان دابـــــــوو ك ھكنـــــــدنی 

بـــوو ب دەوری شـــاردا و ن خۆیـــشیان ك خنـــدەقكی قـــووڵ 
وەكو ھزكی ئفسانیی خۆیان نمایش دەكرد، نیانتوانی ھـیچ 
برگــــرییك ل شــــار بــــكن و لبردەم تورككانــــدا وەكــــو 

ئمش دیــــسان ل . جــــادووی جــــادووگران پــــووچ بــــوونوە
ئاســــتكی تــــردا ئو دەاللت برھم دەھنــــت ك ل دووانی 

ــــوون ــــوون، / ب ئامــــادەنبوونوە ســــرچاوە / ئامــــادەبووننب
ل كاتكدا تورككان بـوون و ئامادەبوونیـان ھبـووە، . دەگرت

دەســـتی بابـــان ب خــــۆی و میرنـــشینكی و ســــوپاكی و 
جنگــاوەرە ل مــردن یاخیبووەكــانی و تنــانت ب شاریــشوە 



 

 ل بــووە كوتۆیــان نكی ئمانی بــوون و ئامــادەبوونســل وات
ھر بـــۆیش وەكـــو ســـیحری . ودا خۆیـــان بـــسلمننڕووی ئ

. جـادووگر ل ســاتكی كورتــدا ھمــوو شــتك پــووچ دەبــتوە
بـــــجگ ل ئزمـــــوونی شـــــیعری بابـــــان و موالنـــــا خالیـــــد و 
ڕبازەكی ك ھم تورككان ب جـگی مترسـییان زانیـوە و 
ــــاواز ل شــــار و  ــــشی جی ــــردووە، ھم خۆی ــــۆ ك ــــسابیان ب حی

ــــشین ل بر ــــووە و میرن ــــكچ نب ــــدا مل ــــی ســــوپای تورك دەم
ســـــنووری میرنـــــشینی بجـــــ ھـــــشتووە و برەو بغـــــدا و 

ــــشتووە ــــشوە برەو شــــام ڕۆی وڕاســــتیدا . ل رچــــی لگئ
شــوازی ڕووخانــدنی میرنــشین و ڕۆیــشتنی موالنــا خالیــدیش 
 كوەی دەقم ئدا ھــــــــاتووە، بكدەق وەی لجیـــــــاوازە ل

رھمی خیاڵ و ئندشی و برجستی دەكات ھونرە و ب
تنیا سرچاوەكی چیرۆك ڕیالیستییكانی نو مژووی بابان 
و سلمانیی ك خیاڵ چۆنی پ بـاش بـووە شـواز و سـیما و 
ـــــــۆرە  ـــــــشیانی بو ج ـــــــات و شـــــــونی ڕوودان و ڕیزبندی ك
ـــــــــای  ـــــــــك لگڵ ئۆتۆبایۆگرافی جۆر ب نـــــــــاوە، واتكارھب

  .برھمھنی دەقكدا بگونجن
مردن سرزەمینی بابان بۆ ماوەیك بج دەھـت، بم 
پاشان جاركی تر و ل سردەمكی تردا دەگڕتوە سـلمانی 

ـــۆڕاون ـــت زۆربی شـــتكان گ ی . و دەبینـــگ ـــر ڕ جـــاركی ت
 كنـجگ وە و چیرۆكنووستر دەگربوقاف لی ئبخانكت

كتـبی ك دەبینـتوە ك سرقای دۆزیـنوەی دوابشـی ئو 
. لنو دەستنووسـكانی بابانـدا مـردن وای كردبـوو بـشارتوە

ل ڕاســتیدا مــردن ئمجارەیــان بــۆ ئوە ھــاتووەتوە ك گیــانی 
ئو تـــاك ســــوارە ل مـــردن ھتــــووە بكـــشت ك ل كــــاتی 
سرقایی جنگاوەرە ل مردن ھتووەكان ئو خۆی دزییوە 



 

تر وات جنگاوەرە ل مردن و ئوانی تری بجھشت، ئوانی 
ھتووەكــانی تـــر ل ھرشـــی ســوپای عوســـمانیدا ھموویـــان 

ئستا مردن ل سـۆراخی ئو تـاك جنگـاوەرەدای و . تیاچوون
بـــۆ ئو مبســـتش خـــۆی ل چیرۆكنووســـ گنـــجك نزیـــك 
. دەكـــاتوە بو ئومـــدەی لنـــاو كتـــبكدا بـــۆی بـــدۆزتوە

ات ك مــرۆڤ زینــدووەكان ھروەك مــردن باســی ئوەش دەكــ
كســـیان ل دەســـتی ئو دەربـــاز نـــابن، بم ئو جنگـــاوەرە 
تنیا نـاوك و ل ئندـشدا برجسـت بـووە، ئویـش تونـانی 
دەسـتگیركردنی نــاوی نیــی، بكــو مــردن مرۆڤكــان دەكوژــت 

یكم ھــــیچ : ئمش ئو دەاللت ھدەگرـــــت. نك ناوەكــــان
ستی مردن نیی و مۆرڤــ ل ھر كوێ بت دەربازبوونك ل دە

مردن دەستی پی دەگات، ئوەش زیاتر لو چیرۆكدا ئاشـكرا 
دەبت ك باسی وەزیرەكی سلمان پغمبر دەكات ك چۆن 
ل ترسی مردن لسر پشتی با دەگـات ھیندسـتان، بم لوێ 

ـــــــشـت ـــــــانی دەك ـــــــدا گی ـــــــورترین كات ـــــــردن ل ك ئمش . م
ــــشان دەداتدەستوســــانبوو ــــدا نی ــــرۆڤ لبردەم مردن . نی م

دووەم ئوەی مردن دەیكوژت مرۆڤــ نك نـاو، لرەشـدا ئو 
دەاللت برھم دــت ئوەی نمــری بدەســت دەھنــت، نــاوە 

ســتك مــرۆڤ وەكــو جــت، . نواو دەبــت و تدەمر ســتج
بم ھندێ ناو نمری بدەست دەھـنن و مـردنیش ناتوانـت 

  . بستوەئو ناوان
ھروەك لم كۆتــاییی ڕۆمــانكدا ك زیــاتر یاداشــت یــان 
ئۆتۆبایۆگرافیــــــای نووســــــری دەقك برجســــــت دەكــــــات، 
 ـــــــات ك ـــــــداگری لســـــــر ئوە بك ـــــــت پ ور دەینووســـــــ
 ل كیــــــاڵ جــــــۆرمــــــی خرھچیرۆكنووســــــینیش وەكــــــو ب

ئم خۆی ھرچنـدە ل سـرەتاوە ویـستی ئوەی . جادوگری



 

ــ بــووە ببو ھوەی لر بــۆ ئجــادووگ ــان ب ــاگر ی ـت ب كیمی
ڕگیانوە بتوانت نمـری بدەسـت بھنـت، بم نیتوانیـوە، 

كوات . دواجار ل ڕـگی چیرۆكنووسـینوە ئو ھو دەدات
لـــرەدا خواســـت و ویــــستی چیرۆكنووســـ گنــــجك بدوای 
ــــت، ك دەشــــ ھاوشــــوەی خواســــتی  مریــــدا ئاشــــكرا دەبن

بۆی لرەدا دەتوانرت بگوترت ك ل . ی بت بۆ نمریسلمان
میانی كاركردن لسر چیرۆكی ڕیالیستی دەستی بابـان و 
ــــــای خــــــۆی  شــــــاری ســــــلمانییوە نووســــــر ئۆتۆبایۆگرافی
 ش دەكات كشككیش خۆی وا پندازەیوە و تا ئتـدەنووس

ك ئم ل ڕـگی ئندــشكردنی برفـراوانوە دەتوانــت جۆرــ
ل ڕاستیدا ل میانی نووسـینوەی . ل نمری بدەست بھنت

ئۆتۆبایۆگرافیـــای خـــۆیوە نووســـر ھم نـــاوی خـــۆی وەكـــو 
ــایی ھبــژاردووە و شــار و  ــار و كســك ك تنی كســكی دی

ل پـشتی . ئاوەدانی ل خۆیدا كوشتووە، خۆی پشكش دەكـات
وە ك ئم جــۆرە ئیــشكردنوە ئیگــۆیكی زۆر بھــز ڕاوەســتا

سـرباری جۆرـك ل دنیـابوون ل بدەسـتھنانی نمـری، ئو 
 ـــت نیش دەگكــن ــت و بینی ــاتر خــۆی دەبین ــزە زی ھئیگــۆ ب
 ل ــــدا ك ــــای دەقكی ــــۆ ك ل جوگرافی ئاســــتكی برزی ئوت
ـــای  ـــان جوگرافی ـــردا دەشـــ جوگرافیـــای كـــۆمڵ ی ئاســـتكی ت

ئم . ـدا نیـینووسین بت، كسكی تری ئوتـۆ ئامـادەبوونی ت
كســـتییش ك بم جــــۆرە برجســـت كــــراوە، ھاوشــــوەی 
كسـتی میرانــی بابــان ك ھمــان ئیگــۆی بھزیــان ھبــووە و 
ـــــــنن و  ـــــــان ببی ـــــــا خۆی ـــــــردوون ك تنی ـــــــ ك ئوەش وای ل

چــونك ئیگــۆیزم ك ل . ســرئنجامیش دوای مردنیــان ون بــبن
،مــریینانی ندەســتھــزی ب ھكی برنــا ــاوەوە پ ــان ن  ل ھم

ـــات و  ـــر دەك ـــای ســـینوەی ئوی ت ـــدا ئوە لســـر بنم كات



 

ـــت لســـر بدەســـتھنانی نمـــری لســـر  گـــر دەبوەش ڕئ
بـۆی ئیگــۆیزم . ئاسـتی كـۆمیتی یـان لنــو مرۆڤكـانی تـردا

 نگـاوەرە لیی جـشندبوونی ئ ناودا وەكو ل ر لگنیا مت
ــــری بدەســــت بھن ــــاخیبووەكدا نم ــــردن ی ــــا ل م ــــت، ئگین 

 یگكـــۆم مریـــدا كنانی ندەســـتھی بقینری ڕاســـتڕووب
  .   ئوە بدەست ناھنت
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  ئو پیاوەی درەختك بوو 
  نیكیدالنوان خیاڵ و جووی میكا

  
 

-١-  
  

ی )گـۆران بابـاعلی(ڕۆمـانكی ) ئو پیاوەی درەختك بوو(
 ل دەزگـــای چـــاپ و پخـــشی ئفـــسان چـــاپ ٢٠١١ك ســـای 

چیرۆكی ڕۆمانك باسی الوكی ونگر دەكات ك الی . كراوە
ونگرــك بــۆ مــاوەیك شــاگرد دەبــت، ڕۆژــك لبر ئوەی 

ش ب كـامرایكی ئویـ. دوادەكوت وەسـتاكی دەری دەكـات
ونگرتنـــی خـــرا و ڕۆژان ب پایـــسكیل دەچــــت ســـرچنار و 

ـــت ـــك دەگر ی خـــنـــی قلیاســـان و و ل چیـــرۆككدا . چم
دەردەكوت ك ئم كوڕە ونگرە تنیا باوككی كم ئندامی 

یت . ھك دادەنیشبن دارمی قلیاسان و لچ تك دەچڕۆژ
دا شـــــتـــــات ـــــت ك ل و دەخـــــواتوە، لو ك یر دەبینكی ســـــ

 ــا ب ــت دەرەوە، ئویــش مرۆڤكــی ڕووت ك تنی وە دــاوەك ئ
زۆر ب الیوە . گیكـــی گورە عورەتـــی خـــۆیی داپۆشـــیوە

ئم ھوا وردەوردە لنـــــاو خكـــــدا بـــــو . ســـــیر دەبـــــت
دەبتوە و ھندێ كس وەكـو الوكـی ڕووت باسـی دەكن و 



 

ـــــــدكی تـــــــریش وەكـــــــو درەختـــــــك ب اســـــــی دەكن ك ھن
ــــت گڕۆك، یــــان ئو الوە . دەســــووڕتوە باســــی ئو درەخ

ـــك  جۆر و ب ســـر كـــك و ھ ـــاو خ ڕووت بـــووە باســـی ن
بشك ل خـك ونگرەكیـان ب دروسـتكردنی . دەیگایوە

ــان وابــوو ك ئو  ــریش پی ــدكی ت ــرد و ھن ــار دەك ئوە تاوانب
بت ك ئوی ونگـر ونگرە ھیچ گوناھكی نیی تنیا ئوە ن

یكم كس بووە ئو الوە ڕووت یان ئو درەخت جوووەی 
  .بینیوە

ئم ھوا ھموو شـاری گـرتوە و تنـانت بـووە بـابتی 
دیارە وتاربژ . وتاری ڕۆژی ھینی وتاربیژی مزگوتی گورە

ب شــتكی ســیر و خــراپ باســی دەكــات و ئوەش ب ئركــی 
گر ئو نمـوون سـیرەی بینـی بیـدات ھر كسك دەزانت ئ

تنـانت قـسكانی وتـاربژی مزگوتـی گورە . دەستی پـۆلیس
بــووە ھــۆی ناچــاركردنی پارزگــار ك بیــاری دەســتگیركردنی 

  .الوە ڕووتك دەربكات
ـــــان  ـــــی ئو الوە ڕووتی لبر ئوەی زۆر كس دەركوتن

 و ل دەخست ئستۆی ونگرەك، بۆی ماوەی بج ھشت
مای ھاوڕیكی كۆنی خۆی دەمایوە و شوانیش دەردەچوو 

ھر ئو كاتــــان . بــــۆ ئوەی بدوای الوە ڕووتكدا بگڕــــت
ھــاوڕیكی كچــی ســردانی ونگــرەكی دەكــرد ك ئم تنیــا 
وەكو ھاوڕیك ھـسوكوتی لگڵ ئو كـچدا دەكـرد، بم 

ەمـایوە، پـی گـوت ھاوڕێ كوڕەكی ك ئم ل مای ئوانـدا د
ئم قسی ونگـرەكی وریـا . ك دەش ئو كچ خۆشیبوت

كــــــردەوە و ھرچنــــــد ڕگیكــــــی ندەدۆزیــــــیوە لــــــیوە 
 نجام برئم سـو ئاشكرا بكـات، بویستی خۆی بۆ ئخۆش
جۆرك ئوەی الی كچك دركاند، ئوەش كات ك دووبدوو 



 

ــــوون ــــاوڕكی ب ــــای ھ ــــوارەیك و. ل م و ئ ــــرە الوەك نگ
ھـــاوڕكی دەچـــن دەرەوە بـــۆ خـــواردنوە، پاشـــان ك شـــو 

ونگـــــرەك ل نزیــــــك . درەنـــــگ دەبـــــت پیاســـــیك دەكن
ــت نــشتنی نام ــای ڕۆی ــت توان ســت دەبم ك ســوورەكمنئ .

لوێ جاركی تر الوە ڕووتك ك بووە ب درەخت دەبیننوە، 
اشـان ب تاكـسییك پ. بم كامراكی پ نابت ونی بگرت

 كــدارەكان لم دواتــر ئاســایش یــان چوە، بوە بــۆ مــاــند
ڕگی ئو تاكـسییوە ئو مایـان دۆزیـیوە ك دونـ شـو 
ونگـــرەكی بـــۆ گڕابـــووەوە لگڵ ھاوڕكیـــدا، بم پـــش 
گیــــــشتنی چكــــــدارەكان ب دە خــــــولك ونگــــــرەك بدەم 

وو بــــــــۆ الی سرئــــــــشوە كــــــــامراكی ھگــــــــرت و چــــــــ
كــات گیــشت . ئمنســوورەك تــا وــنی درەخــتك بگرــت

ئو چــــووە الی پاســــوانی . ئوێ درەخــــتك لوێ نمــــابوو
ســـوورەك مــنـــو . ئنك بـــوو لیخـــش یــان لگو و كـــاتئ

ـــا  ـــاب كۆنكـــانوە دەبیـــسترا، ئو ســـركوت ت یكـــك ل دەب
دارەكان بزانــــت ئو خـــــشی چیــــی، بم لو كـــــاتدا چكـــــ

پاشان پاسوانك سیری . گیشتن ئوێ و دەستگیریان كرد
 ــــی، ب نــــاو دەبــــاب كــــۆنكی كــــرد الوە ڕووتكی تــــدا بین

ــای خــۆی ــۆ م ــردییوە ب ــشت و . تاكــسییك ب ــی ھ جوێ بل
ئـوارە ھـاتوە كوت ئامـادەكردنی . خۆی چوو بۆ دوكـانكی

كـابرای .  خوتبـووئو كـات ھـشتا الوە ڕووتك. نـانی ئـوارە
 م الوەكنیـشتی، بدوكاندار خۆی ڕووت كردەوە و چووە ت
ھستا و بشكی ئو گیی عورەتی پ شـاردبووەوە بر 

الوە ڕووتك ویـستی . دەستی پیاوەك كوت و برینداری كرد
ڕابكــات دەرەوە، بم ڕــگ نبـــوو خلیــسكا و كوت بســـر 

ەوە ب درەخـــت و ڕەگ و لقـــی ب پیـــاوەكدا، لو كـــاتدا بـــوو



 

ھمــــــوو الیكــــــدا لــــــدا و پیــــــاوەك كوت ژــــــر قورســــــیی 
خك ھاتن ناو ماكوە، بم كات پیاوەكیان . درەختكوە

 ش بكنـا مردبـوو، درەخـتدا دەرھكر قورسیی درەخـتژل
دوای ئوە . ڕەگ و چكانی ھموو ژوورەكی داگیر كردبـوو

درەختكش . اندارەكیان برد بۆ مزگوتخكك ترمی دوك
ل پیرمسـوور . خۆی كۆكردەوە و ل مـاك ڕۆیـشت دەرەوە

ل بردەم ماكــدا وەســتا، ل پنــجرەكوە بینــی دوو كــچ بــۆ 
 ك یــچ ــان ئو ك ــی یككی ــسكاندا زان ــن و ب ق ــر دەدو یكت

لو كـاتدا پیاوـك . پش دوو شو لگڵ ونگرە الوەك بوو
ــوت ك كــوڕەكی ب ــچی گ ــات دەرێ و بم ك  دارشــقوە ھ

ونگــرەك پــاش . دیــارە ئوە بــاوكی ونگــرەك بــوو. گیــراوە
پاشان ژنك بدوای ونگرەكدا دەگڕا تا . چوار ڕۆژ بربوو

ژنك چووە ئۆفیسی . بزانت ل كودا ئو الوە ڕووتی بینیوە
لو بــارەیوە ئو ڕۆژنـامی ك كــچ ڕۆژنامنووسـك شــتی 

دواتر ب قـسكانی ژنكدا دەركوت ك ئو . بو كردبووەوە
الوە ڕووت دەشـــ منـــداكی ئو بــــت ك ب ســـاوایی ونـــی 

پاشان كچ ڕۆژنامنووسك بۆ سـۆراخكردن چـووە . كردبوو
 ی كسـاوای و منـداو زووتـر ئی گـوت ئك پقلیاسان پیاو

  .، بدەم سگكوە بینیبوویژنك پرسیاری لبارەوە كردبوو
الوە ڕووتك ل شــــــــوەی درەختكــــــــدا چــــــــووە بردەم 
مۆزەخان، لوێ كوڕە ونگرەك ناسییوە، ك ئوەی وەسـتا 

ــوو نك درەخــت ــوو ئو ب ــا . ب ــت، بم ت ی بگرــن ــستی و وی
ـــشتی ـــاخی گ ـــدە ب ـــشت و خـــۆی گیان ـــاكوت ئو ڕۆی ك . فری

 ژوورەكی خــــۆی و بیـــانی زوو بــــاخوانك ھـــات، بــــردیی
بتانییكی پدادا و سۆپاكی بۆ داگیرسـاند بـۆ ئوەی گرمـی 

پــاش ھفــتیك الوە ڕووتك ل ئــوارەیكی درەنگــدا . بــتوە



 

باخی گشتی بج ھشت و برەو شقامی مولوی ڕۆیشت، 
لوێ ل بردەم دوكانكی تابلۆ و ون و مۆمیاكردنی ئاژەڵ و 

لو . نــاكییك ل ژوورەوە دەھــات دەرەوەبانــدەدا ڕووا ك ڕو
كاتدا كۆمك چكـدار ھـاتن سـر دوكـانك و دوای ئوەی 
ــــــان ئو درەخــــــت لبر  ــــــاتن دەرەوە بینیی ــــــشكنییان، ك ھ پ

الوە . دەرگـــاكدا نمـــاوە ك پـــشتر یككیـــان لـــی ھـــكوت
ڕووتك برەو ژر پردەك ڕۆیشت، لوـش پیـاو و منـداكی 

ك ئوان ئمیان بینـی برەو . كی نائاساییدا پكوە بینیل بار
لوێ . مزگوتی گورە ڕایان كـرد، ئمـیش بدوایانـدا ڕۆیـشت

پـۆلیس بۆیــان دابزیــن، بم ڕگیـان ب پیــاوەك دا بــوات و 
ئو شوە درەختك ل چند شونكی تری . منداكیان گرت

دواجار .  تری بینیشار پاسوانكان و ڕووداوی جۆراوجۆری
الوە ڕووتك خۆی گیاندە نھۆمی دووەمی ئو خـانووە كـۆن 

لوێ خــك دەســتگیریان . و داڕمــاوەی لســر بلدــك بــوو
لوێ . كرد و گیندرای بنكی پۆلیسی ئیجـرام بـۆ لكـۆینوە

. ب مــــشار و كتر و تور درەختكیــــان پارچپــــارچ كــــرد
ك دەگریا تنیا ونگرە الوەك ئوەی خمگین بوو بۆ درەخت

ك ئویــش دواتــر بینــی بــاخوانكی بــاخی گــشتی ھــات . بــوو
بسر چ و پۆپی باوەی درەختكدا گریـا و پاشـان چكـی 

ـــت نوــوو بی ــۆ ئوەی ب ــارە ب ــرد ك دی ــ ب ــاوەیك . ل ــاش م پ
ـــــی  ـــــر درەختك ژی لـــــاوڕ ـــــچكی ھ ـــــرە الوەك و ك ونگ

پكگیـشتن ك نمـامی الوە ڕووتك بابرزی بـاخی گـشتیدا 
  .بوو
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چیرۆكی ئم ڕۆمان لسـر بنمـای جۆرـك ل میتـامۆرفیس 
ك ئوە ئاشكرای كسكی نـرین بـووە ب درەخـت، . بونیادنراوە

 ـــت ك وـــدا دەردەك ـــدجار ل شـــوەی ڕاســـتقینی خۆی ك ھن
شت، یان مرۆڤ، بم ب گیكی گورە عورەتی خۆی دادەپۆ

ھر ب سروشتی ئو گ پان عورەت و شـان و مـل و ھنـدێ 
ئایـا . بشی تری جستی دادەپۆشـت و دەئاـت ل جسـتیوە

 وە ل؟ دیــــارە ئو چـــۆن چیـــی م میتامۆرفیـــسرچاوەی ئســـ
تنیـا ئوە نبـت . ئاستی دیـار و نادیـاری دەقكدا نـادۆزرتوە

ــــــی ژنك بدوای  ــــــرە الوەكدا و لو چنــــــد ك ل گڕان ونگ
 نووســــڕۆژنام مــــی قلیاســــان بچ ــــك ل پیاو ی كیڕســــت
كچكی دەت ك گوای كۆرپلیكی بینیوە ب دەمی سگكوە 
ــدا  ـــت درەخــت ل بنڕەت دەب ك كت الوە ڕووتــدەچ ــووە و پ ب
وە ئاشـــكرا نیـــیو بـــارەیـــت، ھیچـــی تـــر لبووب و ســـاوایئ .

ھۆكـــاری ڕوودانـــی كـــرداری گـــۆڕینی مرۆڤـــك بـــۆ بتـــایبتی 
ل ڕوویكــی تریــشوە گوھر و مــاھیتی . درەختــك نزانــراوە

ــۆ شــتكی  ــامۆرفیس ئوەی ك مــرۆڤ بگۆڕــت ب پرۆســسی میت
ھروەك چــۆن ل الی كافكــا مــرۆڤ . ناشــیرین، دزــو، ترســناك

ت بۆ قالۆنچروەھا ھۆكاری دیارو ئاشكرای ڕوودانی . دەگۆڕھ
اری میتــــامۆرفیس ئو زەمیـــن مــــاددی و ڕۆحیــــیی ك وا كـــرد

ــوونیوە ببینــت و  ــات مــرۆڤ خــۆی ل خــوار ئاســتی مرۆڤب دەك
ھســت ب ناكــارایی و بدەســتی خــۆی ل ئاســتی دەوروبر و 
 یو زەمیـنئ ك كجۆر یدا دەژی، بت دا بكات كیو زەمینئ

ۆییكی خۆی ب بیگینت ئاستك ك ھست بكات ل بوون مر
  .ھموو مانایك و ل ھموو ئاستكدا ڕووت دەكرتوە



 

ــت نیمچدرەخــت و ب نیمچمــرۆڤیش  ــك دەبــرەدا مرۆڤل
مای زیندەگانی و جـوانی و پـاگژییدرەخت ھ وە، كـتندەم .

ڕاســـت مرۆڤـــــ ل ڕووی بھـــاوە ل ھمـــوو ڕەگزەكـــانی نـــو 
ــــــاترە، بم ئگر ھ ــــــ بھ ــــــاتنی گردوون پ ــــــانی ھ ۆكارەك

گۆڕانكــاری بســر مرۆڤــدا خراپیــی دەوروبر و ســووككردنی 
بھــــای مــــرۆڤ بــــت، ئوا ل ڕووی لــــۆجیكییوە دەبــــ ئو 
 و بــارە نائاســاییــت بــۆ ئك بوەیوەكــو كــاردان گۆڕانكــاریی
 ــتوە ببكــانیمرۆیی ســتھ ب ــت كوە بكبــار وتــنیـان ك

وــشدا ئازارەكــانی مرۆڤــــ و ڕەموزنــك یــان قــالۆنچیك ك ل
خــاكی تــریش ھر . ناكــارایی و بدەســتی ئو دەردەخرــت

ــارەی جــووی درەخــتكوە  ــست لم دەســتپكدا لب ك پوی
 كی درەخـــتی بـــۆ جـــوویو زەمیـــنئ ك وەیـــت ئبگوتر
ئامادەكراوە، ل دەقكدا ك دەب زەمینیكی فانتازی ئو تـۆ 

 درەختك تیدا ب سروشـتی بـت برچـاو، بت كۆی جووی
ئو زەمینیش بوونی نیی، بۆی جـوو و شـوازی جـووی 

ر نیـــیـــایلك ـــجگ . درەخـــتك نائاســـایی دەبینرـــت و ق ئم ب
لوەی ڕەگوڕیـــشی مژوویـــی ئم كســـتیی نادیـــارە و ھر 
بو پــیش ھۆكــار و چــۆنتی گــۆڕانی بــۆ درەخــت نادیــار و 

، ك ئمش زیاتر لوەی ك شوەی میتامۆرفیسكی نزانراوە
كافكاییمان پشكش بكات، دەركوتنی جۆرك ل فریـشت یـان 

ك ئوەش زیــاتر بنمــای فانتــازی . جنۆكمــان وەبیــر دنــتوە
دەقكی الواز كردووە و كرداری گانوە زیاتر وەكو قسی 

  . ھونریدائاسایی دەردەكوت، نك وەكو گانوە ل دەقكی
ــــۆرەی  ــــاوی كســــی ســــیم، ك لم ج ــــرانوە ب ڕان گ
ــــت بســــر  ر دەبینــــاود ــــەرەوە ڕۆــــی چ دا گوەیانــــ گ

ھرچندە ل ھندێ بـاردا دەشـ . كسكان و ڕووداوەكانوە



 

شووناســـی گـــەرەوە تـــكوی شووناســـی نووســـر ببـــت، 
داگیـر بتایبتی لو دەقاندا ك ڕووداو ڕووبركـی زۆر كم 

دەكات و كسـتییكان خـاوەنی تایبتمنـدی ئاشـكرای خۆیـان 
ـــــەرەوە  وەی گـــــت ئ ســـــت دەكرھ ـــــك ك جۆر ـــــین، ب ن
دەیگتوە و ئوەی كستییكان دەیـن گـانوە و گـوتنی 
نووســرە بتــایبتی لو دەقــاندا ك زۆر شــت دەھنــرت نــاو 

انوە دەقكوە و لســــر زمــــانی گــــەرەوە، یــــان كســـــك
دەگوترن ك زەمین بۆ گانوەی ئو شتان یان بـۆ گوتنیـان 
ــی و ئامــادە نكــراوە و تنــانت ھســت دەگرــت ئو  لبــار نی
بشان ل گانوە و گوتن ل دەقكدا زیادەن و نووسر بـۆ 
ـــدوبۆچوون و ڕوانینـــی خـــۆی ھنـــاونی،  ـــاتر ســـپاندنی دی زی

دەگـوترن، یـان لسـر ئویش یان لسر زمانی گەرەوەوە 
ــدرن ــانی كســتییكانوە دەدركن ــی ئم . زم لم ڕووەوە دەق

ڕۆمـان ب ئاشــكرا ھژمـوونی نووســری وەكـو دیــدوبۆچوون 
 ـت بوەی ئـازادی دراببری ئت لست دەكروە دیارە و ھپ
كســـكان وەكـــو خۆیـــان بجـــوون و بـــدون و كـــار بـــكن و 

اری و نخــــشیكی ڕووداو دروســــت بــــكن، ب پــــی ھكــــ
دەرەوەی دەقك و ل دەرەوەی ئوەی جیھــــــــانی بونیــــــــادی 

دەشـــ ھۆكـــاری ســـرەكی . دەقك دەیخوازـــت ئفرنـــدراون
ئمش بگڕتوە بۆ ئو حاتی ك زەمینیكی ڕەخسنراو 
 وەی كرداری میتامۆرفیس ببار ئامادەنین بۆ ئكی لزایو ف

ام، ك ھی سرەكی بونیـادی شوەیكی قایلكران بگات ئنج
ڕۆمانك لسر ئو پرۆسس بینـا كـراوە و ھر بو پـیش 
شانبشــانی كــرداری گــانوە پرســیار و جیھــانبینی دەقكش 
پیوەستن بو پرۆسسوە و نائاساییبوونی پرۆسسك زۆر 
 ی كــردووەتكرەكی ڕۆمــانــی ســھ یوەســت بشــتی تــر پ



 

 ب جیھــانی دەق و گواســتنوەی بــۆ شــتی نائاســایی پیوەســت
  .دەقكی ھونری زیندوو

گــرچن لم دەقدا ڕاســت تــا ئنــدازەیك لســر شــوازی 
گرچنی ئرستۆیی چنراوە، بم شوازی گـانوەی ئاسـایی 
ل باركـدا و پچانــدنی كــرداری گــانوە و ل پــ گــۆڕینی بــۆ 
ــــــان و ــــــر و ئاســــــۆییبوونی جــــــووی ڕووداوەك ــــــاركی ت  ب

ــــوتكی ھچــــوونی ڕووداو و  دیــــارنبوونی خاــــك وەكــــو ل
بدوای ئوەشــــــدا ب ھــــــۆی الوازی ھچــــــوونی ڕووداوەوە 
الوازبـــــوونی جـــــووی ب ئاڕاســـــتی دابزیـــــن و كۆتـــــایی 
ڕووداوەكان، بگشتی ھاوشـانن لگڵ نائاسـاییبوونی كـرداری 
ــی ســرەكی  ــت ھــت بگوتر دەتوانر ــسدا ك شــوە میتامۆرفی

ك پیوەســت ب كســتی مــرۆڤ بدرەختبــووەكوە، ڕووداو 
بنمایكی دیوئكس ماشینی ھی، وات بنمایكی میكانیكانی 
تــا ئنــدازەیكی زۆر دوور ل ئگری ڕوودان یــان دەرەوەی 
شـــییان، تنـــانت ل فراوانتـــرین فزای خیـــاڵ و ئندـــششدا 

  .ئگری ڕوودانی یان برجستكردنی الوازە
وە ك ب ڕانــاوی كســی ســیمی تــاك، ڕاســتوخۆ گــران

ــــان شــــوەی  ــــر ك ھم ــــی ت ــــو ھر دەقك لم دەقشــــدا وەك
گانوەی ھبـت، گـەرەوە ل دەرەوەی دەقك ڕاوەسـتاوە 
و كرداری گانوە ئنجام دەدات و كسكانیش یان ب نـاوی 

ــــات ــــاوی كســــی ســــیم ناودەب ــــان ب ڕان ــــانوە ی ھر . خۆی
ــــازادییكی تواوی لرەشــــوە  ــــەرەوە ئ گ ــــت ك ودەردەك

 نی ڕووداو لـــــــات و شـــــــو ـــــــی ك پ ب یكردنی ھجـــــــوو
ڕۆمانكدا و ئو وەكو ڕوانگیك ڕووداو ل كوێ ڕوو بدات 
ـــــت ئو  كـــــدا بر كاتھ ـــــن و ل و كســـــتییكان ل كـــــوێ ب

یانــــدایگەرەوە یــــاری دەكـــــات . لـــــدا گم دەقروەك لھ



 

وەی خــــاوەن زانیــــاری زۆر و گــــەرەوەی لنــــوان گــــەرە
ـــاری ســـنووردار ســـبارەت ب چـــۆنتی گـــۆڕانی . خـــاوەن زانی

كسك بۆ درەخـت یـان بـۆ الوكـی ڕووتـی ب گی درەخـت 
یكی ســنوورداری ھورەت داپۆشــراو، زانیــارییھاوكـــات . ع

سبارەت ب جووی ئو مرۆڤ بدرەختبـووە و زۆرـك لو 
ەدەن و ھنــــــــدك ل كســــــــانی نــــــــاو ڕووداوانی ك ڕوو د

ڕۆمانك و جووی كسـكان، ڕۆـی گەرەوەیكـی خـاوەن 
  .زانیاری تواو دەبینت

  
  پیوەندی نوان چیرۆك و گانوە

پیوەندی نوان چیرۆك و گـانوە وەكـو چمكـك زیـاتر 
الی جیرار جنـت شـوازكی تواو برجسـتی وەرگرتـووە، 

ــــــشتر فۆرســــــتم پبــــــی وایوەی : ر پانــــــچیــــــرۆك گ
ــــی تواو ــــدییكی ڕۆژانی ھروەك . )١(ڕووداوەكــــان ب ڕیزبن

گـــــانوە بـــــریتیی ل ڕكخـــــستنی زنجیـــــرەیك ڕووداو بـــــۆ 
ـــــی ـــــاتیكی چیرۆك ـــــانوە . )٢(پكھ ـــــین گ ـــــوانین ب وات دەت
دیــارە . ە یــان بچیرۆككــردن)داســتان(پــشكشكردنی چیــرۆك 

چیـــرۆك یـــان ڕۆمـــان كۆم ك یرەكی ھزی ســـــــك ڕەگ
گانوەش پیوەست بو ڕەگزانوە ك بـریتین ل گـرچن و 

ھمیـــش گـــانوە ل . كســـتی و كـــات و شـــون و ڕووداو
شـوندا ئنجــام دەدرـت و كــاتی گـانوە و كــاتی گــراوەش 

یكك ل تكنیك ھرە گرنگكـانی گـانوە ل ڕۆمانـدا . "ھن
- ل یوانل ــــــتككـــــانی تـــــر گرنگتـــــر بكنیكمـــــوو تھ- 

ی كـاتنانی كارامانكارھـدا . )٣("بكـی تچیرۆك ی كو كـاتئ
 م كـاتئ دەشـ وە، كانت كاتی گی دەوتروە پتردەگ
ھر ئو كـات بــت ك خونرــك پویـستتی بــۆ خونــدنوەی 



 

كوە . چیـــرۆكانـــكـــاتی گ ـــت كووە دەردەكرەشـــر لھ
ـــ ـــەرەوە و تنـــانت جگی گ ـــونك ـــاریكراو نیـــی، چ ـــان دی ر ی

بگومــان مــادەم گــەرەوە چیــرۆك . خــونریش جۆراوجــۆرن
یان داستان دەگـتوە، بو پی ل برامبریشدا بۆگەرەوە 
ـــی ك ل دەرەوەی  ـــۆگەرەوەیكی واقیعی ـــش ب ھی، ك ئوی

 دەقكدا دەقكی، لگڵ بۆگەرەوەیك ك لنـاو پكھـاتی
بـوونی ھی، ك دەشــ بـۆگەرەوەش ب خــونر نـاو ببرــت 
ـــاو دەق، ك ھر  وات خـــونری دەرەوەی دەق و خـــونری ن
 یەرەوەش ھروەھـا كـاتی بـۆگھ یوە ھانچۆن كاتی گ

وەیانــــمــــان كــــاتی گھ ك . ل یــــریش ھ بم كــــاتكی ت
ــت ــی دەگوتر پ وەدا كانــ ــسی گ ــا: پرۆس ــراوە ك ک تی گ

ـــت نوە دەیخایانـــ گ ی كـــاتیی ـــاوە ك ـــریتیی لو م ـــۆ . )٤(ب ب
نموون ل ڕۆمانی ئو پیاوەی درەختك بـوو، ئگرچـی كـاتی 
 م لكــراوە، بــاری ن ــگ و ســاڵ دی ــان مان گــراوە ب ڕۆژ ی
ھچوونی ڕووداوەكاندا دیارە ك كاتی گراوە ئوەندە درـژ 

ـــی، بم لگڵ ئوە ـــانوە ك نی كـــاتی گ ك شـــدا ئاشـــكرای
ـــــانی یـــــان  ـــــانوەی چیرۆكـــــی ئم ڕۆم ـــــان كـــــاتی گ ھم
ــــــراوە  كــــــاتی گ رەوە، لنن خــــــوالی تی لوەیــــــدن خون

بم ئوە ئاشــكرای ك كـاتی گــراوە ل ڕۆمــانكی . كـورتترە
گورەی وەكــــو یۆلۆسیــــسی جیمــــس جۆیــــسدا بیــــستوچوار 

عاتوە. ســـانـــ ـــاتی گ ـــرەبم ك ھروەك .  زۆر لوە درژت
كات باسی كاتی گانوە و كـاتی گـراوە دەكرـت ل ڕووی 
ماوەی خایاندراوەوە، قسكردنی كـاتی گوتـار و كـاتی چیـرۆك 

ــشوە پ ــت د . ــرنگ ــان، گ ــاری ئم ڕۆم ــۆ شــیكاركردنی گوت ب
جــاركی تــر بگڕیــنوە بــۆ قــسكردن لســر كــاتی گوتــاری 

  .ختك بووڕۆمانی ئو پیاوەی درە



 

  
 - ٣-  

  
وەكـــو پـــشتر ئاماژەمـــان بـــۆ كـــرد گـــرانوە لو ســـاتوە 
دەســت پــ دەكــات ك ونگــرەك ل بیانییكــدا شــاگردەكی 

دیارە ئوەش ھۆكاركی دیاری ھی ك بـریتیی ل . دەردەكات
وتنــی شــاگردەكی . دواكو بۆچــوونڵ ئگل ش ھاوتــایمئ

انــــــاری گ ـــاری ڕۆمـــان یـــان گوت وە دەبستــــتوە بو گوت
 واقیــع ك وە لنزیــك دەكــات وانینــو تش ئمھۆكــارەوە، ئ
پی وای ڕۆمان ژانركی زیاتر نزیك ل واقیعوە و سـرباری 
ڕەھـاكردنی مودای خیــاڵ ل گـانوەدا، بم ھــشتا ژانــری 
ــع  ــاكردنی واقی ــشدا ون ــرك ئگر ل مودای نزیكی ڕۆمــان ژان

ــــــت، ئوا  بن ل نــــــاكردنو ول ــــــریتیی ل مودای دووردا ب
ــدا ك ســركوتنی نووســری ڕۆمــانیش بــۆ . ئاســتكی ھونری

ــــا و  ــــدە ب ئاســــتی توان ــــدوو، بن ــــی زین ــــانی دەقك برھمھن
ــــونركردنی  ــــۆ ب ھ ــــاتوویی نووســــرەوە ب شــــارەزایی و لھ
ـــــۆ  ـــــەرەوە ب ـــــای گ ـــــدازەی توان ـــــان ب ئن ـــــان، ی ڕووداوەك

  .چیرۆككردنی ڕووداوەكانبداستانكردن یان ب
 وەی ككی درەنــگ و دوای ئــوارەیكــاتی ئ ل گـرەكنو
دەخواتوە و ل زەمینیكدا ك دەش وەكو شون لبـار بـت 
بــۆ زیــاتر ڕەھــاكردنی خیــاڵ و خونبینــین، الوە ڕووتك یــان 

ــت دەبین ــووەك ــرۆڤ بدرەختب ــت ك . م نیوە دەگش ئمئ
ـــ ـــك ب ڕووت الو ـــوو كـــات ـــی بدرەختب ـــان وەكـــو مرۆڤك ی ی

دەردەكوــــــت، ئم ڕووداوە لبــــــری ئوەی ل ڕووداوكــــــی 
ــان  ــای ی ــاتر ل ڕووداوكــی خی ــت، زی ــع بچ ســرزەمینی واقی
. ڕووداوی نـــاو ئفـــسان و چیرۆكـــی نـــاو یۆتۆپیاكـــان دەچـــت



 

ئگرچی نووسر ھوڵ دەدات زەمینیك بۆ پـشكشكردنی 
 زەمینیك ك تا ئنـدازەیك گونجـاو ئم دیمن ئامادە بكات،

 كی ڕۆمـــانتییســـم كی ئنجام جـــوورئم ســــــت، بب
شوەیك ل بزۆر سپاندن یـان بزۆر جگكـردنوەی پـوە 

ھر ئوەش وا دەكـــات ك ونگـــرە الوەك ب تواوی . دیـــارە
 و پرسیارە لكی تردا ئئاست كات و لچاوی خۆی ن وا بب

ت ك ئایا ب ڕاسـتی ئو شـتكی لو جـۆرەی بینیـوە، خۆی بكا
یـــان ئوە لژـــر كـــاریگریی خیـــای فراوانـــی ســــاتوەختی 
مستی و تاریكی نو ئامزی درەخت چەكانی چمی قلیاسان 

لــرەدا ھر ل دەســتپكی . و جــۆركیش ل ترســدا ڕووی داوە
گــانوەدا بشــك ل كســتی ونگــرە الوەك وەكــو كســی 
دیـــــاری ئم ڕۆمـــــان ئاشـــــكرا دەبـــــت، ك كســـــتییكی تـــــا 
ئندازەیك خیاوی و تا ئاستكیش گۆشگیرە و بو پیش 

تیییمتـر كـۆمت كبگوتر وەی . دەشتیش دوای ئتـایبب
 وەوە بدەمـی ئ وەدرەخت لكـی شـی بـوونی مرۆڤواھ ك

 تنانت شاردا بو دەبتوە، ب ھۆی ڕەخن و سرزەنشت و
. ناوبردنی ب شت یان ب ئـاژاوەگ زیـاتر گۆشـگیری دەكن

 ـت كوەدا بۆمان ئاشـكرا دەبانگ دواتر ل دا ككات ل مئ
 و پاشخانكو ئت، بگیر بخۆڕسكی گۆش م بئ رج نییم
 ــزانییســتمان بــاری خبم وە ھــاتووە كــیی لتیییكــۆم

كــردووە ك ــت، زیـاتر وای لــنیــا بگیر و تو جـۆرە گۆشــب 
چـونك ئو ب تنیـا ل ماكــدا لگڵ بـاوكی دەژی ك ئویــش 

ندامم ئك.  
ــرۆڤ ب گی درەخــت پۆشــراوەی  ــدا ئو م ئم ل ڕۆژك
بینــی ك وەســتاكی بــۆ دواجــار ل ئیــشكی دەری كردبــوو، 
بم لگڵ ئوەشـــــدا ئو ھســـــتی ب جۆرـــــك ل خۆشـــــی 



 

نك ھســتی دەكــرد ل دەســتی ئو وەســتا خــراپ دەكــرد، چــو
ڕزگــاری بــووە و كــاتكیش ئو مــرۆڤ ب درەختبــووەی بینــی 
. ئاسوودە بوو، چونك ھستی كرد مسیحی ب خاچوە بینیوە

ئوەش بۆ ئم جۆرك ل ھستكردنی تایبتی ب بوونی خۆی 
ئایا كسـتی : ئستا ئو پرسیارە سرھدەدات. پ دەبخشی

ــــی ووەی ڕۆك گونجــــاوە بــــۆ ئتــــا چ ئاســــت گــــرە الوەكن
كســــتی توەریــــی ل ڕۆمــــانكدا ببینــــت؟ دیــــارە لــــرەدا 
نامانوت وەمی ئم پرسیارە بدەینوە، بكو ھوڵ دەدەیـن 
 یوەســـت بوە پكوەی گوتـــاری ڕۆمـــانی شـــیكردنمیـــان ل
ــــــانوە و ڕووداو و جــــــووی ئم كســــــتیی خــــــۆی و  گ

ــــ ــــانكوە ئو پیوەن ـــــتی و كــــۆی ڕووداوی ڕۆم سك دی ب
ــت ئاشــكرا بب مگــرە . وەنم وــرەوە ئ ــی ت بم ل ڕوویك

ـــادات و ھر  ـــشكی دەردەكرـــت چـــۆك دان الوە كاتـــك ل ئی
ـــات ـــار بك ـــار دەدات خـــۆی ك ـــی بی ئمش خاســـتی . بزووی

كسـتییك ك جۆرك ل متمانی ب خـۆی ھی و دەیوـت 
ی خۆی ڕابوەستت بتایبتی ل ڕگی كاركردنوە، لسر پ

ــو ھوــك بــۆ خۆســلماندن ســیر دەكــات و  ك ئمش وەك
دەش ل ئاستكی قووتردا بگوترت ئم كستیی بوای بو 
ــات ــاری دەك ــارابوونی مــرۆڤ دی . چمــك بۆچــوون ھی ك ك

 گرە الوەكنتی وسك بارەت بوە سشرەتایم سر لھ
 ئاینـــدەیی ـــشبینییو پئforeshadowing ـــت ك ودەردەك 

ئم كســــــــتیی توانــــــــای بردەوامبــــــــوونی ھی و ل الیك 
دەیوــت بــوونی خــۆی ھبــت، ل الیكــی تریــشوە نایوــت 
دەستبرداری ئـاوات تـایبتییكی خـۆی بـت ك ونگـرتن و 

كی شانبشانی ئوەش لو ڕۆژەوەی ك مرۆڤ بدرەختبووە
بینـــی ئوە بـــووە ئامـــانجی ك بدوای ئو درەخـــتوە بــــت و 



 

ــــدات وــــنی بگرــــت و شووناســــی ئاشــــكرا بكــــات . ھوڵ ب
ھرچنــدە برامـــبر ب پـــشبینی بــۆ ئوەی دواتـــر چـــی ڕوو 
ـــی  ـــدجار ب خرای ـــی ئم ڕۆمـــان ھن دەدات كســـتی توەری
ـــــــــتوە، وات ل شـــــــــوەی فالشـــــــــباكدا  ڕرەو دواوە دەگب

Flashback وەكزەش پــــــم دوو ڕەگوەی ئكۆبــــــوون ك 
وات گڕانوە بۆ ڕابردوو، پشبینی بۆ داھاتوو وەكو جیاوازی 

ئمش ل ڕۆمــان یــان . Anachroniesكــات نیــشان دەدرــت 
ـــت  نیوە دەگئ ـــت، ك كخـــستن ناودەبرـــو ڕ ـــدا وەك چیرۆك
داستان یان چیرۆك سیستمكی كاتی دوو تافیی ب پی كـات، 

ان تـكوە، ك تیـدا دوو دیمنـی كـاتی داسـتان دەبینـین، ك ی
 وەی كوەكو ئ میان كاتی ڕووداوی چیرۆك یان داستانكی

ــــــان ئوەی ك پیوەســــــتی . ڕوو دەدات ــــــاتی دووەمی بم ك
ــشتر و  كــاتی پ ــت بجین ك ــار یــان چیــرۆك ڕكخــستنی گوت

ار ك باسی ئم سرباری ئوەی زۆر ج. دواتر ناویان دەبات
ـــستاش  كـــاتی ئ ـــای وای ـــت، مان ـــر دەكر ـــشتر و دوات كـــاتی پ
ــــۆی  ــــانوە و ك ــــردای گ ــــت پیوەســــت ب ك ــــادەیی دەب ئام

ھر ل گڕانوەدا مسـلی . ڕەگزەكـانی ڕووداو و كسـتی
ــــاراوە ك ل دەرەوەی داســــتانی ئم  ــــت ئ م دكــــی ی چیرۆك

سرچاوە، یان ڕۆمانی، بم وەكو ڕووداوكی پشین وەكو 
ــی یكم ســیر دەكرــت ك ئویــش دەشــ ڕووداوی  چیرۆك
 ك ویش میتامۆرفیـسی كافكـایئ ت كمی میتامۆرفیس بكی
. دەبت سرچاوە بۆ میتامۆرفیسی ئو پیاوەی درەختـك بـوو

ھر لرەشــوە نگونجانــك ل شــوەی داڕشــتنی ناونیــشانی 
ــك دە كات ــت، چــونك ودا دەردەككــاوەی ڕۆمــان ــین ئو پی 

درەختك بوو، ل ڕووی سیمانتیكوە ئوە دەگینـت ك ئو 
ئفریدەبووە پشتر درەخت بووە و پاشان بووەت مـرۆڤ یـان 



 

ــــــك . پیاوــــــك مرۆڤ ك وەیئ یدا ھكدەق وەی لم ئب
 كدەبـــوا ناونیـــشانی ڕۆمـــان ـــیو پر بدەرخـــت، ھ بــووە ب

 ل و درەخ"بریتی بووایك بووئی پیاوت ." ـرەوە بل واتك
 ـسی میتامۆرفیـسدا بـووەتپرۆس ك لمرۆڤ ئاشكرا دیارە ك
ــــــت، نك  دەبینر مشــــــدا ئكســــــیاقی دەق ل درەخــــــت ك
ـــ، وات لــرەدا پرۆســسی بشــتبوون  درەختــك بــووبت مرۆڤـ

ل ڕاستیــــشدا گوھری . ھی نك پرۆســــسی بمرۆڤبــــوون
 ی میتــــامۆرفیس بــــریتییشــــی گوانچكی پــــــــسپرۆس ل

سروشتی، چونك گشی سروشتی ئوەی گۆڕانكاری برەو 
ب مرۆڤبوون ڕوو بدات، ك ئم پرۆسس نك تنیـا گـۆڕینی 
زینــدەوەرانی تـــر بـــۆ مــرۆڤ دەگـــرتوە، بكـــو گـــۆڕینی ئو 
 ـــت مـــرۆڤ بـــۆ بـــی دەوترپ وە كتفریـــدەبووەش دەگـــرئ

ی كـــای ـــوون بو مان ــــ مرۆڤب  شووناســـی ڕاســـتقینی مرۆڤـ
  .بدەست بھنت

ــدە   لم Foreshadowingئایــا بنمــای پــشبینیكردنی ئاین
دەقدا ل چ ئاســــتكدای؟ ئــــم پــــشتر باســــی كســــتی الوە 
ونگرەكمــــــان كــــــرد و گوتمــــــان ل دەســــــتپكی چیرۆكــــــی 
ڕۆمـــانكوە وەكـــو كســــك دەردەكوـــت ك برەو ئاینــــدە 

شی ئوەی بزانت ئو پیاوە بدرەختبووە بوانت، كات پرۆ
بم دوای ئوەی ك . چیــی و چارەنووســی ب كــوێ دەگـــات

پیاوە بدرەختبووەك ل الین پۆلیـسوە دەسـتگیر دەكرـت و 
ب تور لـــق و چكـــانی دەبـــنوە، ب جۆرـــك مـــژووی ئو 
ــراوە  ــدازەیك ســرەتا نزان بــوونوەرە ك مژوویكــی تــا ئن

ــایی ــتكۆت ــووەدا، .  د ــرۆڤ بدرەختب ــاتنی ئو م لگڵ كۆتاییھ
 وە ناكـات ككی ئـشبینییك ھـیچ پش نگـرەكنئیتر الوە و
دواتر چی ڕوو دەدات، بكو خۆی دەدات دەست ئو واقیعی 



 

ك ھی و وەكو ھر كسـكی ئاسـایی ڕۆژەكـانی ژیـان بڕێ 
ــــاو ھــــدەھنت ــــات برەو كۆتــــایی ھنگ ــــگ تــــا. دەك ك ڕەن

ســــیمایكی ئاینـــــدەخوازی و ئومــــدبوون ب بردەوامـــــی لم 
كســـتییدا ئوە بـــت ك دوای چنـــد ســـاك ل كۆتاییھـــاتنی 
 ی لكی ھـاوڕڵ كچگم لئ ،درەختبووەكب ژووی مرۆڤم

ك . باخی گشتی و لژر درەختكی سوز و تڕدا دانیـشتووە
 دەبینرـت و ئمش جۆرـك ل زینـدەگانی و ژیاندۆسـتی پـوە

ل ڕووكشـــدا وا دەردەكوـــت ك برنـــامیك بـــۆ ئاینـــدەیان 
لنوانیاندا دانرابت، ھرچندە تا كۆتـایی ڕۆمـانكش شـتكی 

بم دیــسان ب زوویــی و لكــاتی قــسكردنی . وەھــا نابینرــت
 ســـو كبـــری ئی لی ھـــاوڕكبـــۆ كیـــژۆ گـــرەكنالوە و

 بدرەختبـــووەوەكوە سركشـــی ك پـــشتر بدوای مـــرۆڤ
ــت چارەنووســی ب كــوێ دەگــات ــست بزان ــستا . بــوو، دەیوی ئ

 ب ـت كك ترسـنۆك دەبینرنـدازەیمۆی تـا ئـكی دەستسك
 مـــــان لئ دەكـــــات ك و درەخـــــتـــــژووی ئباســـــی م چـــــپ
ســبرەكیدا دانیــشتوون و ب جۆرـــك دەدوــت ك نایوـــت 

ــت، وات بزان ــان ــر بو نھنیی ــیچ كســی ت ــی ئوەی ئو ھ  نھن
ئمش ئوە . درەخت تڕ و پلوپـۆ سـوزە ل كوـوە ھـاتووە

نیــــــــــــشان دەدات الوە ونگــــــــــــرەك ك ئــــــــــــستا نك ھر 
ــادات ونشــی  ــو ڕــگ ن ــرتن بــووە، بك دەســتبرداری ونگ
ـــــت ك ئم  وە ئاشـــــكرا بر ئگوەی ئت لبگـــــرن، دەترســـــ

وەكی، ڕەنـگ درەخت سوز و تڕە نوەی مرۆڤ بدرەختبو
ــــت بردەم مترســــییوە وــــرەدا . چارەنووســــی بكل واتك

ئاشــكرا دەبـــت ئو الوەی ئوســا جۆرــك ل سركــشی تــدا 
ــــووەت كســــكی پارزكــــار و دەســــتبرداری  ــــستا ب ــــوو، ئ ب

  .سركشییكانی ڕابردووی بووە



 

ــایی  ــرۆك ســ پ ــان یــان چی بگومــان ئوە ئاشــكرای ڕۆم
 ك یرەكی ھس وە كنكـان كـۆدەكزە دووەمییكۆی ڕەگ

ك . ، دەق، گــــانوە)داســــتان(ئوانــــیش بــــریتین ل چیــــرۆك 
گانوەش ل میانی كرداری گانوەدا ڕووداو و كـارەكتر 
و كــــۆی جــــوو و پیوەنــــدییكانی نــــوان پكھاتكــــانی دەق 

ئگر چیـــرۆك ھـــاتنی ڕووداو و جـــووی . پـــشكش دەكـــات
دەق گوتـاری نووسـراو، یـان زارەكیـی "بت، ئوا كستییكان 

لبر ئوەی دەق بــریتیی ل گوتــار . ك دەتــوانین بیخــونینوە
ھر . ی ھبــت)گوتـاربژ(كوات دەبـ نووسـر یــان قـسكر 

لرەشوە كردار یان پرۆسسی برھمھنان، دەش ب الینی 
ـــانوە گ ـــت وات م دابنریی . ســــــان دەقوە، ھروەك ل می

چیرۆك دەناسین بوەی ك چیرۆك بابتی دەقو گـانوەش 
ــــان ــــسی برھمھن پرۆس وەی ك٥("دەناســــین ب( . ــــستا لئ

چیـــــرۆك و دەق و " ئو پیـــــاوەی درەختـــــك بـــــوو"ڕۆمـــــانی 
 ،یـــان ھ ـــایی ســـرەكی ئامادەبوونی ـــو ســـ پ ـــانوە وەك گ

یش گوتار ئامادەبوونی ھیو پروەك بنـد. ھرچوە ھە ئ
 كبچووكترین ی ب ڕست ك یو جۆرە ھبۆچوونی ل ڕوون

بم ئوە ئاشــكرای . یــان ب یكی ســرەكی گوتــار دادەنــت
 ل و ڕەنــگ گــری دەالالتســادەترین بونیادیــدا ھ ل ڕســت ك
ـــۆ ئوە  ـــاتر ھبگرـــت، ئمش ســـرنجمان ب دەاللتكـــیش زی

ك برز دەكـاتوە و بو ڕادەكشت ك دەق زیاتر ل پرسـیار
ــانبینییك برھم دەھنــت ــیش زیــاتر ل جیھ ــرەدە . پر لھ

 ریبــاوت ــاراوە ك ئوەش ھ ــت ئ ــان د ــی ڕۆم ــاری دەق فرەگوت
 ك یدەبیــــیو ژاتــــرە ئڕۆمــــان ئ ی كو بۆچــــوونڵ ئگل
 ب دیـــارە واقیعـــیش بارگـــاویی وە، كـــیع زیـــاتر نـــزیك ل واق

  .و بۆچوونی جۆراوجۆرڕوانین و لكدانوە 



 

ئگر لم ڕوانگیوە سیری ڕۆمانی ئو پیاوەی درەختـک 
بوو بكین، ئوە دەب لو جومگ سرەكیانی دەقكوە دەست 
پـــ بكیـــن ك ل شــــوەیكی ئۆرگانیـــدا پـــكوە پیوەســــتن و 
دەجوون و ل ئاستكی تردا دەالالتی جۆراوجۆری كـۆمیتی، 

ھمـــوو ئمـــانش ل . نی برھم دەھـــننسیاســـی، فیكـــری، جـــوا
ـــانوە ـــوون و ژی ـــووتردا پیوەســـتن ب گوھری ب . ئاســـتكی ق

كســتی توەریــی ڕۆمــانك و كســتیی دووەمییكــانیش ھر 
یك ب شـــوەیك دەجـــوون و نـــونرایتی ڕووبركـــی ئو 
واقـــــیع دەكن ك ڕۆمـــــانك ب جۆرـــــك ل فزای خیـــــای و 

ـــشتریش فانتـــازییو رچـــی وەكـــو پگی دەكـــات، ئســـترجە ب
گوتمــان ل ھنــدێ جــار و ل ھنــدێ شــوندا ئو فزا فانتــازی و 
 ی مرۆڤوەش وای كردووە جووبووە و ئدروست ن یییاخ
بدرەختبووەك زیاتر میكانیكان دەربكوت لبری ئوەی سـیما 

ا دەكـات ھر ئمش و. و سروشتكی ئاسایی واقیعیانی ھبـت
بوابـــــوونی خـــــونری نـــــاوەوەی دەق و تنـــــانت خـــــونری 
دەرەوەی دەقكش بو جــــــــۆرە جــــــــووی و بو شــــــــوازی 
ــت، ك ئوەش ل ئاســتكی  كی الواز بــوون گۆڕانكــارییش بواب
قــووتردا زەمینخۆشــكر بــت بــۆ ئو ئنجــام تراژیــدییی ئم 

ــتوە ڕووی دەبڕووب تییســكی تــ. كــای ــۆ خــونری ب وات ر ب
 تراژیـــدیا ل ـــتدواتــر دەب دا ڕووداوی دیـــار كم ڕۆمــاندەق ل
ســـــاتكوە دەســـــت پـــــ دەكـــــات ك بینینـــــی یكمجـــــاری ئو 
ڕووداوەی، وات ڕووداوی بوون ب درەختی مرۆڤك، بم پاش 
بردەوامبــــوونی كــــرداری گــــانوە و برزبــــوونوەی ئاســــتی 

ا و گیــــشتنی ڕووداو ب جــــووی ل چنینــــی چیرۆكــــی دەقكد
خـونر چـی درەخــتك دەبینـت ك بـووەت درەختكــی . كۆتـایی

ونگرە الوەكش دەبینت ل كسكی سركش و . سوز و تڕ
خوازیــاری زانینــی شــتكانوە لگڵ كچــك لبــن درەخــتكی 



 

نوەی مرۆڤ ب درەختبووەكدا دانیشتووە و كسـكی خۆپـارز 
درەخــــتكی نوەی .  ڕابــــردووی خــــۆیتیو دەســــتبرداربووی

مرۆڤ بدرەختبووەكش ك ب ھۆی ھوی باخوانكوە بـووە 
بو درەخت، ئستا جگیر بووە و وەكو ھر درەختكی تری نـاو 
بـــاخی گـــشتی ســـوز و تڕە و خاســـت دووالینكـــانی بـــاوكی 
ــاوە و  ــدا نم ــاوكی ت ـــت مرۆییكــانی ب خاس دەســت داوە، واتل

ك خــونر ئم ســرئنجام . ستا ب تنیــا درەختكــی ئاســاییئـ
دەبینت دەش بپرست گوتاری ئم دەق چی پـشكش دەكـات؟ 

ئایــــــا لو چیرۆكــــــی : ل ئاســــــتكی تــــــردا ئــــــمش دەپرســــــین
میتامۆرفیسی ك نووسر وەكو چیـرۆك دەقكیمـان پـشكش 

سـیم، دەكات و ل پرۆسسی گانوەدا ك گانوەی كسی 
چ گوتارك برھم دت؟ یان ئو پرسـیارەی ك ئم دەق وەكـو 
 م دەقــانبینی گــشتی ئ ــا جیھ ــاتوە چیــی؟ ئای ــار برزی دەك گوت

  وەكو كۆی دەالالتی دەقك چیی؟
  

 -٤-  
ئو پیـاوەی درەختـك "بۆ ئوەی لبارەی گوتاری ڕۆمانی 

ــوو ــو جوگرافیــ" ب وە بــۆ نــن ــر دەگڕی ــدوین، جــاركی ت ای ب
دەقك، چونك ئـم پـشتر گوتمـان ڕسـت بچـووكترین یكی 
گوتـــارە، ئم ل كاتكــــدا ك گوتــــار دەقكـــی نووســــراو یــــان 

دەقیش زنجیرەیكی ڕكخراوە . زارەكی بارگاوی كراوە ب مانا
ئگر ڕسـت ھگـری زیـاتر ل . ل ڕستی بدوای یكداھاتوو

تی زۆری جۆراوجۆرە، دەاللتك بت، ئوا دەق ھگری دەالال
 ـــــــك لر دەقـــــــت گوتـــــــاری ھنجامیش دەكررئم ســـــــب
چوارچوەی گوتاری فیكری، فلسفی، مژوویی، ئایدیۆلۆجی، 
ئیــــستاتیكیدا بــــت و لو میانشــــدا ئاڕاســــتی جۆراوجــــۆر و 

  .جیاواز بگرتوە



 

  گوتاری كات
" ئو پیاوەی درەختك بوو"دەستپكردنی چیرۆكی ڕۆمانی 

ژوویی دیاریكراوی نیی، بكو لو كاتوە دەست پ كاتكی م
ــت ەرەوە دەــ گ ــات ك ــو : "دەك ــرە الوەك نی ئو ڕۆژە ونگ

ردەم ســتۆدیۆكب یــشتكــاتی خــۆی گ عات درەنگتــر لســ ."
كوات لــــرەدا ئاشــــكرای ســــرەتای كــــات دیــــاری نكــــراوە، 

 شتكی گشتی لبارەی كـاتوە پـشكش" ئو ڕۆژە"دەربینی 
دەكــات، كوات ل ڕووی مــژووییوە ســرەتایكی ئاشــكرا و 
ــانكدا  ــی ڕۆم ــۆ دەســتپكردنی ڕووداو ل چیرۆك ــاریكراو ب دی

ـــت وەوە . نابینرانـــ ـــاتی گ ـــگی ك ڕ ـــر ل ـــ دوات كوات دەب
ھوــی دیــاریكردنی گوتــاری كــات بــدرت ك بگومــان ئویــش 

 ئو كاتی ك جیاوازە ل كاتی گانوە، چونك كاتی گانوە
. چیرۆكی ڕۆمانك پویستتی بۆ گانوە یـان بـۆ خونـدنوە

ــەرەوە دەــت ــر گ ــۆ ونگــرە الوەك : جــاركی ت ئو ڕۆژە ب
ھر ئو . ســرەتای ژیــانكی پــ ل برپرســیارتی زیــاتر بــوو
ــار بكــات ــاری دا وەك ونگــری گڕۆك ك ھر ئو . ڕۆژە بی

و برەو سـرچنار كوتڕێ، ڕۆژە كامراكی خۆیی ھگرت 
بم دەمو عســــر وردە وردە زەوقــــی گــــۆڕا و تــــا دەھــــات 

ـــوو  ـــر دەب ـــان، ل(بزارت ـــاتی ). ١١-١٠ڕۆم ـــستا ب ئاشـــكرا ك ئ
دەستپكردنی ڕووداو و جوو ڕۆژـك، ڕۆژكـی دیـارینكراو 

بم تنھــا ئوە ھی ك . ك دەشــ ھر ڕۆژكــی ســاڵ بــت
ویش لو وەسفی ك گەرەوە بۆ دەزانین وەرزی گرمای ئ

 ـــتدەموچاویـــدا د رەق بچـــۆن ع ی دەكـــات كـــرەك ونگ
ــانوەوە ب نزیكیــی ســرەتای . خــوارەوە ی گــگڕ م لب

دەســتپكی ڕووداوی چیرۆكــی ڕۆمانكمــان بــۆ دەردەكوــت 
دوو ســـاك دەبـــوو خـــك ل دیكتـــاتۆریت : كاتـــك دەـــت



 

كوات ئــــــم ئــــــستا ). ١٢ لڕۆمــــــان،(ڕزگاریــــــان بووبــــــوو 
ــی ســای  ــژووی ڕاپڕین م ك یكــی دیاریكراومــان ھژوویم

ــانك دوو ســاڵ دوای ئو )١٩٩١( ــی ڕۆم ە، دەســتپكی چیرۆك
مژووەی، كوات ئستا ب نزیكیی ل ڕگی كاتی گراوەوە 
ــاوینی  ــرۆكك دەوروبری ھ ــاتی دەســتپكی چی ــین ك ك دەزان

١٩٩٣تــایبوەســفی  دەكــات، ب ەرەوە لــگ و بــارەی كتی ئ
ونگرەكدا بتایبتی ل وەسفی عرەقكردنوەیـدا پـشكشی 

ـــشان دەكـــات ـــاتر وەرزەك دەستنی ـــاتی . دەكـــات زی ھروەك ك
كۆتاییھـــــاتنی چیرۆكـــــی ڕۆمـــــانك ھمـــــان شـــــوەی كـــــاتی 
 م دیـــسان لب ،ویـــش دیـــاریكراو نیـــیی ئككردندەســـتپ

ك گـەرەوە ل گـانوەدا ئاشـكرای ڕگی كاتی گـراوەوە 
دەكات ب نزیكیی كاتی كۆتاییھاتنی چیرۆكك ئاشكرا دەبـت، 

ــت ــك دە زەكــانی : كاتك دوای ڕووداوە گومانئامــد ســا چن
پیاوكی درەختئاسا، كاتك خكی شار و شارانی تر خریكـی 
شـــــــڕكردن بـــــــوون لگڵ ئو ھژاریـــــــی بـــــــ وـــــــنیی 

ملری مرتاسرمی باسـكردنی سرگتی گرتبووەوە و سـك
 ـــروپ ـــانی گ ـــاویی بباكك ـــوون ل شـــڕە خون خۆپاراســـتن ب
ــرا ســامانكانی  ــدەتوانی وەك ب ــدارەكان، ك چــی تــر نیان چك
ممــلكت لنــوان خۆیانــدا دابشــكن، ل عســركی درەنگــی 
سرەتای بھاردا، لسر كورسییكی تخت لژر درەختكی 

 تڕوبدا لگڵ كیژۆیكی ھاوڕی ل بـاخی برزی سوزی
ئاشـــكرای شــــڕی ). ١٤٥-١٤٤ڕۆمــــان، ل(گـــشتی دانیـــشتبوو 
ل .  دەســــــــــتی پــــــــــ كــــــــــرد١٩٩٤-٥-٢نــــــــــاوخۆ ل ڕۆژی 

 تـازە دەسـتی پـ ڕەكـشتا شـت ھوشدا دەردەكوەكانگ
كـــردووە، ھر بـــۆی خكـــی باســـی خۆپاراســـتن لو شــــڕە 

 ك دەســـــــتپكی ڕوواوی دیـــــــارە ئـــــــستا ئاشـــــــكرای. دەكن



 

ــایی ١٩٩٤ و شــڕی نــاوخۆش ١٩٩٣چیــرۆكك ســای   و كۆت
چیــــرۆككش چنــــد ســــاك دوای ڕووداوە گوماناوییكــــانی 

یدرەختبــــــــووەكب وەدا . مــــــــرۆڤانــــــــگ م وەكــــــــو لب
 ن، واتڕە دەكو شـك باسی خۆپاراسـتن لت خودەردەك

دا تنپڕیـوە ھشتا كاتكی زۆر بسر دەستپكردنی شڕەك
. زۆر كــۆك نیــی" چنــد ســاك"بــۆی ئمش لگڵ دەربینــی 

بۆی ھر چۆن ڕۆمـاننووس ل دیـاریكردنی سـرەتا و كۆتـایی 
كاتی چیرۆكی ڕۆمانكدا ورد نبـووە، دیـسان ل دیـاریكردنی 

یك ھویــیكوای بــۆ . كــاتی ڕووداوەكانیــشدا ت ئایــا دەشــ
ل ویـــیكو تئ كخـــستنی بچـــین كڕ وە و لانـــكـــاتی گ 

 ـــــت ك نیوە بگراوەشـــــدا ئـــــاتی گ ـــــانوە و ك كـــــاتی گ
ســــردەمی شــــڕ و ھژاری و نھــــامتی ژیــــانی خـــــك و 
ھرەســھنانی زۆرــك ل ئومــدەكانی خــك ب ھــۆی شــڕی 
ناوخۆوە، ئو تكوپكییی ل كاتـدا دروسـت كردبـت، یـان 

ر پــی وا بــت ك ئو كــات پیوەنــدی بوەوە ھی ك نووســ
وەكــو مــژوو نانووســـتوە، بكــو كــات بــۆ برجســتكردنی 
 ت ڕووداو لناشـــــ ـــــت، چـــــونكنكـــــار دەھڕووداوەكـــــان ب

  .دەرەوەی كات و شوندا بوونی ھبت
دیـــارە لســـر بنمـــای كـــاتی گـــانوە و كـــاتی ڕووداوی 
 چیرۆكــی ڕۆمــانك لســر زەمیــنی واقیــع، دەشــ بگوترــت

 كــــــدا ڕوو دەدەن، كژوویم ل كــــــانی چیــــــرۆك ڕووداوەك
 ی كو واقــــیعرەی ئگــــو ب كارەســــات ل كــــی پــــژوویم
ــژووی شــڕی  م ــدا ڕوو دەدات، ك ی تكــرۆك ڕووداوی چی

وســاوەكانــوان بــرا چنانی . نرەســھھــۆی ھ ـــتوەش دەبئ
ــدین ســاڵ بــوو  ئو ئومــدانی ك جمــاوەری ئو واقــیع چن



 

و لر ئك ھڕ نیـــــانچنیبوو، دیـــــارە شـــــر ئـــــازادی ھســـــ
. ئومدانی ھرەس پھنا، بكو جوانییكانیشی ناشـیرین كـرد

ك دەشــــــ ل ئاســــــتكی تــــــردا بگوترــــــت كــــــۆی ڕووداوی 
میتامۆرفیس ل ڕۆمانكدا ك گۆڕینی مرۆڤك بۆ شـتكی تـر 
برھمــــی ئو ھرەســــی ئومــــد و ھیــــوایی و ببھــــاكردنی 

ئمش ئو پرســیارە . ڤ لو شــڕەدا ب ھمــوو مانــایكمــرۆ
ـــــاتوە ـــــیی ك دەقك برزی دەك وات پرســـــیاری . گوھری

ئوەی چــۆن شــڕ ئومــدەكانی مرۆڤــــ دەڕوخنــت و چــۆن وا 
ـــ نك  ــان پــشل بكــرن و بــوونی مرۆڤـ دەكــات بھــا مرۆییك
 .وەكو گوھر، بكو وەكو ڕووخساریش گرنگییكی نمنـت

ئگرچی ئاڕاستی میتامۆرفیس وەكو پـشتریش گوتمـان بو 
ئندازەی نگتیف نیی ك بتوانرت بكرت دەرھاوـشتی ئو 
یدا ھكواقیعـــی دەرەوەی دەق ل ـــاجۆرەی ك . بـــارودۆخ ن

ـــــــــشوە نووســـــــــر  ھروەك ل ڕووی بونیادنـــــــــانی كستی
ەكانی كستییكی لو جۆرەی بینـا نكـردووە ك لژـر فـشار

 ـــــت ب ـــــوون بدرەخ ـــــاریی وات ب ـــــدا ئو گۆڕانك ـــــاخی خۆی ن
ـــدات ـــدا ڕوو ب ـــراو تی ـــانی بواپك ئمش . شـــوەیكی بابتی

ــــاتر لوەی ملكچــــی  ــــاری ڕۆمــــانكی ك زی ڕوویكــــی گوت
ــانت  ــاو واقیــع یــان تن جۆرــك ل یاساوڕــسای جووكــانی ن
فانتازیـــــا و خیـــــاڵ بـــــت زیـــــاتر ملكچـــــی یاساوڕـــــساكانی 

)دیــــوئیكس ماشــــین(نــــدنی . یجوو ش وای كــــردووە كمئ
پیــاوە بدرەختبــووەك میكانیكــان دەربكوــت و بــۆ خـــونر 

  .جگی قایلبوون یان بواپكردن نبت
  



 

  گوتاری شون
كات باسی شون دەكرت ل چیرۆك و ڕۆماندا، مبسـت 
 گڕان بدوای وەمی ئو پرسیارەدا ك ڕووداو ل كوێ ڕوو

كوات بو پی شـون ھمـان شـوەی كـات یكـك ل . دەدات
ھروەك مبســت ل . بنمـا سـرەكییكانی چیـرۆك و ڕۆمـان

ـــارەكتر یـــان  ـــت ك بكی فیزیكـــی ھـــای شـــون ئوەی ك دنی
ــــت ــــت و بجوو ــــر ب ــــدا جگی ھروەك شــــون . كســــتی تی

ســــرباری ئوەی ك بھــــای فیزیكــــی ھی، دیــــسان بھــــای 
ــــشی ھی ل دەقــــدا، ئوەش وا دەكــــات ك شــــون ئیستات یكی

 تی یـــان ژیـــانی پـــزینـــدووی ـــك لـــت جۆروە بویـــستی بپ
شـــون ئاســـایی بكــار دـــت بـــۆ ئامـــاژەكردن ب . "ببخــشرت

ژیــــنگی كــــۆمیتی ك تیــــدا ڕووداوەكــــانی ڕۆمــــان ڕوو 
ــسانوە ئوە ئاشــكرا دەبــت ك . )٦("دەدەن ــۆی ئم ق وات ل ك

میــنی ڕوودانــی ڕووداوەكــانی چیــرۆك و ڕۆمــان و شــون زە
بب بوونی شون ناكرت باسی ھیچ كام ل ڕەگزەكانی تری 
 ن بشــو ك یش ھو بۆچــووننـدە ئرچــت، ھڕۆمـان بكر
ڕەگزی ســـــیم دادەنـــــت ل دوای كـــــارەكتر و گـــــرچن و 

بم ل الیكی تریشوە بۆچوونی لو جـۆرە . تنانت كاتیش
ییر دەكـات ھر سـخی كـارەكتن وەكو بـایخی شوبای ك 

ـــت"و ھر لو بۆچوونشـــوە  ر دادەنـــارەكت . )٧("شـــون ب ك
گــــرنگ ئاگــــاداری ئو چوارچــــوەی بــــین ك تیــــدا ڕووداوی 

مبسـت لو چوارچـوەیش تنیـا پـگ . ڕۆمانك ڕوو دەدات
یـــان شـــونی جـــوگرافی نیـــی، بكـــو كـــاركرە كـــۆمیتی و 

دیارە كاتك باسی بـایخی . )٨(مژووییكانیش ھروەھا گرنگن
شون دەكین پیوەست ب ڕووداوەكانی ڕۆمان، دەب ئامـاژە 



 

بۆ جۆرك ل ڕۆمانیش بكین ك ب ڕۆمانی دەرەوەی شـون 
  .ناودەبرت، بم ئوەیان باسكی ترە

ئو پیاوەی "لرەوە ئگر سیری شون بكین ل ڕۆمانی 
، ئوە شـــونی ڕووداوی ڕۆمـــانك وەكـــو "ەختـــك بـــووك در

. جوگرافیــا ســلمانی و قلیاســان ك گونــدكی نزیــك ســرچنارە
ئوەی شـــــون ب خـــــونر دەناســـــنت ل ئاســـــتی یكمـــــدا 
 ەرەوەوە، واتــــر زمــــانی گســــل یكنوەســـفكردنی شــــو
ناســــاندنی شــــون ل ئاســـــتكدا دەچــــت ســــنووری ئركـــــی 

ەرەوەوە، لھـۆی ڕووداوەوە گ ن بئاستی دووەمیشدا شو 
ئگینا ئگر شون ل ڕۆمانكدا ھیچ ڕووداوكـی . دەناسرت

ـــوونی ئو  ـــۆ ب ـــی ب ـــای وای پاســـاوك نی ـــدا ڕوو ندات، مان ت
نم . شـــــول ی كنو خـــــاـــــت لـــــك بكش یمئ ڕەنـــــگ

ـــت ركردن بســـل روەســـتان و قـــسسی لـــای . ڕۆمـــاندا م
ــین شــون ــانكدا ئو ســتۆدیۆیی ك ونگــرە یكم  ل ڕۆم

ـــــانكدا  ـــــردووە و ل ســـــرەتای ڕۆم ـــــدا ك ـــــاری ت الوەك ك
ستۆدیۆك ل ڕاسـتیدا . وەستاكی لو ستۆدیۆی دەری دەكات

ڕۆكـــی ئوتـــۆی نیـــی ب پـــی درـــژەی ڕووداو ل چیرۆكـــی 
 ســتۆدیۆك ك وەیــرەدا ئل وەی گــرنگم ئدا، بكڕۆمــان

ـــرە الوەكدابشـــداری ـــاكردنی كســـتی ونگ ـــات ل بین .  دەك
 م ســــــتۆدیۆیگــــــرە الوە لنم وئ و ڕووەوە كویــــــش لئ

ئم مانـای ئوەی ك خاسـتی ونگریـی لوێ . شاگرد بـووە
وەرگرتــــــووە و ھر جــــــوویكی دواتــــــریش ك ل بــــــواری 
ونگرتنـدا بیكــات ئاســایی، چــونك پـشتر زەمیــن بــۆ كســتی 

ــۆ ــات ئامــادە ئو ب ــار بك ـــت و ك ــر بجوو ــو ونگ  ئوەی وەك
  .كراوە



 

شونی دووەم سرچنارە ك ونگـرە الوەك دوای ئوەی 
 ـنوێ ووێ و لئ ـتیار دەدات بچی دەریدەكات بوەستاك

ــت ــۆی . بگر ســرچنار ل ڕووی ڕوداوەوە بشــدارییكی ئوت
ــرۆككدا ــی ل ڕووداوی چی اردا بكــو ل وەســفی ســرچن. نی

گەرەوە ئوە نیشان دەدات ك چۆن سرچنار جـگیك بـۆ 
ئوەی خــك كــاتی خۆیــانی ب دانیــشتن و خــواردنوەوە تــدا 

ھروەك ئو وەســـفی بـــۆ ســـرچنار و بـــۆنی . بســـر برن
ــا  ــت، تنی دەكر ــرە الوەك ــاریگریی لســر ونگ عرەق و ك
 دەشــــت وەكــــو زەمینخۆشــــكردنك ســــیر بكرــــت بــــۆ ئو

 وەی كـــــت بدەین گـــــرە الوەكندواتـــــر و ی كنگـــــاوانھ
ناتوانــت ئو ئــوارەی خــۆی ل ئــارەزووی خــواردنوە ڕزگــار 
ـــاتوە  ـــر ســـرەتای ڕووداوی ســـرەكی لو ك ـــات، ك دوات بك
دەســت پــ دەكــات ك ئو ب تنیــا دەچــت چمــی قلیاســان و 

ـــت دەبین كوە و پاشـــتر الوە ڕووتـــ. دەخـــوات ل واترەوە ك
شونی سـیم دەسـت پـ دەكـات ك ئویـش بـن درەختكـانی 
 ك ،كوتنـــی الوە ڕووترەتای دەركســـ ك مـــی قلیاســـانچ
پاشتر ب مرۆڤ بدرەختبووەك ناودەبرت دەست پـ دەكـات 
ــــاری  ــــانك و گوت ــــشدا ڕووداوی ســــرەكی ڕۆم ك ل ڕاستی

ــی ئو مــرۆڤ ب ــانك پیوەســتن ب دەركوتن  ســرەكی ڕۆم
ونگرە الوەك كات دەخواتوە، لگڵ وەسفی . درەختبووەوە

ســرچنار و ئوەی ئو ڕۆژە لوێ بینیــوتی ل دیــمن و لو 
 كـانی خۆیـانن لربردنی كاتسـرۆشـی بچـۆن پ ی ككخ

ونگـرە . ساتوەختكدا ك گرانی و نبـوونی یخی گرتـوون
كانـــدا دەینـــك و دیموەســـفی خ ل بـــاریی الوەكـــت نالو

ــشتی وەكــو كــۆمگ و نــامورادی و  ــاری ژیــانی خــك بگ ب
. بــزاری و بتــاقتی كســانكیش وەك تــاككس نیــشان بــدات



 

 ن ت كب وەمان پوە ئشم نیشاندانپشتی ئ ل دەش ك
 ل ــت، ن ئاســوودە ب گــا كــۆم عدالتــی كــۆمیتی ھی ت

وتـــۆ ھكی ئژیانیــشدا ئاســـوودەیی ســـت بكـــان ھتــا تاك ی
بھای ژیان بكن، ك ئمی دووەمیان دەش دیسان بشكی 
ـــت و  بوە ھكتیییـــۆم ـــوونی عدالت ك ـــدی ب نب پیوەن
 ــــرۆڤ ب ــــت ك م بوەوە ھــــدی ب ــــشی پیوەن بشــــكی تری
ــا و  ــات ئاســوودەیی ڕەھ ــدەبووەی ك ناگ سروشــتی ئو ئفری

كی تر كشكانی مرۆڤــ كشی ب مانای. ھرگیز ئارام ناگرت
ئنتۆلۆجیــانن و ل باشــترین ئاســتی ژیانیــشدا ھــشتا مــرۆڤ 
لبردەم ترســـــــــــی گورەی نگیـــــــــــشتن ب خواســـــــــــت و 

كانیدایردەم . ویـــــستبوە مـــــرۆڤ لوەشـــــرووی ئســـــ ل
 وەش لئ ك ،ناوچوونــــــدایورەی مــــــردن و لترســــــی گم

نـــی و مترســـیی ئاســـتی دیـــار و نادیـــاردا ســـرچاوەی نگرا
گورەكــانی مــرۆڤ، ك دەشــ زۆریــنی ئوانی گــەرەوەی 
چیرۆكی ڕۆمانك باسیان دەكـات، ل سـرچنار دانیـشتوون و 
ـــۆ  ـــا ب ـــان ب خـــواردنوەوە بســـر دەبن تنی ـــانی خۆی كاتك
ئوەبـــت ك بـــۆ ســـاتك خۆیـــان ل خم گورەكانیـــان دوور 

وانیش ھمان شوەی بخنوە و ب ئاسوودەیی بژین، بم ئ
ونگرە الوەك ھر ك كمك مست دەبن زیاتر خمكانیان 

ـــت ـــاتر دەب ـــان زی ـــارەی ئازارەكانی ـــت و قب دەورووژ . واتك
لرەدا سرچنار وەكو شون ھرچندە ل ڕۆمانكدا جـگی 
ـــانی وەســـفكانی  ـــار نیـــی، بم ل می ڕوودانـــی ڕووداوی دی

گرە الوەكوە ڕۆی شون دەبینـت گەرەوە و قسكانی ون
  .وەكو ڕەگزكی ھونری

ـــــــرین ڕووداوی  ـــــــی قلیاســـــــان ك گرنگت شـــــــونكی چم
ــار ئو  ــدا ڕوو دەدات، بــن داركــی گورەی كن ی تكڕۆمــان



 

ك ڕووداوی دەركوتنـــی . چمی ك ئـــاوەكی پـــدا دەڕوات
ــاركی نائاســایی  ــرۆڤ ڕووتك لوێ ڕوو دەدات، بم ل ب م

لبر ئوەی وا پـدەچت . ینیندا ونگـرە الوەك ئو دەبینـتب
ونگرەك سرخۆش بـت و ل ئنجـامی ئوەشـدا بئاگـا بـت 
ـــان  ـــدەخون ی ـــك ل زین وەكـــو جۆر كـــی الوە ڕووت ك بینین

ھروەك ل الیكـی . ڕشكوپشكی چاوەكانی لـك بـدرتوە
رەك ل بـاركی تریشوە ئگر ئوەش ل بیر بكین ك ونگ

ـــشتا ئو  و ڕووداوەدا، ھـــی ئ ـــاتی بینین ـــووە ل ك نائاســـاییدا ب
شوازەی ئو مرۆڤ ڕووتی لنو ڕەگوڕیشی درەختكوە 
ــــۆ  ــــت دەرەوە شــــوازكی الوازە ب وە دــــاوەك ــــاو ئ ــــان لن ی

ـــــدا ـــــان چیرۆك ھروەك . دروســـــتكردنی ڕووداو ل ڕۆمـــــان ی
ــ ز ــك ئامادەكــارییكی نابابتیانشــ ك ب ــار مرۆڤ انینــی ھۆك

لناو ئاو یـان لنـو ڕەگوڕیـشی درەختـكوە بـت دەرەوە و 
ك ئم زیـاتر لوەی ك برھم . نیوەدرەخت نیوەمرۆڤ بـت

ــشتی دیــدكی فیكــری یــان فلــسفی بــت، وەكــو  و دەرھاوی
ڕووداوی نـــــاو ئو چیرۆكـــــانی جنـــــۆك وای ك دەمـــــاودەم 

ـــــدرنوە ڕ. دەگ ـــــك ل كی كانی ڕاســـــترەكییزە ســـــەگ
چیرۆك یان ڕۆمان خیا و دەش خیای فانتازی ڕووداو و 
دیاردەی سیر دروست بكات، بم ھمیـش ئو ڕووداوانی 
خیــای فانتــازی دروســتیان دەكــات، یــان برھمیــان دەھنــت 
دیدكی فیكری و فلسفی ل پشتیانوەی و پرسـیاری دیـار و 

ھم دەھنــن، ك دواجــار ئو دیــد و جۆرــك ل جیھــانبینی بر
جیھــانبینیی ل چوارچــوەی ئاڕاســتیكی فیكــری و فلــسفیدا 

بتایبتی ئگر ھی سـرەكی لم . جگ بۆ خۆیان دەكنوە
ـــت، ئوا  ـــامۆرفیس ب ـــك ل میت ـــانی جۆر ـــاندا برھمھن ڕۆم
میتــامۆرفیس ك ڕوودانـــی گۆڕانكـــاریی ل مرۆڤـــدا بـــۆ ئوەی 



 

 ـتتوانـایی ببستی دەرخـستنی ببم وە بكی تر، ئفریدەیئ
شـــوازی . و ناكـــارایی و چارەڕەشـــیی مـــرۆڤ لم گردووندا

ــدا دەبینرــت،  گۆڕانكــارییكش وەكــو ل میتامۆرفیــسی كافكایی
زەمینیكـــــی لبـــــار فراھم دەكـــــات بـــــۆ قناعتھنـــــان بو 

وازی گۆڕانكــارییدا زەمیــن. شــم دەقم ئایــا لی گــۆڕانی ب
مرۆڤك بۆ درەخت، خونر دەگینت ئو قناعتی ك ئو 

  گۆڕانكاریی شتكی سروشتی یان ئاسایی؟
ئوەی جـگی ســرنج مـرۆڤ بدرەختبــووەك ل یكــك 
ل باخكـــــــانی قلیاســـــــان تلبنـــــــدكی بدەوردا دەكرـــــــت و 

بم ئو دەبــــتوە ب مـــرۆڤ . پاسوانكیـــشی بـــۆ دادەنرـــت
دواتـر ل شـونكی . ڕووتك و بسر تلبندەكدا باز دەدات

تر ك ئویش گڕەكی ڕزگاریی لناو بینـایكی تواونكـراودا 
ل ڕاستیدا وەكـو پـشتر گوتمـان ھـیچ پـانركی . دەردەكوت

بابتی ل دوای جووی ئم مرۆڤ ب درەختبووەوە نیـی بو 
ۆی دەیوـت ب برنـام ئندازەی ك نووسر وەكو ئوەی خ

ــــادەی نووســــر لســــر  ــــی ئام ش ڕۆمئ ــــت، ك نبیجوو
دیارە ل كۆی ئو . جووی ڕووداو ل دەقكدا نیشان دەدات

 ،یوە ئامــادەبوونی ھرنـامپـالن و ب ر بنووسـ دا كدەقـان
ئامــادەبوونی ئو لســر بنمــای پاســیڤكردنی كارەكترەكــانی 

یكتی دەقســــــــان ك ــــرەدا ل ڕووی شــــونوە ل .ی ر لھ 
گڕەكــــی ڕزگــــاری ك پیــــاوە بدرەختبــــووەك ل بینــــایكی 
تواونبــوودا مــاوەتوە و ب گیكــی پــان عورەتــی خــۆیی 

ســرنج دەدات بو بیــانی زووە ل خــانوویكی "داپۆشــیووە، 
گورەدا ك دەوروبری ب ئــــــــا و پڕۆی ڕەنگاوڕەنــــــــگ و 

انی جیاجیــا ڕازابــووەوە، ب دەنگــی وــنی گورەكــراوی كســ
ـــك برەو  دەدرا، وردەوردە خ ـــ ـــۆرانی ل برز مۆســـیقا و گ



 

ــــدەچوو  ڕیــــز دەبــــوون و پ ر دەرگــــاكبوێ دەھــــاتن و لئ
ئینجــــا چــــوون ژوورەوە ... چــــاوەڕوان بــــن بكــــرن ژوورەوە

دەستی پـ كـرد، ئوانی دەچـوون ژوورەوە، ھر زوو دوای 
ك دەھـاتنینـد دەقــیقكانیـان تــا چنجپ ــك لكدەرەوە و ی 

ــان دەدا ــشانی یكتری ــوو، پی ــۆر بووب ــوەی م ــان،ل"(نی ). ٢١-ڕۆم
ئگر ســیری ڕۆــی شــون بكیــن لــرەدا چ ئو كالوەیی 
مــرۆڤ بدرەختبــووەك خــۆیی تــدا حشــارداوە، ك دیــارە بــۆ 
 ــت كب ــ ــا دوو شــتمان پ ــراوەت ئــرە ت چــاودری ئوە ھن

ژرادن و دووەمیــشیان چــۆن ل ھبــژاردنكدا یكمیــان ھبــ
لپ دوو پیاوی گنج : ساخت دەكرت كات باسی ئوە دەكات

.. خۆیان كرد ب خانووە داڕووخاوەكدا و ب ئوەی ئم ببینن
 ی و لپچــفــاوی گیراوەیــان ھك ل كی پــری قوتــوویســ

ــدا  كیانھكــرد و ت ــ ــۆزكی ســپییان ت و قوتــوویكی تــرەوە ت
 شـــت، ل ـــان پـــ ـــج مۆرەكـــانی خۆی ئمجـــا ھردووكیـــان پن

-ڕۆمــان،ل(كاتكــدا پڕۆیكــی زبریــان ل پنجیــان دەخــشاند 
٢١-٢١.(  

بگومـــان ئگر بگڕیـــنوە بـــۆ كـــاتی ڕووداوی چیرۆكـــی 
دوای دوو سـاك دەبـوو خـك : ڕۆمانك، ئوا پشتر دەـت

ــــیوە ل ل دیكتــــاتۆریت ڕزگاریــــان بووبــــوو، بینــــی لبر  پ
بــــوونوەركی گرمۆبــــوو پچولــــوول دەخــــوات، .. ئــــاوەكدا

كوات ل ڕووی كـــــاتوە درشـــــتییك ل ). ١٢،١٥-ڕۆمـــــان،ل(
ــسی  ــی كوردســتان مای كــاتكدا ھی، چــونك یكم ھبژاردن

 كـــراوە و ئیتـــر بـــۆ مـــاوەی دە ســـاڵ ھـــیچ ھبژاردنـــك ١٩٩٢
لسـر عقـی ھر لرەوە بوونی ئامانجی قـسكردن . نكراوە

حیزبی و ساختكردن ل ھبژاردندا وای ل نووسر كـردووە 
تنیا گرنگی بوە بـدات ك خـۆی دەیوـت، تنـانت بـایخیش 



 

بـۆی لـرەدا . بوە ندات ك چۆنی دەت و چۆنی دەردەبـت
 نراون نــــارھ ــــك بك جۆر ــــان ب كــــات و شــــون ھردووكی

نکاتیان ھری شــوزی ھــونتی ڕەگوەی خاســوەكــو ئن ،ی
ڕاست ڕۆمان كـۆپیكردنوەی . ك ل واقیعدا ھن ھراونتوە

واقیـــع نیـــی، بم كاتـــك باســـی ڕووداوكـــی مژوویـــی، یـــان 
ڕووداوكی ڕیالیستی دەكرت، دەبـ فزای كـات و شـون بـۆ 

ھر بــۆی لــرەوە ل . ئو باســكردن یــان گــوتن ئامــادە بكرــت
ر خاسـتی شـون وەكـو بـوویكی ڕوویكی ترەوە شون زیـات

ــــۆ ڕووداوە  ــــن ب ـــــت زەمی دەب ــــت، ك تی وەردەگریكــــۆم
ـــژاردن و سیاســـت و زۆر چـــاالكی  ـــان ك ھب كۆمیتییك
ـــــایوە، بم ئامـــــانجی  ـــــری مرۆیـــــی دەكون ئو جوگرافی ت
 وتـــۆی بكی ئیوەنـــدییـــرەدا پن لتیكردنی شـــویكـــۆمب

ە نیـی، بكـو پانرـك ك تنیـا ڕووداوی چیرۆكی ڕۆمانكو
پـــــانری دوانـــــدنی واقیـــــع و ڕەخنلگرتنتـــــی ئم شـــــونی 
ھناوەت نیـۆ دەقكوە ك ن ڕەخنگـرتنك و ن شـونكش 
. ھـــیچ بشـــدارییك نـــاكن ل گوتـــاری ســـرەكی ڕۆمـــانكدا

ڕاســت ڕۆمــان نزیكتــرین ڕەگزی ئدەبیــی ل واقــیعوە، بم 
ــــت لســــر ئمش ئوە نا ــــی دەو ــــت ك نووســــر چ نیگ

ــــر پیوەنــــدی و  ــــاتوە، ئیت ــــگی بك ــــای ئو دەق ج جوگرافی
بشــــــداری ھبــــــت ل ئاڕاســــــتكردنی پرســــــیاری دەقك و 

  .برھمھنانی جیھانبینی دەقكدا، یان نیبت
 ــك بو درەنگانی شــكو ھــاوڕ ــرەك ــك الوە ونگ كات

ــــــر درەختكــــــدا مســــــتی دەگن الی ئمنســــــوورەك، ل ژ
یدەرختبــووەكالوە ب و درەخــتڕاســتیدا ئ ل دەوەســتن ك .

بـــۆ ســـبین الوەك دـــتوە ھمـــان جـــگ بـــۆ ئوەی وـــنی 
پاشــان پاســوانی . بگرــت، بم لو كــاتدا دەســتگیر دەكرــت



 

ــی و  ــداركی ســم ڕەشــ و ژنــی نی ئمنســوورەك ك دوكان
ن بدەرختبـــــووەك پـــــشتریش كـــــات دەربـــــارەی الوە جـــــوا
لناو بۆنیدی یكك . بیستبووی سوداسری دۆزینوەی بوو

 كمـــــابوون الوە ڕووتجوێ بی لكـــــشكاوانت و دەبـــــابل
دیـسان لـرەدا . دەدۆزتوە و ب تاكسییك دەیبات مای خۆی

شـــــون دەاللتكـــــی ئوتـــــۆی نیـــــی پیوەســـــت ب ڕووداوی 
كچیرۆكی ڕۆمان . وە ئاشكرایزیھنی ئ ل سوورەكمنئ ك

خكدا بووەت ناوكی ناسراو و كـات نـاوی دـت، چـاوەڕوانی 
بم لــــــــرەدا . بیــــــــستنی ڕووداوكــــــــی گرنــــــــگ دەكرــــــــت

ـــدەچت  رەتا پســـ تی كوانیك پاســـســـك ســـوورەكمنئ
نربـاز بـت، بتـایبتی كـات ك الوە ونگـرەك ب دەبـابكدا 

ـــدەزنت، ئو ل دواوە ڕ ـــتھ كـــانی دەگران . روەك كـــاتھ
ونگـرە الوەك دەچـت سـر یكـك ل دەبـاب تكـشكاوەكان، 
لو كــــاتدا ھزــــك دــــت و دەســــتگیری دەكــــات، ك ئمش 
ســرباری نمــانی ڕژــم و ھوــدانی ســرەتایی ئو كــات بــۆ 
ھشتنوەی ئمنسوورەك وەكو مۆزەخانیك بـۆ نیـشاندانی 

 ھـــــشتا گـــــرتن و ئمنســـــوورەك زەبروزەنگكـــــانی ڕژـــــم،
  . پیوەندییك ھی لنوانیاندا

ل الیكـــی تـــرەوە دواتـــر پاســـوان ســـم ڕەشـــك، الوە 
ڕووتك لناو دەبابكدا دەدۆزتوە و دەیباتوە مای خـۆی 

ئایــا دەشـــ . و دواجــار دەیوــت دەســـتدرژی بكــات ســـری
دی لنـوان نووسر مبستی ئوە بت ك جۆرـك ل پیوەنـ

ـــــانی  ـــــاوە و دەســـــتدرژی جالدەك دەســـــتدرژییكی ئم پی
ئمنسوورەك بۆ سر ژن و كچ دەستگیركراوەكان دروست 
بكــات؟ ئگر بم بارەیانــدا لکــدانوە بكیــن، ئوا ل بـــاركی 
وەھادا پاسوانك دەبـتوە ب جالدەكـان و الوە ڕووتكش 



 

 دژایتیكــــــــــردن و ل دەبـــــــــــت بو قوربانیــــــــــانی ك لبر
ڕووداوەستانی ڕژم دەسـتگیر كرابـوون، بم ئایـا دەتوانرـت 
ھیچ پیوەندییك لنوان ئم الوە ڕووت و زیندانیانی دەسـتی 
ڕژمـــــدا دروســـــت بكرــــــت؟ ب ھرحـــــاڵ دیـــــسان ھنــــــانی 
 ل كـو جوگرافیـای ڕۆمــانن بــۆ نوەكـو شـو سـوورەكمنئ

كـــۆمیتی ك جـــگی ڕووی شـــونوە وەكـــو زەمینیكـــی 
وتۆی نییكی ئت، ڕۆكان بڕووداو و ملمالن.  

 كــــی دیــــاری لرڕووب ی كو ڕووداوانــــی تــــر ل یكك
ڕۆمانكدا داگیـر كـردووە، بـریتیی ل ھوـدانی پاسـوان یـان 
دوكانــدارە ســم ڕەشـــك بــۆ ئوەی دەســتدرژی سكـــسی 

ی ئو پیـاوە ل بكات سر الوە ڕووتك و سـرئنجام كوشـتن
الین الوە ڕووتكوە، ك شــوەی كوشــتنك جــۆرك ئگر 
جوی خیاڵ تا ڕەھاترین ئاستیشی برە بكرت، ھشتا ئو 
شــــوەیی ك مــــرۆڤ بدرەختبــــووەك ل چركســــاتكدا بو 
 ــــــ ـــــك بگـــــرتوە و ببت ـــــات و ژوور ـــــۆ دەرك جـــــۆرە پلوپ

ـــاوەك لژ ریـــدا بپـــست، ل بارســـتیكی ھنـــدە گـــران ك پی
وەینانھت پناعرووی قـك . سوەی دواتر ختی ئتایبب

كنخـو ۆپند دنیا چـرەدا . دەیبینن تن لتـی خـوئایـا دەالل
چیـی؟ ئایـا دەشـ ب ھـۆی جووتبـوونی دوكانــدارەكوە لگڵ 
مرۆڤ بدرەختبووەكدا ڕژابت؟ یان ئایا ل ئنجامی كوشتنی 

اوە؟ ئایا دەش پیاوك ل كوشـتنیدا تنیـا چنـد ئو پیاوەدا ڕژ
دــۆپ خــونكی لــ بــت؟ ئایــا ل ئاســتكی تــردا دەشــ خــون 
 ی دوكانــدارەكیری مــار ســگــۆ تــاوانكردن؟ ئ ــا بــت ب ھم
 شــــداری دەكــــات لئاشــــكرا ب وا بن، ئیـــن وەكــــو شــــوبك
بونیــــادی دەقكدا، ئویــــش لو ڕوانــــگیوە ك یكم مــــای 

كی تا ئندازەیك ب تمنی تنیای ك ئمش لو ژینگ پیاو



 

كۆمیتییی ك دەقكی تدا برھمھاتووە، شتكی ئاسایی 
نیی و لووە تیشكك دەخـرت سـر شووناسـی ئو پیـاوە و 
 وەیمیـــان ئكی ـــت، كدەكر ی لـــكی دوو ئاڕاســـتگومـــان

ـــــت بــــاوەتی ن ــــای پی ــــا دە. توان ــــۆی ب تنی ژی، ك ســــم ب
ئاڕاسـتی . ڕەشكی ب جۆرك ئم گومانیان دەڕەونـتوە

ـــردنوەی  ـــت ك ب ـــشوڵ ب ـــاوە ھۆمۆسك دووەم ئوەی ئم پی
ك دیـارە . الوە بدرەختبووەكش زیـاتر ئمیـان دەسـلمنت

ـــدا  ی تكدەق ی كیـــن ـــشوڵ لو زەمی مســـلی ھۆمۆسك
 ڕەگوڕیـــــش و برھمھـــــاتووە ل دروســـــتبوونی شـــــارەكوە

 ــتدەب یكمـا ن كـرەدا شـول ر بۆیھ ،یكی ھژوویم
زەمینیك بۆ ئو دیاردە نشازە كۆمیتیی و سـرئنجامی 
 ـــــــت دەب ی ڕووداوەكشــــــم بری ئــــــك ئو ڕەفتــــــارەش ب
ــــــانی ك ل ڕاســــــتیدا  ــــــگی حز و ئارەزووەك ــــــانیی ڕ قورب

 م لق ـــنیوەنـــدی ئارەزووەكـــانی نـــاجۆر دەدری پڕوانـــگ
ـــــوان دوو ڕەگزەكوە ـــــدی . سروشـــــتی ن ل كاتكـــــدا پیوەن

 ر، یـان مـر و نك نن ،یر و موان نیوەندی نسروشتی پ
و م.  

دەركوتنـــی الوە بدرەختبـــووەك ل حوشـــی ئۆفیــــسی 
ڕۆژنــــامك و پاشــــان خۆھواســــینی ب پنــــجرەی ژووری 

ووســــــــــــر و سرنووســــــــــــردا و بینینــــــــــــی ل الین سرن
ــی  ڕۆژنامنووســ كــچك و ئو ژنوە ك سوداســری بینین

رڕاوەســـتانسی لگـــ ـــوو، ج ـــرە الوەك ب ئو ژن ب . ونگ
ـــی  ـــدەچت دایك پ ،وەیـــووەك ـــك بدوای الوە بدرەختب جۆر
ـــت ـــت دەمر ـــی دەبین ـــات الوەك ب ڕووت ـــۆی ك ـــت، ھر ب ب .

وەســت ب ئوەی گــرنگ ب گــورەی ئۆفیــسی ڕۆژنــامك پی
ــــــــانك ئوەی، ك ســــــــرەداوك  ــــــــی ڕۆم ڕووداوی چیرۆك



 

سبارەت ب مژووی الوە بدرەختبووەك ل الین ئو ژنوە 
دەردەكوت ك كات ئو الوە بدرەختبووە ساوا بووە پشی 
 كڕووداوی چیرۆكـــی ڕۆمـــان یوەســـت بپ نـــۆزدە ســـاڵ، ك

ــــــوان١٩٧٤دەكــــــات ســــــای  ڕی نردەمی شــــــســــــل وات ، 
ـــی ســـارد و  ـــدا ئو ژن ل ڕۆژك ـــورد و ڕژم ـــزووتنوەی ك ب
بفردا ل سیتك ك بۆ الی مـردەكی دەچـت كـوڕەكی ون 

ــدە بســتنوەی كــوڕكی ونبــوو ل ســیتك و . دەكــات ھرچن
ـــی ســـاوایك ل قلیاســـان بدەم ســـگكوە، دوو  پاشـــان بینین
ــــــووەك ئو  ــــــۆ ئوەی الوە بدرەختب ــــــگی زۆر الوازن ب ب

ــتســ ب دەدات. اوایرھو پرســیارە ســــسان ئ ــا لبر : دی ئای
چــــی ســــاوایك دەبــــت مرۆڤكــــی بدرەختبــــوو؟ ئایــــا ھــــیچ 
ھۆكــاركی بــابتی ھی ك ئو گۆڕانكــاریی دروســت بكــات؟ 
گریمــــان ئوەش ڕاســـــت و ئوە ئو ســــاوایی بـــــووەت ئو 
ــت ئوە دەزان و ژنــا چــۆن ئ ــووە، بم ئای  مــرۆڤ بدرەختب

 و خــــاپـــاڵ ئ ش دەچــــنمـــانگومــــان ئوە؟ بی ئكـــوڕەك
الوازانی تری ڕۆمـانك بـۆ بینـاكردنی ئم كسـتیی لنـوان 
مرۆڤ و درەختدا، چونك ھۆكـاركی بـابتی بدی ناكرـت بـۆ 
ڕوودانی ئو گۆڕانكاریی و خـودی گۆڕانكـارییكش ناتوانـت 

ــسی م پرۆس ل ســتۆ كئ تبگــر یــف ــسدا ئو وەزی یتامۆرفی
ھروەك ئو ھۆكارانشـــــی ك پرۆســـــسی . چـــــاوەڕوانكراوە

میتامۆرفیس برھم دەھنن، ل بونیادی ئم ڕۆماندا بوون و 
ئامادەبوونی نیی.  

جـــاركی تـــر الوە بدرەختبـــووەك ل بردەم مۆزەخـــانی 
ــتوە  ومانیدا دەردەكــوو، (ســل ــاریكی كردب ــازە ت ئــوارەیك ت

بـــــــاخچ ل كی درەخـــــــتردەم مۆزەخـــــــانی بكبچكـــــــۆل 
شـارەكدا ل تك درەختكـی تـرەوە وەسـتابوو، ل خـككی 



 

لرەدا و ل زۆر شونی تریشدا الوە ). ٩٧-ڕۆمان، ل(دەڕوانی 
بدرەختبــــووەك ڕۆــــی گــــەرەوە دەبینــــت، چــــونك ئوەی 
ڕووداوەكان دەبینت ئوە و لبری گەرەوەی ڕۆمـانك ئو 

 و ڕووداوانوەئتــــــو . دەگ دا باســــــی قــــــسنو دیــــــمل
ـــاخچیدا  گفتوگـــۆی ئو كـــچ و كـــوڕە الوان دەكـــات ك لو ب

ـــوونتوە ـــسۆر . كۆب ـــك ل سان ـــشدا جۆر ھر ل گانوەكانی
دەشــ . لنــوان كــوڕان و كچانــدا بــۆ قــسكردن نیــشان دەدات

 ــــت ك وەنــــدە بنیــــا ئت ــــووەك لــــرەدا ڕۆــــی الوە بدرەخب
واقــیع بــت ك ھی و ئرككشــی گــانوەی بینركــی ئو 

ــان و وەكــو ئوەی ھن ــت وەكــو خۆی ــان ب ئگر ل . دیمنك
بنڕەتـــــدا ئم كســـــتیی بـــــۆ ئوە بینـــــا كرابـــــت ك وەكـــــو 
شـــایتحاك دیـــاردە و ڕووداو و نھنییكـــانی شـــوانی شـــار 
ــــــر  ــــــتوە، ئوا دەشــــــیا ئو ئرك ب ھر كســــــكی ت بگ

 بـــاركی وەھاشـــدا ئاشـــكرای پویــــستی بوە بـــسپردرت، ل
ندەكـرد ك كسـكی لو جــۆرە بكرــت ب شـایتحاڵ بســر 
 خـۆی ل سو كژووی ئم كانی شارەوە، كنییڕووداوە نھ
ھـــیچ ئاســـتكدا زانـــراو نیـــی و ھۆكـــاری بـــوون بدرەختیـــشی 

ئمش ل ئاســــــتكی تــــــردا الوازیــــــی . نزانــــــراو و نادیــــــارە
  . كۆمیتی ئم كس نیشان دەداتئامادەبوونی

ھر لو ســاتدا الوە بدرەختبــووەك تبینــی گیرفــانی الوە 
ونگـــرەك دەكـــات، ك گیكـــی ســـوزی تـــدای و وای بـــۆ 

ئمش ئوە نیـشان . دەچت ك یكك بت ل گكـانی خـۆی
دەدات ك ھــشتا ئو الوە بدرەخبـــووە ھســـت و ھۆشـــیاری 

ل الیكـی تـرەوە كـات الوە . لدەسـت نداوەمرۆڤانی خۆیی 
ونگـــرەك دەیوـــت گ ســـوزەكی گیرفـــانی ب گكـــانی 
ـــت و  ـــز د ھكی بـــای ـــات، ب ـــووەك براورد بك الوە بدرەختب



 

ل . گك دەفنــــت و جـــاركی تـــر ونگـــرەك نایـــدۆزتوە
ڕاستیدا ڕووداوكی لم جۆرە تنیا ل چوارچـوەی بنماكـانی 
یاساوڕساكانی دیـوئیكس ماشـیندا جـگی دەبـتوە و زیـاتر 
بخــــشینی خاســــتكانی جیھــــانی ڕكوتــــك ك ل ســــنوورە 

  .فراوانكانی خیایشدا جگی نابتوە
 ــات ــووەك دەگ ــر الوە بدرەختب ــۆ ڕۆژی دوات ــان ب ــر ی دوات
ـــاخوانكدا و لســـر  ـــاوەیك ل ژووی ب ـــشتی و م ـــاخی گ ب

ك دەمیرەووەقــتو . ن كوانكی بـاخوەسـف ل جـگ ك
شـوازی ھــسوكوتی و كـاركردنی ھــیچ شـتكی تــر لبــارەی 
ئم كســــــتییوە ل بـــــاخی گـــــشتیدا بـــــایخی نیـــــی و ھـــــیچ 
ڕووداوكـــــــی گورە یـــــــان بچـــــــووكیش پیوەســـــــت ب الوە 

ـــادات ـــووەك ڕوو ن ـــا ســـرئنجام ئوـــش بجـــ . بدرەختب ت
ـــت شــقامی ــت و دەچ ــدا دەھ  مولوی و لبردەم دوكانك

ســــوز دەبــــت، دیــــارە ئوەش بــــۆ بینینــــی ئوەی ك چــــۆن 
ــــاكردنی  كۆمــــك چكــــدار دەچــــن دوكــــانكی وــــن و مۆمی

ئاشكرایك لرەشـدا ئوەی مبسـت بگوترـت . گیانلبرانوە
ئوەی ك شــار چــاودریی لســرە و كســانك ك خاســتی 

  .ی خك تسك دەكنوەڕەسمییان نیی ئازادییكان
پــــاش ئوە الوە بدرەختبــــووەك دەگــــات ژــــر پــــردەكی 

ـــت خـــوارەوە و  وی و دەچولقامی مشـــ" ی لناكـــاو گـــول
. ھناسبكی پیاوـك بـوو، یكـسر ل جـگی خۆیـدا وەسـتا

بینی لبر پیـدا پیـاوكی سـم زلـی جامانبسـر لنـو دوو 
 و بدەم ھناســــــبكوە، كــــــارتۆنی گورەدا چــــــۆكی داداوە

ك ســــرنجیدا ل . ملقــــوتیتی و ســــیری ئمــــالوال دەكــــات
دایی پیاوەكناوگ ری لكار سكی مندادا كوڕكتاریكیی "..

لرەدا ونیكی تـری یكـك لو دیـاردانی ). ١١٦-ل-ڕۆمان(



 

 ل ككــــــووە و ی ـــاو ب ك ل ســـلمانیدا ل دروســـتبوونیوە ب
ــــاردە ناشــــیری ــــاردەی دی ــــش دی ــــشان دەدات، ك ئوی نكان نی

ــــازیی ــــاوانی ك . نرب ــــاكردنی ئو جــــۆرە پی ــــانت ل ون تن
ئارەزوومندی ئو ڕەفتارە نشازەن، سركوتووان ونكی 
برجسـت كـردووە ك دیـارە ئم جـۆرە ڕەفتـارە نائاســاییش 
ـــــاركی ناشـــــیرین و  ـــــوردەواری ڕەفت ـــــووری ك ـــــی كولت پ ب

و ی مانی وەكو شـار نادروستدیارەكانی سل ـتخاس ل كك
  .ك ھر ل دروستبوونیوە ئو دیاردەیی تدا باو بووە

ـــش  ودەڕوات و ل كزادخـــانرەو مب كـــر درەخـــت دوات
 ك، كر ژن و پیاوس دەكوتنكداردا ھك چیڵ دەستگل

ـــاون ـــدا تكئ ـــی دوكانیك ـــۆمی دووەم ـــی . ل نھ ڕۆ كـــت درەخ
ھر بدوای ئوەدا . ك دەبینت بۆ ونگردنی شتكانچاودر

ــارچكراوی ژنكــی  ــازاڕی شووشــ جســتی پارچپ ل الی ب
ـــــــــت ل گونیكـــــــــدا كـــــــــوژراو دەبین . پاشـــــــــان الوە ڕووت

ـــایكی كـــۆنی ســـر  ـــووەك ل نھـــۆمی دووەمـــی بین بدرەختب
 تــر ــدا دەســتگیر دەكرــت و دەب ول ــت كدا دەبینرــكدلب

لیـسی ئیجــرام و لوێ ب مـشار و كتر و دواتــر ب بـنكی پۆ
تور پارچپارچ دەكرت و لوێ بـاخوانكی بـاخی گـشتی 
 ـــتش دەبو چــــــت و ئنودا دەیكبـــاخ كـــی دەبـــات لچ
داركــــی تڕ و ســــوز و ئــــستا ونگــــرە الوەك و كچكــــی 

  .ھاوڕی لبن ئو دارەدا دانیشتوون
 ئامانج ئاشكرا دەبت ك كستی ئستا تا ئندازەیك ئو

ئم الوە بدرەختبووەی بۆ ئفرندراوە، ك بریتیی ل بینین و 
ب واتایكی تر . ونگرتنی دیاردە نادروست و خراپكانی شار

ــــگیوە پردە لســــر ڕووی  م ڕــــت ل وڕۆمــــاننووس دەی
دیارە ل ئاشكراكردنی ئو . بشك ل نھنییكانی شار ال ببات



 

 ڕەخــــن ــــك لبینــــراودا جۆرئاســــتی ن ر لگشــــدا ئنیاننھ
ھبت، ئوا ل ئاستی بینراودا ئو دیـاردان بالینـان و وەكـو 

بم ل ڕاستیدا سپاردنی ئركی ئو . ئوەی ھن دەگتوە
ـــاركی ســـركوتوو  ـــووەك ك ئاشـــكراكردن ب الوە بدرەختب

و كــــــژووی ئ ك مالی ل چــــــونك ،ــــــي ســــــتیی خــــــۆی نی
تمــومژاویی، ل الیكــی تــرەوە شــوازی گــۆڕینی بــۆ درەخــت 
شــــوازكی نــــاواقیعیی، چــــونك ھۆكــــاركی ئاشــــكرا بــــۆ ئو 

بـۆ درەخـت بـوونی نیـی سی گـۆڕانی مـرۆڤكـی . پرۆسالی ل
ــــت  ناتوانر كجــــۆر ب كــــت ــــۆی جــــووی درەخ ــــرەوە ك ت

زەمیــنی ھر بــۆی لــرەوە الوازیــی . قنــاعتی پــ بھنرــت
بیناكردنی ئم كستیی بـۆ ل ئسـتۆگرتنی ئو ئرك ئاشـكرا 

ـــت دەب . ـــرد ل ـــوونی ئم كســـتییمان ك ـــرەوە ك باســـی ب ل
ـــو  ـــی شـــون وەك كان ڕۆنی شـــوـــن ـــین زۆری شـــوندا دەبین
 مـــــــكچ وەی ڕووداو بـــــــۆ ئ ژینگیكـــــــی كـــــــۆمیتی ب

یانـــدا ڕوو بـــدا دەور نــابینن، بی تكتیییكـــو زیـــاتر كــۆم
  .شونن ب ڕووداوك ك شووناسی ڕووداوی ھبت

 وەیئ درەختبـووەكب رەكی مرۆڤی سگوتمان ڕۆ مئ
ك وەكو بینرك ڕووناكی بخات سر بشـك ل نھنییكـانی 
 ــــتكی خاسشـــر بســـردە لكی تـــر پواتـــای شـــار، یـــان ب

 خاسـتانی شاراوەكانی شار ال بـدات، ب تـایبتی ھنـدك لو
ك زیاتر خاستی تاككسـن و تـاك خـۆی لیـان برپرسـیارە، 
ك ھندك لوانش زیاتر وەكـو ڕەفتـاری نشـازی تـاككس 
ــــــــانكدا وەكــــــــو  ــــــــایبتی ئوەی ك ل ڕۆم دەردەكون بت
دیــاردەیكی بــاو جختــی دەكــرت ســر، ك ئویــش دیــاردەی 

كـــــسی نربــــازی و دیـــــاردەی سیكــــسی ناشـــــرعیی، وات س
بگومــــان ئوە ئاشــــكرای ك شــــار وەكــــو . دەرەوەی خــــزان



 

ـــ،  ــراوان ل مرۆڤ ــانی ڕووبركــی ف ــراوان بــۆ ژی زەمینیكــی ف
 ـتبب ك ئاسـایی وە، بـۆیمـرۆڤ كۆدەكـات ك لموو جۆرھ

ئـستا ئوەی . زەمینی كـۆی ڕەفتـارە جۆراوجۆرەكـانی مرۆڤــ
وەیت ئنپــــرەدا وەكـــــو پرســــیار خـــــۆی دەســــل : ئایـــــا ل

زەقكــردنوەی دیــاردە نشــازەكانی شــاردا ئم دەق دەیوــت 
چی لبارەی شار و ئو قۆناغ مژووییوە بت ك دەقكی 
ــــاردە  ــــوونی ئو دی ــــا ســــرباری ب تــــدا برھم ھــــاتووە؟ ئای
نشــــازان ل ســــلمانیدا، فزای بادەســــت ل شــــارەكدا ئو 

 ئو دیاردان لم شـارەدا دیاردانی یان تا ئندازەیكی ئاشكرا
 ك وە ئاشــــكرایتیش ئــــایب ــــرن؟ بت ب سروشــــتی وەردەگی
 م جـۆرە دیـاردانبـووە لی نوە خادروستبوونیی مانی لسل
و ئوەش نبــــــووەت خــــــای الوازی ئم شــــــارە و تنــــــانت 
ــــۆمگدا  ــــوون ل ك ــــك ب ــــارانوە خری ئوانشــــی ك بو ك

ــراون  ئوە یكــك ل خاســتكانی ل ڕاستیــشدا. ئفرۆز نك
وات ســـلمانی وەكـــو جوگرافیـــایك ك . ســـلمانی وەكـــو شـــار

ــت، لم ڕووانوە  بكانی شــاری ھـــت خاس ك لشــب دەشــ
مبست لم قسیش ئوەی ك . وەكو شار مامی كردووە

ـــو  ـــۆمگی شـــاردا وەك ـــاردان ل شـــار و ل ك ئو جـــۆرە دی
ـــاككس  ـــازادی ت ـــا ئم دەق . ســـیر دەكـــرنبشـــك ل ئ ئای

دەیوــت بــت لم ڕووەوە ســلمانی خاســتی شــاری ھی و 
ئو دیاردان وەكو بشـك ل ئـازادی تـاككس سـیر دەكـات 
ك ل ڕاستیدا لو ڕەفتارەدا ئاست جیاوازەكانی خك بشدار 
بـــوون، ھر ل خكـــی ئاســـاییوە تـــا كســـانی نـــاو نـــوخبی 

منـــاو پیـــاوانی ڕۆشـــنبیر و دەوت لنـــاننـــد و سیاســـی و ت
یـان ب . ئایینیشدا ڕەفتاری نربـازی شـتكی نبیـستراو نبـووە

شوەیكی تر ئم دەق دەیوت ڕەخن لو دیاردەی بگرت و 



 

ب خاستكی ناشیرینی سلمانی بزانت و ئوەش ببستـتوە 
ب زۆرــــــــك لو ڕەفتــــــــار و ھــــــــسوكوتانوە ك ل الین 

  گوە ئفرۆز دەكرن؟كۆم
ھروەك گوتاركی تری ئامادە لم دەقدا گوتاری سیاسی 
 درەختبــووەكەرەوەدا الوە بــپــاڵ گ دیــسان ل ك ،كــوردیی
ـــــاودركی وردە بســـــر گوتـــــاری سیاســـــی و تنـــــانت  چ
دامزراوەی سیاســـــی ئم شـــــارە و وتیـــــشوە بگـــــشتی و 

ــارە و ل ئوەش ب ئاشــكرا ب مبســتی ڕەخنگــرتن  لو گوت
  .كۆی دامزراوەی سیاسی و حیزبی كوردستان

تۆ دەزانیـت ئم خـكی لم دـیدا : ل ڕۆمانكدا ھاتووە
ـــستا ب ھژاری و  ر ھـــاتووە؟ ئســـن و چییـــان بدەژیـــن كـــ
ــت شــتمان  ونن و دەتانــاھ ــ ن ــان ل ــانوە وازم دامــاوی خۆم

كات الوە ... ینكن؟ دەبۆ مام گیان ئم دەنگ بۆ كس نادە
ــرەك ســیری گیرفــانی خــۆی كــرد و گ ســوزەكی  ونگ

). ٢٠-ڕۆمــان، ل(بینــی، تگیــشت پیــاوەك مبســتی چــی بــوو 
درەختك گیشتبووە گڕەكی ڕزگاری، سرنجیدا بو بیـانی 
زووە ل خانوویكی گورەدا ك دەوروبری ب ئا و پڕۆی 

زابــووەوە، خــك برەو ڕەنگاوڕەنــگ و وــنی گورەكــراو ڕا
ئوێ دەھــاتن، ئمجــارە چــوون ژوورەوە دەســتی پــ كــرد و 
ئوانی دەچــوون ژوورەوە ھر زوو دوای چنــد دەقــیقیك 

.. دەھاتن دەرەوە و یكك ل پنجكانیان تـا نیـوەی مـۆر بـوو
.. لپ دوو پیاوی گنج خۆیان كرد ب خانووە ڕووخاوەكدا و

ۆیـان ب كفاوـك شـت و پاشـانیش ب پنج مۆركراوەكـانی خ
ــان تواو پــاك كــردەوە  ــان(پڕۆیكــی زبــر پنجی ). ٢٣ل-ڕۆم



 

لــرەدا ل ڕــگی ئم گــانوانوە دوو دیمنــی جیــاواز بم 
ئویش ل دوو . بۆ گیاندنی یك مبست برجست دەكرت

ــــــن  ئاســــــتدا ڕەخنگــــــرتن لو بــــــارودۆخی ك دوای ڕاپڕی
ــاراو ــاوەكی قلیاســان ب . ەھــاتووەت ئ ــك پی ــدا كات ل یكمیان

ونگـرە الوەك دەــت وازیــان لــ بھنــت و ئوان دووچــاری 
. دامــاوی و بدبختــی ھـــاتوون و دەنــگ ب ھــیچ كس نـــادەن

ئم ئوە دەگینت ك جماوەر ل دەستی دوای ڕاپڕین 
ـــزارە، چـــونك ســـرباری ئو ھمـــوو كارەســـاتی بســـر  ب

ا ھـــاتووە، دەســـت ھــیچ بـــاكی ب خـــك نیـــی و ھر خكــد
ھر لبر ئوەش كابرا دەــت ك ئوان . لیشیان ناپرستوە

 ل وزەكســـ گ ـــات ـــایبتیش ك ـــادەن، بت ـــگ ب كس ن دەن
 ر بم كــــوڕە الوە ســــئ ــــدەگات كــــت وا تگیرفانیــــدا دەبین

. تبـتالینكی دیاریكراوە و دەشـ بـۆ كـۆكردنوەی دەنـگ ھا
 كپرســیار دەربــارەی درەخــت ــدەگات كوا ت واتــا پیــاوەك ب
تنیا بیانووە، بـۆ ئوەی لو ڕـگیوە سـرنجی خـكك بـۆ 

  .الی خۆیان ڕابكشن
ـــــی یكم  ـــــابلۆیك ل دیمن ـــــشدا ك ت ـــــنی دووەمی و ل
ھبژاردنی ھرمی كوردستان نیشان دەدرت، باسی چـۆنتی 

ــــ ــــۆ دەنگ ــــك ب ــــی خ ــــ و ڕیزگرتن و فڵ ئگــــات، ل دان دەك
گزییــــانی ك ل دەنگدانــــدا كـــــراوە، ك بشــــكی ل ڕـــــگی 
. خاونكردنوەی پنج و دووبارە دەنگـدانوە نیـشان دەدرـت

 ل ویــــش بــــریتییئ ـــــت كــــك ئاشــــكرا دەبرەشــــدا ئامانجل
دەرخستنی ڕووی ناشیرین و دزوی عقی سیاسی و الوازی 

تسكی حیزبی ل كـۆمگی ئـمدا ھۆشیاری خك و عقی 



 

ــــــۆمگیدا برھمھــــــاتووە، ھر بــــــۆیش  ك دەقك لم ك
 ی كــان بارگــاوی كــراوە ب كــۆی ئو ڕەگز و ھمــا و بنمای

كوات جـاركی . برجستی واقیعی بـاوی كـۆمگك دەكن
تر لرەدا ئو بۆچوون ب باشـی خـۆی دەسـپنت، ك ژانـری 

ـــو ژان ـــی و ڕۆمـــان وەك ـــرە ئدەب ـــۆی ژان ـــی ھـــونری ل ك رك
  .ھونرییكانی تر زیاتر نزیك ل واقیعوە
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  نتوەی زرابكان و یۆتۆپیای پكھاتن
  
  

  
 - ١-  

  
ـــانكی نووســـر  ـــان ڕۆم ـــال (نتوەی زرابك ـــار جم جب

چیرۆكــــی .  ب چــــاپی گیانــــدووە٢٠١٣ە ك ســــای )غریــــب
باوكی گ وەیئ كرەكی ڕۆماندوای س كەرەوەی ڕۆمـان

 تی لمیكژنی ی م كت و دایكی ئنكی نوێ دەھوەی ژنئ
ــــای  ــــشی ئم ل دەرگ ــــت دەرەوە و دەڕوات، باوكی مــــاڵ دەچ
. مـاكی دەكـات دەرەوە و پـی دەـت بدوای دایكیـدا بـوات

ئم دەبیــستت دایكــی ئوكــات لگڵ نــانوایك ل ئوســری 
ـــن ـــكوە دەژی ـــت ئوســـری شـــار و كـــا. شـــار پ م دەچئ ت

 كواچییئـاگری گرتـووە و نـان واكوە، نـانتدەدۆز واكنان
ھرچند ئاشـكرا نیـی، بم دایكـی ئمـیش . نیوەسووتاو بووە

ئمـی گـەوە ك . ل تنووری نـانواكدا بـووەت قرەبـرووت
دواتـر دەبــت یكــك ل كســ توەرییكــانی ڕۆمــانك، لوێ 

وە واتو شــــــــك ئ وەرمیج وا ســــووتاوەكــــان  ل نزیــــك ن
دەیبات مزگوت و بۆ سبین سایق لۆرییك ھیـدەگرت و 



 

نانی بیانی پكوە دەخۆن و لوـوە گشـتی ترسـناكی ژیـانی 
ئم دەست پ دەكات، ك دەبت شاگردی سایق لۆری و لو 
ــا ــۆری دەگۆڕــت ت ــدین ســایق ل  كــارە بردەوام دەبــت و چن

ـــتر و ســـیكرابچییكانی شـــقامی شـــخ  ـــو فی نســـیان لدواك
ــت و  ــی دەھ جب كــۆریی ــدی ل ــدا لگڵ بۆنی عــومر ل بغ

بۆنیـدی لـۆرییك دەبـت مـای . جاركی تر ناگڕتوە بـۆ الی
 ردا لـــــــوم ـــــــشینانی شـــــــوانی شـــــــخ ع ئم و لگڵ سرن
سرخۆش و شت و ئافرەتی بكس و لشفرۆش و برە و 
ـــاز و جـــرج و مـــشك و مـــار و  پیـــاوانی سرســـری و ھتیوب
 یو سـكرابخانفریـدەبووی ئرچـی ئڵ و ھو كیـس لكمارم
ھی ڕادت و لناو ئو پیـسی و چوری و جوجـانوەراندا 

  .ژیان دەگوزەرنت
 ەرەوە لـــ مـــی گئ كـــی ســـفوور كك ژنودواجـــار شـــ

تبوو، دـت الی و ڕبواران و سـایقی لۆرییكـانوە نـاوی بیـس
ــت دەھ جــوێ بــانی ل ــاپوج برزەك ــدارانی . پ پاشــتر چك

دەوت دــن ب شــون نھنــی ئو ئــافرەتدا دەگڕــن و پــاش 
ـــدۆزنوە و دەیكـــوژن لو كـــاتوە . بگرەوبردەیكـــی زۆر دەی

ــتم و ھارمۆنیــای جیھــان تــایبتییكی ســكرابخانی شــخ  ڕی
ــدەچت و ســرجمی ئفر ــان عــومر تك ــدەبووانی ئو جیھ ی

تایبتیی پكوە ب ئمیشوە كۆچی گورە دەكن ل شـوەی 
. خزانكـــدا برەو نـــاو زـــراب گورەكـــانی ژـــر بغـــدا دەڕۆن

گەرەوە ك خۆی یكك لو ئفریدەبووانی نو زرابكان، 
باسی ئوە دەكات ك چۆن ئو سرنـشینان بـوونت تارمـایی 

 ش لكر یـــــــــو و ھـــــــــوزاری ن الین دەســـــــــتی خزمتگ
زرابكانوە ك جرج و مارملك و ھندێ ناوی تارماین، مخ 
لسـر دـی سرنـشینانی نـو زرابكـان دەچقنرــت و دوای 



 

ئوەش ئو سرنــشینان دەبــن ب تارمــایی و ل خاســـتكانی 
ــــدەوەری ئاســــایی ڕووت دەكــــرنوە ــــو . زین ــــشینانی ن سرن

 ب كان كرابن، ژیانی خۆیان زكان ناو دەبررابوەی زتن
تـا ئو كـاتی لگڵ ئـاوی . بسر دەبن و ب ئـازادی دەژیـن

 دەكـات، ك وێ دەسـت پـكانـدا كـۆچی كۆترەكـان بـۆ ئرابز
ئوەش بۆ سرنشینكان مایی مترسـیی، چـونك كۆترەكـان 
ــان نادرــت، چــونك ئوان  ــابن ب تارمــایی و مــخ لســر دی ن

. لوێ وەرزەكان ب باشی لكتر جیا ناكرنوە. ومدیان ھیئ
كـــات خۆشـــكانی زۆریـــنی سرنـــشینكانی ئوێ بتـــایبتی 
 ل ژەكانی ئـاوی دیجـلرڕس ك یو كاتانەرەوە ئمی گئ
شوەی تـاڤگدا دەڕژـن نـاو زرابكـانوە و ئمـانیش خۆیـان 

ماســــی گورە و دەدەن بر ئو ئــــاوە، ئگرچــــی ھنــــدجار 
. شـــتی تـــریش لگڵ خۆیـــدا دەھنـــت و دەیـــدات ب ســـریاندا

پاشان پیـامی دووەم ك پیـامی كۆترەكـان بـوو، ئاشـكرا بـوو 
 ڕۆیشتن دەست پ وە بوو كیامی دووەم ئپ ست لبم ك
 ـگـل و ڕـدانی تونل ڕاستیدا بریتی بـوو ل وەش لت، ئبكر

ـــوو  ـــی ھم ـــرەوەو پكوەبســـتنی زراب ژ و . شـــارەكان لل
كارەشدا گەرەوە وەھا وەسـفی خـۆی دەكـات ك ئنـدازیاری 

سـرئنجام نتوەی زرابكـان گیـشتن . تونل لدانك بووە
گۆڕســتانی ئــسقانكان، ك گــەرەوە ب شــاری ئــسقانكان 
نــاوی دەبــات و لوێ بــۆ یكم جــار ئو ژن قژبــژەی ك ئم 

بدوای . ل ئــسقان دروســت كردبـــووبینیبــووی كورســییكی 
ـــز و  ـــو م ـــدین شـــتی وەك ـــسقان چن ئ كـــان لوەدا تارماییئ

ــان دروســت كــرد ــاپ و قاچاغی ــكری . كورســی و ق پاشــان پی
ــــرد ــــسقان دروســــت ك ئ كیان لوە . پادشــــایــــشی ل تنیشتی

 وەند لتكـار و دەسـتوپری شاژن و وەزیرەكـان و خزمیكپ



 

ـــران ـــسقان دروســـت ك ـــو شـــاری . ئ ـــسقان ل ڕاســـتیدا وەك ئ
كــــارگوزاری . گورەتــــرین پــــایتختی ژــــر زەوی دەناســــرت

خزمتگــوزاری نــاو زرابكــان دەیوــت مــخ ل دــی پیــكرە 
ئسككان بدات تا ببن ب تارمایی، بم دواتر مچ ل كورسی 
ــــولی تفنــــگ و كالنــــی شمــــشری دەســــت و  پادشــــا و ل ل

چنــــد . وان ناكــــارا دەكــــاتدایرەكی پادشــــا دەدات و ھمــــو
ـــاتبوون، ئوان  ـــی ھســـتوەرەكانوە ھ تارمـــاییكیش ل گروپ
 و وشــ ــب و ڕســتریكــی كتی خوانشــاعیرەكان بــوون ئ
 ـــیالن ـــشكیان ل ئو ســـبت و زەم ـــشدا م ـــوون و ل ڕاستی ب
ــێ دەدرا ــان تــ ف ــاغز و شــتی تری . پكھــاتبوون ك پــارچ ك

ودایرەكشــــی بــــوون ب دوای داكــــوتینی مــــخ پاشــــا و دەست
  .تارمایی، وات بوون بشك ل نتوەی زرابكان

سرباری ئوەی تارماییكان ل تـونل درـژ و قووكانـدا 
ڕۆدەچن برەو قویی زیاتر، بم دواجار ل كۆتایی زسـتاندا 
ــسقانكان  وتی ئشــكوە ئــسقان ئ كــۆ ەرەوە بــ مــی گئ

ــتو ڕــت و دەگ دەھ جــب غــدا كــر ب ــانی ژ ــۆ زرابك ە ب
كات دەگڕـتوە . خۆی ب بھشتی تارماییكان ناوی دەبات

دەبینت تارماییكان پیكركی گورەیان ل بوتی عرەق بـۆ 
 تییســم كئ ری دروســت كــردووە، كســلحمیر ئبــدوئع
یكـــك ل پیـــاوە ھمیـــش سرخۆشـــكانی نـــاو شـــقامكانی 

ل خۆیــدا یكــك ل تارماییكــانی ســر زەوی ئو . بغــدا بــوو
بـــوو، ئـــستا بغـــدای چـــۆڵ كردبـــوو، گواســـتبوویوە بـــۆ الی 

ــــان ــــایی می ناســــراوە. نتوەی زرابك ــــاوە ب تارم . ئم پی
ـــی  ـــدی پ ئوم ی كـــج ـــوو ئو گن ـــوا ب ـــدە ئم ب ھی ھرچن
ھبــوو شــونكی ئم چــۆڵ نكــات، بم گنــجكش لگڵ 



 

پیوەنـدی كردبـوو ب لشـكری تارماییكـانوە و مردنی ئمدا 
  .مخیان ل دی دابوو

 ـــن ك كـــان درابرەو زب و تارماییـــانـــشاوی ئ دواتـــر ل
ـــد بشـــكی لشـــیان خـــوراوە . پارچپـــارچ كـــراون، یـــان چن

ھروەك ترمـــی نـــاتواوی ئو ســـربازان دـــت ك ل ســـوپا 
ـــد بشـــك ـــر چن ـــدەی ت ـــورگ و دڕن ـــانكردووە و گ ـــ ڕای یان ل

بدوای ئوەدا لشـــــكری تارمـــــایی بیابــــــان ك . خـــــواردوون
بم . لشكركی گورە بوو، ڕگی زرابكانیان لبر گرتبوو

. جـــــۆرە ڕۆژ ب ڕۆژ نتوەی زرابكـــــان گورەتـــــر دەبـــــوو
ــان ل خــۆڵ دروســت نكرابــوون، بكــو تارمــایی  تارمــایی بیاب

ی ئوانــی ئاســن بــوون بــۆی مــخ توانــای بینــی دڵ و جســت
نبــوو، ھۆكارەكشــی ئوە بــوو ك ئوان ســكرابخانی شــخ 
. عـــــومرو شـــــقام و سرنـــــشینكانی بغـــــدایان نناســـــیبوو

 ـــایی ـــی، بم تارم ـــدكیان نی ـــیچ ئوم ـــایی ئاســـاییكان ھ تارم
نائاساییكان ئومدیان ھنابوو، ئوەش كش بوو بۆ نتوەی 

ئاسـاییكان بـزار دەبـت و گەرەوە ل تارمـایی نا. زرابكان
ـــكری ئـــسككان و  ـــان و بـــۆ الی پی ـــتوە بـــۆ تونلك دەچ
ــكری پادشــای ل ئــسقان دروســتكراو، لوــش  ــایبتی پی بت
ترسی ئوە دایدەگرت ك ئو پاشای سیـستمكیان بـۆ دابنـت 

ــــت كــــان بكوژرابوەی زتــــازادی ن ئوەی گــــەرەوە . و ئ
نی قژلفكش گڕاوەتوە بۆ ئوێ، تبینی دەكات ئوەی ك ژ

ك دیارە ئویش ل ترسی بۆنی بارووتی پیـكرە ئاسـنینكان 
  .ھتووە و لرەش لبردەم مترسی پادشای ئسقاندان

ڕۆژـــك زەوی زرابكـــان دەلرزـــت و پـــدەچت ھمـــوو 
ڕووی زەوی قیش ببات و شارەكان بكون ناو زرابكانوە، 

ـــــ ـــــۆ نتوەی ئوەش دەشـــــ گورەت ـــــت ب ترســـــی برین م



 

لو كاتوە شپۆلی ھاتن بۆ ناو زرابكان دەسـتی . زرابكان
چنــدین كــۆتر . پــ كــرد، بتــایبتی لگڵ ئــاوڕژی دیجــلدا

گیــشتن ك بـــۆنی بارووتیـــان لـــ دەھـــات و زۆر ب زوویـــش 
دیــارە بۆنكیــان بــۆ تارماییكــانی نــو زرابكــانیش . دەمــردن

دوای ھـاتنی ئو بـۆن نگریـس، تارماییكـان . مترسیدار بـوو
ــدا برەو . بــوون ب ســ بشــوە تارمــایی باریككــان بیاریان

تونل قووڵ و دوورترەكانی نـاو زرابكـان بـۆن، ھرچنـدە 
ــشیان نبــوو ئو تارماییانشــی ك دوای . ئومــدی ڕزگاربوونی

نـاو كۆچی گورە ل كاتی جۆراوجـۆردا ھـاتبوون، بیاریانـدا ل
دەسـتی سـیمیش . زرابكان بمننوە و ددان بخـۆدا بگـرن

ك تارمــــایی ئاســــنین و پۆینكــــان بــــوون ك لم دووایــــیدا 
  .ھاتبوون، بیاریاندا بگڕنوە بۆ سر زەوی

ــۆ ســر زەوی،  ــان ب دوای گڕانوەی بشــك ل تارماییك
وە كتـــتانمان بـــۆ دەگبـــدولقادر ســـوەرەوە باســـی عـــگ 

سوتانی كتب و ل شقامی ڕەشـید دەژی و چنـدین كتـب و 
عبـدولقادر سـوتان . دەستنووس و سیپای كـۆ كـردووەتوە

كــاتی خــۆی ك دایكــی ژان گرتــوویتی، بردوویــانت مرقدی 
ـــووە و ھر  ـــی و لوێ ئم لدایكب ـــدولقادری گیالن شـــخ عب

ـــــدولقادر ـــــاوە عب ـــــان ن ـــــدا ل كتبخا. لبر ئوەش ناوی نكی
دواجار ك بغـدا دەبـت . كسانی جۆراوجۆر سردانی دەكن

 ن و شــارەككی زۆر دەكــوژرســانك ڕ، ڕۆژانــدانی شــ می
برەو چۆبوون دەچت، ل ئنجـامی ئوەدا عبـدولقادر زیـاتر 

شـــقامكان پـــ دەبـــن ل ترمـــی . ھســـت ب تنیـــایی دەكـــات
 ك كردوونـی ب كـوژراو و ھندكیـشیان ب چكـك كـوژراون

عبــدولقادر ل ژوورەكی خۆیــدا ل ترســی . تــۆپ ئــسقانك
كوشتن مایوە و برسی و تینوو بوو، ئو كات بۆی دەركوت 



 

ـــــــا  ـــــــوو دنی ـــــــونك بو ھم ـــــــسوودن، چ ب ـــــــان ك ئو كتب
ئـــاوی بـــدەن ـــوم . سیروســـمرانی ناویـــانوە نـــاتوانن ق

وە، شارك ل ترمی دواجار عبدولقادر ل ماكی دت دەرە
ـــت كـــان دەبیننكردووی مرۆڤـــۆگ ـــاییكی . ب ـــاڵ دەدات ب پ پ

ســـر شـــقامكوە، لشـــكرك ل تارمـــایی شـــقامك داگیـــر 
دواجـار . دەكن ك ئو ھرگیز لو جۆرە مخلوقی نبینیـوە

دەگات قاوەخانی بڕازیلی و لبنـی تپدۆركـدا تـۆزێ ئـاوی 
ە و چاوەكانی دەگشـنوە و ب دەست دەكوت و دەیخواتو

ئومدە ترمی ھاوڕێ درینكی ك لسر تختیك زیندوو 
بـــتوە، بم لو كـــاتدا دەســـتژی گـــولل جســـتی شـــخ 

ھر ك ھدەسـتت، ترمـی ئـافرەتكیش . عبدولقادر دەبژت
قژیـــــدای ل لكڕەســــــــــت دوو پدەبین . مـــــردووە ك و ژنئ

ت بــاش تارمــایی بــوو بكــت ھــاوڕێ پۆلیــسبــدولقادر دەع 
ئم پیــاوە دەســت . دەزانــت ك مــن ل تنــوورەكدا ســووتام

 ب ی كـــان ـــدنوەی ئو پڕە زەرد و كونكون دەكـــات ب خون
 ی خــۆی بــوو ككوە ژنــت ئوبــوون، بــۆی دەردەك كژن

دەیوـت بــوات بدوای . كـات ژنـی دووەمـی ھنـا دەری كـرد
گڕت، بم لو كاتدا گوللی قناسك بر دی كوڕەكیدا ب

لو كــاتدا کزەبـــایك دـــت و الپڕە . دەكوــت و دەیكوژـــت
ـــــدەچت ســـــربازكی  ـــــت و پ نـــــانی دەســـــتی دەف زەردەك
ئمریكــــــی بنـــــــاوی دەستنووســـــــكی كـــــــۆنی ســـــــردەمی 
 ل كی ژنڕە زەرد و گواویــــــــــــانو الپوە ئحــــــــــــامورابیی

نیوە، بفرۆشــــــت ب مۆزەخـــــــانی زرابكــــــانوە ھنـــــــابوو
  .وتكی

ئمی ســــــرەوە كــــــورتی ڕووداوی ڕۆمــــــانی نتوەی 
كـــانرابز . ل ككـــو خۆیـــشی ی مكســـی یەرەوە كـــ گ



 

ككانی ڕۆمانوەرییت تییسك . رەوە بسـ رەدا وەكـو لل
 ــان ڕووداو ك ــان بســرھات ی كــورتی گامــانوە، چیــرۆك ی

ئم . ان، لم دەقدا ب ئاشكرا بوونی ھیپایی سرەكی ڕۆم
چیـــرۆك یـــان بســـرھاتش ل الین گـــەرەوەوە پـــشكش 
 وە كتــی دەگمویــش بــۆ ئــوە، ئترــــت یــان دەگدەكر
ــان  ــان گــوگرین ی ــۆگەرەوە، ی ــین ب ب ــم دەب لم بارەشــدا ئ

بگومــان چوارچـوەی ئو تــوانین و دیــدەی ك ئم . خـونر
ی گانوەیی ك لـیوە پیوەنـدی نـوان گـەرەوە و كردار

 -بـواری بینــین(بـۆگەرەوە برجسـت دەبـت، پــی دەوترـت 
ــــواری دیــــد وات چكــــردنوەی ) Focalization- ڕوانــــگ-ب

ــەرەوە و ســنووردانی زانیارییكــانی الی گ ــین ل ــواری بین . ب
ـــایخ ـــانوەدا ب ـــی گ ـــد و ڕوانین ی ئوەش ل خاســـتكانی دی

یكلیـــنس . گرنگـــی ھ ش وەكـــو ئاشـــكرایم زاراوەیدیـــارە ئ
بـرۆكس و ڕۆبـرت واریـن لبــری زاراوەی تـوانین، یـان دیــد 

ئم زاراوەیش وەكو كاری جبجكـردن بـۆ . بكاریان ھناوە
وەیـــران ـــادی گ ـــرار . )١(شـــیكاری بونی ئم زاراوەی ل الی جی

 لسر بنمای جینت دەبت س ئاست یان س جۆر، ئویش
. براوردكردنی زانیاری گەرەوە لگڵ زانیاری كستییكان

ك ئوانــیش میــدانی دیــدی ســفر، میــدانی دیــدی نــاوەوەیی و 
یدانی دیدی دەرەوەییم . ب شـكردنم دابم تـۆدۆرۆڤ ئب

بـریتین ل ـت ككی تـر ناودەن١: جۆر- تر لەرەوەی بـاـگ 
اری گەرەوە زیاترە ل زانیاری كستی كستی ك تیدا زانی

 گــەرەوەی ھاوتــا یــان یكــسان لگڵ -٢. چیــرۆك و ڕۆمــان
 ك یی ھو زانیارییـانمـان ئەرەوە ھـشدا گمتی، لسك

یــانكان ھتییســ٣. ك- ەرەوەی نزمتــر یــان بچــووكتر لــگ 
ــــــــرەدا كم و  ەرەوە لــــــــ ــــــــاری گ كســــــــتییكان ك زانی



 

ــت و گــوی كســتییكان دەیانبین ــات ك ــشكش دەك ــا پ  وەھ
ل . )٢(لیان دەبت بب ئوەی شۆڕبتوە بـۆ قـوویی ناخیـان

باری یكمدا وات میدانی دیدی سـفر یـان گـەرەوەی بـاتر 
ل كســتیدا، گــەرەوە وا پناســ دەكرــت ك ھمــوو شــتك 

 بكــو دەزانــت، لبر ئوە ل گۆشــنیگایكوە ســیر ناكــات،
ئامادەبوونكی گشتی ھی ل ڕۆمانكدا و ئازادی برفراوانی 
ـــیچ  ـــامكردن لگڵ ڕووداو و كســـتییكان و ھ ـــۆ م ھی ب
بربســت و ڕگــرییك ل بردەمیــدا نیــی بــۆ بینینــی واقیــع و 
 وەی بینینـــی لكـــردنشـــدا چمـــك، لو ڕووداو ر جـــووھ

بت، بكو بینین گـشتگر و گۆشنیگایكی تایبتییوە بوونی نا
ــــــــــــەرەوە ل دوای . "ھمالین دەبــــــــــــت م بــــــــــــارەدا گل

كســتییكانوە نابــت، بكــو ل ســروویانوە دەبــت وەكــو 
ییی ھمیشئامادەبوونی ھ ك كخواوەند . م جۆرە بینیـنئ

 كی دیــاریكراوەوە بگــاتتییســی كــگڕ ت لش ناشــڕەھــای
ـــرەدا دەر. )٣("ئنجـــام ل مـــوو شـــتەرەوە ھـــ گ ـــت ك ودەك

ئاشـــكراكان و ھمـــوو نھنییكـــان لبـــارەی كســـتییكانوە 
  .دەزانت

ـــی  ـــواری بینین ـــادا دەشـــ ب ـــەرەوەی ھاوت ر گـــب ل برام
 ـــت، ك نـــاوەوەیی یـــان بینینـــی نـــاخ یـــان دیـــوی نـــاوەوە دابنر
لمشــدا بــاری تــوانین ل كســتییكدا كــورت دەكــرتوە و 

ــ ــاری گ ــرۆكك زانی ــاو چی ــاری كســتی ن ــان زانی ەرەوە ھم
دەبت و گەرەوە ھیچ زانیـاری یـان لكـدانوە و ڕاڤكردنـك 
پـــشكش ناكــــات ك زیـــاتر بــــت لوەی كســـتییك خــــۆی 
دەیگات، یان گەرەوە ھـیچ زانیـاری و ڕاڤكردنـك پـشكش 

بـواری . ناكات، ھتا ئو كاتی كسـتییك خـۆی ئوە نكـات
نی ناوەوەیی ل شوەی ناڕاستوخۆدا برجست دەبت و بینی



 

ــــاوەوە و  ــــۆجی ن ل زیــــاترین ئاســــتیدا دەگــــات ئاســــتی مۆنۆل
لم بارەشدا دەشت . لوەشدا كستی دەبت بوارك بۆ بینین

 بــوە، بتردا بنووســركوازی قــسشــ ــاوەوەیی ل بینینــی ن
  .ئوەی ئم ببت ھۆی گۆڕانكاری ل دەقدا

ەك ل برامبر گەرەوەی نزمتر ل كستی ڕۆمان، ھرو
 ك وەیش ئمسـت لبم ك ،یبواری بینینـی دەرەوەیـی ھ
ــــارەیوە  ـــــتییی ك لب سو كدەرەوەی ئ ــــین ل ــــواری بین ب

لم بارەشـــدا گـــەرەوە یـــان خـــونر كمتـــر . دەگـــدرتوە
ــــارەی ئوەوە ــــانوە لب گ ی كـــــتیی سو كــــت ل دەزان ،ی

ھروەك لم گانوەیشدا زیاتر باسی ڕووكشـی دەرەوەی 
ــــاخی  ــــت چــــی ل ن ەرەوە نازانــــــــت و گ دەكر كتییســــك

گـــەرەوە كســـتییك پـــشكش . كســــتییكاندا ڕوو دەدات
دەكــات ل ئــستادا بــ ئوەی لكــدانوەی كــار و ڕەفتارەكــانی 

ات، بكـو بكات، یان ڕاڤی بیروبۆچوون و ھستكردنكانی بك
  .ئو تنیا سیمای دەرەوە یان ڕووكشی تۆمار دەكات

ئم پشتر ئاماژەمان بۆ ئوە كرد ك گانوە ل ڕۆمـانی 
ـــانوەی كســـی یكم ك خۆیـــشی  ـــدا گ نتوەی زرابكان

یكوەریــــی ڕۆمـــانتی تســـك . ك وە ئاشــــكرایســــی "ئك
ر نزیـــــك یكم ھلـــــی ئوەی ھی ك بتوانـــــت خـــــونر زۆ

 روەھــــا وا بكــــات لەرەوەوە و ھــــ تی گســــك وە لبكــــات
ڕووداوەكــان زۆر زینــدوو بــن، چــونك ڕووداوەكــان ب چــاوی 

ھروەك كســـــی یكمـــــی گـــــەرەوە وا . بیـــــنر دەبینـــــرن
 ـت كبوەی نـت و توانـای ئكی ئاسایی بسك ت كدادەنر

ات، یـان بزانت لناو سری كارەكترەكانی تردا چـی ڕوو دەد
 م زانیارییم ئت، بك بزانتت كۆی ڕاستی حابتوانای ن
سنووردارە سوودی خۆیی ھی، ك ئاسایی ل ڕۆمانـدا بكـار 



 

، لو )برەو پــــشوەچوون(دــــت ســــبارەت ب پرەســــندن 
شــوندا ك گشــی دەروونیــی گــەرەوە ڕەگزی ســرەكی 

ــت ٤(ب( .تانم خاســرباری ئەرەوە ســــ م گرەوە، بی ســ
لم ڕۆمــاندا ھنـــدجار وەكـــو گـــەرەوەی خـــاوەن زانیـــاری 
تواویــش دەردەكوـــت، كـــات لبـــارەی كســـتییكانی تـــر و 

ھر چنــــدە گــــەرەوەی خــــاوەن . ڕووداوەكــــانوە دەدوــــت
ل . زانیــــاری تواو گــــەرەوەی ل شــــوازی كســــی ســــیم

بئاگـا دەسـت دەستپكدا گەرەوە وەكـو كسـكی ھۆشـیار و 
ب گـانوە دەكــات، بم باسـی ڕابردوومــان بـۆ دەگــتوە، 
وات دەستپكی گانوە باسی قۆناغـك دەكـات ك ئو ھـشتا 
ـــردا  ـــی ت ـــانوە ل تمنك ـــاری گ ـــووە، بم ك ـــداڵ ب زۆر من
ئنجـــام دەدرــــت ك ئاســـایی بــــۆ ئو تمن گــــەرەوە بو 

  .زانیارییانوە بدوت
ە ل سرەتادا وەھا خۆی پشكش دەكات، ك ئو گەرەو

 كو چــــــت و ئك دەكرچیــــــدا بــــــكــــــی زۆر مندانمت ل
ـــوونوەی  ـــۆ ڕووبڕووب ـــستتی ب ـــدا پوی ـــزەی ك ل ژیان ھب

. ئو چكش دایكیتـی. سختیكانی ژیان لـی زەوت دەكرـت
وات ئو دایك وەكو ئو پشت و پنا بھزە پشكش دەكات، 

گم ئئ ــــت ك بــــادەبوونی ھ ــــدا ئام ــــانی ئم ــــی ل ژی ر دایك
كســتییكی توەریــی ڕۆمــانكی، ئوا دەتوانــت لبرامــبر 

دیارە . ھموو سختییكانی ژیاندا ڕابوەستت و چۆك داندات
ــــــــــر بكیــــــــــن، ئوا دایــــــــــك ئو  ئگر ئم ڕووبرە فراوانت

ــز بــۆ مــرۆڤ دەبی ھكــی بیــی ق ڕۆ ك ینایــتپــشتوپ ن .
ـــــتوە  ەرەوە خـــــۆی بۆمـــــان دەگـــــر وەكـــــو گدیـــــارە ھ
لدەستچوونی دایكـی ئو كـات ڕوویـدا ك بـاوكی ژنكـی تـری 



 

 جـــوە بدایكـــی مـــا وەی كش بـــووە ھـــۆی ئمنـــا و ئھ
  .بھت و سرئنجام ل تنووری نانوایكدا بسووتت

ـــی و  ـــارەی شووناســـی دایك ـــۆ لب ـــەرەوە شـــتكی ئوت گ
ـــاس دەكـــات ك .  پـــشكش ناكـــاتبـــاوكیوە ـــدە ب ـــا ئوەن تنی

ژنھنــانكی بـــاوكی دەبـــت ھــۆی شـــواندنی ھـــالنی ئمـــی 
ــــرەیك ل كارەســــاتی  ــــر برەو زنجی ــــداڵ، ك ئوەش دوات من

ــات ــدی دەیب وات باســكردنی لدەســتچوونی دایكــی و ل . تراژی
 یوە، ئامــادەكردنی زەمیــنن بــاوكیالی یـشیدا دەركردنــی لپا

ـــۆ ـــانی ئم ك پیوەســـت ب ب ـــری ژی ـــانی دوات  ئوەی قۆناغك
گرچنــــی ڕۆمــــانكوە ب شــــوەیكی سروشــــتی ببینرــــت و 
پیوەســـــت ب كســـــتی ئم جـــــووی ڕووداو ل گرچنــــــدا 
دەبینرــت ك چــۆن برەو لــوتك لگڵ گشــكردنی كســتی 
ئمدا وەكو كستی توەریی ڕۆمانك برەو پشوە دەچت 

رئچن دەسـت و سرەو كۆتایی گرزین و بنجام قۆناغی داب
ل درــژەی زنجیــرەی گرچنــدا چنــدین ڕووداو و . پــ دەكــات

ھچـــــــوون و داچـــــــوون ب پـــــــی كســـــــتی گـــــــەرەوە و 
ــدین دیمنــی  كســتییكانی تــریش دەبینــرن، ك لوەشــدا چن
فنتازی و خیای برز و برھمھنانی یۆتۆپیا سیمای گشتی 

ـــگی زمـــانوە بینـــای ئو فز ڕ ل كـــی ڕۆمـــان این ك دەق
  .دەكات

وەكـو گوتمــان شــتكی ئوتـۆ لبــارەی شووناســی بــاوك و 
ـــش، ل دەســـتپكی  ـــەرەوەوە ك كســـتی سرەكی ـــی گ دایك

ــت ش ناكرــشك دا پكش بــوون و . دەقكــایی دەق ــا كۆت ھت
ـــــــومژاوی و پردە لســـــــرنراوی  شووناســـــــی ئوان ب تم

 بم ل كۆتاییدا تا ئنـدازەیك شووناسـی بـاوكی دەمنتوە،
ــاوی عبــدولقادر ســوتانی  ــر ن ژویــش لئ ــت كئاشــكرا دەب



 

كتبدا خۆی نمایش دەكات و ئوەشی ك بۆمان ئاشكرا دەكات 
ك ئم عبــدولقادر ســوتان بــاوكی گــەرەوەی، تارمــایی ئو 

ت و عكرغدا دەپر برشكردن بۆ سھ ل ك یبدولقادر ژن
ـــدای ـــاو قژەكی ـــت دوو پڕەســـلك لن دەیبین . ـــدولقادر ب عب

جۆرــك ل گومــانوە ســیری ئم ژن تارمــایی دەكــات، بم 
ـــت ك كـــۆن ژنكی خـــۆیتی و ھر دوای  نیـــی دەگو تئ
 ـــــشت و لھجی بكم مـــــانـــــا، ئو ژنـــــی ھئ وەی كئ

ــا ــاداری نانوەخــانكی ئوســری شــاردا ھر ئو ك ت ب ئاگ
 وە و بوو بنوورەكت وتبدولقادر كی عكبرادەرە پۆلیس

كوات ئگر سرەتا و كۆتایی ڕۆمانك پـكوە . قرەبرووت
ببستینوە، ئوا مژووی پچپچی باوك و دایكی گـەرەوە 
 ــــــت كووە و دواتــــــریش بۆمــــــان دەردەكك دەدەیــــــنی ل

ــی ناد ــاوەیكی مژووی ــوون و ســرباری م ــار پیوەســت ب ب ی
ئامادەبووونی ھردووكیانوە ل جیھانی دەقكدا، بم ئوان 
ـــان ھی و  ـــوون و ئامادەبوونی ـــاری دەقكدا ب ل بشـــكی دی

ئمش ل خۆیدا و ل ئاستی قووـدا دوو خامـان . ناناسرنوە
بۆ برجست دەكات ك یكمیان ئوەی ئگر شتك ھبـت 

ــاوی شــووناس ــان ن ــت، ئوا ئو شــووناس ی ــادەبوون ب  و ئام
ئامادەبوون لناو ناچـت یـان ون نابـت، ئگرچـی بـۆ كـات و 
ــان ب ھــۆی  مــاوەی دوورودرــژیش پردەی لســر بنرــت، ی

دووەمیـان ئوەی ك . وەستان یان نمانی كـردارەوە نبینرـت
مژوو زنجیرەیكی بدوای یكـداھاتووە و ئوەی ل مـژوودا 

قۆنـاغ ل ل ت، دەشـبووبكدا بوونی ھقۆناغ ك یان لئاست 
یان ئاستكی تردا دەربكوتوە، ئویش یان وەكو خـۆی، یـان 
 ـت لكانی ببینرشكردنـشكم و پرھوەی تـردا یـان، بش ل

  .دەرەوەی بینینی خۆی



 

ــــــۆ  ــــــەرەوە باســــــی ئو تمن بچــــــووكی خۆیمــــــان ب گ
ی مـاوە بجـ دەھـت، بـاوكی دەگتوە، ك چۆن كات دایك

پلی ئمیش دەگرت و فی دەدات ئودیوی دەرگای حوشوە 
و ئامۆژگاری دەكات ب دوای دایكیدا بوات، چونك چیتر جگی 

لرەدا سـیما و خاسـتكانی كـۆمگیكی . ئو لو مادا نماوە
 باوكساالری دەردەكوت، ك چۆن پیاو ب ئارەزووی خۆی و ل

ـــافرەت ســـركووت  ـــدا ئ ـــی حز و ئارەزووەكانی ـــاوی تركردن پن
تنانت ب ئوەی وەكو مرۆڤ سیری بكات، ژنكی تـر . دەكات

 دەرەوە و دەیخــات ێ دەداتمــی فــكژوورەوە و ژنــی ی ــتند
 ــــزان و بــــت خ ــــی دەگوتر پ وە كــــای دەرەوەی ئو جوگرافی

یی و حیـــــــــساب ئو خـــــــــزانش ل ڕووی ئـــــــــایینی و یاســـــــــا
ـــاتووە، بم  ـــامی فرمـــی پكھ ـــی بگن پ وە بتیـــشیكۆم
 كـین ژنیـان باشـتر ب كمان بوونی مـرۆڤش ھوانموو ئھ
ھیچ حیسابكیان بۆ ناكرت، ھموویان پكوە ھاوتای ئوی ژن 

ــ نادرــت ــان پ ــات ئوەش . لم كــۆمگیدا ھــیچ بھایكی ھاوك
 ببـ ئوەی گـوێ ب بـوون و ئاشكرا دەبت ك ژنـی دووەمـیش

ژیانی ھاوڕەگزەكی خۆی بدات شوو دەكات ب پیاوكی خاوەن 
لرەوە ونی . ژن و منداڵ و ژیانی ژن و منداكش تك دەدات

كۆمگیكمان بۆ دەكشت ك بوون و بھای مرۆڤــ تیـدا ل چ 
 واوی بـــی ت ـــاو ڕەوایت ئاســـتكی نزمـــدای و بچ شـــوەیك پی

وەی بۆ ئوەی چۆن ئارەزوو دەكات وەكو كـا مـام ب دەست
ئافرەتكانوە بكات و ئافرەتكانیش لبر ناھۆشیاری و الوازیی 
ئاستی تگیشتنیان چۆن خۆیان وەكـو ھر كـایكی تـر نمـایش 
ــان  ــۆ ئوەی بــوون و مــافی خۆی دەكن و نــاتوانن لوە تــبگن ب

 مــوو شـــتش ھپـــ ـــت، دەبـــزراو بمـــافی پــار زگـــاری لپار
ـــكن، بم ئوە ڕوو نـــادات ـــانی خۆیـــان ب ئمش . ھاوڕەگزەك

 نیـا وەكـو كـاك تپیـاو ن ك ،ی باوكـساالرییگتی كۆمخاس



 

مام لگڵ ژن دەكات، بكـو لپنـاوی تركردنـی غریزەكـانی 
خۆیــدا منــدایش وەكــو پاشــكۆی ئو كــای ســیر دەكــات و ھر 

ــانی . می لگڵ دەكــاتبو شــوەیش مــا ــرەوە بدبختییك ل
 كی دەركـراو بـووە دەسـت پـمندا و كاتئ ەرەوە كوی گئ

منداك ك باوكی بدوای دایكیدا فـی دەدات، بم ئو . دەكات
ن دایكـــــی دەدۆزـــــتوە، ن ھنگـــــاوكیش ب ئاڕاســـــتی دواوە 

ــــاوكی ــــۆ الی ب ــــتوە ب ڕوەی بگــــۆ ئ ــــتوە ب م. دەنو ئش ئ
ڕاســتیی برجســت دەكــات ك ئو منــدا ھــیچ پیوەســتییكی 
ڕۆحی و سۆزداری ب باوكیوە نایبستـتوە، ك ئمش دیسان 
ســـیمای كـــۆمگیك ك تیـــدا مرۆڤكـــان جیـــاوازی گورەیـــان 
ـــــــی، ھر چـــــــۆن بچـــــــووی  ـــــــردا نی ـــــــدەوەرەكانی ت لگڵ زین

 دایــك و باوكیــان زینـدەوەرەكانی تــر كاتــك كمـك گورە دەبــن
. بج دەھن، ئیتر نـاگڕینوە الیـان و ڕەنـگ نشـیان ناسـنوە

 دەكــات ك ســترجــان بــۆ ب ــرەدا نووســر كۆمگیكم ل وات
ھشتا ل پش قۆناغی پڕینوە، یان گیـشتن ب ھسـت و بنمـا 
مرۆییكاندای وات ونی كۆمگیكمان بۆ دەكشت ك ھشتا 

ۆڤبـوون ل ڕووی شووناسـی ڕاسـتقینی مـرۆڤوە ئاستی ب مر
  .الوازە

 وە لكیقازلدەم شــــ م بئ ەرەوە كــــاتــــــــاوكی گ ب
دەرگــای حوشــوە پــاڵ دەنــت دەرەوە، پــی دەـــت بدوای 

ئم قسی ل ئاسـتكدا ئومـدك بم . دایكیدا بوات بۆ دۆزەخ
مــاوە، دەبخــشت ك ئوە دەگینــت ھــشتا دایكــی ل دنیــادا 

بم كــــات بدوای دایكیــــدا دەگــــات ئوســــری شــــار و ئو 
. ناونیـــشانی ك وەریگرتـــووە، دەبینـــت نـــانواك دەســـووتت

وات ل ڕوانینی ئموە قسكی باوكی دتدی، چونك دایكـی 
 دەگــات ت، واتدا دەســووتواكــان ــان ل تنــووری ن ل ئــاگر ی

ئو كــاتش دەبینــت ھر . ئو دۆزەخی ك بـاوكی پــی گـوت



 

خك نانواك ب . ك باوكی زۆر بباك لوەی ك ڕووی داوە
ـــردا  ـــنن و بدوای كســـكی ت دەردەھ ـــاگرەك ســـووتاوی ل ئ

ئمی گەرەوە پناچت لوە تبگـات ك ئو خـك . دەگڕن
ـــت ڕودا دەگـــی ئ ـــاگرەكدا بدوای دایك ـــاوكی و . ل ئ بم ب

ـــــت ك لو دەوروبرەدانپۆلیـــــسكی ھـــــاوڕی دەبی م وا . نئ
تدەگات ك ئوان بۆ كوژاندنوەی ئاگرەك ھاتبن، بم گوی 

ــاوكی ب پۆلیــسكی ھــاوڕی دەــت زۆر بــاش : "لــ دەبــت ب
  ".با بۆین ئیشمان لرە نما. بوو، ئستا ئاسوودە بووم

بگومان ئوە ئاشكرای ك ھۆكاری ئاسـوودەبوونی بـاوكی 
ریی ڕۆمانك ك ئم كسـیی توەریـی دیـسان كستی توە

ــــی  ــــی وات دایك ــــی ژنكیت گەرەوەشــــ، ســــووتان و مردن
ئوە ئاشـــــكرا نیـــــی ك ئم دوو پۆلیـــــس چـــــۆن . گـــــەرەوە

گیشتوونت شـونی ڕووداوەك، بم ناڕاسـتوخۆ پـدەچت 
ـــۆ  ـــگ ب ـــشینیكی ھبووبـــت ك ڕەن وێ پـــۆ ئ ھاتنكیـــان ب

 ئــــاگرەك بووبــــت، یــــان ڕەنــــگ ئو زانیبتــــی كوژانــــدنوەی
ژنكی الی ئو نانوایی و كـات ھواـی ئـاگركوتنوەكی 
 ی لســـــتبو مـــــات، ب ـــــت ســـــۆراخكی بك ت ھاتبـــــستب بی
ــــشتا ل ڕووی  ھ ــــت، ك ــــا ب ــــافرەت دنی چارەنووســــی ئو ئ

ــــساب ــــی ئو حی ــــی ئوەی ك . یاســــاییوە ب ژن ــــارە زانین دی
ە و مردووە، خۆشییك بو دەبخشت وەكو ژنكی سووتاو

كوات . ئوەی ل بیك یــان ل كــشیك ڕزگــاری بووبــت
لرەدا جاركی تـر . ھۆی ئاسوودەبوونكی مردنی ژنكیتی

نووسر وـنی كۆمگیكمـان بـۆ دەكـشت ك تیـدا مرۆڤـــ 
پیاوــك ك نمــوونی پیــاوی ئم . چنــد ببھــا ســیر دەكرــت

ــــــــۆم گیی ئاســــــــوودە و دخۆشــــــــ بوەی ك ژنكی ك
ـــاری  ـــایبتیش ك ئو خـــۆی ھۆك ـــت، بت ت و دەمردەســـووت



 

ڕوودانـــی ئو كارەســـاتی و ژنھنـــانكی ئو ھۆكـــاری ئوە 
بــوو ژنــی یكمــی مــاوە بجــ بھــت و پنــا ببــات بر ئو 

ئـستا ئوە . نانوای و لوـش ل كـورتترین مـاوەدا بـسووتت
شــــكرا نیــــی ك چ جــــۆرە پیوەنــــدییك لنــــوان ئم ژن و ئا

ھروەك . نــانواكدا ھبــووە، بــۆ ئوەی ئم ژن بچــت ئوێ
ئاســوودەیی مردەكشــی ســرباری ئوەی ك ھســت دەكــات 
 تو دەاللـــــردا ئ ئمـــــی ل كـــــۆڵ بـــــووەتوە، ل ئاســـــتكی ت
ـــــدەگرت ك ئم ژن جۆرـــــك ل گونـــــاھی ھبووبـــــت و  ھ

انكی ل ڕوانینی مردەكیوە وەكو جۆرك ل تـۆی سووت
ب ھرحـــاڵ ئـــم لـــرەدا وـــنی . ئو گونـــاھ ســـیر بكرـــت

كۆمگیكمــــــــان ھی ك مرۆڤكــــــــان تیــــــــدا وەكــــــــو ھر 
 ــی ــوژرن و كســكیش نی ــان دەك ــرن، ی ــر دەم ــدەوەركی ت زین
ــــ ل پــــشتی ئم  ــــان ك ــــۆچی ڕوو دەدات؟ ی بپرســــت ئم ب

ل الیكــی تریــشوە گــەرەوە دوو . ســاییانوەیڕووداوە نائا
 و جـــۆرەدا نیـــشان دەدات ككـــی لپـــاڵ ڕووداو پۆلیـــسمان ل
یككیـــــــان مـــــــردی ژن ســـــــووتاوەكی و ئاســـــــوودەی و 

ل . ئویتریشیان ھاوڕی ئم و ھیچ ھوستكی ل نابینرـت
كزەری ژیانی خكاندا پۆلیس پارئاسایی گكۆم كدا لكات 

ــــــنوە و قچــــــۆكردنی ھۆكــــــار و  و ھر ئوە بدوای دۆزی
ـــــــانوەی، كچـــــــی لو  ـــــــاوان جۆراوجۆرەك ئنجامـــــــدەری ت
كــــۆمگیدا ك دەقــــی ئم ڕۆمــــانی تــــدا برھم ھــــاتووە، 

ئمش . پــــــۆلیس ئو ڕۆ نابینــــــت ك پویــــــست بیبینـــــــت
ــــــدا  ســــــرەتاییبوونی ئم كــــــۆمگی نیــــــشان دەدات، ك تی

ـــــن ل ھماكـــــانی  پاراســـــتنی یاســـــاش ئگر بشـــــداریش نب
  .تاوانكاندا، ئوا چاوی خۆیانی ل دەنوقنن



 

  
 -٢-  

  
كسی توەریی یـان ب چمكـی كالسـیك پـاوانی ڕۆمـانی 

ــــان" ــــاتووە؟ پاشــــخانی " نتوەی زرابك ــــوە ھ كو ؟ لــــی ك
كــۆمیتی ئو چیــی؟ ل كوــوە دەســت پــ دەكــات و برەو 

 كسك ب پـی نخـش و برنـامی خـۆی كوێ دەڕوات؟ ئایا
دەڕوات، یـــان كســـك ڕووداوەكـــان ڕاپچـــی دەكن و لگڵ 
ــوێ دەگــات؟ ڕۆڵ و  ــبن؟ ئایــا چارەنووســی ب ك ــدا دەی خۆیان
جووی ئم كسـتیی چیـی ل بونیـادی كـرداری ڕۆمـانك و 
 ی كو جیھـــــانبینییو ئ كنـــــانی پرســـــیاری دەقمھرھب ل

  می دەھنت؟دەقك برھ
 ل ،ەرەوەیـــ خۆیـــشی گ ك م دەقـــی ئ كســـتی توەری
ـــــی  ـــــداك ن نـــــاو و ن تمن دەســـــتپكردنی ڕۆمـــــانكدا من

ــــراوە ــــ . نزان ــــاوە بج ــــی م ــــك دوای ئوەی ك دایك ڕۆژ
ــات دەرەوە و  ــاوكی ل دەرگــای حوشــكوە دەیك ــت، ب دەھ

منــدا ـــت و دەبدواوە ئب ســاتو چركــر ل كی بــكس و ئیت
گـــــاو كـــــۆم ل كـــــاتی ســـــووتاندنی . دەكوـــــت دەرەوە و ن

ــزگوتك ئو  ــیجوەری م ــت و م ــۆش دەب ــانواكدا ئم بھ ن
ئاشــكرای ك ئم منــدا لو كــاتدا . شــوە دەیبــات الی خــۆی

ــــت بــــاركی ســــختوە وەرەوەی . دەكــــگ ر خــــۆی كھ
 شـوەی الی چیرۆكی ڕۆمـانكی، باسـی ئوە دەكـات ك ئو

میجوەركی سرخۆش بسر بـردووە و بیـانیش ب دەنگـی 
بانگـدانی ئو بئاگـا ھـاتووە و ل ترسـی ئوەی نوەك بــاوكی 
بت بۆ نوژی بیانی و بیبینت، مزگوتك بجـ دەھیـت و 
ـــواردنی بیـــانی  ـــانیك و خ ـــات چایخ ـــۆرییك دەیب ســـایق ل



 

ونـــــی ترســـــ. دەداتــــــــــت خون دەبینو خئ وەی كناك ب
 ێ دەدەنسـانی تـر دایكـی فـبـاوكی و ك ی ھاوڕیكپۆلیس

لــــــرەدا ل . نــــــاو تنــــــووری نــــــانواكوە، بم ناســــــووتت
خونكی ئمدا ئاماژەیك بـۆ بـوونی پالنـك بـۆ سـووتاندنی 

ــت وكی . دایكــی دەردەكــدا ــرەوە من ل وەی ئاشــكرایم ئب
 دەبـتوە و خۆیـشی بچووك ڕووبڕووی سختییكانی ژیـان

ئوە دەگــتوە ك تـــازە ئو ھمــوو جوانییكـــانی ژیـــانی ال 
تـاكو . بووە ب خون مادەم لو تمندا دایكـی لدەسـت داوە

 ك ،وەیــت ئ وە دەزانرتییســم كــارەی ئ ــستا ئوەی لب ئ
كوڕی پیاوكی پۆلیس و ب مندای فدراوەت سـر شـقام و 

ئمش . یارتی ژیـانی ئو بگـرت ئسـتۆكسك نیی برپرسـ
ئو سرەتا ترسناكی ك زۆر جار ل كۆمگ ب سیستم و 
ب یاساكانی وەكو كۆمگی ئمدا دەبتـ ھـۆی تكـشكاندنی 

  .ژیانی تاككس
ئـــم پـــشتر باســـی گـــەرەوە و بـــۆگەرەوە و كـــرداری 

ــــــرد ــــــان ك ــــــا: ئوە ئاشــــــكرای ك. گانوەم ــــــانوە ی نی گ
ل گانوەشــدا . پــشكشكردنی داســتان، یــان ب چیرۆككــردن

دوو خاســـتی دیـــار ھن ك بــــریتین ل پـــلی بشــــداربوونی 
 ڵ ڕوانـگگچیرۆكـدا، ل ەرەوە لوەی . )٥()بـواری بینـین(گئ

 ەرەوەیـشـداربوونی گی بر پـلسـ یـنختـی دەكرەدا جل
گـــەرەوە ك ب ئوەی ئاشـــكرای . ل چیرۆكــی ئم ڕۆمـــاندا

ــی  ــت، خــۆی كســتییكی توەری م دەدوكســی یــاوی ك ڕان
ـــانوە ئنجـــام  ـــرداری گ ـــدازەیی ك ك ڕۆمـــانكی و بو ئن
دەدات، بشداریش دەبت ل زنجیـرەی ڕووداوەكـانی چیرۆكـی 

گەرەوە لرەدا ھم بشداری چیرۆكی ڕۆمانك . ڕۆمانكدا
 یم ئامادەبوونیـشی ھدا و دەكـات و ھكچیرۆكـی ڕۆمـان ل



 

ـــانوە  ئاســـتی جیاجیـــا كـــاری گ ەرەوەش بـــم وەكـــو گھ
 ن لــــــی كـــــات و شــــــوپ وەش بانـــــنجـــــام دەدات و گئ

  .ڕۆمانكدا برەو پشوە دەچت
ــردوو  ــاتی ڕاب ــاندا ب ك ــان لم ڕۆم ــانوەی ڕووداوەك گ 

 ئم شوازەی گانوە ل. فراوانترین ڕووبری داگیر كردووە
ھونری چیرۆك و ڕۆماندا زیاترین بایخی پ دەدرـت، ئوە 
بجگ لوەی ك ڕۆمانی مژوویـی پیوەسـت ب ڕابـردووەوە، 
بم دیـــسان شـــوازەكانی تـــری ڕۆمـــانیش زیـــاتر كـــك لو 
 ــــردوودا و ل ــــان وەردەگــــرن ك ل كــــاتی ڕاب ڕووداوە واقیعی

 گـانوە ب ھروەك ل ھندێ تابلۆشدا. شوندا ڕوویان داوە
 و ل موازە كم شــــرچــــی ئگــــت، ئكــــاتی داھــــاتوو دەكر
ڕاستیــشدا زیــاتر ئامــاژەیكی ئــایینی ھی ك جۆرــك ل ھــی 
كـــــات ل ئایینكانـــــدا برەو ئاینـــــدە كـــــشراوە و ئنجـــــام تـــــا 

ك ئاشــكراینــدازەینـــی . ئنــدێ دیمدا ھم ڕۆمــاندیـــسان ل
ــت،  ــستا دەبینر ــاتی ئ ــانوە ب ك بوونی گیوەســتنش پمئ

ــــــــشان دەدات، ك ئوانش ئو  ــــــــاتوە نی ئو ڕووداوان ب ك
ــارەبوونوەی  ڕووداوانن زیــاتر خاســتی حقــیقت یــان دووب

یردەوامیـــان ھڵ . بكوەی تـــانـــدا گم ڕۆمـــانروەك لھ
ھی، ك ئویش ئو كاتانی ك گەرەوە وەكو كسـتییكی 

ــاو بیرەوەرییكــانی توەریــی ل ڕۆمــانكد ــتوە بــۆ ن ڕا دەگ
 و ڕووداوانوەی ئكـدانـستادا لئ وخۆ لڕابردووی و ڕاست

  .دەكات
 وە بانـــوازی گەوی شـــیـــەرەوە پـــكدا گدەســـتپ ل

ب دەنگ و . من چك كرام: كاتی ڕابردوو دەكات، كات دەت



 

ــــت . ئاســــان چك كــــرام د كوتمــــزگ ل ی كــــانیی ئو بی
ەوە و ب بردەمی چند دوكانكدا دەڕوات و ئو پیـكرە دەر

وەینزەردەخ ت ڕوویـان بدەبین وەكانیـدا . جوانانانگ ل
كوڕ و كچی : ئوەتا دەت. كاتی ڕابردوو ئستا تكو دەكات

زۆر ب ھمنـی . بابرز ب جلی شیك و جـوانوە وەسـتابوون
دنیـا بوە :  خـۆموە گـوتملبر. و سۆزەوە بۆ منیان دەڕوانی

خۆش، ئوەتا كاتك دەرگایكت ل دادەخرێ، میتك زراوت 
. دەبا، چنـد پیكركـی ئودیـو جامخـانیك دخۆشـت دەكن

ھروەك دوای ئوەی ســـــایقی لـــــۆریك دەیبـــــات بـــــۆ نـــــاو 
لنوان خو و ب ئاگاییـدا . چایخانك و نان و ماست دەخوات

 جــــاركی دیــــك لگڵ ھاوڕكــــانم :خون دەبینــــت و دەــــت
خـودا تـازە ھرگیـز . سروودی خوای وەتن ئاوەكی ناموە
ـــابینم ـــاپراخ لســـر ســـینی ن ـــی ی ـــایت . ڕۆكردن ھاوســـیك ن

  . سردانمان بكات، پوركم گلیی ناكات بۆ نچووم مایان
لــــرەوە لم بشــــی گــــانوەدا ك ب كــــاتی داھــــاتووە، 

ــــۆ  ــــان ب ــــەرەوە ئوەم ــــانی گ ــــات ك ھنگاوەك ئاشــــكرا دەك
 وەكانیدا كانگ م لكی تردا دەڕوات، بئاقار داھاتووی ب
باسی داھاتوو دەكات، ب خونری دەقك نات ھنگاوەكـانی 

كیچ ئاڕاســـــت و ب ـــــی ئمش ئو دەاللت . داھـــــاتووی چی
ھـدەگرت ك كـوڕكی منـدای فـدراو بـۆ سـر شـقام ھـیچ 

ــــــشبین وەی پــــــو ئ ــــــدەی خــــــۆی، بك ــــــۆ ئاین ــــــی ب ییكی نی
دەم شـــــــخـــــــۆی دەدات ب ك وەیپۆلی چـــــــاوەڕوانكراوە ئ

ی دەبـــات ئاشـــكرا نیـــیویـــش بـــۆ كـــووە، ئو وەكـــو . ژیـــانئ
گەرەوە بۆمان دەگـتوە ئو سـایق لـۆرییی دەیبـات بـۆ 
چایخانكوە و نان و ماسـتی بـۆ دەكـت، لگڵ خـۆی ھـی 



 

دەگرت و ئیتر ئم دەبت شاگردی سایق لۆری و ل گڕانی 
ەسفی دەكـات ئو بردەوامدا دەبت، گڕانك ك خۆی وەھا و

ئمش ئو دەاللت . ھرگیز ناگات بو شونی بۆی دەچـت
ھدەگرت ك ل ئاستی یكمدا ئم نازانت بۆ كوێ دەچـت، 
 كی بـشـتم گب ،شتی ژیاندایگ و لئاستی دووەمدا ئ ل
ـــی ئو  ـــالن، چـــونك ئوە خـــۆی نی ـــ پ ئامـــانج و گشـــتكی ب

ـــ ـــژاردووە، بك ـــووەت ڕێ و گشـــتی ھب و بناچـــاری كوت
ئمش وای لـ دەكـات ك . خۆیـشی نازانـت بـۆ كـوێ دەچـت

ھـــــیچ شـــــتك، ن دیـــــمن جوانكـــــان و ن شـــــار و گونـــــد و 
دارودرەخـت و چیــا و دۆكــان و ن ڕۆژ و مانــگ و ســاڵ، بــۆ 

ئمش ونــــاكردنی مـــــرۆڤك . ئو ھــــیچ مانایكیــــان نبــــت
ك ل ونبـــــــوونی مرۆڤـــــــ. ناپیوەســـــــت ب ھـــــــیچ شـــــــتكوە

بردەوامــدای، بم تـــاك شـــتك ك پـــوەی پیوەســـت بـــووە 
كــــانو، . لۆرییژیــــان و نیــــشتیمانی ئ تبــــوون و لۆرییــــانئ

ھرچندە خاوەن لۆرییكانیش وەكو پـارچیك ل لۆرییكـان 
ــان  ــدا دەفرۆشــرت ی ــوە دەكن و لگڵ لۆرییكان ی پــام م

ەی ل تمنكـــی كمـــدای، ئم ســـرباری ئو. دەگـــۆڕدرتوە
ـــگ ئوەش  ـــت ك ڕەن موارەدا ڕادـــاھ ـــارە ن بم لگڵ ئو ب
لبر ناچاری و بدەرەتانی بت ك ئوە قبووڵ بكات و مل بۆ 

بم لگڵ ئوەشــدا ئو . ئوە بــدات ك بســریدا دەســپنن
لو بــــارە ســـــختی ژیانیـــــدا بیـــــر ل ڕابـــــردوو ناكـــــاتوە و 

ــاگڕتوە بــۆ ئ ــدا بــوون ــردوەوەی ك ل ئــامزی دایكی . و ڕاب
 م لمــدا ئكئاســتی ی ل ــت كوە بشــی ئھۆكارەك ــگ ڕەن
مـردن و نمـانی دایكـی دنیـا بووبـت و ھـیچ ئومـدكی ئوەی 



 

ــتوە و ببینكی تــر ئجــار ــت كمابئاســتی دووەمیــشدا . ن ل
 كـــردەوە ل ب ك تییســـم كـــت ئووەمـــان بـــۆ دەردەكئ

تادا دەژی، زۆر ڕیالیــــــستییان بوانــــــت و ئومــــــدی ب ئـــــس
ڕابردوو نبـت و وای نبینـت ك ڕابـردوو بـۆ ئم ل ئـستادا 
ــــردوو ســــردەمی  ــــۆ ئم ڕاب ــــت، وات ب بكی ھھــــایھــــیچ ب

وەی نیــیڕانــدندەســت چــووە و گو جــۆرەش . لروەھــا بھ
 سیری داھاتوو دەكات ك شتك ئم ھرگیز نایگـات و بـۆی

ئمش وای ل دەكات بو بارە ڕازی بـت . دەستبر ناكرت
یـــدایت رەكی . كی ھۆكـــاری ســـوانكـــدانوانین و لـــم تئ

ــدا  ــاھموارەی ك تی ــارە ن ڕاھــاتن و ھكردنیتــی لگڵ ئو ب
ئم ھست بوە دەكـات و دەشـبینت ك چـۆن لنـوان . دەژی

 تنـانت ئامـاژەی سایق لۆرییكاندا مامی پـوە دەكرـت و
ئوەش دەدات ك ھندێ جار ویـستویان سـرگرمی بـكن و 
دەســتدرژی بــكن ســری، بم ئو دواتــر ل گانوەكانیــدا 

  .زۆر ب ئاسایی باسی ئو شتان دەكات
  

-٣-  
ئمی گەرەوە و كستی توەریی ڕۆمانك، باسـی ئوە 

قامی شخ عومر دەكات ك دواجار دەگن بغدا و دەچن ش
كانر و ســـیكرابچییی فیـــتگجـــ نو شـــوئ رباری . كســـ

 ـــــــــك لم زۆرب ،مكســـــــــی یەرەوە كــــــــگ وەی كئ
خاستكانی ڕوانینی دەرەكی یان بابتی لم دەقدا دەبینرـت، 
 ـــــان ـــــرۆك بالین ـــــسیش ئوەی ك چی ك مبســـــت لم ق

یـی، مبسـت لمش بگدرتوە، وات ڕوانـگی بینـین دەرەك



 

ئوەی چیرۆك ل شـوەی كـامرادا وـنی دەرەوەی شـتكان 
بم . دەگرت و چۆن دەردەكون بو جۆرە نیـشانیان دەدات

 وەیویــش ئــت، ئدا دەبینرم دەقكی تــریش لتدیــسان حــا
لبر ئوەی گەرەوە و كستی توەریـی ھمـان كسـتین، 

ل یمان زانیاریـشیان ھو كـۆی ھ كبـارەی چیرۆكـی ڕۆمـان
ھر لم نیگــایوە . وردەكــاری گــرچن و جــووی ڕووداوەوە

  .دەبت) ناوەوەیی(ڕوانگی بینین 
ل چركیكــــدا ســــدان دەنــــگ بر یك دەكون، دەنگــــی (

ــاگری لحــیم،  ــەی ئ ــانی ئاســن و ڕاســتكردنوەی پلــت، ف كوت
ــچری كــردن ــامرایك و). ھرۆژمــی ھوای پن ــرەدا ك ی لــن 

ــــستت ــــاركیش دەیانبی ــــت و تۆم كان دەگرەرەوە . شــــتــــ گ
ــن دەگرــت وەكــو ئوەی ھن كان وــیش . شــت خــونری دەق

ـــــت و  ەرەوە دەیزانـــــ گ ـــــت ك ـــــت و دەبین وە دەزانر ئھ
  .كوات لرەدا ڕوانگی بینین دەرەكیی. دەیبینت

زۆر درەنگ بۆ چند ساتكی كم ئو شـقامم جھـشت (
 شـخ عـومرە، بـۆ چنـد كاتژمرـك ئو ڕۆژە زانـیم ك نـاوی

ـــیم ـــدای، ڕاچن ـــرە بغ ئ(ەرەوەیـــ ی گـــس ئوانی . ، ئم ق
لگمان سوار دەبوون كمیان ھبوون باسـی بغـدا نكن و 

بغدا شاری شاران، خونی ھمـوو شـارك بـوو ببـت (نن 
ــ ــا و شــاعیران، شــاری ملھ ــرد و زان مــدا، شــاری ك ا و بغ

. مزگوت، شاری شراب و عیبادەت، شاری سۆفی و ھتیوباز
ــــۆ  ــــدای ناســــیوە و ب ــــستوپنج ســــاییوە بغ ــــان ل بی یككی

شۆڕیج ین چووەتكر و . قوماشكچـووە بـۆ شـ وی دیـكئ
: پیـاوەی خورمـافرۆش گـوتی. چا و قسپ و ئشرەسی كـین

تـر یككـی . بغدا بۆ خۆی ل ھموو شكرەكان شیرینتر بوو
ــوو دەیگــوت ــوقم كــین چووب ــۆ پــسكیت و چورەك و ل : ك ب



 

ـــوقمترن ـــان ل ـــدا ل كچكانی ـــر . بم كوڕەكـــانی بغ یككـــی ت
بڕاستی من لبر خاتری ژنكـانی دەچـووم، لبر : دەیگووت

لــــرەدا ب ئاشــــكرا دیــــارە ك زانیــــاریی ). خــــاتری ملھاكــــانی
وانگی بینـین ی گەرەوە زیاترە، كوات ڕریكسكان ل زانیا

ڕوانگی دەرەكیی، ك لمشدا گـەرەوە ناتوانـت بچـت نـاو 
نـاخ و قــوویی كســتییكانوە و لــرەدا ڕوانــگی بینــین زۆر 
ـــا ڕووكش و دەرەوەی شـــتكان و  ـــەرەوە تنی و گ ـــورت ك

ئمش ب پــــچوانی . كســــكان و ڕووداوەكــــان دەبینــــت
ــار ــی ســفرەوەی ك زانی ــگی بینی ــاترە ل ڕوان ــەرەوە زی يی گ

ــین ســفرە  ــاريی كســتییكان و لم بارەشــدا ڕوانــگی بین زانی
یان بوونی نیی و گەرەوە بـواری ڕوانـین كـورت ناكـاتوە و 
ناچار نابت ملكچی ڕوانگی ھیچ كستییكی ڕۆمانك بـت 
 زانیــــاری بــــدات ك لبــــژاردەیھ ك وە نیــــیویــــستی بو پ

ـــت زانیارییكـــان خـــونر، بكـــو وەكـــ ووەی خـــۆی دەیو ئ
پـــشكش دەكـــات و تواو شـــۆڕ دەبـــتوە بـــۆ نـــاخ و زیھنـــی 
كسكان و گوھری شـتكان و ھمـوو شـتك لبارەیـانوە 

 ـــت، چـــونك ـــت و دە ی ســـفردا "دەزانـــگ ـــانوەی ڕوان گ ل
  . )٦("ڕوانگی گەرەوە چیرۆك ڕك دەخات

ــەرە گ ــۆ كــرد كــات ــان ب ــات بغــدا، وەكــو ئاماژەم وە دەگ
ی دەرەوەیوەی ڕوانـگانغداوە گبارەی بوەكانی لانگ .

ئایا دەش لم ڕوانگیوە سیری بغدا بكرـت وەكـو ئوەی 
ك كسانی چیرۆكی ڕۆمانك لبـارەیوە دەدوـن و زانیـاری 

ــارەی ئو . دەخن ڕوو ــانی ك ئوان لب ــی ئو زانیاریی پ ب
ــشكشی دە غــدا شــارەوە پك شووناســی بــدازەی ــا ئن كن، ت

ئاشكرا دەبت بوەی ئایا بغدا ھگری كولتووری شـارە یـان 
نـــا؟ بگومـــان شـــار ئو زەمیـــنی ك لســـر بنمـــای بـــوونی 



 

 ك بــت نــی شــار شووناســی شــار وەردەگرقكولتــوور و ع
یكــك ل . پــی ژمــارەی دانیــشتوان و مــژووی دروســتبوونی

انی شـار ئوەی ك وەكـو دەریـای ھمـوو خاسـت سرەكییك
تــاك جۆراوجۆرەكــان لئــامز دەگرــت و ھمــوانیش جگیــان 
تـدا دەبـتوە و ھمـوو كولتــوورە جیاوازەكـان تیـدا جگیــان 

ل شـاردا تـاككس . دەبتوە و پكوەش ھدەكن و دەژیـن
لســر بنمــای توانــا و لھــاتوویی خــۆی جگوپــگ دەگرــت، 

ــــدا واتتــــاكی خــــاوەن شووناســــی ت ك یو زەمیــــنشــــار ئ 
شـار ئو زەمیـنی ب ئنـدازەی جۆراوجـۆری و . برھم دت

ڕەنگاوڕەنگی تاككانی شووناس و عق و توانین و ڕەفتـار 
ــت م درھــدا ب وتی تــسوكو . و ھــر شــار ئ ــایكی ت ب وات

ــانی پــوەی، ك ئمش ــنی ك بشــی ســرجمی تاكك  زەمی
شار زەمینی كسـانی . مانای جۆراوجۆریی ل ھموو شتكدا

سیاســی و ڕۆشــنبیر و بازرگــان و خــاوەن ســامان و كســانی 
ــاوخراپ و  ــاش و پی ــا و پیاوب ــایینی و فرھنگــی و دز و مافی ئ
ســۆفی و زاھیـــد و دز و ببــوا و سرســـری و ھتیوبـــاز و 

لھــایو م نیــسوت و كو مــزگ شــكشــفرۆش و لگ. لر ئ
لم ڕوانــــگیوە ســــیر بكیــــن ل زانیارییكــــانی كســــكانی 
ـــــنی  ـــــت، ك بغـــــدا زەمی ودا دەردەككچیرۆكـــــی ڕۆمـــــان

یتییم جۆراوجــۆرگــری ئنــان و ھمرھــرەوە . بل واتك
دەتوانرــــــت بگوترــــــت بغــــــدا ل دەقــــــی ڕۆمــــــانی نتوەی 

 ئمش ل ڕوویكـی. زرابكاندا وەكو شار پشكش دەكرـت
ترەوە سرنجمان ب الی ئو بۆچووندا ڕادەكشت ك بۆچی 
نووســر وەكــو ئفریــدەكرك ل دەرەوەی دەقك، بغـــدا چ 
ـــــو  ـــــی وەك ـــــو شـــــار و ئوەی لســـــر زەوی ھی و چ وەك
زرابكانی ژر شارەك ھدەبژرت بۆ ئوەی بیكات شونی 



 

ئم . ڕوودانـــــــــی زۆریـــــــــنی ڕووداوەكـــــــــانی ڕۆمـــــــــانكی
ــدان ــو شــاركی خــاوەن لك ــی بغــدا وەك ــۆ ھبژاردن وەیش ب

شووناسی شار، زیاتر لو بۆچـوون نزیكمـان دەكـاتوە، لبر 
ئوەی ڕۆمـــــان وەكـــــو ژانركـــــی ئدەبـــــی ب ئدەبـــــی شـــــار 
ــی شــاركی  دەناســرت، كوات ل ڕووی ڕاســتییوە ھبژاردن
ــی  ــانی چیرۆك ــی ڕووداوەك وەكــو بغــدا وەكــو شــونی ڕوودان

،كــۆ ڕۆمــان  ئو بۆچــوون بھــز دەكــات و یارمتیدەریــش ب
ڕەفتــاركردن لگڵ كولتــوور و زمــان و جۆرــك ل كســكان 
ك پیوەنــدییان ھی بو كولتــوورەوە ك كولتــووری شــارە و 

نانی ڕۆمانمھرھی بكی تریش زەمینوەیش ب.  
ـــان كاتـــدا  ـــانك ك ل ھم ـــی ڕۆم ـــی كســـتی توەری ئم

ـــۆ ـــك ل الین شـــۆفری گەرەوەشـــ، ب نـــد ڕۆژمـــاوەی چ 
ــت ردەھ جــوە بكــۆریی ئم بردەوام چــاوەڕوانی ئوە . ل

دەكات ك كابرا بتوە بدوایدا و لگڵ خۆی بیباتوە، تا ئو 
: ڕۆژەی بتمنترین فیتری ئوێ بانگی دەكات و پی دەـت

وو كوڕم ئیـدی چـاوەڕێ مب، ئـرە بغـدای، ئوەی تیـدا ونبـ"
دیـسان ئم ڕاگیانـدنش یككـی تـر ل ". ھرگیز نادۆزرتوە

ھروەك ل ئاسـتكی تریـشدا . خاستكانی شـار نیـشان دەدات
ئم ڕاگیانـــــدن ئو دەاللت ھـــــدەگرت ك لم زەمیـــــنیدا 
پویــست ھر كس پــشت ب خــۆی ببســتت و ل چــاوەڕوانی 

ر كس خـۆی بــت ب مانایكی تر دەب ھ. كسی تردا نبت
ھر لـــرەوە ئمــی كســـتی . و خــۆی بیــار بـــۆ خــۆی بــدات

 ـــر ل ـــدات و چیت ـــۆ خـــۆی ب ـــار ب ـــت بی ناچـــار دەب كڕۆمـــان
چاوەڕوانی گڕانوەی شـۆفری لـۆرییكدا نبـت، ئگرچـی 
ــــدا  ــــاریكراوی ھی بدوای ــــانجكی دی ــــشدا ئو ن ئام ل ڕاستی

 بچـت، ن دەرگـایك بوات، ن شونكی دیاریكراو ھی بـۆی



 

ھی ب ڕوویدا بكرتوە و ن كسك ھی بموە پیوەست 
كوات ئم تــاك كســك تنیــا ل ئــستادا دەژی، بــوای . بــت

بــــگش ئوەی ك . بو ڕابـــردووە نیـــی ك لــــوەی ھـــاتووە
تنانت ب خیاڵ یان ب فالشباكیش ناگڕتوە بۆ ڕابردووی 

ــگ ھۆكار. خــۆی ــردووی ئم پــ ل ڕەن ــت ڕاب وە بشــی ئەك
ناخۆشی و ئـازار بـووە و نایوـت ب خیـایش بگڕـتوە بـۆ 

و ئازار و ناخۆشیانئ.  
ل گڕۆكـكوە : "كاتكیش باسی ئستای خۆی دەكـات دەـت

 ل ،ـــــوەتگكی خســــۆفیی وە بـــــوومردەوامكی ببــــوارڕ ل
ئوەی ھاوبشـ . تباندەیكی فیوەوە بووم كیـسكی نـاو لیـ

مـن چ لنـاو لـۆرییكی گڕۆك و پـشت لـۆریكی . لو نوان منم
كڕاو بم وەك یگھ .مـرگیـز بیگھ ك نیـینك . شونشـو

لـرەوە و لم گـانوە تـكوەدا ...". نیی ھرگیز چـاوەڕم بـت
ـــاتی ڕابـــردوو، داھـــاتوو پـــكوە كـــۆكراونتوە و ھنـــدێ  ك ك

نبــردووی تواویــش ل ڕســتكاندا ھی، برنـــامی ئامــاژەی ڕا
ــامیی ــریتیی ل ببرن ــات ك ب ــشتر ئو ل . خــۆی ئاشــكرا دەك پ

لۆرییكی گڕۆكدا بـووە و ئـستا ل پـشتلۆرییكی ھـگڕاوەی 
ری دەكــرد، . وەســتاودایفجۆراوجۆرەكانــدا ســ ــگڕ وســا بئ

یترەكــــانی ئـــستا لنـــو پــــشتلۆریك و لنـــو ســـكرابچی و ف
دیــارە ئم شــون جــگی . شــقامی شــخ عــومردا جگیــر بــووە

ســـگی برە و تـــاژی و پـــشیل و جـــرج و كیـــسڵ و مـــشك و 
مارملك و پیـاوانی مسـتی بـالن و ژنـانی سـواكر و منـدانی 

ـــدراو تـــاد بـــوو...ف . م جیھـــانك لرەتا وەكـــو نـــامۆیم ســـئ
 بچكــۆلی ك گــەرەوە ب ئم جیھــان. ســیرەدا خــۆی بینیــیوە

كوات لـرەوە دەردەكوـت . دی پ ل نھنی بغدا نـاوی دەبـات
 ل ك یتــانتایب نو شــوی ئر نمـوونخ عــومقامی شــشـ ك
شــاردا دروســت دەبــت و دەبــت پراوزــك بــۆ لئــامزگرتنی 



 

بالن و بدەرەتانكانی شار و ل ھمـان كاتـدا دەبـت جـگیك 
 ئو ڕەفتــــار و ھــــسوكوتانی تــــدا دەكرــــت ك ڕووە كــــۆی

ــاونی ب ڕووكش  ــادات لســر ئ ــگ ن ی شــار ڕدرەوشــاوەك
ـــــدرن كوات ســـــكرابخان و شـــــونی . خـــــاونی ئو ئنجـــــام ب

 نیـــینھ ك لشـــب ك ینو شـــور، ئخ عـــومرەكـــانی شـــفیت
ـــت نجـــام دەدرـــدا ئ كانی شـــاری تش . ناشـــیرینتانو خاســـئ

قامی شــخ عــومر دەكــات ڕــگ یــان دەروازەیك برەو ئو شــ
 ر لخ عـــومفریـــدەبووەكانی شــــــۆی ئ ـــانی ك دواتـــر ك زراب
كـــۆچكی گورەدا بـــۆی دەچـــن و لوـــش نتوەی زرابكـــان 

كوات شــخ عــومر دەروازەی ئو جوگرافیــایی ك . پكــدەھنن
ـو زوەسـازیی نتوەی نك بـۆ ئنیـشتمان ـتــدا دەبكـانی تراب

كوات ب ئاشكرا دیارە ئوەی ئم دەق زەمینسازیی بۆ . بكرت
 ی لرەتاكســـ ك كـــانرابوەی زتدەكـــات، دروســـتكردنی ن
شقامی شخ عومرەوە دەست پ دەكات، ك گـەرەوە ب دـی 

  .بغدا ناوی دەبات
  

-٤-  
  )جۆرك ل میتامۆرفیس(ل مرۆڤوە بۆ تارمایی 

وە بم جۆرە باسی ئو شوە دەكـات ك ل دەنگـی گەرە
ــت ــت و دە ــا د ــا بئاگ ــڤی ب ــاران و گ ــدا : "ب ــوویی خۆم ل ق

ــدەپڕم كدا تســووڕ م بســت دەكویــش ســووڕی ... ھئ ك
ژیـان و دەمگــوازتوە ل ئینـسانوە بــۆ شـتك جــارێ نــاوكی 

ــاوی دەنــم تارمــایی  لــرەدا ھرچنــدە گــەرەوە". نیــی، مــن ن
كســـــــی یكم، بم لبر ئوەی ك خۆیـــــــشی كســـــــتی 

یكــــی ڕۆمــــان ــــانوە ئو شــــوازە . توەری گ كــــات ــــۆی ب
ــان،  ــی ڕۆم ــت دەســتی كســتی توەری وتبك ــت ك وەردەگر
ـــەرەوە ئو  ـــاوەوەیی و گ ـــگی ن ـــت ڕوان وە دەبانـــ وا گئ



 

زانیارییان پشكش دەكات ك بارودۆخی كستییكان بواری 
لرەشـــوە بـــوار بـــۆ كســـتییكان دەســـازت بـــۆ . پـــ دەدات

ئــــستا ئم كســــتیی . ئوەی بگڕــــنوە بــــۆ نــــاخی خۆیــــان
ــت و  نــی خــۆی دەدو ــاخی خــۆی و دەروون ــۆ ن ــتوە ب ڕدەگ

ئو باسـی . لوشوە نھنییكانی ئو ڕووبرە ئاشكرا دەكـات
 ئو بـــارە دەروونیـــی دەكـــات ك پیـــدا تـــدەپڕت و دنیاشـــ

گۆڕانكاری بسریدا دت و ل مرۆڤوە دەگۆڕـت بـۆ شـتكی 
ئوە ئاشكرای مرۆڤــ ل گردووندا وەكـو ناوەنـد یـان چق . تر

وای، گۆڕانكـــاریی ل مـــرۆڤوە بــــۆ ھر شـــتكی تـــر، مانــــای 
ــیش  و پب ،ـــ ونبــوون و ل دەســتچوونی خاســتكانی مرۆڤــ

دەســتدانی شووناســی مــرۆییتی . لســمــی كو ئوەریــی لت
سـرئنجام دەگـۆڕم بـۆ : گۆڕانكارییش بئاگای كـات دەـت

تارمایی ل وەسفكانی ئودا شتك بـ . شتكی وەكو تارمایی
بم ل ڕاســتیدا ئم ھــشتا ترســی پــوە . ھســت وەكــو خــۆڵ

دیارە، بتایبتی كاتك باسی ئوە دەكـات دەنگـك، خـشیك، 
ریش بۆنـوبرامیك دـت ك ل ترپیك نزیكی ئوە و دواجا

دواتـر . بۆنوبرامی جیھان تـایبتكی شـخ عـومر جیـاوازە
وە بۆنی ژنست دەكات ئـك . ھو تارمـایی ژنڕاستیشدا ئ ل

ـــــــشت خـــــــانووەكی ئموە ك ل ئاســـــــن  ـــــــت ل تنی دەبین
پكھـــاتووە، كروشـــكی كـــردووە و دەیوـــت خـــۆی ل بـــاران 

شـــەكی خـــۆی دەدات ب شـــانی ئو ئم بتـــانیی . بپارزـــت
لـــرەدا ســــرباری ئوەی ك ئم باســـی خــــۆی وەكــــو . ژندا

ــــشتا  كــــانی ھمرۆیی ســــتم دیــــارە ھتارمــــایی دەكــــات، ب
نمردوون و سۆز و بزەیی بۆ ژنك دەجووت ك ل سرما 

ھر لرەشوە خۆی لنوان خون و خیاـدای و، . دەلرزت
 و تنـــوورەوە دەبینـــت و ئوەش ب لوـــشا خون ب ئـــاگر



 

 ی دەدەنك فك پیاو ژنچۆن كۆم ت كچاوی خۆی دەبین
ژن ل جنـسی شـیتان : ناو تنووركوە و یككیشیان دەـت

ــــۆی . ناســــووتت ــــدا ب یاون و خــــوان خ نــــرەدا ل ل واتك
. دەردەكوت ك چۆن دایكی ل تنووری نانواكدا سـووتاوە

ردەكوت ك پیاوەكان دایكی ئویـان فـداوەت نـاو ب واتا دە
بـۆچی ئوەیـان كــردووە؟ تـاكو ئـستا ئاشــكرا . ئو تنـوورەوە

ـشتووە؟ . نییھ جـی بكردە پۆلیسم ك وەیر ئبئایا ل
یــان داخــۆ ناپــاكی ل مــردەكی كــردووە و خكــیش بوەیــان 

پالنـی مـردە زانیوە، بۆی ئو سزا تووندەی دەدەن؟ یـان ئوە 
 م بوە ڕوویــدا ئئ ك تیش كــاتــایب ــسكی بــووە، بت پۆلی
گوی خۆی گوی ل بوو باوكی ب ھـاوڕێ پۆلیـسكی گـوت 
. ئستا ئاسوودەی و ئیشی ئوان تواو بووە باشتر وای بۆن

ل الیكی ترەوە ئو ڕستیی ك وەكو جۆرك ل ڕاگیانـدن 
ــــــ ئمش . سی شــــــیتانباســــــی ئوە دەكــــــات ك ژن ل جین

ـــــۆمیتیی ئـــــایینی و  ـــــۆ ئو پاشـــــخان ك ـــــانگتوە ب دەم
 نــدێ جــاریش بزی دووەم و ھڕەگ ژن ب ی ككولتــووریی

ــــی دادەنــــت ھر لوــــشوە . ســــرچاوەی گوناھـــــ و نفرەت
ڕەوایتـــــــــی ب كوشـــــــــتنی ژن و ب ســــــــــووتاندنی دەدات و 

، وات ل تاوانباریـــشی دەكــــات بوەی ك ل ڕەگزی شــــیتان
ــــی تریــــشوە ب پــــی  الیك ســــرچاوەی نفــــرەت، ل الیك
بۆچوون ئفسانییكان شیتان پادشـای سـر كورسـی ئـاگرە، 

كــاتكیش ژن دەبــرتوە ســـر ڕەگزی . بو پــی ناســووتت
 ــژ و خۆشــی لو چ ژن شــاژنی دۆزەخ یتان، مانــای وایشــ

  .ئاگر وەردەگرت
پاشـانیش دەركوتنـی ژنـك ب ھرحاڵ ھـاتنی بـۆنی ژن و 

ك بــاران تڕی كــردووە و بــۆ خۆپاراســتن دــت ژــر پاســاری 



 

 تــــانییمـــیش بم و ئی ئئاســـن دروســـتكراوەك خـــانووە ل
شــەكی خــۆی دەدات ب شــانیدا، ناڕاســتوخۆ ئامــاژەی ئوە 

ئمش ئوە دەگینــت . دەردەكوـت ك ئو ژن دایكــی بـت
وەی باسـی خــۆی وا دەكــات ك ك ئم كسـتیی ســرباری ئ

گۆڕاوە بۆ تارمایی، بم ھشتا ل ھسـت مرۆییكـانی ڕووت 
ل كاتكدا وەسفی ئو پیـاوان ب مـس دەكـات ك . نكراوەتوە

ئمش ئو . ژنك، یان دایكی ئم فێ دەدەن ناو ئـاگرەكوە
ـــاوان ھـــیچ ھســـت و ســـۆز و  ـــدەگرت ك ئو پی ھ تدەالل

ـــی و ل ســـرجمی خاســـت مرۆییكـــان ویژدانكیـــ ان تـــدا نی
بم ئـــستا پرســـیار ئوەی ئایـــا تنیـــا ئو . ڕووتكـــراونتوە

 مـــان ئ ـــاوە بو جـــۆرەن و وەھـــا ڕەفتـــار دەكن؟ ی چنـــد پی
خاستكی گشتی بۆ پیاو ل كۆمگ سـرەتایی و دواكوتـوو 

تی و باوكــساالرییكاندا؟ دیــسانوە ئم كــات گــوی لو ڕســ
دەبت ك گوای ژن ل جینسی شـیتان و ناسـووتت، ئومـدی 
ئوە لالی گشــــــــ دەكــــــــات ك دایكــــــــی ل تنــــــــوورەكدا 

  .نسووتابت
ب ھرحــاڵ ئوە برھمــی خونــك ك ئم ل ســرما و لو 

تنانت دواجار ھسـت دەكـات بـۆنی . شون ناخۆشدا دەیبینت
پاشـانیش ك . لگیـدا دەخوـتئو ژن لی نزیكتر دەبـتوە و 

لــرەوە ئامــاژەی . بئاگــا دــتوە ھــشتا ئاســوودەیی پــوە دیــارە
 ـــــارە ل ـــــت ك دی وە بینیبكـــــ ـــــی ب ژن ئوە ھی ك ئم خون

ئگرچــی . ئاماژەكانیــدا وا دەردەكوــت خونــی سكــسی بینیــوە
دواتـر ئو خون وەكــو شــتك لنـوان واقیــع و خیاــدا وەســف 

 بتایبتی دوای ئوەی ك دەردەكوت شـو ئـافرەتكی دەكرت
سـفوور ھـاتووەت الی ئم و لگیـدا خوتـووە و پوەكانیـشی 

لــرەدا لگڵ . وەكــو بــگیك بــۆ ئو ڕووداوە لوێ بجمــاوە



 

كۆی ڕووداوەكدا ئوەمان بۆ ئاشكرا دەبت ك مرۆڤــ سرباری 
كانی، بم ھشتا غریزە بارودۆخی ناھموار و سرباری ئازارە

 ـــــدا ب و حزە دنیاییكـــــانی نـــــامرن و ئوان ل ڕووبری خۆیان
وەستا و . جۆرك ب زیندوویی دەمننوە و كاری خۆیان دەكن

شاگردەكان كات دەزانن ژنی سفوور ئو شـوە سـردانی ئوی 
كردووە و لگی ئو خوتووە، ئیرەیی پ دەبن و ھر یكیان 

 بانگی دەكن، یكك ب پادشا و یككی تـر ب ھـارون ب ناوك
ــاد...ڕەشــید و ــوتی . ت ــشتر گ ــو خــۆی پ بم ل ڕاســتیدا ئم وەك

ــری  ــری غی ــۆ ئوەی ببــت ب شــتكی ت ــت ب رەو گــۆڕان دەچب
كوات ئم ئــستا ل . مــرۆڤ، ك خــۆی ب تارمــایی نــاوی دەبــرد

ئوەش . قۆنـــــــاغی میتامۆرفیــــــــسدای، وات دەبــــــــت تارمــــــــایی
خۆئامــــادەكردن بــــۆ بــــوون ئنــــدامكی ئو ڕووبرە فــــراوانی 

  .تارمایی، ك دواتر نتوەی زرابكان پك دەھنن
  

-٥-  
  گڕان بدوای نھنی ژنی سفووردا

ژنی سفوور چیی؟ گـەرەوە یـان كسـی توەریـی چیرۆكـی 
ـــت ڕـــی ســـفووردا دەگ ـــگ . ئم ڕۆمـــان بدوای ناســـینی ژن ڕەن

ۆ خـــۆی جـــگی ســـرنج بـــت و ئوەش یكـــك ل نـــاوەك بـــ
بۆ یكم جـار ئم نـاوی . ھۆكارەكانی گڕانی ئم كسـتیی بت

 ی لبـوارانو ڕـك لكـك یبیـست، كات ـگڕ ژنی سـفووری ل
ڕگ لگڵ لۆرییك سردەكوتن باسـی ژنـی سـفووری دەكـرد 

: كدا گـوتیئم گوی ل بوو ئو پیاوە ل پشی لۆریی. ل بغدا
ــدا" ــی ســفووری بغ ــۆ ژن ــاخ ب ــاخ ســدجار ئ ــاخ ئ ئم ڕســتی ". ئ

 ــشت و پاشــتر لھ جــم بــشكی ئر مســریی خــۆی لكــاریگ
خیای خۆیدا بیری لو ئافریـدەبووە دەكـردەوە ك پـی دەگـوترا 

ڕەنگ ھۆكاری زیاتر كاریگربوونی ژنی . ژنی سفووری بغدادی



 

بر ئوە بووبـــــت ك ئو ســـــفووری بغـــــدادی لســـــر ئم، ل
ڕبـوارە و شـۆفری لـۆرییك زۆر ب تـامزۆرییوە باسـی ژنــی 

دواتریش . سفووریان دەكرد و پشیانوە دیار بوو ك ورووژاون
كات ئو شوە لنو بۆنیت ھگڕاوەكدا، ك بۆنی ژن ھـات و 
پاشــان ئو خونــی پــوە بینــی، یــان ھر ل ڕاســتیدا ئم بدەم 

ونواو ئاســوودە بــووخوتبــوو، تــك خڵ ژنگســتی . وە لھ
 و بووەتیان گوت ئر و شاگردەكان پپاشا، فیت دەكرد بووە ب

ئم دەیزانی . ھارون ڕەشید، چونك لگڵ ژنی سفوور خوتووە
چ بۆن و برامیكی خۆش ھاتووەت ژر بتانیی شەكیوە و 

وت گڕان و چ چژكـــــی خۆشـــــی وەرگرتـــــووە، ھر بـــــۆی ك
. پیجوور بدوای دۆزینوە یـان بینـین و ناسـینی ژنـی سـفووردا

بم ئو پشتر ئو جووت پوە برزەی بینیبوو ك ئو ژنی 
كوات ئـستا . ئو شوە ھات ژر بتانییكی لی بجـ مـابوو

ــــت ب ســــیركردنی پــــوی ژنــــان، ژنــــی ســــفوور  م دەتوانئ
لـــرەدا پـــوی برز دەبــــت ھمـــا بـــۆ ژنـــی كوات . بناســــتوە

ــی ســفوورەوە . ســفوور ــارەی خاســت ڕووكشــكانی ژن ئم لب
دەدوت و باسی ئوە دەكات ك دەبینـت چـۆن ژن سـفوورەكان 

ئــــــــستا ئو ل گڕانكیــــــــدا دەگــــــــات . ھــــــــسوكوت دەكن
دەرئنجامك ئویش ئوەی ك ژنی سفوور دەبینـت و دەزانت 

ژنـی سـفوور . چۆن وە نیشان دەدات كئ نم دیمم كۆی ئب
ـــدا دەبینرـــت و لو  ـــدەبووە ل بغ ـــی شـــارە، بـــۆی ئم ئافری ژن
شــــونی ك ئمــــی لــــوە ھــــاتووە و لو جگیانشــــی ك ئو 
ڕبــــــوارانی لــــــوە دەھــــــاتن ك ل لــــــۆرییك لگڵ ئمــــــان 

وو ســردەكوتن ژنــی ســفوور نبــوو، ئمش جیــاوازی نــوان د
ژینگ نیشان دەدات، ك یككیان بغدای و ھگری خاستكانی 
شار و كولتووری شارە، ئویتریشیان شونی لدایكبوونی ئمـی 
 ل ك یبــوارانو ڕو ئ كوەریــی چیرۆكــی ڕۆمــانتی تســك



 

ـــری  ـــۆرییكوە ك ھگ ـــاو ل شـــونی جۆراوجـــۆرەوە دەھـــاتن ن
كوات ل ئاسـتی یكمـدا . نخاسـتكانی الدێ و كولتووری الدـ

ژنی سفوور ھمای بۆ نیشاندانی ژن ل ئاستكدا ك خـۆی وەكـو 
ئمش ل ئاســـتكی تـــردا شـــكاندنی ئو . ئوەی ھی دەربخـــات

ــــی ئو ڕووپۆشــــی ك ڕووی ڕاســــتی  ــــان البردن ــــامكی ی دەم
البردنـی دەمـامكیش . شتكانی پ دەشـاردرتوە ب مرۆڤیـشوە

 ب كنگــــاوــــاتر ھ ــــشكردن و لوــــشوە زی ئاڕاســــتی خۆنمای
گوھر و ماھیتی شار دەردەكوت ك برھمھنی شووناسـی 

تییس و جۆراوجۆركـستا شووناسـی ژنـی سـفوور الی . تاكئ
بم ئایــا ل . ئمــی كســتی توەریــی ڕۆمــانك ئاشــكرا دەبــت

ئنجــامی ھــاتنی ژنــی ســفوور بــۆ ســكرابخانی شــقامی شــخ 
   چی ڕوو دەدات؟عومر
  

-٦-  
ـــا  ڕاســـت ئمـــی كســـتی توەریـــی چیرۆكـــی ڕۆمـــانك ت
ئندازەیك تگیشت و زانـی ژنـی سـفوور چیـی، بم ھـشتا 
ــاوە ك ئو شــوە  ــایبت م ــی گورە پیوەســت بو ژن ت نھن
ــشای ژــر بتــانییكی ئم و  و خــۆی ك كســكرابخان ــات ھ

ئو نھنیـیش كــات . بجمـاپـوە پـاژن برزەكانیـشی لوێ 
ئاشكرا دەبت ك دوای پنج شـو ل ھـاتنی ئو ژن سـفوورە، 
ـــــۆنیتی  ـــــشت ب ـــــشابوو ك ل تنی ـــــاو ئو چـــــادا ڕاك ئم لن

ئو كـــات ئم . لــۆرییكدا ھیكنــدبوو، ھر ل گـــۆڕ دەچــوو
دوو پیكــابی بینــی ك چنــدین چكــداریان تــدا بــوو ھــاتن نــاو 

ـــ ـــایوەســـكرابخانك و پ ـــان ن ـــۆی . شوییكی تواوی ـــر ب دوات
دەركوت بــۆ ســۆراخی ئو ژن ســفوورە ھــاتوون، ك پــشتر 
ھاتووەت ئوێ و بـۆی دەركوت ئم چكـداران بـۆی بدوای 



 

ــــــی بــــــو  ــــــراوەی نھن ــــــونك بوك ــــــن، چ ڕدا دەگو ژنئ
یت ھر دەســــــــۆ ســــ . كــــردووەتوە، ئوەش مترســــی ب

كدوای ژنكـــدارەكان بو چئ ڕان كشـــدا دەگسو كو ئ 
ــان  ــش خۆی ــاییی ك پ ژن ســردانی كــردووە، بم ئم تارم
. خستبوو، ھرگیز شونی ڕاستقینی ئو كسی پ نگوتن

ئمش ئوەمـــان بــــۆ ئاشــــكرا دەكـــات ك تارمــــاییش ھمــــان 
ــــی ھی و  ــــای پاراســــتنی نھن ــــان توان شــــوەی مــــرۆڤ ئازاك

تی پكردنیــــشدا ددان ب خــــۆدا لبرامــــبر فــــشار و ســــوكای
ـــــــت دەگر . و ژنكـــــــدارەكان ئت چـــــــدەچ نجام پرئســـــــ

ســفوورەیان ل شـــونكی نـــو ســـكرابخانكدا دۆزیبــــتوە و 
بوەش ل ســــركوتنی خۆیــــان ل . دەســــتبج كوشــــتبتیان

 جـــب كرایـــی ســـكرابخانخ ـــن و ب ئرككیانـــدا دنیـــا دەب
ــ. دەھــن ل وەی گــرنگم ئب ،ــی ــدارەكان نی رەدا كــاری چك

 نی ژنـــۆنی خـــو ـــرنگی ك ب ھـــۆی ب بكـــو ئو ڕووداوە گ
  .سفوورەكوە ڕوو دەدات

ئایا دەاللتی خـون چیـی و چ كـاریگرییكی لسـر كـۆی 
ـــــی خـــــون ل ڕووە  ـــــشینانی ســـــكرابخانك ھی؟ ڕژان سرن
 دەشـ ك كوەرژیانی بوون نان بیدا مانای كۆتاییھسادەك

ئمش . و بوونوەرە مرۆڤــ یـان ھر زینـدەوەركی تـر بـتئ
 ر لگئ ،وا تــاوانــت ئیر بكروە ســڕووی ئــایینیی ر لگئ
ڕووی مرۆیشوە سیر بكرـت دیـسان تـاوان، چـونك مـرۆڤ 
ــین  ــان زینــدەوەرانی تــریش ب ھــیچ پاســاوك شــایانی ئوە ن ی

ابخانك مانـای بكوژرن، كوات بو پی ڕژانی خون ل سكر
ــــین  ــــریش دەزان ــــدەوەرك ك دوات ــــانی زین ــــان ب ژی كۆتاییھن

ككی زۆر الواز . كوشــتنی مــرۆڤپاســاو ل بكوژەكــانیش جــگ
و كوشـتنبـۆ ئ نیی و . ھیچی تریان پكـی تـرەوە ئڕووی ل



 

 ـتن دەبوەی بۆنی خـووبوونن و بیان ڕژانی خو كوشتن
 كی خۆڕســـكانوەیـــاداركردن ـــۆی ئفریـــدەبووەكانی ئاگ ك ك

جیھــــان پــــ ل نھنیــــیكی شــــقامی شــــخ عـــــومر برەو 
 جـكانی خۆیـان بكون و قوژبن نو خورچاوەی بۆنی ئس
 م لون، بـــشدا دەردەك ـــن و ل شـــوازی جۆراوجۆری دەھ
گوھر و ماھیتدا ھموویان شتك كۆیان دەكـاتوە، ئویـش 

ارمـــــــایی بو مانـــــــایی ل ت. ئوەی ك بـــــــوون ب تارمـــــــایی
شووناسی مرۆیـی یـان ل شووناسـی زینـدەوەربوونیان ڕووت 
 ك لشــــاماتكـــو حك بك ســــوپایـــستا نوە و ئتكـــراون
تارمایی ڕووی زەوی شخ عومری داگیر كردووە، ك ئویش 
 ســـفوورەك كارەســـاتی كوشـــتنی ژن نـــاڕەزایی یـــان تـــرس ل

ــــــۆكردووەتوە و ھ ــــــدا ك وــــــانی ل ــــــرس و ھمووی ر ئو ت
نــاڕەزاییش بیــاركی یكالكرەوەیــان پــ دەدات ك ئویــش 
ــەرەوە ب كــۆچی گورەی  گ ك كــۆمكی بیــاری كــۆچب

  .تارمایی یان ب خلیسكانی گورە و ھمالین ناوی دەبات
ـــات و  ـــافرەت ســـفوورەك دەك ـــی ئ ـــەرەوە باســـی ترم گ

یوە خـون ھر ئو لسر ڕوو كوتبوو، ل الی چپـ: "دەت
ــووەوە، ــاكی پكردب ــۆخ چ ــاییكی ت ــی تارم دەســتی ... ب ڕەنگ

 كی بزكی شـــكاو، كـــاغر نیوەســـوكانوتبـــووە ســـپـــی كچ
ئو ھاوڕەگزەی ئم ك خۆی ل . تووندی ل دەستیدا گرتبوو

ئاشكراكردنی شونكی من بواردبوو، كاغزەكی ل دەسـتی 
ــــا ــــسابووە. دەرھن ــــارچیی تلی ــــا، ئو پ وە، ب دەســــتییوە م

تارماییكان یك یك كاغزەكیان خوندەوە، بدەنگ و كـپ، 
 م لــوشــ ك تــاكنھــا یو دەســت، مــن توە بــۆ ئو دەســتل

گــەرەوە ب ". نتوەی زرابكـان: بیـستن، یك وشـ و بس
كــاتی ڕابــردوو، وەكــو كــامرا چــۆن وــنی دیمنــك دەگرــت، 



 

وە بالینــــــان و ب شــــــوازكی ئویــــــش بوجــــــۆرە ل دەرە
لرەشــدا ڕوانــگی . بابتیــان زانیــاری خــۆی پــشكش دەكــات

بینـــین شــــوازی دەرەوەیـــی و ئوەی گــــەرەوە پــــشكشی 
دەكات تنیا دەرخستنی ڕواتی شتكان، بم ئوەی جگی 
بــایخی زیـــاترە لـــرەدا ئو دەربـــین كـــورتی ك ئم وەكـــو 

ی ڕۆمــــــانك ل خونــــــدنوە و كســــــی توەریــــــی چیرۆكــــــ
 ی لــگــو یزەككــاغ ر پــارچســوەی لدەمــاودەمكردنی ئ

ڕەنـــگ ئو . ە)نتوەی زرابكـــان(دەبـــت ئویـــش دەربینـــی 
ئایـا چ پیوەنـدییك لنـوان : پرسیارەش لـرەدا سـر ھبـدات

ــی لگڵ ئمــی كســتی توەریــی  ئو ژن ســفوورە و خوتن
 و كۆبـــــــوونوەی حشـــــــامات ڕۆمـــــــانك و كوشـــــــتنكی

بتارماییبووەكی سكرابخانی شقامی شخ عومر و كۆچی 
  گورەی ئم حشامات و پكھاتنی نتوەی زرابكاندا ھی؟

 شــاماتو حوەی ئرەكی كۆبــووندەزانــین ھــۆی سـ مئـ
ــــا  بتارمــــاییبووە خــــونی ڕژاوی ژن ســــفوورەكی، كوات ب

ھدەگرت؟ میشل فربـر لبـارەی بزانین خون چ دەاللتك 
ـــت وە دەنـــای خـــو ـــاددە شـــتكی زۆر : ھم ـــو م ـــون وەك خ

بنڕەتیـــی پیوەســــت ب ژیـــانی مرۆڤــــــ و ل دیمنیــــشدا زۆر 
ـــانی ھی، لوانش  ـــای ھمایی ـــدین مان ـــش و چن اكرنجس
خون وەكو ژیان، خـون وەكـو خـزان و بـنچ، خـون وەكـو 

ــانوە ســیر . )٧(ھمــای قوربانیــدان ــا ل ڕوانــگی ژی ئگر تنی
كوشـــتنی ژیـــان ســـفوورەك نی ژنوا ڕژانـــی خـــویـــن، ئبك .

 ژن یـن كیر بكزانراوەوە سن ركو ئی ئڕوانگ ر لگئ
ســـــــفوورەك ل پناویـــــــدا ھـــــــاتبووە جیھـــــــان تـــــــایبتكی 
سیكرابخانی شخ عومر، ئوا ل ڕووكشدا نـازانین ئایـا ئو 

وایتی ھبووە یان نـا؟ ئگر ئرككـی ڕەوا بووبـت ئرك ڕە



 

. ئوا دیسان ڕژانی خون لرەدا دەبـت جۆرـك ل قوربانیـدان
 ــــت كم درھب تو دەاللشــــدا ئكی دەقئاســــتی قــــوو ل
دەشـــــ ئركـــــی ئم ژن ســـــفوورە ل ڕـــــگی نامكـــــانیوە 
كـــــۆكردنوەی حشـــــاماتكی ســـــیكرابخانك بووبـــــت بـــــۆ 

ــــــانی نتوەی خۆئامــــــا ــــــۆ كــــــۆچی گورە و پكھن دەكردن ب
ھاتنی چكدارەكانی دەسـت و گڕان بدوای ئو . زرابكان

ــــاتر ڕاستیودروســــتی ئم  خــــانمدا و پاشــــانیش كوشــــتنی زی
  .لكدانوەی دەسلمنت

 یوەسـت بدیسان پ ،مازان و بنی خن وەكو ڕایخو
ــــ ــــوان ژن ســــفوورەك و خوتن ــــدی ن ــــی پیوەن ی لگڵ ئم

 ــــــن كســــــتی توەریــــــی ڕۆمــــــانكدا ك ل دوای ئو خوت
رڕاوەســتانسی لگن بــۆ تارمـایی، جـدەگـوڕ كشـاماتح .

دەش ئم توانین وەھـا ڕاڤ بكرـت ك نتوەی زرابكـان 
ــــنی ژن ســــفوورەكی لگڵ كســــتی  برھمــــی ئو خوت

ی پكوەبسـتنی توەریی ڕۆمانكدا، ك خـون لـرەدا ڕای
كۆی حشاماتی بتارماییبووی كۆچكردووە بۆ ناو زرابكـان 

ــــاوە ــــان پكھن ــــش نتوەی زرابكانی ووە . و لشــــدا ئمل
دەردەكوـــت ك ڕایی دەمـــار و خـــون بنمـــای ســـرەكی 

ــانن ــانی نتوەی زرابك ــنی ژن . پكھن خــۆ ئگر ئو خوت
ریـی ڕۆمــانك برھمھنــی سـفوورەك و ئمــی كســتی توە

ئو نتوەی بـــت، ئوا دیـــسان شووناســـی ڕەســـنایتی ئو 
ك دەشــ . نتوەیش دەكوــت بردەم پرســیار و گومــانوە

ل ئاســـتكی قـــووتری لكـــدانوەدا ئوە ببـــت ڕەگوڕیـــشی 
نتوەی دەرەوەی زرابكـانیش لو سـرزەمینیدا ك بغــدا 

ــــارە ــــی دوو ڕووب ك یــــان دۆوەیتــــدا ن كی و ل زرابكانی
  .پكدت ب ناوی نتوەی زرابكان



 

كوات لرەدا بابتی شون یان ژینگ و ڕۆڵ و كـاریگری 
لســـر ئو پكھـــات مرۆییـــان دەردەكوـــت ك لســــر ئو 

ــن ــ ل . شــون دەژی ــی پ ــو د ســكرابخانی شــخ عــومر وەك
 یـان خزانـی گورە ئـستاش كـۆچ. نھنی بغدا نیـشان دەدرـت

. ب ئاڕاستی زرابكـان ھر لو شـونوە دەسـت پـ دەكـات
ئوانشی ك كۆچ دەكن ئفریدەبووە جۆراوجۆرەكانی ئون 

دیــــارە ئوەش ئاشــــكرای ك . ب مــــرۆڤ و زینــــدەوەرەكانوە
ھریكیان ل شون و جگیكوە ھاتوون، ھر چۆن ئمـی 

ـكوت گیـشتووەت ئوێ و كستی توەریی ڕۆمـانك ب ڕ
ئمش ئوە دەردەخـــــات ك زۆریــــــنی . لوێ بجھـــــراوە

حشـــــــاماتكی شـــــــخ عـــــــومر لبر ئوەی ل شـــــــونی 
جۆراوجـــۆرەوە ھـــاتوون، شووناســـی ئو شـــونانیان لگڵ 
 ـــــك لر جۆرخ عــــومكـــــو شــــگرتــــووە، بڵ نخۆیــــان ھ

ــــ بخــــشیون ــــكوە . شووناســــی ســــادەی پ ــــریش ك پ دوات
ەگۆڕن بۆ تارمایی، مانای وای ل پرۆسسكی دەستجمیدا د

ـــاییبوون ـــن ب خـــاوەنی شووناســـك ك شووناســـی تارم . دەب
كاتكیش پكوە ل شوەی ڕكخستنكی كۆنسـتیاندا كـۆچی 

كــاتكیش . گورە دەكن زیــاتر مانــا بو شووناســ دەبخــشن
ــــدەھنن، دە ــــان پك ــــاتیك نتوەی زرابك ــــو پكھ بــــن وەك

خــــــاوەنی شووناســــــی نتوەی زرابكــــــان ك دەشــــــ ئو 
شووناســ زۆر جیــاواز نبــت ل شووناســی نتوەی عــراق، 
یان گلـی عـراق ك تنیـا شـون لنوانیانـدا جیـاوازە، ئویـش 
ســرزەمینی عــراق و زرابكــانی عــراق ك ل ئاســتكی تــردا 

 ل سـدەی دەتوانرت بگوترت ب پی ئو ھموو كارەساتی
ـــــراق  رزەمینی عســـــ وات نم شـــــوڕووی ئبیـــــستدا ڕووب
ــــدا ــــی لگڵ زرابكان ــــۆی نی ــــاوازییكی ئوت ــــووەتوە، جی . ب



 

 ،كــشانی ڕۆمــان ــۆ ناونی ــنوە ب ــرەوە بگڕی ر لگت ئــان تن
ئویــش وەكـــو كلیلـــی كــردنوەی دەرگـــای ئم دەق ئامـــاژەی 

راق و نتوەی ئوەی تـــدای ك زرابكـــان بریتـــی بـــن ل عـــ
ـــراق لـــی عگ ـــن ل ـــانیش بریتـــی ب نیـــشاندانی كـــۆی . زرابك

 وەیتارمایی ھاوش ك لر وەكو سوپایخ عومشاماتی شح
ــــایبتی ل ســــردەمی  ــــدا، بت ــــی عراق ــــاتی خك لگڵ پكھ
دیكتـاتۆریت و تنـانت ئـستاشدا ك چـۆن وەكـو مـگل ھر 

ی خــۆی مــامی شــوانك بــت لــی دەخوڕــت و ب ئــارەزوو
پــوە دەكــات و ئمــیش بــدەنگ و گــوایڵ ملكچــی فرمــانی 
ـــۆ  ـــك ب ھۆكار ـــش ـــاتی ھمی ـــت و ئم پكھ كانی دەبشـــوان
گورەكــردن و پیرۆزكردنــی ئوانی ك فرمــانەوایی دەكن 
ـــارە بردەوام و  ـــستاش ئم ب ـــاكو ئ ـــانت ت ـــتوە، تن دەدۆز

  .یشی ل ھاتووەوەكو دیاردە و تنانت وەكو كولتوور
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گەرەوە باسی كۆچی حشاماتی تارمایی دەكات ك چۆن 
ھزی سـرەكی ئو سـوپای ل سـكرابخانكی شـقامی شـخ 
 ـــر ل ـــات و پاشـــان ســـوپایكی ت ـــ دەك عـــومرەوە دەســـت پ
حیدەرخان و سوپای تـریش ل ئعـزەمی و كـازمیوە دـن و 

ــر ــكوی یكت ــدا ت ــانی حنفی ــن و ئم لشــكرە ل گۆڕەپ  دەب
 ـــت و بدەھ جـــغـــدا برزەمینی بی تارمـــایی ســـورەیگ

ـــداوە و یمـــات ـــی بغ ـــرین زراب ـــاو گورەت ی خـــۆوە دەچـــن ن
ـــــشتیمانی تارمـــــایی، ك ئو  ـــــرین نی ـــــت گورەت ـــــش دەبوئ

ل دەرگای زراب . تارماییان ل دەقكدا ب نتوە ناو دەبرن
یكی بچــووكوە پــشوازی دەكــرن گورەكدا ل الین تارمــای



 

 كھــاتبوو كــی پ ــاكی پیــری فیل ــوالكی حمب ك القكــانی ل ل
ــاو زرابكــی گورەی  ــووە ن زووتــر ب كــۆكی گورەوە خزاب
شۆڕیجوە، خك و دەوت كۆكیان ڕزگار كردبـوو، بم 

ئمش ل ئاسـتی . ھیچ گویان بو پیرەمـردە فیلیـی ندابـوو
ئوە دەگینـت ك دەوت و خكـیش بارەكیـان ب یكمدا 

كمبـــاخـــودی ح كی . الوە گرنگتـــر بـــووە لوەش ســـیمایئ
تـــــری ئو كـــــۆمگ و كولتـــــوورە نیـــــشان دەدات ك دواتـــــر 
ــدا،  ــۆمگیك تی ــت، ك ك نم دەھرھــان ب نتوەی زرابك

ل . یكم بھــای مرۆڤــــ زۆر ل بھـــای كــا و شــت كمتـــرە
ـــی ك دەشـــ ئ ـــا كـــوردكی فیلی اســـتی دووەمـــدا، ئو حمب

ــۆ  ــك و دەوتوە ب ن خالی ــانی ل پشتگوخــستن و وازلھن
ئوەی لنــــاو زــــرابكدا بخنكــــت، پیوەنــــدی ب جیــــاوازیی 
ــشاندەری ئاســتك ل ھســتی  ــت ك ئمش نی بزەوە ھڕەگ

یـانوە شۆڤنیـستان ل الی دەسـت و ئوانی ك ب برچاو
  .ئو حمبا پیرەمردە كوردە فیلیی دەخزت ناو زرابكوە

ئوەی سرەتا گەرەوە لبـارەی ئو حمبـا پیرەمـردە 
فیلییوە بۆمان دەگتوە، ھر ئوەندەی ك ب كۆكیوە 
ــرین زرابــی شــۆڕیج و كس ڕزگــاری  ــاو گورەت دەخــزت ن

ــاو ئم كســتیی ك پــش كــۆ. ناكــات چی گورە كوتــووەت ن
 وێ بـووە، لم تارمـایی لكوە و وەكو یی شۆڕیجكرابز
كاتی كۆچی گورەی تارماییدا بۆ نو زرابكـان، ئم ب ھـۆی 
ئو پـشینیی ك ھیتـی دەبـت یكم كـارگوزاری تارمــایی 
ل قــــــوویی زرابكانــــــدا و بو ھۆیشــــــوە ك درژتــــــرین 

یھاندا، مـافی ئوەی بدەسـت ھنـاوە ك مژوویی ھی لو ج
ئو شووناسی بوون ب ئندام ل لشكری تارمایی و ھر بو 
. پــــیش بــــوون ب ئنــــدام ل نتوەی زرابكــــان ببخــــشت



 

شوازی شووناس بخشینی ئم كارگوزارەش ئوەی ك ھر 
ــرابك ئو چیلكیكــی تیــژ ل دــی  ــاو ز ــت ن ك دەچتارمــایی

ــان دەچقن ــی نووســراوە، ی ش لــان ــت ك ھر یك لو چیلك 
لــرەوە ئاشــكرا ). سرنــشینی زرابكــان(لسـری ھكــۆراوە 

دەبــت ئوەی دەقك وەكــو تارمــایی و زــراب باســی دەكــات 
 مئـ ك یو بـارودۆخو ئ و جیھـانمـان ئكی تری ھینو
 ل ڕابــــــردوودا ل عراقــــــدا ژیانمــــــان تــــــدا گوزەرانــــــدووە و

شووناسی عراقیبوونیشمان وەكو ئوە وا بـووە ب گـولل یـان 
ب شمـــشر لســـر دمـــان دیـــاری كرابـــت، وات بســـرماندا 

ئو دەست و پنجانشی ك ئو شووناسـی پـ . سپندراوە
ــــراوە ــــسایی دروســــت ك ئمش گوھر و . بخــــشیوین ل پی

 مــاھیتی ئو شووناســ دەردەخــات ك ئــم بۆمــان كــراوە ك
ــوون ــان عــراق . شووناســی عراقیب ــشتر گوتم ــارە وەكــو پ دی

زرابكــان و گلــی عــراقیش لشــكری تارمــایی، یــان نتوەی 
ــــچوانی ئو بۆچــــوون . زرابكــــان ــــی پ ئمش ب تواوەت

مژووییی ك باسی ئوە دەكـات گلـی عـراق گلكـی ئاسـت 
ووبـارەكی بندە ل مژوودا، چونك شارستانتی دۆـی دوو ڕ

ـــرە لدایكبـــووە و  ـــار یاســـا ل ـــاوە و بـــۆ یكم ج برھم ھن
  .نووسین لرە دۆزراوەتوە و كشتوكاڵ لرە كراوە
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ــــان،  ــــایی زرابك ــــشی یكــــك ل تارم ــــەرەوە ك خۆی گ
ــــت ــــت و دە وە دەدوكــــانرابــــارەی تارمــــایی ز ــــم : "لب ئ

ڕەنگـك . ینھموومان نوەكانی تارمایی، ل ڕەنگی خـۆڵ بـوو
ك خــۆی پــ دەناســرێ و دەبـــت ناونیــشانی تارمــایی، یكم 
 ــــك ك م ڕەنگب ،ییــــۆ ــــگ خ ــــایی ئو ڕەن پناســــی تارم



 

دەمـــاری خـــۆڵ و تارمـــایی دەخـــوقن جمـــان ھـــشتبوو، ئو 
 دەمارەكانی تارمایی جـگ ڕەنگی ژنی سفوور بوو، بۆی ڕەنگ

سـتكی دیـكی تـدا ل تۆز، جگ ل سـاردی، جـگ ل مـردن ھ
نیـــی ." مـــوو لوەكـــانی تارمـــایی ھن وەیانـــ م گـــی ئپ ب

ـــی خـــۆن ـــگ . ڕەنگ ـــوونوەرە ڕەن ـــی ب م پـــایی ب كوات تارم
 وە دەشـــزناســـییی ڕەگـــگ خاكییكـــانن، ك ئمش ل ڕوان

ــاریكراو ڕابكــشت ، چــونك .ســرنجمان بــۆ الی ڕەگزكــی دی
ناســــك پڕەنگ زە و بر ڕەگوەھتــت یــان دەناســردەكر  .

 ،ری چــاو بچكــۆلســمــست ســپی چــاو شــین، ئپ بــۆ نمــوون
ــان گنمەنــگ یــان خــاكی چــاو . ئســمری چــاو ڕەشــی لــو پ

ك دەش ڕەنگی خۆیش ئاماژە بت بـۆ ئوەی زیـاتر . قاوەیی
ــــــــت ــــــــان ئاشــــــــكرا بكر لم . شووناســــــــی نتوەی زرابك

گی دەماری خـۆڵ و گانوەیدا باسی ئوە دەكرت ئو ڕەن
ـــرەوە . تارمـــایی دەخوقنـــت ڕەنگـــی ژنـــی ســـفوورە ل واتك

ــــی  ــــایی دەبســــترتوە ب ژن ــــر شووناســــی تارم ــــاركی ت ج
ئوەیـشی پیوەنـدی ب ژنـی سـفوورەوە ھی لم . سفوورەوە

دەقدا ئوەی ك ئو كســــانی ل لــــۆرییكدا لگڵ ئمــــان 
ن وەكــو جۆرــك ســردەكوتن، باســی ژنــی ســفووری بغــدایا

ل . جــوانی و ھۆكــاری ســرگرمكردن و چژوەرگــرتن دەكــرد
باری دووەمیشدا ژنی سفوور ئو ژن بوو ك شو ھـات ژـر 
ــــانك و  ــــی ڕۆم ــــی كســــتی توەری ــــانیی شــــەكی ئم بت

ــت ــی جــووت بووب گت لــدەچوەی . پیوەســتكردنپ واتك
جۆر ڕەنگی ژنی سفوورەوە، ب كان بك تارماییكی تر جۆر

ل گومــان لســر شووناســی تارمــایی و بو پــیش نتوەی 
ـــــــت ك . زرابكــــــان دروســــــت دەكــــــات وروەك دەردەكھ

ــشتری  ــوونی پ ــدەكانی ل ب ــز و چــاالكی و زین رچاوەی ھســ



 

كوات ڕەنگـی . تارماییكانی ئستادا ڕەنگی ژنی سـفوور بـووە
ـــی ســـیاقی دەقك وە پ ب ؟ دەشــــــی ســـفوور چـــی ـــای ژن ھ

لكبـــدەینوە ك ڕەنگــــی ژنـــی ســــفوور بـــریتیی ل مۆتیــــڤ و 
پانری ژیان و زیندەگانی، یان ب دەربینكی تـر ڕەنگـی ژنـی 
 بـوونی زیندەوەرانـدا ب ت لزی ئیرۆسـیھ ل سفوور بریتیی
گشتی و ل بوونی حشاماتكی پشتری سـیكرابخانی شـخ 

ا بتــایبتی، وات عــومرو حیــدەرخان و ئعــزەمی و كــازمید
 وەی كم دوای ئن بۆ تارمایی، ببگۆڕ ی كو كاتش ئپ
 وە بــوون بڕەنگــی ژنــی ســفوور ڕووتكــران ل شــاماتم حئ
ــــانی زینــــدەگانی و ژیــــان  ــــایی، ب واتــــا ل كــــۆی بنماك تارم

ئمش ئو چركساتی ك مرۆڤ خاستكانی . ڕووتكرانوە
 دەســت دەدات كمرۆڤبــوونی ل ــك ل جۆر وەش بئ دەشــ

ــــــــت ــــــــاو ببر ــــــــسی دەســــــــتجمی ن ھروەك ل . میتامۆرفی
 ب شــاماتو حەرەوەشــدا ھــاتووە كــۆی ئــانی گ گانوەك

ئمش . مرۆڤـــ و غیـری مــرۆڤوە بـوونت تارمـایی بھســت
برھمی ئو پرۆسـسی میتامۆرفیـسی ك بسـر كـۆی ئو 

ۆڕینی ئم بوونوەران بۆ بم ل دوای گ. بوونوەراندا دت
 كــــان، ئیتــــر برابــــو زورەیــــان بــــۆ نتارمــــایی و كــــۆچی گ

كوات لــرەدا ئوە ئاشــكرا . نتوەی زرابكــان نــاو دەبــرن
دەبــــــت ك پرۆســــــسی گۆڕانكــــــارییك ھاوشــــــوەی لگڵ 
 ـــردەی میتامۆرفیـــس ـــان ئم ك ـــدا ی ـــسی ب نتوەبوون پرۆس

ــــردەی نتوەســــا ــــان دروســــتبوونی ھاوشــــان لگڵ ك زی ی
 كـــسان بــــن بشـــاماتی تارمــــایی یح كـــدا ككاتوەدا، لتن

ــان ــواركی ئســتوور . نتوەی زرابك ــەرەوە دی روەك گھ
 ــــرۆڤ ــــان و م ــــو حشــــاماتی تارماییك ــــان وەك ــــوان خۆی نل
ئاســــاییكانی ســــر زەویــــدا دروســــت دەكــــات و وەكــــو دوو 



 

ە دەردەكوـــت لرەشـــو. پكھـــاتی تواو جیـــاواز دەناســـرن
 وان لئ ن كش دەكـشككان وەھا خۆیـان پرابوەی زتن
ئاســتكی نزمتـــردان لچـــاو نتوەی ســـر زەوی یـــان لچـــاو 
ـــ و ھســـت و بیروبۆچـــوون و خـــاوەن  مرۆڤـــی خـــاوەن عق

كوات ئایا گریمـانی ئوە ل ئـارادای ك . بیاری سر زەوی
ــایبت بــت ك مبســت ل نتوەی زرابكــان پكھــاتی كی ت

ــــاواز بــــت ل نتوەكــــانی ســــر زەوی؟ ئایــــا ئگر ئو  جی
گریمــانی ڕاســت بــت، دەشــ نتوەی زرابكــان بــجگ لو 
بۆچوون گشتییی ك دەش بریتی بـت ل گلـی عـراق چیـی 
ــا دەشــ مبســت ل نتوەی زرابكــان  ــت؟ ئای نیــر دەگ ت

ی عـراق؟ وات پكھـاتیك ك پكھاتیكی تایبتتر بت ل گل
ھر چــۆن تارماییكــان جیــاوازن ل مــرۆڤ ئاســاییكانی ســر 

  زەوی، ئویش جیاواز بت ل نتوەكانی تر؟
  

-٩-  
  نتوەی زرابكان، یان نیشتیمانك ل یۆتۆپیا

ــاتی  لــرەدا قــسكردن لســر نتوەی زرابكــان و پكھ
ــــایی ــــان و حشــــاماتی تارم ــــو زرابك و ننی ئڵ شــــوگل 

حشـامات وات زرابكــان دەبــت قــسكردن بــۆ ئاشــكراكردنی 
دیـارە . زیاتری شووناسـی ھردووكیـان، وات نتوە و زـراب

یندی خۆیانیان ھتمت و تایبش خاسم دووانك لر یھ .
نیشتیمانی ئمی بـ سـنوورە، ھـیچ ھكـی : "گەرەوە دەت

ز ـــی ل ـــی خـــونین زرابك ـــا نكـــردووەتوە، ھك ـــك جی راب
 ــــــك ســــــووری ســــــنوور جــــــۆگلیكی ل جــــــۆگلیكی دی

كسك نبوو ب فوت و گچ و مـخوە متـر ب ... داندەبی
یاسایك نبوو . متری ئو زەوی زرابانمان لسر بژمرێ



 

ئم فدات دەرەوەی خۆی، ئایینـك نبـوو نفـس و ئیمـان و 
ات و لسر ئوە گوما و كافر و زەندیقمان عقمان پوان بك

ــــــ گــــــوو و سربســــــتی و . بكــــــات ــــــشتیمان پ لوێ لو نی
خۆشنوودییی ئـمدا، خـودایك نبـوو لبر نینـۆكی درـژ و 

ئـاوی ... لشی بنوژی بمانترسـن و منجنیقمـان بـۆ داخـات
زرابكــــــــــان ســــــــــرڕژبوون ل برەكت، ل خــــــــــواردن و 

او و شــرابك ئوەنــدەی ئــاوی زرابكــان ھــیچ ئــ. خــواردنوە
ھیچ كانی و ئاوـك ئوەنـدەی . ڕۆح و گیانی ئمی ئاو نداوە

ــساب بخــشندە نبــووە ــان بــ حی ــاوی زرابك ــاوكی پــ . ئ ئ
  ".دادپروەری، پ شیفا و خۆشنوودی، پ بۆن و كری تۆپیو

ــــــانوەیی ســــــرەوەدا شووناســــــی نیــــــشتیمانی  م گل
ـــــا، بم زرابكـــــان ئاشـــــكرا ـــــت ك جـــــۆرك ل یۆتۆپی دەب 

 ،یشـــــاماتی تارمـــــایی مانـــــای ھنیـــــا بـــــۆ حك تپۆتۆپیـــــای
یۆتۆپیــایك بــۆ ئوان نیــشتیمان، بم بــۆ مــرۆڤ ئاســاییكان 
تنانت ناوھنانیشی ڕاستوخۆ پیس و ناشیرینی و دزوترین 

تنـــانت ئو مرۆڤانشـــی ك ل . شـــت و شـــون دەگینـــت
كـان پـیس و ڕووی مرۆییرابوە ناخیان و ویژدانیان وەكـو ز

 ل وە كندەك نو شـــوـــز ل ـــشتا ب ھ ،نـــۆگ ناشـــیرین و ب
ـــت ـــان ناودەبر ـــشتیمانی تارماییك ـــورەی . دەقكدا ب نی ب گ

تارماییكان وەكو گەرەوە دەیانناسنت پكھاتی ب ھست 
ئمش مانــای ئوەی ك ھســـت و چـــژی . و بــ ئـــارەزوون

ـــی ـــان نی ـــات . جوانناســـی و خۆشـــی وەرگرتنی كوات ئم پكھ
ســیر و ســمرەی دەبــ چــی بنوونــت و چ ڕۆكــی ھبــت 
ئگر لناو دەقكوە ب ئاڕاسـتی دەرەوەی دەقك بـوانین 

  و بجووین؟



 

ئــــــم پــــــشتر ئاماژەمــــــان بــــــۆ ئوە كــــــرد ك گــــــۆڕینی 
ی تــری حشــاماتكی ســكرابخانی شــخ عــومر و شــونكان

بغـدا، سـرباری ئوەی ك دەشـ ل ئاسـتی قـووی دەقكدا 
دەاللتی تری ھبت، بم ل ئاستی یكمـی لكـدانوەدا، ئو 
گۆڕانكــــاریی ل مــــرۆڤوە بــــۆ تارمــــایی ك گۆڕانكـــــارییكی 
نرنیی، وەمدانوەیك بۆ ئو بارە نـاھموارەی ك مرۆڤـی 

وات . انی تریــشی تــدا دەژیــنئم زەمیــن و تنــانت زینــدەوەر
ــــــوون ب تارمــــــایی كــــــاردانوەیكی نرنیــــــی برامــــــبر  ب
ــــان لم  ـــــ و ژی ــــانی مرۆڤـ ــــدنی بھاك ھرەســــھنان و ڕووخان
ســـرزەمیندا ك بغـــداد وەكـــو شـــار و وەكـــو پـــایتختی ئم 
جوگرافیــای ئو ناوەنــدەی ك كــۆی فرمانكــانی ببھــاكردنی 

مژووەدا ك دەقك لـی دەدوـت و مرۆڤی ئم نیشتیمان لو 
  .پش ئو مژووەش و تنانت ئستاش لووە دەردەچن

ــانی  ــاو زرابك ــارودۆخ و خاســتكانی ن ــات ب گــەرەوە ك
ــۆ  ــانی ب ــت زانیارییك وك دەیالی وە، لتــ ــدا دەگ ــر بغ ژ
بـــــۆگەرەوە یـــــان خـــــونری دەرەوەی دەقك ب جۆرـــــك 

ــشكش بكــات ك دیــد و ت پ نو شــوبارەت بوانینیــان ســ
 رانی ئاسـایی یـان مـرۆڤنتی بـۆ خـوتایبت، ببگۆڕ زەونق
ئاســـاییكان، ئوانی لســـر زەمینـــی زرابكـــان ب درژایـــی 
. ژیانیان ل بدبختی و كورەوەری و چوسـاندنوەدا ژیـاون

 ری نـــاو دەق بنكـــان بـــۆ خـــووە زانیارییكـــی تریـــشالی ل
توە ك زیـاتر سـرنجیان ب الی ئو زەمیـندا جۆرك دەگ

ڕابكــشـت ك تیــدا دەژیــن و پیــان بــت مــادەم لــرە كــۆت و 
پوەند و سـنووربندی و یاساوڕـسا و ھـیچ پوەرـك بـوونی 
ــــــوو  ــــــی، كوات زۆر لو ســــــرزەمین خۆشــــــترە ك ھم نی

ئـــستا ئوەی جـــگی پرســـیارە . ئازادییكـــانی تـــدا كـــوژراوە



 

ی ئایـــــا بــــــوونی مرۆڤــــــــ لســــــر زەوی و ب خاســــــت ئم
ــــ پاراســــتنی  ــــازادی و ب ــــوونی ئ ــــ ب مرۆییكــــانوە، بم ب
كرامتی مرۆیی باشترە، یان بوون ب تارمایی و لدەسـتدانی 
ـــیس و  ھســـت و بـــوون مرۆییكـــان و ژیـــان ل ژینگیكـــی پ
 ئـــازادی ڕەھـــاوە و بـــ م بكانـــدا، برابزەونـــی وەكـــو زق

ونی ھیچ كۆت و پوەنـد و سـنوور و یاساوڕـسا و خـودا و بو
 ك وەش ئاشـــكرایــك؟ دیـــارە ئخـــالق و كولتوورئــایین و ئ
ـــایین لگڵ  ـــت و خـــودا و ئ یاساوڕـــسا و ســـنوور و دابونری
ئفریدەبوونی مرۆڤدا وەكو بوویكی ژیـر دەركوتـوون، بم 

ـــش ـــان ب خـــودا و ئایینی وە ك كارەســـات ئوەی ك ئو الین
ڕۆی سرەكییان بۆ ئاسوودەیی مرۆڤــ و پاراسـتنی كرامتـی 
 وانمـــوو ئتخوازی مرۆڤـــدا ھنجـــامی دەســـئ ل ،مـــرۆڤ
كراون ب ڕەقیب بسر مرۆڤوە و بوەش چندین بربست 
ـــدا دروســـت كـــراون . لبردەم ئـــازادیی سروشـــتییكانی مرۆڤ

 تارماییكـــان ھی، بم ئو ئـــازادییی ك ل زرابكانـــدا بـــۆ
 ی تارمـــایی لناســـپ وەكـــو ل چـــونك ،ـــی ـــایكی نی ھـــیچ مان
دەقكدا ھـــــاتووە تارمـــــایی بـــــوویكی ڕەنگخـــــۆی ســـــارد و 

  .بھست و مردووە
  

 -١٠-  
  مژووی بغدا ل زرابكاندا

گەرەوە سرزەمینی بغدا و زرابكان وەكو دوو دنیای 
ســتی یكمــدا ســرزەمین ل ئا. جیــاواز ل یكتــر بــاس دەكــات

شونی مرۆڤ ئاسـاییكان، وات ئوانی ك ھمـوو ویـستكی 
ژیاندۆستی و مرۆڤدۆستی و بیناكردن و ئاوەدانییان ل بـوونی 
ـــۆ ئوەی ژیـــان ب بھـــا  ـــووە و تدەكۆشـــن ب خۆیانـــدا ھگرت



 

ڕاســت و جوانكــانیوە و ئوەی ل سروشــتدا پویــست بڕێ 
 ردەوامــبن لن و بكــان زۆر بــكرچــی ملمالنگبونیادنانــدا، ئ

جـــــار ئم ئاڕاســـــتی دەگـــــۆڕن و برەو شـــــڕ و ئـــــاژاوە و 
دنیــــای ژــــر زەویــــش یــــان زرابكــــان ل . ورانكــــاری دەبن

 ك یـــزەونو دنیـــا پـــیس و ناشـــیرین و قوە ئمڕوانینـــی ئـــ
ــتوە ــك ب ــت لــی نزی ناتوان قینوەی . مرۆڤــی ڕاســتكــو ئب

تیمانی ئوێ دەزانن تارمایی بخۆبووەكـانن خۆیان ب ھاونیش
ــــۆی  ــــو ك ــــوون، بك ــــرۆڤ نب ــــا م ــــشتر تنی ــــیش پ ك ئوان
ئافریدەبووەكانی سكرابخانی شـخ عـومر و حیـدەرخان و 

  .شونكانی تری بغدا بوون
دیـــــارە زرابكـــــان ل ھمـــــوو شـــــونكی دنیـــــا جـــــگی 

ــان ت كۆبــوونوەی پیــسی و كــۆی پاشــماوەكانی مــرۆڤ و تن
ھر بو پـیش ھمـوو جـۆرە . زیندەوەرانی تری سر زەوین

ــــــ، . شـــــتك ڕوو ل زرابكـــــان دەكـــــات پاشـــــماوەكانی مرۆڤــ
برھمی كـار و چاالكییكـانی مرۆڤـــ، چـی كـاری ئرنـی بـت 

تنـــانت ھنـــدێ جـــار . یـــان نرنـــی برەو زرابكـــان دەڕۆن
غـــــدا كی وەكـــــو بنانو شـــــور زەوی لكـــــانی ســـــمرۆڤ 

ئازادییان نبووە، زۆرك ل نھنییكانی خۆیـان فـداوەت نـو 
ــــانوە ــــان و بوكــــراوە و بیاننــــام . زرابك كتــــب نھنییك

قاچاخكان و زۆر شتی تریش ل كاتی ترسدا فدراونت نـو 
ھندێ جار ئو كسانی لسر ھر ھۆكاركی . زرابكانوە

راون، فــدراونت نــو ئخالقــی یــان ھر شــتكی تــر ك كــوژ
تنـانت ھنـدێ جـار ل شـاركی وەكـو بغـدا و . زرابكانوە

 مـــــرۆڤ باســـــی دەكـــــات، كـــــات كدەق ی كردەمو ســـــل
ڕاســتقینكانی ســر زەوی توانــای ئوەیــان نبــووە ل ڕووی 
ــدەدا ڕابوەســتن، بــۆ دەربینــی ڕقــی  ڕژــم و ســرۆكی فرمان



 

اوەكانی ڕژـمكی ئویـان خۆیان ونكانی سرۆك و بوكر
فداوەت زرابكانوە ك ل ئاستكدا ئمشـیان ب خبـات و 

كوات لــرەوە ئاشــكرا دەبـــت ئوەی . كــاری پاوانــان زانیــوە
ك گـــەرەوە باســـی دەكـــات ك چـــۆن ھمـــوو پاشـــماوەكانی 
ـــــانی  ـــــان برەو زرابك ـــــی ســـــر زەوی و چاالكییكانی مرۆڤ

ۆن، ئوە شـتكی ڕاسـت و ل بنڕەتیـشدا نیشتیمانی ئوان دەڕ
ـــراون پاشـــماوەكانی مـــرۆڤ  ـــۆ ئوە دروســـت ك ـــان ب زرابك

ب مانایكی تر . بشارنوە بۆ ئوەی سر زەوی بۆگن نكات
 ،كانی مرۆڤوەی پیسی و ناشیرینیینی شاردنكان شورابز
 كـــانیش بنیـــشتیمانی تارمــایی و تارمایی ــستا بــووەتم ئب

ـــــرننتوە ـــــاو دەب ـــــەرەوە . ی زرابكـــــان ن ڕاســـــتیدا گ ل
ـــاو  گانوەكـــانی لســـر سروشـــتی زرابكـــان و تارمـــایی ن
زرابكان و ھاتنی ترم و پاشـماوەكانی تـری سـر زەوی بـۆ 
ناو زرابكان زۆر درژە پـ دەدات ك ل ڕاسـتیدا دەكـرا ئو 
 ل وە، چـــونكتـــژە كـــورت بكـــرایدوورودر مـــوو وەســـفھ

ھاتی گشتی دەقكدا گۆڕینی ئو حشامات بۆ تارمایی و پك
ڕۆچوونیان بۆ ناو زرابكان و وەسفی ناو زرابكان ل چند 
الپڕەی یكمــی دوای كــۆچكدا بســ بــۆ برجســتكردنی 

تنـــــانت . ئو جیھـــــانبینییی ك دەقك برھمـــــی دەھنـــــت
ڕووداوی ناوھنـــانی كســــایتییكانی بغــــدا و وەســــفی زۆر 

ـــر  ـــان گورەت ـــارەوە دەقكی ـــا ل ڕووی قب وردودرشـــت تنی
ــانبینی دەق و  ــا ل ڕووی پرســیاری دەق و جیھ كــردووە، ئگین
ئو دەالالت و مانایانوە ك دەقك برھمی دەھنت، ڕۆڵ و 

وتۆیان نییكی ئرییكاریگ.  
 وەیكــــانرابــــژی زپــــشتی وەســــفی دوورودر وەی لئ

ـــنن ك ئوەی ك زر ـــان دەبی ـــی ئو ڕاڕەوە تاریك ـــان ڕۆ ابك



 

زۆر جـــــار ڕوونكردنوەیـــــان دەبـــــت ڕـــــگ خۆشـــــكر بـــــۆ 
ــان بــۆ دەرخــستنی ڕووە  ــان مــژوو ی ــدنوەی ڕابــردوو ی خۆن
 نــی لــایی نھ ــاخی مــرۆڤ و ئاشــكراكردنی پانت شــاراوەكانی ن

زرابكان ل ئاستكی تردا ڕۆـی ئو ڕاڕەوە . كستی مرۆڤدا
ــك و ب ــدا و تاری ــژووی بغ م ل ــریتیی ــنن ك ب ــان دەبی كۆتایی

تنـــــــانت مـــــــژووی ئم وتی ك ئم دەقی تـــــــدا بھم 
ئگر لم ڕوانـــــــــگیوە ســـــــــیر بكرـــــــــت، ئوا . ھــــــــاتووە

 ،ـــان ـــژ و بكۆتایی ـــك و در ڕوونـــاككردنوەی ئو ڕاڕەوە تاری
یتم وــژووی ئوە و ئاشــكراكردنی منــدنی . خوتم وئ

ب تی كـــــانی شارســـــتان ـــــك ل شـــــون برھمھنرەك كی 
  .مرۆڤایتی ناودەبرت

ل ڕوویكـی تــرەوە ئگر ل دوای دەالالتــی شــون و دوو 
جۆر ل بوونوەر بگڕین لنـوان سـر زەوی و زرابكانـدا، 
 ت، لـدەگررزیـی ھتـی بر زەوی دەاللسـ وا دەزانین كئ

ل زەویـیوە برەو . ـدەگرتكاتكدا زراب دەاللتی نزمـی ھ
خوارەوە سیر دەكرت بۆ ئوەی زراب ببینرت، بم ئگر 
ب گریمــان مرۆڤــــ لنــو زرابــدا بــت دەبــ برەو ســـرەوە 

ھروەك شـــونی مرۆڤـــــ ســـر زەویـــی، وات ل . ســـیر بكـــات
ـــــ وەكــــو  ــــت ك مرۆڤـ م درھب تو دەاللــــردا ئ ئاســــتكی ت

ــــدەبووی ی كم ك خــــاوەنی ژیــــریی و ھر ئوەش ل ئافری
 ــــی ب ــــردۆتوە و كردوویت ــــا ك ــــری جی ــــدەبووەكانی ت ئافری
فرمــــانەوا و خــــاوەنی زەوی و شایــــستی شــــونی برز و 

ل كاتكـــــدا ك تارمـــــایی و ئو . خـــــاون و جـــــوان و دگیـــــرە
ــــۆ  ئافریــــدەبووە جۆراوجــــۆرە ناھۆشــــیارانن ك گــــۆڕاون ب

یــان بھــایكی ئوتــۆی نیــی مگر تارمــایی و بــوون و نبوون
تنیـــا ل ڕووی ھاوســـنگی و ھارمۆنیـــای سروشـــتوە وەكـــو 



 

جۆرــــك ل پویــــستی ســــیریان بكرــــت، شــــون و پگیــــان 
ــــزم ھر بــــۆیش كــــۆچی . ھمیــــش ل چــــاو مرۆڤــــدا زۆر ن

ھـــای خۆیـــان نـــزمب چـــونك ،رەو نزمـــاییوان بورەی ئگ .
ترین و ناشـــــیرینترین و تنـــــانت ل نزماییـــــشدا برەو دزـــــو

ـــان ـــۆچ دەكن ك زرابك ـــسترین شـــون ك ـــرەوەی . پی ر لھ
زاراوەی نتوە ك بۆ پكھاتیكی ھاوڕەگزی مرۆیـی بكـار 
ــــــزە  دــــــت دەشــــــ لگڵ سروشــــــتی ئو پكھــــــات ھمچی

تنــانت ئگر ب . بتارمــاییبووە ناھۆشــیارەدا نگونجــاو بــت
حشـــــامات ھمـــــای بـــــۆ گریمـــــان وەھاشـــــی دابنـــــن ك ئو 

پكھاتیك ك لسر زەوی لبر ھر ھۆیك بت نیتوانیوە 
قۆناغكـــــــانی گشـــــــی خـــــــۆی ببـــــــت و نتوە ب مانـــــــا 

ھر لبر ئوەی نفرەت ل ھمـوو . مۆدرنكی پك بھنت
 تی دەكـات و لمرۆڤــ و مرۆڤای ر زەوی واتكانی سیدووپ

ــــــدا ل كــــــاردانوەی ئو دەستوســــــانی  ــــــاییی خۆی و بتوان
میتامۆرفیــسكی گــشتیدا دەبـــت تارمــایی و ڕــگی زرابكــان 
دەگرت بر، لبر ئوەی ناو زرابكان ھیچ سیستم و یاسـا 
 ـدا نیـیكی تت و خودا و ئـایینو دەستوور و پادشا و دەس
ــــــا ھی لوێ، ئوا  ــــــازادییكی ڕەھ ــــــوای ئ ــــــیش گ و پو ب

بۆچـووندا ئو لكـدانوەیش ھی ك ئـازادی لبرامبر ئو 
ــــ ژیــــری و یاســــا و سیــــستم ھــــیچ مانــــایكی نیــــی و  بب

كــــانوەی ژیــــانی ئاژەدەرەوەی . ھاوشــــ ل ی كوانئ وات
ل ھمان كاتدا دەبـ ئو پكھـاتی . ژیری و ھۆشیاری دەژین

لبر ئوەی پشت ل كۆمگی ژیری و ھۆشیاری ھڵ بكات 
گو ڕ تدەستدانی ژیـری و ھـۆش بگـرتارمایی و ل ی بوون

ب مانـایكی تـر . بر، دەب تبكۆشت بوونی خۆی بسلمنت
ئگر مرۆڤی خـاوەن ژیـری و ھۆشـیاری جگـرەوەی خـودابن 



 

ــــش ئم جــــۆرە  لســــر زەوی، ئوا ئوە ئاشــــكرای ك ھمی
 رەوە، تـا برەو سـب یكـشانی زیـاتری ھویـستی ھ مرۆڤ

ت وەش لئ ــــدا بكــــات، ك واوی دەســــت بســــر گردوون
ـــــی دەكـــــاتوە ـــــگی خـــــودایی نزیك ـــــات مـــــرۆڤ . پ بم ك

ئاڕاســـــتیكی پـــــچوانی ھكـــــشان دەگرــــــتبر و برەو 
زرابكان دەچت مانای ئوەی خۆی پگی ئاسایی مـرۆڤیش 
ك سر زەویی ب خۆی ڕەوا نابینت، ئیتر گرنگ نیی ك پاسا 

ھر لم ڕوانگیوە ئگر . یانووی بۆ ئو ھبژاردن چییو ب
ــاتیك، ئوا  ــت بــۆ ھر پكھ كــان شــووناس برابوەی زتن
شووناســـــــــكی نگتـــــــــیف ل ڕوانـــــــــگی مرۆڤدۆســـــــــتی و 

ب مانـــایكی تـــر دەقـــی نتوەی زرابكـــان . ژیاندۆیـــستییوە
زۆر ڕوانینكـی دژە ھیومانیـستان برجســت دەكـات و مرۆڤــــ 

ناشــــــیرینتر و كمبھــــــاتر لوەی ك ھی نیــــــشان دەدات و 
ــــت و  نك دەجوویئاڕاســــت ــــانیش ب چارەنووســــی مرۆڤك
 تر و مــــاھیوھــــوون و گ ــــودی مــــرۆڤ ل ب ــــات ك خ دەب

  .مرۆییكی ڕووت دەكاتوە
ــــۆڕینی  ــــدانوەی گ ــــشوە لك ــــی تری دەشــــ ل ڕوانگیك

كان بۆ تارمایی و ڕۆیشتن بۆ ناو زكان و دواتریش مرۆڤراب
ـــت ـــدا بكر ـــی و بدەنگی ـــت. گڕان ب دوای كپ ەرەوە دەـــ گ :

ـــی " ـــۆ قـــوویی زەویـــی، لزەت گرانتـــرین ســـفری تارمـــایی ب
 رقبـوون لـدەنگی، غبوونی چینچینی بكوە، كوتندوورك
 نھا تارمایی دەزانناو چینی تاریكیدا توە بكپیدا، شۆڕ بوون

مـــرۆڤ ب سروشـــتی ". ەنگی دیـــك ھیل دوای بـــدەنگی بـــد
ــــیوە  ل ك كنــــرین شــــو ــــۆ ھمنت ــــی گڕانوەی ھی ب میل

دانی دایكویش منداتارمایی . ھاتووە ئ ی كنو شوستا ئئ
دەیوــــت بــــۆی شـــۆڕبتوە زرابكــــان و قــــوویی دووری 



 

زرابكان، ك دەش سرباری بھستی تارمایی وەھای لـك 
بكان ب گورەی تارماییكـان ھمـان ئو ئرك بدەینوە زرا

ـــت ـــرۆڤ دەیبین ـــورەی م ـــدان ب گ مندا ـــنن ك ـــی دەبی . دەاللی
ھروەك دەشـــــت دوا ئـــــاواتی تارماییكـــــان گیـــــشتن بـــــت 
بوپڕی كپـــــــی و بـــــــدەنگی، ك ئمش مانـــــــای نمـــــــان و 

ـــورەی . كۆتاییھـــاتنی ھمـــوو جـــۆرە جـــوویك ئمش ب گ
 ژیـان ب ھمـوو ماناكـانیوە ك بگومـان مرۆڤایتی وەسـتانی

. كاتك ژیان دەوەستت، ئیتر گردوون ھیچ مانـایكی نامنـت
ئوەش تراژیـــدیای كۆتاییھـــاتنی مـــرۆڤ و مرۆڤـــایتی ھمـــوو 
ھوك دەدات بۆ دوورخستنوەی ڕووداوی پـ ل كسـر و 
ــــــورەی  ــــــدیای لو جــــــۆرەی، بم ب گ كارەســــــات و تراژی

. ارمایی گیشتن بو كپی و بـدەنگیی دوا ئامـانجحشاماتی ت
 ـــین لكـــان بنرابوەی زتن ـــك لر ناور ھگئ ر بـــۆیھ
ڕووی ئم ئاكام نامرۆییوە، ئوا نـاوكی پـچوانی ڕەوتـی 

ل كاتكــدا . ھیومانیــستانی مــرۆڤ ب ھمــوو ڕەھنــدەكانیوە
انت ل ئاســتی ك زاراوەی نتوە دەبینــین یــان دەبیــستین تنــ

بینـــــراوی زمانیـــــشدا ئوە پكھـــــاتیك ئامـــــادەبوونی خـــــۆی 
دەنونــت ك ھگـری برنـام و پرۆژەیكـی مــژوویی، بم 
نتوەی زرابكــان ھر چــۆن بوایــان ب سیــستم و یاســا و 
كتب پیرۆزەكان و دڵ و ئایین و خوداش نیی ب ھمان شوە 

ژوو نییم كیان بوایـرەدا ھیچ بژووش لم ست لبم ك 
 وەی ڕابــردووە لــادەكردن ــدازەیی ئام ــی بو ئن ــردوو نی ڕاب
ئـــــــستادا و ئامـــــــادەبوونی ئـــــــستای بـــــــۆ خۆســـــــلماندن و 
بشـــــــداریكردن ل پـــــــرۆژەی برھمھنـــــــانی شارســـــــتانتی 

  .مرۆڤایتیدا



 

گـــەرەوە ئوە دەگـــتوە ك جـــۆركی تـــر ل تارمـــایی، 
ڕاســتقین ڕــگی زرابكانیــان گرتــووەت بم نك تارمــایی 

 یان ل ن كسانر و كفسرباز و ئو سوانیش ئئ ر، كب
ئمش ئامـاژەیك . سوپا ھھاتوون، یـان ل شـڕدا كـوژراون

دەدات بوەی ك بارودۆخی سر زەوی سرەوەی زرابكان 
بــارودۆخكی نائاســایی ك دەشــ ئامــاژە بــت بــۆ كارەســاتی 

و كوشــــتن و بــــین ل الین دەســــتی ســــر زەوی جنــــگ 
غـــــدایرزەمینی بســــ وە ككــــانرابكــــانی نـــــاو . زتارمایی

ـــان  ـــانی ســـر زەوی ب بشـــك ل خۆی ـــان نك ئم زرابك
ــــو تارمــــایی ئاســــن وەســــفیان دەكن و  ــــازانن، بكــــو وەك ن
 م تارمـاییئ دەكـات ك یو بنجـیش باسـی ئكی گتارمایی

 لســر زەویــش زۆر جیــاواز بــوون لو مرۆڤــانی ئاســنان ك
ــو  بــۆ ن ــان ــدا ھناوی ك بــوون ب تارمــایی خــۆڵ، لگڵ خۆیان

وات تارماییكـــان . نیـــشتمانی تارماییكـــان ك ئویـــش ئومـــدە
وەكــو بیكـــی ترســناك و دوژمنكـــی سرســخت ســـیری 

تنـانت ئومـد ب . ئومد دەكن و ب خاسـتی مرۆڤـی دەزانـن
وخــــــــنر و تكــــــــشكنری ھمــــــــوو تارماییكــــــــان و ب ڕو

ــن ــشی دەزان ــژووی نتوەی زرابكانی ری منــاییھ ئوە . كۆت
ئاشــكرای ك مــرۆڤ وەكــو ئافریــدەبوویكی ژیــر و ھۆشــیار 
ناتوانت بب ئومد بژی، بكو ئومد بۆ ژیانكی باشتر و بـۆ 

دنان و ئایندەیكی گشتر پانری سرەكی بردەوامی و بونیا
ئاوەدانكردنوەی الی مرۆڤـــ، بم بـۆ تارمـایی ئومـد دوژمـن 

كوات لـــرەوە ئاشــكرا دەبـــت تارمــایی ھمـــوو . و لنــاوبرە
ئوان دەگرتوە ك ئومدیان نیی چی مرۆڤـــ بـن یـان غیـری 
مرۆڤــــــــ، ھر لـــــرەوە ب تواوەتـــــی شووناســـــی تارمـــــایی و 

كان ئاشكرا دەبرابوەی زتریدەبووە نو ئافبریتین ل ت ك



 

ـــشیاندا ئو  ـــی، لناوی ـــدكیان نی ھـــیچ ئوم ی كجۆراوجـــۆران
ـــت ك . مرۆڤـــانی ك بـــ ئومـــدن ووە دەردەكرەشـــر لھ

چــــۆن گــــەرەوە ك كســــتی توەری ڕۆمــــانكی ل دوای 
 رنـامب دەرەوە بـ ی نایوە پادەرگای ما وەی باوكی لئ

ـــدك  ھـــیچ ئوم ـــ ـــا و ب كوت تك شـــۆفری لۆرییكـــان و ت
دواجار گیشت سكرابخانی شـخ عـومر و لوـشوە لگڵ 
لشــكری ھمــوو ئافریــدەبووە بئومــدەكانی ســكرابخانك و 
ــــــگی برەو  غــــــدا ڕكانی تــــــری بنو شــــــو یــــــدەرخانح

كوات دەش بگوترـت كـات . زرابكانی بغدایان لبر گرت
ی نبت، مانای وای ھیچ برنـامیكی نیـی مرۆڤــ ھیچ ئومدك

بۆ ژیان و ناتوانـت لو گردوونی ك لبر مرۆڤـــ دروسـت 
بـۆی ئو جـۆرە ئافریـدەبووە . كراوە ھیچ كارك ئنجام بدات

شونی سر زەوی نیی، بكو شونی شایستی ئو پیـسی و 
كـــانرابزەونـــی نـــاو زوەی. قتشووناســـی ن ـــیم پر بھ 

زرابكــان زیــاتر ئاشــكرا دەبــت ك دەشــ بگوترــت نتوەی 
زرابكــــــان بــــــریتیی لو پكھــــــات جۆراوجــــــۆران ك ھــــــیچ 
ئومدكیان نیی تا بدوایدا بچن، ھر بۆی باشترین نیشتیمانی 

كانرابیی زوان قووئ.  
دواجار شقاربوونی زەوی و مترسی بۆ سر زرابكـان 

ـــــدەی ك ل و ئومـــــان و ئ ـــــووەوە، ی ـــــان بوب ـــــاو زرابك  ن
تارماییكـــان بۆنیـــان دەكـــرد و بۆنكشـــی ل بـــۆنی بــــاروت 
 نكردن واتھــــۆی پــــۆل ترســــناكتر بــــوو، بــــۆ تارمــــایی دەبــــن

ئوانی ك ھیچ خاستكی مرۆڤیـان . تارماییكان دابش دەبن
ــــی ڕۆمانكشــــوە، برەو  تــــدا نمــــاوە ب كســــتی توەری

بشــــكی تــــری تارماییكــــان لنــــاو . نقــــوویی زیــــاتر دەڕۆ



 

ـــگ و  ـــنوە، ئوانشـــیان ك كارەســـاتی جن ـــدا دەمن زرابكان
كوشتن و بین كردوونـی ب تارمـایی و گـەرەوە ب تارمـایی 

ـــت  ـــات و دە ـــان دەب ـــانی لشـــیان ل "ئاســـن ناوی ئو تارمایی
لوولی تفنگ و قوان تۆپ بوو، دەستیان ل شریتی گولل و 

ـــوو ل ـــووەوە ك ھم ـــال كردب ـــان یك ـــوو، خۆی شـــیان ئاســـن ب
ـــان لســـر  ـــش دی ـــۆ ســـر زەوی، ئوان ھمی ـــنوە ب ڕدەگ

ئم بشـــی تارماییكـــان ". زەوی و چاویـــان ل ئومـــددا بـــوو
دیـــارە ك ب تواوی خاســــت مرۆییكانیـــان ون نكــــردووە، 

ئمش دیـسان ئوە . بیاری گڕانوە بـۆ سـر زەوی دەدەن
ـــت نیرەو دەگـــاوە ب ـــدا م ـــان ت  ك ئوانی خاســـتی مرۆڤی

ــی ـــ برزای ــستی مرۆڤـ . برزی دەكــشن، چــونك شــونی شای
ھروەك ل گانوەی گەرەوەشـدا ب جۆرـك خاسـتكانی 
 كانی مــرۆڤ لتــین خاســر زەوی یــان باشــتر بمرۆڤــی ســ
 توە دەخـــروی تارمـــاییی ئـــگ ڕووی پكھـــاتنوە و ل ڕوان

 ئو خــــــــستن ڕووەش ئوەی تــــــــدای مرۆڤـــــــــــ ك ك. ڕوو
ڕەگزەكــــانی پكھــــاتنی بریتــــی بــــت ل پكھاتكــــانی چك و 
ـــی و پداویـــستییكانی جنـــگ، مانـــای وای دەیوـــت  تقمن
پمان بت مرۆڤــ بووەیكی ب فیزیكی شڕەنگز و ورانكرە 
و نك ھر چك و تقمنی دروست دەكات، بكو پكھاتی 

ـــــی ك ئوەش ل الیك فی ـــــشی چك و تقمنی ـــــی خۆی زیكی
سروشتی پكھاتی مرۆڤ وەكو بوویكی ب ھسـت و سـۆز 

ل الیكــی تــرەوە نیــشاندانی پكھــاتی فیزیكــی . نیــشان دەدات
 تو دەاللكی تــردا ئئاســت وە لیكھــاتو جــۆرە پـــ ب مرۆڤـ
ھـــــدەگرت ك مرۆڤــــــــ ب سروشــــــتی و ل دروســــــتبوونیدا 



 

ئوەش زیــاتر وای لــ . وویكی دەســتخواز و شــڕەنگزەبــ
دەكــات ك نك ھوــی گڕانوە بــۆ ســر زەوی بــدات، بكــو 
ــۆ ئوەی ســر  ــت ب ــردن دەگر ــگ ل م ــت ڕ ــۆی بكر ئگر ب

ــــت ھن ــــ ــــشدا گڕانوەی . زەوی بج ل ئاســــتی ئفسانی
ــی  مرۆڤكــان بــۆ ســر زەوی ئامــاژەی گڕانوەی دوای مردن

ی، وات گڕانوەی مردووەكـان بــۆ سـر زەوی ك ڕەنــگ تـدا
 بارەت بیانـــدنی زانیـــاری ســــــك بـــۆ گھۆكار ـــتوەش ببئ

ك ئم تنیـــــا ل ئفـــــساندا جـــــگی . دنیـــــای دوای مـــــردن
دەبــــتوە و ل گڵ توانینـــی كـــۆی ئایینكـــان و زانستیـــشدا 

كــ. نــاكۆكرابر زگوە ئڕووی ئــایینیی نــدە لر چھ ان ب
دۆزەخ بــــشوبھنرت ل پیــــسی و قزەونیــــدا دەشــــ شــــتكی 
 ك كنشــــت وەكــــو شــــوھــــت بم ناكرــــت، ب ئاســــایی ب
نمـوونی بـای جــوانی و خۆشـی و ئاســوودەیی بـت، ل ھــیچ 
ئاســتكدا لگڵ نیــشتیمانی تارماییكــان ك نمــوونی پیــسی و 

  .ناشیرینیی لیكتر نزیك بكرنوە
  

  راژیدیای ورانبوونی بغداسوتانی كتب و ت
گــــــەرەوە بو پــــــیی ك خـــــــۆی ل پــــــۆلی یكمـــــــی 
تارماییكــــــان، كوات دەبــــــ لگڵ كــــــۆچی برەو كۆتــــــایی 

ــتوە بــۆ ســر زەوی ڕابگت و نــان ڕۆشــتب بم . تارمییك
لگڵ ئوەشـدا ئو ل دوابشــی ڕۆمــانكدا وەكــو گــەرەوە 

ەوەرە ل دەرەوەی ھر چنـــــدە ئمجـــــارە گـــــ. دەمنـــــتوە
چیرۆكی ڕۆمانكی و وەكو چاودر كرداری گانوە ئنجام 

ـــــانوەی كســـــی ســـــیمدا . دەدات گ ن "لالی ـــــرۆك ل چی



 

كســكوە دەگــدرتوە ل دەرەوەی چیــرۆككی و ئامــاژە 
بۆ كسكان دەكات ب ناوی خۆیـانوە یـان ب ڕانـاوی كسـی 

 م واتیوان(ســــــو، ئـــــــت. )٨() "ئەرەوە دەــــــــــــرەدا گل :
عبـدولقادر ســوتان ئمــۆ تمنــی دەبــت نوەدویك ســای "

تواو، پنجـــاوپنج ســـای ڕـــك لگڵ كتـــب دەژیـــت و چـــل 
سایــش ئو مــا كــۆنی وەك میــرات ل شــقامی ڕەشــید بــۆ 

ــــاوە ــــدا دوای ھوەســــی خــــۆی . بجم ــــی گنجی ئو ل تمن
- و خزانكی بج ھشتبووكوتبوو، بو ھۆیشوە بغدا

ـــــــەرەوە لو  ". ٢١٩ل گ ـــــــت ك ووەش دەردەكـــــــرەدا ئ ل
ــــــاری تواوی ھی لســــــر كســــــتی و  ــــــان ك زانی جۆرەی
ڕووداوەكــان و ھمــوو شــتك لبارەیــانوە دەزانــت، تنــانت 
ئاگاداری شـواز و ئاسـتی بیركـردنوە و خواسـت و ویـست و 

نــــدنیانرەكــــانی جوونــــرە. پاەرەوە زانیــــاری زۆر لــــدا گ
لسر عبدولقادر سوتان و كتبخانكی و ڕووداوی شڕی 

ــشكش دەكــات ــك پ ــی خ ــارەی . بغــدا و كوشــتن و بین لب
تمنی و كاركردنی ئستای و پشتری و ژمارەی ئو ژنانی 
ھنــاونی و پیوەنــدی جۆراوجــۆری لگڵ ئــافرەت و كســانی 

ن و خـــواردن و خوتـــن و كـــۆی تـــردا و تنـــانت ل دایكبـــوو
ــانی دەدوــت ــگی گــەرەوە ڕوانــگی . چاالكییك لــرەدا ڕوان

سفرە، وات زانیاری گەرەوە زیاترە ل زانیاری كسـتییكان 
  .لبارەی ڕووداو و خودی كستییكانوە

ــو  ــانكدا وەك ــی ك ل دوا بشــی ڕۆم ــدولقادر ك ــا عب ئای
ــ ــت؟ ئای وــاودار دەردەك ــاوكی ن ا دەشــ كســكی ئاســایی پی

بـــت، یـــان كـــات ك زەمیـــنی ڕوودا ل ڕۆمـــانكدا بغـــدا و 
ـــــانگترین  ـــــۆ الی بناوب ـــــان ب ـــــانیتی، دەشـــــ خیام زرابك
عبدولقادر بچت ل مژووی بغدا و ئیسالم و تسوفیـشدا؟ 



 

ــــــــت ك ئم  وە ئاشــــــــكرا دەكروەدا ئانــــــــ گ ر لم ھب
دولقادری گیالنییوە نـاونراوە، عبدولقادرە ب ناوی شخ عب

چـــونك دایكـــی بموە تـــوەپچراوە و بردوویـــانت مرقدی 
ھر . شخ عبدولقادری گیالنی، ئیتر منداكی ل بـووەتوە

 ،ــارەك ــای ئو زات موب ــاو و گورەیــی و توان لبر پیــرۆزی ن
ئم كسـتیی ك . ئمیان ب ناوی شخ عبدولقادرەوە ناوناوە

ــ پ و ب بخــانخــاوەنی كت ــستا بــووەتشتر پــۆلیس بــووە و ئ
سوتانی كتب ناسراوە و ل گانوەكانی گەرەوەشدا وەكو 

بم ل كـاتی كارەسـاتی . كسكی زۆر شارەزا باس دەكرـت
ھرشی سر بغدادا بـۆی دەردەكوـت ك جیھـانی نـاو كتـب 

انوە و كتب جیھانكی وشك ل ڕووی پداویستیی فیزییكییك
ئوەتـا كـات ھـرش بـۆ سـر . تنیا خـۆراكی ڕۆح دەبخـشت

بغدا دەسـت پـ دەكـات و خـورادن و ئـاو نامنـت، ئو تواو 
ـــای ھیچـــی  ـــب ب فری مـــوو كتو ھم ئـــت، ب ـــشان دەب رپ

تا دەگات ئوەی پی وابت كتـب ل مـرۆڤ نمرتـرە، . ناكون
ــت درــژە ب بــوونی چــونك ل ھمــوو ســردەمكاندا دەت وان

خۆی بدات و دەش بـۆ ھتاھتـایش بمنـتوە، بم مـرۆڤ 
ھر . برگی كـــورتترین مـــاوەی برســـتی و تینـــوتی ناگرـــت

 پــــ ـــبمــــیش وەكـــو كتئ ـــت كوە دەخوازئـــاواتی ئ بـــۆی
بھــــاكی شــــخ عبــــدولقادری گیالنــــی جزوبنــــد بكــــرای و 

اوەوە و دابخـــرای و بخــرایت ســـندوقكی ل ئاســـن دروســـتكر
ــــــكنوە و  ــــــای الپڕەكــــــانی ب نوەكــــــانی داھــــــاتوو بیانتوانی

  .بیخوننوە
ب ھرحاڵ كۆتایی ڕۆمانك ب ھگیرسانی شڕ ل بغدا 
. كۆتــــایی دــــت، ك ئویــــش شــــڕك بغــــدا وــــران دەكــــات

گەرەوە باسی ئوە دەكات كسانك ب چكـك كوژرابـوون 



 

كو چیدەزانی ئس نك كوژراوەكان بووبوون چونك ،چیی 
لــرەوە ئاشــكرا . تــۆپ ئــسقانك و بســر یكــدا كوتبــوون

ـــــت ھرشـــــی  ـــــاس دەكر ـــــرەدا ب ڕەی لو شـــــئ ـــــت ك دەب
 ی ككو چننـانی ئكارھغـدا و بر ببـۆ سـ كانریكییمئ
ــــــــاردە  ل چركســــــــاتكدا ژمــــــــارەیكی ھجگــــــــار زۆر ل گ

انی تریــشی ســووتان و ئوەش تایبتییكــانی ســرۆك و كســ
كارەساتی جنـگ و كوتنـی بغـدا . بوو ب ھۆی كوتنی بغدا

ـــا، بوەی ك زۆربیـــان  ـــاریگری لســـر زرابكـــانیش دان ك
وشك بوون و چی تر نتوەی زرابكانیش وات تارماییكـان 

ڕەنگ سرباری ئوەی ك جنگ . نیاندەتوانی لوێ بمننوە
ـــــــانی چ ـــــــا و بكارھن ك ترســـــــناككانی ســـــــوپای ئمریك

ـــت ب تارمـــایی،  غـــدا كردبكـــی بخ ـــی ل ڕووبركـــی فراوان
ــــاھموارەدا  ــــارودۆخ ن دیــــسان حشــــاماتی تارمــــاییش لو ب
بتـــایبتی ل شـــقامی ڕەشـــیددا تـــكوی مرۆڤكـــانی ســـر 
. زەوی بووبنوە، ك چك ترسناككان كردبـوونی ب تارمـایی

ــدولقاد ــۆی ب ھرحــاڵ عب ــوو، ب ــاو و خــواردن ب ر پرۆشــی ئ
سرباری ئو ھمـوو ترمی ل شـقامی ڕەشـیددا كوتبـوو، 
سرباری ئوەی ك زرپۆش و تانككان دەھـاتن و دەچـوون، 
 ی ھـاوڕێ كـۆنبابخـانك ـتوەی بچیاری خۆیدا بـۆ ئو بئ

بم . پۆلیــسكی، بكـــو خـــواردن و ئــاوی دەســـت بكوـــت
ئم قـوم ئـاوی .  بینی ھاوڕكی كوژراوەكات گیشت ئوێ

ناو تپدۆركی ناو دوكـانی ھـاوڕكی زینـدووی دەكـاتوە و 
لوـا . دەگڕتوە بۆ الی یكك ل پایكانی شقامی ڕەشید

ــت ك دوو  ــاییبوو دەبین ــی بتارم ــدا ژنك ل كــۆڕی تارماییكان
ك پڕەسـلك لنــاو پــرچ چكــن و ناشــیرینكیدا دەبــن و ژن

بریندار دەبت، بم لرەدا سرەتا و كۆتایی ڕۆمانك پكوە 



 

ــــت بــــدوت، . دەبســــترنوە ت دەتوانــــم ئم ژن ك ب زەح
دەت عبدولقادر واز ل مـن بھـن، ھـاوڕێ پۆلیـسكت بـاش 

لــــرەدا ب تواوی . دەزانـــ مــــن ل تنـــدوورەكدا ســــووتاوم
اشـــكرا دەبـــن، ك شووناســـی عبـــدولقادر و ژنی تارمـــایی ئ

 ل ك كــان ــی ڕۆم ــاوكی كســتی توەری ــك و ب بــریتین ل دای
شـــكەرەوەی چیرۆكـــی ڕۆمانـــمـــان كاتـــدا گھ . و كـــاتئ

ــا،  ــی دووەمــی ھن ــات ژن ـــتوە ك ك وــری دەك عبــدولقادر بی
چــۆن ژنــی یكمــی بجــی ھــشت و ل تنــووری نــانوەكدا 

ە و جــاركی تــر ســووتا و چــۆنیش كــوڕەكی دەركــردە دەرەو
ــی نپرســییوە ــدا . ل ــوات بدوای كوڕەكی ــت ب وــستا دەی ئ

ــی  ــت و ددوورەوە د ك لیدا گــوللو كــاتم لــت، بڕبگ
دیـــــارە لو كـــــاتوە ك . پارچپـــــارچ دەكـــــات و دەیكوژـــــت

عبدولقادر كوڕەكی دەركرد ك ماوەیكی دوورودرژە تنیا 
ـــو ـــۆ ك ـــدا ب ڕەكی جـــوو، بم ئو چركســـات ســـۆزك تی

ئمش ئو . گـــــوللی جنـــــگ ئو دی پارچپـــــارچ كـــــرد
دەاللت ھدەگرت ك ل جنگدا بچووكترین ڕووبر بۆ سۆز 

  .و ھست مرۆییكان نامنتوە
ــن،  ــگ وەكــو دەرئنجــام ئاشــكرا دەب ــرەدا دوو خــای گرن ل
ــــــدا برھم  ی تكی دەقــــــن ــــــان ئوەی ك ئو زەمی یكمی

وە یــان دەقك لــی دەدوــت، مرۆڤگلكــی برھمھنــاوە ھــاتو
شـــوە تارمـــاین و ڕاھـــاتوون لو زەمیـــن دژوار و نـــامرۆییدا 
ـــــژین ك ل دروســـــتبوونی ئم وتوە ھی و بردەوام و  ب
ــاریی لبرچــاوی بســردا نــایت و ھر دەســت و  گۆڕانك
ھزـــك دـــت كـــۆی خكـــی ئم ســـرزەمین وەكـــو مــــگل 

ــ لــد ەخوڕت و ئوانــیش وەكــو تارماییكــان بــ ھســت و ب
ویست و ب ھیچ ئیرادەیك شونی دەكون و لژر فرمانیدا 



 

ــــــوون ــــــۆ لكــــــدانوەی نتوەی . دەج ئوەش پاســــــاوك ب
زرابكــان دەھنـــتوە ك دەتوانرــت بگوترـــت گلــی عـــراق 
جۆرك ل تارمایی و وتكش لبری ئوەی عق و ھست 

ــــایی برھم و  ــــك ل تارم ـــــت، جۆر نم بھرھھۆشــــیاری ب
  .دەھنت، بۆی دەش وەكو زراب ناو ببرت

كستی عبدولقادر سوتان ك ب سوـتانی كتب : دووەەم
 ر لـــردووە و ھ ـــ ك ـــسییوە دەســـتی پ ـــانگ و ل پۆلی بناوب
قۆنــــاغكی زوودا ژنــــی دووەمــــی ھنــــاوە و ژن و كــــوڕەكی 

ـــــت و كوڕەكشــــی دەڕۆن و ژنكی ــــدووردا دەسووت  ل تن
پاش چندین چرمسری دەگات سـیكرابخانی شـخ عـومر 
و لوشوە ل سرجم خاسـت مرۆییكانی ڕووت دەبـتوە 
ـــین كـــۆچی گورەی تارماییكانـــدا ك ئمـــیش  و لگڵ یكم

ـــۆ . یكـــك لوان برەو زرابكـــان كـــۆچ دەكـــات ئم پیـــاوە ب
ــــاركیش ل ژ ــــی پــــاش ج ـــــتوە، كچ ی ناپرسكــــدا ن و من

ـــت برپرســی كتبكــانی شــقامی  ــژ دەبكی دوورودرمــاوەی
ئمش دروســتكردنی . ڕەشــید و نھنــی كتبكــان دەدۆزــتوە

 ل جگبــــ كــــی نیــــیژوویھــــیچ م ك كســــــــژووە بــــۆ كم
ــــان  ــــات و لی ــــداكی دەردەك ــــاتی ژن و من ــــامرۆییبوون، ك ن

و دەاللت ھــدەگرت ك مــژووی ئم ئمش ئ. ناپرسـتوە
ســرزەمین ك نـــاوی عــراق و ب حیـــساب حـــامورابی یكم 
یاسای تدا نووسیوەتوە و بۆ یكم جار لرە مرۆڤـــ دەسـتی 
كــــردووە ب كــــشتوكاڵ و كــــۆنترین شــــوەی نووســــین لــــرە 
ـــشی و كســـانی ســـاخت و  ـــ ڕەگوڕی ـــراوە، وتكـــی ب داھن

. و ویــستی تــایبتی دروســتیان كــردووەخۆویــست و ئــارەزوو 



 

ھر بـــــۆی ن شارســـــتانتییكی و ن مـــــژووەكی بھـــــا و 
ڕەگوڕیشیكی ئوتۆیان نیـی، لبر ئوە مرۆڤكانیـشی ھر 
ــــت و  نــــان دەھ ــــارەزووی خــــۆی بكاری ــــت ب ئ ك دســــك
ســـرئنجامیش دەبـــن ئو تارماییـــانی ك برەو زرابكـــانی 

ش دەكرغدا كر بنژ.  
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میرنام  
  سرەتای دەركوتنی مرۆڤی خاوەن شووناس

  
  

-١-  
  

 ــام یكــك ل ڕۆمــان دیارەكــانی نووســری كــوردی میرن
كردوویتــی ب ) ســباح ئیــسماعیل(ك ) جــان دۆســت(ڕۆژئــاوا 

بوەش كـــاك . كــوردی زاری ســـۆرانی و ب چـــاپی گیانـــدووە
ســـباح كـــاركی زۆر گرنگـــی كـــردووە ك خـــونری كـــوردی 
. كرمانجی نزان و عرەبی نزانـی بم برھم ئاشـنا كـردووە

ــشدا  ــدان و ل ڕاستی باح شــایانی پیاھــاك ســ ــوردییكی ك ك
 وە و چ لــــدی زاراوەكــــانی پســــنكردن چ ل ڕووی دەومن
ڕووی بونیــادی زمــانوە، ل دەســتواژە و ڕســت و پكھــاتی 

كات من ڕۆمانكم خوندەوە، ھسـتم كـرد . گشتی زمانكی
شــوكر مــستفایكی الو ب وزە و تــوانیكی بھزتــرەوە ئو 

بۆی من لرەوە دەستخۆشـی زۆری لـ . ییی داڕشتووەكورد
  .دەكم و ھیوادارم بو كوردیی نایابی بردەوام بت



 

دەقی ڕۆمانی میرنام  
 ك كین دیارترین دەقر بگچووبین ئدا نھ ب رەنگ
ل كۆنستی زۆرینی خونراندا ئامادەبوونی ھبت ب نـاوی 

ەوە ك )میـر(یكیاڤیللی بـت بنـاوی میر، كتب بناوبانگكی م
زیـاتر بـابتكی كۆمناســی فیكـری سیاســیی و گوھری ئو 

ـــت  دە ـــادنراوە ك ـــبش لســـر ئو چمـــك بونی ـــانج "كت ئام
ب ھرحــاڵ ئوەی لنــوان ئم دوو ". پاســاوی ئــاماز دەكــات

 روەك لھ ،یكناونیــــشان یــــان نــــزیكی كچــــووندا لــــبكت
ازی سیاســـتكردنی دەســـت ناوچییكـــانی خاســـت و شـــو

 ــسیپان ــا و پرین ــدا بشــك لو بنم ســردەمی ئحــمدی خانی
ـــات ـــاڤیللی باســـی دەك ـــری میكی ـــت ك می وە . دەبینرش ئمئ

نیـــشان دەدات ك دەســـت تـــا ئنـــدازەیكی ئاشـــكرا ھمـــان 
گوھر و ماھیتی ھی و پیوەنـدی ڕۆشـنبیر و دەسـتیش 

ەنـــــدییكی ئــــاۆز و دڕدۆنـــــگ و بردەوام ئم ھمیــــش پیو
دووان لگڵ یكتر ناكۆك و ناتبان، ئگر ڕۆشنبیر ھگری 

  .شوناسی ڕۆشنبیر بت
ســرچاوەی ســرەكی دەقــی میرنــام مــژووە، ك ئویــش 
ــــستی  وو ھ گــــ ــــد و پ ــــری بایزی مــــژووی دەســــتی می
شــــاعیركی گورە و مــــنوەری وەكــــو ئحــــمدی خــــانی و 

یوەنـدی ئم ڕۆشـنبیرەی ب دەسـتی میرایتـی ئو كــاتی پ
دەستك ك مست ل ژیـانی بـ بیركـردنوە و . كوردییوە

كورە ل ئاستی ئایندەبینیدا لبرامبر ئاینـدەبینی و واقیعبینـی 
و ئاسۆڕوونی و تگیشتنی منوەركی وەكو ئحمدی خانیدا 

ك دواجــار ل ســایی . یدال كــشكانی نتوە و ژیــان بگــشت
ئو دەسـت پــووچ و بــگوھر و نــاوچیی و ناكــامدا، ئم 

  .ل پای دسۆزی و بتنگوەھاتندا دەبت قۆچی قوربانی



 

ڕۆمــانك لو چركســاتوە دەســت پــ دەكــات ك كــابرای 
 ـــتواو دەكـــات و دی خـــانی تچـــراو گـــۆڕەكپدەمولـــوت ھ

ــــد كســــكوە برەو دەرەوە و ترمك بســــر شــــا نی چن
میـر ئامـادەی . گۆڕەك دەھنرت و ئسـپاردەی خـاك دەكرـت

ل بـری خـۆی بنگیـنی . بخاكسپاردنی ئحمدی خانی نابت
دەرگـــاوان دەنرـــت، ئویـــش مال ســـمایل دەبینـــت و ھنـــدێ 

زی دەداتـكـاغ وە، . پارچدەشـارن كرمت وەی كدوای ئ
ست دەكـات ب تقینكردنـی، بم شخ سیفدینی جبشین دە

ـــنك ب شـــخ  ـــوری میخـــۆر دەگـــات و تقی لو كـــاتدا تیم
پشتریش شـخ سـیفدین دەستخۆشـی ل . سیفدین دەبت

ـــۆ خـــانی  گـــۆڕھكنی دەمامكـــدار كـــرد ك گـــۆڕكی باشـــی ب
ھر پـش تقینكـردنك حـاجی زوھـدی بازرگـان . ھكندبوو

وست ك بروەدەگات و كومی پرسیارەكانی دەداتوە وە .
لرەدا ھر ل مراسیمی بخاكسپاردنی ئحـمدی خانیـدا دوو 

ـــــك دەردەكون خ كـــــابرای . دەســـــت میـــــان بـــــریتین لكی
دەمامكــــدار و مال فریـــــد و شـــــخ ســـــیفدین و بنگیـــــنی 

ــر ك خكــن ــی ت ــبر ب ئوان ــاوان، برام خــانی بخــاك . دەرگ
 ڕاســـــــتیدا كۆتـــــــایی ژیــــــــان و دوا ســـــــپردرا، ك ئوەش ل

 ١٧٠٧ســاتوەختی ئحــمدی خــانیی لســر زەوی ك ســای 
دەكات و ئستا زیاتر ل س سدە بسر كۆچی ئم شاعیرە 
ـــــــازاری  ـــــــوە، بم ئوەی ئو ئو كـــــــات ئ گورەیدا تپڕی
بدەســــــتوە دەچشــــــت، تــــــاكو ئــــــستاش ھر بردەوام و 

ل عقــــ و شارســــتانتی ســـرباری زۆر گۆڕانكــــاری گورە 
مرۆڤایتیـــدا، كـــوردەكی لمڕ ئـــم ھـــشتا لســـر بـــازنی 
 ك یی ھـشانو كمـان ئوە و ھتـژوو دەخـولداخراوی م
خانی ئو كات ھستی پ كرد و لبر ئوەش لگڵ لوتكی 



 

 ل میـشدا نـاكۆك بـوو، ھوكـاتتی كوردی ئرەمی دەسھ
  .ووە ھۆی لدەستدانی ژیانیملمالندا بوو ك ئوەش ب

ل درــژەی ڕووداوی ڕۆمــانكدا باســی الوتــی ئحــمدی 
ـــدی  ـــدنی و ئیجـــازەوەرگرتنی و پیوەن خـــانی و چـــۆنتی خون
ئاسایی سرەتای لگڵ میرانی بایزیددا ڕووبركـی دیاریـان 

ــر كــردووە پاشــان خــانی عشــقی شــنگی كچــی حــاجی . داگی
اجی زوھــدی شــنگ دەدات زوھــدی بازرگــان دەبــت، بم حــ

ئیتــر خـانی ب تنیــا . بازرگـانكی پیـر و پكــكوتی دەومنـد
ـــــنوە و  ـــــدا ســـــرگرمی وانوت ـــــتوە و ل حوجرەكی ندەم

كـات مم و زیـن دەنووسـت، تیـدا ڕەخـن ل . نووسین دەبت
ــــر و مال و  ــــت و دەســــتودایرەی می ــــر دەگر دەســــتی می

انی و تنانت فارسـیش، بوە زۆركی تری قمەوی عوسم
تاوانبـــاری دەكن ك الینگیـــری ئیبلیـــسی كـــردووە و ل دیـــن 

ھروەك بانگشی ئوە دەكن ك ئم كتب وات . وەرگڕاوە
مم و زیــن ئخــالق دەڕووخنــت و برەیــی بــو دەكــاتوە، 

ـــات ھروەك بدوای . چـــونك باســـی ســـرجی نووســـتن دەك
رەكانی ڕۆژانی ھینیدا دوعا بۆ سـوتان ئوەشدا خانی ل گوتا

ــاویش باســی  ــت و ناوبن نــد ناھ ــری بایزی ــاوی می ناكــات و ن
كورد دەكات، ئمش دەبت ھۆی زیاتر بۆ ئوانی ڕقیان لی 
بوو، تا الی میر ب خراپترین شوە بۆی تبچـنن و ئوەنـدەی 
ــكنوە ــی بایزیــدی برامــبر خســت ب . تــر ڕقــی میــری نزان

نجام ڕاوژكاری میـر ك میـرزا سـبری شـوك لگڵ سرئ
كابرای دەمولوت ھپچراو و مال فریددا دەچن الی خانی و 
داوای ل دەكن ك بـت دیوەخـانی میـر و پاكـان بكـات، بم 

ــات ــان دەك ــوی دەمكوتی ــاری برب ــست و زانی ھر . ئو ب زان
 دەقـۆزتوە لو شوەدا كابرای دەمولـوت ھپچـراو فرسـت



 

ــاو چــراكی خــانییوە و ل ڕووكشــدا وا  و و ژەھــر دەكــات ن
ك ئمانش ب فرمـانی . دەردەكوت ئوە ببت ھۆی مردنی

بم جۆرە ب پیالنـی میـر عبـدولفتاحی . میر دەچن الی خانی
. بایزیــد خــانی ب جۆرــك ل جۆرەكــان ژەھرخــوارد دەكرــت

باشیوە لگڵ خكدا زۆر ئحمدی خانی ب ھۆی پیوەندی 
وەكــو . كس دەچــوون الی و دەمــانوە و خۆشــیان دەویــست

دۆستۆی ورمیی دەنگبـژ ك چنـدین جـار بسـرھاتی قی 
دمدمی ب گۆرانی بۆ خانی گوتبوو، بو ئومدەی وەكو مم و 

ــات داســتانی شــیعری ــن بیك ــدروو . زی ــی برگ ھروەھــا ڕەجب
ــرد و دواجــ ــستی بــوات بــۆ ســردانی خــانی دەك اریش ك وی

 تـی خـۆیی لخاك و و مبوڵ، خانی ئامۆژگاری كرد كستئ
بیر نچـت و پارەیـشی دا ب كاروانچییكـان ك لگڵ خۆیـان 

درژەی گشتكی ڕەجبیش بۆ ئسـتمبوڵ و . ڕەجب ببن
بشــــداریكردنی ل غزای دژی گاورانـــــدا نیتــــوانی خـــــانی و 

  .ەجب بباتوەئامۆژگارییكانی لبیر ڕ
كات خـانی برەو گۆڕسـتان بڕێ دەكن، خالیـدی چـۆالق 
ك یك بای ھبوو ویستی بچت ژر ترمكی، بم میـرزا 

خالیـد دـی شـكا و ڕەخـنی ل . سبری نـامردان ڕـگی ندا
میرزا سبری گرت ك ھمیش ڕقـی ل خـانی بـووە و گـاتی 

خالیـد پـشتر كـۆھگر . پ كردووە ك ب كوردی نووسیوتی
بـووە، بم دواتـر چـووەت جیھـادی دژی عجم و ل شـڕی 
ئیرەوانــــدا بشــــداری كــــردووە و لگڵ دوو بــــرای خكــــی 
مریواندا ڕووبڕوو بوونتوە و یكمیـانی كوشـتووە، بم 

خالیــد چــۆالق پــشتر الی . دووەمیــان بــاكی ئمــی پڕانــدووە
 كمكـــی خونـــدووە و ھر ئو مال ئلیاســـی بـــاوكی خـــانی

ـــی  ـــاس باســـی زیرەك ـــاتش ئحـــمدی ناســـیوە ك مال ئلی ك



 

ـــردووە ـــۆ ك ـــی . ئحـــمدی ب ـــریش ك ئحـــمد ل مزگوت دوات
مورادی بووە، خالید چووەت الی و چیرۆك و بسرھاتكانی 
ــــرا  بــــۆ گــــاوەتوە، بتــــایبتی بســــرھاتی خــــۆی و دوو ب

ە زۆر دتنـگ بـووە و لوـوە مریوانییك، خانی بم ڕووداو
ڕەخنی ل میرانی كورد گرتووە ك شڕ بـۆ تـورك و عجم 

  .دەكن
یككی تر لو كسانی ك بـاس ل خـانی و مردنـی خـانی 
دەكات، سۆفی حیدەری قرسیی ك خـۆی ب موریـدی خـانی 

سۆفی باسی ئوە دەكات ك خانی لی پرسیوە داخۆ . دەزانت
ەدرــت؟ ســۆفیش باســی ئوەی بــۆ خــانی دڵ ب چــی زاخــاو د

ــت خــۆداگرتن زاخــاو دەدرمنــی و ددانبھ دڵ ب كــردووە ك .
ھروەك ســۆفی حیــدەر باســی بــارینی مرەكب یــان میــسك 
. دەكــات لو بیــانییدا ك ئحــمدی خانییــان بخــاك دەســپارد

 كــــــی زۆر دەھــــــاتنكخ وە دەكــــــات كروەك باســــــی ئھ
انی، تنـــانت تیمـــوری فاســـیقیش گـــوگرتن ل وتارەكـــانی خـــ

  .ئامادە دەبوو ك زۆر كس ئوەیان پ ناخۆش بوو
ـــدا و  ـــبر خانی ـــادەبوونی ھی لبرام ـــر ك ئام كســـكی ت

شیندینی جبیفخ سش ،خانیی ختیشی لكی سم . ڕقئ ك
 و ن الیم و ن خشــــ گینــــا نخ ئشــــ كــــراوە ب ،كــــابرای

م پیــاوە خكــی وان و گیــشتووەت ئ. تریقتــی وەرگرتــووە
ـــــحمد  ـــــر م ـــــد و دوای ئوەی ك می ـــــری بایزی ـــــوانی می دی
دەكوژرت، ئم الینگـری ئوەی ك عبـدولفتاحی بـرای میـر 
محمد بچـت شونی میـر، نك میـرزای كـوڕی میـر مـحمد 
خــۆی، ل كاتكــدا ئحــمدی خــانی الینگــری میــرزا بــوو بــۆ 

 خــانی ل چامیكــدا ئوەی ب ئاشــكرا .شــونگرتنوەی بــاوكی
دەربیبــوو، ك ئوەش بــووە ھــۆی خراپبــوونی پیوەنــدی ئو 



 

 ل ھــــات خــــانی پــــ تاحــــدا و وای لــــبدولفڵ میــــر عگل
دیوەخــــــــــانی میــــــــــر ببــــــــــت، ك ئوەش ڕــــــــــگی بــــــــــۆ 

  .دەرمانخواردكردنی یان لناوبردنی خۆش كرد
 خـانی كـات. ئم شـخ سـیفدین موریـدی زۆری ھبـوون

نخۆش كوت، ئم شـخ سـاختی سـردانی كـرد و ویـستی 
ئایتی قورئان بسر ئاودا بخونت تا خانی ئاوەك بخواتوە 

ــردەوە ـــتوە، بم خــانی ئوەی ڕەت ك مــان . و چــاك بھ ل
كاتـــدا فلی عتـــار ل حـــوجرەی خـــانی بـــوو دەیگـــوت خـــانی 

شـین زیـاتر بمش شـخ سـیفدینی جب. دەرمانخوارد كـراوە
ھروەھـا . ڕقی ھستا و بیاریدا جاركی تر نچت الی خانی

خانی ب الدەر ل ئایین تۆمتبـار دەكـرد، ئویـش لبر ئوەی 
ــورك و عوســمانی بــوو جبشــین پــی وا بــوو بم . ك دژی ت

ھوـــستی ئحـــمدی خـــانی دژایتـــی خلـــیفی مـــسومانان 
 ل كتبكیــــدا ھروەھـــا ب قـــسی جبشـــین خـــانی. دەكـــات

بم دواجاریش ك خانی . پشتگیری ئیبلیسی نفرەتی كردبوو
مـرد، جبشـین لسـر داوای میــر عبـدولفتاح تقینـی كــرد و 
دواتریش نكوی ئوەی دەكرد ك بارانی مرەكب یـان بـارانی 

  .ڕەش باریبت و ئوەی ب قسی تیموری فاسیق ناو دەبرد
ــــــ اتر پرە دەســــــتن، كــــــات نخۆشــــــییكی خــــــانی زی

فلی . سحدینی كتبفرۆش دەچـت بدوای فلی حكیمدا
حكیم ھموو توانا و شارەزایی خۆی دەخـات كـار، بم ھر 
زوو دەزانت ك خانی ل الین حكیم یان كسكی شارەزاوە 
ل گرتنوەی دەرمـان ژەھرخـوارد كـراوە و دەزانـت ك ژەھـر 

شـخ سـیفدینی تـازە . و چـارەی نیـیتكوی خـونی بـووە 
ــــــانی  ــــــیم فلی دەرم ــــــاوەیك الی ئم حك بشــــــخبوو م
گرتـووەتوە، بم دواتــر ل ســیفوە بــووەت شــخ و نزانــی 



 

 ك بچنك خواویموو دەرد و ناتك وای كردووە بۆ ھخ
الی و ئویـــش بـــ ئوەی گـــوێ بـــدات چـــارەی بـــۆ ھمـــوان 

شـخ سـیفدین ... عا و ف و جادووكردووە ب نووشت و دو
زۆر ڕقی ل فلی حكیم بووە و گوتوویتی مسومان نابـت 
الی فل چارەســری خــۆی بكــات، لبــری ئوە دەبــت ئــایتی 

ــان بكــاتوە ــان چاكی ــیم بو دوو . قورئ ســرئنجام فلی حك
ــــت  ــــردن دەچ ــــانی برەو م ــــانین، خ ــــت ك الی خ دە الیم

  .تی خۆی بكاتلگڕن با وەسی
یككــــی تــــر لوانی ك لبـــــارەی ئحــــمدی خـــــانییوە 
ــی خــانی  ــت مال ســح ك ھــاوڕی ســردەمی فقیت دەدو
بــووە و باســی زیرەكــی و لھــاتوویی خــانی دەكــات، ھروەھــا 
ــووە ب مالی  ــد سرســام ب باســی ئوە دەكــات ك خــانی چن

ـــری ـــری پســـنی م. جزی ـــوتی جزی ـــانی زانی ـــات خ ـــر بم ك ی
شرەفی كـردووە، كـات میـر شـرەف خـان عبـداڵ، ئزەدینـی 
برای ك یاخی بووبـوو ب فـ كوشـتبوو، ڕەخـنی ل جزیـری 

رییو كـــارە نـــاجوامســـنكردنی ئر پســـخــــانی . گرتبـــوو ل
ڕەخنی ل جزیری گرتبوو پی وا بوو دەبـ شـاعیر و زانـا و 

ھ ل الی جزیری ڕەخنجۆری م ھلی عیرفانی لكی ئستو
ـــت و جـــۆرە بگردوای . ل ـــات ك مال ســـاح باســـی ئوە دەك

ئوەی خانی خوندنی ل مزگوتی سوور تواو كرد، جزیرەی 
لوێ بـــووە نووســــری . بجـــ ھـــشت و گڕایوە بایزیــــد

دیوانی میر محمد، ك میر كوژرا لبری میـرزای كـوڕی میـر 
ویـش بەوا، ئرمـانتاحی بـرای بـووە فبدولفپـشتی والـی ع 

 وان نیـــا بو كـــارە بــوو، ترداری ئوان، ئیتــر خـــانی دەســتب
دواتر مال سـاح دەچـت . وتنوە و پشنوژییوە خریك بوو

كــات خـــانی . بایزیــد و لگڵ خانیــدا بیكتـــر شــاد دەبـــنوە



 

تواو ل كارەكانی میر عبدولفتاح بـزار دەبـت، نـامیك بـۆ 
ــر  ــر میــر دەنووســت ك دوات ــدێ ھۆكــاری ت ــامی و ھن ئو ن

مال ســـاح باســـی دوا . دەبـــن ھـــۆی ژەھرخـــواردكردنی خـــانی
شــوی ژیــانی خــانی دەكــات ك چنــد جارــك داوای شــنگی 

دواتـر . كردووە و پاشانیش چراكی ژوور سری كوژاوەتوە
فلی حكیم بو شـوە ھـاتووە لـدانی دـی خـانی گرتـووە و 

و سیری میزەكی خانی كردووە، دەرمانكی بۆ چ كردووە 
 ر دەرگا ببڕۆیشتووە ل كدا بووە، پاشان كیشووش ل ك
مال ســــاح و مال ســــمایلی گوتــــووە خــــانی ل دواســــاتكانی 

  .ژیانیدای و گیان دەدات
سحدینی سحافیش ل كـاتی گیانـسپاردنی خانیـدا لوێ 

ی بـــوو، باســـی ئوە دەكـــات كـــات دەرگـــای حـــوجرەكی خـــان
كــردۆتوە، بــایكی بھــز ھــاتووەت ژوورەكوە و مــۆمكی 
پشت سری خانی سـ جـار كوژانـدووەتوە، ئوەش بـگی 
. ڕووداوی ترســـناك بـــووە، بم خـــانی ل مـــردن نترســـاوە

ــاوكیوە بــۆ  ســحدین ك ســحاف بــوو، ئم پیــشیی ل ب
مـابووەوە، ك بــاوكی ل شــری تـورك و عجمــان چووبــووە 

ـری توە فزووریـیخ ـش لونـابوو، لوێ ژنی ھز و لور
ســـحدین باســـی قیرانـــی زانـــست و . ئو پیـــشی بووبـــوو

 نـدی زۆر لببازاڕی نا ت كوەش دەدوزانیاری دەكات و ل
ھموو جارێ مال فرید دـت . بازاڕی كتب باشترە ل بایزید

ــات، ب ــانی دەك ــز الی ســحدین و ســیری كتبك م ھرگی
شخ سـیفدین . لوێ ھندێ شت دەخونتوە. كتب ناكت

ھرگیـــز ڕوو ل كتیـــب و دوكـــانی ســـحدین ناكـــات، بكـــو 
ــد ــت الی ســلیمی نابن دین . دەچحســ ریش بــۆم خــا ئ

 ــتبچ ڵ كـراوە باشـتر وایھ زید چرای تـاریكی لـبای دە



 

غــدا، حــز یــان بوریــان ت ســتاندلــیسئب، ب . وئ چــونك
 ی پـت تـا ژیـانی خـۆی و مـاڵ و منـایدا نابپ كارە ھیچی ل

  .دابین بكات
ڕۆژـــك كـــابرای دەمامكـــدار ك ب حیـــساب خزمـــی میـــرزا 
ســـبری بـــوو، ب كتبكـــی شـــیرین و خوســـرەوی نیـــزامییوە 
خۆی دەكات دوكانكی سـحدیندا و داوای لـ دەكـات ئو 

ـــۆ بفرۆشـــت ـــبی ب ـــت و . كت م خـــانی دكی كـــاوەی ـــاش م پ
ــــزگوت گڕایوە  ــــار دەدات ك ل م ــــت و بی دەبین كــــب كت
. بیبات، بم بیری دەچـت و دوای ئوەش نخـۆش دەكوـت

سـحدین . پاشان كـابرای دەمامكـدار دـت كتـبك دەبـاتوە
باسی خم و نیگرانییكانی خانی دەكات و پاشانیش ك خانی 

ت مال سمایل و سۆفی حیدەر و سحدین نخۆش دەكو
ـــی دەكـــات ـــا ئو شـــوەی كـــۆچی دوای ـــن ت . بردەوام الی دەب

سحدین دراوسـ دوكـانی سـلیمی نابنـد دەبـت و باسـی 
 مـــدارترە لرھنـــدی ببی ناچـــۆن پیـــش وەش دەكـــات كئ

ســــلیمیش باســــی ئوە دەكــــات ك چــــۆن ئو . كتببفرۆشــــی
ە بــۆ مـــاوەتوە و باســی ئامۆژگـــاری و پــشیی ل بـــاوكیو

سلیم ھوای مردنی خانی بیست، . ڕنماییكانی باوكی دەكات
  .بم خریكی قاتر ناكردن بوو، نیپرژا بچت سر قبران

یككی تر لو كسانی ك بڕزەوە سیری خانی دەكرد 
. و بۆ مردنكشی خمبار بوو، بنگینی دەرگـاوانی میـر بـوو

 م میـری وا دیـار كمیری گوت، ب یشت بگ ی پكواھ
بـــوو مردنـــی خــــانی پخـــۆش بـــت، ھرچنــــدە یكم ڕۆژی 

میــر . ڕەمزان بــوو میــر نچــووە ســرقبران و چــوو بــۆ ڕاو
فرمـانی كــرد مال سـمایل نــوژ لســر ترمـی خــانی بكــات و 



 

لو ڕووەوە فرمـانكی . شخ سیفدینیش تقینی بخونـت
  .ر جبج كرامی

ــــانی خمبــــاری كــــرد،  كســــكی تــــر ك گیانــــسپاردنی خ
ئو شـوەی . شمسۆی قوواڵ بوو ك پیاوكی یزیـدی بـوو

شمسۆ خریكی . خانی كۆچی دوایی كرد، بارانكی بھز بوو
ــوو ــشان ب كنینوە و قــاوە خــواردن ــی وت مال . ق ی پكژن

ن خـانی كـۆچی دواتـر زانییـا. بانگوازی مردنی كسك دەكـات
شمسۆ ڕۆیشت بۆ مزگوت و ویـستی بچـت . دوایی كردووە

ســـرقبران، بم شـــخ ســـیفدین ڕـــگی ندا ب بیـــانووی 
ــــدی بچـــــت ســــر گــــۆڕی  ــــایز نیــــی یزی ئوەی ك ئوە ج

ھرچنـدە مال سـمایل برسـڤی شـخ سـیفدینی . مسومانان
  .  جبشینی دایوە، بم بسوود بوو

 بڕكردنــی ترمــی خانیــدا بــۆ گۆڕســتان، بنگینــی ل كــاتی
ــامكی خــانی ك بــۆ  ــارییوە و ب نھنــی ن دەرگــاوان ب خمب
میری نووسیبوو، میر نیخونـدبووەوە دایوە ب مال سـمایلی 

ب قسی مال سمایل ئو لو . بایزیدی ھاوڕی درینی خانی
ورجی نــــامی بئاگــــا بــــوو، بم مال ســــاح و تیمــــوری گــــ

ئاگــاداری ئو نــامی بــوون ك خــانی ل دوا ســاتكانی ژیانیــدا 
خانی و مال سـمایل ھـاوڕی درینـی یكتـر . بۆ میری نووسی

ـــوون مال . بـــوون و ل ھمـــوو بۆچوونكانیانـــدا وەكـــو یك ب
سمایل باسی ئوە دەكات ك چۆن پـشتر خـانی داوای ل میـر 

تی شـاردا بكـاتوە، كردووە قیسرییك بـۆ كتـب ل ناوەڕاسـ
مال سـمایل باسـی عیـشقكی . بم میر گـوی لـ نگرتـووە

خـانی بــۆ شــنگ دەكــات، ھروەھــا لبــارەی نووســینی مم و 
زیـــن و ڕۆـــی خراپـــی مالیـــان بگـــشتی و شـــخ ســـیفدینی 

ھروەھــا باســی ئوە دەكــات ك . جبشــین بتــایبتی دەدوــت



 

وەی داســــتانی قریكــــی نووســــینی دمــــدم بــــوو، خــــانی خ
ـــش ب پل بـــوو ل تواوكردنـــی خـــانی پاشـــان باســـی . زۆری

سردانی میرزا سبری و مال فریـد و یـارۆی دەمامكـدار بـۆ 
 یان لـڕەشـچـۆن ھ ـت كوە دەدوی دەكـات و لحـوجرەك
ـــت و ســـردانی  ـــدەنگ ب ـــردووە ب ـــ ك ـــان ل ـــردووە و داوای ك

ـت سـردانی ئویش پی وتوون با میر ب. دیوەخانی میر بكات
ھروەك خانی باسی ئوە بۆ مال سمایل . ئم بۆ حوجرەكی

ـــــاكی میرانـــــی كـــــورد و  ـــــات ك دەردی ئو ئـــــازاری ناپ دەك
مال ســـمایل دەیوــــت ل پرســـكی . ملكچییـــان بـــۆ تـــورك

 ــ ــامكی ل ــۆ میــر بخــونتوە، بم ن ــامكی ئو ب ــدا ن خانی
بی لكوە و نامڕایوتبوو، دواتر گوە و كگرتر باران ھ

  .پاشان وشكی كردەوە و خۆندیوە
دەمامكدار شووناسی خۆی ئاشكرا دەكات ك كات تمنی 
دە سان دەبت، بـاوكی ب خنـجر دایكـی دەكوژـت، ئمـیش 
ــــدت و دەچـــــت شــــارك لوێ تكــــی دز و  ترســــان ھ ل
ـــت و دەســـتدرژی  ش دەبـــشك ـــۆكش و حشی جردە و چق

. ری، تــا وای لــ دــت خــۆی حز لو كــارە دەكــاتدەكن ســ
پاشان برەو دیاربكر دەڕوات، شو ل ڕگ دەمنتوە، ڕوو 
دەكات ئاگرك ك خانكی ڕووخاو دەبت، پیاوكی ل دەبـت، 

ــت ووێ دەخری، . لســ ــات ــاوەك دەســتدرژی دەك شــو پی
ـــاوكی  ـــاوكیتی، خـــۆی ب ب ـــت ئوە ب وـــۆی دەردەك ـــر ب دوات

ناســــنت، بــــاوكی ب خنــــجر پالمــــاری دەدات، بم ئم دە
پاشـان بازرگانــك . ھرچنـد برینـدار دەبـت، بـاوكی دەكوژـت

 تـی دەكـات، ككر و خزمدیـارب لیل دەیبـاتناوی وەستا خب
فـری خۆشنووسـی . ئویش وەستا خلیلی خۆشنووس دەبـت

ـــدا دروســـت ـــسی لنوانیان ـــدی سیك ـــات، پاشـــانیش پیوەن  دەك



 

پاش ماوەیك وەستا خلیل گنجكی جوان دنت الی . دەبت
ڕۆژك ك دەمامكـدار . خۆی، ئمیش زۆری پ ناخۆش دەبت

ــدار  ــت، دەمامك وە دەبر كــوڕەكســــل ب ـــتوە وەســتا خلی د
پاشان . وەستا خلیل ب خنجر دەكوژت و كوڕەش ڕادەكات

ــــاكور دەڕوات و پاشــــان ڕ ــــشی برەو ب ــــدار خۆی ــــی دەمامك 
دەكوت بایزید و لگڵ میـرزا سـبریدا پالنـی كوشـتنی میـر 

  .محمد و سلمانی باشكاتب دادەنن و جبجی دەكن
میــرزا ســبری داوا ل دەمامكـــدار دەكــات ك خــانی لنـــاو 

ــــات ــــاوی بب ــــجر لن ــــت ب خن م نابــــات، ب ــــدار . بب دەمامك
ــ ــاگری و دەرمانكــان و سروشــتی ژەھرەك ان شــارەزای كیمی

ـــری  شـــاری وان ف ـــدا ل ـــك ل بغ ـــاگركی نزی ـــوو ك كیمی ب
ئم پیاوە كـۆپییكی شـیرین و خوسـرەوی نیزامـی ب . كردبوو

ـــۆ ســـحدینی  ـــردی ب ـــر نووســـیبووەوە و ب ـــی ژەھ مرەكب
ــــت و ئو  كــــو خــــانی بیكوەی بســــتی ئبم حاف بســــ
ـــــــــت وە بیكوژـــــــــی نووســـــــــیبووی ژەھـــــــــرەی پ برەكم .

شی ھكك . ر وا دەرچووڕاستییو ژەھرە خانی كوشـت، نئ
دوای . ئو ڕۆنی ك دەمامكــــدار كــــردی چــــراكی خــــانییوە

مردنی خـانی دەمامكـدار زۆر پشـیمان بـوو لوەی ك كـردی، 
چونك كات بینی زۆر خـانی چـوو ب دـدا، بم پـشتر میـرزا 

ــوو ــ داب ــارە پ ــسپاردنی . ســبری بكــی باشــی پ دوای بخاك
ــدار ئو خــانی ك د ــۆ چــ كــرد، دەمامك ــدار گــۆڕەكی ب ەمامك

جــامدانی دەمــامكی پــ كردبــوو، ھــدا بــۆ میــرزا ســبری و 
پاشـان پـشتی ل بایزیـد . عورەتی دتـی پـ داپۆشـ: پی وت

  .كرد و ئوی بج ھشت
دواجار میر دت قـسكردن و باسـی ئوە دەكـات ك چـۆن 

،ـز د پـارچنجسپ یوە بكی كرییی جـوانی پنمـوون ك 



 

ـــوو پاشـــان باســـی ئوە دەكـــات ك ئو . و شـــۆخ و شـــنگی ب
ســای چــووە ســر كورســی دەســت، یكــك ل خانكــانی 
تورز ب حاجی زوھدی بازرگاندا ئسپكی ڕەسنی عرەبـی 

ھروەھــــا شــــخ . ب دیــــاری بــــۆ نــــارد، نــــاوی لنــــا شــــھن
ھنـا، ئویـش سیفدینی جبشین ل شاری وانوە بازكی بـۆ 

ــاز  ــا شــیھاب، ك نمــوونی باشــترین ب ــاوی لن ــاوەچییكی ن ق
 ندا باش دەگونجا، بـۆیھڵ شیرین و شگیشی لبوو، ناوەك

پاشـان یكم . میر دیارییكی باشـی بخـشی ب قـاوەچییكی
ڕۆژی ڕەمزان ك ھمان ئو ڕۆژە بوو ك خانی تدا بخاك 

ــانی چــ ــر خــۆی و پیاوەك ــاران ســپردرا، می ــۆ ڕاو، بم ب وو ب
ـــ تكـــدا بتـــایبتی ك بـــارانی ڕەش یـــان بـــارانی  ڕاوەكی ل

  .مرەكباوی دەباری
قفی كۆتایی ئم ڕۆمان نامكی ئحمدی خانیی بـۆ میـر 

نــــامك ب ھــــۆی ئــــاوی . عبــــدولفتاحی میــــری ســــرحدان
ـــای  ـــشتا گوھر و مان م ھوە، بایـــی ســـ ـــارانوە زۆرك ب

ــــتخــــۆیی لدەســــ نیدەگ كداوە و ئامــــانجم . ت نــــر ئ می
نامیی نخوندەوە، چونك ئو بیـانییی ك ھواـی كـۆچی 
دوایی خانییان ب میر گیاند، ئو خـۆی ئامـادە كردبـوو بچـت 

میــر ب بنگیــنی دەرگــاوانی گــوت تــازە مال ئحــمد . بــۆ ڕاو
ی چ سوودكوەی نامندنكی كۆچی دوایی كردووە، ئیتر خو

یال . ھــــۆ م ــــاردەوە ب ــــدا ن ــــنی دەرگاوان ــــامكی ب بنگی ن
  .سمایلی بایزیدی ھاوڕی درینی مال ئحمد



 

  
-٢-  

  میرنام ل چی دەدوت؟
یــام . ئمی ســرەوە كــورتی بســرھاتی ڕۆمــانی میرن

ـــی  ئم ڕۆمـــان ل ســـر پاشـــخانی كـــۆم ڕووداوی مژووی
فیـای دیـاریكراودا و بـاس ل بونیادنراوە، ل ڕووبركـی جوگرا

ــــــورد لو ڕووبرە جوگرافیــــــای و  ــــــاغكی مژوویــــــی ك قۆن
ــشوە  ووە دەكــات و لمجــورك و ع پیوەنــدی كــورد ب ت
پیوەنــــدی میــــری ســــرحدان و ناڕاســــتوخۆش پیوەنــــدی 
ـــات ـــورك و عجموە دەردەخ ـــشتی ب ت ـــورد بگ ـــی ك . میران

ـــ ـــاری ھاوكـــات ئم دەق برجســـتكردنكی ورد و پ  ل زانی
 ــاغ ــووری ئو قۆن ــابووری و سیاســی و كولت كــۆمیتی و ئ

ئوە ئاشـكرای ك ڕۆمـان . مژووییی ك دەقك لی دەدوت
ـــــــــوتكی  ـــــــــانت ئگر ل ل ـــــــــیی ك تن ئو ڕەگزە ئدەبی
فانتازیاشـــدا بـــت، ھـــشتا واقیـــع یـــان ڕووداوە ڕاســـتقینكان 

ـــــانیتی و ب جۆرـــــك  برجســـــتكردنی ڕەگزی برھمھن
وەكان . واقیعش ك لوەیش ب م ڕووەوە ڕۆمانی میرنامل

وەكو شڕو ئاشتی و ئانا كارنینا و تاوان و سزا و ھژاران و 
 رھاتی دوو شارەكسكان و بزنم ر تویست و ئاواتئۆلیڤ
و شــارانی خـــوێ و وەرزی كـــۆچ برەو بـــاكور و ئو كـــاتی 

انی كوچكمـــان و چنــــدین پردەكمـــان بجھـــشت و منــــد
ڕۆمـــانی تـــر برجســـتی واقیعكـــی مـــژووی و كـــۆمیتی 
 ،مـژووی تۆمـاركراوی ئـم ـك لقۆناغ ل بـریتیی دەكات، ك
ــانی شــاعیر و منوەركــی وەكــو  ئویــش ل ڕــگی برھمك
ئحـمدی خـانییوە، ك خـۆی ل ڕۆمـانكدا قوربـانی دەســتی 



 

كـــانیتی وەكـــو كســـكی خـــاوەن ئو تۆمـــاركردن و بۆچوون
  .شووناسی ڕەخنگر لسر دەست

ڕۆمانك باسی ئو قۆناغ دەكات ك تیدا كورد میللتكی 
دواكوتوو و پارچپارچكراو بووە لنوان تورك و عجمـدا 
ل الیكوە و ل الیكـی تریـشوە میرانـی كـورد ھر یكیـان 

تكی ویر نـــاوچســـتیان بم دەســـبـــوو، بیانـــدا ھك
زۆربیـان پیــاوی ســوتانی تــورك یــان پادشــای عجم بــوون، 
ــدا و تورــز  ــان پاشــكۆ و وابســتی والییكــانی وان و بغ ی

ھر یكیان لبـری ھوـدان بـۆ بـرەودان ب وتكی . بوون
خۆی، سـرگرمی ڕابـواردن و كـۆیلی حز و ئارەزووەكـانی 

تش چی كۆیالیتی و ملكچیـی خۆیان بوون و بۆ ئو مبس
بۆ سوتان و پاشا و والییكانی تورك و عجمیان كردووە و 
بردەوامیش لناو یكدا نـاكۆك بـوون و بگـشتیش خـونمژی 
ـــاوی  ـــت ل پن كراب ـــ ـــان پ ـــوون و چیی ـــان ب مـــیللتكی خۆی
مــانوەی خۆیانــدا لســر كورســی میرایتــی كردوویــان و بــۆ 

ن ل میللتكی خۆیان نپاراستووە و ئو مبستش دەستیا
خوندەواران و دسۆزانی میللتیـان سـركوت كـردووە و چـی 
ــان  ــووە ل خۆی ــدی پرســت ب ماســتاوچی و نزان و برژەوەن
كــــــۆكردووەتوە و تنــــــانت ئو دەســــــتوپوەندە دڕنــــــدە و 
نادـسۆزانیان بـۆ لـدانی زانـستخوازان و نیـشتیمانپروەران و 

نمـــوونی دیـــاری ئو سیاســـت . ار ھنـــاوەسرڕاســـتان بكـــ
ــدولفتاحی  ــر عب ــستی می وــی كــوردیش، ھ نگریــسی میران
ســرحدان برامــبر ب شــاعیر و زانــا و نیــشتیمانپروەركی 

  .وەكو شخ ئحمدی خانی
ســرەتای دەركوتنــی ڕۆمــانی مژوویــی وەكــو ڕەگزكــی 

ەكـو جۆرـك ھونری با نك تنیا گانوەی ڕووداوەكان و



 

ل مــــژووی وەســــفی، دەگڕــــتوە بــــۆ ســــرەتای ســــدەی 
ل ڕاستیــــشدا ئم ســــرەتای پیوەنــــدی ھی ب . نــــۆزدەیم

دەركوتن و سـرھدانی ھسـتی مـژووییوە، ئوەش وەكـو 
جـــــۆرج لۆكـــــاش ئامــــــاژەی بـــــۆ دەكـــــات دەرئنجــــــامی ئو 

 دروســت ١٨٧١بــارودۆخی ك ل دوای شۆڕشــی فڕەنــسای 
ــــوو ــــی وایل. ب ســــتی : م ڕوەوە لۆكــــاش پئاشــــكرابوونی ھ

دیـارە لـرەدا . )١(مژوویی پیوەست ب شۆڕشـی فرەنـسییوە
 ب یـن كری دەككی ھونژوویی وەكو ژانرباسی ڕۆمانی م
براورد ب ژانـرە ئدەبییكــانی تـر، ئم پیوەنــدییكی زیــاتری 

ن ڕۆمـانی ب ژیانی واقیعوە ھی، ھرچندە لرەدا مبسـتما
. ڕیــالیزم نیــی ب تنیــا، بكــو باســی ڕۆمــان دەكیــن بگــشتی

مبســـت لم قـــسیش ئوەی ك ژانـــرە ئدەبییكـــانی پـــش 
ڕۆمــان ك زیــاتر برھمــی خیــاڵ و ئفــسانی ڕۆمــانتیكی و 
برجستكردنی ناعقنیتی قۆناغی فیودیالی یان كۆمگی 

زەیكی ئاشكرا ل ڕۆمان پش شار بوون، لو ڕووەوە تا ئندا
لگڵ دەركوتنی ئو ھست مژووییدا ك ھاوكات . جیاوازن

لگڵ ســـــرھدانی قۆنـــــاغی ڕۆشـــــنگری و دروســـــتبوونی 
 سـت لبم یـاڵ، كی خگنی كـۆمشـو قل لی عگكۆم

ــیش كــۆمگی شــارە قی عگو . كــۆموتنــی ئڵ دەركگل
 نوێ بـۆ مـژوو دـت ئـاراوە، ك ھست مژووییدا، ڕوانینكی

ئویش یان لكدانوەی مژووە ل ڕوانگی ملمالن و ناكۆكی 
ــــدیی چینایتییكــــانوە، یــــان ڕوانیــــن ل ڕوانــــگی  و پیوەن
ڕابوونوەی نتوەیـیوە، ك ئمـانش زیـاتر وەكـو برھمـی 

ڕۆمانی میرنام سـرباری . شۆڕشی فرەنسی لك دەدرتوە



 

ـــژوویك دەگـــتوە، ب گـــورەی كـــورد وەكـــو ئوەی ك م
ــاغی  كــۆمگ، ل قۆناغــك دەدوــت دەشــ پــی بگوترــت قۆن
ــانی دەرەوەی  ــاغی برھمھن فیودیــالیتی بــ شــووناس و قۆن
شووناسـكی پناسـكراو، بم ل ئاســتكی تـردا ســرھدانی 
ئو ڕابـــوون نتوەیـــی ســـادەی نمـــایش دەكـــات، ك دەتـــواین 

 ل ئاســــتكی ســــادەدا نــــونرایتی ئو ھســــت، تــــاكی بـــین
گوبژری خاوەن شووناس دەیكات ك نموونی با و دیـاری 

دی خانییحمرە ئبژو گوئ.  
ـــام ســـرباری ئوەی باســـی كـــۆمگیكی  ڕۆمـــانی میرن
دواكوتـــووی خیتـــی داخـــراوی ســـرەتای ســـدەی ھژدە 

ی ئم كۆمگی وەكو دەكات و ھوڵ دەدات واقیعی ئو كات
ــات ــووە برجســت بك كســتییكان ب ھســت و . ئوەی ھب

عقـ و ڕوانــین و لكــدانوە و ڕەفتـار و ئخالقــی ئو كــاتوە 
برجست دەكات، بم نووسر خۆی ل ئـستادا ڕاوەسـتاوە 
و ســـــیری ئو ڕابـــــردووە دەكـــــات، بم ب شــــــارەزییكی 

ۆنتی ڕوانـــین بـــۆ ئو قۆنـــاغ تواوەوە ل ھردوو بــواری چـــ
مژوویی و سروشـتی كسـكان و شـوازی پیوەنـدییكان و 
ڕۆڵ و پگی تاك دیارەكان وەكو نـوخبی جۆراوجـۆری ئو 
. كـــات لبرامـــبر غیـــابكی ئاشـــكرای خـــك یـــان جمـــاوەردا

ئوەش ئو مـژووەی ك تنیــا وەكـو مــژووی دەسـت یــان 
گرەوەی كۆمی سنوخب یوە، یـان بـوونی ھتدەنووسـر 

ـــی  ل كـــان ـــژووییدا ك ڕۆم ـــاوە م ك لو كـــاتدا وات لو م
دەدوت، مژوو مژووی میر و نوخبی سـرەوەی ل خكـی 
بازرگان و دەومند و دەستوتاقمی میر، نك مـژووی گل 



 

ـــك دا ئامـــادەبوونی . یـــان خكڕۆمـــان وەی لئ ـــۆ نمـــوون ب
ی میرانـــی بایزیـــدن ب پـــلی یكم، ل پـــاڵ مژووییـــانی ھ

ئامـــادەبوونی ئوانیــــشدا والـــی وان و ســــوتانی عوســــمانی و 
یم ئامادەبوونیــان ھجنــد و . پاشــای عمی دەونمــوون ل

بازرگان حاجی زوھدی ئفندی و ل نموونی توژی خـاوەن 
ــد و ســحدینی  ــاو شــار ســلیمی نابن پیــشی ســرەتایی ن

 و ل ئـــــقی دەوری میـــــر، میـــــرزا ســـــبری و ل ســـــحاف
نموونی پیاوی ساختچی و دەجال شخ سیفدینی جبشین 
و ل نمــوونی مالش وەكــو نــوخبی خونــدەواری ئاڕاســتی 
ـــــد و مال ســـــمایل، ل نـــــوخبی  ـــــو مال فری ـــــارز وەك خۆپ
ــاس  ــاخیش مال ئحــمدی مال ئلی ــدەواری ھۆشــیار و ی خون

ل . انی و دوای ئویش مال ساحی بایزیدیوات ئحمدی خ
نموونی فلی خاوەن پیش و دـسۆزیش فلی عتـار بـوو، 
ـــیم و  ـــسالمیش فلی حك ـــوونی كســـانی دەرەوەی ئی ل نم
شمـــــــــــــــسۆی قوواڵ ھن ك ئمش جۆراوجـــــــــــــــۆری و 
ونــاكردنوەی واقیعــی دەرەوەی دەقكی، بم ل ئاســتكی 

 بگیكی تری ئاشكرای نزیكیی دەقـی ئمش. ھونری بادا
ڕۆمــــانك بم شــــوەی برجســــتی . ڕۆمــــان ل واقــــیعوە

واقیعی كۆمیتی كۆمگی ئو كاتی كردووە ك مبست 
لــــی كــــۆمگی كــــوردیی ل ســــرحدان و ل چوارچــــوەی 

ــشینی بایزیــددا ئگرچــی ڕۆمــانك باســی مــژوویك . میرن
ــــش شۆڕشــــی ــــات ك پ ــــش ب ئاشــــكرا دەك ــــسی و پ  فڕەن

 كـــو لكوردســـتان، ب ك لن وەیـــیتســـتی نوتنـــی ھدەرك
 نیــشان دەدات ك ملمالنــ ــك لم دیــسان جۆرورووپــا، بئ



 

سرەتای سرھدانی پشسازی بت ل شـوەیكی سـادەدا، 
ــــــۆ ئوەی بۆچــــــوون و  ــــــن خــــــۆش دەكــــــات ب ئوەش زەمی

 وەكو جۆرك ل دەربینـی توانینكانی ئحمدی خانی تنیا
ناواقیعیان نمنـنوە، بكـو پیوەسـت بكـرنوە ب سـرەتای 
ئو قۆناغوە ك ھست و ھۆشیاریی میللـی برەو دەركوتـن 

ھر لرەشــوە ملمالنــی ســختی چینــی . و سـرھدان دەچــن
فیودیالی خۆسپن و خۆپـارز لگڵ نـوخبی بـۆرژوای ڕوو 

بگومـــان لو سروبندەشـــدا . ەكوـــتل دروســـتبووندا دەرد
ـــر و  ـــوخبی ڕۆشـــنبیر زووت ـــۆرژوای بچـــووك ل جـــۆری ن ب
ـــان ب چ  ـــر ھســـت بوە دەكن ك جـــووی ڕووداوەك خرات
 گكانی كۆمداویستییپ ی بك پندازەیو تا ئ كیئاڕاست
ـــدازەیك  لو كـــاتدا دەبن و ئاســـۆی برەو ئاینـــدەش تـــا ئن

ھوستكانی ئحـمدی خـانی لو قۆنـاغدا ڕوانین و . دەبینن
برجســتكردنی ڕوانــین و پــگی نــوخبی ڕۆشــنبیرە وەكــو 

  .توژكی بۆرژوای بچووك
  

-٣-  
ككی ڕۆماندەستپ  

 وە دەسـت پـكۆتـایی ڕووداوەكـان ل ككی ڕۆماندەستپ
دەكات و لووە ل شوەی گانوەی ئاست جیاوازدا ب پـی 

ڕووداوەكـــــان دەگـــــرنوە و ئامـــــادە كســـــكان درـــــژەی 
ـــایی ڕووداو ب گـــورەی كســـتی ســـرەكی . دەكـــرنوە كۆت

ڕۆمانك ك ئحمدی خانیی، ئو كاتی ك ترمكی شـۆڕ 
 جــــای ڕۆشــن ب ــۆ دواجــار دنی ــاو گــۆڕ و ب ــۆ ن دەكــرتوە ب



 

ـــدا  ـــی تی ـــی بوەوە دەبین ـــایی ك ئو خون دەھـــت، ئو دنی
تـوو بـت و ئمـیش وەكـو تـورك و عجم ببینت كورد یكگر

ــارە خــانی . خــاوەنی دەســتی ڕاســتقینی خــۆیتی بم دی
خونكی بردە ژر گ، ھرچنـدە ئو وەكـو شـاعیرك ھم 
تاكو ئستا ب ڕۆح زینـدووە و ھم دیـد و بۆچوونكـانی تـاكو 
ــاواتكی ئو بدی  ــاكو ئــستاش ئ ئــستا برز و بنــرخن و ت

ــــاتووە و ــــش ســــسد ســــاڵ داوای نھ  ئو كــــوردەی ئو پ
یكبوون و یكگرتنی ل دەكرد تاكو ئـستاش پرت و بـو و 

  .دابش بووە و تاكو ئستاش نبووەت خاوەنی خۆی
سـرەتای ڕۆمــانك وەكــو گـەرەوە بۆمــان بــاس دەكــات، 

وات (لو چركساتوە دەست پ دەكات ك كابرای دەمامكدار 
ھھاتوو ل بـاوكی دوای ئوەی ك بـاوكی یاووسی ب مندای 

دایكــی ســـردەبت و ئمـــیش دەكوــــت نـــاو جردە و دز و 
ل گــــــۆڕەك دـــــــت دەرەوە و ب ) كســــــتی تكدەشــــــكنرت

خوارەوە بۆ ناو گـۆڕەك ندادەھ كرمواشی تو . ھئ مئ
ــارترین شــاعیر و منوەرتــرین ڕۆشــنبیری  چركســاتی ك دی

رایتی بایزید بۆ دواجار مائاوایی لو میرنـشین سردەمی می
 زی بتاح حـــدولف ـــر عب ـــایبتی می ـــانی بت ـــات ك میرەك دەك
ــــدا . چــــارەی كســــانی وەكــــو ئحــــمدی خــــانی ندەكــــرد تی

ــات و درــژەی  ــو خــانی خــۆی باســی دەك ــشی وەك ھۆكارەكی
ڕۆمانكش وەكو دەقكی ھونری، زیـاتر لسـر ئو ڕەگزە 

ــدووە بون ــاڵ دەســتدا، زین ــی ڕۆشــنبیرە ل پ ڕۆ ــادنراوە ك ی
ــــانی ل ســــایی  ــــو خ ــــنوەری وەك ــــایبتی ڕۆشــــنبیری م بت
 كی نــــیمچیگــــشینی كــــۆم دەســــتی دواكوتــــووی میرن

ـــــاتدا ـــــوردی ئو ك ـــــۆمگی ك ـــــو ك ك ل . ســـــرەتایی وەك
بــــارودۆخكی كــــۆمیتی لو جــــۆرەدا چــــۆن ڕۆشـــــنبیری 



 

 ب نامۆییكردن دەكـات كاتـك ھۆشیار و بئاگا تووشی ھست
 ــــــــاك ل ــــــــات ك چــــــــۆن ئو دەســــــــت بب ئو دەرك دەك
برژەوەنـــدییكانی نتوە و كـــۆمگ، یـــان برژەوەنـــدی ئو 
مرۆڤـــــانی ل ســـــاییدا دەژیـــــن ڕەفتـــــار دەكـــــات و ھمـــــوو 
ھنگــــاوكی ل پنــــاوی برژەوەنــــدیی تایبتییكــــانی ئــــقی 

یو لـوتكی دەسـتك ك داخراوی ئو دەست داخـراوەدا
خودی میرە تنیا ل ڕوونگی تركردنی حز و ئارەزووەكانی 
ـــاوی ئو  خـــۆیوە ســـیری ھمـــوو شـــتكان دەكـــات و ل پن
ئامانج تایبتییشیدا ك زیـاتر غریـزەی ئـاژەیی بزونرتـی 
 ـــت دەیكـــات، بـــبـــاش بزان چـــی ب ،قـــك ھۆشـــیاری و عن

نرنــی ئو كــار و ھــسوكوت و ئوەی گــوێ ب كــاریگری 
ــدات ــۆمگكی ب ــستانی لســر ك وم دوو . ھی ئــوون نم

الینش یكمیــان ك ئو دەســت ببــاكی، بــریتیی ل میــر 
عبدولفتاحی میری بایزید ك ئویش ل ئاستكدا دەتوانرـت 
ب گشتاندنی بۆ بكرت و وەكو نموونی ھموو میرانی كـورد 

ــــژو م ــــتل یر بكرــــو . ودا ســــ نمــــوونی برامــــبریش وەك
ڕۆشـــنبیری خـــاوەن دیـــد و تـــوانین و ھوـــست ئحـــمدی 
ــای ڕۆشــنبیری  خــانیی ك ئویــش دەشــ وەكــو نمــوونی ب
جیدی و منوەر ل مژووی شكستخواردوو و پ ل تمومژی 

  .كورددا سیر بكرت
ـــەرەوە ل دەســـتپكی ڕۆمـــانكدا وەكـــو چـــاودركی  گ

ئاگــــا ل درــــژە و وردەكــــاری ڕووداوەكــــان ل شــــونكدا ب
ڕاوەســـتاوە و درـــژەی ڕووداوەكـــان ب چـــاوكی كامرائاســـا 

ھرچنــدە شووناســی گــەرەوە لم ســرەتایدا . دەگــتوە
 ك لسر وەكو كم دیارە نووسكراوە، بئاشكرا باس ن ب

بم ئم دەرەوەی ڕۆمانك كرداری گانوە ئنجام دەدات، 



 

شــوازەی گــانوە بردەوام نابــت مگر ل ھنــدێ شــوندا 
ـــــاكی  ـــــان ڕوون ـــــشكشكردنی كســـــكان ی ـــــۆ پ نووســـــر ب
خـــستنسر ڕوویكـــی نائاشـــكرای كیـــسك یـــان ڕووداوـــك 
بگڕتـــــوە بــــۆ ئم شــــوەیی گــــانوە ك ل دەســــتپكدا 
ــــین ل ھر بشــــكی  ــــر دەبین ــــت، چــــونك وەكــــو دوات دەبینر

انكدا گەرەوە یكك ل كسـ ئامادەكـانی نـاو دەقك ڕۆم
 ــــــت كوە دەدوو ڕووداوانبـــــارەی خـــــۆی و ئو خـــــۆی ل
 یـــــی ئاشـــــكرای ھ ـــــدییان بوەوە ھی، ئمش ڕۆك پیوەن
 ی لسـانو ڕووداو و كـت لزیاتر نزیك ب كدەق وەدا كل

پاندنن و ھیچ جـۆرە ناسروشـتیبوون، یـان سـواقیعدا ھ ك ل
ـــــژەی  كان و درســــــــــی ك ـــــن و دەربین شـــــوازی دەركوت

وات دەتوانرـت بگوترـت گـانوە . ڕووداوەكاندا دەرنكوت
ل ڕۆمـانی میرنــامدا لســر بنمــای فرەگــانوە بونیــادنراوە 

ئمش مانای وەسفكردنی ڕووداوەكان ل چاوی گەرەوەی "
ــا ل وات وەســفكردنی ڕووداو و ك. )٢("جیــاوازەوە ســكان تنی

یك گۆشنیگاوە نابت، ئم جۆرە گـانوەیش ل سـرەتادا 
زیاتر سری ھداوە و باشترین نموونی دیاریش ك چمكی 
ــیم  ــانی ویل ــدا برجســت كــراوە ڕۆمانك ەرەوەی تــ ــرە گ ف

ھــــاوار و توونــــدوتیژی، كــــات (فــــۆكنرە بتــــایبتی ڕۆمــــانی 
ــــارە ھۆكــــاری ســــرھدا). دەمــــرم ــــەرەوەش ل دی ەگنی ف

 دانرھنجــامی ڕووداو و ســــستدا دەرئ ــانی ســدەی بی ڕۆم
تـاقیكردنوەی . "نویكانی مژووی مرۆڤـایتیی لم سـدەیدا

ئو كــــــاریگریی جۆراوجــــــۆرانی ك ل الین گــــــەرەوەی 
جۆراوجـــۆر و توانینـــی جۆراوجـــۆرەوە برھم دەھنــــرن، 

ەچوون بــــــن ل ڕۆمــــــانی لوانی گرنگتــــــرین برەو پــــــشو
لوانی ئمش ب شوەیكی دیـار ڕەنگـدانوەی . ھاوچرخدا



 

ھلومرجی سـدەی بیـست بـت ل جـۆری سروشـتی ئـاۆزی 
ـــــــا،  ـــــــی ڕەھ ـــــــوون ب حقیقت ـــــــیقت، ھرەســـــــی بواب حق
مفتوونبوون ب شیكرنوە دەرونییكان، بوابـوون ب گرنگـی 

ل ڕۆماننووسانی ئزموون و بیروبۆچوونی تاككس، ھندێ 
 زمـوون بنـدیی ئمۆزی و دەور ئاس نخت دەكنوێ ج

لــرەوە . )٣("بكارھنـانی فرەگـەرەوە و فرەگۆشـیی تـوانین
ئوەمان بۆ ئاشكرا دەبت ك جان دۆست ب كۆی نیگرانـی و 
گومانكانی مرۆڤی سـدەی بیـستوە لبردەم ھرەسـی زۆر 

ــا ــۆ ل بۆچــوون ڕەھــا و جگیرەك ــان ب ــردوودا، جیھانكم نی ڕاب
برجســـت دەكـــات ك ل ســـردەمكی زۆر پـــشتر دەدوـــت، 
 ســــترجب و جیھــــانــــستا ئكــــانی ئیازە نوئــــام م بب
دەكات، بب ئوەی ل بیـری بچـت ك ئو كـۆم ڕووداو و 
ـــدا  ـــاغكی مژوویی ـــاتوە ك ل قۆن كســـانك برجســـت دەك

ن برھمـــی واقیعـــی كـــۆمیتی و ھبـــوون و ئو كســـتییا
ــانن لم ڕووەشــوە زانیــوتی . مژوویــی ئو ســردەمی خۆی

چۆن كسكان وەكو ئوەی ھبوون یان وەكو ئوەی ب پی 
ـــان  ـــوون بو جـــۆرە بونیادی ـــان چـــۆن ب ســـرچاوە مژووییك
بنــــتوە، وات كســــتییكانی وەھــــا بونیادنــــاوە ك مرۆڤـــــی 

ــــوو  ــــش ســــ كــــۆمگیكی دواكوت و پارچپــــارچبووی پ
 ســـترجــك بجۆر كانی بتییســدەن، جــان دۆســـت كســ
كــردۆتوە ك ھمــان مرۆڤكــانی ســسد ســاڵ پــش ئــستای 
كـۆمگی كـوردین و ب ســیما و عقـ و ڕوانـین و ڕەفتــار و 
باری دەروونـی و كۆمیتیـشیانوە و تنـانت كسـتییكان 

میــزاجش دەدوــن و ڕەفتــار ب ھمــان ئو زمــان و شــواز و 
دەكن، ك دەش ل سـردەمی خۆیانـدا ھبـووبن و ڕەفتـار و 

ئمش ئو خــــا گشــــی ل ڕۆمــــانی . گوفتاریــــان كردبــــت



 

ــان خــاوەنی شووناســی  ــامدا ك كســتییكان ھر یكی میرن
تــــایبتی خــــۆیتی و ب شــــوەیكی سروشــــتی دەجــــوون و 

ان جیـــاواز نیـــی ل پـــگی دەدوـــن و دوانـــدن و دەربینكانیـــ
وات نووســر نھــاتووە كســكان . كــۆمیتی و چینایتییــان

. بكات ئاماز یان مایكرۆفۆن و خۆی لسـریانوە قـس بكـات
ــــورد ب ئاشــــكرا  ــــك ل ڕۆماننووســــانی ك وە زۆرداخ ب ك
ــت و  ــت و دەجوو وەی دەدون و ئــاك پیــەوی ئم خــا ن

 ـت لـست وەردەگروك ھتی نر خــۆیكانیانـدا، نووسـدەق
ككی خاوەن شووناسی ناو جیھانی ڕۆمـانتییست . كـبھ

لرەدا مبست ئوە نیی ك دەب كستی ناو ڕۆمـان ھمـان 
شــوەی كســتی نــاو واقیــع بــت، بكــو مبســت ئوەی ئو 
ــدەی دەكــات،  ــای دەكــات و ئافری ــاننووس بین كســتییی ڕۆم

 ل جیھـــانی ڕۆمـــانكدا، یـــان ل ژیـــانی نـــاو كســـتییك بـــت
جیھـانی ڕۆمــانكدا بــوون و ئامــادەبوونی خــۆیی ھبــت، نك 
بــــــۆ ئوە ئافریــــــدە كرابــــــت نووســــــر ڕوانــــــین و بیــــــر و 

دەش ئم . "بۆچوونكانی خۆی ل ڕگی ئوەوە بخات ڕوو
ئوە بزانین ك كسـتییكانی نـاو ڕۆمـان ب تواوەتـی ھمـان 

ھروەك دەبـ ئوەش بـزانین . )٤("كانی ناو واقیع نـینكستیی
ـــدراوی دەســـتی  ـــان ڕاســـت ئفرن ـــاو ڕۆم ك كســـتییكانی ن
نووســـرن ل جوگرافیـــای ڕۆمـــانكدا، بم ئـــاماز نـــین بـــۆ 
. خــــستنڕووی بۆچــــوون و تــــوانین تایبتكــــانی نووســــر

ھروەك ئـی ئــم فۆرســتر باســی دەكــات جیــاوازی گوھری 
 یی واقیـــع و ھر زەمیـــنتی یـــان مرۆڤـــی ســـســـــوان كنل

كستی سر زەمینی واقیع كستییكی . كستی ناو ڕۆمان
رییكی ھــونتییســــاو ڕۆمــان ك . مــژوویی، بم كســتی ن

ـــــیش ئو  و پر بـــــات، ھ ـــــان ڕووداو دروســـــت دەك یكمی



 

 ـژووش لـژووە و مـت متی ناو واقیع دەدوسك ی لتباب
انگی بوون و ئامادەبوونی كسكانوە ل ڕووداوەكاندا ل ڕو

خـــودی كســـكان دەدوـــت، بم ڕۆمـــان ل ژیـــانی نھنـــی و 
ــــدا، ك ئوەش  شــــاراوەی كســــكان دەدوــــت ل ڕووداوەكان
زیاتر ل ڕگی شیكردنوە یان ئاشكراكردنی ھما و ئاماژە و 

ــــــت دەكر جــــــبوە جــــــ. دەالالت ــــــرەوەی ك ڕۆم ر لان ھ
سـرباری پیوەنـدی بھـزی ب واقـیعوە، واقیـع وەكـو خــۆی 
نانووســـتوە، بكــــو واقیعكــــی تـــر ل خیــــاڵ و ئندــــشدا 
ئافریدە دەكات، ك دەش ونایكی یۆتۆپیانی واقیعی یكم 

ــــــت ــــــت. ب ر دەم ڕووەوە فۆرســــــتر لھ : ــــــدا ك ل كاتك
ــووس  ــانووس پ) شــتكان(مژوون ــات، ڕۆم ــار دەك ــست تۆم وی

جـان دۆسـت . )٥(ئافریـدە بكـات) شت ب ھمـوو جۆرەكـانیوە(
 موەی ئـوە بـۆ ئتزیـد نـاگـژووی میرنـشینی بایباسی م
ـــشین و ســـنووری  ـــدنی ئو میرن ـــۆنتی دامزران شـــارەزای چ
قمــــەوەكی و پیوەنــــدی ب تــــورك و عجموە بــــین و 

نــد خزمنیــزەك و چنــد كنــد ژن و چتكــار و بــزانین میــر چ
دەرگاوان و چند ئسـپ و بـاز و ھـۆ و پاسـوان و چنـدێ 
ئاتوونی ھبووە، بكو مژووی میرنشینی بایزید و كستی 
ئحمدی خانی و ڕووداوە مژووییكـانی وەكـو مـاددەی خـاو 
ھنــاوە و جیھــانكی تــری لــ برھم ھنــاوە ك زۆر جیــاوازە 

 ب میرایتی بایزیـد و لو جیھانی ئم ل مژوودا سبارەت
ــدوومانتوە ــدنی . ســرحدان خون ــانی ئفران ھروەك ل می

 نیـیوەی نھـی داوە ئوجیاوازەوە، ڕۆمانووس ھ م جیھانئ
و نزانــراوە ل كســتی میـــر و پــگی میرنــشین و كســـتی 
منوەری ئحمدی خانی و كسانی تری وەكو میرزا سـبری 

 و مال ســـمایل و مال ســـاح و و شـــخ ســـیفدینی جبشـــین



 

سحدینی سحاف و سلیمی نابنـد و دەمامكـدار و فلی 
حكــــیم و ئــــۆمری خزندار و تیمــــوری فاســــق و ئوانــــی 

ك ئاشكرای . تریشدا ڕاستوخۆ یان ناڕاستوخۆ ئاشكرا بكات
ئم كســتییان ئگر نموونشــیان لســر زەمیــنی واقیــع و 

ــژووەدا ھب و من لدا ھكــان ــانی ڕۆم ــت، ئوەی ل جیھ ووب
زیــاتر خــوقنراوی دەســتی ڕۆماننووســن، ئویــش ب ئامــانجی 
برجستكردنی جیھانك ك تیدا ئوە ئاشكرا بكات ك چۆن 
میرانی كورد سرگرمی خۆشی و ڕابواردنی خۆیـان بـوون و 
لو پناوەشدا ئوەی بیریان ل نكـردبتوە كـورد و ئاینـدەی 

ھروەك لبرامبر دەستی میرایتی . نشینكانیان بووەمیر
كوردیــدا كســتییكی نمــوونیی و مــنوەری وەكــو ئحــمدی 
خانی لسردەمی پش تنویر و ناسیۆنالیزمدا ئافریـدە بكـات 

لوەشـدا . و بیخات ملمالنی سختوە لگڵ دەسـتی میـردا
گنگی كـــۆمـــشـــی ڕۆشـــنبیر وەكـــو پم ڕۆكدەربخـــاتی  .

 ــــش ــــاتوە ك ھمی ــــا ئو ڕاســــییش برجســــت بك ھروەھ
پیوەنـدی نـوان ڕۆشـنبیری جیـدی و دەسـت پیوەنــدییكی 
ـــــــستی  وھ ـــــــش ـــــــدی ھمی نائاســـــــایی و ڕۆشـــــــنبیری جی
ڕەخنگرانی ھی برامبر ب دەست و ھرگیز پیوەنـدی 
 نوان ڕۆشـنبیری جیـدی و دەسـت پیوەنـدییكی ھاوسـنگ

ــدی لگڵ دەســتدا  ــایی ك ڕۆشــنبیری جی ــووە، بو مان نب
بكو ب پچوانوە ھمـوو كۆكبـوونكی ڕۆشـنبیر . كۆك بت

لگڵ دەستدا لسر لدەستدانی ھوـستی ڕەخنگـران و 
جیـدیانی ڕۆشــنبیرە، چــونك باشـترین دەســتیش ئوەنــدەی 

الی ـت لب ی ڕەخـنگجـ ك یموكـورتی ھن ڕۆشــنبیری ك
ـــدییوە ك ئم جـــۆرە ڕۆشـــنبیرەی ل شـــوەی ئحـــمدی  جی



 

خانی ھمیش لوە باشتر و لوە جوانتری بۆ كۆمگ دەوت 
  .ك نموونییتیرین دەست جبجی دەكات

ــــشتر باســــی فرەگەرەوەمــــان كــــرد ل ڕۆمــــانی  پ مئــــ
میرنــامدا، ك مبســتمان لوەش ئوەی بــجگ ل دەســتپكی 

مـانك ك تیــدا گــەرەوە ك ئویــش كســی ســیم و ل ڕۆ
دەقكدا تنیـــا ل ڕـــگی كـــرداری گـــانوەوە ئامـــادەبوونی 
ھی، بشــكانی تــری ڕۆمــانك ل الین كســ جیاوازەكــانی 
 و ڕووداوانش ئكر یوە و ھنرـــــــــوە دەگكـــــــــان ڕۆم

ــدا بشــدارە روەك ھ. دەگــتوە ك ئاگــاداریتی و خــۆی تی
ھنـــــــدك ل ڕووداوەكـــــــان ل الین زیـــــــاتر ل كســـــــكوە 
ــانی  ــانوە جیاوازەك ای گــ ــۆكردنوەی تك ــرنوە و ك دەگ
ھمان ڕووداو ل الینی كسانی جیاوازەوە زیـاتر وردەكـاری 
 ــك كجۆر تیبوونیــان ئاشــكرا دەكــات، بــان و باب ڕووداوەك

ــاككس ناتوانــت ڕووداو ەك بو جــۆرە میــزاج و توانینــی ت
بگـــتوە ك خــۆی پــی خۆشــ، یــان بو جــۆرەی ك خــۆی 

ــتوە ــت بیگ ور . دەیگوەدا ئانــــاری فرەگ ــانت ل ب تن
ــاوازیش ل شــوەی گــانوەی ڕووداوــك ل الین چنــد  جی
 ــــت ل ری دەق دەتواننوا خــــوــــت، ئ بوە ھكەرەوەیــــ گ

و ئئ كــــان بگــــاتوەی جیاوازییــــام كــــۆكردن نجــــامی ك ك
 تی لكــــی تــــایبین و باســــكردنی ڕووداووە و دەربــــانــــگ

وە نزیكواقیع.  
ـــمدی  ـــدا ســـبارەت ب كســـتی ئح ـــۆی گانوەكان ل ك

بۆچــوونی الینگرانــی خــانی ك . خــانی دوو بۆچــوون ئاشــكران
ھمــوو ئوانن لگڵ دەســتی میــری بایزیــد و دەســتی 

ــــشدا دژو تــــورك و والــــی وان و تبرــــ ز و تنــــانت عجمی
نــــــــاكۆكن و زیــــــــاتر ئھلــــــــی زانــــــــست و خونــــــــدەواری و 



 

نیـشتیمانپروەرین و ئوانش ل زۆرــك ل زانایــان و خــاوەن 
 مانان لیــری مــسۆمانان و غــسو ــش و ئھلــی بــازاڕ و م پی

ــر پكھــاتوون ــدی و فل و ھیــی ت ــی دووەمــیش ك . یزی الین
چوونكـانین، خـودی میـری دژی ئحمدی خـانی، ڕوانـین و بۆ

بایزیــــد میــــر عبــــدولفتاح و ئو كســــانی برژەوەنــــدییان 
 ـــان ل ـــكچ بۆی ـــر مل ـــاندا ھی ك می ـــر و ئو الین لگڵ می
ـــرزا  ـــوونی ئوانش می ـــانی و عجم، ل نم ـــورك و والییك ت
ســبری و ئو كســانی ك ب درۆودەلســ و ســاخت وەكــو 

ن ل میر نزیـك كـردووەتوە و شخ سیفدینی جبشین خۆیا
 ـــ ـــدەوار و ب ـــاو مال و شـــخانی ك نزان و نخون ئو بن
 ـــی ـــدییان لوەدا نی ســـوادن، وەكـــو مال ســـمایل ك برژەوەن
زانایكی گورەی وەكو خانی ب عیلم و ب ھوستوە ببینن، 
ــــدا ل ڕووی  ــــی ل جــــۆری خانی ــــی گورەیك چــــونك ل بینین

 ھســــت ب بچــــووكی خۆیــــان دەكن و دەروونیـــیوە ئمــــان
ئوەش بشی ئوەندە ئازاریان پـ دەگینــت ك ھوـستی 

وەكـو گوتمـان ل میـانی كـرداری گـانوەی . ل دژ وەربگرن
ـــانی خـــودی كســـكانیش  ـــاوازی كســـكان و لســـر زم جی
خۆیــانوە، ئم دوو بۆچــوون ســبارەت ب كســتی توەریــی 

  .خانیی ئاشكرا دەبتڕۆمانك ك ئحمدی 
 ل وەیانــگ ككی ڕۆمـانرەتا و دەســتپوەكـو گوتمــان سـ

گانوە ل الین كسی سـیموە دوو . الین كسی سیموە
جـــۆرە، یكمیـــان گـــانوەی ھمـــوو شـــتك یـــان گـــەرەوەی 

مووشــتزانھ . وەی زانینــی ســنووردارە كانــدووەمیــشیان گ
ل دەســـتپكی . دار ئنجـــامی دەداتگـــەرەوەی زانـــین ســـنوور

ڕۆمـــــانی میرنـــــامدا گـــــەرەوە ك ڕووداوی بخاكـــــسپاردنی 
ئحمدی خانی دەگتوە ل جۆری گانوەی زانینـی بربـو 



 

یان ھمالین ل الین گەرەوەی ھمووشتزان یان چوون ناو 
. Intrusive Narratorوردەكـــــاری تـــــایبتی كســـــكانوە 

 ەرەوە بوە و گتـخاكسپاردنی خـانی دەگوازی بوردی ش
ــاری ســرنجی خــۆی لســر ئو كســان دەخــات ڕوو ك لو  ب

ھر ل ڕگی لدوانكانی گەرەوەوە لم . كارەدا بشدار بوون
دەســـــتپكی ڕۆمـــــانكوە جـــــۆرە توانینكمـــــان لســـــر ئو 
ـــاتر وەكـــو ناســـاندنی ئو ـــت ك زی ال دروســـت دەب تییانســـك 
كستییانی ل دت ك ب جۆرك سروشتی ئو كســتییان و 
 دا دەبـنكژەی ڕۆماندر كانی دواتریان لستووانین و ھت

وات ل دوای ئم . تواوكری ئو ناســــــــــــــاندنی ســــــــــــــرەتا
دەســـــتپكوە ئیتــــــر شــــــوەی بشــــــداریكردن و ھوــــــست و 

.  ل الی خونرئامادەبوونی زۆرینی كسـتییكان ئاشكرا دەبن
 توانــــا لری بنووســـ ی كداویــــستییانو پل كشـــش بمئ
 كانیش لتییسـەوی دەكـات و كیـكانیدا پتییسبونیادنانی ك
ـــا ئنـــدازەیكی  ـــرن ك ت ـــك بینـــا دەك جۆر وەدا بنجـــامی ئئ
 ــت و بتی خــۆی بخــاوەنی شووناســی تــایب كر یئاشــكرا ھ

نن خوالی وەئاسانی لنوە بناسركری دەق.  
  

-٤-  
  سرچاوەی ناكۆكی نوان میر عبدولفتاح و خانی

ــــات و  ــــدن تواو دەك ئحــــمدی خــــانی دوای ئوەی خون
ــتوە،  یــان دەقف ب ژی دەكــات و وانــشنوال و پم ــتدەب

ئمش ل . وەكــــو نووســــری دیــــوانی میــــریش كــــار دەكــــات
ر ب پالنــی تورككــان و ســردەمی میــر مــحمددا، بم دواتــ

ھر ئو . والی وان، میر محمد و سلمانی باشكاتبی كـوژران
كات خانی الینگری ئوە بوو ك میرزای كوڕی میـر مـحمد 
ــارمتی و جــووی شــخ  ــاوكی بگــرتوە، بم ب ی شــونی ب



 

ســیفدینی جبشــین، میــر عبــدولفتاحی بــرای میــر مــحمد 
ــا ــی زۆر ئ ــوانی ب بك تون دەســتدارانی عوســمانی ڕازی ت

بكات ك ئو بـكن میـر و دوای كوشـتنی بـراكی بچـت سـر 
ســرەتای نــاكۆكی ئحــمدی خــانی و میــر . كورســی میرایتــی

عبـدولفتاح لوــوە دەســتی پـ كــرد، وات ل كینــی كورســی 
ـــدولفتاحوە ـــر عب ئم ســـرباری . دەســـتوە ل الین می

ــــــ ــــــر عب ــــــدانی ئوەی ك می رەپــــــگ پ ــــــیچ بتن دولفتاح ھ
میرنــشینكیوە نبــوو، پــشنیارەكانی خــانی بــۆ گشــپدانی 

ھروەھــا میــر عبــدولفتاح لبــری . بایزیـد پــشتگوێ دەخــست
ــی  ــی كــورد، خریك ــوون و یكخــستنی عالت ــۆ یكب ــدان ب وھ

بــۆ . دووبرەكــی و حز و ئــارەزووە تایبتییكــانی خــۆی بــوو
ــی و ئو مبســتش چــی  ملكچــی و بچــووكی ھبــوو بــۆ وال

ـــــو بچـــــووك و  ـــــرد و خـــــۆی وەك ســـــوتانی عوســـــمانی دەك
خزمتكاری ئوان نیـشان دەدا، بم برامـبر كسـانی وەكـو 
خانی ك داوای یكگـرتن و یكبـوونی كوردانیـان لـ دەكـرد و 
پــشنیاری پرەپــدانی میرنــشینیان بــۆ دەكــرد توونــد و ڕەق و 

كۆكی میـر و ئحـمدی خـانی ئم بـوو ھۆكـاری نـا. نیار بوو
ـــوو لســـر  ـــاكۆكی ب ـــت ن ـــردا بوتر ك دەشـــ ل ئاســـتكی ت
. دــسۆزی بــۆ كــورد و دــسۆزی بــۆ داگیركرانــی كوردســتان

ــد و بۆچــوون نمــوونی  خــانی وەكــو ڕۆشــنبیركی خــاوەن دی
داكــــــۆكیكری ســــــروەری نتوە و نیــــــشتیمان بــــــوو، لو 

تی ھبـــت و بـــۆ ئو پناوەشـــدا دەیخواســـت ك میـــر ھوـــس
ــــات ــــار بك ــــدولفتاح ك . مبســــت ك ــــر عب ــــبردا می ل برام

نمـــوونی ئاشـــكرای زۆریـــنی میـــر و دەســـتدارانی كـــوردە 
دسۆزی بابی عالی و گوایی فرمانكـانی سـوتان و والـی 

ــوو ــورك ب ــدولفتاح ئوە بــوو ك . ت ــاركی میــر عب ھمــوو ك



 

ا لسر كورسیی میرایتـی دەستـدارانی تورك ڕازی بكات ت
 بـــاس ل كیش بـــوو كر دیـــد و بۆچـــوونوە و دژی ھـــنبیھ
ـــانت حزی  ـــی كـــورد بكـــات و تن كـــورد و یكخـــستنی عالت
بوەش ندەكرد ك كسانی وەكو خانی ب كوردی بنووسن و 
دژی ئوەش بوو ك خانی داوای ل كسانی تر دەكرد گرنگـی 

. ب نتوەكی خۆیـان بـدەنب زمانی كوردی بـدەن و گرنگـی 
ئمش ل ئاسـتی قـووتردا دەبــووە نـاكۆكی و ملمالنـی نــوان 
دوو بۆچوونی ناكۆك سبارەت ب پـگی سـوتانی عوسـمانی 

ـــــسالمدا ـــــوو ك ســـــوتانی عوســـــمانی . ل ئی ـــــی وا ب ـــــر پ می
ــسالم دەكــات  ــبری ئی ــونرایتی دەســتی ئیالھــی و پغم ن

بــ ھمــوو مــسومانان دــسۆز لســر زەوی و بو پــیش دە
 كیش لڕمــوو شــكــانی بــن و ھرمانچــی فبــن بــۆی و ملك
پناوی پاراستنی دەستی سوتـانی عوسـمانیدا غزای و بو 

ھیدبوونناوەدا شـو پكیش لموو مردنھ ،ش ڕەواییپ . ل
كاتكدا ئحمدی خانی بوای وا بوو ك دەسـتی عوسـمانی 

كی ب ئیــسالموە نیــی و بو پــیش ســوتان ھــیچ پیوەنــدیی
 ـــی نـــونری دەســـتی ئیالھـــی و پغمـــبری مـــسومانان نی
لسر زەوی و ھموو پاڕانوە و دوعاكردنك بـۆ سـالمتی 
ـــۆ  ـــایبتی ب ـــاڕەوای، بت ــــان ن و پارســـتن و ســـركوتنی سوت
كوردان ك خانی وای دەبینی ھیچیان ل توركان كمتـر نیـی و 

ــر ــان فرمــانەوایی بگ ــۆ دەبــ تورك ــشن، ئیتــر ب ە مسومانتری
وات ل كاتكـــدا ك میرانـــی كـــورد ب میـــری . كـــوردان بـــكن

 میــــان بجــــی و ع ــــشوە دەســــتی تــــوركی ڕۆم بایزیدی
 رژەوەنـدیینـاوی بپ تی ڕەوای ئیسالم دەزانی، یان لدەس

ەسـت تایبتییكانی خۆیاندا وایان نیـشان دەدا ك ئو دوو د
دەستی ئیسالمن لسـر زەوی، خـانی پـی وا بـوو ئو دوو 



 

ــی و لســر  ــدییكیان ب ئیــسالموە نی دەســت ھــیچ پیوەن
ــان بــت، بكــو دەبــ كــورد  كــوردیش پویــست نیــی گوایی
ھوڵ بدات دەستی خۆی دروست بكات و خـۆی ل دەسـتی 

ــــات ــــارس ڕزگــــار بك ــــورك و ف وھری ئم نك تنیــــا گ. ت
ملمالنی ڕۆشنبیركی منوەری كوردی پش س سدە بـووە 
لگڵ دەستـ لۆكاییكانی كوردی ئو كاتدا، بكو ھمان 
ملمالنــ و نــاكۆكی تــاكو ئــستاش لنــوان ڕۆشــنبیرانی جیــدی 
ھســتكردوو ب كــشی نتوە و برپرســیارتی نتوەیــی و 

 و ھژرا و ناتواو دەست و حیزبی برژەوەندی خۆپرست
ردەواموەیی و نیشتیمانیدا بتتی نرپرسیارب ل.  

ڕســـتی یكمـــی ڕۆمـــانی میرنـــام ك گـــەرەوە بۆمـــان 
دەم و لــــووت ھپچــــراو ب دەســــتی ڕاســـــتی (دەگــــتوە 

جلكانی و جامدانییكی ل خۆی تـكڵ ب بـارانك تكانـد، 
، دوو ئامـاژەی تـدای )..لناو گـۆڕەكوە ب دەنگـی برز گـوتی

ك ھر یكیــان ب جۆرــك برھمھنـــی تــرس یــان بـــاركی 
یكمیـــان دەم و لـــووت ھپچـــراو ك ئامـــاژە بـــۆ . نائاســـایین

 یك ھشــت ك دەكــات، واتشــاردنی ڕاســتییوە و حشــاردن
نیــــیویــــش ئامــــاژەی . نھئ وە كنــــاو گــــۆڕەكدووەمیــــان ل

ــی مــردووە ئوە ئو . ئاشــكرای بــۆ مردنــی كســك ك ســك
دواتــر ئاشــكرا دەبــت ك شــخ ئحــمدی خــانیی، بم بــۆچی 
دەبت ل ھكندنی گۆڕی كسكی گورە و پایبرزی وەكو 
خانیــدا كســك گــۆڕ ھبكنــت ك نیوــت خكــی ســیما و 
ــدی  ــووتردا پیوەن ــرەوە و ل ئاســتی ق ــنن؟ ل ڕووخــساری ببی

نھنــــی شووناســــی ئم كســــدا لنــــوان نھنــــی مــــردنك و 
ـــۆ كســـك  ـــت ك دەمـــامكی كـــردووە و گـــۆڕ ب دروســـت دەب

نییی نھكھۆكاری مردن ت كندەكرەتای . ھروەك سھ



 

ڕۆمانك ب دروستكردنی فزایك دەست پ دەكات ك ترس 
و خم پــــكوە بایــــان بســــردا كــــشاوە، تــــرس ل مردنــــی 

ن و ترسـی ل شووناســی نائاسـایی كسـكی نائاســایی و گومـا
 كـــردووە نائاســـایی ـــۆ م ـــۆڕ ب ـــدار ك گ نناســـراوكی دەمامك
ھـــدەكنت، ك ئم تـــرس و گومـــانش بـــۆ كســـانی نزیكـــی 
 ــت كــك دەبموی خكش تــكری دەقنخــانی و بــۆ خــو
خم بـــۆ لدەســـتچوونی پیـــاوكی گورە و مـــنوەری وەكـــو 

ــرس و خ. ئحــمدی خــانی م دایپۆشــیوە ل ئم فزایی ك ت
بخاكسپاردنی خانیدا، زیاتر گومانـاوی و مترسـیدارتر دەبـت 
ــاوی  ــك ئ ۆپی خــانی دكرمچــی تــت ك ــاران دەبار ــات ب ك

ــت ڕ نابــت و ت ورناكــارانی ب ــك . ب ــا ل ــان وەھ دەشــ ئمی
بدرتوە ك پیوەندی ب گورەیی كستی خانی و خاونی و 

نــــدیی ڕۆحــــی پــــاكی ئرزی و بوە بیینمــــوون تییســــو ك
ل ڕاستیدا باران دەبارت بسر جست پیس و ڕۆح . ھبت

 ـــ ـــشواتوە و كم ـــا بیان ـــسكاندا، ت ـــاك و پی شـــڕەنگز و ناپ
خاون و پاگژیـان بكـاتوە، بم بـۆ كسـكی پـاكژ و خـاونی 
وەكو خانی ل ڕووی ڕۆح و جستوە دەشـ بـاران پویـست 

ران دەیــشواتوە ل جســت و ڕۆحــی نبــت، چــونك ئوەی بــا
كـــاتی . خانیـــدا بـــوونی نیـــی ل رنجی ســـگوەی جـــم ئب

مراسیمی بخاكسپاردنی خانیدا بارانی ئاسایی نابارت، بكو 
  .بارانی ڕەش یان مرەكبی ڕەش دەبارت

یكمــین كســیش ك ھســتی بوە كــرد تیمــوری فاســیق 
 بردەوام مســت بــوو، بـوو، ئو پیــاوەی ك ســرباری ئوەی

ب گودان ڕەخن و قسی دەوروبر، . خانی ڕزی ل دەگرت
خانی بخۆشییوە ڕگی پ دەدا ئامادەی كۆڕ و كۆبوونوە 

ل برامبریــــــشدا تیمــــــور ڕـــــــز و . و گوتارەكــــــانی بــــــت



 

ـــوو ـــۆ خـــانی ھب ـــدازەبدەری ب ـــستییكی ل ئن ھر . خۆشوی
 جبشـین تقینـی خـانی تیموریش بوو كات شخ سـیفدینی

. دەخونــد، ھــاواری كــرد مرەكب یــان بــارانی ڕەش دەبارــت
پشتر تیمـور ئوەی ل خـانی بیـستبوو ك مرەكبـدانكیان 
دزیوە، دەشـ تیمـور ل خیـای خۆیـدا ھوـی دابـت بـارینی 
مرەكبــــی ڕەش و دزینــــی مرەكبــــدانكی خــــانی پــــكوە 

كم پپـشتی ئ ت و لستم ببرھـك بتش دەاللنسـتوەب
بت ك گورەیی و مزنی خانی ل چاوی تیموری فاسـیقوە 

ـــدات ـــشان ب ـــۆ خـــۆی شـــتكی . نی ـــارینی مرەكب ب ـــات ب ھاوك
نائاسایی و بتایبتیش ل كـاتی بخاكـسپارنی گورە پیـاوكی 

ـــدا ـــارینی . وەكـــو ئحـــمدی خانی دەشـــ ل ئاســـتی یكمـــدا ب
ـــدرتوە ك مرەكبـــی ڕەش ل مرگـــی  خانیـــدا وەھـــا لـــك ب

ـــار و  ـــی ئم كســـتیی خمب ـــۆ مرگ ـــیش ب ـــانت گردوون تن
ل ئاســـتی . نـــیگران بـــووە و فرمـــسكی ڕەشـــی بـــۆ ڕشـــتووە

 میشی نووسین بووە و ھرقاردەوام سب دووەمدا خانی ك
ـــــووە و ئو زانـــــست و  ـــــك ب ـــــاغز و مرەكبوە خری ب ك

 و عیشق ڕاسـتقینی زـد و زانیاری و ئامۆژگاری و ڕنمایی
نیــــشتیمان و تنــــانت عیــــشقی شــــنگی حــــاجی زوھــــدی و 
ــــس و  ــــران و دەســــتدارانی كــــورد ب ق ــــی ل می ڕەخنگرتن
زیــاتریش ب نووســین ب مرەكب، ئوە دەگینــت ك خــانی 
ئاسمانی فراوانی بایزید و كوردستانی ل ڕـگی مرەكبوە 

ــایی و  ــ ب ئامۆژگــاری و ڕنم ــشقی ڕاســتقین و ڕەخــن پ عی
كـــــردووە و برھمكـــــانی ئو ل كـــــۆچی دوایـــــی خـــــۆیی و 
بخاكسپاردنیدا بسر وتدا دەبارن، بكـو میـری بایزیـد و 
عالتی تری كـورد و دەسـتوپوەند و پیـاوانی دەربـاری میـر و 
دەســــتدارانی كــــورد ل جــــۆری میــــرزا ســــبری و شــــخ 



 

ر بـــكنوە ك پـــایبرزی و ســیفدین شـــرم بیـــانگرێ و بیـــ
گورەیــی ب ھوــستی مردانی وەكــو ئوەی خــانی دەبــت، 
ــی  ــانی ل ئاســمانوە ل شــوەی مرەكب ــا برھمك ك ئوەت
ڕەشــدا دەبــارن، ئوەتــا ئاســمان ل مرگــی ئودا فرمـــسكی 
ڕەش دەبارنـت، بم كات پیـاوانی بچـووكی وەكـو میرەكـان 

دیان دەمـرن، گردوون پیـان پـدەكنت و ئوانی دەسـتوپوەن
  .و ڕەنگ ئاھنگی خۆرەتاو بگت

دوای بخاكـــسپاردنی خـــانی و تقینكردنـــی ل الین شـــخ 
سیفدینی جبشینوە، یكم كس ك قس دەكـات تیمـوری 

ڕۆمــــانی . فاســــق ــــشتر گوتمــــان ڕۆمــــانی میرنــــامپ مئــــ
ەرەوەیــــــ ب. فرەگســــــ ك كــــــان ارەت ب دەســــــتپكی ڕۆم

ــــوو ل الین كســــی  ــــی خــــانی ب ــــسپاردن و تقینكردن بخاك
ســیموە كــرداری گــانوە ئنجــام دەدرــت، ھر ل كــاتی 
ــاوار  ــور ھ ــت، تیم ــی دەبار ــاران ب ھمن تقینكــردنكدا ك ب
دەكـات مرەكب دەبارـت، باسـی ئوەش دەكـات ئوە ھمــان 

گانوەكــــانی ل . ئو مرەكبی ك خــــانی پــــی دەنووســــی
. تیموردا زیاتر پیوەندی نوان تیمور و خانی ئاشكرا دەبت

سرباری ئوەی ك تیمور ھمیش مسـت بـوو، بم خـانی 
ــ دەگــرت و بردەوام تیمــور دەچــووە الی خــانی و  ڕــزی ل

ب الی تیمـــــورەوە خـــــانی . زۆریـــــش خـــــانی خۆشدەویـــــست
ـــتوە ك تیمـــور ئوە دەگ. ڕۆحكـــی ســـپی و خـــاون بـــوو

دواجـــار ل كـــاتی نخۆشـــییكی خانیـــدا ســـردانی كـــردووە، 
بینیوتی خانی خریكی نووسین، ك لی پرسیوە داخۆ دیسان 
غزەل دەنووست، خانی وەمی داوەتوە ك خریك نام بۆ 

پاشان خـانی دوو پرسـیاری گرنـگ ل تیمـور . میر دەنووست
ئایـا بـۆ ). ؟ ژیـان چیـی؟مـردن چیـی(ئویـش بـریتین ل . دەكات



 

خانی لو كاتدا ئم دوو پرسیارە دەكات؟ ڕەنگ ھۆكـارەكی 
ـــــك  ئوە بـــــت ك خـــــانی پی بوە بردبـــــت ك مردنـــــی نزی
بووەتوە و دەیوت ل سر زمانی كسكی ھمیش مستی 
وەكو تیمورەوە دید و بۆچوونی كسانك سبارەت بو دوو 

و بۆچوونشــی ھبووبــت ك ڕەنــگ خــانی ئ. چمــك بزانــت
مرۆڤ ل مستیدا ئاسۆی فراوانتر دەبت و ڕەنگ ب پردەتر 

  .و ڕاستگۆیانتر بدوت
 ــك ل ی جۆرــای ــۆ خــانی م بگومــان وەمكی تیمــور ب
دخۆشــی بـــوو بتـــایبتی ك تیمــور دەـــت مـــردن ڕابـــوونی 

ئم وەم . مزن و ژیــــانیش سرخۆشــــییكی دوورودرــــژە
ــدیالیزمی ھی و دەالل تكــی فلــسفی پیوەســت ب دنیــای ئای

یــی ســۆفیان ــات شــوە وەمك ھر لرەشــوە دەشــ . ھاوك
بـــاس ل جۆرـــك ل نزیكـــی لنـــوان مســـتی و تقــــسكانی 
تسوفدا بكرـت ك ل ھردووكیانـدا مـرۆڤ ھنگـاوی برەو 

ھروەك وەمكی . جۆرك ل پاكژبوونوەی ڕۆحـی دەنـت
ـــاوە و مزن ل تیمـــ ـــانی نب ـــت ك ژی خـــانی دە وە بور ئ

دوای مــردنوە دەســت پــ دەكــات، بــۆی خــانی دەــت ب پــی 
 ك ،وەدایردەم دەرگـــای ڕابـــوونب و لیمـــور ئكانی تقـــس
مبســتی ئوەی ئو چــاوەڕوانی مــردن دەكــات، بم ئگر 

ــردن ڕابــوونوە بــت، كوا ــو ئوەی تیمــور دەیــت م ت وەك
ڕەنـگ ئو . خانی دەب بخۆشییوە برەو پیری مـردن بچـت

ئایــا بــۆچی خــانی بو جــۆرە بــایخ ب : پرســیارە ســرھبدات
تیموری فاسق و كسانی پراوزكوتـووی كـۆمگ دەدات؟ 
ئایــا بــۆچی یكم كســی شــووناس ئاشــكرا ك ل ڕۆمــانكدا 

یكم كس لبــارەی خــانییوە دەدوــت تیمــورە؟ ئایــا بــۆچی 



 

 كــان ــات ل دوای دەســتپكی ڕۆم ــانوە دەك گ دەســت ب ك
  تیموری فاسق؟

ــری لو  بایخــدانی خــانی ب تیمــوری فاســق و كســانی ت
جۆرە ل كۆمگدا، ئوە نیشان دەدات ك خانی ب ڕوانینكـی 

سـرباری ئوەی ك مـسومان . كراوەوە سیری ژیان دەكات
م بــوای ب ئـازادی تــاككس ھی و و زانـایكی ئـایینیی، ب

ھرگیــز شــوەی ھــسوكوت و ڕەفتــاری تــایبتی كســكان 
سانو ككردنی ئما بۆ قبووبن ناكات . وەی كل جگب مئ

خــانی حزی ل پیوەنــدیكردنی ئو كســانی ك ڕاســتگۆن و 
بـــ پردە ڕاوبۆچـــوونی خۆیــــان دەـــن و بردەوامــــیش ئم 

ـــۆمگن نك جـــۆرە كســـان ـــراوانكی ك  لگڵ ڕووبرە ف
ــلی برزی زانــستی و . دەســت ــارە خــانیش ســرباری پ دی

ــگی بــای ل كــۆمگدا، خــۆی ل ڕیــزی ئو زۆریــنیی  پ
خـــــوارەوەی كـــــۆمگدا دەبینـــــت و پیـــــشی وای كمیـــــنی 
دەست ل پناوی خواست و ویست كاتی و كورتتمنكانی 

  .ینی بكار دەھنتخۆیدا ئم زۆر
دیــــــارە ئوەش ب ڕــــــكوت نیــــــی ك یكم گــــــەرەوە 
 ك لشـــدەربـــارەی خـــۆی و خـــانی و ب ك یمـــوری فاســـقت
ڕووداوی ناو ڕۆمـانك دەدوـت، بتـایبتی ل گانوەكانیـدا، 
ــی  ــۆ مرەكب و چــۆنتی دزین ــشقی خــانی ب تیمــور باســی عی

ر عبـدولفتاح دەكـات مرەكبدانكی و نووسینی نام بـۆ میـ
ــــدا ڕووداوی مرەكب  ــــاتی ناشــــتنی خانی ــــاریش ل ك و دواج

ــتوە دەگ كــارین ــاداری . ب ــارە ك تیمــور ئاگ ب ئاشــكرا دی
بشك ل نھنییكانی ژیـانی خـانیی و ئمش بـگی بـوونی 

ھروەك . پیوەنــــدییكی ڕۆحیــــی لنــــوان ئم دوو كســــدا
ــــ ــــات ب ــــاوار دەك ــــات ھ ــــان مرەكب تیمــــور ك ارانی ڕەش ی



 

دەبارــت، بـــانگواز بــۆ ڕووداو یـــان دیــاردەیكی نائاســـایی و 
ناسروشتی دەكات، ك ئوەش ئاماژەكردن بۆ بوونی ترسكی 
 ـت كنم دەھرھب تو دەاللـدا ئئاستی قوو ل ر كنخنك

ــی ل پــشتی ئم . مردنــی ئحــمدی خــانی مردنكــی ئاســایی نی
ەش ئاشـــكرا دەبـــت ك ئم كســــتیی وات لكـــدانوەیوە ئو

خـانی كســتییكی ئاســایی نیــی و تنــانت ل مردنیــشیدا نك 
 شـــــداری دەكـــــات لكـــــو سروشـــــتیش بكـــــان، بر مرۆڤھ
 و ڕووداوی مــردنئ و جــۆرەدا ككــی لزایدروســتكردنی ف
. نائاســایی و دەشــ نخــشیكی شــاراوە ل پــشتیوە ھبــت

 ئوەی ك كســــــی ســــــیم ل دەســــــتپكی ھروەك ل دوای
ڕۆمــــانكدا كــــرداری گــــانوە ئنجــــام دەدات، دەركوتنــــی 
 وخۆ كەرەوەی ڕاســــتــــ م گكیمــــوری فاســــق وەكــــو یت
خۆیشی بشـداری بشـك ل ڕووداوەكـانی ڕۆمـانك دەكـات، 
 كڕۆمـان ت كـدەگرھ تو دەاللكی ڕاسـتگۆ ئسوەكو ك

 بونیاد نراوە، چونك گەرەوە لرەدا لسر بنمای ڕاستبژی
ــات  ــ دەك كســكی ڕاســتگۆی و مســتبوونی بردەوام وای ل

  .شتكان ل بوونی خۆیاندا چۆنن وەھا بیانگتوە
ـــــانی  ـــــۆ خ ـــــور باســـــی مینۆشـــــی و سرخۆشـــــی ب تیم
 و پرســـیارەی كـــۆ ئ ـــك ب موەش وەكـــو وەوە، ئتـــ دەگ

. و زینــدا لــی پرســیخــانی ل ســروبندی نووســینوەی مم 
تمــۆ بیـژە مــن، می چیـت لــ دەكـات؟ تیمــور : "خـانی پرسـی

دواتــر تیمــور ". می كلیلــی زمــان: وەمــی دەداتوە و دەــت
باسی ئوە دەكات وەكو ئزمـوونی تاككسـیی خـۆی، كاتـك 
می دەنۆشت، زمانی دەكرـتوە و چی ل ناخیدای بـ تـرس 

ـــــــت دەری دەب ـــــــ روەك ل باســـــــكردنكانی ھ. و دڕاوك
ـــۆ مینۆشـــی، خـــانی لكچـــوون و ھاوشـــوەبوون  ـــوردا ب تیم



 

ــوان مینۆشــی و تســوفدا دەبینــت ك ل ھردووكیانــدا  نل
مرۆڤــ دەگڕـتوە سر ئسی خۆی و شتكان وەكو خۆیـان 

ھروەك خـانی بیـری دوورتـر دەڕوات . دەبینت و دەردەبـت
 تـكوی مرەكب بكـات بـۆ و بیر لوە دەكاتوە ك شراب

ئمش ئوە دەگینــت ك خــانی . نووســینوەی مم و زیــن
 ــــــــن ب ــــــــاوە نووســــــــینوەی مم و زی ــــــــاعتی بوە ھن قن
ــــستی  ــــشقی ئو و خۆشوی ــــگ عی ــــی مســــت ڕەن مرەكبك
. بھــزی ئو بـــۆ شـــنگ زیــاتر و جـــوانتر برجســـت بكـــات

 ھر مسـتبوون ئمش ئو دەاللت برھم دەھنت ك نك
ـــــۆ  ـــــامازە ب ـــــو شـــــرابیش ئ ـــــۆ ڕاســـــتگۆیی، بك ـــــگی ب ڕ
ـــــایبتی  ـــــدای، بت ـــــ پردە لوەی ل ناخی گوزارشـــــتكردنی ب
ــاخوە ڕۆحــی  ــزەی ك ل ن ھی بشــقو عگوزارشــتكردن ل
خانی دەخوارد، عشقی ئو بۆ شنگی كچی حاجی زوھدی و 

ینوەی خـانی بـوای وای ك نووسـ. عشقی ئو بـۆ نیـشتیمان
 دەشـ نگو بۆ شـوەی ئزنی وەكو ئكی مچیرۆكی عیشق
. ل چیرۆكی شـوە ئفـسانیی مم و زینـدا برجسـت بكرـت

دەشـــــیوت مم و زیـــــن ب مرەكبـــــی تـــــكڵ ب شـــــراب 
ــــرین ئاســــتی  ــــا ل ئاســــتی یكمــــدا ل برزت بنووســـــتوە، ت

 پنگـی ڕاستگۆیی و بوریدا گوزارشت لوە بكات ك ل ناخیدا
دووەم تـا بنمـایك ل تسـوف یـان جۆرـك . خواردووەتوە

ب . ل سرووتی فزای عیشقی خودایی ب چامكی ببخـشت
ھرحاڵ ئم شوە مامیی ئحمدی خانی لگڵ تیموری 
ھمیــش مســت و سرخۆشــدا ئو دەاللت برھم دەھنــت 

ـــووە كســـتییكی ھۆشـــیار ـــا و ك خـــانی ھر ئوە نب  و زان
پــــــایدار بووبــــــت ل ســــــردەمكی خۆیــــــدا، بكـــــــو بو 
پیوەستبوون ئایینییی و بو زانین بربوەی ك ھیبووە و 



 

بو ئازایتی و بورییی ك ھوـستی ئوی دیـاری كـردووە 
ـــورددا،  ـــی ك ـــورك و عجم و دەســـتی میران ـــبر ت ل برام

 قبـــووكردنی خاســتكی گش و گرنگـــی تریـــشی ھبـــووە، ك
ئوانــی جیــاواز بــووە ل بیــروڕا و بۆچــوون و ھــسوكوت و 

ھر لـــرەوە ئوە ئاشـــكرا دەبـــت ك ھر چـــۆن . ڕەفتاریـــشدا
خـــانی ل ســـردەمكدا باســـی مســـلی نتوایتـــی كـــوردی 
كــردووە ك ناســیۆنالیزم ل جیھــانی پــشكوتووی ڕۆژئــاواش 

ككراو دەرنسترجكی بوەیش شتا بھ وتووە، دیـسان ل
 یوی تری جیـاوازی ھكردنی ئستی قبوووكدا ھردەمس
ــــووری  ــــووكردن نك ل كولت ــــر قب ــــی یكت ــــسان چمك ك دی
دواكوتــــــووی كوردیــــــدا، بكـــــــو ل كولتــــــووری جیھـــــــانی 

  .پرەسندووشدا ھشتا شتكی نادیار و باسلنكراو بووە
  
  

 - ٥-  
سـكردنی خــۆی و دوای ئوەی ڕۆـی تیمـوری فاســق ل با

گــانوەی پیوەنــدی خــۆی و ئحــمدی خــانی تواو دەبــت، 
ــــش  ــــت ك ئوی وەرەوە دەردەكــــ ــــو گ كســــی دووەم وەك
ـــــــور  ـــــــدا ب ئۆمرەك ـــــــاو خك ـــــــۆمری خزندارە ك لن ئ

ئــۆمر كــی و بــۆچی كــور بــووە و پیوەنــدی ب . دەناســرت
خانی ئحـمدی خــانییوە چیــی؟ ئـۆمر خزنداری میــر ئبــدا

كــات ئحــمد پاشــای والــی وان ھرشــی . میــری بدلــیس بــوو
ــــد و  ــــشینكی ڕووخان ــــداخان و میرن ــــر ئب كــــردە ســــر می
ناوچكی داگیر كرد، ب شوەیكی دڕندان ھانی پیاوەكانی دا 

ھۆكشـی . چاوی ئۆمر ب دوو میللی سووركراوە كور بـكن
میر ئبداخانی ئوە بوو ك ئۆمر شونی ز و ئاتوونكانی 



 

ــی وان نگــوت ــات ئــۆمر ل كتبخــان و ســامانی . ب وال ئو ك
ھروەك ئـۆمر . میر تنیا كتبـی شـرەفنامی بـۆ ڕزگـار كـرا

خـــۆی دەیگــــتوە دوای ئوە ڕووی ل بایزیـــد كـــردووە و 
ھـاتووەت مـای مال ئلیاســی بـاوكی ئحــمدی خـانی ك تــازە 

مال قاسمی بـرای ئحـمد، . بوومال ئلیاس كۆچی دوایی كرد
. براكی ب ئـۆمر دەسـپرت بـۆ ئوەی فـری قورئـانی بكـات

ئـــــۆمر ل گانوەكانیـــــدا زانیـــــارییكی دەومنـــــد لســـــر 
كستی منـدایی خـانی پـشكش دەكـات و بـاس ل زیرەكـی و 
ـــــۆ  وریـــــایی و ئیلتیزامـــــی ئحـــــمد دەكـــــات لگڵ توانـــــای ب

مش ئو ڕاســـــــتییمان بـــــــۆ ئ. ئزبركـــــــردن و فربـــــــوون
دەردەخــــــات ك ئحــــــمد ھر ل ســــــرەتاوە خاســــــتكانی 
كستییكی پشنگی تدا بووە و پاشخان كۆمیتییكشی 
لبــار و گونجــاو بــووە وەكــو زەمیــنیك بــۆ پروەردەكردنــی 

وەكــــــو ل . ئو ب جــــــۆركی جیــــــاواز ل زۆریــــــنی خــــــك
ــــت ئ وردا دەردەكــــۆم ــــوڕی مال گانوەكــــانی ئ حــــمد ك

ـــاوكی  ـــی ب ـــرا گورەكشـــی ك دوای مردن ـــووە و ب ـــاس ب ئلی
ئركی سرپرشتیكردنی ئحمدی كوتووەت ئستۆ ئویـش 

ــووە ــر چــاودری و . مال ب ژال و لوەی مد نحــمئ وات ب
وات ل خزانكــــــــی . سرپرشــــــــتی مالدا پروەردە بــــــــووە

و ســـــــرەتای خونـــــــدەواردا ل دایكبـــــــووە و گورە بـــــــووە 
خوندنیشی ل الی ئۆمر دەست پ كـردووە، ك ئویـش ھم 
خوندەوار بووە، ھم كسكی سرڕاسـت و ئـازا بـووە و ئو 
ـــــۆی لدەســـــتدانی  ـــــوونت ھ ـــــازایتییش ب سرڕاســـــتی و ئ

ــانی ــۆمر ھۆكارــك . چاوەك ــۆ ئ ــارە لدەســتدانی بینــاییش ب دی
ۆ زیـــاتر بـــووە بـــۆ زیـــاتر قووبـــوونوە ب نـــاخی خۆیـــدا و بـــ

 ردووندا، كتی یاساكانی گدالمانای ژیان و ناع ڕۆچوون ب



 

ئمــــانش ل كســــتی ئـــــۆمردا ڕەنگــــی داوەتوە و دیـــــارە 
ڕاســـتوخۆ و ناڕاســـتوخۆش كـــاریگری ئاشـــكرای لســـر 

  .كستی قوتابییكی ھبووە
 ئــــازارە دەكــــات ك ل پــــ ســــاتو چركر باســــی ئئــــۆم

ــی دەپرســت چــۆن  د لحــمدەســتداوە، ســاتی ئــانی ل چاوەك
بیستنی پرسیارەكی ئحمد براورد دەكاتوە ب ھمـان ئو 
كاتی ك والی دەق و داگیركری وان فرمانی ب پیاوەكانی 
كرد دوو سـیخی سـووركراوە ب چاوەكانیـدا بھـنن، بـۆ ئوەی 
ـــر  ـــای ب چـــاوی كـــورەوە چـــاوەڕوانی گڕانوەی می ھتاھت

كات ئـۆمر باسـی دوو جـۆر ل ئـازار دەكـات . ئبداخان بكات
ل لدەســــتچوونی چاوەكانیــــدا، ب ئنــــدازەی ئازارەكــــانی ئو 
دڕندەیی و وەحشیگریی والی وان و كۆی والییكانی دەوتی 
عوســــمانی و ســـــوتانكانیان برامــــبر ب كـــــوردی ھژار و 
ژردەســـــت دەردەكوـــــت، ب ھمـــــان ئنـــــدازە بچـــــووكی و 

ی و خۆپرستی زۆریـنی میرانـی كـوردیش ئاشـكرا بھوست
ئـۆمر ل ئاسـتی یكمـدا باسـی ئو ئـازارە جسـتیی . دەبت

دەكات ك دوو سیخی گرم بینایی دەسووتنن و قرەچقرچی 
ڕەنــگ ئمش . ســووتانی گلنكــانی خــۆیی گــوێ لــ دەبــت

مگر تنیـا ئو مرۆڤـانی . دڕندانترین شوەی ئازاردان بت
ــــن ك ــــان لدەســــت دەدەن و دەب ـــــت مرۆییك ــــوو خاس  ھم

دڕنـــدەی نائاســـایی، جـــورئتی ئوە بـــكن بو جـــۆرە ســـزای 
مــرۆڤ بــدەن، ســزایكیش ك ھــیچ گوناھــك بــۆ ئنجامـــدانی 
ــــی  ــــت نھن وك نایســــوەی كــــای ئ ــــت، بكــــو ل پ كرابن
 ــ دەســتك ئاشــكرا بكــات ك پــشتر ئم متمــانی ئوەی پ

  .ی پاراستنی بشك ل نھنییكانی بدەستوە بتدراوە كلیل



 

ــدا باســی جــۆری دووەمــی  ھروەك ئــۆمر ل گانوەكانی
ئازارە سختكی خۆی دەكات، ئویش ئازاری لدەستچوونی 

تـایتاھرچـاوی بـۆ ھبل ر . بینایی و تاریكبوونی دنیایئـۆم
باســی ئو ئـــازارە ســـختی خــۆی دەكـــات بتـــایبتی ل دوو 

یكمیان دوابدوای كوربوونی ك ب ناچـاری . اتی جیاوازداك
دوای : ئۆمر لو بارەوە دەت. شاری بدلیس بج دەھت

ــت  دەســتی خــۆم ب وەی بئ ــ ــرد، ب ــم ك ــك ڕ واروەی تئ
ئاوڕكم ل شارە ورانكم دایوە، تاكو بـۆ دواجـار مائـاوایی 

ــكم ــ ب ــوو. ل ــك ب ــی، خری ــك ھــیچم نبین ت و كاتــل ــم لت د 
ـــان  ـــوتك ســـگك زارۆكـــان كلكی ـــت، وەكـــو ت قار بقارشـــش

ڕەنـگ ھـیچ ). ٤٠-٣٩ل- ڕۆمان-قرتاندبت، ل پمی گریانم دا
 ر خـۆی گوزارشـت لوەی ئـۆمت جوانتر لتوانك نیندەرب
 ــك ك ر مرۆڤــازاری ھ ــریتیی ل ئ ــانی ئو بكــات ك ب ئازارەك

ە ب ناچــاری زــدی خــۆی پــاش ئوەی بینــایی لــ بــسندرتو
بج بھـت و تـاك ئومـدكی لو سـاتی بجھـشتندا ئوە 
بــت ك دوا دیمنــی زــدی خــۆی وەكــو بشــك ل بــوون و 
مژووی خۆی ببینت، بم كات ب خۆی دەزانت ئو بینـایی 

ــی ــای ئو دوا بینینشــی نی ــازاری . لدەســتداوە و توان لــرەدا ئ
ۆ لدەستدانی بینایی و بۆ نتـوانینی دوا ڕاستقینی مرۆڤك ب

بینینـــــی زـــــدی خـــــۆی ئاشـــــكرا دەبـــــت، ك دەشـــــ ئوەش 
دووەم كـــاتی ئازارچشـــتنی ســـختی . ســـختترین ئـــازار بـــت

 تی كـاتتـایبب ،دی خـانییحـمخاكـسپاردنی ئر كاتی بئۆم
 برەكـــرد م ـــوو تیمـــوری فاســـق ھـــاواری دەك ـــ ب گـــوی ل

ئوەی دەخواســـت ك بیتوانیـــای ئو ئـــۆمر ئــاواتی . دەبارــت
ــــوو ــــد ب ئوموە بم لــــت ب ببین برەکــــارینی م پاشــــان . ب

ــارانك و ب بــۆن زانــی ئوەی  دەســتی دەخــست بر تنــۆكی ب



 

برەكواوی مت ر بت ھیدا بـۆ . دەباروەكانگ ر لئۆم
بۆگەرەوە یان بۆ خونر باسی ئوە دەكـات ك كـوریی بـۆ 

ەكبـــــك تنیـــــا كورەكـــــان دەتـــــوانن دەكـــــانی خـــــۆی مر
ل ڕاســتیدا گانوەكــانی ئــۆمر ڕوونــاكی دەخــات . بخــوننوە

و قۆناغوانینی ئكی ڕووداو و تند ئاستر چمیان . سكی
ناڕاستوخۆ ئاماژە بۆ باشـیی میـر عبـداخان دەكـات و وەكـو 
ــــــــدەواریش دەیناســــــــنت، ئویــــــــش لوەدا  ــــــــی خون میرك

. كوـــت ك ئــــۆمر باســــی كتبخــــانكی میــــر دەكــــاتدەردە
ھروەك ل ئاســتی نوتراویــشدا ئوە ل پــشتی گانوەكــانی 
ئـــۆمرەوە دەردەكوـــت ك میـــر ئبـــداخان پیوەنـــدی لگڵ 
والی واندا باش نبووە و ناڕاستوخۆش ئم ئوە دەگینت 
 ك پیوەنــدی ئم میــرەی كــورد لگڵ ســوتانی عوسمانیــشدا

ـــــی وان  بـــــاش نبـــــووە، ئگینـــــا ســـــوتان ڕـــــگی ندەدا وال
. میرنشینكی داگیر بكات و وتكشـی تـان و وـران بكـات

ھروەھا ل كوركردنی خۆیـدا ڕووی دزـوی والـی وان وەكـو 
دەســــتی داگیــــركری كوردســــتان و دەرخــــستنی دڕنــــدەیی 

اسـی ل ئاستی دووەمدا ب. داگیركرانی ئم وت نیشان دەدات
پاشخانی كـۆمیتی ئحـمدی كـوڕی مال ئلیـاس دەكـات و 
ــــــۆ  ــــــانیوە ب ــــــگی گانوەك ڕ ل یــــــن بشــــــك لو زەمی
بۆگەرەوە دەگتوە ك بنمـای كسـتی خانییـان ھر لو 

ھروەھـــا ل گانوەكانیـــدا ڕقـــی . ســـرەتایوە نخـــشاندووە
 خۆیـــشی بـــۆ بازرگـــانكی دزـــو و چـــاوچنۆكی وەكـــو حـــاجی

زوھدی نیشان دەدات، بتـایبتی ك حـاجی زوھـدی ل پنـاوی 
ــادا شــنگی كچــی خــۆی ل پیرەمردكــی  ــارە و ســامانی دنی پ
 یــــدات بوەی نــــۆ ئ ــــرد، ب ــــزی مــــارە ك برــــدی ت دەومن

  .ئحمدی خانی



 

  رۆی شرەفنام لسر پكھنانی كستی خانی
خانـدا ئو ئۆمر دەیگتوە لناو كتبخـانكی میـر ئبدا
ــات ــا كتبــی شــرەفنام ڕزگــار بك ــووی تنی دیــارە ئم . توانیب

كتب ب الی ئـۆمرەوە ل كتبكـانی تـر ب نرختـر بـووە، ھر 
ھروەك . بــــۆی لنــــاو ھمــــوو كتبكانــــدا ئوی پاراســــتووە

ـــــتوە كتــــبك ل الین شــــرەفخانی مــــامی میــــر  دەشیگ
لـــــــرەدا ل . ووئبـــــــداخانوە پـــــــشكش ب بـــــــاوكی كرابـــــــ

 رەفخان لشــ ــت كوە ئاشــكرا دەبردا ئی ئــۆموەكانــ گ
بنمای میری بدلیس بووە و ناوەكش الی خونری كورد 

ـــــــسیی ئوەش جـــــــگی . ئاشـــــــكرای ك شـــــــرەفخانی بدلی
ســرنجكی ئرنیــی لنــو بنمــای میرانــی كــورددا كســانی 

ــــوون ــــسی ھكوت ــــو شــــرەفخانی بدلی رچنــــدە ل ھ. وەك
ــانی ئــۆمردا ئامــاژەی پیاوچــاكی و ســروەری بــۆ  گانوەك

یخانیش ھبداتی میر ئسك.  
ئــۆمر دەیگــتوە كـــات خــانی الی ئو ســوخت دەبـــت 
 ندین پرسیاری زۆر ورد دەكات كت و چزیرەك و وریا دەب
ل ســـرووی ئاســـتی تمنـــی ئوەوە بـــوون، بتـــایبتی دوای 

ــژووی كــورد و ئوەی ك ئــۆمر م گــشتی باســی لخــۆی ب 
بتــایبتیش مــژووی بدلــیس و بســرھاتی كــوردان و ڕۆــی 
خراپـــی عجم و تـــوركی ڕۆمـــی بـــۆ دەكـــات، ئحـــمد زیـــاتر 

ئۆمر دەت ئحمد پش ئوەی بوات بۆ . ھۆشیار دەبتوە
جزیرە بۆتان بۆ خوندنی زانـستی زیـاتر و وەرگرتنـی مـۆتی 

ــاو كوردانــدا نبــوو : (پرســیممالیتــی، لــی  باشــ كســك لن
 تم ھـــۆز و ئـــم، ئجن عن تـــورك و پاشـــاتانوەك ســـو

-لژــر ئاكیــدا یك بخــات و دەوتكــی مزن دامزرنــت؟



 

ــان ــتوە پرســیاركی ). ٤٨ل-ڕۆم ر دەیگی ئــۆممــارە ئ دی
گوھری ئو كــاتی خــانیی ك بــۆ ســ ســدە دوای ئویــش 

وەتاوەكو ئدراوەتم نكردار وە ردەمی . ستا بسـ خانی ل
ئـۆمر ل . مرمندایدا پرسیاری لم جۆرەی ال دروست دەبـت

گانوەكیــــدا باســــی ئوە دەكــــات ك كتبــــی شــــرەفنامی 
داوەت ئحــمد بیخــونتوە، چــونك ب بۆچــوونی ئو كــاتی 
ــرنگی ئحــمدی ــی ئو پرســیارە گ ــۆمر شــرەفنام وەم  ئ

ــــۆمردا . دەدایوە دیــــارە وەكــــو ل درــــژەی گانوەكــــانی ئ
ھاتووە خانی شـرەفنامی خونـدووەتوە و ئمـیش یـارمتی 
ـــــــردن و باســـــــكردنی ئو شـــــــتانی ك ب الی  داوە ل ڕاڤك
 ب رەفناموەی شــر ئبتی لــایب ــاۆز بــوون، بت خــانییوە ئ

ییكی فارسی نووسراوە و وەكو ئۆمریش دەیگتوە فارس
 نـــدێ لـــشتا ھھ م ڕەنـــگرەو باشـــی چـــووە، بد بحـــمئ
ــــانی نــــاو شــــرەفنام پویــــستیان ب لكــــدانوە و  ڕووداوەك

دیـارە . ڕاڤكردن ھبووبت بۆ گنجكی وەكو ئحمدی خانی
خوندنوەی شرەفنام و گوگرتن ل ڕاڤكردنكانی ئۆمری 

ــــــوو لســــــر ز ــــــی ئاشــــــكرایان ھب ــــــاتر مامۆســــــتای، ڕۆ ی
 و لی ئگزكردنـــــی پـــــھد و بحـــــموەی ئھۆشـــــیاركردن
بونیادنــانی ســرەتای گوتــاری كوردیــدا، ك دیــارە كــاریگریی 

ھرچندە . ڕۆی شرەفنام و ئۆمری مامۆستایی پوە دیارە
ئۆمر باسی پرسیارە وردەكـانی ئحـمد و سـمایلی بایزیـدی 

روەك ئـۆمر ھ. دەكات ك دواتر ئویـش بـوو ب مال سـمایل
ـــۆچی  ـــی پرســـیم باشـــ ب د لحـــمـــت ئ ـــدا دە ل گانوەكی
ـــوردی  ـــبی ب فارســـی نووســـیوە و ب ك م كترەفخان ئشـــ



 

نینووســیوە؟ ك ئمش پرســیاركی گوھریــی و ســرەتای 
پیبــردن بوەی ك كـــات ھســـتی نتوایتـــی دەردەكوـــت، 
 گڕانوە بــــــۆ نــــــاو جســــــتی نتوە خاســــــتی ســــــرەكی

یســـتو ھوتنـــی ئدەرك . نووســـین ب دیـــارە دەســـتكردن ب
یوەیڕانو گڕەتی ئكی بنوە خاترەدا . زمانی نل واتك

ــــی  ــــۆتی مالیت ــــش ئوەی م ـــــت ك خــــانی پ ئاشــــكرا دەب
 ی بوە پییــــــــدا ــــــــت و ھر ل ســــــــردەمی مرمن وەربگر

ـــستبوونی نووســـین ب زمـــانی نتوە بـــردووە ت تنـــان. پوی
 و كــاتو تــا ئئ وە دەكــات كری مامۆســتای باســی ئئــۆم
نگیشتبووە ئوەی ل خۆی بپرست داخۆ بۆچی شـرەفخان 

  .شرەفنامی ب زمانی كوردی ننووسیوە
ـــت ك دوای ئوەی  ـــایی د ـــۆمر بوە كۆت گانوەكـــانی ئ
 ـتمـیش دەچنـدن، ئد دەڕوات بۆ جزیرە بۆتـان بـۆ خوحمئ

جاللــی ل شــارۆچكی دیــادینی و لوێ دەبــت الی ئاغــایكی 
. دەنگبــژی ئو ئاغــای، ئگرچــی ئم خــۆی قورئــانخون بــوو

ـــشی  پ ـــك ـــژ خری ـــات دۆســـتۆی دەنگب دواجـــار ھســـت دەك
ـــگی الی . دەداتوە جۆرـــك ل ھســـتكردن ب الوازبـــوونی پ

ــد و  ــۆ بایزی ــتوە ب ڕــات بگ ــۆمر دەك ــی وا ل ئ ئاغــای جالل
ــات یكم كس ك ــت، دەیب ــدی دەب ـــتوە ســۆفی مھ دەیناس 

ــانكیوە و ئــۆمر ب ئــارەزووی خــۆی بــۆنی كــاغز و  دوك
مرەكب دەكـات، ھر لوـش دەزانـت ك خـانی مم و زینــی 
 ـبم كتـت ئوە دەدەسـت تدەگـر كـبكت نووسیوە و كات
بــۆنی دوو دــی ســووتاوی لــ دــت، ك دیــارە ئو دوو دش 

یــنن یــان ئاشــكراتر بــین ئحــمدی خــانی و شــنگی مم و ز
ــانن ــات ســۆفی مھــدی سرســام . حــاجی زوھــدی بازرگ ئوك



 

ــووری یزدان شــتكان  ــۆمر ب ن ــت ئ ــۆ دەچ ــت و وای ب دەب
دواجــار ئــۆمر ئوەمــان بــۆ دەگــتوە ک دەچـــت . دەبینــت

الی خانی قوتابی خـۆی ك ئو كـات مالیكـی خـاوەن پـگ و 
ـــگی . گ بـــووخونـــدن ڕ ر لئـــۆم ـــت كـــستا ئاشـــكرا دەبئ

 و قۆنـاغر ئسـ واو دەخـاتكی توە ڕوونـاكییوەكانیانگ
ھروەھـا زانیـاری . مژووییی ك دەقی میرنـام لـی دەدوـت

  .ورد لسر ئۆتۆبایۆگرافیای ئحمدی خانی پشكش دەكات
  
  

 - ٦-  
ــدی بازرگــان ك لگڵ خ انیــدا شــنگی كچــی حــاجی زوھ

ــوون ــر ب ــی بشــك ل گــانوەی . شــیدای یكت ڕۆ نگشــ
دەقك دەگرـت ئستۆ و ئویش ل جگی خۆیوە ڕووناكی 
دەخات سر بشك لو مژووەی ك ڕۆمانك لـی دەدوـت، 
ـــاری  ـــاكی دەخـــات ســـر ب ـــدا ڕوون ـــشوە ل گانوەكانی ول

و پـگی كۆمیتی ئو كـاتی كـۆمگی كـوردی و شـون 
ھاوكـات . ئافرەت لو كاتی كـۆمگی كوردیـدا نیـشان دەدات

ــوژی  ــی ت ــافرەت بگــشتی و توانین ــۆ ئ توانینــی كــۆمگ ب
دەومنــــدی ئو كــــاتی كــــۆمگ ســــبارەت ب ئــــافرەت و 
 دەخـات گنـدەواری كـۆمی خونـوخب بارەت بروەھا سھ

ــونرای. ڕوو ــدی بــاوكی شــنگ ن تی تــوژی ك حــاجی زوھ
دەومند و بازرگانی ئو كاتی كۆمگ دەكات و ئحـمدی 

ب دەربینـی . خـانیش نـونرایتی نـوخبی خونـدەوار دەكـات
ــۆرژوای بچــوك  ــوژی ب ــونرایتی ت كۆمناســیانش خــانی ن
 ل جگــــ ــــدا ك ب ــــۆمگدا، ئوەش ل مژوویك ــــات ل ك دەك

ش شۆڕشی پیشسازی بریتانیا ھشتا ل ئورووپای ڕۆژئاوا



 

نكرابوو، وات چینـی ناوەنـد یـان بـۆرژوای پیـشسازی ھـشتا 
 لــــۆرم ــــاواش ف وەكــــو چینكــــی خــــاوەن شــــووناس ل ڕۆژئ

  .نبووبوو
ــــۆگەرەوە، ل ڕســــتیكی  ــــۆ ب ــــانوەدا ب گ ل نگشــــ

ئو ڕۆژەی باوكم ل ماكۆ گڕایوە بۆ مـن : ڕاگیاندندا دەت
شـنگ كچـم ئوە بشـووم : "یباوكم گوت. ڕۆژكی ڕەش بوو

شــــنگ ل گانوەكیــــدا ب ڕســــتیكی ڕاگیانــــدن ". دایــــت
دەســت پــ دەكــات ك ئویـــش ل ئنجــامی ڕســتیكی تـــری 
ڕاگیانـــدن ك ھگـــری ھواكـــی دتزـــن بـــۆ ئو دروســـت 

ئویــش ئو ھوای ك بــ ئوەی ھــیچ پرســكی پــ . دەبــت
ــــت ب شــــوو، بم ب ــــت دەدر بكر ــــت ب ــــا دەدر  كــــ؟ ئای

دخـــوازەكی خــــۆی ك مال ئحــــمدی خــــانیی، ك ل كــــاتی 
 ــۆ خــانی چــ ــستنی ئو ھوا ناخۆشــدا ئم مرەكبــی ب بی

بكـو حـاجی زوھـدی، شـنگی كچـی . دەكرد؟ بگومان نخـر
 ،یـستی بازرگـانی پقـوویـش ئئ كی تر كسك دەدات ب

نســت ســان شمكی تپیــاو ســت كژنــی تــر و ش و ســ 
یی ھم . مناریی دوو ھۆكاردا بر كاریگژحاجی زوھدی ل

یكمیـــان بـــۆ ئوەی نیـــدات ب . جـــۆرە كـــچكی بمـــرد دا
ــارا و بــ ســروەت و  ئحــمدی خــانی ك ب الی ئوەوە ناك
ســامان بــوو، چــونك بــاوكی شــنگ پــی وا بــوو مالیتــی و 

ــــا ــــان برھم ندەھن ــــست ھیچی ــــدی . زان دووەم حــــاجی زوھ
كچكی ل برامـبر بارخـانیك پـست و شـتومكی تـردا دا 

وات ب جۆرـــــك كـــــچكی دا ب شـــــیربایی ك . ب ئقــــوی
 گو كـۆمتی ئفرۆشتنی ئافرەتـان و خاسـ ل ویش بریتییئ
ـــر ســـیر  ـــافرەت وەكـــو ھر كـــایكی ت ـــووانی ك ئ دواكوت



 

ـــافرەت  ـــاو و دەكن و پیـــان وای ئ ـــۆ خۆشـــییكانی پی تنیـــا ب
  .نوەخستنوە دروست كراوە

ــــك  جۆر و ب ــــدیان ــــانكی شــــیعری تراژی شــــنگ ب زم
ـــــرددانكی و  مـــــی ب واـــــستنی ھ كـــــاریگری ناخۆشـــــی بی
خۆئامادەكردنی و ئامادەكردنی پداویستییكانی ب بـووكبردنی 
ــات ــدیایكی گورە بك ــو ئوەی باســی تراژی ــتوە، وەك دەگ .

گ ئوە دەگتوە ك چـۆن عاشـقی ئحـمدی خـانیی و شن
ــی شــوكردنكی ل بــاوكیوە، ئو  واش بیــستنی ھــ چــۆن پ
سرگرمی دروستكردنی مرەكب بـووە بـۆ ئحـمدی خـانی 
ــۆ  ــا مرەكبكــی ب ــۆ نووســیوە ت ــامیكی ب ــشتر خــانی ن پ ك

ــــ بنووســــت ــــی پ ــــۆ ئوەی مم و زین ــــات ب ئو . ئامــــادە بك
لـرەدا شـنگ . ل ڕگی نامیكوە پ گیانـدووەداوایشی 

ناڕاســتوخۆ ئوەمــان بــۆ دەگــتوە ك خونــدەوار بــووە و 
دواتــریش دەردەكوــت ك پــشتر الی خــانی خونــدوویتی و 

لـرەدا ئوە . ھر لو ڕگیشوە خانی عشقی شنگ بووە
دەردەكوـــت ســرباری بــارودۆخی دواكوتــووی كــۆمگی 

ــزان كــو ــشتا الی خ ــاوە، ھ ــدا ژی خــانی ت ی كــات ردی ئو ك
ــوێ ئرســتۆكرات یــان خــاوەن  ــدەكان و ب چمكــی ن دەومن
سرمای و سامانكانی كـۆمگ، بنمـایك ھبـوو بـۆ ئوەی 
منداكانیان بخن بر خوندن، ك دیارە خوندنی ئو كاتش 

 ئوەی خونـــدنی ئـــایینی بـــووە، ئویـــش ھر ھـــیچ نبـــت بـــۆ
ــان و فرمــوودەی پغمــبر فــر بــبن شــنگ . شــتك ل قورئ

لگڵ ڕەوانكرنــــــی ئو مرەكبی ك بــــــۆ خــــــانی ئامــــــادە 
كردبـــوو، تنـــانت فرمـــسككانی خۆیـــشی ڕژانـــدبووە نـــاوی، 
ـــــۆ  ـــــی شـــــووكردنكی بو ســـــوختیدا ك ھـــــاتبوو ب واھ

ــن ڕەنــگ ئو ھوا دتز. مرەكبك بــۆ خــانی دەنــرتوە



 

ڕۆكی دیاری ھبووبت لوەدا ك خانی ب ھستكی قـووتر 
 و عیـــشقەكـــانی ئختترەوە دكی ســـســـرەتم و حخ و ب
 ــك كبرەكم ویــش بز، ئر كــاغســ تی خــستبتراژیــدیی

  .تكوی ھناس و حسرەت و فرمسككانی شنگ بوو
ل گـــــــانوەی شـــــــوازی بشـــــــوودانكی شـــــــنگ و 

گدی ڕحـمئ شـوو بكـات ب نگش وەی كدانی باوكی بن
ــــــۆمگیكی  دخــــــوازی خــــــۆی، ســــــیما و ڕووخــــــساری ك
ــــدا  ــــت، ك تی ــــژوو ئاشــــكرا دەب ــــزی م راووتــــووی پدواك
مرۆڤكان بتایبتی ڕەگزی مـ نك ھـیچ مـافكی بیـاردانی 
نیی، بكـو ل بیـاردانی چارەنووسـی خۆیـشیدا ھـیچ پرسـكی 

ــت ناكر پــ. وە دەكــات كــدا باســی ئ  شــنگ ل گانوەكی
چنـــــــــد ئـــــــــاواتخواز بـــــــــووە ئوەی بیـــــــــستی لبـــــــــارەی 
شووكردنكیوە و ئوەی پیوە خریـك ل ئامادەكـاری بـۆ 

ــاڵ بــت ــووكی ھمــووی خی ــشتنی ب ب ــاش ل . ڕۆی ئم خی
نــاخی خۆیــدا ب خیــاكی ئفــسانیی تــر دادەپۆشــت، ئویــش 

ـــای ئوەی ك ـــو ئوەی ل خی ـــت ئحـــمدی خـــانی وەك ببین 
داستان كوردییكاندا ڕوو دەدات ب ئسـپكی بـۆز بـت و ئم 
ــت و برەو  ــاڵ بگر ــاین ب ــشتی خــۆیوە و ئســپی ت ـــت پ بھاو

بم . شـونكی ھنـد دوور ھبـن دەســتی كسـی پـ نگــات
دیارە ھر زوو داوی ئم خیا قـووڵ و فـراوان دەپچـت و 

نگڕاســـتی شـــ ی كـــا ـــیع ت ـــاو ئو واق ـــۆ ن ـــتوە ب ڕدەگ 
بمرددانیتــی ب پیاوــك ك تــا شــوی بــووكنییكی ھیچــی 

شنگ لو شـوەدا زانـی ك ئو دراوە ب . لبارەوە ندەزانی
 ل ـــی ـــیچ شـــتكیدا شـــایانی ئوە نی ـــۆگن، ك ل ھ ـــوكی ب خ

ـــك بـــتوە ـــو ئم نزی ـــی الوی ناســـكی وەك ئمش ئو . كچك



 

ــایتی بردەوام  نــاعدالتیی كــۆمیتییی ك مــژووی مرۆڤ
  .دروستكرتی

شـــنگ ل گـــانوەی ڕووداوی ببـــووكبردنی و شـــوی 
بـــــــــــووكنیكی و چـــــــــــۆنتی ھـــــــــــاتن ژوورەوەی زاواو و 
جبجكردنی ئركی خۆی وەكـو ھر بـووككی تـر و خیـای 
بردەوامیـــــشی الی ئحــــــمدی خۆشویــــــستی ب زمــــــانكی 
شـیعریی ناســك دەدوێ و برجسـتی ئو تراژیــدیای دەكــات 
ك جیــاوازییكی ئوتــۆی نیــی ل تراژیــدیای دەســتدرژیكردنی 
پیاوكی دڕنـدە بـۆ سـر ھر كچكـی گنـج ك كـچك ب ھـیچ 
ــــــیچ  ــــــی، بم ھ شــــــوەیك بو دەســــــتدرژیكردن ڕازی نی

ــی ــگ. دەســتكی ڕەتكردنوەیــشی نی ڕ ل نگــرەدا شــی ل
گانوەی تراژیدیای شووكردنكی و كستی مـردەكیوە 
برجســـتی سروشـــتی ھاوســـرگیری و پكھنـــانی خـــزان 
دەكـات ل كــۆمگ دواكوتووەكــانی وەكــو كــۆمگی ئــمدا، 
ك چـــۆن تنیـــا ڕەگزی یكم لو پرۆســـسدا ئامـــادەبوونی 

راوە و ھی و ڕەگزی دووەم ڕەگزكی بالوەنراو و پاسیڤك
ل گانوەكـــانی . تنیـــا ڕۆـــی بركـــار دەبینــــت و ھیچـــی تـــر

 ـــــــاش ســـــــیانزە ســـــــاڵ ل ـــــــردی پ ی مـــــــو شـــــــنگدا ئق
ــت یان دەمركرگیرییوە . ھاوســــشبینی ئ ر پنخــو دەشــ

ـــات ك دوای مردنـــی مـــردەكی، شـــنگ بگڕـــتوە بـــۆ  بك
 بایزیـد و ئم جارەیــان وەكـو بوەژنــك ك ب پـی بنماكــانی

شریعتی ئیسالم خۆی خاوەنی بیاری خۆیتی، شـوو بكـات 
ــــی  ــــاتش ژن ــــاكو ئو ك ب ئحــــمدی دخــــوازی خــــۆی ك ت
ــــــــادەوەریی عشــــــــق قوكیوە  ــــــــار ی نھنــــــــابوو، ب دی
ــداری  ب دەكــرد و داســتانی درەكوی مككانی تــــسكفرم

بم ھشتا شـنگ ئو مـافی پـ نادرـت . پ دەنووسییوە



 

ی تراژیـــدیای بشـــوودانی ب ئقـــوی شـــوو بكـــات ب ك دوا
ئمش ئو ڕاستیی دووبارە دەكاتوە ك . ئحمدی دخوازی

پـــش )  نریـــت-عـــورف(ل كـــۆمگ مـــسومانكاندا زۆرجـــار 
شرع دەكوـت، ك ئوەش بنمـایكی زیـاتر دواكوتـووانی 
ــانی ك ســرباری چوارچــوەی تســكی  ئم جــۆرە كۆمگی

رع داخراوتـر شش ریت زۆر لشتا نت، ھندێ بابرع بۆ ھ
و تووندترە، وات نریت لو باراندا بادەسـت دەبـت بسـر 
شرعدا و ئو مـاف سـادانی ك شـرع ل ھنـدێ بارودۆخـدا 
ــــت ئاســــایی شــــرع بالوە  ب ڕەگزی دووەمــــی دەدات، نری

 خـــاوەنی دەنــــت و ڕەگزی دووەم وات مـــ ناتوانــــت ببــــت
  . بشك لو ماف سادانی ك شرع پی بخشیوە

  
  حاجی زوھدی بازرگان

حـــاجی زوھـــدی بازرگـــانكی نـــاوداری بایزیـــدە و بـــاوكی 
دی خــــانییحــــمویــــستی ئی خۆشنگد . شــــحــــمــــشتر ئپ

ـــد ســـورەتكی  ـــردووە و چن ـــدەواری ك ـــری خون ی فنگشـــ
. ر كردووەقورئان و چند فرموودەیكی پغمبری پ ئزب

 وە دەكـات كـاتوەكانی خۆیـدا باسـی ئانگ ل نگم شب
باوكی ل حج دـتوە، ئم تمنی حڤدە سان دەبت، لنـاو 
ــاوكی ئو  ــاوانی ك دــن بــۆ بخرھــاتنوەی ب ئم ھمــوو پی

دواتـریش . چاوی لسر مال ئحمد دەبـت و عاشـقی دەبـت
ــــــدین  ــــــار چن ــــــۆڕنوەلســــــر گی دارچن ــــــام دەگ ك . ن

خۆشویـــستییكیان لنــــاو خكـــدا بــــو دەبـــتوە، حــــاجی 
زوھدی شنگ ل برامبر پست و زـدا دەدات ب ئقـوی 

ــان ــدی بشــك لو ڕووداوانی ڕۆمــانك . ماكۆی حــاجی زوھ
 ،یوە ھدی خــــــانییحــــــمئ ــــــدی ب دەگــــــتوە ك پیوەن



 

ۆشی تـری ڕووداو و لوشوە تیشك دەخات سر ھندێ گ
ككانی ناو دنیای ڕۆمانتییسك.  

حــاجی زوھــدی ئگرچــی ل دوە پــی ناخۆشــ ددان بو 
ڕاســتییدا بنــت، بم ناتوانــت خــۆی ل بینینــی ڕووداوكـــی 
 ب لرەكبارینی بارانی ڕەش یان م نابینا بكات، ك قینڕاست

ئو خم . داكاتی بخاكـسپاردن و تقینكردنـی ئحـمدی خانیـ
بۆ ئوە دەخوات ك بارانی ڕەش جل نویكانی پیس كـردووە 
ـــوو دەیـــانگوت  ـــوی لوە ب ـــوو ك گ ـــر ئوە ب و لوەش خراپت

حـاجی زوھـدی ل . كفنكی خانی وشك و باران تڕی ناكـات
ــۆچی  ــدا دەپرســت باشــ ئوە خــانی مــرد، بم ب گانوەكی

ارــت؟ دیــارە حــاجی بــارانی ڕەش ل دوای مــردنكی ئو دەب
زوھـــدی ھســــت ب نھنیــــیك دەكــــات و دەشــــزانت بــــارینی 
 تیش كتـایبب ،یوە ھتی خانییسك یوەندی بب پرەكم
بـارانی مرەكب ناتوانـت كفنـی خـانی تڕ بكـات، بم حـاجی 
زوھدی وەكو بازرگانكی چـاوچنۆك ك ڕازی نبـوو شـنگی 

ــدات ب ســیدا خــانی، ئگر  ــات، كچــی ب درۆ لگڵ خــۆی نك
ئوا دەزانــت ك خــانی كســك پگیكــی برزی الی خــودا 
ھی، بۆی ل مرگی ئودا لبری بارانی ئاسایی، بارانی ڕەش 

ــــــت رباری . دەبارــــــدی ســــــ ھروەك دەشــــــ حــــــاجی زوھ
 ـــت كخـــوداوە، وای بـــۆ بچ نزیكـــی خـــانی ل ســـتكردنی بھ

ئاســــمان ل ب كرەكــــان م ــــارانی ڕەش ی ــــدا ب ــــۆچی خانی  ك
 ەق و نامرۆڤـــ كـوی دت بۆ ئك بت، جۆرە سزایندەیبار
. ڕگی ندا درەختـی عیـشقی خـانی سـوز بـت و بر بگرـت

وات دەش ل پشتی گانوەكانی حـاجی زوھـدییوە جۆرـك 
ھر ئوەش . ل ھســت ب تاوانبــاربوونی خــۆی ئاشــكرا بــت



 

 بـــاران بیك و ب دەتگـــوت ئو: "وای لـــ دەكـــات ك بـــت
  ".٦٥ل..تن بسر مندا دەبارت

حــاجی زوھــدی دەگــتوە ك كــات گیــشت گۆڕســتان، 
 و چـووەتدۆستی نزیكی خانی بوو، خراپ ل ر كرە كوئۆم

ھروەك حاجی زوھدی . پشوە و ب جۆرك پی ڕابواردووە
ــۆمری  ــارمتی ئ ئاشــكرای دەكــات ك ســرباری ئوەی ئم ی

وە، بم لو ڕۆژەوە ك پــــش حڤــــدە ســــاڵ خــــانی داوای دا
ـــاجی  ـــۆمر ل ح ـــر ئ ـــداوەت، ئیت ـــردووە و ئم نی شـــنگی ك
زوھدی چووەت سنگرەوە و ل ھر جگیك حاجی ببینت 

ــــــبر دەكــــــات ــــــدی برام ــــــسی ڕەق و توون ئمش ئوە . ق
دەگینت ك ئۆمر ب ڕاستی خانی خۆشویـستووە و پـی وا 

نی ل ئاسـتكدای ك ناشـت ل بـابتكی وەھـادا كس بووە خا
دەســت ب ڕوویوە بنــت، بتــایبتی بازرگــانكی چــاوچنۆكی 
وەكو حاجی زوھدی ك ھموو خواست و ویـستی ئو پـارە و 
ســــامان و لو پناوەشــــدا كــــچ گنــــجكی دەدات پیــــاوكی 

لـــــرەوە ب ئاشــــــكرا . شســـــت ســــــانی خـــــاوەن ســــــ ژن
رچنــدە كــۆمگی كــوردی ســردەمی خــانی دەردەكوــت ھ

نبـــووەت كـــۆمگیكی پـــشسازی، ســـرباری دەركوتنـــی 
ـــانی  ـــاوخۆیی و برھمھن ـــشی ن ـــدێ بنمـــای ســـادەی پی ھن
ھنــــــدێ شــــــتی دروســــــتكراوی ســــــادە، بم بازرگـــــــان و 
دەومندەكان سرباری خراپیی دابونریت و كولتـووری ئو 

ـــان لگڵ كـــاتی كـــوردی، ئوان دیـــسان و ەكـــو كـــا مامی
  .ئافرەت كردووە

 ـــات ك ـــدا باســـی ئوە دەك حـــاجی زوھـــدی ل گانوەكی
ــرزا ســبری  ــردووەت الی می ــۆمر ب دادی خــۆیی ل دەســتی ئ
ڕاوژكــاری میــر ئبــدولفتاح، بم میــرزا برســیڤی داوەتوە 



 

ك لســــر ئو بـــــابت نڕوات ب بیـــــانووی ئوەی ك میـــــر 
ــــــتئــــــۆمری خــــــۆش د ری . ەوــــــۆم ــــــۆچی میــــــر ئ ئایــــــا ب

خۆشویستووە؟ تۆی بیت ئۆمری مامۆستای خانی پشتگیری 
ھوـــستی خراپـــی میـــر عبـــدولفتاحی كردبـــت؟ ل ڕاســـتیدا 
نخر، چونك ئۆمر ل باسكردنی مژووی ملمالن و ناكۆكی 
میـرە كوردەكانـدا بـۆ ئحـمدی خونـدكاری ڕۆكـی ئاشــكرای 

گزیاتر پ ئاگـای خانیـدا بینیوە لتی ھۆشـیار و بسـیاندنی ك
و تنانت كـات شـرەفنامی دەداتـ بیخـونتوە و خۆیـشی 
ــــاوی شــــون و كســــكاندا  ــــدێ بش و ن ــــی ھن ل ڕاڤكردن
ـــارمتی دەدات، زیـــاتر خـــانی دەخـــات ســـر ڕـــگی گڕان  ی
بدوای دۆزیــنوەی ھۆكارەكــانی الوازیــی كســتی كــوردی و 

بم ڕاسـتییكی ئوەی ك میـر . ردنیانـدالگڵ یكتر ھنك
سرسام بووە ب دەنگبژیی ئۆمر و حزی ل گۆرانی وتن و 

  .قورئان خوندنكی ئۆمر بووە
حـــاجی زوھـــدی وەكـــو بازرگـــانكی فبـــاز ل گانوەكیـــدا 
بۆمان دەگـتوە ك ویستویتی ئـۆمر ڕازی بكـات و بیبـاتوە 

 گــاتی ب قــسكانی حــاجی زوھــدی بــۆ بدلــیس، بم ئــۆمر
ھـاتووە و پـی گوتـووە ئو كـورە، ل ھر كـویك بـت بــۆ ئو 

كڕۆح . وەكــو ی چــاوی دڵ یــان ب ــت، بچــاو ھــیچ نابین و بئ
ھروەھا ئۆمر باسی ئوە دەكات ك گڕانوە . شتكان دەبینت

 بۆ بدلیس بۆ ئو ببـ دوو چـاوی تیـژ تـا ھمـوو جوانییكـانی
كی نیـــیـــت، ھـــیچ مانـــایببین ـــدی خـــۆیی پـــوە . زش ئمئ

دەگینت ك ئۆمر دی نایت بچتوە ناو بدلیس و نتوانـت 
شارەك وەكو ئوەی ھی ببینت، یان ل ڕاسـتیدا پكـشی ددان 
ــاو  ــازاركی وەھــا ســختدا ناكــات ك لن بخــۆداگرتن لبردەم ئ

ی ئاسایی ئو شارە ببینــت ك بدلیسدا بت و نتوانـت ب چاو



 

م وایبوونی ئ ك لشكی وەكو بر بستـی باشـترە . ھپ بـۆی
ھر ل دوورەوە ب چاوی دڵ یان ب چاوی ڕۆح بدلیس ببینـت 
 رزەكــاری خــۆی بی و ھمنــدا و شــارەی ككــانی ئو جوانیی
دوو چـــاوی بینـــاوە تـــدا بســـر بـــردووە، ئـــستا ل یادەوەریـــدا 

جوانییكانی ئو شارە و سیما و خاستكانی یاد بكاتوە ھموو 
و ب زینـــدوویی بیانپارزـــت، نك ب كـــوری بچـــتوە ئوێ و 

  .نتوانت ھیچ ببینت
حـــاجی زوھـــدی بـــۆ بـــۆگەرەوەی دەگـــتوە ك چـــۆن 
 ،یـداوەتمـیش نیی كردووە و ئكدی خانی داوای كچحمئ

 شــوك دەچـــت الی ھروەھــا باســـی ئوە دەكــات ك چـــۆن
 ـــات و واز ل ـــات ك ناموســـی ئو نب ـــ دەك خـــانی و داوای ل

ھروەھـا . شنگی كچی بھنت و ل ھۆزانكانیدا باسی نكات
 ی خـــواجمـــا ی لـــگدواتـــر چــۆن ڕ وە دەكـــات كباســی ئ
 ی كچی بداتنگیاری داوە شوتووە و بی ماكۆیان كقوئ

 داوەت ئو پیرەمــــردە و و ھر واشــــی كــــردووە و شــــنگی
دیسان . لبری ئوەش بارك پستی خۆشكراوی وەرگرتووە

 ی بنگی شكرددانمی بواچۆن ھ وە دەكات كباسی ئ
 وای زانیـــوە ك نگرەتا شـــخـــۆی گوتـــووە و ســـ نگشـــ

پاشان حـاجی زوھـدی باسـی سـیمای . داویتی ب مال ئحمد
بشـــوودانی و ھروەھـــا شـــنگ دەكـــات ل بیـــستنی ھواـــی 

باسی ئو ڕەشیی دەكات ب پنجكانی شگی كچیوە بـوون 
 ل كت تــا ڕەشــییــدەگرك ئــاو ھیســینم نگو چــۆن شــ

ــاتوە ــدی ســبارەت ب . دەســتی بك ــانی حــاجی زوھ گانوەك
شنگ و كاردانوەی شنگ برامبر ب ھوای بشـوودانی 

.  خۆی پـشتر دەیانگــتوەھمان ئو گانوەی ك شنگ
ئمش ســوودی فرەگــەرەوەی ك چــۆن ھر گــەرەوەیك 



 

ل گۆشنیگای خۆیوە ڕووداوەكان دەگـتوە و سرئنجام 
ھموو موداكانی ڕووداوە جۆراوجۆرەكان و كسكان زیاتر 

  .ئاشكرا دەبن
ھروەك ل پشتی گانوەكانی حاجی زوھدییوە، بنما و 

تخاس ـت بكی چـاوچنۆك ئاشـكرا دەبتی بازرگانسكانی ك
ـــگی مـــاڵ و  ـــا ل ڕوان ھمـــوو خاســـتكانیوە، ك چـــۆن تنی
ســامانوە ســیری ھمــوو شــتكان دەكــات و چــۆن پــداگری 
 ك دایو ســــامانـــــ ل لســــر ئوە دەكــــات ك بھــــای مرۆڤـ
ھیتی، وات ئگر كسـك سـامانی ھبـوو ئوا ب ئنـدازەی 

ــــتبــــی  نــــرخ دەبرز و بی بكتییســــی ككســــامان . ل
برامبریـشدا ئو وەكـو بارزگانــك یـان خـاوەن ســرماییك 
 ڕوو ك دەخـات تیییكـۆم و چینژە یان ئو توڕوانینی ئ
پیـــان وای زانـــست و زانیـــاری و كتـــب شـــتك نـــین كســـتی 

. بــكنمرۆڤكــان بھــز بــكن و پــگ و پلوپاییــان بــۆ پیــدا 
 ـــــت كنم دەھرھب تو دەاللكی تـــــردا ئئاســـــت ش لمئ
ــابووری بــوونی كــۆمیتی  ســامان، یــان ب دەربینكــی تــر ئ
تاككس دیاری دەكـات، ئگر ئـابووری وەكـو برھمـی كـار 
 م بدا، بكبۆچــوون ل یك ھــزیكیی ــت، ئوا ن یر بكرســ

ی ھر كس ئاشـــكرا دیـــارە مبســـتی حـــاجی زوھــــدی ئوە
 ب كی دژ و ناكۆكوانینش تمئ ،ت بوونی نییبسامانی ن

ــارە ڕوانیــنكی حــاجی زوھــدی و . كــۆی بنمــا مرۆییكــان دی
زۆرـــــك لوانی بھـــــای مـــــرۆڤ ل ســـــامانكیدا دەبیـــــنن، 
ئاوەژووكردنوەی ئو بۆچوون ماركسیانی ك پی وای كار 

ــاری دەكــات ــوونی كــۆمیتی دی ــدە تــوانینكی ھ. ب رچن
حـــاجی زوھـــدی بازرگـــان زیـــاتر ل ســـدە و نیوـــك ل پـــش 

  .تزەكی ماركسوە دەركوتووە



 

-٧-  
  

  بوھاری شاعیرك ل پراوزی خانیدا
 وە دەكــات كوەكانیــدا باســی ئانگ ل ك و شــاعیرەیئ
چـــۆن شـــیعری نووســــیوە و ب والـــی و خلـــیف و ســــوتانی 

نیــوەتوە و ئوەشــی ب زمــانی تــوركی عوسـمانیدا شــیعری ھۆ
كـــردووە، ب ئومــــدی ئوە بــــووە ڕۆژــــك بــــت ل كۆشــــكی 

ــت بی ھــای ـــان جــگ و پ ــارەی ئحــمدی . سوت لبر ئو ك
ــوردی  ــانی ك ــردووە و ھــانی داوە ب زم ــشتی ك خــانی سرزەن

ــست . بنووســت ــردووە ك پوی ــاس ك ــۆ ب ھروەك ئوەشــی ب
 باشــتر بــت، ل كاتكــدا ك زمـانی خــۆیی ل زمــانی تــوركی پــ

ــراوە ــۆ ك ــالیی ب ــراوە و الی ــۆش ك ســرەتا . ئو ب كــوردی گ
بوھاری ناچتــ سـر قـسی خـانی، بم دواتـر لوە بئومـد 
ــت ك دەنگــی ب ئســتان بگــات، ملكچــی داواكی خــانی  دەب
دەبـــــت، بتـــــایبتیش ك دەبینـــــت خككـــــی زۆر ل خـــــانی 

اری ســـرباری ڕق و ئیرەییبـــردن و بم بوھـــ. كۆبـــوونتوە
ــــی  ــــۆچی خك ــــات ك ب ــــی ل خــــانی، پی بوە دەب غیرەكردن
ــــان داوە ــــریش دەوری خانیی ــــ و كســــانی ت . ئاســــایی و فق

بوھاری ل گانوەكیدا لوە دەدوـت ك خـانی باسـی جور 
و ستمی تورك و عجمـی بـۆ خـك دەكـرد و دژی شـڕ و 

 و ســـتمی ئو دوو دەوت ئـــاژاوە و بـــاج و خراج و مكـــان
 روەھا خۆیشی لك دەكرد و ھی بۆ خقس ناو ئیسالمییب
ڕەخنگرتن ل میر و ئالتی خۆپرست و ئقلگوی كوردان 

خــانی ســرگرمی باســكردنی . بــۆ ڕۆم و عجم ندەپاراســت
ـــوو ـــك ب ـــانی خ ـــوو ب . ئازارەك ـــی كردب ئوەش وای ل خك

. ی بــكن و ل دەوری كـــۆببنوەچــاوی ڕــزەوە ســیری خــان



 

ئویـش لبر دوو . دیارە بوھاری ڕقكـی زۆری ل خـانی بـوو
یكمیان پلی شیعری خانی ل ئاستكدا بـوو ك بوھـاری : ھۆ

دووەمیش بوھاری كسـكی . ل سبری ئودا شاردرابووەوە
پراوزخراو بـوو ل الین خـكوە، ل كاتكـدا خـانی جـگی 

ســرباری ئوە . ستی و متمــانی خــك بــووڕــز و خۆشویــ
ی "شـتی سـرحدان"بوھاری خۆی دەیگـتوە ك چـامی 

. ل مال ئحــــمدی خــــانی دزیــــوە و پاشــــان نووسیوـــــتییوە
كوات بوھــــاری ل میــــانی گانوەكانیــــدا، كســــتی خــــۆی 
 ی خـۆی ئاشـكرا دەكـات كقینت و شووناسی ڕاسـتندەناس

 بووە و ئامـادەبووە و ئاواتیـشی خواسـتووە كستییكی الواز
ك ببت شاعیری دەرباری سوـتان و بتنگ زمـانی دایكـیوە 

ھروەك ل گانوەكانیدا دەردەكوت ك كسكی . نھاتووە
غیــرەكر و ڕقــاوی بــووە و پاشــانیش دزی ئدەبیــی ل خــانی 
 ــای ــووە ك بیتوانی ــاواتخوازی ئوەش ب ــانت ئ كــردووە و تن

ــــات ئمش نمــــوونی شــــاعیری بچكــــۆل و . خــــانی لنــــاو بب
ـــش ئم جـــۆرە ڕۆشـــنبیرە  ـــرگن، ك ھمی كســـتی الواز و گ
ـــان نك ھر خۆیـــان خزمتكـــاری دەســـتن، بكـــو  بچووك
 ــستدا ك وھ ردەم ڕۆشــنبیری ببــشن ل بربســتی سختی
خانی نمـوونی یكمـی ئم جـۆرە ڕۆشـنبیرە خـاوەن فیكـر و 

ـستوــژووی ھم ل گـردایی ڕۆشـنبیری ڕەخنگپـ و ل ی
ــــــستادا . ئــــــمدا ئ ل ك یكتــــــیفگن بوھــــــاریش نمــــــوون

ـــــانی  ـــــاری زۆر ل شـــــونكوتووانی خ شـــــونكوتووانی بوھ
  .زۆرترن ل كۆمگی ئمدا

بوھاری ل گانوەكانیدا ددان ب ھندێ ڕەفتاری ناجۆری 
ردوویتــــی، لوانش خۆیـــدا دەنـــت ك برامــــبر ب خـــانی ك

ـــژەی چـــامی شـــتی  و در ـــرۆك ـــات ك بی باســـی ئوە دەك



 

" دـوانی بایزیـد"سرحدانی ل خانی دزیوە و ب ناونیشانی 
ـــوو ك . نووســـیوتییوە بم خمـــی گورەی بوھـــاری ئوەب

خــانی ن ڕووبڕووی خــۆی و ن الی ھــیچ كس ب وشــیك 
ــــارە ئم ھوــــس. باســــی ئوەی نكــــرد تش بھــــزی و دی

كسك دزی ل بكـات . لھاتوویی كستی خانی نیشان دەدات
ــت كچــی ب وشــیكیش باســی نكــات ردەوامــیش بیبینو ب .

 چــــۆن شووشــــ وە دەكــــات كروەھــــا بوھــــاری باســــی ئھ
مرەكبكی نایابی خانی دزیوە، ب مبستی ئوەی جوانترین 

ی ك خــانی بم ســیحری ئو مرەكب. شــتی پــ بنووســت
 ب لرەكــارینی م خــۆی دروســتی كــردووە، ھاوكــات لگڵ ب
ڕۆژی بخاكسپاردنی خانیدا كاریگریی زۆر نرنییان لسـر 

بۆنی مرەكبك ك . بوھاری شاعیری كستی الواز ھبووە
 كی لیككی ناخۆش، وەكو مۆتالی بوھاری گۆڕاوە بۆ بۆن

ســت و نــاخی بوھــارییر ھســھــاتووە ب یــشتووەتوە و گ
 ـــ ـــووە ب ـــك ناچـــار ب جۆر وە، بـــتنبھب ھرەكوەی مئ
 كبرەكم ت، شووشــبنووســ ــ ــۆی پ ئوەی شــتكی ئوت

بم بوەش ھـــشتا ل كـــاریگری ترســــناكی ئو . بـــشكنت
دەشــ ئم وەھــا لــك بــدرتوە . مرەكب ڕزگــاری نبــووە

 و گورەی وەكو ئوە كاریگری ئاشكرای كستییكی خاون
ئحمدی خانی بووە بسر شاعیركی كستی الواز و دز و 

لــرەدا ڕۆــی ئرنــی فرەگــانوە . ملكچــی دەربــاری میــرەوە
 و شـــتانك ئتییســـر كھ تی كـــایب ـــت بت ئاشـــكراتر دەب
 یوەنــــدییی پــــژەی ڕووداو و جــــوودر ل وە كتــــدەگ

ەنــــدی ڕاســـــتوخۆی ب ئۆرگانییكــــانی نــــو ڕۆمــــانك پیو



 

یوەوە ھتی ئســــــوە بوھــــــاری دوو ڕاســــــتی . كرەشــــــل
ــت نتی خــۆی دەدركســك بارەت بــان الوازی و . ســ یكمی

ئیرەییبردن و ڕق جوونرتی، ك ئمانش خاستی كسـتی 
نگتیفن چ ل ژیانی ئاسـاییدا، چ ل دەقكـی ئدەبیـدا بتـایبتی 

 ل كـــی نـــزیكژانر وەڕۆمــان كـــو واقـــیعواقیــع و ژیـــانی ن .
 زمـــانی تـــوركی ل وەدا كب یتییســـم كدووەم دداننـــانی ئ
كـوردی پـ باشـتر بـووە، لبـری ئوەی خون بوەوە ببینـت 
ــانی خــۆیوە پســن  شــیعرەكانی ل الین جمــاوەر و ھاوزمان
بكــرن، ل خمــی ئوەدای ســوتانی عوســمانی و والییكــان و 

ــری با ــانت می ــكنتن ــد پســنی شــیعرەكانی ب ــا . یزی ھروەھ
 خـانی كـردووە و ب دووجـار دزی ل ـت كوەشدا دەنددان ب

ــ بكــات ــشی ل ــووە دزی تری ــرۆكی . ھیــوای ئوە ب ــك بی جار
 ـتدزیوە، جاری دووەمیش دو دانی لرحی ستی شچام

ــوە ــوو ئمــانش نگتیفتــر . مرەكبكی دزی خــاكی ل ھم
اری بردەوام ئاواتخوازی ئوە بووە ك خانی ئوەی ك بوھ

ھر بۆی باسی ئوە . لناوبچت و خۆی ببت شاعیری یكم
دیارە ئوەش . دەكات ب ھوای مردنكی زۆر دخۆش بووە

خاستكی زۆر نامرۆڤانی بتایبتی بۆ شاعیر ك ب حیساب 
. تكسكی ناسك، كچی ئم ب مردنی كسانی تر دخۆش ب

ــــت بوھــــاری كســــتییكی الوازی  وــــرەوە دەردەك ل واتك
بچووك بووە وەكو كستی زۆرـك ل ڕۆشـنبیران و ئدیبـان 
ك سرباری ئوەی بھرەیكی جیاوازیـان ل خكـی ئاسـایی 

  .ھی، بم ل ڕووی كستییوە الوازن



 

  
 - ٨-  

  مال فرید
گــانوە ل كســتییكی تــری نــاو دەقك ك ئو بشــی 

ڕۆمـــانكدا پیوەنـــدی ب خـــۆی و میـــرزا ســـبری و كـــابرای 
دەماكــــدار و چوونیــــان بــــۆ الی خــــانییوە ھی دەگــــتوە، 

باســی ئوە دەكـات ك چــۆن ب فرمــانی . ئویـش مال فریــدە
ـــــابرای  ـــــر و ك ـــــاری می ـــــرزا ســـــبری ڕاوژك ـــــر لگڵ می می

ی خـانی، دەمامكـداردا نـزیكی بیـست ڕۆژـك پـش گیانـسپاردن
چوونت الی خانی و ئو ئستا ب پشیمانییوە گومانی ئوە 
دەكات ك لو سرداندا ك بۆ وریـاكردنوەی خـانی و داوای 
ــــان  ــــرزا و دەمامكــــدار خانیی ــــووە لــــی، می پشــــیمانبوونوە ب

مال فریـد ب جۆرـك باسـی مرەكب . دەرمانخوارد كردبـت
ت ش ھــاواركردنی بـارین یـان بـارانی ڕەش دەكـات كت پـنـان

ــش  ــت و پ ب دەباررەكم تی كــو ــوری فاســق ئم بینی تمی
 كـم و كفـنھ ـت بــت دەبوی خـانی بككر كفنوەی بئ

ئمش ل ئاستی نگـوتراودا ب الی مال فریـدەوە . تڕ نابت
بگی گورەیـی و مزنـی و خـاونی خـانیی ك ئـستا گیـانی 

فنـدای، كچـی بـارانی ڕەش یـان مرەكب سپاردووە و لناو ك
ئم حــات ھر ئوە . دەبارــت و بر كفــنكی ئو ناكوــت

نبوو ك مال فرید ڕابچكنت، بكو دـەق و بـسۆزكی 
ــــریش دەترســــنت و  ــــرزا ســــبری ڕاوژكــــاری می وەكــــو می

بتـــایبتی ك ئو مال فریـــدی لگڵ . دەكوــــت گومـــانوە
ـــر ـــدا ب ـــانی خۆی ـــانی خ ـــۆ ئوەی برپرچـــی بۆچوونك دووە ب

. بــــدەنوە و ناچــــاری بــــكن داوای لبــــووردن ل میــــر بكــــات
ھروەك مال فرید ل گانوەكانیدا پردە لسر فبـازی و 



 

ـــات و  ـــر ال دەب ـــاری می ـــرزا ســـبری ڕاوژك ـــووچیی می ھیچوپ
ھاوكاتیش ناڕاستوخۆ باسی سـاویلكیی و دەبنگـی خۆیـشی 

 وە دەكات كبرییداوی میرزا سـ وتووەتو جۆرە كچۆن ب
و ئستا ئم خۆی وەكو بشـداری تـاوانی دەرمـانخواردكردنی 
ــازاركی گورەی  ــارە ئوەش ئ ئحــمدی خــانی دادەنــت و دی

  .وژدانی بۆ دروست كردووە
 خــانی ك بارەت بریـد باســی دوو خــاڵ دەكــات ســال فم

ت ھتا پاساو بۆ باری دەش بۆ ئوە باسی ئو دوو خا بكا
ویژدانــــی خــــۆی بھنــــتوە، ك ھاوكــــاری میــــرزا ســــبری و 
ـــمدی خـــانی  ـــۆ وریـــاكردنوەی ئح ـــداری كـــردووە ب دەمامك

ـــدازەیك لبـــارەی . مامۆســـتای ـــا ئن ـــان مال فریـــد ت یكمی
ڕایكانی خانی لسر ئیبلیس دەچـت سر ڕای میرزا سبری 

یی ئیبلیسی كردووە، ب و ئو ھوستی خانی ك باسی مزن
دووەمیشیان سـبارەت ب . كاركی دژی پیامی خودا دەزانت

 چـــۆن خـــانی داوا ل ـــراج، ك ـــارەی میع قـــسكانی خـــانی دەرب
ــت دیــداری پروەردگــار و  كی تــر بچر دەكــات جــارــب پغم
پرسیاری سبارەت ب زۆر شت ل بكات ك ئو پرسـیارانی 

مالی قـارس و زۆریـنی مالی خانی دیارییان دەكات ب الی 
كـات .. ئو سردەموە الدانكی ئاشكرای ل بنماكانی ئیسالم

مال فرید ل سردانیدا بۆ ئرزەڕۆم مالیكی خكی قـارس 
ل خانكدا دەبینت، ئو مالی باسی ڕایكانی ئحمدی خـانی 

كــــات مال فریــــد . لســــر میعــــراج بــــۆ مال فریــــد دەكــــات
ڕوە، دەگتنم و زیـن دەخـوی مزیـد و دیبـاجوە بـۆ بایـت

دەچت سـر ڕای مالی خكـی قـارس و بـوا بوە دەھنـت 
یامی ئیسالمتی دژی پخانی نووسیو وەی كال . ئم واتك

فرید ل گانوەكیدا ھوڵ دەدات دەرەچیكی ڕزگاربوونی 



 

ــازارە ویــژدانییی ب ھــۆی چــوونی بــۆ  الی خــانی خــۆی لو ئ
ئو . لگڵ نـــردراوەكی میـــردا دووچـــاری بـــووە بـــدۆزتوە

ــیس و  دوو خــای ل ســرەوە باســمان كــردن، مســلی ئیبل
میعـــــراج ھردووكیـــــان پاســـــاوی مال فریـــــدن بـــــۆ ئوەی 
ناڕاستوخۆ ڕەوایتی بدات ب ھاوكاریكردنكی لگڵ میـرزا 

  .سبریدا
بۆ بشـداریكردنكی مال فرید لگڵ ئوەشدا ك پاساو 

 ســـــت برم و ھو شــــــــشتا باســـــی ئم ھوە، بــــتندەھ
ڕووزەردییی خۆی دەكات ك بو شوە و بۆ وریاكردنوەی 
خانی كوتووەت تك ڕاوژكـاری میـر عبـدولفتاح و كـابرای 

ل ڕاسـتیدا دەمامـك ھمـای بـۆ شـاردنوەی ڕووی . دەمامكدار
ـــات نـــا. ڕاســـتقینی شـــتك ـــدار دـــت ل بـــۆی ك وی دەمامك

 یان ئامادەسازیی ،یك ھوەی ڕاستی شتریدا شاردنرامبب
ـــــك ـــــدانی تاوان ـــــۆ ئنجام ـــــابرا . ب ـــــورەی ئم ك ـــــارە ب گ دی

ھنـــانی ئم كســش بـــۆ . دەمامكــدارە، ھردوو الینكیتــی
الی زاتكــی گورەی وەكــو خــانی ل الین میــرزا ســبرییوە، 

یـــان بـــۆ ئوەی ڕاســـتوخۆ . ییكـــك لم دوو ئامـــانجی ھ
یـان بـۆ ئوەی ئم سـیما دزـوە نیـشانی خـانی . خانی بكوژت

بدات و ناڕاسـتوخۆ پـی بـت ئگر ئوەی ئـم ب فرمـانی 
 ئیــزرائیل موا ئیـت، ئكـی نجبیــن، جدەك میـر داوات لـ

ـــان تـــا بیبینیـــت وات بۆچـــوونی میـــرزا ئوەی ك بم . ھناوم
ــتوە ل دەمامكــد شــیمان بوەی پت بــۆ ئنارە خــانی دەترســ

  .ڕاوبۆچوون و ھوستكانی
دیــارە ل نوەنــدی ھر دەســت و گروپكــی نزانــدا، ل ھر 
ـــدا بـــت ئگر تاككســـی دانـــا و شـــارەزا و لھـــاتوو  بوارك
ــــت،  ــــۆ دروســــت دەب ــــاری ب ــــك نی وا كۆمــــت، ئ ودەربك



 

كــو كولتـــوور یــان شـــتكی بتــایبتی ل ڕیـــزی مالدا ئوە وە
ك مال تـاك تاكیـان لـ دەرچـت، ھمیـش . باوی ل ھـاتووە

زۆرینیـــان دیـــدكی ســـلفیانیان ھی بـــۆ پیوەنـــدی نـــوان 
خۆیان و ڕاعی یان وەلیئمر، ئمش وایـان لـدەكات بردەوام 
دژی ئو تاك مال زانا و لھاتوو و خـاوەن بۆچوونانیـان بـن 

وەزە و شـتی پوپـووچ نـاكن و ڕای تـایبتی ك بوا ب شـع
ئم . خۆیـان ھی لسـر ئـایین و شـرع و كـۆی مســلكان

 كی ئاشــكرا بنــدازەیپیــاوانی ئــایین تـا ئ وەی كرباری ئسـ
 یـان ب ،یفیكـری ئایینیـدا ھ ل ی كفییلما سـو بنھۆی ئ
ـــۆی تـــا  ـــارزن، ب ـــایینی زیـــاتر خۆپ ـــاوی ئ ـــۆی ئوەی ك پی ھ

ندازەیكی ئاشكرا ل دەستوە نزیكن و ئوەش وایـان لـ ئ
دەكات ك ببن نیاری سرسختی ئو تـاك كسـانی ڕیـزی 

ئم ھوـستش . خۆیان ك ھوستی جیاواز لمانیان دەبت
  .ب ئاشكرا ب مال فریدەوە دیارە

  
  میرزا سبری، مرۆڤی پاشكۆ

 -٩-  
 بــــوو، ئو بشــــی میــــرزا ســــبری ك ڕاوژكــــاری میــــر

ڕۆمـــانك دەگـــتوە ك ڕاســـتوخۆ پیوەنـــدی ب خـــۆیوە 
یوە بۆ . ھیگولقھۆی ئ وەكانیشیدا بانگ روەھا لھ

میـر ب شــوەیكی نــامردان و ب تواوی وەكــو چــۆن پیــاوی 
دەســــت دژی ڕۆشــــنبیری خــــاوەن ھوــــست و ڕەخنگــــر 

دیـارە .  خـانی دەدوـتدەدوت، میرزاش ب ھمان شـوە دژی
ئوەش شـــــــتكی ئاســـــــایی و ئوەی ل پیـــــــاوی دەســـــــت 
ــــــی ئو  ــــــۆ ڕازیكردن ــــــت ھر ئوەی ك ب چــــــاوەڕوان دەكر
دەســتی ك ئم ملــكچ و ئقلگــویتی، چــی دەربینــی 



 

ناشـــیرین و چـــی نـــاھقیی برامـــبر ب ڕۆشـــنبیركی خـــاوەن 
  .ھوست و ڕەخنگر لسر دەست بیكات

یـــــــرزا ســـــــبری ل گانوەكیـــــــدا دەیوـــــــت ئوە ب م
بـۆگەرەوە بــت ك میرانـی بایزیــد زۆر خزمتـی ئحــمدی 
 ،رامحكـبوەفـا و نمكی بم خانی پیاوخانییان كردووە، ب
چـــــــونك ب دەربینــــــــی ئو، ئو ھمــــــــوو بخــــــــشندەیی و 
 ی توونـــدی لـــزانیـــوە و ڕەخـــنن ی میرانـــی پـــتیـــدانیارم

ن و تنانت وەكو میرزا دەت ب ڕەوەنـد و بـ ئسـ گرتوو
ئوەش . و ڕەگوڕیش ناوی بنمای میری بایزیـدی بـردووە

 جگــ ب الی میــرزا ســبرییوە ل كفــری خــودا ســختترە و ب
لوەی ك میــرزا دەیوــت ئو دەربــینی خــانی ك ل مم و 

ا خـانی زیندا ھـاتووە ببـ بنمـا بـاس بكـات و ل پـاڵ ئوەشـد
ـــــا و درۆزن ـــــویژدان و بوەف ب ـــــات ب ـــــار دەك لگڵ . تۆمتب

ئوەشدا میرزا سـبری وەكـو ھر پیـاوكی تـری ئقلگـوی 
 ی میر دەكـات و بمادەری بنندازەبئ ت وەسفی لدەس
خاوەن پای و مـژوو ناویـان دەبـات ك ئمش سـووكایتی و 

ھروەھا ئوەش . الوازی كستی میرزا سبری نیشان دەدات
دەخات ڕوو ك چۆن بردەوام دەست، بتایبتیش پنتكانی 
 گســـانی الواز و پـــك وەیزیـــان لت حرەوەی دەســـســـ
ــۆ ئوەی  ــت، ب ــك ب ــوە نزی برییان لــرزا ســ ــو می شــلۆقی وەك

  .چۆنیان بوـت بو جۆرە بكاری بھنن
ــشی ــبر ب ڕەگوڕی ــانی خــانی برام ــك لو دەربین كی 

میر نووسـیوتی و میـرزا سـبری وەكـو كفـری خـودا سـیری 
ــاوە بــۆ  دەكــات ئو دــەی ك خــانی وەكــو ھاوكــشیك داین

ــست و ئدەب ك . پیوەنــدی نــوان ئســ و ڕەگوڕیــش و زان
یمئ ەكــ ندە: (دســپــی ال ن ــست و ئدەب ــك زان وئ ... ب



 

ی میر ئمش ب بنما). ئس و نسبی خۆی وی ڕەوەندە
ـــــت و بۆچـــــوونكی خـــــانی ئوەی ئگر كســـــك لو  دە
ـــاییوە ئوە  ـــت، ب دنی دەب بـــست و ئ ـــاییدا دژی زان پلوپ
كسك كشی ھی ل ئس و نسبیدا و دەش كـۆچری 
بت یان لوانبـت ك ب خاكوە نبستراون و ل گرمیان و 

ــش ــاغك ھــشتا نی ــدا گوــستاندان، ك ئوەش قۆن بوونی تجت
فراھم نبـــــــووە و گومـــــــانی تـــــــدا نیـــــــی قۆنـــــــاغكی زۆر 

ــان ــۆ . دواكوتــووی ژی خــانی ڕەگوڕیــشی میــر دەگــتوە ب
كۆچری و دەش مبستیشی قرەج ب، ھر ئوەش دەكات 
ب ھــۆی ئوەی ك میــر دژی زانــست و ئدەب و ســرگرمی 

یســـپی ھپـــ. ڕاووشـــكارە و خولیـــای تـــانجی و ئ م لشتی ئ
 ـــــی وایخـــــانی پ ـــــت كم درھب تو دەاللوە ئبۆچــــوون
كســـــــانی لم جـــــــۆرە لو ئاســـــــتدا نـــــــین برپرســـــــیارتی 

  .بڕوەبردنی خك و وت بگرن ئستۆ
میرزا سبری ل گانوەكانیدا باسـی ئوە دەكـات ك میـر 
ـــایبتی دوای  عبـــدولفتاح تواو ل خـــانی بـــزار بووبـــوو، بت

 لنــــــاو خكــــــدا بــــــو بووبــــــووەوە ك خــــــانی ل ئوەی ك
گوتارەكانیدا نـزا بـۆ میـر و خلـیف و سـوتان ناكـات و لبـری 

ــت كــوردیندە ،مانینــت مــسووەی بــاڕەزایی . ئ ھروەك ن
مال و كسانی تری میرنـشینكانی تـر و ژـر دەسـتی والـی 

 وان ك ھنـــدكیان مم و زینیـــان خونـــدبووەوە گیـــشتبوون
یكم ل ئـــایینی ئیــــسالم : ئو بـــوایی ك ئحـــمدی خـــانی

دووەم بوای ب خلیفایتی سوتانی مـسومانان نیـی . الیداوە
و دەمارگیریی نتوەیـی ئو زۆر ل دەمـارگیریی مـسومانتی 

میرزا سبری ڕاوژكاری میر ل میر داخلدتر بـوو . بھزترە



 

ــی بــۆ ئحــمدی خــانی و نك ڕۆــی باشــی  كــو ڕۆبــوو، بن
ھر . ھبوو لوەی ك میر تووندتر و تووڕەتر بكـات ل خـانی

. بۆی میر ئركی بـدەنگكردنی خـانی ب میـرزا سـبری سـپارد
میــرزا ســبری ل گانوەكانیــدا ڕەھنــدەكانی كســتی خــۆی 
نیشان دەدات، ك چند كسكی سووك و ب ئیتیك و ھموو 

ــرۆ ــۆ ئوەی ك پی ــدولفتاح شــتكی ب ــر عب زی ب كســتی می
ببخشت ك ل ڕاسـتیدا ئم میـرە خـاوەنی كسـتییكی الواز 
بــــــــوو، نزان و نــــــــاجگیر بــــــــوو ل بڕوەبردنــــــــدا و بــــــــۆ 
. سركوتكردنی ھاووتیانی خۆی ئـازا و توونـد و دـەق بـوو

ل ئاستی میرەكانی تـر و والـی و سـوتانی عوسمانیـشدا، الواز 
میــــرزا ســـــبری ل پنـــــاوی . ـــــست بـــــووو ملــــكچ و بھو

برژەوەنـدییكانی خۆیـدا ئم كســتیی الوازەی ب پـاوان و 
پیرۆز نیشان دەدا و كسـتییكی خونـدەوار و زانـا و خـاوەن 
ـــاری  ـــستی وەكـــو ئحـــمدی خانیـــشی ب دوژمـــن و نی وھ

ھروەك ئامۆژگـاری میریـشی دەكـرد ك تـا . میرنشین دەزانـی
خـانی زووتر خانی ب دەیزانـی ك ت باشـترە، چـونكدەنگ بكر

الینگری زۆرە و دەش ب دژی دەستی میر ھانیان بدات و 
ئوەش ببـت ھۆی ئاژەوە و لدەستچوونی دەست ل الین 

ـــدولفتاحوە ـــر عب كوات ھاوشـــوەی شـــخ ســـیفدینی . می
ــــد و دەوروبری و  ــــری بایزی ــــدین مالی ت جبشــــین و چن

وی وان، میـــرزا ســـبریش یكـــك بـــوو ل كســـتیی قمـــە
نگتیفكـانی نـو ئم ڕۆمـان ك واقیعـی كـۆمیتی بگـشتی 
زۆرك لم جۆرە كسانی تدای ك ھم ترۆپكـی دەسـتی 
گمـژە و نزان ئاڕاســت دەكن، ھم بــۆ مــانوەی خۆیــان ئو 



 

لوـوە ترۆپك ناكـارا و ھـیچ لبـارانبووە پیـرۆز دەكن، ھم 
دژایتــی ھر عقــ و ھوــستكی دروســت دەكن ك ل الی 
ــایش  ــت و خــۆی نم ت دروســت ببســانی دەرەوەی دەســك

  .بكات
 وە دەكــــات كباســــی ئ رمانــــشبری زۆر بمیــــرزا ســــ
ئوەی خـــانی داوا ل كـــوردان دەكـــات یكگرتـــوو بـــن و شـــان 

ســــت خۆیــان بكتــرەوە، ئیتــر تــورك ناتوانشــانی ی ردا بــدەن
ڕابوەشنت، وەكو كفر و ل ئیـسالم الدان بـاس دەكـات و پـی 
وای ســوتانی تـــورك جنـــشینی خلـــیفی ئیـــسالم و ب پـــی 
 لـیفرمـانی خچـی فك ملكمانمـوو مـسوھ رعیش دەبـش

ـــــت ك ئو وەلیئمـــــرە وەكانیـــــدا زۆر . بانگ ـــــا ل ھروەھ
الییكانـــدا بـــشرمان ب شـــانوبای دەســـتدارانی تـــورك و و

ھــــدەدات و وای نیــــشان دەدات كــــورد ل ســــایی ئوانــــدا 
دەتوانــت بــژی و ئوە تورككــانن ك ژیــان و ئاســودەییان بــۆ 

لــرەدا دوو ھوــستی جیــاوازی دژ . كــورد مــسۆگر كــردووە
ھوــستی ئحــمدی خــانی ك بــریتیی ل . بیك دەردەكون

روەری پـــــشتیمانپ ـــــستی ڕۆشـــــنبیركی نی وھ ـــــردوو ب یب
 ــی وایپ ی كو بۆچـوونوپــووچیی ئری ئیـسالم و پوھگ
ــسومانان بــن ــیفی م ــانی خل ــووان ملكچــی فرم ــ ھم . دەب

ڕۆشـــنبیرك ك ب باشـــی لوە تگیـــشتووە كـــوردیش وەكـــو 
نتوە و ڕەگزەكانی تر مافی خۆیتی خـاوەنی خـۆی بــت و 

 الیك داوا ل لو ڕووەشوە ل. بیاری ل دەستی خۆیدا بت
ــــت بــــان ھ ــــی كــــورد دەكــــات ك یك بگــــرن و یكتیی . ئالت

ھروەھا داوا ل میرانـی كـورد دەكـات لوە زیـاتر ئقلگـوێ 
نبن و ملكچی والی و سوتانی عوسمانی و پاشای سـفوی 



 

ل برامبردا ھوستی ترسنۆكان و ملكچان ھی، ك . نبن
ــــد ــــاوی برژەوەن ــــش ل پن ــــش ئوی ــــدای، ئوی یی تایبتییكان

ھوستی خودی میرە كوردەكان و كسانی كاسلسی وەكو 
 نــدانی تــر لشــین و چدینی جبیفخ ســبری و شــمیـرزا ســ
ـــــوران و  ـــــدییكان و ئوانی ك ك مال و خـــــاوەن برژەوەن
نزانــان دوای ئیـــسالم كوتـــوون و پیــان وا بـــووە ك كـــورد 

ایچ و گوملك و والی دەبی ئیسالم و ئلیفرمانی خی ف
ــــــت ــــــان دەن ــــــیف دای ــــــت ك خل ب ــــــران بۆچــــــوون و . و می

ھوستكانی خانی ل چوارچوەی دەقی میرنامدا، ل ئاستی 
 وانینــــــــ و تئ ــــــــت ك نم دەھرھب تو دەاللــــــــدا ئ قوو
ئاوەژووەی كـورد بـۆ دەسـتی عوسـمانی و سـفوی وەكـو 

ـــسالم و ئ ـــیفی ئی ـــی خل ـــۆ پیەوكردن ـــسومانیش ب ـــی م رك
 ب ك یـــیج ـــشتن ئیفل ـــیف، ئو تگی ـــانكی خل ـــوو فرم ھم
درژایی مژووی ئیسالم كوردی ب پاشكۆیی ھشتووەتوە و 
بربست بووە لوەی ك كوردیش ھوڵ بدات ئـایینی ئیـسالم 
ل پنــاوی دروســتكردنوەی كســتی خۆیــدا بكــار بھنــت و 

ــشوە ھوڵ  ول ــارس ئایینیــان كــردووەت بــدات ھر چــۆن ف
ئــاماز ل پنــاوی زینـــدووكردنوە و بونیادنــانوەی كســـتی 
خۆیاندا و توركیش ك چند خیك بوون ل قوقاز و ئاسـیای 
ــایینی  ــان ئ ــوونت مــسومان و توانیوی ــاتوون و ب ــدەوە ھ ناوەن
ـــۆ  ـــانوە و لو ڕگیشـــوە ب ـــی خۆی ـــخن خزمت ـــسالم ب ئی

وورودرــــژ فرمــــانەوایی ڕووبركــــی فــــراوان ل مــــاوەی د
ــــــی  ــــــی وت ــــــكن ب بشــــــكی فراوان ــــــسالمی ب جیھــــــانی ئی

بم دیــارە كــورد ئمی نكــردووە، یــان بــۆی . كوردانیــشوە
ھۆكـاری سـرەكی ئمش ل ئاسـتی یكمـدا الوازی . نكراوە

كســــتی كــــوردی بــــووە ك پــــشتر و ل فتحــــی ئیــــسالمیدا 



 

شكندراوە و گینـدراوەت ئاسـتكی ھســت كسـتییكی تكـ
ھۆكــــاری . ب بچــــووكیكردن ك نتوانــــت ب پــــوە بوەســــتت

دووەمیـــشی ك نیتوانیـــوە ســـوود ل ئیـــسالم وەربگرـــت بـــۆ 
 وەوە بـــووە كھــۆی ئ تی خــۆی، بســوەی كزینــدووكردن
كورد بووەت سووننی شـافیعی ك ئم مزھبش مزھبـی 

ــدی دەســتی ئ ــورد ناوەن ــووە و لم ڕووەشــوە ك ــسالمی ب ی
لنــاو ئیــسالمدا تــواوەتوە، یــان تــونراوەتوە و بۆشـــاییكی 
ــدا  ــانی ڕابردووی گورە لنــوان ســردەمی ئیــسالمبوونی و ژی
وات ژیـــانی پـــش ئیـــسالمبوونیدا دروســـت بـــووە، ب جۆرـــك 
پیوەنــــدی ئوتــــۆی ب ڕابــــردووی پــــش بئیــــسالمبوونیوە 

ـــــاوە و ئو ڕووب ـــــادەوەریی نم ـــــت ی ـــــی دەگوتر پ رەی ك
ئوەش ڕەگوڕیــــشی ئمــــی . ڕابـــردوو، الی ئم ســــاوەتوە

وەكو نتوە ب ڕابردووەوە تا ئنـدازەیك پچانـدووە ك ئو 
ــــشی و ئو ڕووبرەی یــــادەوەریی مژوویــــی یــــان  ڕەگوڕی
ڕابـــردوو زۆر گـــرنگ ل پرۆســـسی ژیـــانوە و ڕابـــوونوە و 

خـــانی چـــی لـــ : رزا ســـبری دەـــتمیـــ. خۆدروســـتكردنوەدا
با كـوردان یكگـرن، تـاكو ڕۆم و عجم : قومابوو، تاكو بت

ـــان ـــن خـــوم و نۆكری ـــۆكری . ســـروبر بب ـــم ن ســـیرە ئ
وەیوانرزیمان بربتوركـــانین و شــــانازی و شــــكۆ و ســــ ..

ئو تــانیی ل عجمــانی .. ئوان پــارزەری دیــن و دەوتــن
م نیـــیـــی خم داوە جن، بمبـــی ئـــزھوان دوژمنـــی مئ ،

ــــۆچی ڕۆم؟  ــــام(ب ــــرەوە تواو ئاشــــكرای ك ). ١٠٥ل-میرن ل
توانینی باو و بادەستی ئو كات مژووییی ڕۆمانك لـی 
 بارەت بـــستاش الی كـــورد ســــــاكو ئ ـــانت ت دەدوـــت و تن
ـــی  ـــدی ب داگیركران ـــسالم و پیوەن ـــایینی ئی شـــونی ئو ل ئ

وسـا و فـارس و تــورك و كوردسـتانمـی ئجڕۆم و ع وە ل



 

و چــۆن ــی ك میــرزا ســبری ڕاوژكــاری . عرەبــی ئــستا چی
ــــی ســــدەی شــــانزەیم و  ــــوەی دووەم ــــد ل نی ــــری بایزی می
ــــپردە ئو  ئاشــــكرا و ب مــــدا بڤدەیدەی حرەتای ســــســــ
ھوــست ئاشـــكرا دەكــات ك بـــۆ ئــستاش لســـر زەمیـــنی 

ی ھمـــان بۆچـــوون وەكـــو ئوســـا واقیعـــی كـــۆمگی كـــورد
 ی لوانــــات و ئ ــــدووە و ئامــــادەبوونی ھی و كــــار دەك زین
نزانیـیوە بـت یـان ل پنــاوی برژەوەنـدی خۆیانـدا بـت یــان 
 ــــت ك كــــشكاویاندا بتی الواز و تســــریی كــــر كــــاریگ ژل
 م نـین، كن كرەبدا دەی تورك و فارس و عبا گۆرانی ب

وەش ھۆكـــاری ســـئ ـــستای كـــوردە ب ـــا ئ رەكی مـــانوەی ت
  .پاشكۆیتی

میرزا سبری ل گانوەكانیدا باسی ئوە دەكات ك چۆن 
 و بئ رید و كابرای دەمامكـدار، كال فوە خۆی و مو شئ
ئامۆزای خۆی ناساندبووی، ك ل بنڕەتدا پیاوكی خراپ یـان 

یك بو خراپكراو بوو، وەكو كیمیاگریش وا بوو، چونك ماوە
ب باشـی دەیزانــی چـۆن دەرمــان و . كـارەوە خریــك بـوو بــوو

دیـــارە میـــرزا ســـبری كـــابرای . تنـــانت ژەھـــر ئامـــادە بكـــات
دەمامكداری بۆ ئوە بردبوو ب شوەیك خـانی دەرمـانخوارد 

ــات ــات ك خــانی ل . بك ــرزا ســبری خــۆی باســی ئوە دەك می
قورئـــان و مســـلی ئیبلـــیس و میعراجـــدا ب بـــگی ئـــایتی 

فرمودەی پغمبر وەمی دابوونوە و ئمان بتایبتی مال 
ــد نیتوانیبــوو ل ڕووی زانــایكی گورەی وەكــو خانیــدا  فری

بم دەمامكـدار ھلـی ئوەی بـۆ ڕەخـسابوو . زمانی ھبنت
ــی چــراكی خــانی بگۆڕــت بــۆ ئوەی ژەھرخــواردی  ك نوت

 و نـــامرۆییبوونی میـــر لـــرەوە ئوەنــدەی تـــر دڕنــدەیی. بكــات
عبدولفتاح وەكو نموونی دەسـت و میـرزا سـبری وەكـو 



 

ڕاوژكـــار و ئقلگـــوی ئو دەســـت و دەمامكـــدار وەكـــو 
كسكی ل ھموو بنمایكی مرۆیی داماراو و مال فریدیش 
ـــست و ملكچـــی دەســـت  وھال و ڕۆشـــنبیری بـــو م وەك

ــــــــت، ك چــــــــۆن ب ھموو وــــــــستی دەردەك وھ ــــــــان ل ی
ڕۆشنبیركی خاوەن ھوستی وەكـو خـانی دەترسـن و پالنـی 

لـرەوە ل گانوەكـانی میـرزا سـبریدا . لناوبردنی دادەڕژن
 چــۆن ل ــت ك وەرەوە دەردەكــ خی فرەگــای ــر ب جــاركی ت
ـــان دەگـــنوە و  ـــاتر ل كســـك ھمـــان ڕووداوەك الیك زی

وەی ڕووداوەكـــان ل ســـرئنجامیش دەردەكوـــت ك گـــان
ــــا  ــــان شــــوەن، ھروەھ ــــۆرەوە ھم الین كســــانی جۆراوج
سرباری تیشكنیگای ھر گەرەوەیك بۆ ھر ڕووداو یـان 
ـــــت ك نیگـــــا و  كی ئاشـــــكرا دەبینرم خـــــاك، بتییســـــك
بینینكان لو خادا كۆدەبنوە و ھر ڕووداوكی تایبتی یان 

 جیاوازەوە سیر دەكرت، ھر كستییك ل چندین گۆشی
 كان بســنــدی ڕووداو و ككــۆی ڕەھ وەش وا دەكــات كئ

ئوەش زیاتر سـیما و خسـتی كسـكان ل . ئاشكرا ببینرن
ك لم ڕووەوە كســـ دیارەكــــانی . ڕۆمانـــدا ئاشـــكرا دەكــــات

 كر یوە و ھنئاســـــــانی دەناســـــــر ب ڕۆمـــــــانی میرنـــــــام
 و ب یــاری خــۆیی ھ شــوەیكی سروشــتی و شووناســی دی

 كان لســــك ،ــــان ــــستنپاكی میكانیك دوور ل ھر بزۆر خ
ڕگی دەربینكانی خۆیان و ل ڕگی جـوو و كارەكانیـان 
ــان  ــدا، ســیمای كســتی خۆی و بشــداریكردنیان ل ڕووداوەكان

ل الیكی تریـشوە كسـكان ئاسـایی كسـانی . دیاری دەكن
 ڕاست كسـتی قۆنـاغكی مژوویـی ناو واقیعی كۆمیتین و

 م بی كــوردین، بگــۆم ــستای ك ئ د ســاڵ لــس ش ســ پ
ــۆمگی  ــو ك ــستای ن ــانی ئ ــوان ڕووداوەك نراوردكــردن لب



 

ـــاوە و  ـــدا ژی دی خـــانی تـــم ـــاغی ك ئح ـــوردی و ئو قۆن ك
كوردستان لنوان برداشی توركی ڕۆمی و عجمـدا ھـاڕاوە 

ـــدا دەژیـــن و كوردســـتان ھـــشتا ب و ئـــستایك ك ئـــمی ت
ئاشكرا دابشبووی ژـر سـایی ھژمـوونی نوەكـانی تـوركی 
ڕۆمــــی و نوەكــــانی ســــفوی و قاجــــاریی، ئوا ب ئاشــــكرا 
 ،م دەقنـــی ئمھرھجـــان دۆســـت وەكـــو ب ـــت كودەردەك
ــــــمی  ــــــژووە شكــــــستخواردووەی ئ و موردی ئ نــــــد بچ

 وردیـش ل نـد بوە و چندووەتتی كـورد خوسـبونیـادی ك
تگیشتووە ك كسـتییكی تكـشكاو و پاشـكۆی و نك ھر 
ل سر ئاستی كۆمگ، بكو ھر چـۆن ل ڕابـردوودا میـر و 
ـــوون،  ـــان عجم ب ـــورك ی ـــاوی ت ـــورد پی ـــی ك ســـرخی ئالت
 رپرسـی حیزبـی كـوردی لوە حیزب یان بمان شستاش ھئ

ــــــر  ــــــرەوەی می و ســــــرخكانی كوردســــــتانی گورەدا جگ
ڕابــردوون و ئــستاش ھر ملكچــی ئوانــی تــرن، وات ئوانــی 
ـــیفی ئیـــسالموە خـــونی  ـــاوی خل ـــشتر ب ن پ ر كـــرك داگی
كوردیــان دەمــژی، ئــستاش ب نــاوی برایتــی درۆیــنی نــوان 
 كبندەســــت وە كوەی بندەســــتتردەســــت و نوەی ستن

ــــران دەكتمــــان وین، دەمــــانكوژن و ومن و ســــامانمان ئــــ
وات ھر چـۆن ل ڕابـردوودا ئـم قوربـانیی . دەبن بۆ خۆیـان

ڕــگی نزانــی و دواكوتــوویی و الوازیــی میــر و ســرخ و 
عق و سـتراتیژی خـ بـووین، ل ئـستاشدا بدەسـت ھمـان 
كشكانی ڕابـردووەوە دەنـانین، ئویـش ب ھـۆی ملكچـی و 

رسانی حیزبی كوردییوە وابستیی و بچووكی حیزب و برپ
  .بۆ ئوانی داگیركرانی كوردستان ل ئستادا

  
  



 

  دۆستۆی ورمیی دەنگبژ
كســــكی تــــر ك بشــــداری گــــانوە دەكــــات دۆســــتۆی 

ئو ســــرباری ئوەی شووناســــی خــــۆی ئاشــــكرا . دەنگبــــژە
دەكات و باسی ئوە دەكات كـی و ل كوـوە ھـاتووە و چـۆن 

وە سدەنگخۆشیدا چووەت وە لتی باسی ئتایبر باوكی و ب
دەكات ك چۆن باوكی پش ئم ب گـۆرانی بسـرھاتی قی 

ھروەھـــا دۆســـتۆ باســـی ئوە . دمـــدمی ل دیوەخـــان دەچـــی
ــش ئوەی نخــۆش  ــد مانگــك پ دەگــتوە ك خــانی ب چن
 ی دمــدمی برھاتی قســم بت، ئرــسپ ــان ب بكوــت و گی

روەھا دۆستۆ باسی غمگینی خـۆی ھ. گۆرانی بۆ گاوەتوە
ئایا دەبـت خـانی : بۆ كۆچی دوایی خانی دەكات و دەشپرست

فریـــــــای ئوە كوتبـــــــت ك بســـــــرھاتی قی دمــــــــدم و 
تكشكاندنی ق ب دەستی شاعباسی سـفوی وەكـو مم و 
زین ب شیعر نووسیبتوە؟ بم دیارە دۆستۆ ھیچ وەمكی 

ـــدە باســـی ئوەش ئو پرســـیارەی دەســـت نا ـــت، ھرچن وك
ــــك  ــــد جار ــــدا چن ــــاتی نخۆشــــكوتنی خانی دەكــــات ك ل ك

لــــرەدا ئوە ئاشــــكرا دەبـــــت ك . ســــردانی ئوی كــــردووە
نووســر نایوــت ب شــوازكی دوور ل ئامادەكــاری، خــانی 
وەھا پشكش بكات ك لخۆوە یان ل غیبوە ھموو شـتك 

ــش ــو خــانی وەھــا پ ــت، بك كی دەزانمرۆڤــــ ــات ك كش دەك
 وە، بنـــدنخو وڵ و كۆشـــشی خـــۆی بھ م بب ،ئاســـایی
بدواداچوون، ب گڕان، ب گوگرتن و پاشان بیرلكـردنوە و 
ــــــاركردنی  ــــــسنگاندن و نخــــــشبۆدانان و ك امــــــان و ھل
 تییســـو كئ ـــووەت ـــدنوەدا ب بردەوام ل نووســـین و خون

ــنر و بئاگــایی ك وەكــو یكمــ وەر و داھی مــنین نمــوون
پیبردوو ب مسـلی نتوە و نیـشتیمان ل مـژووی ئـمدا 



 

دەربكوت، ل مژوویكدا ك ھـشتا مسـلی نتوایتـی و 
 وەیــی لتتــی نككبــوون و یكانی یداویــستییپ یبــردن بپ

  .ڕۆژئاوایش پرەی نسندبوو
وەی ك چـۆن خـانی ل گانوەكانی دۆستۆدا سبارەت ب

پش مردنی، ئمی بانگ كردووە و داوای ل كردووە جـاركی 
تـــر بســــرھاتی قی دمــــدم و كوشــــتنی پیــــاوە دیارەكــــانی 

ھروەك باســــی . موكریــــانی ل الین عجموە بــــۆ بــــتوە
ئوەش دەكات ك خانی لو كاتدا ك ئم بسـرھاتكی بـۆ 

لــرەدا . تكی نووســیوەدەگــوتوە، ئو لســر كــاغز چنــد شــ
سرنجمان ب الی ئوەدا دەچت ك چۆن میژووی ڕابردووی 
ئم مژوویكی زارەكی بووە و ل شوەی گانوەی ئاسایی 
ـــان  ـــژان ڕكی ـــت و گۆرانیـــدا دەنگب ـــاتر ل شـــوەی بی یـــان زی
ــو دەوار و  وەی نــوون خــستوون و ب گــۆرانی ل كــۆڕ و كۆب

ـــــــانتوە و  ـــــــدا گوتوی ـــــــیش ئو ڕووداو و دیوەخان دەمبدەم
ك ئمش شـوازی گـانوەی . بسرھاتان گواستراونتوە

كوات لــــرەوە دەتــــوانین بــــین میرنــــام . زارەكــــی مــــژووە
 ل مــــژووی ئــــم وە دەكــــات ككی ئاشــــكرا بــــۆ ئئامــــاژەی
ڕابردوودا مژوویكی زارەكی بووە، ھر بۆی دەش بشكی 

 یان وەكو ئوە نگدرابتوە ك ل زۆری ل بیر چووبتوە،
ھروەك ل الیكـی . ڕاستیدا لسر زەمیـنی واقیـع ڕوویـداوە

تریـــشوە جۆرـــك ل ئامـــاژە بـــۆ ئوە دەكـــات ك كـــۆمگی 
ــــــردوودا كــــــۆمگی دەرەوەی نووســــــین و  كــــــوردی ل ڕاب
تۆمــاركردن بــووە، ك ئوەش خاســتی كــۆمگی ســرەتایی 

ان ناو سروشت، ك ئویش قۆنـاغی یان كۆمگی سروشت ی
ش ڕۆشنبیرییی پگش شارە یان كۆمی پگكۆم . واتك

ڕۆمـــانی میرنـــام ھر ئوە نیـــی باســـی پـــگ و ھوــــستی 



 

ــات ل كــۆمگیكی دواكوتــووی  ڕۆشــنبیركی دەگــمن دەك
ـــــو ناڕاســـــتوخۆ سروشـــــتی ئو  ـــــژوودا، بك ـــــزی م راوپ

ـــۆمگیش لو قۆنـــاغدا د ـــات ڕوو ك ڕۆمـــانك لـــی ك ەخ
ھروەھــا لپــاڵ ئوەشــدا ڕۆــی ڕۆشــنبیری دەگــمن . دەدوــت

ــــوودا ئو  ــــاغكی وەھــــا دواكوت دەردەخــــات ك چــــۆن ل قۆن
سرقای تۆمـاركردنی ڕابـردووی نتوە، یـان كـۆمگكیتی 
ب مبســـتی ناســـینی ئو ڕابـــردووە و ل ڕـــگی ئویـــشوە 

و ڕابردووە ل پناوی ئـستا و زەمینخۆشكردن بۆ تۆماری ئ
ئحـمدی خـانی ل . بـوونی ب پـاییك بـۆ بونیادنـانی داھـاتوو

ـــی  ـــانی دەقك ـــدا ســـرباری برھمھن تۆمـــاركردنی مم و زین
داھنراوی با، دیسان ئو ڕابردووەش ل ڕـگی دەقكیوە 

  .تۆمار دەكات
  

  ڕەجبی برگدروو لنوان سركشی و كشانوەدا
ـــانوە كســـك شـــداری كـــاری گب ك كـــری ڕۆمـــان ی ت

ڕەجب ل گانوەكانیــــــدا . دەكـــــات، ڕەجبــــــی برگــــــدرووە
 و تــاك ســی نیــیھــیچ ك شووناســی خــۆی ئاشــكرا دەكــات ك
ئومدك ل ژیانیدا ھیبووبت یارەكی بووە، ئستا ئویشیان 
بمــرد داوە و ئو تروســكی ك ب بایزیــدیوە دەبســتوە 

ڕەجب برگـــدروویی دەكــرد و یكـــك . كــوژاوەتوەئویــش 
لوانشـــی ك جلـــوبرگی بـــۆ دەدووری یـــان چـــاك دەكـــرد، 

ھر بـــۆی كـــات ڕەجب بیـــار دەدات . ئحـــمدی خـــانی بـــوو
بوات ئستان، یكم كس بیارەكی بۆ خانی باس دەكـات، 
بم خــانی وریـــای دەكـــاتوە ك ئســـتان شـــونكی دوور و 

باشـــتر وای ڕەجب لو بیـــارەی پاشـــگز بـــتوە، ئـــاۆزە و 
ئو . بم ڕەجب ھر ســوور دەبــت لســر بیــاری خــۆی



 

كات خانی ئامۆژگاری دەكات ك خۆی ل بیر نكات و ئاگـادار 
ـــشی  ـــا پ ـــاوەی و ھروەھ ـــاك و ئ ـــوڕی ئو خ ـــت ك ئو ك ب
 وە لمـــــرۆڤ قـــــووت دەدات و نزیكبـــــوون ســـــتانــــــت ئدە

  .ەساتتوركانیش كار
ــــت كــــات مــــرۆڤ  وبــــدا دەردەكی ڕەجكــــستوھ ل
پیوەندیی ڕۆحی ب شونكوە یان ب كسكوە دەپچت و 
ــان  ــانوە لو شــون ی ــۆ م ــت ب نــك نام رنــر پا ـــت، ئیت ننام

ســـو كڵ ئگل . ـــانج و ل ـــت ئام وە دەبـــن ـــۆی دووركوت ب
نوەی ئاســـــتكی تریـــــشدا دووركوتـــــنوە گڕان بـــــۆ دۆزیـــــ

جگــرەوە و پكـــردنوەی ئو بۆشــاییی ك دروســـت بـــووە، 
 گرتنـی ڕەنـگرگب تی بۆشایی ڕۆحـی و سـۆزداری كتایبب

ـــت بكی ئاســـان نـــاڵ . كـــار ھر ئم ھۆكارەشـــ ك ڕەجب پ
دەنـــت برەو لبرگرتنـــی ســـفری دوورودرـــژ و ترســـناك 

ــــ برەو نادیـــار، ك ئمش جـــۆرك لسركـــشییكانی مرۆڤ ـ
  .لپناوی پكردنوەی بۆشایی ڕۆحی و سۆزدارییكانیدا

ل الیكــــی تـــــرەوە ئامۆژگارییكــــانی خـــــانی بـــــۆ ڕەجب 
سـبارەت ب خــاك و زــدی خــۆی و پاشـان ڕۆیــشتنی بــۆ نــاو 
گورەتـــرین شـــاری توركـــان، ل ئاســـتی یكمـــدا توانینــــی 
ــــرۆڤ ل شــــارە  ــــشان دەدات، ك چــــۆن م ــــی خــــانی نی فراوان

ـــــدا ـــــك ك شووناســـــی گورەكان جۆر ـــــت ب ون بب دەشـــــ 
ــــتوە ــــر بچ ــــشی بی ــــی . ڕاســــتقینی خۆی ــــا توانین ھروەھ

ئاشكرای خانی لسر تورك نیشان دەدات، ك ب ڕوانینی ئو 
تورك جۆرە پكھات یان نتوەیكن مرۆڤ ل دوورەوە لیان 
بزارە، نخوازە ئگر بكوـت ساییانوە و ل گورەترین 

ڕاست خراپیـی سیاسـتی تـورك برامـبر .  ئواندا بژیشاری
 ــــــــووە ل ــــــــاریگری ھب ــــــــی ك ــــــــانی ڕۆ ــــــــی خ ب نتوەك



 

برجستكردنی ئو توانینی خانیدا، بم دیـسان جۆرـك 
ل بنمای ب جیاواز ڕوانـین بـۆ ڕەگز و ئیتنـیك جیاوازەكـانی 

دایی. تكردەمـت بـۆ سـشیاو بكی نكار رچی ڕەنگگئ 
خــــــانی باســــــی بنماكــــــانی ڕەیــــــسیزم بكرــــــت، بم ئگر 
ھســـتكردنكی وەھـــاش ل دەربینكـــانی خانیـــدا ھبـــت ئوە 
سیاســــتی خراپـــــی ئوی تـــــوركی داگیـــــركر ئو ھســـــتی 

ھروەك دەشـ وەھـای لـك بـدەینوە ئوە . دروست كردووە
 ل ینـــی دەقـــی میرنــــاممھرھوەی بوانین و بیركـــردنـــت

نیــدا و ل دوای نــزیكی ســسد ســاڵ و پــاش ئو كســتی خا
مــاوە درــژە ل كــۆچی دوایــی خــانی و ل ئنجــامی سیاســتی 
 و جـۆرە لب مرە دیـارەی ئـم نووسی توركدا، ئنیانشوڤ
ژر عباكی ئحمدی خانییوە گوزارشت ل توانینی خۆی 
جگـار فـراوان لكی ھرری ڕووبتوركی داگیرك ر برامبب 

  .وتكی خۆی دەكات
رەجب ئوە دەگتوە ك چۆن گیشتووەت ئستمبوڵ 
و ھروەھا باسی گورەیـی شـارەك و خواسـت و خونكـانی 
خــۆی لو شــارەدا دەكــات، ك گیــشتن ب كۆشــكی ســوتان و 
ــی كۆشــكی  ــاو حرەم ــانی ن ــدرووی ئافرەتك ــوونتی ب برگ ب

جام دەبـــــت ھــــۆی ك ئو حز و خونی ســــرئن. ســــوتان
تـــا دواجـــار ب ھـــۆی . دەســـتگیركردنی و فـــدانی بـــۆ زینـــدان

. دوورینی دەست جلوە بۆ برپرسی زیندانك، ئازاد دەكرت
 ــــــك ل جۆر دا بورەیو شــــــارە گــــــشتنی ب ڕەجب ل گی

نـامۆبوون برامـبر ب . جۆرەكان دووچاری نـامۆبوون دەبـت
ن برامــبر ب خــودی شــون، ك ئوەش ســرئنجام نــامۆبوو

ــتوە ودەك ــ ــامۆبووندا ڕەجب . خــۆیی ل ل ئنجــامی ئو ن
 ك لســونبــوونی ك ــت، واتونبــوون دەچ ــك لرەو جۆرب



 

ئنجامی گۆڕینی شونی ژیانیدا، ك ل ژینگیكی بچووك یان 
شارۆچكیكوە ك بایزیـدە و لچـاو ئسـتمبودا شـونكی 

ە بــۆ شــاركی گورە و جنجــای زۆر بچــووك، دەگــوازرتو
  .وەكو ئستمبوڵ

پاشـــــان ڕەجب ك ل بایزیـــــددا وەكـــــو برگـــــدروویكی 
ـــــــت شـــــــاگردی  دا دەبمبوســـــــتئ شـــــــارەزا دەناســـــــرا، ل

ئمش ئو ڕاستیی نیشان دەدات ك چۆن . برگدروویكی تر
شـــارەزایی ل ژینگیكـــی نیمچالدــــدا، ناتوانـــت ل ژیــــنگی 

ن پوان بپورت و ھمان ئو شووناسـی پـ شاردا ب ھما
ــــــان  ــــــاوچیی ی ــــــن ن ــــــان زەمی ــــــنگ ی ببخــــــشرت ك ل ژی

ئوەتــا ڕەجب برگــدرووی . ســنووردارەكدا پــی بخــشراوە
دیــارە لو . شــارەزای بایزیــد، ل ئســتمبوڵ دەبــت شــاگرد

كارەشـــــیدا ب ھـــــۆی ئوەی ك ئم پروەردەی كولتـــــووری 
ــی، ســرئ ــاوی ســادەی الد ئمــای (نجام كــچ شــارییك ك ن

ی فریــــــــــوی دەدات و ب نــــــــــاوی عیـــــــــــشق و )بۆســــــــــنایی
خۆشویـــستییوە پارەكـــانی خـــاوەن كـــارەكیی لـــ دەبـــات و 
ڕەجب جـــاركی تـــر دەكوــــتوە خۆشـــاردنوە و كـــارەكی 

بگومان لرەشدا دوو كس دەبینین، یككیـان . بج دەھت
ك ل ئزمـوون و فـ و پروەردەی كولتووری شار ك جۆر

ـــووە، ك ئو كســـتییی  ـــدا ھگرت ـــودانی ل خۆی ـــای فری توان
نونر و ھگری ئم كولتوورەی ئمای بۆسنایی، لبرامـبر 
ئم كستییدا، كستی ڕەجب ھی ك ھگـری كولتـووری 
ســــادەی الدــــی و ئزمــــوونی ڕاســــتبژی و سرڕاســـــتی و 

اسـتقینی خـۆی ھی و ئو دەرخستنی خـۆی وەكـو ڕووی ڕ
سادەییش سرچاوەی متمانبوونیتی ب ھموو ئوانی تر و 
ئوەش وای ل دەكـات ك ھـیچ گومـان و دوودـی و ترسـكی 



 

 وەی لـــوری ئســـرگیـــز تئیمـــای بۆســـنایی و ھ ـــت لبن
ــانك بو جــۆرە  ــی پارەكــانی دوك نكــات ك بمبســتی دزین

  .خۆی ل نزیك كردووەتوە
جب ل ترسی لپرسینوەی خاوەن دوكانكی ھـدت ڕە

و ڕوو ل مزگوتكان دەكات و دەكوت ناو كۆڕی سـۆفیانی 
لوــشوە نــاوی ل ڕەجبوە . موالنــا جاللدینــی ڕۆمیــیوە

ــــــی كــــــورد ــــــۆ دەل ــــــارە ســــــرباری خم و . دەگۆڕــــــت ب دی
نیگرانیكانی، ڕەجب ئوەی پ خۆش بوو، چونك ئوە وای 

د ك خــاوەن دوكــان نیـدۆزتوە و ئو پــارەوپولی پــ دەكـر
ــی دزیبــوو ئیمــای بۆســنایی ل ــت كربژــدا . ن ل گانوەكانی

ڕەجب خۆی وا پشكش دەكات ك ئم ھیچ كس و خـزم و 
ھاوڕێ و دۆستكی نیی، وات ب جۆرك خۆی وەكو كسكی 

دیـارە ئو پاشــخانی ڕەجب . بـ شـووناس پـشكش دەكـات
ــــشكش دەكــــات، ك ــــۆی پ ــــ شــــووناس خ ــــۆرە و ب  بو ج

ڕگخۆشـــــكرە بـــــۆ ئوەی ب ئاســـــانی نـــــاوی ل ڕەجبوە 
ــر ــان ھر نــاوكی ت ــۆ دەلــی، ی ــت ب بگۆڕ . و بــارەی كر ئھ

ــك  بار ــر، وات ــاركی خراپت ــۆ ب ــت ب ی دەنــا ــدای پ ــی ت ڕەجب
ـــوی ھڵ  ـــۆ ك ـــدات بدەم شـــپۆلكی نناســـراوەوە ب خـــۆی ب

ـــــت ھیبگ ـــــتدەگر و . رب لـــــت ڕەج نیوە دەگش ئمئ
. بارودۆخ خراپوە ك تیدای برەو ونبوونكی زیاتر دەچـت

ھۆكارەكشــی ئوەی ك ڕەجب وەھــا ســیری خــۆی دەكــات 
ك ژیان بو شوەی ئو ھیچ مانایكی نیی و بردەوامبـوونی 

تا دواجـار ل ئنجـامی گـوگرتنی . ل ژیان ببھا سیر دەكات
ــاد دژی ل ــانگواز و بانگشــی مالی مزگوتكــان بــۆ جیھ  ب

ـــدا  ـــدبوو، ئمـــیش بیاری كـــافران ك ســـوتان مـــستفا ڕایگیان
ك ئوەش بـــــۆ ڕەجب . ڕـــــگی جیھـــــادكردن لبر بگرـــــت



 

ئومدكی نوێ بوو، چونك ب بۆچوونی خۆی و وەكـو ئوەی 
 ھید بووبــووایر شــگیــشتبوو، ئگوە تــسالم ــگی ئی ڕ ل
ئوا لو دنیا دەبووە خاوەنی حفتا حۆری و جـۆگی شـراب 
و ھنگـــــوین و میـــــوەی جۆراوجـــــۆر، ئگر ســــــركوتنیش 
ــزەك و  ــت خــاوەنی كنی ــوو، دەب بدەســت ھــات و شــھید نب

ـــاو و شـــكۆ ـــدا بـــت، . دەســـتكوت و ن ئمش ب ھر الیكیان
 ،وتنركر سب ھھیدبوون، بۆ ڕەجت یان شوتن بركس

 ی واتــگ ــایی و ڕ ــنوەی جــۆرك یقــین و دنی بــۆ ئو دۆزی
ـــت، یـــان بھشـــت و حـــۆری و  رەو ئاینـــدەی ڕوونـــاك دەبب
ھموو بخشینكانی تر، یان سركوتن و كنیزەك و ھموو 

  .دەستكوتكانی تری پویست بۆ ژیان
  

  مالی فریودەر و غزای درۆ
دوای ئوەی ڕەجب چــووە ڕیــزی ســوارەوە ل ســوپاكی 
ســوتان مــستفادا و برەو مجڕســتان و ڕۆژئــاوا ھرشــیان 
ــاو لســر  ــسا، لناك ــگن نم ــوون ب ــدی ئوە ب ئوم ــرد و ب ب
ڕووبارك ل كاتی پڕینوەدا سوپای دوژمن پالمـاری دان و 

. سدری ئعزەم كـوژرا و سـوتان ھھـات. تكوپكی شكاندن
 غزای و لو كاتدا ڕەجب تگیشت ئوەی بـۆی ھـاتوون ن

ن فرمــــــانی خــــــوادای، بكــــــو جــــــۆرك ل چــــــاوچنۆكی و 
ــــــی زۆری  ــــــاوانخوازی ســــــوتان و لو پناوەشــــــدا خكك پ

ــــمت . بكوشــــتدا ــــاندا ك ڕەجب ب ھزار زەح ھر لو كات
 ی لـــد و گـــو ـــاڵ گڕایوە بـــۆ بایزی ـــاری بـــوو، ب خی ڕزگ

ەت بیـر ئاخاوتنكانی خانی بوو ك پی دەگوت ئم خاك و ئاو
ــاڵ، یــان ل ڕــگی . نچــت ئمش گڕانوەی ڕەجب ب خی

ــد ــۆ بایزی ــانی . فالشــباكوە ب ــانوەی ئاخاوتنك ھروەك زرنگ



 

ــدا، وەكــو ســرەتایك بــۆ خۆناســینی  ئحــمدی خــانی ل گوی
ڕەجب دەردەكوت، بتــایبتی ك زانــی ئوەی بــۆی ھــاتوون 

ــانگوازی بــجگ ل شــونكوتنی كــوران و فریوخــوارد ن ب ب
مال درۆزنكانی ئستمبوڵ بۆ جیھاد دژی كافران، ھیچـی تـر 

ــــوو ھر لو كــــاتدا ڕەجب دەگــــات ئو بۆچــــوونی ك . نب
 كوشـــتن ل ل جگـــ كوشـــتنی ئو ل شـــڕكی لو جـــۆرەدا ب
ــی و بھــای ئو و كچــك لنــاو  ــاوی درۆدا ھیچــی تــر نی پن

م ئاسـتی تگیـشتن، گیـشتن ب. دەستی كسكدا وەكو یكن
ـــــان بـــــۆ ئاشـــــكرا دەكـــــات ك مـــــرۆڤ ب سروشـــــتی  ئوەم
بوونوەركی ئزموونگرە و ئوەی ب چاوی خۆی نیبینـت 

بینین . و ب كردەوە پیادەی نكات، ب ئاسانی بوای پ ناكات
و پیادەكرن باشترین ڕگن بۆ تگیـشتنی مـرۆڤ ل شـتكان 

ڕاستی ئ یبردن بوە پشوو لو شتان . و ئاستیشتن بگ
. ل تگیــــشتن وا ل ڕەجب دەكــــات بگڕــــتوە بــــۆ بایزیــــد

لوش ك خانی دەبینت، دوای ئوە مم و زین دەخـونتوە 
ھست بوە دەكـات ئگر پـشتر مم و زینـی بخونـدایتوە، 
ئوا ھرگیــز دوای ئو درۆی ندەكوت ك ناویــان لــ نــابوو 

یش كــات خــانی فــری دەكــات تــاك شــڕك ك بتــایبت. غزا
پویــــــست بــــــت بكرــــــت، ئو شــــــڕەی ك دەبــــــت ل دژی 

كوات لــرەوە . عوســمانییكان بكرــت، نك ل پنــاوی ئوانــدا
ــی بــۆ دەســتی عوســمانی و  ــی ئاشــكرای خــانی و ڕوانین ڕۆ
پیوەندی ب كوردەوە لو سات مژوویی زۆر زووەدا ئاشكرا 

 ــــت، كی كــــوردی تــــا ڕووخانــــدنی دەبگكــــۆم ــــك لزۆر
ـــیفی  ـــوو ســـوتان خل ـــان وا ب ـــی عوســـمانیش ھر پی دەوت

  .مسومانان و پویست ھموو مسومانك برگری ل بكات
  



 

  خالیدی چۆالق 
خالیــــدی چــــۆالق ك كســــكی تــــری نــــاو جیھــــانی دەقــــی 
ـــــت و ئو بشـــــی  شـــــدار دەبوەدا بانـــــ گ ل یـــــام میرن

ـــدی بوەوە ھی لســـر زاری خـــۆیوە ڕۆمـــانك ك  پیوەن
ـــــاتر ســـــیمای ڕوون و  ـــــت، ك ئمش زی ـــــی دەب مـــــان لگو
. ئاشكرای ڕووداوەكان و كستی گەرەوەش ئاشـكرا دەكـات

خالید باسی پاشخانی خۆی و خزانكی دەگتوە و باسـی 
ئوە دەكات ك كوڕی جوتیـاركی دەوری وان بـووە و پاشـان 

ھكۆ توانا بـووەبووەتز و بھگر و زۆر ب . ھـۆی دواتـر ب
 وە بموویـــشیانش ھپـــ وە و لو كـــاتالكـــانی ئھانـــدانی م
 ـــتدی خـــانی دەچحـــملیاســـی بـــاوكی ئال ئریی مـــاریگ ك
 ـدەگات كر زوو تم ھمـان، بجریڤان بۆ جیھاد دژی عی

. ەمیر و بگ و ئاغاكان وەكو ئاژەڵ دەیانفرۆشن ب بك پـار
ئمش ئوە نیــشان دەدات ك لو ســروەختدا چــۆن وەكــو 

ئوەش ل الیك . ھر ئاژەكی تـر مـام ب مـرۆڤوە كـراوە
 م نیشان دەدات كجتی تورك و عخراپی و دڕندەیی دەس
ــدە  ــان ئوەن ــۆ ئوە خۆشــكردووە بھــای مرۆڤك ــان ب زەمینی

تــــری ســـووك و كم بــــت ب ئاســـانی وەكــــو ھر ئـــاژەكی 
ھروەھــا . كمبھــا مــامی كــین و فرۆشــتنیان پــوە بكرــت

ئو دیــاردەی ڕووی دزــو و نامرۆڤــانی ئاغــا و بگ و میــرە 
ـــشان دەدات ك چـــۆن ل الیكوە چاوبرســـی و  كوردەكـــان نی
چاوچنۆكییكیان وای لـ كـردوون ھنـدە ب سـووك سـیری 

ـــانگۆڕن ـــارە بی ـــی پ ـــی زۆر كم ـــكن و ب ب ـــان ب . وەمرۆڤك
ھروەھا لو بارودۆخدا ڕۆی نرنی میـر و بگ و ئاغاكـان 
دەردەكوـــت ك ھمــــوو شــــتكیان ل پنــــاوی برژەوەنــــدی 
 شـــیان فرۆشـــتووە كو مرۆڤانت ئـــان ـــدا كـــردووە تن خۆیان



 

 نــــد بی كــــوردەواری ھگی كــــۆمو قۆنــــاغریتی ئدابــــون
اژەڵ سووك سیری مرۆڤكانی كردووە ك بو جۆرە وەكو ئ

  .مامی پوە كردوون
دوای ئوە خالید دەچـت ئرەوان و بشداری شڕ دەكـات 
ــو شــر  ــوژراوەك وەك ــرای ك ــت، ب ور دەكوژت ك بســو ك
ـــاربكرییكی  پالمـــاری دەدات، بم ب خـــۆی و ھـــاوڕێ دی

ــــوژن ــــش دەك بم ئوەی جــــگی ســــرنج، ئو دوو . ئوی
لم .  كوردی مریوانی بـوونبرایی ك ئمان كوشتنیان، دوو

 نـدام بـوو، بـوو بم ئڕەدا خالیدیش شانی بریندار بـوو، كش
ــدی چــۆالق ــی . خالی ــانجی دەقكی ك جخت ــرەدا ئوەی ئام ل

ــات ســر كوشــتنی دوو بــرای خكــی مریــوانن ك دیــارە  بك
ئمش ئقیكـــی . كـــوردن، ل الین كـــوردكی بایزیـــدییوە

ك ــــدیای ــــورد بدەســــتیوە ئو تراژی ــــژوو ك ــــی م  ب درژای
وات دوژمنــان و داگیركرانــی كوردســتان چــۆن . نانــدوویتی

كوردیان ب یكتر بكوشت داوە و چۆنیش تا ئـستا ئم كـارە 
 ل كــــــ ب شــــــوەی جۆراوجــــــۆر بردەوام، ك ئوەش یك
ھۆكارەكانی دابشـبوون و پرتبـوونی كـورد و بربسـتكانی 

خـای ئاشـكرا بـۆ خالیـد ك . اتن نـاو مـژووەوەبردەمی بـۆ ھـ
ــستی خــۆی  ــ وی ــی، ئوە ك ئو بب ــایی خم و نیگرانیت م

ل ئاســتكی تــردا كــورد ل . تــاوانی كوشــتنی بــرای ئنجامــداوە
ــدا، ك ئوەش بــۆ  ــل و ھابیل ــوان قابی نشــبووە لــژوودا داب م

 شتك بم تاك. خالید مایی خم و نیگرانیكی گورە بوو
كم باری گرانی خالیدی سووك دەكرد، قسكانی خانی بـوو 
ك دەیگــوت ئوە تــاوانی خكــی ئاســایی نیــی، بكــو تــاوان و 
گوناھی میرە گمژەكانی كوردە ك عجم و تورك بو جۆرە 

  .كوردان ب یكتر بكوشت دەدان



 

  سۆفی حیدەری قرسی
كی ئپرســـیار ـــانی ب ـــدەر گانوەك ـــمدی ســـۆفی حی ح

 ـــات و ل ـــ دەك خـــانی ســـبارەت ب زاخـــاودانی دڵ دەســـت پ
درژەی گانوەكانیدا وەكو سۆفییك لگڵ خانیدا سبارەت 
 قینوینــــــی ڕاســــــتوەی ڕۆح و عیــــــشق و ئنبوونخــــــاو ب

ل گانوەكانی سـۆفی حیـدەردا ب ئاشـكرا خـونر . دەدوت
ـــوەی  چوارچ ل ـــت ك نم دەھرھب ـــان ســـۆفیزمدا ئو مانای

یخــــانی . بوونیــــان ھ وە كتــــوە دەگروەك ســــۆفی ئھ
باسـی ھــزی عیـشق دەكــات ك چـۆن دەتوانــت ھمـوو شــتك 

ئو بۆچوونشــی ب عیــشقكی شــخی ســنعان بــۆ . بگۆڕــت
ل پــشتی ئم نمــوونیی خــانییوە . كچــی گــاور پاســاو دەدات

انــایكی ئو مانــای برھم دــت ك عیــشق ببــ قوربانیــدان م
نیــــــــی و قوربانیــــــــدانی شــــــــخی ســــــــنعانیش ب ئــــــــایین و 
 و كـــچی ئقینـــشقی ڕاســـت ـــاوی عی خواپرســـتییكی ل پن

ی قوربانیــداندا باشــترین و جــوانترین نمــوونیلروەك . فھ
ل الیكی تـرەوە عیـشقی ڕاسـتقین جـۆرك ل خوداپرسـتی، 

ـــشقی یـــار و ـــو شـــخی ســـنعانیش عی ـــانت ئگر وەك ات تن
عیــــشقی ڕەگزی برامــــبر ســــنگكی ل عیــــشقی ئــــایین و 

ل . تنــــانت ل عیــــشقی خــــودایش گرانتــــر و پبھــــاتر بــــت
ـــوونییی شـــخی ســـنعاندا، خـــانی  ـــشق نم ـــبر ئم عی برام
ناڕاســتوخۆ دەیوــت باســی گورەیــی عیــشقكی خــۆی بــۆ 

ـــات ـــان بك ـــانی . شـــنگی كچـــی حـــاجی زوھـــدی بازرگ وات خ
وشــوەبوونك لنــوان خــۆی و شــخی ســنعاندا دەیوــت ھا

ــی ئاســتی . دروســت بكــات ــارە ئوە ئاشــكرای ك شــتك نی دی
عیشقی پ بپورت، تا بزانرـت ئایـا ئاسـتی عیـشقكی خـانی 
ل كوی عیشكی شخی سـنعاندا بـووە، یـان ڕەنـگ لویـش 



 

باتر بووبت، یان دەش لو بھزتر بووبت، یـان الوازتـر و 
بم ئوەی ئاشـــكرای شـــخی ســـنعان عاشـــقكی . متینتـــرك

 ــــــانیی ب ــــــانت قورب ــــــووە، تن ــــــدەر ب ســــــركش و قوربانی
بم ب گـــورەی . ئایینكشـــی داوە ل پنـــاوی كچـــی گـــاوردا

خانی ھموو قورسایی عیشقكی دەباتوە ناو ناخی خـۆی و 
 ك ناكــات، واتــشییركــت و ھــیچ سكی كردەیــی ناننگــاوھ

نی قوربـــانی ب عیـــشقكی دەدات ل پنـــاوی مـــانوە یـــان خـــا
ــگ ئامــانجكی تــردا، بم شــخی ســنعان ھمــوو شــتك  ڕەن

لرەشــوە ھوــستی دوو شــخ . دەكــات قوربــانی عیــشقكی
ـــان  ـــین، ك یككی ـــسالم دەبین ـــوو ب ئی ـــاوی بواب ـــان دوو پی ی

ریشیان قوربانی ب ئایینكی دەدات ل پناوی عیشقدا، ئوی ت
قوربـــانی ب عیــــشقكی دەدات ڕەنــــگ ل پنــــاوی پاراســــتنی 
دابونریتی كۆمیتیـدا، یـان ل پنـاوی پاراسـتنی ئایینكیـدا، 
ـــــان و جـــــادوو و  ل كاتكـــــدا ئم ھـــــیچ بوایكـــــی بو پوەن

ھروەك خــانی . درۆودەلسـان نیــی ك خــراونت پـاڵ ئیــسالم
سـتقین دەخـات ڕوو زیاتر ھوستی خۆی لسـر عیـشقی ڕا

كاتك پنجكانی دەخات بر ئاگری چراكی و سۆفی حیدەر 
ـــۆنی  ـــت و ب ن دەچچـــۆن خـــو ـــت ك ی خـــانی دەبینـــج پن

ــ دەكن ــانی ژوورەك پ ــت . نینۆكك وــارەی خــانی دەی بم ك
 ل ـــای ـــان ئو مان ـــت، ی ر بنـــو ـــمی خ ئوە ب ســـۆفی و ئ

ــــــ ــــــارەكی ئو برھم بھن ــــــست و ك وــــــشقی ھ ین، ك عی
ـــدەنگی ك ھاوشـــوەی  من و بـــ ڕاســـتقین ئو ســـووتان ھ
سووتانی پنجكانی ئوە ب گی چراكی، نك نـا و ھـاوار 

لم كارەشـــیدا ناڕاســـتوخۆ . و فیغـــانی عاشـــق سرشـــتكان
 ل ـــت ك نعان دەگرخی ســــــستی شـــوھ ل خـــانی ڕەخـــن

ـــی ـــری ئوەی ب ھمن ـــشقكیدا لب ـــاوی عی  و ل ناخـــدا ب پن



 

قـــووی بـــسووتت، ئو ب ڕووكش ســـووتاوە و ب زوویــــی 
 سـتووە و بـووەتنی بی بووە و پشتوكرداری ئاییندەستب
 كی بـــست وـــی خـــانی ھ شـــوانی براز، ك ئمش ب ڕوانین
 قینــــــــــستی عاشــــــــــقی ڕاســــــــــتوــــــــــدا ھ پلی، ل كاتك

خــاو ك منــی نــاخخــۆداگرتن و ســووتانی ھوەی ددانبنبوون
. ڕاســتقینی ڕۆح و زاخــاودانی دڵ و بــوون برھم دەھنــت

ھر لرەشوە دەش وەھا لك بدرتوە ك ھوـست گرنـگ 
 ـــــشق ـــــی ئو عی ـــــانی خـــــانی، برھم ـــــتو و خۆڕاگرییك و پ
ڕاســتقینی ك ئو خاســـت دەگمنــانی ل كســـتی خانیـــدا 

  .برھم ھناوە
  

  شووناسی ساخت شخ سیفدینی جبشین و 
 ل ك دیارەكــــانی ڕۆمــــانی میرنــــام تییســــك ــــك لكی
ــــــــسوكوتكانیدا دەتوانرــــــــت  و ھ ــــــــوو ــــــــاوتن و ج ئاخ

شــیندینی جبیفخ ســت شــنرنگبــسی ھكتیســم . كئ
بناو شخ ڕۆی كسـتییكی نگتیـف برامـبر ب نـوخبی 

ـــر خونـــدەوار دەبینـــت و ھاوكـــات دەســـتمۆ و الوا ژزە و ل
فرمانی تواوەتی میر عبدولفتاحدای و ل الیكـی تریـشوە 
بــ بــوونی بنمــایكی زانــستی و بــ بــوونی ڕەچككــی دیــار 
ــدا  خــۆی كــردووە ب شــخ و ل ھمــوو الیكــی وتــی كوردان

شــخ ســیفدین وەكــو خــۆی . موریــد و شــونكوتووانی ھن
اكۆكی زۆر لنــوان دەگــتوە خكــی وان و بردەوامــیش نــ

خكـــــی وان و ســـــرحداندا ھبـــــووە، بم ئو ســـــرباری 
ئوەش توانیـــوتی ســـرنجی میـــر عبـــدولفتاح ب الی خۆیـــدا 

و میرە نابووتی ئی متمانگج ـتت و ببشڕابك.  



 

 ــت كوە ئاشــكرا دەبدیندا ئیفخ ســوەكــانی شــانگ ل
ب كانی ڕۆمــــان كرەكییناســــ تییســــوە كانــــشــــداری گ

دەكن لبر پــــــگی الوازیــــــان، یــــــان لبر ڕۆـــــــی كم و 
 نـــاكی دەخ ئامـــادەبوونی الوازییـــان ل دەقكدا، زیـــاتر ڕوون
 ر لگكان و ڕووداوە دیارەكــان و مرەكییســ ســر كســ
پراوزی كستیی سرەكییكان و ڕووداوەكاندا ڕۆی ئمان 

رەكییـــــی دووەمـــــی یـــــان ناســـــڕۆ ـــــتكوخ .  دەربكشـــــ
ــــدا  ــــان و ل ئاخاوتنكانی ــــانوەی ڕووداوەك گ دین لیفســــ
لبارەی ئحـمدی خـانی و مال سـمایل و میـر عبـدولفتاح و 
تنانت میر محمد و میرزای كوڕیوە، بوار بۆ ناسینی ھر 
یك لو كستیان ل گۆشنیگای جیـاوازەوە دەكـاتوە، بم 

ـــۆ ھر یك ل میـــانی ھوـــستی د ـــان ملكچـــانی ب ژانی ی
ئمش لو . لوان ڕوونـــاكی دەخـــات ســــر كســـتی خــــۆی

ــان  ــی ڕۆمــان ك ســرچاوەی مژوویی ــایبتی دەق ــانی بت دەق
ھی، وا دەكات خوندنوەی پشتری ڕووداوەكان ببـت ھـۆی 

كــۆ دەق ــشكات ب ــشتر و پ ــای پ ــادەكردنی مان ــۆی . ئام ھر ب
ــــــش وەی پــــــدن ــــــووەت دەشــــــ خون ــــــژووەی ب تری ئو می

 وەی كوە لبیركـردن وەكو خـۆی و بـ ،كرچاوەی دەقس
ـــدا  ـــی ك ل واقیع ـــژووە نی و مدا ئكـــان ـــژووە ل ڕۆم م مئ
 ــین ل ــان ھی، دەشــ گۆشــنیگایكی داخــراوی بین ــووە ی ھب

ســرنجت لســر : ئمش وا دەكــات. دەقكدا دروســت بكــات
ەورەی دەقكیــــان داوە، یــــان ھمــــوو ئو ھــــزان بــــت ك د

پویــــست بوە دەكــــات . تھكــــشی بــــوون ل ڕووی مانــــاوە
 ك لســــــك مژمــــــارەی ـــــــت لبواوت ھكی تئاگــــــاداریی

كدەرەوەی دەق ونوا دەكــات . )٦(دەك ك و بــارەیش ئمئ
لبری ئوەی ل سنووری زمانی دەقك و بونیادی گانوەدا 



 

ـــنوەی ما ـــین، ل دوای دۆزی ڕبگ كـــا و پرســـیارەكانی دەق ن
ـــــدا برھم ھـــــاتووە و  ی تكی دەقیو ژیـــــنگـــــع و ئ واقی
ــــــادەبوونی ڕووداوە مژووییكــــــان ڕۆڵ ل دیــــــاریكردنی  ئام
پرســــــیارەكانی دەقكدا ببیــــــنن و مانــــــای ئامــــــادە ل پــــــش 

بـــۆ ئوەی بتـــوانین .. شـــیكردنوەی دەقكدا بـــوونی ھبـــت
وەكــو ڕەگزكــی ھــونری شــی دەقكــی ســرچاوە مژوویــی 

بكینوە، دەب فراوانتر سیر بكین و ڕووبری كـاركردنیش 
ــان دەبــ ــۆ بدەســتھنانی : خــودی دەقك بــت، بم بگوم ب

تگیـــشتنكی گـــشتگیر ل زەمیـــن و ژیـــنگی كولتـــووری، بـــۆ 
 ـــستت ب ـــەوە، لوانی پوی ـــوون ب وەســـفكی چوپ خریكب

 گڕانوە بــــــۆ ســــــرچاوە و ھنــــــدێ كــــــاری برفــــــراوان و
ــت ك پیوەســتن  بھ ــان پمــاكردنی ئو ســرچاوە و زانیاری
بو شون و كاتوەی ك وەكو دوو بنمـا دەقك ب جۆرـك 

  .پیوەست پیانوە
شــــــخ ســــــیفدین ل گانوەكانیــــــدا ل الیك ڕوانینــــــی 
ئحــــمدی خــــانی ســـــبارەت ب كســــتی میــــر مـــــحمد و 

ای كـــــوڕی بــــۆ شــــونگرتنوەی بـــــاوكی شــــایانبوونی میــــرز
 ـژووییم و زەمیـنوە باسـی ئكی تریـشالی وە، لتدەگواز
وردە دەكات ك ڕگخۆشكر بوو بۆ ئوەی میر عبدولفتاح 

ئویـش . لبری میرزای جنشین شونی میر محمد بگرتوە
وەكــو جۆرـــك ل ھاوشـــوەبوون لنــوان تختـــی ســـوتان و 

ك ل ھردوو ال . ی بایزیــددا نیــشان دەداتكورسـیی میرنــشین
بدەست جۆرـك ل ئـاژاوە و ناسـقامگیرییوە نانـدوویان و 

ــــووە ــــشیان ھب نی . كشــــو دخــــان لحممبوڵ ئســــتئ ل
ب ھمان . سوتان مستفای برای بووبوو ب سوتانی دەوت

شـــوە و ل ســـایی ئو ناشایـــستبوونی ك ل ئســـتمبوڵ 



 

ا بوو، ل بایزیدیش لبری میرزای كوڕی میر مـحمد، ڕووید
 خــرای ســتانرمــانی ئف د بمتاحی بــرای میــر مــحبـدولفع

ئم دوو ڕووداوە مـژوویی ل دەقكدا . شونی میـر مـحمد
ـــانی  ـــاعدالتی و دان ـــای ن ـــانی مان ـــۆ برھمھن ـــا ب ـــن بنم دەب

اســتیدا خــانی ل ڕ. كســانی نشــیاو ل شــونی برپرســیارتیدا
ناڕەزایی خۆی تنیا برامبر ب دانـانی عبـدولفتاح ب میـری 
بایزید نیـشان دەدات، بم شـخ سـیفدین ل گانوەكیـدا 
ب شـــوەیكی ناڕاســـتوخۆ پـــشنگیری بۆچـــوونكی خــــانی 
دەكـــــــــــات، ئگرچـــــــــــی ئو برژەوەنـــــــــــدی لگڵ میـــــــــــر 

تاحـــــــــدایبدولفوخۆی. عناڕاســـــــــت ـــــــــشتگیریی ش ل ئو پ
ھوــستكی خــانی لوەدا دەردەكوــت ك شــخ ســیفدین 
دەت ل ئستانش ب ھۆی ئاۆزییوە ئحمدخان ل شونی 

ك ل پـــــشتی . سوــــــتان مـــــستفا بـــــوو ب ســـــوتانی دەوت
 تو دەاللوە ئشـــیندینی جبیفی ســـكینوازی دەربـــشـــ

ـــری  ـــدولفتاح وەكـــو می ـــانی عب ـــت ك دان م درھـــد، ب بایزی
 تانی عوســمانی لســو دخــان بحمــانی ئ ھمــان شــوەی دان

ی خۆیدا نییج.  
شخ سیفدین ل گانوەكانیـدا ب توونـدی ڕق و كیـنی 
ــاوكی  ــت، چــونك دەزانــت خــانی پی خــۆی بــۆ خــانی دەردەب
زانای و گـاتی ب شـخایتی پـووچ و پـ ل سـاختچتی ئو 

ئامــــاژە بــــۆ ئوە دەكــــات ك دــــت و ناڕاســــتوخۆش خــــانی 
تكبازكی وەكو شخ سیفدین ك ھیچ ل ئایین نازانت و 
كسیش نازانت ئس و ڕەچكی چیی، لسر بنمـای درۆ 
و ساختچتی، خكی ھژار و ندار و ناھۆشیاری فریو داوە 
و لو ڕووەشوە دەستی نادروسـت و الینگـری نزانـان و 

ــست و  ــدا، دژ ب زان ــدولفتاح ل لوتككی ــر عب ــان، ك می زانای



 

. بوو یارمتیدەر بوو بۆ شخی جبشین و كسانی لو جـۆرە
شخ سیفدین ڕەخـنی ل خـانی دەگـرت بوەی ك ناتوانـت 
كرامت بنونـــت، ھروەھــــا جـــاركی تــــریش باســــی ئوەی 
دەكرد ك خانی شاعیرە و خودایش ل قورئاندا ب بـاش باسـی 

ئم ســـرباری ئوەی ك شــخ ســـیفدین . ن ناكــاتشــاعیرا
باسی پشتگیری خانی ل ئیبلـیس دەكـرد و ب دژی تورككـانی 

ل كاتكدا ب الی جبشینوە تـورك بـرای دینیـی . دەدای قم
ــسومانان بــین،  ــانی ســوتانی م ــ ملكچــی فرم ــمن و دەب ئ
ــكن ــورك ب ــی ت . كچــی خــانی ھــانی كــوردان دەدات ك دژایت

 ئـــایین و ل شـــارەزا لدینی نیفخ ســـدرۆی شـــ ش بمئ
ــایینی ئیــسالم ــشتی . بنماكــانی ئیــسالم، كفــرە و الدان ل ئ ل پ

 و مانـایـت ئر دەتواننوە، خـودینیفخ سی شوەكانگ
برھم بھنـــت ك چـــۆن شـــخ ســـیفدین و دەســـتی میـــر 

مگكی ئـم عبدولفتاح و ڕووبركی فراوان ل عقی كۆ
نك ھر ئو كــات بكــو تــاكو ئــستاش پیــان وای دەبــ ئم 
كـــۆمگی خزمتكـــار و پاشـــكۆی كـــۆمگی ئیـــسالمی یـــان 

ك ل پشتی . دەستی ئیسالمی تورك و عرەب و فارس بت
ــشتی و  ــی كســتی كــوردی بگ ئمشــوە بچــووكی و الوازی

ــانت دەســتكا ــدا دەســتی میرنــشین و تن ــستاشی تنی ئ
دیـــارە ھمـــوو ئمـــانش برھمـــی ھوـــستی . دەردەكوـــت

ــدینی وەكــو شــخ  كســتییكی تكــشكاون ك میرەكــان و چن
سیفدین و میرزا سبری و ڕووبركی فراوانـی كـۆمگش 
 ك لشــــن و بــــست وم ھنگــــری ئر ناھۆشــــیاری الیبل

 ئم نـــــــوخبی ھۆشـــــــیاریش ك خـــــــانی نموونیـــــــان، دژی
ھوستن و پیان وای بوونی كورد ل دەرەوەی ھژمـوونی 



 

ئم دەستـ بناو مسومانان ك داگیركری وتی كـوردانن 
  .دەگات ئنجام

شخ سیفدینی جادووگر باسی ئوە دەكات ك كات خانی 
ــا و جــادوو چارەســری  نخــۆش كوت ئم ویــستویتی ب دوع

 پ نداوە و پی گوتووە ك ئو بوای بكات، بم خانی ڕگی
نیی و جۆرە شتانوەندەی تـر جـامی ڕق و . بدین ئیفخ سش

كینی ل خانی پ دەبت و ڕەخنی ئوەی ل دەگرت ك ئگر 
ئو زانایكی وەھا شـارەزا بــت ل ئـایینی ئیـسالم، چـۆن دەبــت 

وە ننـدنی دوعا خوگڕ ركردن لچارەس وای بـتبب . وات
ــان  ـــت گوم وو پرســیارەوە دەیی ئــگ ڕ ــازە ل ئم شــخ فب
بخات سر بوابوونی خانی ب ئیـسالم یـان ئاسـتی شـارەزایی و 

لبرامـبر ئم ھوـست الوازەی شـخ . زانایی ئو ل ئیـسالمدا
 ـت كوی خـانی دەردەكزی زانایـانھستی بودیندا، ھیفس

ن بــاری تندروستیـــشیدا ناتوانـــت بـــوا ب تنــانت ل خراپتـــری
شـعوەزە و كسـانی نزان و ســاختچی وەكـو شـخ ســیفدین 
بكــات و نخۆشــی و مــردنیش وەكــو دوو شــتی ئاســایی ســیر 
 ـــــك ب وەرـــــوو بوون ـــــی وای چاوەنووســـــی ھم ـــــات و پ دەك

وە كۆتاییھـــاتنی ژیــانوە . مرۆڤیــششـــین باســـی ئروەك جبھ
ـــگخـــانی ڕ ردا دەكـــات كســـتی قورئـــانی بم ئـــایداوە ئی ن

بخونـت، بم ڕگی ب كسـكی غیـری مـسومان داوە لوێ 
 ــــووە ك ــــار ب ــــش فلی عت ــــشت ك ئوی ــــشتیوە دابنی ل تنی

ــــووە ــــات پرســــیار و . ســــرقای چارەســــركردنی ب ئوەش دەك
ــایتی : دەپرســت ئایــا دەبــ كســكی خــاوەن ئیمــان بــوای ب ئ
یـــرۆز نبــــت بـــۆ چارەســـری نخۆشـــییكی، بم قورئـــانی پ

  بوای بو دەرمانان ھبـت ك فلیك بۆی چ بكات؟
  
  



 

  ھمای ڕاستگۆیی: فلی حكیم
 وە لانـشداری كـاری گوە بكیمیش الی خۆیی حلف
ــش ل گۆشــنیگای خــۆیوە  ــامدا دەكــات و ئوی ڕۆمــانی میرن

شـــیخ ســـیفدینی ڕوونـــاكی زیـــاتر دەخـــات ســـر كســـتی 
ك ڕووی دوو مرۆڤـــی جیـــاواز . جبشـــین و ئحـــمدی خـــانی

ل گانوەكـــــانی فلی حكیمـــــدا، كســـــتی . نیـــــشان دەدەن
جـــــــــــــــادووگر و درۆزن و ڕق ل دڵ و پارەپرســـــــــــــــت و 
ھلپرســتیی شــخ ســیفدین و كســتی بھــز و ڕاســتگۆ و 
ـــمدی  ـــشتیمانپروەریی ئح ـــستپروەر و نی سرڕاســـت و زان

ـــتخـــا وـــاتر دەردەك ـــاس ل . نی زی ـــیم ب ھروەك فلی حك
وردەكاری شارەزایی خـۆی ل بـواری دەرمـان دروسـتكردن و 
 راورد دەكـــــــــات بوەش بركردندا دەكـــــــــات و ئچارەســـــــــ
جادووگرییكــانی شــخ ســیفدین و نوشــت و دوعاكــانی بــۆ 

ــوو شــتك ھروەك باســی ئوەش دەكــات ك چــۆن ئم . ھم
وودی ل نزانـی و ناھۆشـیاری خـكك شخ جادووگرە س

ــووە ــاردا ئوە . وەرگرت ــانی فلی عت لرەشــوە ل گانوەك
ئاشكرا دەبت ك چۆن كسانك ئیسالمیان كردووە ب ئـاماز 
و درۆودەلســــی بدەموە دەكن و بــــۆ پــــارە پیــــداكردن 

ـــنن ـــاری دەھ ـــادوو بك ـــان شـــوەی ج ئمش خاســـتی . ھم
نی ب ناوی شخ و مالوە نوشت و دوعا زۆرینی ئو كسا

ـــۆ نخـــۆش و ھمـــوو شـــتك دەكن نمـــوونی ئم جـــۆرە . ب
شـــیندینی جبیفخ ســـدا شــــــام . كســـان ل ڕۆمـــانی میرن

ھروەھــــــا نمــــــوونی حكــــــیم سرڕاســــــت و ڕاســــــتگۆ و 
دــسۆزەكانی وەكــو فلی حكــیمش ك غیــری مــسومانن و 

 جبشـین ب غیـرەدین كسانی ساخت و پووچی وەكو شخی
ناویان دەبن، بم ب ئاشكرا دەردەكوت ك كسـانی وەكـو 



 

كوات ڕاسـتگۆیی . فلی حكیم ك چند دـسۆز و ڕاسـتگۆن
مرۆڤ پیوەندی ب ڕەنگ و ڕەگز و ئایینوە نیـی و دەریـش 
دەكوت ك كسانی وەكـو شـخی جبشـین ئایینیـان كـردووە 

ــك ل پنـــاوی برژەوەنـــدییكانی ب ئــاماز بـــۆ فریـــودانی خ
 نتی دەخكیم مرۆڤـایی حلسانی وەكو فم كخۆیاندا، ب
پش ئایینوە و خودی مرۆڤیـان پـ بنمـای نك بیروبـاوەڕی 

  .ئایینی، یان سیاسی كسكان
ســرباری ھوكــانی بــۆ چارەســركردنی نخۆشــییكی 

دی ئكیم ئومی حلدی خانی، دواجار فحمـت ئنوەی نام
ـــــــــــت وە بچـــــــــــاكبوون ھروەك ھر . ك خـــــــــــانی برەو چ

ــــراوە و  ــــی ك خــــانی ژەھرخــــوارد ك لسرەتاشــــوە ئو زان
شـوازی . ژەھرەكش ب ھواشی ب جستیدا بو بـووەتوە

نخۆشییكی خـانی، فلی حكیمـی گیانـدە ئو بۆچـوونی 
ووە ك ئو كسی خانی دەرمانخوارد كردووە، یـان حكـیم بـ

. یان كسك بووە شارەزای گرتنوەی ژەھری سلمانی بـووە
ـــت ك خـــانی ب ژەھـــری ســـلمانی  دە ـــ ـــان پ ئمش ئوەم

ب قسی فلی حكـیم ئوەی ئم ژەھـرە . ژەھرخوارد كراوە
ل پشتی ئم گانوەیی . بچت خونیوە ژیانی تواو دەبت

م دــت ك ڕق فلی حكــیموە ئو مانــای الی خــونر برھ
 ی لكدەسـتییپای زانین و با خانی ل ك لسانی كو كین
بواری زانستدا، یان ڕق و كینی دەستی میرنـشین ل خـانی 
ب ھۆی ھوـست جگیـر و پـ ل ئازایتییكـانییوە ھۆكـاری 
ژەھرخـــواردنکیتی ك ئوەش ئاشـــكرای ب پـــی نخـــش و 

ل پـــشتی ژەھرخـــواردكردن و . وەبرنــامیكی داڕـــژراو كـــرا



 

مردنــــی دواتـــــری ئحــــمدی خـــــانییوە گوھر و مـــــاھیتی 
دەستی ئو كاتی كوردی ك دەستی میرنـشینی بایزیـد 
بووە، لگڵ گوھر و ماھیتی كسـانی پاشـكۆ و وابسـتی 
ئو دەســـت و ملكچییـــان بـــۆ تـــورك و تگیـــشتنی ھ و 

  .ەردەكوتئاوەژوویان بۆ ئیسالم د
  

  مال ساحی جزیری
مال ساحی جزیری ھاوڕی سردەمی خوندنی ئحمدی 

ــۆ . خــانیی ــرە، ب ــت جزی ــدن دەچ ــۆ خون ــاتی ئحــمد ب ئو ك
گانوەكـانی مال سـاح ڕوونـاكییكی . ماوەیك پكوە دەبن

ل وەســــفكانی مال . ئاشــــكرا دەخن ســــر كســــتی خــــانی
ـــ ـــا و ورد و ســـاحدا، خـــانی كســـكی زی رەك و ھـــمن و وری

وانینـوە و خـاوەن تكدانی وەسـف . خاوەن لتییسـو كئ
 ی دەكــات، بســترجح بــۆ خــانی بال ســاوەكــانی مانو گ
ئاشكرا وەكو نموونیكی دیـار و ناسـراو و خـاوەن شـووناس 
ـــت دەب ســـترجـــادە و ب ـــونردا ئام ـــمی خ . لبرچـــاوی ئ

ی ڕۆڵ و کـــاریگری خـــانی دەكـــات تنـــانت مال ســـاح باســـ
لسر گۆڕینی توانینـی ئو برامـبر ب ئـایین و ئایینزاكـانی 
تر، چونك وەكو ئو دەیگتوە خـانی بـوای وا بـووە خـودا 
زیــاتر ل مــاكی ھی بــۆ ئوەی بوادارانــی جۆربجــۆر ڕوو 
لو مــان بــكن، نك وەكــو ئوەی ك زۆرــك ل مال ئاســۆ 

انی ئیسالم پیـان وای تنیـا ئیـسالم ئـایینی بـوداران و تنگك
ھر چــۆن . ئوانــی تــر یــان بــ بــوان، یــان ل ئــایین الیانــداوە

زۆرــــك ل مـــــوفتی و مالكــــان ل ســـــردەمی عوســـــمانی و 
سفوی و قاجاریدا فتـوای غزایـان ب دژی فل و جووەكـان 



 

ای ئوەشـیان فتـو. دەدا و ب كافر و ل ڕالدەر ناویان دەبردن
دەدا، كـوژرانی مــسومان لو جیھـادەدا شــھیدبوون، كوشــتنی 

زایوانیش غوان و گرتنی ژن . ئش ماڵ و سامانی ئیو پب
ـــوو ـــدراو ب پگڵ و ڕـــشیان ح ـــانی . و كچكانی ل گانوەك

مال ساحدا ھموو ئمان ب الی خانییوە قسی پووچ بوون 
ــــوون ل گوھری ڕ ــــسالم و و دوور ب ــــایینی ئی اســــتقینی ئ

 ــك ل زۆر ی كــان ــوون لو خــونكیكردن و ملكچی بشــك ب
موفتی و مالكانی ئیسالم بـۆ سـوتان و خلـیف و میرەكانیـان 

  .دەكردن
ــتوە بــۆ یكم جــار ل مــژوودا خــانی  ح دەیگال ســام
ڕەخــنی ل ھوــستی مالی جزیــری گرتــووە، ئویــش لبر 

 ب وە نا كـتئبووبكی بـاش نوەوە جزیری شـاعیرالی ئ .
ــان و تســوفی مالی  ــر ب الی خــانییوە شــیعر و عیرف خن
 ی لم خـــانی ڕەخـــنرزادا بـــوون، بكی بئاســـت جزیـــری ل
مالی جزیری گرتووە ل پای ئوەی ك پسنی میر شـرەفی 
میری جزیرەی كـردووە، ل كاتكـدا ئو میـرە لسـر كورسـی 

ـــرای خـــۆیی كوشـــتووەدەســـت  ب الی . ب فـــ و تك ب
خانییوە ئوە ھوستكی الوازە بۆ شاعیركی دیـاری وەكـو 
 ل بــدات ككدا ھســی كــا ــری ك بتوانــت ب ب مالی جزی

ل پـشتی ئم . پناوی كورسیی دەستدا برای خـۆی بكوژـت
 دەب ت كم درھب تو دەاللوە ئی خانییوانینشاعیر ت

 ـــن ل ـــر ب ـــش ڕەخنگ ـــوخبی ڕۆشـــنبیر ھمی و نووســـر و ن
ــانی دەســت، ب مبســتی  ــارە الروخوارەك كموكــورتی و ك
 وە و لدارانری دەســنگســ ك بچــنوەیان، نڕاســتكردن

  .پای كارە دزو و نادروستكانیان ستایش و پسنیان بكن



 

كرا ل گانوەكــــــانی مال ســــــاحدا ئوە ب تواوی ئاشــــــ
 ران و تــووڕە بــووە لگك نــنــدازەیخــانی تــا چ ئ ــت كدەب
میرانی كـورد بگـشتی و بتـایبتیش میـر عبـدولفتاح ك ئو 
ھرگیز ددانی پدا ندەنا و دەیگوت عبدولفتاح شاینی ئوە 
 ك ـدا نیـیــكی وای تسكانی كتخاسـ ـت، چـونكمیر ب نیی

ل كاتكـــــدا . رت ئســـــتۆبرپرســـــیارتییكی لو جـــــۆرە بگـــــ
. عبـدولفتاح كورسـیی میرایتــی ب پـارە ل والـی وان كیبــوو

لبر ئوە . والی وانیش خۆی كۆیلی سوـتانی عوسمانی بوو
خــــانی دەیگــــوت عبــــدولفتاح و زۆریــــنی میرەكــــانی كــــورد 

خۆیشی وەكو زانایك نیـشان دەدا ك دەنگـی . كۆیلی كۆیلن
 ئركی ئایینی ئوە میر وریا بكاتوە زانست و ڕۆحی خك و

ـــبر  و ل برامـــبر كـــارە نادروســـت و چوتكـــانی و لبرام
ئم توانینــی . غدر و ناھقیكانیـدا ل خــك بـدەنگ نبــت

ئحمدی خانی بوو بۆ پـگ و ئركـی ڕۆشـنبیر ل كـۆمگدا 
تنـانت كـاتكیش ك ھـیچ ئومـدكی . و برامبر ب دەسـت

 میــر عبــدولفتاح نمــا، وەك ل گانوەكــانی مال ســاحدا ب
ــۆ میــر نووســی ك وەكــو  ــامیكی توونــدی ب ــت، ن ودەردەك
دواتـــــــــر دەردەكوـــــــــت میـــــــــری گمـــــــــژە ئو نـــــــــامیی 

ھرچندە ھندێ كس وای بۆ دەچـوون ك . نخوندووەتوە
ھۆكـــاری دەرمـــانخواردكردنكی خـــانی ئو نـــامی بووبـــت، 

ارە كـــۆی ھوـــست پـــ ل ئـــازایتی و بورییكـــانی بم دیـــ
  .بوون ب ھۆی لناوبردنی

  
  



 

  سرەتای پیشگری: سحدینی سحاف
ســـحدینی ســـحاف ك كســـكی دیـــاری نـــو ڕۆمـــانی 

وەكو پشتر گوتمان . میرنامی، بشداری ل گانوەدا دەكات
ن و فرەگــانوە ڕۆــی ئاشــكرا دەبینــت ل خــستن ڕووی الی

ئاســــت جۆراوجۆرەكــــانی دەقكدا، ھر ل گــــرچن و بینــــای 
كســــتی و چیرۆكــــی بنڕەتــــی ڕۆمــــانك و ڕووداوەكــــان و 
ــــوتك و پاشــــانیش  برزبــــوونوەی ملمالنــــ و گیــــشتن ب ل

ــــن ــــوان ئم ڕەگزە . دابزی ــــدی ن ــــۆی جــــوو و پیوەن ل ك
 یینو گوتـاری دەربـوە ئانی ڕۆماندا، گراننكھپ ل ك

بگومـان ئم ئركـی ). ٧(جیھانی ڕۆمـانك ئاگادارمـان دەكـات
دیارە فرەگانوە وردەكاری . گانوەی ب شوە گشتییكی

زیـــــاتر و ل گۆشـــــنیگای جۆراوجـــــۆرەوە لســـــر جیھـــــانی 
  .ڕۆمانك پشكش دەكات

ھر لم ڕووەوە گانوەكـــــانی ســـــحدینی ســــــحاف 
ســ ڕوونـاكی زیــاتر دەخــات رەی ڕووداوەكــان كو ڕووبر ئ

خـــــــــۆی ئامـــــــــادەبوونی تیـــــــــدا ھی، بتـــــــــایبتی ل ڕووی 
 وە ككرەكی ڕۆمـــــانتی ســـــســـــك وە بـــــدیبوونی پیوەن

دی خــانییحــمخاكــسپاردنی . ئوەختی بســات دین لحســ
 ك لشوە بۆ دواوە بڕانگ دەكات و ب وە دەست پخانیی

 لو چركسـاتوە دەسـتپدەكات ئو. ڕووداوەكان دەگـتوە
. ك تیمـــــوری فاســــــق ھــــــاوار دەكــــــات مرەكب دەبارــــــت

 ــــت یمـــورەوە دی تو ھـــاواركردنـــستنی ئ ســـحدین ل بی
ئاخــاوتن و باســی ئوە دەكــات دەبــوو یكم كس ئو خــۆی 
بووای ھستی ب بارینی مرەكب بكردای، چونك ئو ھموو 

ز و كتبـدا بسـر بـردووە و ل ژیانی لنـاو مرەكب و كـاغ
بم دیــــارە . ھمـــووان باشـــتر بــــۆنی مرەكب دەناســـتوە



 

ســـرقای و نگرانیـــیكی ب ھـــۆی كـــۆچی خـــانییوە ڕۆـــی 
ــــات لو  ــــۆنی مرەكبك نك ــــوو ك ھســــت ب ب لوەدا ھب

ـــــستنی ھـــــاواركردنكی تیمـــــورەوە، . كـــــاتدا ھروەك ل بی
 خۆی دەگتوە ك چۆن ھر سحدین پاشخانی مژوویی

ل منـــــــداییوە ســـــــرقای كـــــــاری برگتگرتنـــــــی كتـــــــب و 
لبرنووسینوەی كتب بووە و بوەش ناڕاستوخۆ دەیوت 
ــــب و  ــــانی خــــانی و دۆســــتی كت ــــت ئم ل كســــ نزیكك ب

ئو خانییی ك دەیگوت . داكۆكیكری زانست و زانیاری بووە
ــد ب قــسی م ــسرییكی ئگر میــری بایزی ــی بكــردای قی ن

ــــردنوە و  ــــب بوك وە و كترگــــرتنبــــب ل ــــۆ كت گورەی ب
 ك لنشــو زیــدی دەكــرد بفرۆشــتنی دروســت دەكــرد و بای
ـــانت ل ئســـفھان و  ـــارچی كوردســـتان و تن ھر چـــوار پ
بكـردای ـك بـۆ زانـست ڕوویـان تـوە خشستانغدا و ئب .

كت خی خانی برەوە بایتدیارە لوب و زانست دەردەك . ل
 بــوو ك ســانو كــارترینی ئ پــاڵ ئوەشــدا ســحدین ك دی
ــوون، لبر ئم بۆچــوونی خــانی ھم  بو كــارەوە خریــك ب

  .خانی خۆشدەویست ھم خانی دۆستی ئو بوو
 ی خــانی دەكــات ككرمگرتنــی تدینی باســی ھحســ

ب برەكـــــارانی م ـــــووە و چـــــۆنیش ب ـــــد ســـــووك ب ری چن
ـــردووە ـــووە و تڕ و ڕەشـــی نك ـــتوە . نكوت وەش دەگئ

كات میرزا سبری دەزانـت ترمك وشك و كفـنكی سـپی 
دەشـ میـرزا سـبری ترسـی . و خاون، ئو ترس دایـدەگرت

لو ھمـوو نــامردی و ناپــاكیی ھبــت ك برامــبر ب خــانی 
. تاحـــداكردبـــووی ل پنـــاوی ڕازیكردنـــی دـــی میـــر عبدولف

ئمش ئو ڕاســـتیی دەردەخـــات ك مـــرۆڤ نامردەكـــان بـــا 
نخـش و پــالن شیتانییكانیــشیان ســربگرت، بم ھرگیــز 



 

ــــی و  ــــرس و نیگران ــــابن و بردەوام ل بردەم ت ئاســــوودە ن
ھســت ب تــاوانكردن و بچــووكی خۆیانــدا دەژیــن و ل بردەم 

ــدەوار و د ــازا و خون ــسۆزی وەكــو كســانی بھوــست و ئ
  .خانیدا ھست ب بچووكی دەكن

ــــت و لســـر  ردەوام دەبوەكـــانی بانگ دین لحســـ
ـــــــاوكیوە ئوە دەگــــــــتوە ئو ڕۆژەی خـــــــانی  زمـــــــانی ب

كـات سـاواكیان ل . لدایكبووە، دیسان بارانكی بتـاو بـاریوە
قوماشـی ســپی بفرینـی پچــاوە و قوماتیـان كــردووە و ب بر 

دا بردوویــان بــۆ حــوجرەكی مال ئلیاســی بــاوكی تــا بـارانك
ــاوكی بینیــوتی قومــاتك ب ھــیچ شــوەیك تڕ  ــاوی بنــ، ب ن

ئوەش بــــــۆ بــــــاوكی و ئوانــــــی تــــــریش جــــــگی . نبــــــووە
بـۆی بـاوكی گوتـوویتی بارانبـارین دوو . سرسووڕمان بـووە

یوەشـدا . مانای ھپـاڵ ئ ـرە و لرەكی خم و سكمانای ی
ـتدەشبدقومیـشی ھمانـای خـراپ و ب  . وكـاتر ئھ بـۆی

 ـــتی یـــان ببكـــوڕەك وە دەكـــات كـــشبینی ئلیـــاس پال ئم
ــارە خاســتی . كســكی ناســراو، یــان كســكی خــراپ بم دی

سرەكی باران ك خرە بسر ئحمدی كوڕی مال ئلیاسدا 
وی شكاوەتوە ك بووە بو كسـتییی ك نك ھر ل مـژو

مــیللتكی خۆیــدا دیــار و ناســراوە و جــگی بــایخ، بكــو 
لـــرەوە . پلـــی بـــۆ دەرەوەی مـــژووی كـــوردیش ھاویـــشتووە

ســحدین ل گانوەكانیـــدا ئوەمـــان پـــ دەـــت ك خـــانی 
ــــووە و ھر ل لدایكبــــوونیوە تــــاكو  كســــكی ئاســــایی نب

  .بخاكسپاردنی كسكی جیاواز و دەگمن بووە
حدۆســـتی ســـ ـــت كـــوە دەزانیكھـــۆی پیـــش دین ب

لو . زانست و كیش ب ساخت خـۆی كـردووە ب مال و شـخ
ڕووەوە باسی مال فرید و شیخ سیفدینی جبشـین دەكـات 



 

ھروەھا . ك چند چرووك بوون و ھرگیز كتبكیان نكیوە
باســــی بنمــــوودیی زانــــست و زانیــــاری دەكــــات ل بایزیــــددا 

تــــایبدوای بمــــووی بكــــی ھخ ودا كردەمی ئســــ تی ل
. پــــارەدا وــــن و كس بــــایخ ب زانــــست و فربــــوون نــــادات

 چۆن چـووەت روەھا باسی كابرای دەمامكداریش دەكات كھ
ی نیزامـی "شیرین و خوسرەو"دوكانكی و دانیك ل كتبی 

گنــــجوی پــــ بــــووە، گــــوای ھنــــابووی ســــحدین بــــۆی 
 پدەچت ھـۆی مـردنكی خـانی ب تواوی ئو ك. بفرۆشت

بتایبتی ك دواتر كابرای دەمامكدار دـت و ب . كتب بووبت
  .پرۆشوە كتبك دەباتوە

ل گانوەكــــانی ســــحدیندا، ك زیـــــاتر باســــی كـــــاتی 
ــــــــی فلی حكــــــــیم بــــــــۆ  وی خــــــــانی و ھكخۆشــــــــیین

اوڕێ چارەســــركردنی دەكــــات و لبــــارەی كۆبــــوونوەی ھــــ
 ی لــات ــا ئو ك ــت، ت ی دەدوحــوجرەك كانی خــانی لدۆســت

خــانی خمكــی . شـوكی ڕەشــباویدا خـانی گیــانی دەسـپرت
ــی  ــوبوی و دووڕدۆنگ ــی پرت ــش خم ــووە ئوی گورەی ھب
نـــوان مـــیللتكی و بدەربســـتی میرانـــی كـــورد بگـــشتی و 

ــایبتی ــوو بت ــد ب ــری بایزی ــت ئر. می و دەــدە ئ ــی ھرچن ك
 میرانــــــی كــــــورد و ن م نكــــــردووە، ب جــــــبخــــــۆیی ج

ل پـشتی ئم . ڕەشخككش كسیان گویـان لـ نگرتـووە
گــانوەیوە ئوە ئاشــكرا دەبــت ك خــانی ب ھۆشــیارییكی 
برزەوە داوای یكگرتن و یكبوونی ل میران و ڕەشـخكی 

جمـانیش وەكـو تـورك و عكورد كردووە، تا بتوانن ئ م ببـن
ھروەھــــا ب ھۆشیاریــــشوە زانیــــوتی ك . خــــاوەنی خۆیــــان

مـیللتكی ئو ھـشتا ل خوی قـووی بئاگاییـدای و ھسـت 
ـــــووە و  ـــــی ھـــــشتا الی ئوان لدایـــــك نب و ھۆشـــــیاری میلل



 

ـــــی پاراســـــتنی كورســـــییكانی  ـــــانیش بردەوام ل خم میرەك
ری خۆیانــدان و بــۆ ئو مبســتش ملــكچ و ئقلگــوی میــ

لـــرەوە ل . وان و سوـــتانی عوســـمانی یـــان پاشــای عجمـــن
گانوەكـــــــانی ســـــــحدیندا بتـــــــایبتی ئوەی لبـــــــارەی 
ساتوەختی سرەمرگی ئوەوە دەیگـتوە، قـوویی نـاخی 

عقی كسـتییك : ئمش ئو حاتی ك. ئو دەردەكوت
ـــت ـــت و ئاشـــكرا دەب ـــشان دەدر ـــەرەوە نی ـــرەوە .)٨(بـــۆ گ ل 

گـــەرەوە ئگرچـــی ل دەرەوەی كســـتی خـــانی وەســـتاوە، 
بم پانتـــــاییكی دیـــــار ل نـــــاخی ئم كســـــتیی ك كســـــی 
. سرەكی ڕۆمانكی ل ڕـگی گانوەكـانیوە دەخـات ڕوو

بتــایبتی ل كاتكــدا باســی ســاتوەختی دەرمــانخواردكردن و 
ی نـیمچ بھۆشـیدا ئو چركساتان دەگتوە ك خانی لبار

بـووە و لو كاتـاندا ك دواوە نســتی كـراوەتوە و ئوەی تــا 
بــۆ نمــوون لو كــاتدا . ئو كــات نیدركانــدووە دركانــدوویتی

ئایا میر ئو نامیی خوندووەتوە : خانی بئاگایان دەپرست
ك ئم بۆی نووسـیوە؟ ك پـشتر ئو نامنووسـینی بـۆ میـر 

یان وەكـو پـشتریش ل گانوەكـانی . وا بووەوەكو نھنییك 
 ی لو كاتـانئاگـایی و لب ت، خانی بوحدا دەردەكال سام
ھــۆش خــۆی دەچـــت و ھۆشــی دــتوە داوای بینینــی شــنگی 
دخوازی دەكات، ك پـش چـل سـاك عاشـقی یكتـر بـوون و 
 ـرد بی مكبـوو كـچڕازی ن نگحاجی زوھـدی بـاوكی شـ

لو كاتوە خانی ئو بابتی داخستووە، بم ل . تخانی بكا
 وانوە ئــــراوەت ســــاتوەختی نخۆشــــییكیدا ك نســــتی ك

ئمش ئو ڕووەی فرەگــانوەی ك زۆریــنی . دەخــات ڕوو
  .ڕەھندەكانی كستی ڕۆمان ئاشكرا دەكات



 

  بنگینی دەرگاوان
م لتاح بــوو، ببـــدولفنگــین دەرگـــاوانی میــر عكـــاتی ب 

ھوای گیانـسپاردنی خانیـدا، دەردەكوـت ك بنگـین پیـاوكی 
 باشــــی ل ب ك یوە ھۆشــــیاریی ھشــــی ئو ب ــــی ــــل نی گ

ھر بـۆی ناڕاسـتوخۆ نـاڕازیبوونی خـۆی ل . شتكان تبگـات
ـــنی میـــرزا ســـبری  ـــست و كســـتی میـــر و ڕق و كی وھ

وەكانیـــدا ئو ل گان. ڕاوژكـــاری میـــر ل خـــانی دەردەبـــت
باسی ئوە دەكات ك ئوەی زیاتر میری ل خانی تووڕە كرد، 

ــی گیانــسپارنی خــانی . میــرزا ســبری بــوو وانگــین ھب كــات
دەبیستت، دەیوـت میر ئاگـادار بكـات، بم غـومكی میـر 
ڕازی نابــــت ب بیــــانووی ئوەی ك یكم ڕۆژی ڕەمزان و 

مـانی بو كـردووە ك بیـانی میر تا پارشو نخوتـووە و فر
ب ھرحــاڵ دوای ئوەی میــر خــۆی لخ . كس ھینســنت

ــــانی  ــــانی گی ــــات ك خ ــــادرای دەك ــــین ئاگ و ھدەســــت، بنگ
بم ل بیـــــــــستنی ئو ھوادا، خۆشـــــــــی و . ســـــــــپاردووە

ئاسوودەیی ل چاوانی میردا دەگشتوە و بنگـین ب ئاشـكرا 
 فرمـان ب بنگـین دەكـات دواتـریش میـر. ھسـت بوە دەكـات

ـــژن و مال ســـمایل  ـــدا بن ك خـــانی ل حوشـــی مزگوتكی
. نوژی مردووی لسر بكات و شخ سیفدین تقینی بكـات

ـــتوە و دەچـــت بـــۆ ڕاو و  چوەدا خـــۆی دەپدوای ئـــر ب می
لرەوە ئاشكرا دەبت ك میـر نك ھر خمبـار نبـووە . شكار

و ئاســوودە و دخۆشــیش بــووە، ب كــۆچی دوایــی خــانی، بكــ
ــــــر . چــــــونك ئو ب تواوی ڕقــــــی ل خــــــانی ھســــــتابوو می

عبــدولفتاح دەیزانــی خــانی ئو ب میركــی كــارام نازانــت و 
ئم بجگ لوەی ك میر . كورسیی میرایتیشی ب ز كیوە

دەیزانی خانی تورك و عجم ب دوژمنـی كـوردان دەزانـت و 



 

كـۆیل و ئقلگـوی والـی و سـوتانی میرانی كوردیش وەكـو 
ــر . عوســمانی و پاشــای فارســكان ســیر دەكــات ھروەھــا می

ـــی ھینیـــدا خریكـــی  ـــی ك خـــانی ل وتارەكـــانی ڕۆژان دەیزان
ھۆشیاركردنوەی ڕەش خكك بوو، دوعای بۆ میر و والـی 
و سوـتان ندەكرد و گاتی بو شـڕان دەكـرد ك سـوتانی 

خــــانی ھــــانی . وی غزاوە برپــــای دەكــــردنعوســــمانی ب نــــا
 دا، چـــــونكڕانو شـــــن لكشـــــداری نب كـــــوردانی دەدا ك
زا نیـیش غـیو پر بو ھ مانان و كافران نییڕی مسوش .

ــۆ خــۆی ئو  ــاتردا ب ــاوی دەســتكوتی زی بكــو ســوتان ل پن
ھروەھـا میـر ئاگـاداری ئوەش بـوو ك . شڕان برپا دەكـات

م و زینـدا چـۆن باسـی یكبـوونی و یكتـی ئالتـی خـانی ل م
كوردی دەكات و چۆن ڕەخن ل میر و كاربدەستانی كـوردی 
دەگرـت و چــۆنیش ب ھۆكـاری دواكوتــوویی و ژردەســتیی 

ھروەك میـــر بــوای ب قــسكانی میـــرزا . كوردیــان دەزانــت
ــــت  وــــوت خــــانی دەی ــــری دەگ ــــوو ك ب می ســــبریش كردب

ا ب گژتا، چونك ئو پـی وای تـۆ میرایتیـت ڕەشخكك بك
ــــشتی ئم لكــــدانوانوە دوو بۆچــــوون . ب زــــ كیــــوە ل پ

یكمیـان میـر كسـكی نزان و دەبنـگ و . برجست دەبت
ئقلگــوی تورككــان بـــووە و دیــسان خۆشــباوەڕ بـــووە و 
ھمیــش حزی لوە كــردووە كســانی الوازو ملكچــی وەكــو 

ری و شـخ سـیفدینی بدەورەوە بـت و گـوی ل میرزا سب
. قسی ڕاست نبــت و ھوـستی ڕاسـت و دروسـت نبینـت

دووەم خانی كسكی دـسۆز و ھسـتیار و ھۆشـیار و بئاگـا 
و خۆنویست و پیبردوو بوو ب كۆی كـشكان و ل پنـاوی 
ھــیچ برژەوەنــدی و پلوپاییكــدا دەســتبرداری ھوــستی 

ــــــــستی ڕاســــــــتق ووەش ھئ ــــــــوو، ك ــــــــۆی ندەب ینی خ



 

ڕۆشــــنبیركی ڕەخنگــــری خــــاوەن شووناســــ ل ســــردەمی 
  .قیرانی بوون و قیرانی شووناسی نتوەكیدا

بنگینـــــی دەرگـــــاوان ســـــرباری ئوەی ل دیـــــوانی میـــــر 
عبدولفتاحــــــدا بــــــوو، بم وەكــــــو كســــــكی سرڕاســــــت 

نی دەبیــستت دەردەكوت، بتــایبتی كــات ھواــی مردنــی خــا
ھروەك پـشتر ل كـاتی نخۆشـییكی . تواو خمیار دەبـت

خانیــدا ســردانی خــانی كــردووە و خــانیش بودا نــامكی بــۆ 
ئمش ئوە دەگینـت ھرچنـدە . میر عبدولفتاح نـاردووە

ــار بكــات،  ــوانی میــردا ك ــان ل دی بنگــین ناچــار بــووە لبر ژی
فرۆشتووە و بھای برزی بم كرامت و كستی خۆیی ن

  .مرۆیی خۆیی ندۆڕاندووە
  

  شمسۆی قوواڵ
شمسۆ كسكی ئزیدی بوو، بم دۆستكی نزیكی خانی 

ل گانوەكانیــدا، شمــسۆ باســی ئوە دەكــات ك خــانی . بــوو
مسومانكی كراوە بوو، زۆر ڕزی ل ئوانی غیرە مسومان 

 ڕگن بـۆ گڕانوە بـۆ دەگرت و پی وا بوو ھموو ئایینكان
الی پروەردگار و ئوەی جیاوازی و ناكۆکی دروست دەكات 

ئم تـوانینی خـانی ك ب . خودی مرۆڤكانن نك ئایینكـان
ــــنی  ــــوو ل بۆچــــوونی زۆری ــــاواز ب الی شمــــسۆوە زۆر جی
ــوو ل بۆچــوونی  ــاواز ب ــایبتی بۆچــوونكی جی ــسومانان بت م

دبوو نك ھر ئزیدییكان ب مالیانی تری مسومان، وای كر
ڕــزەوە ســیری خـــانی بــكن، بكـــو فل و جــوو و ئوانـــی 
 ب دی خــانی دەگــرت، چــونكحــمئ زیــان لمــوو ڕتــریش ھ
الی ئوانوە خانی جوانترین نمـوونی مرۆڤـی مـسومان بـوو 
بــۆ پكوەژیــان لگڵ ئوانــی تــردا و بــۆ قبــووكردنی ئوانــی 



 

ــسومان ــری غیــری م ــاكو ئــستاش دوای نــزیكی د. ت یــارە ت
سسد سـاڵ بسـر كـۆچی دوایـی خانیـدا ھـشتا الی پیـاوانی 
ئــایینی مــسومان قبــووكردنی ئوانــی تــری غیــری مــسومان 

  .نبووەت بشك ل كولتوور
شمـسۆ ئوە دەگــتوە ك ئو ب ھواـی گیانـسپاردنی 

دی بـووە خانی زۆر نیگران بووە و سرباری ئوەی ك ئزیـ
 شـــداریكردن لـــۆ ب ـــووەت ڕێ ب ـــی شـــار كوت برەو مزگوت
سرووتی بخاكسپاردنی خانیدا، بم شخی جبشینی نامرد 
ب بیانووی ئوەی ك جاھیز نیی غیری مسومان بچت سر 
ـــسۆ لگڵ ترمكی خـــانی  ـــسومان نایـــت شم ـــۆڕی م گ

یـیكی بـۆ بم شمـسۆ سـرباری نیگران. بوات گۆڕسـتان
كۆچی دوایی خانی چند جارك ئوە دووبـارە دەكـاتوە، ئو 

دی خــانییحــمی كــۆچی دوایــی كــردووە ئســدی . كحــمئ
 ،رانــیگ ــۆی ھم ل دوە بــۆی ن ــاوازە ب خــانیش كســكی جی
ھم ل دوە خوازیــــــــاری ئوەی بشــــــــداری ڕوڕەســــــــمی 

خـانی نك ئم خـانیی : "شمسۆ دەـت. بخاكسپاردنی بكات
ــر ــت ك ". كســكی ت نم دەھرھب تو دەاللئ ینم دەربــئ

 ت، بـۆیكی تر ناچخ كی جیاوازە و لدی خانی مرۆڤحمئ
 ــــت م بچـــت ھ رشـــانی خـــۆیی دەزانـــی س شمـــسۆ ب ئرك
ــــت گۆڕســــتان ی خــــانی بچكرمڵ تگم لوت و ھمــــزگ .

ــسو ــاو ھمــوو م ــسۆ لن ــینی شم ــسان ئم دەرب مانان و دی
 تی بكی تـــــایبدا شووناســـــو كـــــاتمانی ئزانایـــــانی مـــــسو

ــری . ئحــمدی خــانی دەبخــشت ــی غی شووناســك ك ئوان
مـــــــسومان و تنـــــــانت ئوانـــــــی بنـــــــاو مـــــــسومان، بم 

ــكن ــزەوە ســیری خــانی ب ڕ ــسالم ب ــەونكری ئی بــۆ . پی
ـــانی وای كـــردووە شمـــسۆی  ـــوون ئم جیـــاوازبوونی خ نم



 

 و فلی حكـــــیم و تیمـــــوری فاســـــق، ھر یك ب ئزیـــــدی
ـــز ل ئحـــمدی خـــانی بگـــرن ـــك ڕ جۆر . ـــای ئمش ئو مان

برھم دەھنت ك مرۆڤكان ل ھموو ئـایین و مزھبكـان 
ھر بـۆی ئگر بنیـادەم ئاسـتی مرۆڤبـوونی بگـات . گورەتـرن

 ئو ئاست پگیشتووەی ئحمدی خـانی، ئوا لبـری ئـایین و
مزھب و ڕباز گوھری مرۆڤــ خۆی دەبینـت و ل بـاركی 
وەھاشدا دەتوانت ب گودان ئینتیمای ئایینی و مزھبی نك 
ھر ئوانی تر قبووڵ بكات، بكو دۆست و ھاوڕیـشیان بـت 

  .و پكوە لگیاندا بژی
ھروەك ل گانوەكــانی شمــسۆدا ل برامــبر كســتی 

 خانیدا، كستی سووك و الواز و سـاخت و گورەی ئحدی
دیارە ئمش بۆ . بگوھری شخ سیفدینیش دەخرت ڕوو

ـــــانی و ســـــووكایتیكردن ب شـــــخ  ـــــاتری خ پســـــنكردنی زی
 ـستوھ كـو بـۆ دەرخـستنی دوو جـۆر لب ،دین نیـییفسـ
. ك ھر یكیـــان برھم و داھنـــراوی جـــۆركن ل كســـتی

از و خـــــــونكیكر و بـــــــگوھر ك شـــــــخ ھوـــــــستكی الو
 كی زۆریـش لرڕووب تی دەكات و ڕەنگرایندین نویفس

ـــرتوە ـــۆمگ بگ ـــستكی چســـپاو و . ك وردا ھـــب ل برام
جگیر و دروسـت و مرۆڤـان، نرم و نیـان لگڵ ڕەشـخك 
ــدا لم  ــایین و بۆچوون و ھــاوڕێ و دۆســت لگڵ ئوانی ل ئ

ـــاوازن و توو ـــر ل دەســـت و جی ـــاوە و ڕەخنگ ـــد و نچم ن
لوانی ب ســــاخت و درۆ خكـــــی فریـــــو دەدەن ل پنـــــاوی 
برژەوەندییكانی خۆیاندا، ك ئحمدی خانی نونرایتی ئم 

  .ھوست دەكات



 

  مال سمایلی بایزیدی
مال ســمایل وەكــو خــۆی دەگــتوە ئم كمــك ل خــانی 

ـــانت خـــ ـــووە و تن ـــداتر ب ـــ من ـــایینی پ ـــابتی ئ ـــدێ ب انی ھن
ــی وەربگرــت ــش ئوەی مــۆتی مالیت ــووەتوە پ ھر . گوت

 م و خــانی زۆر نزیــك بــوون لوە ئتــوەكــو خۆیــشی دەیگ
الی ئم . یكتـــــر و خـــــانی ھـــــیچ شـــــتكی لم نشـــــاردۆتوە

 زیــد كــردووە كمیرانــی بای یــی و گازەنــدەی لردەوام گلب
 و خونـــــــدەواری نداوە و بایخیــــــان ب زانــــــست و زانــــــین

ئوەی ك . شــارەكش لو ڕووەوە نبــووەت جگیكــی دیــار
خانی بۆ مال سـمایلی بـاس نكـردووە نووسـین و نـاردنی ئو 
نـــامی بـــووە ك پـــش گیانـــسپاردنی بـــۆ میـــر عبـــدولفتاحی 

ئویش كات مال سـمایل بو نـامیی زانـی ك ل . نووسیبوو
ـــــسپاردنكدا  ـــــاتی بخاك ـــــاوان ب ك ـــــی دەرگ ـــــوو ك بنگین ب

ـــــۆ مال ســـــمایلی  ـــــرەوە ب ـــــامیی ل می ـــــارییوە ئو ن خمب
ــابووەوە، دای دەســتی مال ســمایل ــامك چــی تــدا . ھن ئایــا ن

نووسرابوو؟ ئایا خانی داوای لبـووردنی ل میـر كردبـوو؟ یـان 
ســـــووربوونی خـــــۆیی لســـــر ھوـــــستكانی دەربیبـــــوو؟ 

اگــاداركردبووەوە ك ئو شـــوە ھروەھــا ئایــا خـــانی میــری ئ
 نجام برئو ســـ یو و میرەكـــانی تـــریش ھی ئكـــاركردن

  خراپ بسریاندا دەشكـتوە؟
مال سمایل ل گانوەكانیدا سبارەت ب ئوین و عیشقی 
 كی بـایی كچی حاجی زوھدی، وەكـو نمـووننگخانی بۆ ش

یـــشقی باســی خــانی دەكــات، ب جۆرـــك ك خــانی بــۆ ئو ع
دەسووتاو سرئنجامیش ك نگیشت ب ددارەكی بیاریـدا 
بۆ ئو عیشق بسووتـت و جگی شنگ ب ھیچ كسكی تر 

ــاتوە ــ نك ــت ك . پ وال ســمایلدا دەردەكــانی م ل گانوەك



 

خـانی بوایكــی تواوی ب عیـشق و خۆشویــستی ھبــووە و 
. یچ مانـایكی نیـیپی وا بووە ھاوسرگیری ب ئو عیشق ھـ

ھر بــۆی كــات ئم پــی دەــت بــۆ نیــوەكی تــری ئــایینكت 
تواو ناكیت و ژن ناھنیـت، خـانی ل وەمـدا دەـت نایوـت 
عیشقی پاك و بگردی شنگ ب ژنھنانكی ئاسـاییوە پـیس 

ــای برھم . بكــات ــانییوە ئو مان ــینی خ ــشتی ئم دەرب ل پ
 پیوەنـــدی نـــوان دوو ڕەگزەك ل دـــت ك ھاوســـرگیری و

ـــــی ـــــان نی ـــــوتكی . دەرەوەی عیـــــشق ھـــــیچ مانایكی ئمش ل
تواندنوەی ل عیشقدا ك وەكو بشـك ل تسـوفی لـ دـت 
و ل بــاركی وەھاشــدا عاشــق و معــشوق دەبـــن تواوكری 
ـــیچ  ـــشقكی ئوان ھ ـــی ل دەرەوەی عی ـــری و وای دەبین یكت

ك مانـــای نیـــیت. شـــت مدوای ئ ـــۆی وانینـــی خـــانیی، ھر ب
ـــــت ئو عشـــــقكی  شـــــوو دەدر ی بـــــدارەك د وەی كئ
 و عیــــشقی ئگــــ ــــدەنگی بب وە نــــاخی خــــۆی و بدەبــــات
دەسووتت و پی وا نیی ئـاوی ھـیچ ئوینكـی تـر گـی نـاخی 

  .ئم كپ بكاتوە
مال ســـمایل دەگـــتوە كـــات مم و زیـــن بوبـــووەوە 

و شــخ و پیــاوی ئــایینی كوتــن دژایتیكردنــی زۆرـك ل مال 
خانی و دەیـانگوت مم و زیـن پـە ل كفـر و دژایتـی ئـایین و 
 ككخنپیـــسی و ھـــانی ڕەشـــنجـــان دەدات بـــۆ داوھـــانی گ

ـــان ـــی توركك ـــۆ دژایتیكردن ـــن . دەدات ب ل ڕاســـتیدا مم و زی
نمــوونی دەقكــی زینــدووی بــای ك خــانی ل زۆر دەرگــاوە 

رینییكانی كــۆمگ و كولتــوور و ئــایین و ئو جــادوو و ناشــی
. شــت خراپــانی بنــاوی ئــایینوە ســپندراون ڕەت دەكــاتوە

ھروەھا پی وای سـوتانی عوسـمانی بـۆ تـان و كنیـزەك و 
دەســتكوت شـــڕی فل و ڕۆژئاواییكــان دەكـــات، نك ئوە 



 

كـوردان ھروەھا باسی ئوەش دەكات ك پویـست . غزا بت
خۆیان یكگرتوو بن و ئمـانیش پویـست دەوت و سوــتانی 
خۆیانیــان ھبــت نك شــون ســوتانی عوســمانی و پاشــایانی 

ئم بۆچــوون و توانینــانی خــانی زۆرــك ل . عجم بـكون
 خرەكــــــــــــان و شــــــــــــنگ و بیركوزان و ئاســــــــــــۆتال نم

ـزار ساختچییكانی وەكو سیفدینی جبشـین و میرانیـشی ب
كردبوو، ك ئمان ھنـدكیان وایـان دەزانـی سـوتان نـونری 
خـــــودای لســـــر زەوی و ھنــــــدكی تریـــــشیان ل پنــــــاوی 
برژەوەنــــــدیی تایبتییكــــــانی خۆیانــــــدا دژایتــــــی خــــــانی و 
ـــــی و ســـــوتانكانی  بۆچوونكانیـــــان دەكـــــرد و ملكچـــــی وال

  .عوسمانی و عجم بوون
وەش دەگال سمایل ئروەھا مخانی دەسـتی ھ وە كـت

 بـوو ل لپی دمدم و زۆریش بوەی قنووسین كردبوو ب
پاساوەكشــی ئوە بــووە ك ئو زۆر شــتی ل . نووســینوەیدا

خیادای بینووست و تمنیش زۆر لوە كـورتترە ك فریـای 
كوات لـرەوە ئوە ئاشـكرا دەبـت . ھموو ئو شتان بكوت

ڕیالیست بووە و ترسـكی وەھـای ل مـردن ك خانی مرۆڤكی 
ــردووە ك شــتكی كــاتی و  ــووە و وەھــا ســیری ژیــانی ك نب
كـــورتتمن، بم ئوەی گــــرنگ چــــۆن لو ژیــــان كــــورتدا 
مرۆڤ كار بكات بـۆ ئوەی ئوەنـدە پـشكش بكـات ك نـاوی 
 توانانیــــــدای وەی لوە و ھاوكــــــات ئــــــتنزینــــــدوویی بم ب

شی بكـــات، كـــشكیر پرك ســـئ ـــك لوەش وەكـــو جۆرئ 
  .دەكات

 ل وە دەكــــات كوەكانیــــدا باســــی ئانگ ال ســــمایل لم
كــاتی نخۆشــییكی خانیـــدا ئم چــۆن دوانــدوویتی و بـــۆی 
دەركوتـــــووە ك میـــــرزا ســـــبری و مال فریـــــد و كـــــابرای 



 

دەمامكدار ئازاری ڕۆحی خانییان داوە و خـانی نـیگران بـووە، 
ی ئوەی بـۆی دەركوتـووە ك داوایـان ل خـانی بتایبتی دوا

بم . كـردووە گوتـار ندات و ســردانی دیوەخـانی میـر بكــات
ــــی  ردا پرامــــبب وە و لــــانی ڕەت كــــردووەت خــــانی داواكی

ــات ــدولفتاح ســردانی ئم بك ــر عب ــا می ــوون ب ئوەشــی . گوت
ــووە ك حــوجرەكی ئم ل دیوەخــانكی ئو خــاونترە،  گوت

 تچونكنای كی پیس و ناپاكی توە، . خی خـانییم قسانل
ـــت ك خـــانی  دەب ســـترجی ال بو بۆچـــوونال ســـمایل ئم

بم خـانی ئوە ڕەت دەكـاتوە و خراپیـی . ژەھرخوارد كراوە
 وە بتســـتی دەبكتییتـــاقندروســـتی خـــۆی و بـــاری ت ب
ــــۆ  ــــاتر ب ھمــــوو ئو خم و خفتوە ك ئو چــــل ســــاڵ زی

وات چــــل ســــاڵ . لتكی دەیخــــوات و پــــوەی دەنانـــتمـــیل
ـــاكی و  ـــرە چاوچنۆككـــان و ژەھـــری بب ژەھـــری خـــراپی می

لـــرەدا ئو . ناھۆشـــیاریی ڕەشـــخكك ڕۆحـــی ئو دەخـــۆن
ــان و  ــت ك خم كۆمیتییك م درھر بنــۆ خــو ــای ب مان
كشی میللت بـۆ مرۆڤـی ھسـتیار و ھۆشـیاری وەكـو خـانی 

 خــراپ و نگتیفیــان دەبـــت و ڕۆــی نخۆشــییكی كــاریگری
ـــنن ھر لو ڕووەوە . ترســـناكی وەكـــو ژەھرخـــواردكردن دەبی

خــانی دەـــت كس ئوی دەرمــانخوارد نكــردووە، بكــو ئو 
نخۆشی باری ناھمواری میللتكی و الوازی و ملكچـی و 
نادسۆزی میرەكان ك ھموو ئمان بـوونت ھـۆی مـانوەی 

ــی ئــازار و كــاریگریی . للتكی ب ملكچــی و ژردەســتییم
ترسناكی ئوەش ھیچی ل كـاریگریی ژەھـری سـلمان كمتـر 

نیی.  
دوابشــــــی گانوەكــــــانی مال ســــــمایل، ســــــبارەت بو 
نامیی ك خانی بۆ میر عبدولفتاحی نووسـیبوو، بم میـر 



 

 كـــۆچی نـــامكی نخونـــدبووە و كـــات ئو بیـــانیی ھواـــی
دوایی خانییـان پـدا، میـر نـامكی خـانی دای دەسـتی بنگینـی 
دەرگاوان و داوای ل كرد ك ئو نامی بـداتوە دەسـتی مال 

بنگــــین ل كــــاتی بخاكــــسپاردنی خانیــــدا، ب نھنــــی . ســــمایل
نــامكی ڕادەســـتی مال ســـمایل كـــرد، بم مال باســـی ئوە 

 و دواتـر دوای ئوەی دەكات ك چـۆن نـامكی لـ دەكوــت
باران زۆرینی نـامكی سـیبووەوە، دەیـدۆزتوە و وشـكی 

پاشــان . دەكـاتوە بو ئومـدەی ئو نــام مـژوویی ون نبـت
 وە كـــــــــت ندەخو كــــــــام مال ســــــــمایل ئو بشــــــــانی ن

ئو بشــانی نــامكش ك مــابوونوە و مال . نســابوونوە
وە زیـاتر ئـازایندنیـسۆزی و دووربینـی و سمایل خوتی و د

ـــــشاندەری  ـــــن نی ـــــشتیمانپروەری خـــــانی دەردەخن و دەب نی
بشــك ل ڕوانینكــانی ئو بـــۆ پیوەنــدی نــوان ڕۆشـــنبیری 

  .جیدی ڕەخنگر و دەست
  

  دەمامكدار
دەمامكــدار كســك تــا ئو كــاتی خــۆی ل گانوەكانیــدا 

ـــــات ڕوو، الی كســـــانی ن ـــــۆی دەخ ـــــای خ ـــــو ئۆتۆبایۆگرافی 
ـــمی خـــونریش شووناســـكی  ـــانك و ئ ـــای ڕۆم جوگرافی

ئوەی الی خونر و تنانت كسانی ڕۆمـانكش . نزانراوە
لبــارەی ئم كســـوە زانــراوە ئوەی ك ھمیـــش دەمـــامكی 
كـــردووە و میـــرزا ســـبری ڕاوژكـــاری میـــر عبـــدولفتاحیش 
وەكو خزمـی نزیكـی خـۆی باسـی دەكـات و تنـانت ب پـسمام 

بم دواتـــر ك دەمامكـــدار شووناســـی خـــۆی . بـــانگی دەكـــات
ـــرزا  ـــدییكی ب می ـــت ھـــیچ پیوەن وئاشـــكرا دەكـــات، دەردەك



 

سبرییوە نیی، بكو میرزا بكاری ھناوە بـۆ جبجكردنـی 
  .ئامانج گو و نامرۆییكانی خۆی

ڕاست دەمامكدار ئستا وەكو جالدك دەردەكوـت، بم 
ی خۆی دەگتوە، ئاشكرا دەبت ئو قوربـانی كات ڕابردوو

كات ئم تمنـی دە . دەستی دڕندەیی و نامرۆڤبوونی باوكتی
ـــــۆ لبر چـــــاوی ئم دایكـــــی  ـــــووە بـــــاوكی ب چق ســـــان ب

ـــاتووە و چـــووەت شـــارك و لوێ . ســـربیوە ـــیش ھھ ئم
كوتووەت ناو كسانی سرسری و چقۆكش و ھتیوباز و 

و نــامرۆڤوە و ب ئـــارەزووی خۆیـــان بكاریـــان دز و جردە 
لووە تكشكاندنی كستی ئم دەستی پ كردووە و . ھناوە

تـــا دواجـــار وای لـــ ھـــاتووە ھـــیچ بھـــایك الی ئم گرنگـــی 
دزی، گڕان بدوای ھتیوبـــاز و پاشـــان پیاوكوشـــتن . نمـــاوە

تییســــم كژیــــانی ئ ك لشــــب توە . بــــوونوە ئرەشــــل
ـــــ ل ئاشــــكرا  دەبـــــت ك چــــۆن پروەردەی نادروســــت مرۆڤـ

 ش لــدەی ــات ئو دڕن ــدە، ك زۆربی ك ــات دڕن ــرۆڤوە دەك م
  .گوھردا جۆرك ل قوربانی

 رنجی ســــگجــــ ك كی ڕۆمــــانو ڕووداوانــــك لكی
ـــانی ڕووداو ـــۆ برھمھن ـــكوت ب ڕ ـــك ل كخـــستنی جۆرڕ .

راوە، بم ھـشتا ئگرچی ئو ڕكوت زەمینسازیشی بۆ كـ
تا ئندازەیك نائاسایی دەردەكوت، ئویش بیكترگیـشتنی 
دەمامكدار و باوكتی ل چۆوانییكی سر ڕگی دیاربكردا 
ــاو خــانكی چــۆڵ و وــراندا و ل شــودا، ببــ ئوەی  و لن

. تنــانت بـاوكی دەســتدرژی دەكــات ســری. یكتـر بناســنوە
ــستا ك ئوكــات بم لو كــات بدو ــداری ئ اوە ئمــی دەمامك

ناوی ئاشكرای یاووس بـوو، ب ھـۆی خنجرەكـانی بـاوكیوە 
یــاووس لبر . ســیمای شــونرا و ناچــار بــوو دەمامــك بكــات



 

ئامبــازی یكتــر . ڕوونـاكی مانگشــوەكدا بــاوكی دەناســتوە
دەبن و سرئنجام یاووس باوكی بخنـجر دەكوژـت، بم 

مــوو دەمووچــاوی ئم بخنــجر دادەدورــت ب باوكیــشی ھ
جۆرــك ناشــیرینی دەكــات ك دەمــامككردنكی یــاووس تــاكو 

لرەدا . ئستا لبر شاردنوەی شون خنجرەكانی باوكیتی
ب جۆرــــــــك ل جۆرەكــــــــان یــــــــاووس تــــــــۆی دایكــــــــی و 
ـــاوكی دەكـــاتوە ـــشاندنی ل ب . ســـرگردانبوونی خـــۆی و تك

 روەك ھاوكات دەشش وەكو تـاوانی كوشـتنی ھو كوشتنئ
ــگ مــرۆڤ . بــاوك لــك بــدرتوە ئگرچــی ل ڕووكشــدا ڕەن

ــــدا ــــدات ل كوشــــتنی باوكی ــــاووس ب ــــارەكی ی ــــی ب ك . ڕەوای
ــت،  ك بر پاســاوھ ــك و بر جۆرھ ــدە كوشــتن ب ھرچن
ھشتا ھر ناڕەوای و مرۆڤــ ل لـوتكی خراپـی و دڕندەییـشدا 

  .ییھشتا شایانی كوشتن ن
ھر لرەوە یاووس برەو كوشتنی كسـكی تـر دەچـت و 

كرییلیلـی دیـاربویش وەسـتا خئ ت، كویش دەكوژم . ئئ
وەستا خلیل یاووسی ب برینداری بردەوە مـاكی خـۆیی و 
ــازی  ــریش كــاری نرب ــری خۆشنووســی كــرد و دوات پاشــان ف

 وەســتا یــاووس بوە ئاسـوودە بــوو، بم دواتـر. لگـدا كـرد
ــاوە ــر دەھنــت م ــوكی ت ــل ھتی ــاتی خریكبــوون . خلی ل ك

 وە كـك دەداتدەكـات و وەھـای ل یدا یاووس غیرەی لگل
ئو ھتیــوە نــوی جـــگی ئمــی گرتـــووە، بــۆی ب خنـــجر 

پـانری ئم كوشـتنیان ھسـتكردنی . وەستا خلیل دەكوژـت
گڵ ئم جـووت یاووس بووە بوەی ك چیتر وەستا خلیـل ل

ئوەش دەرئنجـــامی حز و ئاۆشـــیی نـــرینیك بـــۆ . نابـــت
ئوەی ڕەگزی برامبری لگیدا جووت بت، ك ھزی ئو 

ئگرچی . پانرە ئم كستییی گۆڕیوە بۆ جۆرك ل دڕندە



 

 ل بـــــریتیی ك یی تریـــــشی ھـــــشینم پـــــدەبوونی ئ بدڕن
ــــی ب برچــــاوی ئموە ــــاوكیوە و كوشــــتنی دایك  ل الین ب

دەستدرژیكردنســـــــــــری ل الین كســـــــــــانی تـــــــــــرەوە و 
دەستدرژیكردنسری ل الین باوكیوە و كوشتنی باوكیشی 
كـــات ك ئم زانـــی ئوەی ئو شـــوە لگـــی جـــووت بـــووە 

  .باوكی بووە
دەمامكــدار ل گانوەكیــدا، باســی ئوە دەكــات ك میــرزا 

پـ داوە بـۆ ئوەی خـانی لنـاو سبری سیازدە پـارچ زـری 
ببات، بم ئوەشی پ گوتووە نابت ب خنجر و شـتی لو 

پشتر . جۆرە بكوژرت، بكو باشتر وای دەرمانخوارد بكرت
دەمامكدار ل گانوەكیدا باسی ئوە دەكات ك چۆن ل الی 
كیمیــاگركی بغــدادی شــوازەكانی گــرتنوەی دەرمــان فـــر 

ات ھبـژاردنكی میـرزا سـبری ل جـگی خۆیـدا كو. بووە
دەمامكـدار باسـی . بووە بۆ ئوەی ئو خانی ژەھرخوارد بكات

ئوەش دەكـــات ك پـــشتر لگڵ میــــرزا ســـبریدا نخــــشی 
ـــاوە ـــحمد و ســـلمانی باشـــكاتبیان دان ـــر م ـــۆ . كوشـــتنی می ب
ــردووە ــادە ك ــایبتی ئام ــی ت ــاوبردنی خــانیش ژەھرك بم . لن

خــۆی دەـــت ئم ســرباری ئوەی ك نوتــی چــراكی وەكــو 
ــــردووە ــــانخوارد نك ــــوە، بم ئو خــــانی دەرم . خــــانی گۆڕی

ـــی شـــیرین و  ـــشتریش ب ژەھـــر دانیك ل كتب رچـــی پگئ
خوسـرەوی نووسـیوەتوە و بردوویتــی بـۆ الی ســحدینی 

دواتر ل كـاتی خوندنوەیـدا . سحاف بۆ ئوەی خانی بیكت
رەی تكوی مرەكبكی كردبوو بچـت ڕۆحیوە ئو ژەھ

ــداگری لســر ئوە . و بیكوژــت جیــدی پ م دەمامكــدار بب
ــانخوارد نكــردووە ــات ك ئو خــانی دەرم ئویــش لبر . دەك

ــــۆ ــــووی چــــراكی خــــانییوە : دوو ھ یكم ئو نوتی كردب



 

. نوتكی ئاسایی بـوو، ئو ژەھـرە نبـوو ك ئامـادەی كردبـوو
پاشــــــانیش ئو كتــــــبی ك الی ســــــحدین داینــــــابوو بو 
ھیــوایی خــانی بیكـــت و ل خوندنوەیــدا ئو ژەھــرەی پــی 
 ـــــت، بوە و بیكوژنی خـــــانییخـــــو ــــــتنووســـــرابووەوە بچ
ــبكی  خــانی كت داوە، چــونكوەش ڕووی نو ئبۆچــوونی ئ

ئمش ئو كــــات دەردەكوــــت ك دوای مردنــــی . نكیبــــوو
انی كات دەمامكـدار چـووەوە بـۆ دوكـانكی سـحدین و خ

سحدین پی گوت . ھوای شیرین و خوسرەوەكی پرسی
ــردووە و مــاوە ــبكی نب س كتوە . كخۆشــیی ــدار ب دەمامك

ئو دانیی كتـبكی بـردەوە و دنیـاش بـوو ك بر دەســتی 
. ووەخــانی نكوتــووە، كوات ئو خــانی دەرمــانخوارد نكــرد

بم ل ڕاستیدا خانی بۆ مـاوەیكی زۆر سـیری ئو كتـبی 
بم دەمامكـدار لو ڕاسـتیی . كردبوو، پڕەكانی ھـدابووەوە

ھر بۆی سـوور بـوو لسـر ئوەی ك ئو خـانی . بئاگا بوو
ھـبت دەمامكـدار مـردنكی خـانی پـ نـاخۆش . نكوشتووە

رد خـانی پیـاوكی باشـ بوو، چونك كات خانی بینی ھستی ك
  .و شاینی ئوە نیی ك كس بیكوژت

دەمامكــدار ل گانوەكیــدا ھرچنــدە باســی ئوە دەكــات 
ك ئم كوشتن و لناوبردنی خكی زۆر ب الوە ئاسان بووە، 

ـــات ك ئم خـــانی كوشـــتبت ـــوی ئوە دەك ھروەك . بم نك
 لناو ببرت، دەشزانت ك میرزا سبری مبستی بووە خانی

بۆی گومانی ئوە دەكات ك یككی تـر ئو كـارەی بـۆ میـرزا 
ھر لبر ئوەش كات ك گۆڕەكی بـۆ خـانی . ئنجام دابت

بیگـرە، : ئامادە كرد، جمدانكی ھدا بۆ میـرزا و پـی گـوت
داپۆشـــ ـــ ـــی پ ـــشان دەدات ك . عورەتـــی دت ئمش ئوە نی
 و دڕندەیتیییوە میرزا سبری دەمامكدار بو ھموو خراپی



 

ــــارتر دەزانــــت ھر بدوای ئوەشــــدا ئم . ل خــــۆی ب تاوانب
 تو دەاللوەش ئزید دەكـات و دەڕوات، ئبای پشت ل سك
 ورە كــــردووە كــــاتكی گتـــاوان ســــتی بھ ــــت كدەگرھ
ـــدی  ـــووەت گومـــانی ئوەوە ك مـــردنكی خـــانی پیوەن كوت

ــارەی بموە ھبــت، یــان ــگ میــرزا ســبری خــۆی ئو ك  ڕەن
ئـستا دەردەكوـت . كردبت، یان ب كسكی تـری سـپاردبت

 ی كـژووییم و پاشـخانرباری ئتی دەمامكدار سـسك ك
ئوی ل منـــــداییوە گیانـــــدووەت ئو ئاســـــتی ك ل ھـــــیچ 
 ــــك ل ــــشتا جۆر م ھوە، بـــــت ڕگــــك ن كوشــــتن و تاوان

خیــدا زینـــدووە و ئوەش وای لــ دەكـــات ب مرۆییبــوون ل نا
مـردنكی خــانی نـیگران بــت و بـت دوای ئوە نمــدەتوانی 

  .پاسارییكیش ل گیان بكم
  

  میر عبدولفتاح نموونی ڕاستقینی میری كورد
ــانی  ــانوە ل ڕۆم شــداری كــرداری گتاح ببــدولفمیــر ع

ــامدا دەكــات ــ. میرن ــاوی میرن ــانك ن امی و ل ئگرچــی ڕۆم
جوگرافیای دەقكدا ئو ڕاستوخۆ یان ناڕاستوخۆ ئامادەیی 
 یكی گرنگتری ھخوە بایتوەی خۆی دەیگم ئب ،یھ
ــــۆی ئو  ــــاكی خــــستن ســــر كســــتی خــــۆی و ك ــــۆ ڕوون ب

میـــــــر ل . ڕووداوانش ك ڕۆمـــــــانك ل خۆیـــــــان دەگرـــــــت
ــوەبردنی قڕتی ببــری چـۆنوەكانیـدا لانی و گەوەكمــ

ھوـدانی بــۆ برەو پـشوەبردنی و كــاركردن بـۆ یكگــرتن و 
یكخـــستنی ھمــــووان و خۆترخـــانكردنی بــــۆ یارمتیــــدان و 
ھاریكــاریكردنی میرەكــانی تــر ب ئومــدی ئوەی ئالتــی كــورد 
یك پ بگـرن و وەكـو خـانی دەـت كـوردیش وتـی خـۆی و 

اسـی ژن شـۆخ دەوتی خۆی و سوـتانی خۆیی ھبـت، ئم ب



 

و شنگكی و چۆنتی كینی ب بكی زۆر ئاتون و حز و 
 سپو ئبارەی ئودا دەكات و لڵ ئگئارەزووەكانی خۆی ل
بـونیوە دەدوـت ك یكـك ل خانكـانی تورـز ب دیـاری 

ــاردبوو ــازە نمــوونییی خــۆیی . بــۆی ن ھروەھــا باســی ئو ب
.  ل وانوە بــۆی ھنــابوودەكـرد ك شــخ ســیفدینی جبشـین

ھروەكو خۆیشی دەت پیـاوانی دەربـاری ئو میـرزا سـبری 
و شخی جبشین و مال فرید و بوھاری چند ڕۆژ سرقاڵ 
بــوون تــا نــاوكی گونجــاو بــۆ بــازەكی بــدۆزنوە، وەلــ میــر 

ئو نـــاوەی بـــۆ بــــازەكی . پـــشنیاری ھیچیـــانی بدڵ نبــــوو
میـــر شــــیرن و . شنیاری كـــردھبـــژارد ك قـــاوەچییكی پـــ

ئوەی ب الی ئوەوە گرنــگ بــوو . شــھن و شــیھابی ھبــوو
 ڵ ژنگكانی ژیـــانی خـــۆی بـــوو، لیـــف و خۆشـــییزم و كب
جوانكی و ئسپ نایابكی و بـازە بھـمتكی و تـانجی 
و تـــول و غـــوم و دەســـتوپوەندەكیدا ك تنـــانت ل ڕۆژی 

 خاكـــسپاردنی خانیـــدا كزان بـــوو بم ڕۆژی مـــانگی ڕەمكی
 ی لـب ڕاوەكرەكم بـارانی ڕەش و مو چوو بۆ ڕاو، بئ
 و جــۆرە بــارانوە ئــی خــانیی ــۆی كــۆچی دوای ــدا ك ب ھ تك

لرەوە زیاتر كسـتی میـر عبـدولفتاح دەردەكوـت . دەباری
 ئاگـــا بـــووە لـــست و ب ـــد كســـتییكی الواز و خۆوی ك چن

بردن و سرپرشـتیكردنی میرنـشینكی ب كاروبـاری بڕـوە
جۆرك ك ھشتا ڕەخن و سرزەنشتكانی خانی بۆ ئو كم 

ــــــــوون ــــــــای دەقكوە برەو . ب ــــــــان ئگر ل جوگرافی بگوم
ـــنی  ـــاو زەمی ـــین وات بیـــن ن ب كجوگرافیـــای دەرەوەی دەق
واقیعــی كـــۆمگی كــوردی ئو ســـردەموە ك دەقك لـــی 

ـــــــت، ئوا زۆ تدارە دەدوگ و دەســــــــــــــر و ب ـــــــك ل می ر
ناوچییكـــانی كـــورد ل جـــۆری میـــر عبـــدولفتاح بـــوون و 



 

 ك لشـكی تـردا بوەیكی تر و شـرگب ستاش لت ئنانت
برپرســانی كــورد ھگــری ھمــان عقــیت و بۆچــوونی میــر 

ك ئوەش ھۆیكی سرەكیی لو ھۆیـانی ك . عبدولفتاحن
ــــۆمی  ــــستا ك ــــاكو ئ ــــژوودا ت ــــزی م راوپ ــــوردەواری ل ك

  .ھشتووەتوە
  

  نامكی خانی بۆ میر یان میرنام
خــانی چنــد ڕۆژــك پــش گیانــسپاردنی، نــامیك بــۆ میــر 
عبـدولفتاح دەنووســت، ك تیــدا بــ تــرس ئوەی ب ڕاســتی 
 و و میـــر بھـــۆی نـــاكۆكی ئ ڕەتـــدا بـــووەتبن ـــت و لدەزان

ــــر ــــژە و . نووســــین دەخــــات بر چــــاوی می ــــری گم بم می
بدەربست ل ڕەخن و نیگرانییكانی منوەركی وەكو خانی 
ئو نامی ناخونتوە و الی خۆی دەیھتوە تا ئو ڕۆژەی 
ھوای مردنی خانی پ دەگات، ئویش نـامك دەدات دەسـتی 
بنگینــی دەرگــاوان و فرمــانی پــ دەكــات بیــدات دەســتی مال 

 ل كــاتی بخاكــسپاردنی خانیــدا نــامك دەدات بنگــین. ســمایل
 ـــر ب ـــت و دوات ودەك ـــ ـــامكی ل مال ســـمایل، بم مال ن
زەحمت ب تڕی لبر بارانكدا پارچپارچ كۆی دەكاتوە 
و وشكی دەكاتوە و ئوەی دەخوندرتوە لرەدا نووسـری 
ئم دەق بــــۆ ئـــــمی دەنووســـــتوە، ك وەكـــــو مانیفـــــستی 

بــــایخی . شـــنبیرانی ڕەخنگــــر ل دەســـت دەردەكوــــتڕۆ
ك وەیئ كرەكی نــامســ : ل وخۆیی ڕاســتم ڕەخــنكی
دووەم ل الین ڕۆشــــــــنبیركوە . میــــــــر وات ل دەســــــــت

نووسراوە ك تاكو ئستاش وەكو كسی یكمی ناو مژووی 
ــــشكانی  ك كی زۆر زوودا لــــاغ ــــم دەناســــرت ك ل قۆن ئ

ــۆ ئوەی نتو ــست ب ــوتی چــی پوی ــشتووە و زانی ەكی تگی



 

نتوەكی ئمیش وەكو تورك و فارس ببـت خـاوەنی خـۆی، 
بم میرانی نادسۆز و كستی الواز و ئقلگوی تورك و 
عجم لپنـــاوی برژەوەنــــدییكانی خۆیانــــدا نك ھر ھــــیچ 
ھنگــــاوكی جیــــدییان ب ئاڕاســــتی یكبــــوون و یكخــــستنی 
ــــان و  ــــۆ بگ ــــسۆزییان ب ــــو د ــــاوە، بك ــــوردی نن ــــی ك ئالت
ـــــدانیان بـــــۆ پاراســـــتنی كورســـــی دەســـــت تســـــك و  وھ
ناوچییكانیان وای ل كردوون دوژمنایتی كسانی ڕۆشنبیر 
و خاوەن بۆچوونی وەكو خانی بكن و تنانت ب فیتی ئوان 

 و ئوەی بـۆ ئـم گـرنگ. دەرمانخوارد بكرـت و لنـاو ببرـت
جــگی ســرنجلدان تــاكو ئــستاشی لگــدا بــت ك ســسد 
ــی  ــد و میرام ــری بایزی ــدا ل می ــانی خانی ســاڵ بســر ڕەخنك
كورد بگشتی تـپڕ بـووە، دەسـت حیزبـی و ناوچییكـانی 
 ش بـــــــــوون لوكـــــــــات دابوەی ئمـــــــــان شـــــــــكـــــــــورد ھ
پیوەستبوونیاندا بۆ فارس و تورككان و تاكو ئستاش كـورد 

ـتانی خۆی وەكو ھت و سوت و وخاوەنی دەو بووەتر ن
ئمش ئو بۆچوونمـان ل . ئوەی ئوسا خانی داوای دەكرد

 ل نتۆلۆجیــانكی ئواویینــات دەشــ دەكــات ك ســترجال ب
 ل وەیم شــــــب ــــــت، بـــــۆیببـــــوونی مرۆڤــــــی كـــــورددا ھ

نگــاوی بیتوانیــوە ھــستا نــاكو ئ رەو گشــكردندا خــاوە و ت
ـــت بو مانـــایی ك تـــاكو ئـــستا  نبھـــژوو ھنـــاو م ـــاتن ھ
ـــای  ـــی ڕووداو دروســـتكر لســـر جوگرافی ـــووەت بكرك نب

بكركـــــــی ئوتـــــــۆ ك توانـــــــای خۆســــــــلماندن و . خـــــــۆی
 وە لشــــــــداریكردنیڕووی ب ــــــــت ل بــــــــشكردنی ھ خۆنمای
 ـــــ برھمھنـــــانی شارســـــتانتی مرۆڤایتیـــــدا ك ئوەش بب

ـــاكو . ەوتـــی كـــوردی ناگـــات ئنجـــامســـربخۆیی و د وات ت
ئــــستاش داواكارییكــــانی ئحــــمدی خــــانی بــــۆ یكگــــرتن و 



 

یكبــوون و بدەســتھنانی شووناســی نتوەیــی وەكــو خــۆی 
ــت یكیكــی یكگرتــووی بھــز و . زینــدووە بــاكو كــورد ن ت

 ت، مانـای واینلمسـر جوگرافای خۆی بوونی خـۆی نسل
  . باسی كردووە بدی نھاتووەھشتا ئوەی خانی
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  كوتنی بۆرە ق و تراژیدیای مرۆڤی كورد
  

  
  

  سرەتا
)وتنــی بـــۆرە قك ( كیڕۆمـــان)مـــاردین ئیبـــراھیم( ل ە ك
بسرھاتی .  چاپكراوە٢٠١١ الپڕە پكھاتووە و ل سای ١٢٩

 غۆڵ بسوپای م دەكات ك وە دەست پو كاتل م ڕۆمانئ
ەدات و ســـرۆكایتی تیمـــوری لنـــگ پالمـــاری دیمشــــق د

ــات ــری دەك ــاعوون ل . داگی ــردن ت ــاش ســ ســاڵ لو داگیرك پ
شـــارەكدا بـــو دەبـــتوە، ئوەش دەبـــت ھـــۆی كۆتاییھـــاتنی 
داگیركردنی شارەك، چونك تمیموری لنگ ل ترسی تاعوون 

ــــات ــــش ل دیمشــــق دەك ــــاو ئم . ب ســــوپاكیوە پاشك لن
و بســــــرھاتدا بــــــاوكی گــــــەرەوەی ڕۆمــــــانك ك وەكــــــ

حیكایتخوان پشكش دەكرت ب پی سـردەمی داگیركردنـی 
دیمشـــق چیرۆكـــك ل بـــارەی ئاینـــدەوە بـــۆ تیمـــوری لنـــگ 
ــــات ڕوو دەدات،  ــــاوەیكی زۆر دوای ئو ك ــــتوە ك م دەگ
ئویش چیرۆكی ڕوودانی شڕی ھشت سـای نـوان عـراق 



 

رانو ئ .كرەكی ڕۆمـانەرەوەی ســباوكی جـابری گ كات 
ئو شــــوە ل كۆشــــكی تیمــــور ئو چیــــرۆك دوورودرــــژە 

 ئـران و كارەسـاتكانی -ئایندەیی سـبارەت ب جنگـی عـراق
ئو جنگ دەگتوە، تیمور زۆر بزار دەبت و ھدەست 
و دەڕوات و ئامــادەبووان بجــ دەھــت ك بــاوكی جــابر و 

ی و ئحـــــمد غزنوی فلكنـــــاس و چنگژەنكـــــی نینوایـــــ
ڕەبابژەنكی بسرایش ل ڕیـزی ئو میوانـاندا بـوون ك ئو 

دیـارە دوای . شوە ب زۆرەمل ھنرابوون دیوەخـانی تیمـور
ئوەی تیمــور ب پاســاوی درەنگــی شــو و ڕۆیــشتن بــۆ خو 
كـــۆڕەكی بجـــ ھـــشت، پاشـــتر میوانكـــان برەو ماكـــانی 

 پـ ندان بـجگ خۆیان گڕانوە، بم پاسوانكان ڕگیـان
ل جابر ك تمنی سیانزە ساڵ بوو ب پاساوی كمی تمنی 

ئوانی تر دەسـتگیر كـران ب . ڕگی درا كۆشك بج بھت
  .باوكی جابریشوە، دواتر ھموویان كوژران

ــــاوكی جــــابر، وەكــــو ئحــــمد غزنوی  دوای كوشــــتنی ب
ــــووەوە و ئ ــــاعوون ل دیمشــــق بوب و پــــشبینی كردبــــوو ت

ل ترسی ئو پتای . تاعوونش سوپاكی تیموریشی گرتوە
ل ڕـگ . تیمور ب خۆی و سوپاكیوە كشایوە بۆ تاشـقند

خكـی مـردین الوازیــی سـوپاكی تیموریـان ب ھل زانــی و 
 و سـوپایـشتر ئپ وە ككـردن یان لـرانكارییو وی ئتۆ

اوچكی ئواندا ل ڕگی ھرشكردن بۆ سر دیمشـق ل نـ
سرئنجام سوپاكی تیمور ب تواوی تكـشكا و . كردبووی

  .شتكی ئوتۆی ل نمایوە
پـــاش تــــاعوونك جــــابر گیــــانی تۆســــندنوە ل ناخیــــدا 
دەبزوت و برەو حب دەڕوات و دەچـت ڕیزی سـوپاوە و 

ئو دەم لشـكرەكی تیمـور . دواتـر دەگـات نـاوچی بوخـارا



 

شـــك و ســـرئنجام ئو فرمانـــدانی لشـــكرەك ك ب تكدە
ئو دەم . زینــدوویی مــابوونوە، تیمــور دەرمــانخوارد دەكن

جــــابر ل جنــــگ و گیانبــــازی بــــزار دەبــــت و بیــــار دەدات 
بگڕتوە بۆ حب و جـاركی تـر دەسـت بكـاتوە ب دەرس 

بر ئم كورتی بسرھاتی ڕۆمـانكی ك جـا. و موتاكردن
ـــتوە وەی . دەیگانـــ دا، گوەیانـــ م گزی ئـــام بم ل ئ

ـــش ل الین بـــاوكی  ـــانك ھی ك ئوی ـــی ڕۆم ڕووی دووەم
ــانوەی شــڕی نــوان  ویــش گئ وە كترــ جــابرەوە دەگ

رانراق و ئوەدا . عزیـاتر ل كیی ڕۆمـانرز و ھونئاستی ب
كـی واقیعـی ك برجست دەبت ك چۆن نووسـر ل ڕووداو

. ڕووداوی جنـــگ، ھـــونركی فانتـــازی بـــای برھم ھنـــاوە
ـــــــك ك شـــــــارەزایان و ھونرییـــــــان دوو ڕووداوی  مرھب
ترســـناكی مژوویـــی ل ڕووی مـــاوەوە مامناوەنـــد و مـــژووی 
نزكی پكوە بسـتووە و ب جۆرـك ل ھنـاوی یكمیـانوە 

نی جنـــــگ و دـــــت نـــــاو دووەمیـــــان و لوـــــوە كارەســـــاتكا
 ســترجـــ ب ــدەبوونی مرۆڤـ خونشــتن و ورانكــردن و بدڕن

  .دەكات
ـــــــــی  ـــــــــان ل دوو ڕووداوی مژووی ئاشـــــــــكرای ئم ڕۆم
پكھاتووە، بم دیارە ل ئاستكی ھونری بادا داڕـژاروە و 
ب شـــارەزاییكی ھـــونری بـــاوە ئو دوو ڕووداوە پـــكوە 

ئـــــستا ڕەنـــــگ ئو . ەقكـــــراونت ڕەگزی بونیادنـــــانی ئم د
ك ئایــا چـــۆن ڕووداوە مژووییكـــان : پرســیارە ســـرھبدات

دەكـــــرن دەقـــــی ھـــــونری بتـــــایبتی ڕۆمـــــان؟ دەشـــــ لو 
ئایـــا ھســـتی : ڕوانـــگیوە پویـــستمان بوە بـــت ك بپرســـین

مژوویی ئم چنـدە و ل چ ئاسـتكدای؟ ئایـا تـا چنـد مـژوو 
بســت لمش مــژوو وەكـــو ب المــانوە بــایخی ھی ك م



 

ڕووداو و مــژوو وەكــو ڕابــردوویك ك پیوەنــدی ب بــوونی 
ـــ ل ئــستاماندا و بــۆ داھاتووشــمان؟  ئــموە ھی وەكــو مرۆڤـ
 ل ـــگ ـــت، ڕەن بـــوونی ن ـــی ب بگومـــان ئگر ھســـتی مژووی
ـــۆ نووســـینی  بھـــای ب بنمـــاكردنی ڕووداوە مژووییكـــان ب

مــژووی . تــایبتی دەقــی ڕۆمــاندەقكــی ھــونری تــنگین ب
 ـــژە و ھاوشـــانك دوورودرنـــدازەیژوویـــی تـــا ئڕۆمـــانی م

ـــی ـــدا وەكـــو ژانركـــی ئدەب ـــارە . لگڵ ســـرھدانی ڕۆمان دی
لــرەدا دەبــ ئوەش بــین ك ڕۆمــان وەكــو ژانركــی ئدەبــی 
بگشتی ب ئدەبی قۆناغی شار یان ب ئدەبی كۆمگی شار 

ـــــــی كـــــــۆمگی ك دەشـــــــ . دادەنرـــــــت ھنـــــــدێ ب ئدەب
 ــر ب ــدكی ت ــبن و ھن ــاوی ب ــان بــۆرژوازی ن ســرمایداری ی
ــــی  ــــدكی تــــریش ب ئدەب ئدەبــــی ســــردەمی تنــــویر و ھن

ــن ب ھرحــاڵ ل ھمــوو . ســردەمی كــۆمگی مدەنــی دابن
بارەكانـــدا ڕۆمـــان ئو ژانـــرە ئدەبیـــیی ك ل ژانرەكـــانی تـــر 

ــانی واقیعــ ــزیك ل ژی ــاتر ن ی مــرۆڤوە و دەشــ ســرباری زی
فــسانیــاڵ و وەھــم و ئزەكــانی خــشتا .. ئامــادەبوونی ڕەگھ

ھر پیوەنـــــدییكی ڕاســـــتوخۆی ب واقیعیبـــــوونی ژیـــــانوە 
  .ھبت

ل بارەی سرھدانی ڕۆمـانی مـژووییوە جـۆرج لۆكـاش 
ڕۆمـانی مژوویـی ل سـرەتای سـدەی نـۆزدەھموە : دەـت

ھرچندە شتكی سروشتیی .. ردووەدەركوتووە و گشی ك
 ن كــر ــان ببین ــدە و ھژدەشــدا ئو ڕۆمان ك ل ســدەی حڤ

ــژوییكانیــان متــژوو یــان . )١(بابم ك وە ئاشــكرایئ واتك
ڕووداوە مژووییكان یكك ل سرچاوە دیارەكانی ڕۆمـانن، 
ــ برھم  ــان ل ــان لو ڕەگزە ســرەكیانن ك دەقــی ڕۆمانی ی

ـــتدەھ وە . نرـــژویی ـــارەی ڕۆمـــانی م جرمـــی ھۆســـۆرن لب



 

ڕۆمــــانی مژوویــــی وەكــــو نــــاوەكی نیــــشانی دەدات : دەــــت
ڕووداو و كســـــتییكانی ل ســـــیاقكی بـــــاش پناســـــكراوی 
مــــژووییوە وەردەگرــــت، ك دەشـــــ كســــتی خیـــــای و 

ئگر لم . )٢(كســــــتی واقیعــــــی ھردووكیــــــانی تــــــدا بــــــت
ن ئوا ڕووخــانی بـــۆرە ق ئم دوو ڕوانــگیوە ســیر بكیــ

خاست سرەكییی تدای ك لرەدا باس كراون، ك ئوانـیش 
ــی و خیــای ــی و كســتی واقیع ــریتین ل ڕووداوی مژووی . ب

دوو ڕووداوی ســرەكی ئم ڕۆمــان ك ڕووداوی داگیركــردن 
و ورانكردنی دیمشق ل الین تیموری لنگوە و ڕووداوی 

ت سـای عـراق و ئـران دوو ڕووداوی واقیعـین شڕی ھشـ
ڕووداوی كوشـــــتنی بـــــاوكی جـــــابر و ئحـــــمد . ل مـــــژوودا

غزنوی و بتارمــــاییبوونی قحتــــان و ھــــاوار و بــــانگكردنی 
سورمی كچی سـیامند و چنـدین ڕووداوی تـری لو جـۆرە 
. ڕووداوی خیاین ك ب ڕەگزەكانی فانتازیا بارگاوی كـراون

تی تســربازەكان و كن و ســدام حــســگ و ســ ــوری لن یم
باوكی لوقمان و ئامینی كچی وەھـاب و چنـدانی تـر كسـانی 
ــاوكی و ئحــمد غزنوی و  واقیعــین، بم خــودی جــابر و ب
چنگژەنـی نیـنوا و ڕەبــابژەنی بسـراوی و چنـدانی تــریش 
كســــانكن ل خیــــای برھمھنــــی دەقكدا ئفرنـــــدراون، 

 دەش لسـر زەمیـنی واقیعـی كـاتی برھمھنـانی ئگرچی
ـــت  ـــی دەدو ل كدەق ی كـــژوویی م ـــات ـــان ئو ك دەقك، ی

  .كستی لو جۆران ھبووبن
 ــــشدا ك ــــرۆك و ڕۆمانی وەكــــو ئاشــــكرای ل ھــــونری چی
ــدتر  ڕەگزەكــانی چیرۆكــی ب شــوەیكی فراوانتــر و دەومن

نڕەتییكــان بــریتیی ل تــدای، یكــك ل ڕەگزە ســرەكی و ب
، كوات گرچن چیی؟ ئایا ل ڕۆمانی بـۆرە قدا Plotگرچن 



 

گرچن چ جۆرك؟ گرچنی ئرستۆیی یان گرچنـی دەروونـی 
یان تكوە؟ گرچن بـریتیی ل نخـش، ھكـاری، پـوان یـان 
 ســــیدەدا، یــــان لری و قشــــانۆگ وازی ڕووداوەكــــان لشــــ

لوەش زیاتر بریتیی ل ڕكخـستنی ڕووداو برھمی ڕۆماندا، 
و كستی ب ڕگیك ك زانینخوازی و گومان ل گوگر یـان 

ـــت نردا بورووژنخـــو . م پرســـیارانوە ئم ڕووەشـــر لھ
ـــۆچی ئوە : دەكـــرن ك ســـ دەمـــی جیـــاواز لخـــۆ دەگـــرن ب

ڕوویدا؟ بۆچی ئستا ئوە ڕوو دەدات؟ دواتر چـی ڕوو دەدات 
ئایـا : و دەدات؟ ك دەش ئمشی بـۆ زیـاد بكرـتو بۆچی ڕو

ـــــــــــیچ شـــــــــــتك ڕوو دەدات؟ ئوە ئاشـــــــــــكرای ك الی . )٣(ھ
ـــــك ل ڕەگزە ســـــرەكییكانی  ـــــرچن یك ئرســـــتۆتالیس گ
تراژیــدیا، بم وەكــو پــشتریش ئاماژەمــان بــۆ كــرد گــرچن 
 خـــــشانی كری پكانی ھـــــونرەكییزە ســـــڕەگ ل ككـــــی

دیارە گرچن بـریتیی ل . ۆك و ڕۆمانمبستمان لمش چیر
چنــین یــان ڕكخــستنی ڕووداوەكــان پیوەســت ب كســكان و 

ئم ڕەگزە ســــرەكیانش وا ل گــــرچن . كــــات و شــــونوە
ــت  بــار ھ ــی ك ــوونوە و دابزین دەكن ك دەســتپك و برزب
تیدا، ك دەش ئوەش ب سرەتا و ناوەڕاست و كۆتایی نـاو 

 ڕەگزە سرەكییکی گرچن ك بـریتین ل دیارە س. ببرت
 م پرســـیارانوخۆ ئنكات، ڕاســـتتی و ڕووداو و شـــوســـك

كستییكان كن؟ ل كون؟ چیی دەكن، یان : دروست دەكن
دیـارە شـونكات ل . )٤(كاریان چیی؟ كی كـارەك ڕوو دەدات؟

ڕۆمانــــدا ئتمۆســــفیر دروســــت دەكــــات ك ئو ئتمۆســــفیرە 
 ڕیشییانی دەبت لسـر كسـتییكان و چـۆنتی كاریگری

 كو ڕۆمـانڵ ڕووداوەكانی نگوەیان لبونیادنانیان و كاردان
ــان ــسوكوت كردنی ــار و ھ ك ئاشــكرای ل . و شــوازی ڕەفت



 

 ــریتین ل ــۆرە قدا ك ب ــانی ب ــاری ڕۆم ھر دوو ڕووداوی دی
سـفیرك گرتنی دیمشق و جنگی نـوان عـراق و ئـران ئتمۆ

ل شــونكاتدا برھم ھــاتووە یــان خوقنــدراوە ك كــاریگری 
ــای  نرنــی ئاشــكرای لســر كســتییكان و كــاردانوە و بین
ــبر  كســتییان و ڕەفتاركردنیــان و ھوــستوەرگرتنیان برام

  .ب جووی ڕووداو ب پی گرچنك ھبووە
ك گرچنــی ڕۆمــانی بــۆرە ق لوــوە دەســت پــ دەكــات 

سوپای تیموری لنگ ھرش دەكات سر دیمشق و داگیـری 
. دەكـات و شـارەك وـران دەكـات و كسـانكی زۆر دەكوژـت

لنـو ئم گــرچندا ك جــووی كــردار برەو لــوتك دەڕوات، 
گرچنكــــی تــــر ل نــــاوەوە ھی و تواوی دەكــــات ئویــــش 

ـــــران ـــــراق و ئ ـــــی ع ـــــانی جنگ ـــــی ڕووداوەك ك ئم . گرچن
گرچنشــــیان ســــرەتای ھی و ل دەســــتپكی جنـــــگكوە 
دەسـت پـ دەكــات و برزبـوونوەی ڕووداو ل چبــوونوەی 

دایكـــگ ـــژ ئاڕاســـتی جـــووی . جن ـــاوەی دوورودر ـــۆ م ب
 ل ن ئاســۆییانــی كــات و شــوپ دا بچنگــر ڕووداوەكــان ل
 ل ـــان دەشـــ ـــن، ی ـــوتكدا بردەوام دەب ـــشتن ب ل ئاســـتی گی

فیزیكییوە بگوترت سرباری ڕوودانی ڕووداوەكان ل ڕووی 
 ـــــك لی ڕووداوەكـــــان جۆرم جـــــووندا، بكـــــات و شـــــو
ـــــی  ـــــۆی ڕووندان ـــــارە ك ئوەش ب ھ ـــــوە دی وەســـــتانیان پ
گۆڕانكارییوە ل ئاڕاستی ڕووداوەكانـدا جۆرـك ل وەسـتان 
 كـــــگ دەبینرـــــت، ئوەش ئو كـــــات دوورودرـــــژەی ك جن

ــ نوەی . تدەیخایشــۆڕبوون كــگ ســرئنجام وەســتانی جن
ئاڕاســت جــووی ڕووداوەكــان نیــشان دەدات ب ھمــوو ئو 
ــگدا ڕوو  ــرەوە ك لو جن ــانی ت ڕووداوە دووەمــی و الوەكی

ب گورەی گرچنی سرەكی ڕۆمانك ھاتنی تـاعوون . دەدەن



 

ــوتكی  و تكــشكاندنی ســوپاكی تیمــور و پاشكــشكردنی ل
و لوــــوە شـــــۆڕبوونوە یــــان دابزینـــــی ئاڕاســـــت ڕووداوە 

ك . جووی ڕووداو ل گرچنی ڕۆمانكدا دەست پ دەكـات
گیشتنی جووی گرچن ب خای كۆتایی ل مردنی تیمور و 
گڕانوەی جــــــــابر ل ڕیزەكــــــــانی ســــــــوپاوە بــــــــۆ دەرس و 

  .موتاكردندا برجست دەبت
 ل چنینـی شـتك ل دیارە ئوە ئاشكرای ك گرچن بریتیی

ـــكوە  ـــك ڕووداوی پ ـــان چنینـــی كۆم پنـــاوی ئامانجكـــدا، ی
لبــارەی . پیوەســت ك ب ئاڕاســتیكی دیــاریكراو دەجــون

پیوەنــــدی گــــرچن و كســــتییوە ل برھمــــی پخــــشانیدا، 
بۆ مرۆڤـ كاركی زەحمت گـرچن : دكتۆر عدنان خالید دەت

نیدا لكتـــر پرت بكـــات، ئم و كســـتی ل برھمـــی پخـــشا
دووان پویست و پیوەسـتی یكتـرین، چـونك ئركـی گـرچن 
 كــدا، لر ڕووداوھ ك لتییســر كنــاكردنی ھو ل بــریتیی
ھمان كاتدا ئركی كستی بریتیی ل وناكردنی ڕووداو، یان 

ئگر لم ڕوانــگیوە ســیر بكیــن ئوا پیوەنــدی . )٥(گــرچن
جابر وەكو كسـتی سـرەكی ڕۆمـانك و گـرچن و كستی 

 ل ــــتییسم كچـــۆن ئ ـــت كوڕووداوەكانمـــان بـــۆ دەردەك
ـــای  ـــشیوە ون ـــگی جـــووی خۆی ڕ وە و لانـــ ی گـــگ ڕ

ــرچنكش دەكــات ــژە و وردەكــاری گ ــان و در ل . ڕووداوەك
ھمــان كاتــدا گــرچن ونــای كســتی جــابر و تنــانت بــاوكی 

ور و ســـیامند و قحتـــان و لوقمـــان و ئـــامینی جـــابر و تیمـــ
كچی وەھاب و سـورم و ئـاكۆ عـومر و عبـدولجبارمان بـۆ 

ك دوای ئوە ل ڕگی جـوو و بشـداریكردنوە ل . دەكات
ئاســـتی ئاگــــایی و ل ئاســــتی نائاگایــــشدا ك ئمی دوومیــــان 
پیوەست ب شـپۆلی ھۆشـوە زیـاتر ونـای برجسـتبووی 



 

م كــــــتئ ودەردەك تییانتی . ســــــوە خاســــــرەشــــــر لھ
 رەتا بســـ ـــت ك ودەردەك كـــان ـــی ڕۆم ئرســـتۆیی گرچن
 ـــ نمایـــشكردن و خـــستنڕووی كســـتی ســـرەكی دەســـت پ
 تی ككوڕی باوكی تاك ویش وەسفكردنی جابرە كدەكات، ئ
نـی سـیانزە سـامماوە و تجوە بۆی بیمردووەك ژن ل .

داو ل ڕۆمـانكدا لوـوە دەسـت پـ دەكـات سركوتنی ڕوو
ك جوو ئاستی خستن ڕوو یان نمایـشكردن بجـ دەھـت 
 و جیـــاوازی ك یـــران یـــان ملمالنـــھۆكارەكـــانی ق و دەگـــات
 ــات ك ــ دەك ــانوە دەســت پ ــش ل ســرھدانی ئو ھۆی ئوی
ــــدەوە  ــــت ب ســــوپایكی دڕن وــــگ دەی ــــۆچی تیمــــوری لن ب

بدوای ئوەشدا لوتك یـان ناوەنـد ب . داتپالماری دیمشق ب
 ،چـــوونوە و ھبـــوونویـــش كـــاتی چئ ـــت كـــی كـــات دپ
دیــــسان خـــــای وەرگڕان ل ئاڕاســـــتی جـــــووی ڕووداودا 
ـــتییكانی  سك ت بــان پیوەســت ب كســتی ســرەكی و تن

لوتكی گـرچن ل ڕۆمـانی بـۆرە قدا داگیركردنـی . تریشوە
ــیدیمشــق و ور دابزنــی ئاڕاســتی جــووش ل . انكردنیت

ڕۆمــاندا ك ئاڕاســتی برەو خــاوبوونوەی ئو چبــوونوە 
ھچوونی ڕووداوەكان، ل ساتوەختی سرھدانی تاعوون 
و ئالودەبوونی سوپاكی تیمورە بو درم دەست پ دەكـات 
ك ئوەش ســـــــــرەتای برەو كۆتاییھـــــــــاتنی ھچـــــــــوون و 

دیــــارە كۆتـــاییش لم ڕۆمــــاندا . ڕووداوەكـــانچبـــوونوەی 
ك ئوەش . تكــشكاندنی ســوپاكی تیمــور و مردنــی خــۆیتی

دیـارە ئاشـكرای . وەكو كرانوەی گری كۆتایی سیر دەكرـت
لم ڕۆماندا گرچن زیـاتر ب پـی زەمنـی مژوویـی چنـراوە، 
وات ڕۆمــاننووس گــرچن و ڕووداوی ب پــی كــاتی مژوویــی 

تووە و چنیوە ك ل كاتكی مژوویی جگیرەوە دەست ڕكخس



 

پــ دەكــات ك ســاتوەختی ھرشــكردنی ســوپای تیمــورە بــۆ 
ھروەك ئم جــــۆرە گــــرچنش ل خــــاكی . ســــر دیمشــــق

دیاریكراوی كاتدا كۆتـایی دـت، ك ل ڕۆمـانی ڕووخـانی بـۆرە 
قدا كـاتی كۆتاییھــاتنی جــووی ڕووداو و مردنــی تیمــور و 

اردانی گڕانوەی جــابرە ل ڕیــزی ســوپاوە بـــۆ دەرس و بیــ
ــــاكردن ــــدا ك ل شــــوەی . موت ــــی دووەم ھروەك ل گرچن

ــوری  ــۆ تیم ــاوكی جــابرەوە ب ــدا ل الین ب ــایتكی ئایندەی حیك
لنــگ دەگــدرتوە، گـــەرەوە ڕاســتوخۆ ونــای ســـیامند 
ــــی  دەكــــات ك لنــــو ژوورەكی خــــۆیتی ل لنــــدەن و بینین

ــــ ــــجكی دراوســــی ك ھن ــــوڕە گن ــــی ك ــــمن و بینین دێ دی
بردەوام ل چاالكیدا بوو بۆ برگریكردن ل مافی ئوانی تر و 
پاشانیش بینینی ڕووداوی ل سدارەدانی سدام حسن لسر 

ـــشا و . شاشـــی تلفیزیـــۆنكیوە ككی ھدا ئـــاھو كـــاتل
یی كـرد كرەكی كچـی و ھاوسـی سـورمكـنكی ویرس 

 ــوە ب وــالن، ل ــانی كارەســاتی ئنف ــان ل قوربانییك ھردووكی
فالشباك گڕایوە بۆ ڕابردوو ك شڕی عراق ئران دەسـتی 
پ كرد و چۆن ئو شڕە بووە قسابخانیكی تری ڕژم بۆ 
سربین و ھاڕینی جستی ژمارەیكی زۆر ل الوانی عراق 

 ھجگــار زۆر ك و ئــران و كمئنــدامكردنی ژمــارەیكی تــری
وانـــك بـــوو لكند خـــۆی یو . ســـیامەرەوە ڕووداوی ئـــگ

جنـگ و دروســتبوونی گونــدی بــۆرە ق و بیــاری ئو پــنج 
كـــوڕە الوەی گونــــدەك بــــۆ چـــوون ڕیــــزی ســــوپا و پاشــــان 
تراژیــدیای جنــگ و ورانبــوونی وت و ملمالنكــانی ئم پــنج 

. موارەدا دەگــتوەالوە لگڵ خۆیــان و ئو بــارودۆخ نــاھ
 ـنج الوە لو پژووی ئم كی تراژیدیانوازش نجام برئس
 زینـدوویی ل ندیان بنیـا سـیامت ش دەكـات كشكنگدا پج



 

شـــــــــڕ دەردەچـــــــــت، ئویـــــــــش ب كم ئنـــــــــدامی و دوای 
ــانوە ــل . دەســتگیركردنی ل الین ئرانییك ــو دی ــاتكیش وەك ك

 ھم گوندەكی وران بـووە، ھم دەدرتوە ب عراق دەبینت
دیـــارە وـــنی نزیـــك لم . ژن و كچكشـــی ئنفـــال بردوونـــی

ینفــالی كوردســتان ھئ ل تییســیــان . كچنم گركۆتــایی ئ
بـــریتیی ل گڕانوەی ســـیامند و بـــاوكی لوقمـــان و ئـــامینی 

وەی گوندەكو ئاوەدانكردن رەوە . كچی وەھاب بۆ بۆرە قل
نرـــت ك ل كۆتـــایی ھردوو گـــرچنكدا گڕانوە ئوە دەبی

یكی تر . ھشق و جاروەی جابر بۆ دیمڕانمیاندا گكی ل
ـــــدا  دەســـــتكردنوە ب دەرس و موتـــــا، ھروەك ل دووەمیان
ــاك و  ــامینی وەھــابی ت ــدام و ئ گڕانوەی ســیامندی كم ئن

بۆرە تنیا و باوكی لوقمانی بكس و جگرسووتاو بۆ گوندی 
ــر  ــدەكو جــاركی ت ــاوەدانكردنوەی گون ــۆ ئ ــدان ب وو ھ ق

ك ئمش تا ئندازەیكی ئاشـكرا . دەستكردنوە ب ژیان تیدا
ڕووداوی ئنفال ك یكك ل نموون . دوو كۆتایی ھاوشوەن

ـــانی دیكتـــاتۆریت ك لســـردەمی مۆدرنتــــدا  ھرە دیارەك
ـــــــــامی داوە و ل زۆر ڕووەوە ھا وشـــــــــوەی لگڵ ئو ئنج

ورانكاریانی ك یكك ل سركردە خونژەكـانی مـژووی 
 ك ،نــــگیمــــوری لویــــش تئ نجــــامی داوە كتی ئمرۆڤــــای
 ل كیــــقشــــق ئرانكردنــــی دیمڕووداوی داگیركــــردن و و
ئقكــانی ئو زنجیــرە دوورودرــژەی ورانكــاری ك ل الین 

  .تیموری لنگوە ئنجام دراون



 

  گانوە ل ڕۆمانی بۆرە قدا
ئفالتوون و ئرستۆ س جۆری سـرەكی ل گانوەیـان 

ــان . جیــاكردۆتوە یكمیــان بــریتیی ل قــسكر یــان شــاعیر ی
. ھر جــۆرە نووســركی تــر ك دەنگــی خــۆی بكــار دەھنــت

ــــــر  ــــــان كســــــانكی ت ــــــی كســــــك ی دووەم ئوەی ك دەنگ
 ك قسدەنگ ت و بتی خـۆی وەردەگردەنگی تایب دەكات ك

نیــــی . دەنگــــی خــــۆی و ل ك لویــــیكت وەی كم ئیســــ
ھروەك گـانوە دەشـ . )٦(دەنگی ئوانی تـر بكـار دەھنـت

. ل الین كســـی یكم یـــان ل الین كســـی ســـیموە بـــت
كسی یكم ب ڕاناوی كسی یكمی تاك یان دەش كسی 

وە "ئـــم"ســـی یكمـــی كـــۆوە وات یكمـــی تـــاك ب نـــاوی ك
كســـ ســـیم وەكـــو گـــەرەوە ب . گـــانوە ئنجـــام بـــدات

یان ب ناوی ئاساییوە كرداری گـانوە ئنجـام " ئو"ڕاناوی 
ھروەك ئو بۆچوونش ھی كات گـانوە ل الین . دەدات

شــتكی : كسـی یكم یــان كســی سـیموە ئنجــام دەدرــت
ن پ نات، تا وەكو زۆر ورد نبین و وەسـفی گرنگی ئوتۆما

ـــن ك چـــۆن خاســـت تایبتییكـــانی گەرەوەكـــان  ئوە نكی
یوە ھدیاریكراوەكان رییكاریگ یوەندییان بپ . وە ڕاستئ

ـــار ل ئنـــدازەبدەر  ـــدێ ج ـــی كســـی یكم ھن ك ھبژاردن
ەی ل ڕۆمـــانی كوتنـــی بـــۆرە قدا، گـــەرەو. )٧(ســـنووردارە

سرەكی ك ھر ئویش گەرەوەی دووەم پشكش دەكات، 
ــانوە دەكــات و بم  م كــاری گكســی یوەكــو ك جــابرە ك

مـن تـازە تمنـم بووبـوو ب سـیانزە : جۆرە دەست پـ دەكـات
ــك  تــووم، مــن خــۆم بــۆ دەرف ــای ئو ب ــان من ســان، مــن تاق

وی كسـی وات گـەرەوە ب ڕانـا..." دەگڕام سوپا بج بھم



 

 تییســم كئ نجــام دەدات كوە ئانــمــی تــاك كــاری گكی
یكرەكی ڕۆمانتی سسر خۆیشی كھ.  

ــــــی  ــــــانوەی جنگ گ وە، كانــــــ ئاســــــتی دووەمــــــی گ
درژخــاینی نــوان عــراق و ئــران، ل الین بــاوكی جــابرەوە 

ــارە بــاوكی جــابر . دەگــردرتوە ك خــۆی حیكــایتخوانكی دی
وەكــو ھ ــای ــو دیوەخــانی كســانی پلوپ كی نتخوانــای ر حیك

برز بســــرھاتی جنگــــی عــــراق ئــــران ك بــــۆ ســــردەمی 
ــــتوە كی دوورە دەگــــاتووی ــــگ داھ ــــوری لن لــــرەدا . تیم

گــەرەوە تنیــا ل ڕــگی ئو وەســفانوە ك جــابری كــوڕی 
. بــۆی دەكــات و ل ڕــگی ئوەی ك دەیگــتوە دەناســرت

روەك لھ ەرەوە لـوەكانی جابرەوە وەكـو گانی گگڕ 
ــەرەوەی  گ ــت ك ــان ئاشــكرا دەب ــدا بۆم ــاری كســی یكم ب

ــــات ــــو . دووەم چارەنووســــی ب چــــی دەگ ــــاوكی جــــابر وەك ب
گــەرەوەیك ل شووناســی كســی ســیمدا كــاری گــانوە 
ئنجـــام دەدات ك ل خاســـت دیارەكـــانی گـــەرەوە ل بـــاری 

ل الین ) یـــــان ڕۆمـــــان(چیـــــرۆك : ئوەیكســـــی ســـــیمدا 
گەرەوەیكوە دەگدرتوە ك خۆی ل دەرەوەی چیـرۆك 

)یكنـــاوی ) یـــان ڕۆمـــان كان دەكـــات بســـو ئامـــاژە بـــۆ ك
دیـــــارە ســـــوودی ). ئو، ئوان(خۆیـــــانوە، یـــــان ب ڕانـــــاوی 

ئوەی ك ) ل چـاو كسـی یكمـدا(گەرەوەی كسی سیم 
 ھی بـــۆ جـــون ل كـــات و شـــوندا و بـــۆ ئـــازادییكی زۆری

لم ڕووەوە ئگر سـیری . )٨(ھنان نـاوەوەی كسـتی زیـاتر
 ن و جـووكان و جۆراوجۆری كات و شـوتییسژمارەی ك
 وەدا كانــــــ ئاســــــتی دووەمــــــی گ یــــــن لردا بكو ڕووبل
گـــانوەی پـــش ڕوودانـــی شـــڕی عـــراق و ئـــران ل الین 

ەكـو كسـی سـیم، ئوا ژمـارەیكی زۆر ل باوكی جابرەوە و



 

ـــای دەقكوە و جـــووی  ـــراونت نـــاو جوگرافی كســـتی ھن
ین و كاتدا ھشو نـدەن و بـۆرە . ئاشكرا لـوان لنن لشـو

ــای  ــران و ئۆردوگ ــراق و ئ ــوان ع نگــی نــانی ج ق و برەك
ھروەھا كات لو .. دیلكان ل ئران و جاركی تر بۆرە ق و

كاتوە دەست پ دەكات ك سیامند لنو شوقیكی لندەندا 
ــردوو، ڕابــردووی بــۆرە ق و  ــاڵ دەگڕــتوە بــۆ ڕاب ب خی
تنــانت پــشتریش پــش ئوەی بــۆرە ق دروســت بكرــت و 
ئو خـكی تـدا كـۆبكرتوە، لوـشوە بـۆ كـات ترسـناك و 

 جنگـدا ناخۆشكانی خۆشـاردنوە ل ترسـی بشـداریكردن ل
و پاشـــانیش ئو كـــاتی ك لگڵ ھاوڕكانیـــدا بیــــار دەدەن 
. پیوەندی بكن ب سوپای عراقوە و بشداری جنـگ بـكن

بدوای ئوەشدا كاتی دابشكردنی ئو پج كوڕە الوەی بـۆرە 
ق و بسر یك سربازیی جیاوازەكاندا و كاتی مانوەیـان 

ــــاتی بشــــدار ــــرش و كــــاتی ل ســــربازگكان و ك یكردنی ھ
بركوتنی دووانیـان ل ھرشـی فـۆكدا و كـاتی برینـدابوونی 
ســیامند و دەســتگیركردنی ل الین ســوپای ئــرانوە و كــاتی 
ــدانی عبــدولجباری ئفــسر بــۆ دەســتدرژیكردن ســر  وھ
 رە لفــسو ئــاتی كوشــتنی ئ ــیم و پاشــانیش ك ــانی حك لوقم

ـــــانوە ـــــات. الین لوقم ـــــا دەگ ـــــوان و ت  دەســـــتگیركردنی ئری
ــــال و كــــاتی ڕاپڕیــــن و كــــاتی  گوللبــــارانكردن و كــــاتی ئنف
ــاوەدانكردنوەی  ــاتی ئ ــۆرە ق و ك ــۆ ب گڕانوەی ســیامند ب

نی . گونــــدەككــــات و شــــو تی لســــــــك ك گــــشتی كۆمب
جۆراوجۆردا، پیوەست بو ڕووداوانی ك ڕوو دەدەن و لو 

یوەســتن بدا پنانچنــی ڕۆمــانی كــات و شــووە گرســانم ك
  .بۆرە ق دەچنرت



 

 ـــــت كودا دەردەكم ڕۆمـــــانوەی ئانـــــكـــــرداری گ ل
 ر یان لدەنگی نووس ل جابر بریتیی م واتكەرەوەی یگ

ــردا كســتی نووســر خــۆیتی ــاركی ت ــگ ل . ب بم ئم دەن
رەكی لكی سشكو بت، بردەوام نابدا بكموو ڕۆمانھ 

 تی كویـش بـاوكیئ كی تـر كسـك ت بری دەسپكركئ
ئمش ب . وەكو كسی سیم كـاری گـانوە ئنجـام دەدات

جۆرك دەبـت تكوكردنـی دەنگـی نووسـر و دەنگـی ئوی 
ك ئمش یكـك ل خاسـت بھزەكـانی . تر، یـان ئوانـی تـر

ــان ژانركــی ئد ــوێ لو ڕووەوە ك ڕۆم ــانی ن ــی و ب ڕۆم ەبی
. ئدەبی قۆناغی ژیانی شاری كـۆمگی مرۆڤـایتی دادەنرـت

 میـــشرخیـــشدا ھی ھاوچگی شـــار یـــان كـــۆمگكـــۆم ل
یــــك ھدەنگ زیــــاتر ل . تردا زیــــاتر لكی قــــووئاســــت ل ك

 تو دەاللدا ئكــــــان ــــــانوەی ڕۆم ئاســــــتی گ ــــــك ل دەنگ
گك ھی، دەنگی ھدەگرت ك سرباری ئوەی زیاتر ل دەن

 یكجیھــانی ڕۆمــان ك و جیھــاننــدەری ئفرــان ئ داھــنر ی
ھر بو . تــاك دەنــگ نیــی، بكــو دەنگــی تــریش ھی ل پایــدا

پی دەنگی دروستكری ئو جیھـان كـۆنترۆی ھمـوو شـتك 
لرەشـــــوە ئاســـــتك ل . ل جوگرافیــــای ڕۆمـــــانكدا ناكــــات

دەردەكوــــت ك چیتــــر تیایــــدا ئاســــۆییبوونی پیوەنــــدییكان 
تاككســـی یكم ل لـــوتكوە فرمـــان ناكـــات، بكـــو دەنگـــی 

ئمش یكــــك ل . ئوی تــــریش ھی ل پــــاڵ دەنگــــی ئمــــدا
 ـــت نك دزایف ك كــانی ڕۆمــانی بــۆرە قخبایپ تخاســ

  .ئاراوە بۆ برھمھنانی زیاتر ل دەنگك
 كســـی یكم و وەكـــو ئاشـــكرای ســـرباری گـــانوەی

گــانوەی كســی ســـیم و گــانوەی بــابتی ك ئمیـــان 
 وە لانـــ ـــاتر كـــرداری گ ـــەرەوە نائامـــادەی و زی ســـی گك



 

ـــو  ـــت وەك م درھوە بكانســــــوان ك ـــۆگی ن شـــوەی دایل
 وە لانــ گ م دەشــــت، ب ەو دەكرــ ئوەی ل شــانۆدا پی

 ویــش بـــت ئی تـــرەوە بــاس بكرتی دوو ڕوانــگســــــی كپ
وانــیش بــریتین لئ ەرەوە كـمــوو : گھ ەرەوەی كــو گئ

 ئمش مانـای Omniscient Point of Viewشت دەزانـت 
ـــــارەی ڕووداو و  ـــــەرەوە ھمـــــوو شـــــتك ل ب گ ك وەیئ
كســـتییكانوە دەزانـــت و ئاگـــاداری ھمـــوو بیركـــردنوە و 

رەكانیـاننبــ. )٩(جوو وەیانـم جــۆرە گزانیــاری ئ ل ریتیی
پــــشكشكردن یـــــان جۆرـــــك ل بیـــــانكردنی ڕەھنـــــدەكانی 

گانوەكــــانی جـــــابر وەكـــــو . كســــتییكان و ڕووداوەكـــــان
 كی ئاشــــــكرا لشــــــب كــــــان ــــــەرەوەی ســــــرەكی ڕۆم گ

ـــوەی ی پوەیانـــ م جـــۆرە گكانی ئتخاســـ . ـــدە ل ھرچن
 ب یوەستم زیاتر پكسی یەرەوەی ككنیكـی ڕاستیدا گت

ـــاوكی جـــابر ك . شـــپۆلی ھۆشـــوە ھروەك گانوەكـــانی ب
لبــــاری كســــی ســــیمدای دەشــــ ب گــــانوەی زانیــــاری 

 لم جـۆرە Limited Point of viewسـنووردا نـاو ببرـت 
ـــــــد كســـــــتییك  ـــــــانوەیدا ســـــــرباری ئوەی ك چن گ

و ئامادەبوونیان ھی، بم گەرەوە زیاتر بایخ ب بۆچوون 
ل ئاســـــــتی . ھســــــتكردنی یكــــــك ل كســــــتییكان دەدات

 ل ــرانــراق و ئڕی عوەی شـانــگ وەی دووەمــدا كانـگ
ڕۆمــانكدا گـــەرەوە زیــاتر گانوەكـــانی لســر كســـتی 
 وەری لـــان ت ـــو كســـتییكی ســـرەكی ی ســـیامندە ك وەك
ڕۆمـانكدا پـشكش دەكرـت و كســتییكانی تـر ســرباری 
. ئامادەبوونیــــان وەكــــو كســــتی دووەم برجســــت دەكــــرن



 

كســتی ملیــك كیكــاوس، ئریــوان عــومر، لوقمــان حكــیم، 
فق تیران و ھروەھا ئامینی كچی وەھاب و باوكی لوقمان 
و عبدولجبار ئو كسانن ل گانوەكاندا ڕۆڵ دەبینین بـۆ 

اكردنی زیـــاتر بھزكردنـــی گـــرچن بگـــشتی و زیـــاتر ئاشـــكر
تنانت خودی تیموری لنـگ و . الینكانی كستی سیامند

سدام حسن و ئحمد غزنوی و عمـاری كـوڕی كاتیـب و 
تــاد ئو كســانن ل گانوەكــانی جــابر و ...ئیــبن خلــدوون و

باوكیــدا ڕوونــاكییك دەخن ســر ڕووداو و شــون و پــگی 
نـی ڕۆمـانك دەكن كسـتییكانی تـر و زیـاتر خزمتـی گرچ

ك ھمــــوو ئوانش زیــــاتر بــــۆ دەرخــــستن و ئاشــــكراكردنی 
ـــگ  ـــدیای جن ـــگی ئوەوە تراژی ڕ ل ندە كتی ســـیامســـك

ھروەك پكوە كۆكردنوەی تیموری لنگ و . دەخرت ڕوو
داگیركردن و ورانكردنی دیمشـق و سـدام حـسن و جنگـی 

ـــــران و پاشـــــانیش كارەســـــاتی ئن ـــــراق و ئوە عكـــــ فـــــال پ
برجستكردنی ونی دوو دیكتـاتۆر یـان دوو ئفریـدەبووی 
. تینـــووی خــــون و ورانكــــارین ل دوو ســــردەمی جیــــاوازدا

شانبشــانی خــستن ڕووی دوو میللتــی بدەســت ل ھمــان 
 و بۆچـــــــوونش زیــــــاتر ئمئ دوو قۆنــــــاغی جیـــــــاوازدا ك
 ردەوام لـــــــــــــــــژوو بم وە كاست دەكـــــــــــــــــاتپـــــــــــــــــشت

ــارە دەكــاتوە، دووبــا ــان بردەوام خــۆی دووب رەبوونوەدای ی
 ت بفۆرمی جیاوازدا ب ل وەیو دووبارەبوونئ م دەشب

  .پی سردەم جیاوازەكان



 

  كات و شون ل ڕۆمانی بۆرە قدا
ئوە ئاشكرای ل ھونری ڕۆمان و چیرۆكـدا، كـات ل دوو 

ــت یر دەكرنیگــاوە ســ ــان كــات و. تیــشك ــاتكی یكمی ەكــو ك
فیزیكی ل چرك و خولك و سعات و ڕۆژ و ھفـت و مانـگ 

ك دەشــــ ل ھر یك لم كاتــــاندا ڕووداو ڕوو ...و ســــاڵ و
بدات و مرۆڤــ ب ئاستی جیاواز ئامـادەبوونی ھبـت چ ب پـی 

ــاندا ــان كــات ب . كــاتك و چ ل ڕووداوەكــانی ئو كات دووەمی
كردنی كشــندن و گرەســپ پــ ك ،كــو دەقكانی نتییســ

 ـــت یـــان لوە بڕووی فیـــزیكیی ل ندانرەســـو پئ دەشـــ
ـــــــی و  قتیی سیاســـــــی و عیـــــــۆم ـــــــی و ك ڕووی دەروون
كولتــــــــــــوورییوە ك دەرئنجــــــــــــامی ئم پرەســــــــــــندن و 
ــدانوە یــان  ــست یــان وەم وھ ــك لجۆر وەچوونانــش پ

وەكانـــــدا بشــــداریكردن یــــان ڕۆـــــی كســـــتییكان ل ڕوودا
  .دەردەكوت

ـــن ئوا ل ئاســـتی  ـــاتوە ســـیر بكی ـــگی ك ئگر ل ڕوان
. یكمـدا كــات خاســـت ئاســاییكانی كــاتی ھی ل ڕۆمــانكدا

ئگر ل ئــــــستادا ســــــیر بكیــــــن ئوا ڕووداوی ســــــرەكی 
ڕۆمـــانك ك دوو ڕووداوە، داگیركردنـــی دیمشـــق و شـــڕی 

 ردوو ڕووداوەكــــران، ھــــراق و ئرچــــی عگڕابــــردوون، ئ
ماوەیكی كاتی تا ئندازەیك درژ لنوانیاندا ھی، بم لو 
ڕووەوە ئوە ڕەوتی كـات ل بـاركی كرۆنۆلۆجیـدا وات ھـاتنی 

ھرچنــدە گــەرەوە ل . ڕووداوەكــان ب پــی ڕۆیــشتنی كــات
دەســتپكدا ك باســی خــۆی دەكــات وەكــو كســی یكم پمــان 

یركردنی دیمشق ل ڕابردوودا ڕوویداوە، دەت، ڕووداوی داگ
ك ب گورەی ئـستا گـانوەكی ئویـش بـووە ب ڕابـردوو، 
كوات بو پی، داگیركردنـی دیمشـق وەكـو ڕابـردووی دوور 



 

ــان تواو دەردەكوــت ــەرەوەی دووەم . ی ــك گروەك كاتھ
ك میستمان باوكی جابرە، كات كارەساتی جنگـی عـراق و 

.  بــۆ تیمــوری لنــگ دەگــتوە باســی داھــاتوو دەكــاتئــران
ئاشكراشــــــ ئو ڕووداوە ب گــــــورەی ســــــردەمی تیمــــــور 
ـــــاتوویكی تـــــا ئنـــــدازەیك دوورە، بم ئو ب دەمـــــی  داھ

ســرلبیانی زوو، وەك : ڕابــردوو دەیگــتوە، كــات دەــت
ھر بیــانییكی تــر ســیامند زوو ل خو ھســتا، ھمــان ئو 

تی ھبـوو ك بیـست سـاڵ زیـاتر بـوو یخی برندەدا، ھس
ـــوو  ـــی ب ـــش ھســـتی غریب ـــان(ئوی کوات ئوە ). ٢٤ ل-ڕۆم

ئاشكرای ل ڕووی كاتوە گانوە ب دەمـی ڕابـردوو ئنجـام 
دەدرــت، ئمش ئوە نیــشان دەدات ك نووســر ل دەرەوەی 

ك دەقك وەستاوە و سـرباری ئوەی ل ڕووداوی یكمـدا 
مـاوەیكی زۆری بســردا تپڕیـوە، ڕوو ل ئاینــدە ل ڕــگی 
 ش دەكــــــات كــــــشكەرەوەوە ڕووداوی دووەممــــــان پــــــگ
ڕووداوك ب پـی مـژووی یكم داھـاتووە، بم ل ڕوانینـی 
ئوەوە ك وەكو چاودر ك دەشـ دەنگـی گـەرەوەی یكم 

ــسان دەنگــی نووســر ب ــت، ك ب شــوازی كســی یكم دی 
بم ل . ڕووداوی دووەمیش وەكو ڕابردوو پشكش دەكرت

  .ڕاستیدا وەكو چیرۆكی پشبینیكردن دەگدرتوە
ـــــی گشـــــ و  پ كـــــی تـــــرەوە بڕووی خی كـــــات لبـــــای
پرەســــندن و جــــووی كســــتییكان لنــــو ڕووداوەكانــــدا 

ـــت وـــو . دەردەك كی نتییســــــو ك ـــەرەوە ك خـــۆی وەك گ
ووت، ل سرەتای كاتدا مرمنداكی سیانزە ڕۆمانكش دەج

ســـان ك ســـرقای خونـــدنی كیمیـــای و باوكیـــشی ئومـــدی 
ئوەی پـی ھی ك ببــت ب كیمیــاگر، بم لگڵ ڕۆیــشتنی 
 شــــگ تییســـم كی ڕووداوەكانـــدا ئرمـــو گنكاتـــدا و ل



 

نی یكمجار لگڵ باوكی و ئوانی تـردا دەچــت دیـوا. دەكات
ـــستدا ناڕاســـتوخۆ پمـــان  وم ھكی نـــگ و لـــوری ل تیم
دەت ئیبن خلدوون و عمـار ئیـبن كاتیـب، ھوـستیان الواز 

عمـار ل ژـرەوە دەسـتی : بوو بتایبتی ك ب ئاشـكرا دەـت
ــبن  ــن زۆرجــار لگڵ ئی ــوو، م ــكڵ كردب ــدا ت لگڵ مغۆلكان

ــووم  ــدا بینیب ــان(خلدوون ــرەو). ١٣ل-ڕۆم ل ــت كوە دەردەك
ئم كســــتیی ل ڕووی ھۆشــــیارییوە گشــــی كــــردووە و 
تــدەگات ك ئو دەســت تككــردن ھوــستكی الوازە یـــان 
ـــــوری لنـــــگوە دیـــــسان  ـــــی ئیـــــبن خلـــــدوون ل تیم نزیكی

یی ڕەخــنگجــ كــستوروەك جــابر دوای كوشــتنی . ھھ
قــاع و بــۆ بــاوكی ڕەتــی دەكــاتوە بچــت الی خزمكــانی بــۆ بی

مـاوەی ســ ســاڵ تــا ئو كـاتی ك تــاعوون ل دیمشــق بــو 
دەبــــتوە، یـــارمتی حكیمكــــی دراوســـیان دەدات و زیــــاتر 
ــور  ــاعوونكش ك ســوپای تیم ــاش ت ـــتوە و پ ھۆشــیار دەب
پاشكـــــش دەكــــــات ئم ب ھۆشــــــیارییوە دەچــــــت ڕیــــــزی 

ئم ئمش وەكــو ئركــك ك . جنگــاوەران و دەگــات بوخــارا
دەیویست تۆی باوكی و ئحمدی غزنوی و زەیدی كوڕی 
 ل كوایـیینن نگـژەنو چ كسـراییب ژەنبات و ڕەبابس

دواجاریش كستی جـابر زیـاتر . تیمور و مغۆلكان بكاتوە
گش دەكات و بیار دەدات ڕیزی جنگـاوەران بجـ بھـت 

كردن، كــا ــۆ دەرس و موت ــتوە ب ڕــرین و بگ  ئوەش برزت
ئاســـت جـــابر وەكـــو گـــەرەوە و وەكـــو كســـی یكمـــی ئو 
 ك تی بیگــاتســی كشــــی كــاتی گپ ب كی ڕۆمــانشــب
ـــــــش  ـــــــت، ك ئوی دەیچن كـــــــان ـــــــی ســـــــرەكی ڕۆم گرچن
ــۆ ســر  ــگ ب ــریتیی ل ھرشــی تیمــوری لن ــوەكی ب چوارچ
 دیمشــق تــا ئو كــاتی تــاعوون ل دیمشــق بــو دەبــتوە و



 

دەبـــت ھـــۆی پاشكـــشی ئو ســـوپا داگیـــركرە و پاشـــانیش 
  .تكشكاندنی تواوی سوپاك و مردنی تیمور خۆی

ــدا ســبارەت ب جنگــی عــراق و  ھروەك ل گانوەكانی
ئران، باوكی جـابر، باسـی كسـتی سـرەكی سـیامند دەكـات 
ك ئم كستییش كاتی برەو پـشوەچوون و گشـكردنی 

 ئگرچی كۆتایی ئم كستیییان وەكو كستیی خۆیی ھی
یــدیان ــان كۆتــاییكی تراژی بم ئو گشــكردن . دووەمییك

ئاشكرای كات شڕ . لناو جرگی ڕووداوەكاندا برھم دت
دەســت پــدەكات ھــشتا ســیامند گنجكــی تــازە پگیــشتووە، 
بم بشـــــــــــداریكردن ل جنگـــــــــــدا ل ڕووی فیكـــــــــــری و 

ایكۆلۆجییوە گــۆڕانی بســردا دەھنــت و وای لــ دەكــات ســ
زۆر ببھایــان ســیری ئو واقــیع بكــات ك تــی كوتــووە و 
ــان ببھــا ببینــت و  ــوای وا بــت ژی ــات تگیــشتنی ك ب بگ
تنانت پی وا بت مردن ڕگیك بۆ ڕزگاربوونی جست و 

ڕ بـۆی ھش ی كختیاندبو ئازار و بیـشتن . نـاوەڕۆح لگ
ــــۆ  ــــات چاونترســــان ب ــــ دەك ــــوانین وای ل ی تم ئاســــتب
ڕزگاركردنی جست و ڕۆحی شلگیران برەو دوژمن ھـرش 
. برت، ك ئوەش سرئنجام دەبـت ھـۆی كم ئنـدامبوونی

 ب ـــت كدەبین تیانو ســووكایــدا كــۆی ئ ــریش ل دیلتی دوات
وە و دـــتوە ســــر كـــاتكیش ك دەگڕـــت. مرۆڤـــــ دەكـــرن

وتكی وران و ماكی چۆڵ و كاولكراو دەبینت تنانت ژن 
ـــــــراون ـــــــال ك ـــــــاك كچكشـــــــی ئنف ـــــــوتكی . و ت ئوەش ل

ـــــــدییكانیتی ك نك جســـــــت و ڕۆحـــــــی ب ھـــــــۆی  ئومب
. ھرشكردنوە ڕزگار نبـوون، بكـو ئازارەكـانی زیـاتر بـوون

م ئــازار و ئمش ونـاكردنی كســتییك ك ھگــری ســرج



 

بدبختییكـــــانی نوەیك لم وتدا ك جنـــــگ ل ھمـــــوو 
  .ڕوویكوە ھاڕیوتی

 و ڕۆیـــشتنی ل رباری جـــوور چـــۆن كـــات ســـدیـــارە ھ
ڕووی كرۆنۆلــــۆجییوە، دیــــسان ڕووداویــــش ڕۆڵ دەبینــــت 
لوەیدا بیكات ب كاتكی خاوەن شووناس، ھروەھـا شـونیش 

شتی گكان و چۆنسك پ ڵ بگندنیان لرەسـكردن و پ
ڕووداوەكانــــدا ڕۆــــی خــــۆی دەبینــــت لســــر لپروەردە و 

كسـتی جـابر . بیناكردن و پرەسندی كســتییكان ل كاتـدا
لنــاو تــاقیگی كیمیــاگرییوە بــۆ بینینــی دیوەخــانی تیمــوری 
 رانكـــردن لكانی كوشـــتن و وـــی كارەســـات ـــۆ بینین لنـــگ و ب

و وەســتانی ل نزیــك شــونی كوشــتنی ســرزەمینی دیمشــقدا 
باوكی و ئوانی تردا و كاركردنی ل الی حكیمكی ھاوسی 
 تــــــاعوون ل دا كــــــات ــــــاو دیمشــــــقدا لو ك ــــــی بن و گڕان
جوگرافیــایدا چنــدین كســی كوشــتووە ك ئو وەكــو وــنی 
ـــــی حب و  ـــــتوە و پاشـــــان بینین ـــــان دەگ ـــــدی بۆم تراژی

ینی ڕووداوەكـان لم شـوناندا ڕۆڵ ڕۆیشتنی بۆ بوخارا و بین
ــك ئم  جۆر ــووە ب ــان لســر كســتی ئم ھب و گریگریی
 تیانـدوویانكـاتی جۆراوجـۆردا گ ندا و لشـو ل زموونانئ

ـــــدات دواجـــــار چـــــی بكـــــات ـــــك . ئوەی ك بیـــــار ب جۆر ب
دروستترین بیاردان بۆ ئو بیاردانی گڕانوەی بۆ تدریس 

  . وات گڕانوە بۆ الی كتب و بۆ ناو تاقیگو موتاكردن،
ھروەك شـــــــون ب گــــــــورەی كســـــــتی ســــــــیامند و 
ــوە ل پرەســندنی كســتی  ــشی ڕۆــی دیــاری بینی ھاوڕكانی

شـون . ئوان و ئاسۆی ڕوانین و باری فیكـری و دەروونیانـدا
. ل گانوەكـــانی جـــابردا ل دیمشـــقوە دەســـت پـــ دەكـــات

 ھر شــونكی تــر شووناســی شــونی ڕاســت دیمشــق وەكــو



 

 ل ككــشــق یكــو دیمب ،كی ئاســایی نیــینم شــوب ،یھ
شون گرنگكان ل مژوودا، تنـانت ل گانوەكـانی جـابردا 
ــوری لنــگ ھــرش  ــت ك ئو دەمی ســوپای تیم ودەردەك
دەكن سر شارەك، ئو شارە چ بایخكی گرنگی ھبووە و 

 كسـی بناوبانـگ ل زانـا و حكـیم و شـارەزا و چۆن چندین
ــــۆرانیبژ لو شــــارەدا كۆبــــوونتوە دەشــــ ھبژاردنــــی . گ

ــاتر ئو  دیمشــق وەكــو شــارك ك تیمــور ورانــی بكــات، زی
دەاللت ھبگرــــت ك چــــۆن ســــركردە دڕنــــدەكان تینــــووی 
ورانكردنــــــی ئو شــــــونان بــــــوون ك ل شــــــونكانی تــــــر 

دەشـ ھر ئم ھۆكـارە ڕۆـی . ارتر بـوونپشكوتووتر و دیـ
 ندا كنــدین شــوــوان چنڕۆمــاننووس ل وەدا كــت لبووبھ
تیمـور و سـوپاكی ورانیـان كــردوون، دیـمش وەكـو شــون 

ھروەك . ھبژرت تـا لوـوە دڕنـدەیی تیمـور نیـشان بـدات
دیمشـــق وەكـــو شـــون ڕۆـــی ھبـــووە ل پروەردەكـــردن و 

ستی بونیادنانی كسـی دوو كنمـوون تی جابر و باوكیـدا ك
ــــرەوە  ــــان ل ڕوویكــــی ت دیــــار و نائاســــاین ل كــــۆمگدا، ی
دەتــوانین بــین تــا ئنــدازەیك ئم كســتییان جیـــاوازن لو 

  .كستییانی ك ئاسایی ل واقیعدا ھن
ل گانوەكانی باوكی جابردا، پیوەست ب ژیانی سیامند و 

ری ناو گانوەكانی ئو، یكمـین شـونی دیـار كستییكانی ت
یكی فراوانی داگیر كردووە بۆرە قرڕووب ژووی بۆرە . كم

ق مژوویكــی نــوی، چــونك ل كــۆكردنوەی دانیــشتوانی ئو 
گونــــدان پكھــــاتووە ك گونــــدەكانیان بــــوون بژــــر ئــــاوی ئو 

ش دەستپی بیستودوو ساڵ پنزیك نداوەوە كنگـی بكردنی ج
ل ڕاستیدا ئگر لسر زەمیـنی . عراق و ئران دروست كراوە

ئو واقیعی ك دەقكی تـدا برھم ھـاتووە بدوای شـونكی 



 

وەھـــــادا بگڕـــــین، ئوا ئاشـــــكرای بـــــۆرە ق شـــــونی نـــــوی 
ـــاوی  ـــر ئ ژـــوو ب ـــدەكانیان ب ـــدانی ك گون ـــشتوانی ئو گون دانی

 جوگرافیای ئمدا كۆمك گوند بـوون ك ل. بنداوە نویكوە
 نـدیخانیش بم و دەربكی یپـل نداوی دوكان بر ئاوی بژب

دیــارە دانیــشتوانی ئو گونــدان گــوزراونتوە بــۆ . پــلی دووەم
ھرچنـــدە مرج نیـــی ئوەی ل دەقكدا . ھنـــدێ شـــونی تـــر

 ك ل ھاتووە چ وەكو شون و چ وەكو ڕووداو، ھمان ئوە بت
ــووە ــۆرە ق ئو . واقیعــدا ھب ب ھرحــاڵ شــونی دووەم وات ب

زەمینی ك كستی سیامند و ھاوڕكانی تیدا گشـ دەكن و 
سرئنجام دەگن ئو ئاستی ك ب كۆی دەنگ بیارك بـدەن 
و ڕاگیاندراوك بۆ گوندی بۆرە ق بو بكنوە ك پیوەنـدی 

لـــــــرەدا لو شـــــــوندا . یـــــــانوە ھیب چارەنووســـــــی ھموو
كستییكان ب ئاستك پدەگن ك بیاری دەسـتجمی بـدەن، 
ك ئمش دەاللتكـــــی قـــــووتری ھی ئویـــــش ئوەی ك لو 
ـــای لكتگیـــشتن و  ـــد كســـك توان ـــاتدا و لو شـــوندا چن ك
بیاردانیـــان ھی برامـــبر ب بابتـــك ك بـــۆ ژیـــانی خۆیـــان 

كچـی وەكــو چـۆن بیــار دەدەن وەھـاش بیــارەك . ارەمترسـید
ھرچنــدە وەرگرتنــی ئو بیــارە و پاشــانیش . جبجــ دەكن

جبجكردنـی زیــانی گورەی ھی بــۆ ئو چنــد كســ خۆیــان، 
ــانی ئو  ــان وەكــو قورب ــت ك ھمووی ودواجــار دەردەك چــونك

و ببـــاجی ئ ییـــارە ھو بـــین ئب دەشـــ یـــارە كـــارە ب ی
دیسان سربازگ و برەكانی جنـگ وەكـو شـون ڕۆـی . دەدەن

كــاریگری ھبــووە لوەیــدا كســتی ســیامند و ھاوڕكــانی ھر 
ـــــادە بكـــــات ـــــۆ ڕۆیـــــشتن برەو مرگ ئام ـــــك ب جۆر ب كی .

ھرچندە دەشـ ئو زەمیـنی پـشتری بـۆرە ق وەكـو شـون 
روونــــی و دیــــسان دەوری دیــــاری ھبووبــــت ل پروەردەی دە

  .كۆمیتی و مۆرای سیامند و ھاوڕكانیدا



 

بونیادی ڕۆمانی بۆرە ق  
 ك یزانو ڕەگبونیـــــادی ڕۆمـــــان كـــــۆی ئ ســـــت لبم

: ب شوەیكی گشتی. ڕۆمان وەكو دەقكی ھونری پكدەھنن
 چن و بیرۆكـت و ) جیھانبینی(بونیاد گرخـۆ دەگروە لو شـ

ی ڕۆمان دەگڕتوە بۆ ھستی ڕكخستن و شوازدانانی گشت
 شـــــیـــــدا بت ی كیـــــگو ڕڵ ئگوە، لو بـــــارەیل مئـــــ
پكھنرەكان پكوە دەسازن بـۆ برھمھنـانی گـشتیبوون و 

ـــاعتھنر ـــشتكی قن ـــر. )٩(گ ـــی ت ـــان ب دەربینك ـــادی : ی بونی
ڕۆمان بـریتیی لو ڕـگیی ك ڕۆمـانكی پـ ڕـك دەخرـت، 

 ی كیگو ڕوە ئوە كۆدەكـاتكزە جۆراوجۆرەكـان پـڕەگ
دیـارە بـجگ ل ڕەگزەكـانی . )١٠(بۆ پكھنانی ڕۆمـانكی تواو

برھمھنانی ڕۆمان وەكو دەق، زمان ل پشوەی ھموویـان 
ــرچن و كســكان و شــونكات و  ــشیدا گ ــت و ب دوای دادەنر

ی دیسان بونیـاد پكھـات. ڕووداو و بیرۆك یان جیھانبینی دت
ـــــــاپتر و ھمـــــــا و  ـــــــرتوە ل بش و چ ـــــــانكش دەگ ڕۆم
 ــدا ل ــان تی ــانی زم ــسان و شــوازی بكارھن ــانی ئف ڕەگزەك
دایلــۆگ و مۆنۆلـــۆگ و تكنیككــانی گـــانوە و گڕانوە و 

ل ڕاسـتیدا ھمـوو ئم ڕەگزان . و شـپۆلی ھـۆش) فالشباك(
ـــك ـــنن ك پ ـــان دەبی ـــی خۆی ـــت و ڕۆ ـــان دەب وە كـــات بایخی

 ك ری باكی ھوننانی دەقمھرھن بۆ بن و كار بكبگونج
ھگری پرسیارە گرنگكان بت سبارەت ب مسلی بـوون 
و ژیــان، یــان بــۆ برزكــردنوەی پرســیار ســبارەت ب نھنــی 
بوون و نھنییكـانی ئو بـوونوەرە ژیـرەی ك پـی دەوترـت 

ـــــدنی ل گردوونـــــد ــــــ و چـــــۆنتی جوون ا و چـــــۆنتی مۆرڤـ
ــاوەدا  كــاركردنی بــۆ مــانوە و ئاشــكراكردن و چــۆنیش لو پن
ڕگی جۆراوجۆر لبر دەگرت ك ھندێ جار گیـشتن بو 



 

ئامانجــــان ل بـــــوونی ڕاســــتقینی مرۆیـــــی خــــۆی ڕووتـــــی 
ل ڕووی زمــانوە ڕۆمــانی بــۆرە ق ب زمـــانكی . دەكــاتوە

ــانی ئم دەق وە ــاراو نووســراوە و زم ــوردی پ ــو ئــامازی ك ك
ـــی دیـــاری خـــۆی  یانـــدن ڕۆیوەنـــدیكردن و گین و پـــ دەرب

دیـــــارە كــــــۆی ئو كســـــتییانی ل ڕۆمــــــانكدا . دەبینـــــت
ئامادەبوونیان ھی و دەدون ھر ل جـابر و بـاوكیوە وەكـو 
گەرەوە، تا دەگات سیامند و ئریوان و ئاكۆ و كیكاوس و 

ھموویان كسانی ... لوقمانی حكیم و ئامینی كچی وەھاب و
ڕاســت جــابر و بــاوكی . ئاســایین، وات كســانی نــو كــۆمگن

خكی دیمشقن و ڕەنگ ل ڕووی ھۆشیاریـشوە لوانـی تـر 
بم ل . جیـــــاواز بـــــن، ئوەش وا بكـــــات نائاســـــایی ببینـــــرن

جوگرافیــــای ڕۆمــــانكدا بــــوون و ئامادەبوونیــــان سروشــــتی 
ــت ھمــان شــوەی ئوانــی تــ كــی گونــدەكانی دەبینرخ ر ك

ئمـــــانش گونـــــدەكانیان بـــــووە بژـــــر ئـــــاوی . كوردســـــتانن
دەریاچكوە، بم دیارە ئمـان لو گونـدان لدایـك نبـوون، 

ك ئویـش دیـسان گونـدكی . بكو ل بۆرە ق لدایك بـوون
رەوەیو . گ رچی قـسگئ تییانسم كرحاڵ زمانی ئھ ب

ــــاوتنی زۆر كمیــــان  ھی، بم لو ڕســــت و دەربــــین ئاخ
كمـاندا ك دەیــن زمــانكی پـاراوی الدێ دەبینرــت، تنــانت 
لو ڕاگیاندنشـدا ك ب نووســین بویـان كــردەوە، ب ھمــان 

ھروەك ئو ســـــربازە . شـــــوە زمـــــانكی پـــــاراو دەبینرـــــت
عــــراقییی ك خكـــــی خـــــانقین بــــوو، ب نیـــــازی چـــــاك و 

می كچــــی ســــیامند، ئو كــــچكی ل ڕزگــــاركردنی ســــوور
 ـــوو، ب ـــارە كـــچك ڕزگـــاری نب ـــابوو، بم دی جـــگیك دان

دواتر ئم سـربازە خـانقینیی ك ھـات بـۆ . جۆرك لناوچوو
ـــــشكاو دەدوا ـــــوردییكی تك ـــــۆرە ق ب شـــــوە ك ئمش . ب



 

جۆرــك ل واقیعیبــوون و ھاوشــوەبوونی ئوە نیــشان دەدات 
ر زەمینی واقیـع ھبـووە و تـاكو ئـستاش ك ل ڕاستیدا لس

ردەواممان . بھ ل ،ینازی دەربر چۆن ئامدیارە زمان ھ
كاتــدا دەرخر و ئاشــكراكری شووناســی كســكان و ئاســتی 

تیـــشیانیی كۆمگـــ لم ڕووەوە ڕۆمـــانی . ڕۆشـــنبیری و پ
 ل كی وەســفییــان ــاتر ڕۆم ــۆرە ق ســرباری ئوەی ك زی ب

مانوە ك گەرەوەش ئو وەسفان دەكات، بم ئو ڕووی ز
 كان ڕوونــاكی دەخـــاتــــتییسكردنی كی قــسمرە كڕووب

  .سر شووناسی كۆمیتی و كولتووری كسـتییكان
دیـــــــارە ئاشـــــــكرای ل ڕـــــــگی گـــــــانوە و جـــــــووی 
 وە لچنڕووداو و كــۆی گــر ــدییان ب كســـتییكان و پیوەن

ـــــاتر ل ناســـــینی شووناســـــی كـــــات و شـــــوند ـــــوانین زی ا دەت
ئگر ل ئاسـتی یكمـدا سـیری . كسـتییكان نزیك ببیـنوە

كستی جابر بكین، ئوا ل ئنجامی پشتبستن ب دوو بنما 
دەتوانین گوھر و ماھیتی ئو كسـتیی بناسین و ھر بو 

جـابر ئایا . پیش شووناسی ئم كستییمان بۆ ئاشكرا ببت
ھر وا ناوكی ئاسـایی، یـان سـرچاوەیكی مژوویـی بـۆ ئو 
ناوە ھی؟ دەش پیوەندی و پیوەستبوونك لنوان جابری 
ـــو موســـای  ـــۆرە ق و ئب ـــانی ب ـــەرەوەی ســـرەكی ڕۆم گ

جابری بنی حیـان لنـوان . جابری بنی حیانی ئزدیدا ھبت
ــدا ژیــاوە ك ل ) ٨١٥ -٧٢١(ســانی  تــوس ل خۆراســان زانینی

ــــردووە ــــش م ور لــــووە و ھ ــــان . لدایكب ــــی حی جــــابری بن
كیمیاگركی بناوبانگی عرەب بووە و بیردۆزی ئامادەكردنی 
ترشی كـانزایی داھنـاوە و تـاكو ئـستا نك ھر ل نیـشتیمانی 
عرەبیدا، بكو ل بواری زانستی كیمیادا لسر ئاستی جیھان 

ینـاو و ناوبــانگی خــۆیی ھ . ،م ڕۆمــانەرەوەی ئــجـابری گ



 

ــــانی  ــــی بســــر ئموە گی ــــا دەناســــنت دایك ك خــــۆی وەھ
ســـپاردووە و ھمـــان ئو شـــوەی ك لنـــاو دەومنـــدەكانی 
ــاو بــووە، جــابر نــردراوەت الی داینكــی الدیــی و  ــدا ب عرەب
ئوەش ھۆكارـــك بـــووە بـــۆ ئوەی ل الیك ب ڕەســـنایتی 

ـــت، روەردە ببرەبـــی پوە وەكـــو خـــۆی عـــش  ل الیكـــی تری
دوای ئوەش ك كمــك . دەــت عرەبییكــی پــاراو فــر ببــت

ــــاوكی دەیخــــات بر خونــــدن و  ــــت ب زوویــــی ب ورە دەبگ
ـــاگر ـــت ب كیمی ـــت بب ووەیی . دەیـــرەوە نزیكـــی و ھاوشـــ ل

لنــــــوان جــــــابری گــــــەرەوە و جــــــابری كــــــوڕی حیانــــــدا 
ییكـان تیمـوری لنـگ ب پـی سـرچاوە مژوو. دەردەكوت

ــــوان ســــانی  نند )١٤٠٥ -١٣٣٦(لرقمســــ ــــاوە و ل دا ژی
 دەسـت ب ھرشــكانی دەكــات و ١٣٧٠لدایكبـووە و ل ســای 

ھر بو پی لو سردەمدا عراق .  بردەوام دەبت١٤٠٥تا 
 نــــدێ لــــی ھپ تیش بتــــایبو شــــامی داگیــــر كــــردووە و ب

دا دیمشــق و حبــی ١٤٠٠ ســرچاوە مژووییكــان ل ســای
ــــــر كــــــردووە ســــــرەتای ڕۆمــــــانكش ب باســــــی ئو . داگی

ـــات ـــ دەك ـــژوودا دەســـت پ ـــان م ـــارە . ھرشـــكردن ل ھم دی
سوپای تیموری لنگ وەكو ھموو ئو شونانی ك داگیری 

بگومان ئوە ئاشـكرای . كردوون، دیمشقیشی وران كردووە
ە ل پـــــش ك جـــــابری كـــــوڕی حیـــــان نـــــزیكی ششـــــسد

بم ھم ناونـانی ئم كسـتیی . ھرشـكانی تیمـوردا ژیـاوە
وەكـو گــەرەوە و وەكــو كسـتییكی ئامــادەی نــو دەقك و 
ھم خریكبـوونی ب كیمیــاگرییوە و ھوـدانی باوكیــشی بــۆ 
ئوەی بیكات ب كیمیاگر، زیاتر ئو بۆچـوون ل واقیـع نزیـك 

 و كســــتی ئامــــادەی نــــو دەكــــاتوە ك جــــابری گــــەرەوە
جوگرافیای ڕۆمـانی بـۆرە ق ھمـان كسـتی جـابری كـوڕی 



 

یـانح . دەشــ ر بــۆیكان جیــاوازن، ھردەمم دیــارە ســب
لــرەوە وەكــو زینــدووكردنوەی ھمــایكی برزی ڕابــردووی 
مرۆڤــایتی ك جــابری كــوڕی حیــان، ســیری كســتی جــابر 

وەكو مرمنداك چندین كسی ھبت ل پاڵ جابردا . بكرت
. تری دیاری بوارە جیاوازەكان لو كـاتدا ل دیمشـقدا ژیـاون

 ـــك لكت بـــاوكی یـــدەچوەكـــانی جـــابر خۆیـــدا وا پانگ ل
كس شارەزاكان بووبت، ھر بۆی جابر دەبات ل دارلعیلمـی 
دیمشــق نــاوی تۆمــار دەكـــات بــۆ خونــدنی ئاســایی و پـــاش 

. نـــرت خـــانی زانـــستی بـــۆ خونـــدنی كیمیـــانیـــوەڕوانیش دەی
ــاگر ــت ب كیمی ی دەدات ببــانی كــوڕەك ــاوكی جــابر زۆر ھ . ب

لرەوە دەش باوكی جابر ونیكی تـری حیـانی ئزدی بـت 
 ـــك لكی كـــی زوودا بـــوو بژوویم ی لچـــۆن كـــوڕەك ك

جابر ل گانوەكانیـدا ك . كس دیارەكانی بواری كیمیاگری
شـــ وە و زۆر وردەكـــاری لیتـــ مـــدا دەیگكســـی یوەی ك

 ككی ئامـادەی نـاو ڕۆمـانسـتی خۆی وەكو كسبارەی كل
ب ئاشكرا دەردەكوت لرەدا . و ڕووداوەكان پشكش دەكات

ــان  ــك ل جۆرەك جۆر ر بتی نووســســتی جــابر و كســك
ـــژووی جیـــاواز و ل دوو  دوو م ـــدە ل ـــن بیك، ھرچن دەب

ــاوازدا دەژیــنشــونی  ئمش شــتكی ئاســایی ل كــرداری . جی
گـــانوەدا ب شـــوەی كســـی یكم ك نووســـر ل ڕـــگی 
گەرەوە نك تنیا وەكـو چـاودری ڕووداوەكـان و شـاھیدی 
جـووی كســكان ناڕاسـتوخۆ بشــداری بكـات ل پرۆســی 

بكــو نووســر ل . جــووی گــشتی نــو دەقك یــان گرچنــدا
ەرەوە ڕوانین و بۆچوون و لكـدانوەكانی خۆیـشی ڕگی گ

ئاشـــــكرای ك گـــــەرەوە ئو كســـــی یـــــان . "دەخـــــات ڕوو
 ر لــــان نووســــ ــــگی ئوەوە دانر ی ڕ ل ك ــــادەبووەی ئام



 

مبســــــــت لو دەركوتــــــــنش . )١١("دەقكدا دەردەكوــــــــت
 كری دەقنرە وەكو داھوی نووسژموونی ئوانین و ھت

ب واتـایكی تـر . و جیھـانوە ك پـی دەگوترـت دەقبسر ئ
 مانــــــای وای یو جیھـــــاننـــــدەری ئفرر ئمـــــادەم نووســـــ

یریدا ھستیشی بم . دەسرھب تو دەاللـرەوە ئر لھ
 یتی ھدەســـ ـــك ل ك جۆررـــوو دروســـتك ـــت ك ھم د

ب گـــورەی نووســـری . بســـر ئوەدا ك دروســـتی دەكـــات
انیش بو پــی ك برھمھنــی ئو جیھــانی وات دەقــی ڕۆمــ

دەقك سركتنی وەكو داھنرك لودا دەردەكوـت ك تـا 
چ ڕادەیك ل چنینــــی گــــرچن و بینــــاكردنی كســـــتییكان و 
ڕكخــــستنی ڕووداو و جـــــووی ڕوداوەكانــــدا ســـــركوتوو 

لـــرەوە شـــونی نووســـر ل ڕۆمـــانی بـــۆرە قدا ك . دەبـــت
شەرەوەدا بـتی گسـك و لژموونی ئت و ھدەس ك ل

ـــەرەوەی . ك جـــابرە دەردەكوـــت ـــشتی گ نووســـر ك ل پ
ـــــگی پـــــسپاردنی ئركـــــی  ڕ وە ڕاوەســـــتاوە، لرەكییســـــ
گانوەی ڕووداوكوە ك شش سدەی بسـردا تپڕیـوە 
وــنی ھمالینــی كســتییكی مژوویمــان پــشكش دەكــات 

دیــــاری ھبــــووە ل ڕووخانــــدنی چنــــدین بنمــــای ك ڕۆــــی 
ــــــدا ــــــەرەوەی . شارســــــتانتی مرۆڤایتی ی گــــــگ ڕ م لب

دووەموە ك ب بــاوكی گــەرەوەی ســرەكی دەناســنرت و 
لو مژووە كۆندا ل شوەی پشبینیدا ڕووداوەكانی گرچنـی 
 و ڕووداوانـــــــشتا ئ دا ھو كـــــــاتل وە كتـــــــ دووەم دەگ

ـــــــــژووەدا ڕوویــــــــان نو مك لش نــــــــیو پر بداوە و ھ
. نبوونت ڕووداو، بكـو لبـری ئوەی مـژوو بـن داھـاتوون

كوات لم ڕۆماندا دوو ڕووداوی ترسناكی مژوویی پـكوە 
دەیش ســوانیــان شــمــاوەی ن ن كســتروەی . دەبم ئب



 

 دە لش ســـش شـــپـــ م ككڕووداوی ی رنجی ســـگجـــ
وەم ڕوویـداوە ل الین كـوڕەوە دەگــدرتوە و ڕووداوی دو

ئمش . ڕووداوی دووەم ل الین بــــــاوكوە دەگــــــدرتوە
ئگر ل ئاســـتی قـــووی دەقكدا ل دوای دەاللتـــك بـــۆ ئم 
 وە كــك بــدەینوەھــای ل وا دەشــــین ئڕبگ وگۆڕكردنئــا
كارەساتكانی جنگ و ڕۆی دیكتـاتۆر و سـركردە تكـدەر و 
ورانكرەكــــان نك ھر بــــوونت ھــــۆی كوشــــتن و بــــین و 
ورانكردنــی شارســتانتی مرۆڤــایتی، بكــو ڕۆــی دیاریــشیان 
بینیوە ل شـواندنی جـووی كرۆنۆلۆجیـانی مـژوودا و ھر 

كوڕ گۆڕانكاری بسردا ھاتووە -بو پیی پگی كاتی باوك
ل بــــاوك ك ئمش شــــواندن -و بــــووەت ڕكخــــستنی كــــوڕ

  .ڕەوتی سروشتی كاتدا
  

  ھاوشوەبوون لنوان كوتنی دیمشق و كوتنی بۆرە قدا
رەنگ پكوەبستنی دیمشـق و گونـدی بـۆرە ق لسـر 

دیمشـق . بنمای لكچوون تا ئندازەیكی ئاشـكرا نـاجۆر بـت
یكك ل شارە درینكان، ك ب پی سـرچاوە مژووییكـان 

ـــــانزە ھزار  ـــــش ی ـــــراوە و مـــــاوەیكی پ ســـــاڵ دروســـــت ك
دوورودرژیـــــــــش پـــــــــایتخت و ل ڕووی خونـــــــــدەواری و 

ــان ــانی جیھ ــك ل شــارە دیارەك گونــدی . شارســتانتییوە یك
ـــــاتی  ـــــا ك ـــــی ت ـــــوی ھی و تمن ـــــی ن ـــــۆرە ق مژوویك ب
برھمھنانی ئم ڕۆمان تازە پی نـاوەت دەیی حوتمـیوە 

ـــــدازەی ـــــا ئن ـــــدكی ت ـــــاغ ل و وەكـــــو گون ك گورە و قرەب
ـــان  ـــدەكانی خۆی ـــاتووە ك گون ـــدان پكھ ـــشتووانی ئو گون دانی

ئو ڕۆژەی جنـگ ھگیرسـا . (بوون بژر ئاوی بنداوەكوە
بیــــستودوو ســــاڵ بــــوو بــــۆرە ق دروســــت كرابــــوو، بــــۆرە 



 

 ل بوون ك و گوندە بچووكانكی ئڕەتدا خبن كان لییق
 -اوی كــارانۆوە كوتبــوون ژــر ئــاوئنجــامی ھبســتنی بنــد

ـــدكی ). ٣٢ ل-ڕۆمـــان ـــۆرە ق گون ـــەرەوەدا ب وەســـفی گ ل
ناخۆشی پـ ڕەشـبای پـ ل قنشـك و مـرووی جۆراوجـۆر 

ب جۆرك ل وەسفی گەرەوەدا دەردەكوـت ك بـۆرە . بوو
ــان  ــدازەیكی ئاشــكرا ل بنماكــانی ژی ق وەكــو شــون تــا ئن

كات ئم زەمین ناژیاریی براورد دەكرت . ڕووت كرابووەوە
 ســت پــكی ئاشــكرا ھشــق جیــاوازییكی وەكــو دیمشــار ب

ــــت دا . دەكركــــان ــــای ڕۆم ھر وەكــــو ئاشــــكرای ل جوگرافی
دیمشـــــق و بـــــۆرە ق دوو شـــــونن ك زیـــــاترین ڕووبری 
شــونیان داگیــر كــردووە، بم ئو دیمشــقی ل ڕۆمــانكدا 

ـــت دی ـــاس دەكر مشـــقی ســـرەتای ســـدەی پـــانزەیم، ل ب
ــۆرە قی  ــت ب وە دەگوترــۆرە ق ــارەی ب ــدا ئوەی لب كاتك
 ل ــــۆرە ق ــــستم، وات ب ســــانی ھشــــتاكانی ســــدەی بی

  .سردەمی جنگی عراق و ئراندا
ل ڕاســــتیدا تــــاك ڕووی لكچــــوون لنــــوان بــــۆرە ق و 

وتـوونردووكیان كھ ك وەیشقدا ئواری دیمـر ئاسـژ ت
دیمشق ل وەسفی گەرەوەدا كوتووەت . نگتیفی جنگوە

بر ھرشــــی تیمــــوری لنــــگ و ســــوپای مغــــۆل و ئوەش 
 كـــــدا گونـــــدی بـــــۆرە قكاترانكردنـــــی، لھـــــۆی و بــــووەت
كوتـووەت ژـر كــاریگری جنگـی نــوان و عـراق و ئــران و 

ــــاوچوونی ب ــــۆی كوشــــتن و لن ــــووەت ھ شــــك ل ئوەش ب
گنجـانی گونـدەك ك ل ســنووری ئم دەقدا وەكـو كۆمــك 

بم دەشـــ ڕووبری بـــۆرە ق وەكـــو . قوربـــانی دەبینـــرن
بشــك ل شــونی ڕووداوی دووەم وەربگــرین و ل ئاســتكی 
ـــو جـــگی  ـــن و وەك ـــردا ســـیری شـــونی دووەم بكی فراوانت



 

ـــكری ڕوودا ـــی ھاوشـــوەی ب وی ڕووداوی دووەم ك بكرك
یكمــــی تــــدای وەری بگــــرین، ك دەشــــ لم ڕوانگیــــانوە 
ڕووی لكچوون لنوان گرچنی یكم و دووەمدا ب كستی 

ئویش ڕووی لكچوون لنوان ھرشی . و ڕووداوەوە ھبت
داگیركردنــی دیمشــق ل الین تیمــوری لنــگ و ســوپاكیوە 

ـــران و عـــراق ل الیك و ھرشـــی ـــی ئ  ســـوپای لگڵ جنگ
عــراق بــۆ ســر كــورد و ورانكردنــی كوردســتان ل الیكـــی 

  .ترەوە
  

  تیمور و سوپاكی و سرۆكی فرماندە و سوپاكی
تیموری لنگ سركردەیكی دڕندە و خونژی خکـی 
ئــــۆزبکی بــــوو، ك ســــوپایكی گورەی پــــكوە نــــابوو بــــۆ 

ڕاسـتی سرەتا ب ئا. ھرشكردن سر وتان و ورانكردنیان
ڕۆژئــاوا و پاشــانیش ب ئاڕاســتی ڕۆژھت تــا دەگــات چــین 

تیمـور ل سـدەی چواردەیمــدا . ھرشـكانی دەسـت پـ كـرد
 دا بـــووە كدیـــاران نو شـــوـــو ئنشـــق لدیم ـــاوە و ل ژی

ــردوون ــی ك ــردوون و وران ــری ك ــوری . داگی ــبر تیم ل برام
ری عــراق لنگــدا ســرۆكی فرمانــدە ســدام حــسنی دیكتــاتۆ

یری . ھكــی دەوروبوەشــاوەی خكــی ھزانكــوڕی خ ك
ـــــوو ـــــت ب ـــــدوتیژ و . تكری ـــــی توون ـــــداییوە گنجك ھر ل من

ـــــووە ـــــاوكوژ و خـــــونژ ب ســـــركش و . سرســـــری و پی
خۆبشــــتزان بــــووە بتــــایبتی گرــــی ھســــت بكمیكردنــــی 
 كـردووە ك وەش وای لـوە و ئڕووی دەروونیی بووە لھ

وام ھوی پكردنوەی ئو ھست بكمیكردنی خۆی بردە
بدات، ك ئوەش سـرئنجام كسـتی ئوی وەكـو دڕنـدەیك 

ســرۆك ھمیــش تینــووی شــڕ و كوشــتن و . برھم ھنــاوە



 

پـــش شـــڕی عـــراق و ئـــران ب . بـــین و خونشـــتن بـــووە
ھموو شوەیك سرگرمی لنـوبردنی كـورد و نیارەكـانی 

ـــووە، ـــا تـــری ب  بم بوەش تـــری ل خونشـــتن نخـــوارد ت
لگڵ ئاخونــدە خــونژە ئرانییكــان شــڕی نــوان عــراق و 
ئرانیـان دروسـت كـرد، وەكـو سـربینگیك بـۆ بكوشـتدانی 

ــــی ھردوو وت ــــارە ك ســــدام . الوان ــــستا ب ئاشــــكرا دی ئ
 ردووكیان لھ ك نگیموری لكی دووبارەبووەوەی تینو

ئم . تن و بـین و خونشـتن و ورانكردنـدا ھاوشـوەنكوش
ـــــــــــان ل ڕووی پاشـــــــــــخانی  ـــــــــــجگ لوەی ك ھردووكی ب

لرەشـــوە ب جۆرـــك ڕۆـــی . كـــۆمیتییوە نـــزیكن ل یك
شـــون و ژیـــنگی كـــۆمیتی ل پروەردەكردنـــی تاككانـــدا 

ھروەك نووسر دەیوـت ل ئاسـتكی قـووتردا . دەردەكت
ــان ب ــوونی پم ــۆری ھــۆبزەوە ب ــگی تی ــدە ل ڕوان ــت ھرچن 

جۆرك ل كاریزما بنمایكی سرەكیی بۆ بـوون ب سـرۆك 
ك ئو سرۆكی لسر ئم بنما بھزەی كستی دروست 
دەبت خك دەیـكن ب سـرۆك نك خـۆی بـسپنت، بم 
ئو كسانی ل جۆری تیمور و سـرۆكی فرمانـدە ئوانن 

 ل تیــشتوونمیكردنــدا گكســت بــی ھنجــامی بــوونی گرئ
ئو پلوپایی، ئویش بۆ پكردنوەی كموكورتیی دەروونی 

بگومـــان ئو كســـانی بم شـــوەیی . و ئنتۆلۆجییكانیـــان
 میــشن، ھــوەببڕــك بخ وەی كئاســتی ئ ندووەم دەگ

 ییـان ھی دوژمنكارانڕوانین و ڕەفتار و مام ر برامـبب
 تی لكــــانی مرۆڤــــایمرھمــــوو بتی و ھمــــوو مرۆڤــــایھ
ـــاوەدانكردنوە . شارســـتانتی و برھمھنـــان و بونیادنـــان و ئ

ھر بۆی ئم جۆرە سرۆكان ل مژوودا وەكو ڕووخـنر و 
  .ورانكری جیھانی مرۆڤایتی و جیھانی ماددی دەناسرن



 

ابر و گانوەكـانی ھاوشوەبوون لنوان گانوەكانی جـ
باوكیدا ئوەی ك ل ھردوو گانوەكاندا ڕووداوی جنگ و 

یرشــــــــكردن ھن دوو . ھالی ش لكــــــــگ ك ھر دوو جن
كارەكتری خونژەوە ل مژووی مرۆڤایتیدا سركردایتی 

جنگی یكم جگ ل كوشتن و خونشتنی خككی . دەكرن
ارەكانی مــژوو وــران دەكــات ك زۆر، یكــك ل دیــارترین شــ

شـــــقدیم . تییالنكـــــی شارســـــتان نگـــــی دووەم، دووان لج
مژووییكـــان وـــران دەكـــات ك شارســـتانتی میزۆپۆتامیـــا و 

كــــانخمینییتی ساســــانی و ئڕووە . شارســــتان م دەشــــب
جنگـــی یكم ب . جیاوازەكـــانی ئم دوو جنـــگش كم نبـــن

ازە كۆن و تك و ئامین چڕ و كوشـتن و بـكانی شـقلیدیی
ئنجام دەدرت، بم شڕی دووەم ب نـوترین جـۆری چك 
ــت، بم  نجــام دەدرئ ترنــۆد و برھم ســربازییكانی م
فـاكتری جـوینر و برھمھنـی ھردوو جنـگك غریــزەی 
 شــتننــزەی خو ــۆ ورانكــردن ك ئو غری ــاژەیی مــرۆڤ ب ئ

سك رەدا لوەلینیـدا كۆبـووەتدام و خومیمور و سـتی ت .
ل ڕووی گـــانوەوە ھردوو ڕووداوەك ب دەمـــی ڕابـــردوو 
دەگدرنوە ئگرچی ڕووداوی دووەم ب پـی ئامـادەبوونی 
بــــاوكی جــــابر وەكــــو حیكــــایتخوان ل دیوەخــــانی تیمــــوردا، 

ھروەك ل گانوەكانی جـابردا ئو . ڕووداوك ل داھاتوودا
كسانی باسیان لوە دەكرت و ئامادەبوونیـان ھی كسـانی 

زەیــدی كــوڕی ســبات ل ڕاســتیدا ل : دیــار و ناســراون وەكــو
مـــــژووی ئیـــــسالمدا زەیــــــدی كـــــوڕی ســـــابت ھی وەكــــــو 
 رە كمــبغنی پھــاوە نــدەوار و لــار و خو كســتییكی دی
 خكی فـری خونـدەواری كـردووە و وا بـاوە كـات پغمـبر

پیامی بۆ ھاتووە ئم ئایتكانی لبر كـردووە و پیـامكی 



 

ئگر ئو مامۆستایی ك جـابری . بۆ پغمبر نووسیوەتوە
فری كیمیاگری كردووە ونیكـی تـری كسـتی زەیـد بـت، 
. ئوا دەشــــ ل دوای شووناســــكی تــــر بــــۆ جــــابر بگڕــــین

ئوە دەكـات ھروەك پشتریش جابر ل گانوەكانیـدا باسـی 
ـــاوكی  ـــت، ب وە دەمرمر ئســـوەی دایكـــی بم دوای ئئ ك
ــاوەیك  ــۆ م ــك ل الدیكــی دیمشــق و ب نالی دای تــر دەین

ـــووە ك . لوێ دەمنـــتوە ـــۆ ئو كـــات لبر ئوە ب ئوەش ب
منداڵ فری ژیـانی سـخت و ددان بخـۆداگرتن ببـت و فـری 

دێ ببـــت، ك دیـــارە دابونریـــت و تنـــانت زمـــانی پـــاراوی ال
پشتر پغمبری مسومانان ب ھمان شـوە نـردراوەت الی 

كوات لــرەدا گــەرەوە ك ھم كســتی ئامــادەی نــاو . داین
دەقكی دەیوـــــــت ھاوشـــــــوەبوونك لنـــــــوان خـــــــۆی و 
پغمبردا دروست بكات، یان ب شوەیكی تر دەش وەھـای 

ردنی كسـتی جـابردا سرۆشـی لك بدەینوە نووسر ل بیناك
ھروەك لو كســتیی . ل كســتی پغمــبرەوە وەرگرتــووە

دیارانی تر ك گەرەوەی سرەكی وات جابر باسیان دەكات 
بریتین ل ئیبن خلدوون و عمار ئیبن كاتیب ك ڕاوژكـاركی 
خلیف زاھیر بـوو، ئو خلـیفیی ك خـۆی و وەزیرەكـانی و 

زیكـی بـجگ ل عمـار ك لوە دەچـوو دەسـتی كسانی تری ن
ــكڵ كردبــت، ئوانــی تــر ھموویــان  لگڵ تیمــوری لنــگ ت

ئوەش جۆرـــك ل ڕەتكـــردنوەی . خۆیـــان ژەھرخـــوارد كـــرد
دیـــارە ئو ھوـــستش جۆرـــك ل . ژیـــانی ژردەســـتی بـــوو

كرامتــی مرۆیــی و نتــوانینی ســرنویكردن و قبــونكردنی 
ردەســـــتتیژیـــــانی ژوەیپـــــشتی یی ل . روەھـــــا جـــــابر لھ

گانوەكانیدا باسی فلكناسی بناوبانگ ئحمدی غزنوی 
ــابژەنكی بســراوی دەكــات،  ــی و ڕەب و چنگژەنكــی نینوای



 

ـــاوی حافزنـــاوكی شـــیرازی  ھروەھـــا ل دەمـــی تیمـــورەوە ن
دەھنت، ھرچندە دوو سردەمی جیاوازن، بم ڕاستوخۆ 

  .بۆ الی حافزی شاعیری بناوبانگ دەچتخیامان 
 كی ڕۆمـــانشـــو بەرەوەی ئــــــاوكی وەكـــو گ بم ب
ــــانوەی  ــــش گ ــــات ئوی ــــدە دەك ــــتوە ك باســــی ئاین دەگ

ــــت ئو . حیكــــایتك ســــبارەت ب ئاینــــدە وەكــــو خــــۆی دە
حیكایتش جنگك ل كۆتـایی سـدەی بیـستدا ڕوو دەدات و 

ك پنج كسی ئاساین و ل گوندی ژیانی پنج كس دەگۆڕت 
ــــــــك دەدەن یارب ــــــــۆرە ق بم ئو كســــــــتییانی ك . ب

ــــــوە دەكــــــات و  جــــــابر باســــــیان ل م واتكەرەوەی یــــــ گ
ــــــدا  ــــــان ل شــــــونی یكم ــــــت، ھمووی وە دەدوــــــان لبارەی
ـــــاتكش ســـــرەتای  ـــــان ھی ك دیمشـــــق و ك ئامادەبوونی

دەی پـــانزەیســـ .و لئ كانیش كســــــت كوە دەدوبارەیـــان
كســانی دیـــار و ناســـراون، یـــان ونـــاكردنوەی كســـتییكی 

بم ل گـــانوەی ئو چیـــرۆك . دیـــاری مژوویـــی پـــشترن
 ســــــــنج كو پوە ئتــــبــــاوكی جــــابر دەیگ ی كئاینــــدەیی
ــی . ســرەكییی ك باســیان دەكــات، ســیامند كســتی توەری

ــان كســتی ئا ــنج كســ ھمووی م پن، ئگــو كــۆم ســایی ن
ــۆرە ق و  ــانت بو كــستیی زۆر الوەكیانشــوە ك ل ب تن
سربازگ خۆوییكان و ل شونی دیلكـانی جنـگ ل ئـران 
 نــــدامی دەگــــاتمئك ند بســــیام نــــدەن كل و دواتــــریش ل

ــان كســتی ئاســایین ــاك كســك ك . ئوێ، ھمووی ــگ ت ڕەن
ـــت ســـرۆكی فر بـــك ئاســـایی ن ـــد جار ـــت ك چن ـــدە ب مان

 رپرســــڵ بگوەكــــانی لكــــاتی كۆبوون ــــت چ لودەردەك
حیزبــــی و حكومییكــــان، یــــان ل كــــاتی بخــــشینی نیــــشانی 
ئـازایتی ب ئفــسر و ســرباز و سـرۆك جاشــ كوردەكــان، 



 

ـــی ســـدارە و  ـــرای بردەم پت ـــاتی ك ب ـــانت لو ك ـــان تن ی
ئایــا : ە خــۆی بــسپنتڕەنــگ ئــستا ئو پرســیار. ھواســرا

بــۆچی ئو كســتییانی ك پــش شــش ســدە ل گــانوەی 
ــار و ناســراون، بم  ــاس دەكــرن كســانی دی ــدا ب ڕووداوەكان
 ن و لدەی بیستدا بـاس دەكـركۆتایی س ی لتییانسو كئ
جوگرافیای دەقك و گانوەدا ئامادەبوونیان ھی پیوەست 

 ســـــادە و ئاســـــایین؟ دەشـــــ ئم ب ڕووداوەكـــــان كســـــانی
 ــــــت ك بگرھ تو دەاللــــــدا ئ ئاســــــتی قوو ل ــــــاوازیی جی
سردەمی ڕابردوو، وات قۆناغی پش مۆدرنت و تكنۆلۆجیا 
ـــاری خـــاندان و  ـــوخبی دی ـــان ن ـــار ی ســـردەمی كســـتی دی
ـــووە، بم  ـــۆمگ ب ـــو ك ـــادەبووی ن ـــنر و ئام ی داھـــوخب ن

ی مرۆڤـی ئاسـایی ك دەشـ ب سردەمی مـۆدرنت سـردەم
ســـردەمی ھـــاووتی یــــان برھمھنـــانی تـــاكی ھاوشــــان و 
یكـسانی ئاسـایی خـاوەن شووناسـی تـاككس ناوببرـت نك 

سی باكتاك.  
  

  ڕۆمانی بۆرە ق و پشبینیكردن
ــای تواوەتــی   Prophecyزاراوەی پــشبینی لــرەدا ب مان

، چــونك ئم زاراوەی ل ل ڕوانــگی ئــایینوە بكــار ناھنرــت
 وەی كبـارەی ئینی خـودایی لب ل وە بریتییڕووی ئایینیی

بۆ نموون ل ھموو . )١٢(ب دنیاییوە ل داھاتوودا ڕوو دەدات
ئــایین ئاســمانییكاندا بنــی بخــشینی بھشــت ل داھــاتوودا 
ــــەوی  بو كســــان دەدرــــت ك ب ڕاســــتی و دروســــتی پی

 كــی ال نــادەنئــایینن و لم ئــی. دەكو . بر لم فۆرســتئــ
ـــا : بـــارەیوە دەـــت مبســـتمان ل زاراوەی پـــشبینی بو مان

تسك نیی ك پشبینیكر لبارەی داھاتووەوە دەیـت، بكـو 



 

ــی و  ــاژەی ل دەنگــی ڕۆماننووســوە، گرنگ ــان ئام ــدان ی گرنگی
ئمیـان بـۆ ئاماژەیك ك فلوت و سكسفۆنی خیـاڵ دەشـیا 

ـــردای ـــت. )١٣(ئامـــادە بك روەك دەـــشتنی : ھ ـــشبینی ل تگی پ
ـــام لو  ـــك ك دەشـــ ھر ك ـــاوازی دەنگ ـــریتیی ل ئ ـــمدا ب ئ

. )١٤(بیروباوەڕان بگینت ك مرۆڤایتییان سقامگیر كـردووە
ئوەی لبـارەی پــشبینی لم ڕوانــگ ئــایینییوە بــاس دەكرــت 

یی برامــبر بوەی ل داھـــاتوودا نیــشاندانی جۆرــك ل دنیـــا
ــــاتر توانینكــــی . ڕوو دەدات ــــۆرە تــــوانینش زی ك ئم ج

ئایینیی ك لو ڕوانگیوە نخـشی گردوون و بـوونوەران 
ئامادەكراوە و برەو چارەنووسك دەڕوات ك ئویش یقینی 

ـــش ـــوونوەران و گردوونی ـــۆی ب ـــاتنی ك ـــۆ ئو . كۆتاییھ ك ب
یــایی ل ســرەتایكی تــر و دەســتپكردنوەیكی كۆتــاییش دن

ـــــادەی ـــــایی ئام ـــــانی . ھتاھت ـــــدووبوونوە و ژی ـــــش زین ئوی
اوەیبــو . ن یكانــدا ھمــوو ئایینقینــی ھی ش لمدیــارە ئ

تنــانت ل ڕوانینــی ئایــدیۆلۆجیا و بیــر و تــوانین داخــراو و 
ــــنوە ــــگی یقی  دۆگماشــــوە ئم جــــۆرە ئاســــۆبینین ل ڕوان

ئاشــــكرای . ی لدەبیــــیئ و دەقئ وەیشــــیم ڕوانگر لھ
ڕووی ھست و ھۆشیاری، یان تنانت ل ڕووی نستیشوە 
ــان  ــامبۆدانراو نووســراون ی ــان برن وەكــو دەقــی ئامانجــدار، ی
برھمھنراون، تا ئندازەیكی لبرچـاو ئو پـشبینیی وەكـو 

زۆرتــــرین . ەبــــتبــــابتكی برنــــامبۆداڕژراو برجســــت د
 ڕوو دەدات، ك مئ دەقی چیـرۆك و ڕۆمانـدا كـات كاتیش ل
گـــــەرەوە وەكـــــو كســـــی یكم ب ھژمـــــوونی تواوەتـــــی 

ـــت رەوە ئامـــادە بنووســـ . دەق ـــت ل بـــان ئامـــادەبوونی ھ ی
ــاری  ــانی ك برھمھنــی گوت ــان لو دەق ــدا، ی ئایدیۆلۆجییكان

ــدیۆلۆجین ــستا ئو پرســیارە ســر. ئای ــا ئاســتی ئ ھدەدات ئای



 

پــشبینیكردن ل ڕۆمــانی بــۆرە قدا چــۆن و چیمــان لبــارەی 
  داھاتووەوە وەكو جۆرك ل یقین پشكش دەكات؟

ــــی  وەكانیــــدا لانگ جــــابر ل ــــشبینیكردن كمــــین پكی
دەدوـت، بـریتیی ل پـشبینیكردنی بـاوكی بـۆ ئوەی ئم ببـت 

بر خـۆی حیكـایتخوان بـوو، ھرچندە بـاوكی جـا. ب كیمیاگر
ئگرچـی ئم دوو . بم دەیویست كـوڕەكی ببـت كیمیـاگر

پیـــشی زۆر ل یك دوورن، بم بـــاوكی جـــابر پـــی وابـــوو 
كیمیاگری و حیكایتخوانی، ھردووكیان ھونری تككردن (

كیمیـاگری تكوكردنـی ). ٥ل- ڕۆمـان-و سازاندنی شتكانن
حیكـــــــایتخوانی بـــــــریتیی ل گـــــــانوەی ماددەكـــــــان، بم 

ـــات و  ڕووداوەكـــان پیوەســـت ب كســـتی و گـــرچنوە ل ك
بم ھر چـــــۆن دەبـــــ ل . شـــــوندا و ل ڕـــــگی زمـــــانوە

كیمیاگریدا توخمكان كارلكی كیمیاوی لنوانیاندا ڕوو بـدات 
 وە لمـان شـھ ـت، بم برھب ویان لـكو گیراوە، یان ت

دا كـــۆی ڕەگزەكـــانی چیـــرۆك یـــان ڕۆمـــان پـــكوە گـــانوە
كۆدەكرنوە و پكوە سـازاندن و گونجانـدن لنوانیانـدا ڕوو 
دەدات و بوەش بونیادكی زمانی پكدت ك یكی پكھنانی 
دەق، ل یك كاتــدا وەكــو دەق ھم چــژی ئــستاتیكی برھم 

نبینی دەھنـــت، ھم ئو پرســـیارانی ك ل پـــشتیانوە جیھـــا
  .دەقك ڕاوەستاوە

ــەرەوەی دووەم ك بــاوكی جــابرە ھرچنــدە ل كــاتی  گ
داگیركردنی دیمشقدا ژیاوە، بم ئو حیكایتك دەگـتوە 
ك پاشی شش سدە ل كوتنی دیمشـق ڕوو دەدات، لـرەدا 
 وەكانی باوكی جـابرە كاندیسان گ رنجی سوەی جیگئ

ش سدە دواتر ڕوو دەدات كچی باسی ڕووداوك دەكن ش
ل ھمـان كاتـدا ڕووداوەكـان . ب دەمی ڕابردوو دەگـدرتوە



 

ـــا بـــاس دەكـــرن ك ب ڕاســـتی ڕوویـــان دابـــت ئمش . وەھ
ئگرچـــی وەكـــو پـــشبینی ل كـــاتی گرتنـــی دیمشـــقدا ســـیر 
ـــات ـــیقت باســـیان دەك ـــەرەوە وەكـــو حق م گـــت، ب دەكر .

توانینـی ئـایینی یـان ئایــدیۆلۆجی ئمش ل ڕاسـتیدا خاسـتی 
ھر لرەشـــــوە مودای جــــــووی . ب پـــــشبینییكان دەدات

ــــامی ھردوو  ــــشبینیكردنی دەرئنج ت پــــان كســـــكان و تن
ڕووداوە ســــــرەكییكش ك ڕووداوی گرتنــــــی دیمشــــــق و 
ڕووداوی جنگــی عــراق و ئــران، پــش ڕوودانیــان دەزانرــت 

كیــــــان لــــــنجاموەچــــــین و چ دەرئــــــتوو .  دەكش ئمئ
 رنـامب ب وە وایكی ترەوە وەكـو ئڕووی ل ك یشبینییپ

ل كاتكـــدا پـــشبینی زیـــاتر بارگـــاوی دەكرـــت ب . ڕكخرابــت
خیاڵ و لو چوارچوەیشدا مودایكی فراوانتر بۆ جـووی 
كســــكان و بـــۆ ئگری ڕوودانـــی ڕووداوەكـــان ب شـــوەی 

ـــنوە ـــاواز و كوت ـــشبینینكراویش دـــت جی ـــامی پ ی دەرئنج
ــت ھــۆی ڕەخــساندنی فزایكــی . ئــاراوە ش زیــاتر دەبمئ ك

 وەی كــاوازە ل ــدەیك جی ــان ك برجســتكردنی ئاین یۆتۆپی
ـــــت ـــــشبینی دەكر ـــــان پ ـــــاتر . ھی ی ـــــایك ك زی وات پۆتۆپی

ـــــدا  تی جۆراوجـــــۆری تو خاســـــ ـــــرە ئاڕاســـــت ـــــدی ف ڕەھن
ــــ ــــت بت ــــاوەڕوانكراو ب ــــو فزایك برجســــت چ ایبتی وەك

دەكرـــت ك كســـكان لوـــدا بـــگن ئامـــانج و ویــــستكانی 
ل ڕۆمـانی بـۆرە قدا كـۆی جـووی ڕووداوەكـان و . خۆیان

پرەسندنی كستییكان بو جـۆرەی ك بگـشتی كارەسـات 
 ــــــت كوو پاشـــــتریش دەردەك ردەمیانـــــدایبو تراژیـــــدیا ل

  .یكی كارەساتاوی چاوەڕوانكراوەكۆتایی ھمووان كۆتای
ـــات تیمـــور ل ئحـــمدی  ـــا ل الیكـــی تـــرەوە ك ھروەھ

ئحـمد . غزنوی ئسترەناس دەپرست ك چـی ھی بیـت



 

پشبینییكی ترسناك دەخات بردەم تیموری لنـگ و ئوانـی 
تریــشوە، ئویــش ئوەی ك ب پــی پــشبینییكی ئو دوای 

 دیمشـــقدا بـــو دەبـــتوە نك ھر ســـ ســـاڵ تاعوونـــك ل
خكـــی ئاســـایی، بكـــو ســـوپاكی تیمـــوریش دەگرــــتوە و 

ـــات ـــستی دەك ـــور . دووچـــاری شك ـــشبینییكدا تیم پ م لب
ھرچنـدە پـشبینیكرەك پـی . خۆی بر ئو پتـای ناكوـت

 ك دەبیـــت كدووچـــاری كارەســـات و تـــاعوونـــت دوای ئدە
ـــــاعوونك ـــــاوات ب ت ـــــتئ بخواز  . ـــــسان جـــــۆرە ئمـــــیش دی

 ك وەیئ رنجی ســــــگوەی جــــــكی تــــــرە و ئــــــشبینییپ
پـــــشبینییكانی ئحـــــمدی غزنوی وەكـــــو ئسترەناســـــك 

ـــندی ی . دســـوپاك كـــاعوون ـــدە ت ـــان ئوەی ھرچن یكمی
تیمـــور تكدەشـــكنت، بم ئو ســـوپای پـــشتر دیمشـــقی 

نــــاو كارەســــاتدا ب وـــران كــــرد، ئمش وەكــــو كارەســـات ل
ـــت وشـــق دەردەكرەی دیمگـــو . ـــان ك ـــشبینی دوایی م پب

تیـــــاچوونی تیمـــــورە ب گـــــورەی دیمشـــــق و ھمـــــوو ئو 
شـــونانی تـــر ك ئو داگیـــری كـــردوون و ورانـــی كـــردوون 

خشكی خۆش و ئاسوودەیی بشبینییوازی . پنـدە شـرچھ
جـــۆر دا بـــۆرە ق ـــشبینیكردن ل ڕۆمـــانی ب و پـــك ل ك نزی

پشبینییی بۆ ئایندە ك ئایینكان یان ئایدیۆلۆجیاكان دەیكن، 
بم ل ڕوویكی ترەوە، ئم پـشبینیكردنان بارگـاوی كـراون 
ـــــــــا، ك ئوەش ل الیك  ـــــــــك ل فانتازی ـــــــــاڵ و جۆر ب خی
ـــرەوە  ـــی ت ـــاتری ب دەقك بخـــشیوە، ل الیك جـــوانییكی زی

ــــع  ــــنی واقی ــــی ئگر لســــر زەمی ــــانی داگیركردن ڕووداوەك
دیمشق و ورانكردنی بو جۆرە و بوبـوونوەی تـاعوون و 
ژەھرخواردنوەی كاربدەستانی دیمشق و ژەھرخواردكردنی 
تیمــــور و شــــڕی عــــراق و ئــــران و كارەســــاتی ئنفــــال و 



 

رانكردنــی بــۆرە قو ... فــسانزیــاتر وەكــو ئ ،دایڕوویــان ن
 دەگینـــــــــــت ك شـــــــــــوازی ئمش ئوە. دەردەكوتـــــــــــن

ــــاوازە  ــــۆی ئم ڕووداوان ل دەقكدا جی برجســــتكردنی ك
لوەی ك ڕووداوەكـــــــــان ب وردی چـــــــــۆن ڕوویانـــــــــداوە و 
ـــــان ھر ل شـــــوازی  ـــــۆی ڕووداوەك ـــــو ك كانی نتییســـــك
بیناكردنیـــانوە تـــا دەگـــات شـــوازی جـــوو و كـــاردانوە و 

ــــاڵ و ڕ ــــراوە ب خی ــــان بارگــــاوی ك ــــانی ڕەفتاركردنی ەگزەك
 ســـترجـــك بجۆر جار بنـــدفانتازیـــا و ڕووداوەكـــانیش ھ
دەكــــــرن، ك موداوی خیــــــاڵ ل برجســــــتكردنیاندا زۆر 

وتوو . فــــراوانركری ســــنووســــ ك وازەیو شــــش ئمئ
ــا لو  ــانی دەقكــی ھــونری ب ــۆ برھمھن لبری دەگرــت ب

ەدەن یــــان ڕووداوە واقیعیــــانی ك ڕوویــــان داوە یــــان ڕوو د
ئستا ب ئاشكرا دیارە سـرباری ئوەی ك . دەش ڕوو بدەن

 ژوویی كردووەترەكی مدوو ڕووداوی س ڕۆمانی بۆرە ق
ڕەگزی ســــرەكی بونیادنــــانی خــــۆی، بم ل خونــــدنوەدا 
ــانت خــونری ئاســاییش ب ئاشــكرا ھســت بوە  دەشــ تن

ك موە نتنری دەخوكی ھوندەق ژووبكات ك.  
  

وتنی بۆرە قگوتاری ڕۆمانی ك  
پش ئوەی باسی ئوە بكیـن ك گوتـاری ڕۆمـان چیـی و 
 وتنــی بــۆرە قنــدەكانی گوتــاری ڕۆمــانی كش ڕەھــیو پب
. دیاری بكین و لوشوە ھوی شیكاری ئو گوتـارە بـدەین

دەبـــ ئوە بـــزانین ك ھر چـــۆن ڕۆمـــان ڕەگزكـــی ئدەبـــی 
مگی شارە، ب ھمان شـوە دەبـ گوتـاری پیوەست ب كۆ

ڕۆمـان ل كـۆمگی : ڕۆمانیش گوتاری كـۆمگی شـار بـت
دا لدایكبووە و پیوەست ب بونیادی )دەست(دەرەوەی گروپ 



 

كۆمگوە ك جیاوازە ل بونیادی دەست و گروپـی ل جـۆری 
، ڕۆمـــان پـــداگری لو ..)دەســـت، تـــایف، عشـــیرەت، خـــزان(

ــ ــاكردنوە ناكــات چم ــات ك جی ــارھنراوە دەك ــۆریی بك ك تی
ــــدا ــــۆمگی مدەنی ــــان و ك ــــوان ڕۆم نوە . )١٥(لگومــــان ئب

ئاشكرای ك گوتار بب زمان بوونی نیی و ل ڕاسـتیدا گوتـار 
ــا و  ــانی پكــدت ك بارگــاوی كــراوە ب مان ــاتیكی زم ل پكھ

ن و لمھــرھروەك بو ھ عــریفــدا دەالالت و م  ھمــان كات
 ر برامــــــبب ــــــی ھگــــــری جــــــوانی و پرســــــیاری گوھری

بم . نزانراوەكان، یان برامبر ب نھنییكانی بوون و ژیان
ســــرباری زمــــان ڕەگزەكــــانی كــــات و شــــون و شــــواز و 
 ن لشـــداری دەكوە بكـــ ـــانوە و ڕووداو و كســـتی پ گ

ــا ــدا، ھر چــۆن ئم ــاری ڕۆمان ــانی گوت ن ل ڕەگزە برھمھن
گوتــار ل ڕســـتوە : وەكــو ئاشــكرای. ســرەكییكانی ڕۆمــانن

دەســـت پـــ دەكـــات بـــۆ گفتوگـــۆ و مۆنۆلـــۆج ك ب گـــوتراو و 
 ت ككـدورەتـر پكـی گیكوە یشوت و لڕدەپگوتندا ت
ـــشدا مبســـت ل دەق  ـــش دەق و ل ســـردەمی نووسینی ئوی

ــان د ــو گوتم ــاتیكی نووســراوە، ك وەك ــ دەق وەكــو پكھ ەب
پكھــــاتیكی زمــــانی بارگــــاوی كرابــــت ب مانــــا و دەالالت و 

عــریفتی . مبــاب وەی گــرنگرەی گوتــاری ڕۆمــان ئگــو ب
ـــرۆك و  ـــان ھـــونری چی ـــدا ك ڕۆمـــان ی ـــانوەی، ل كاتك گ

وە بـــوونی نیـــیانـــگ بـــو . ڕۆمـــان بم ڕووەوە ئل واتك
ۆمانـــــدا ئامـــــانجی بـــــابتی ك ل شـــــیكردنوەی بونیـــــادی ڕ

مـادەم گوتـاری ڕۆمـان . كاركردن دەتوانرت بگوترـت گوتـارە
بگومان بۆ ئوەی ئاخاوتن . لسر پایی گانوە دەوەستت

لسر گوتـاری ڕۆمـان بكیـن و لوـشوە شـیكاری گوتـاری 
ــۆ ئوە  ــاژە ب ــست ئام ــن، پوی ــۆرە ق بكی ــی ب ــانی كوتن ڕۆم



 

دەست پ دەكیـن، كوات دەبـ بكین ك مادەم ل گوتارەوە 
ئوە لبرچاو بگرین ك ئم بدوای شیكردنوەی دەقـی ئم 

وەی كـــو ئ ـــانوەین وەك ـــی و ل : ڕۆم ـــادكی دەاللی دەق بونی
ـــــت لو  ـــــار د ـــــی گوت ـــــو فراوانكردن ـــــدا دەق وەك ھمـــــان كات
ڕوانـــگیوە ك گوتـــار دیمنكـــی نحـــوی و بونیـــادیی و دەق 

ەگوازتوە بۆ ئاستكی تر وات بۆ ئاستی ئوە ل ئاستكوە د
ــــاوازی . )١٦(وەزیفــــی ــــدە ئو بۆچــــوونش ھی ك جی ھرچن

بم ل ڕوویكی تـرەوە دەشـ . ناكات لنوان گوتار و دەقدا
ـت كیر بكردەق : وەھا سـ كی نووسـراوە و واتدەق گوتـار

، بم دەشــ )١٧(ئوەی ك خــونر مــامی لگــدا دەكــات
وبرــك ھبــت بــۆ قــسكردن لســر گوتــاری زارەكــی ك ڕو

ب ھرحاڵ ئم لرەدا . ئمیان گوگر مامی لگدا دەكات
 دەقــی ڕۆمــان ش كــیو پر بیــن، ھڵ دەق دەكگل مــام

ــــــای وای مــــــام لگڵ ڕەگزی گــــــراوە   Narrativeمان
ــن، ك ئوەش ئاشــكرای كــات باســی گــراوە دەك یــن دەكی

ــەرەوە و  وخۆ گڕاســتNarrator ەوە وبــۆگ Narratee 
ـــان دەبـــتNarrationگـــانوەش  ـــرەوە .  ئامادەبوونی ر لھ

ڕاســتوخۆ ل ڕۆمــانی بــۆرە قدا بســرھات یــان حیكــایت 
یـــــان چیـــــرۆك ھی، ك گـــــەرەوە و ل پـــــشتی ئویـــــشوە 
 ،ــی ــان دانرــك ھی ك خــۆی دەنگــی ئاشــكرای نی نووســر ی

كو ل ڕگی نخشسازی و بونیادنانی ڕۆمـانكوە وەكـو ب
دەق ئامادەی.  

یكمیـان . نووسر نخشی دوو مژوومان بـۆ دەكـشت
ل ســــرەتای ســــدەی پــــانزەدای و ئوی تریــــان ل كۆتــــایی 

دەی بیستدایندیی . سكی ڕیزبوازوە كات شرەشل واتك
كــاتی گــانوە یــان ھر لــرەوە . نیــی ب پــی ڕۆیــشتنی كــات



 

كـــــاتی دەقك ئو كـــــات نیـــــی ك لســـــر زەمیـــــنی واقیـــــع 
تــدەپڕت و وەكـــو ھكـــی لكنپچــاوی زنجیرەیـــی بـــوونی 

یتی بـۆ . ھییمـور و سـوپاكرشی تھ م ككوەی یانگ
 ب ــی ســر دیمشــق، ل ڕووی كــاتوە ھــیچ پیوەســتییكی نی

ـــــر ڕی عشـــــ وە كـــــران و كـــــاتی چیرۆكـــــی دووەم اق و ئ
ـــــال ـــــۆرە ق و پرۆســـــی ئنف ھروەك ئم . ورانكردنـــــی ب

 ـــدا ب ـــاتیكی زمانی ـــوەی پكھ چوارچ ل ـــاوازان ـــرۆك جی چی
ویـش دەقئ ــژراون كری داڕكی ھـونوەیشـ . كیش ككــات

ــارە ئوەش  وەكــو دەق باســی ئم پكھــات زمــانیی دەكیــن دی
 لبر دەســــت و لبرچــــاو دەگــــرین ك دەقكــــی زینــــدوومان

ل ڕووی بونیــادی گوتــارەوە دەقــی . مــامی لگــدا دەكیــن
كوتنـــــی بـــــۆرە ق چنینكـــــی ورد و ھـــــونری ھی ك لم 

ـــات و : ڕووەوە دەشـــ باســـی ـــۆگەرەوە و ك ـــەرەوە و ب گ
ــت، ھروەك ل پــاڵ ئمدا  ــار و جیھــانبینی بكر شــوازی گوت

وا دەشـوە، ئــشپ ـتباسـی دەق د ر و كـاتباسـی نووســ 
ــت ر و بونیــادی دەق بكرنر ئاخــاوتنی . )١٨(خــوك ھم نب

ئم ڕەگزان، بكو ل شیكردنوەی ڕۆماندا قسكردن لسر 
یك سرەتاییكانی وەكو ڕست و بشكانی تری نووسین تا 
دەبــــت دەق ھمــــوو ل ڕوانــــگی مانــــا و ئركــــی دەاللــــی و 

رەو ئو بۆچــوون دەمانبــات ك ئمش ب. وەزیفیــیوە دەبــت
باســـكردن ل پرســـیاری ڕۆمـــان یـــان جیھـــانبینی ڕۆمـــان یـــان 

ب مانـــایكی تـــر ھمـــوو ئو ڕەگزانی ك . گوتـــاری ڕۆمـــان
دەقی ڕۆمان پكدەھنن ل زمان و گرچن و كسكان و كـات 
و شون و ڕووداو وەكو پـای یـان ڕەگزەكـانی برھمھنـانی 

انــــــ ــــــرداری گ وەش ب شــــــوازەكانیوە ل ڕووی دەق و ك
وەســفكردن و مۆنۆلــۆگ و دایلــۆگ و شــوازەكانی گفتوگــۆ و 



 

ــوو ســیر  ــی یكگرت ــو یكیك ــی جۆراوجــۆرەوە وەك دەربین
دەكــرن ك دەقــی ڕۆمــان برھم دەھــنن و ھمــوو ئمــانش 
پكوە برھمھنی مانا و دەالالت و جیھانبینین، ك سرباری 

دكی ئـــستاتیكی ب مبســـتی بخـــشینی برھمھنـــانی بونیـــا
ـــانوە نیگـــاكردن برەو  ـــوانی، ل پـــشتی ئم بونیادن ـــژی ج چ
 بارەت بكــان ســرییوھــانی پرســیارە گ ئاینــدە و برھمھن
مرۆڤــ و بوون برجست دەبـن و شـوەی ئاڕاستكردنیـشیان 

  .دەبت جگی پرسیار و تامان
وری لنــگ و جــابر پاشــی شســت ســاڵ ل ھرشــی تیمــ

ســـــوپاكی بـــــۆ ســـــر دیمشـــــق ل حـــــوجرەیكی چپكـــــدا 
ئو خۆی . دانیشتووە و مژووی ئو بسرھات دەنووستوە

ــــرانكرە  و ســــوپا وچــــۆن ئ تی كــــو ب چــــاوی خــــۆی بینی
ــــــوو شــــــتكیان  ــــــۆن ھم ــــــاری شــــــارەكیان داوە و چ پالم
 كانی خـۆیی بیمور ئارەزووە دڕنـدەییناوبردووە و چۆن تل

چكردنیــــان و وكــــك و ملپنی خرانكــــردن و ڕشــــتنی خــــو
ــدووەتوە ھروەك ب چــاوی . ســووكایتی پكردنیــان دامركان

ــــاوكی و ئحــــمدی غزنوی و  ــــوتی ك چــــۆن ب خــــۆی بینی
. مامۆستاكی و چندانی تـر ب دەسـتی ئو سـوپای كـوژراون

ــبن  ــبن كــاتیم و ئی ھاوكــات ئوەشــی بینیــوە ك چــۆن عمــار ئی
ــدوون ــووە خل ــاش ب ــدییان ب ــوون و پیوەن ــك تیمــور ب  ل نزی

لــرەوە ھر لســرەتاوە گــەرەوە، ھوــستی دوو . لگیــدا
ھوستی یكم ئوەی ك . جۆر ل مرۆڤ برجست دەكات

ــن، ســوورن لســر  ــان ل ھر ئاســتیكی ھۆشــیاریدا ب مرۆڤك
ئوەی بوایــــان پیتــــی و مــــل كچ نــــاكن و ئامــــادەن لو 

ل ڕۆمانی بۆرە قدا باوكی جابر و ئحـمدی . وەدا بمرنپنا
غزنوی و زەیـــــدی كـــــوڕی ســـــباتی مامۆســـــتای جـــــابر و 



 

ھزارانی تریش لم جۆرەیانن و ھگری ھوستی خۆڕاگری 
ــندانن ــر و . و مل ــر و ژمــارەیك ل وەزی ــیف زاھی ــانت خل تن

 كاربدەستكانی بۆ ئوەی ب سرشۆڕی نمرن و مردنـی ب
ــــوارد دەكن ــــان ژەھرخ ــــكنوە، خۆی ل . سرشــــۆڕی ڕەت ب

 چییوەی ملكستی ڕەتكردنوھ دا كستوم ھڕاستیدا ل
ــــــت وــــــرۆڤ دەردەك ــــــای برز و سركشــــــانی م ل . بھ

ــــستی خۆبدەســــتوەدان و خۆپاراســــتن و  وردا ھــــب برام
 یپاشكۆبوون بۆ دوژمن ھی و بایچی و گوت ملكنانت

 ت كنـانت ،كی تریـشسـانمار ئیبن كـاتیم و كستی عوھ
ــدوونیش  باســی ملكچبــوونی كۆمناســی بناوبانــگ ئیــبن خل

ك ئمشیان ئو ھوستی ك تنیا مرۆڤ الواز و . دەكرت
ئگر لـرەوە . خۆپرستكان ھیدەبژرن و پیـەوی دەكن

ـــت، ئوا بكر ـــۆرە ق ـــانی ب ـــاری ڕۆم ـــری ســـیری گوت  ھگ
گوتــــــاری شــــــارە لوەیــــــدا ك جۆراوجــــــۆری ھوــــــست و 
جۆراوجـــۆری بۆچـــوون و جۆراوجـــۆری دیـــدگای تاككســـی 
جۆراوجــۆری تــدا دەردەكوــت ك ئوەش جیــای ل گوتــاری 
كۆمگی الدێ، یان خ ك ب یك ئاڕاست و یك بۆچوون 
و یك شوەی ڕەفتار و كاركردن و یك ھوـست بارگـاوی 

  .ەكراو
ئگر ئم دیــــــمن وات ئو دوو ھوــــــست جیــــــاوازەی 
كســــانی ڕۆمــــانك ك ل شــــوەی دووانیكــــی برامــــبردا 
دادەنـــــرن، براورد بكیـــــن ب ھنـــــدێ دیـــــمن ل چیرۆكـــــی 
دووەمــــی ڕۆمــــانكدا، ك بــــاوكی جــــابر وەكــــو ڕووداوكــــی 
پشبینیكراو لو كاتدا دەیگـتوە ك ئویـش شـڕی عـراق 

ئوا دیـسان ھمـان جـۆرە . ئران و ورانكردنی بـۆرە قیو 
یـــدا ھ ـــوان مرۆڤكان نشـــبوون لكی زۆر دژی . دابســـانك



 

 ـــــــشت ل دەســـــــتی ئوكـــــــاتی عـــــــراقن و زۆركـــــــیش پ
ــان  ــان دەشــارنوە، ی بشــداریكردنی ئو شــڕە دەكن و خۆی

ــگی تــر لبر دەگــرن كی تــر . ڕســانندەشــدا كروبو سل
كوی ڕژـم دەكن و ڕاوی ئو كسـان دەكن ك دەست تـ

بۆ نموون كات ئریوان عـومر ل سـربازی ھھـات و . دژن
گڕایوە بـۆرە ق و ل كونكـدا خـۆی شـاردبووەوە، دواجـار 
ل الین جاش كوردەكـانوە دەسـتگیر كـرا و ڕەوانی زینـدان 

ــان جاشــ ــوو زۆربی ــدا ب ــری ت كان كــرا ك كــۆم خكــی ت
ــاران كــران. دەســتگیریان كردبــوون ئمش . دواجــاریش گوللب

جــۆرك ل ھاوشــوەبوون لنــوان ھوــستكانی مرۆڤــدا و 
تپڕبــوونی كـــات و گـــۆڕینی زەمیـــن و ســـردەم گۆڕانكـــاری 

  .ئوتۆ ل ھندێ ل ھوستكانی مرۆڤدا دروست ناكات
 ل وەریــــــیتی تســــــەرەوە و كــــــخــــــۆی گ جــــــابر ك

كدا، سرگوزشــتی خــۆی وەھــا دەگــتوە ك دوای ڕۆمــان
ئوەی وەكو مندای خـزان دەومنـد و خـاندان عرەبكـان 
چنــد ســاكی ســرەتای تمنــی ل الی داین و ل دەرەوەی 
ــت  روەردە ببــك پ جۆر وەی بــردووە، بــۆ ئ شــار بســر ب
برگی ســختییكانی ژیــان بگرــت و زمانیــشی پــاراو بــت، 

ــــرت بر خونــــدن ــــۆ شــــار و دەخ ــــرتوە ب ل الیك . دەھن
زانستكانی ئایین دەخونت و ل الیكی تـریش زانـستی كیمیـا 

ئگر ل ئاســتكی تــردا . دەخونــت بــۆ ئوەی ببــت كیمیــاگر
سیری جابر و ویستی باوكی بكین، ئوا بۆمان دەردەكوت 

خونــدن ب بــۆ ئو ســردەمش ل شــاركی وەكــو دیمشــقدا 
ـــــایخی زۆری  ـــــستی ب ـــــایینی و زان ـــــدا وات ئ ھردوو بارەكی
ھبـــووە و تنـــانت بـــاوكی جـــابر خواســـت و ویـــستی ئوەی 
ھبــووە ك كــوڕەكی ببــت كیمیــاگر، ك دەشــ ناوەكیــشی 



 

ــــاگری  ــــان، كیمی ــــوڕی حی ــــۆ جــــابری ك ــــت ب ك بــــاژەی ئام
شـق، كاتكیش ك تیمور و سوپاكی دن ناو دیم. بناوبانگ

زەیدی كوڕی سبات ك مامۆسـتای ئو زانـست بـوو ب جـابر 
مــادەم مغۆلكــان دــن، تــازە ن كیمیــاگری و ن ھــیچ : دەــت

وەكـو گوتمـان ). ١١ ل-ڕۆمـان(زانستكی دیك قدری نامنـت 
ل الیك بــایخی زانــست لو ســردەمدا دەردەكوــت، بم 

ات ئو دەاللت ل ھمــان كاتــدا قــسكی زەیــدی كــوڕی ســب
 نیــــــا لوە تزانستیــــــش ب مــــــوو شــــــتھ ت كــــــدەگرھ

یـــــای ھ ـــــشوە . ســـــربخۆیدا بھ ـــــی تری ھروەك ل الیك
ناڕاستوخۆ ئاماژەیكیش بـۆ ئو بۆچـوونی ئیـبن خلـدوون 
 نیـــــــا لن تالیمـــــــی ھ ـــــــی وای ئـــــــاوەدانی و عیمران پ ك

ۆمـــانكدا ســـقامگیری و ئاشـــتیدا دەبـــت، ھرچنـــدە ك ل ڕ
ھوــستی نرمونیــانی ئیــبن خلــدوون برامــبر ب تیمــوری 
 ل دەشـــ ـــشاندراوە، ك ـــی نی ـــك ل الوازی ـــو جۆر ـــگ وەك لن
ــــبن  ــــووی دەقكدا ئو دەاللت برھم بــــت ك ئی ئاســــتی ق
خلدوون پی وا بووبت فرماندەیكی داگیركر و خونژی 

ی دروســت بكــات، وەكــو تیمــوری لنــگ دەتوانــت ســقامگیر
ــا ئو ســقامگیریی ب زەبــروزەنگیش بــت ــی ب . ئیتــر گرنــگ نی

 ت كلدوونیش ئاشكرا بووبوە بۆ ئیبن خئ ندە دەشرچھ
ــاوەدانكردنوە و  ــگ دژی شارســتانتی و ئ چــۆن تیمــوری لن
بونیادنان و زانست و زانیاری بـووە، چـونك گـەرەوە بۆمـان 

ان چــــۆن جنگاوەرەكــــانی دەگــــتوە ك خكــــی بیــــستبووی
تیمور ل شیراز میزیان ب كتبی زانایان و ڕیـشی سـۆفیان و 
 كیمـــــان و زانایانیــــــان بدان حمھ عاریفانـــــدا كردبـــــوو، ل
ئسپكانیان ھتیشاندبوو، ل سیستانیش ئسترەناسـكانیان 

دەشــ ل ترســی ئو . لبر ھتــاو بســتبووەوە تــا مردبــوون



 

ــ ــبن خل ــردبتوە ك ھوان ئی ــور ك ــی تیم دوون خــۆی نزیك
ئمش ھوـــستكی ترســــنۆكانی، چـــونك بــــاوكی جــــابر و 
ئحــمدی غزنوی و زەیــدی كــوڕی ســبات و چنــد كســی 
 وە، كبنیمور نزیك نت م لدیاری تر ئامادەبوون بمرن، ب

لــــــــرەوە ب ئاشــــــــكرا . ســــــــرئنجام مردنیــــــــان ھبــــــــژارد
ــوان تیمــور و ســرۆكی فرمانــدەدا ھاوشــوەبوونكی تــر لن

دروســـت دەبـــت بتــــایبتی لو ڕووداوەی ك بـــاوكی جــــابر 
پــشبینی دەكــات و بــۆ تیمــوری دەگــتوە، ك ناڕاســتوخۆ 
پـــــی دەـــــت ل داھـــــاتوودا ك زانـــــست و تكنۆلۆجیـــــا پرە 
دەسنن، كسكی تری وەكـو تـۆ تینـووی خـون و ورانكـاری 

لۆجیایی ك ل داھـاتوودا دادەھنرـت ب پشتبستن بو تكنۆ
جنگكی درژخـاین دەنـتوە و ژمـارەیكی گورە ل مرۆڤـــ 

ل . دەدات ب كوشــــــــت و دوو وتــــــــیش وــــــــران دەكــــــــات
گانوەكانی باوكی جابردا كۆتـایی ژیـانی سـرۆكی فرمانـدە 
ــدا  ــانییكی ڕۆژی جژن ــت ك ســرئنجام ل بی ــدی دەب تراژی

نیی دەستی ئو جنـگی ك سـرۆك برپـای سیامندی قوربا
ــت دارە دەدرســ ــدە ل ــت ســرۆكی فرمان كــرد، دەبین . ــات ك

ــی  وخۆ پوە، ناڕاســتتــیمــور دەگبــۆ ت مبــاوكی جــابر ئ
 ــــدە ل ــــت، ھرچن ــــان چارەنووســــت دەب ــــۆش ھم ــــت ت دە
پــشبینییكانی ئحــمدی غزنویــدا ئو بو تــاعوون نامرــت 

دەشـــ پـــشبینی . نـــدەی تـــر وـــران دەكـــاتك دیمشـــق ئوە
ئحـــــمدی غزنوی بـــــۆ تیـــــاچوونی تیمـــــور و باســـــكردنی 
ــدە لســر  ــنی ل ســدارەدانی ســرۆكی فرمان ــشاندانی و نی
ـــاوكی  ـــان ل الین ب ـــوو ئم ـــانوەی ھم وە و گـــزۆن تلفی
ــۆ  ــن ب ــار ب ــدەیی، دەشــ ھۆك جــابرەوە وەكــو ڕووداوكــی ئاین

بم ل برامـبردا ئیـبن . بواسـرنئوەی ك ھردووكیان ھ



 

خلدوون لبر نبوونی ھیچ ھوستكی نیاران بـۆ تیمـور 
ئمش ئوە . وەكــــو ل ســــیاقی دەقكدا ھــــاتووە ناكوژرــــت

 ب یوەنـدی نیـیكـان پـستی مرۆڤودەردەخات وەرگرتنی ھ
ــو پیوەســت ب جــۆری  ئاســتی تگیــشتن و زانینیــانوە، بك

ئمش ل ئاستی قوودا . وە و ئیرادە و كستییانوەبیركردن
ئاڕاستیك لو گوتـارەی ك ڕۆمـانی بـۆرە قال برجسـتی 

  .دەكات
گـانوەی ڕووداوی دووەم یـان چیرۆكــی دووەم ل الین 
باوكی جـابرەوە ب پـی زنجیـرەی كـات نیـی، بكـو ھر چـۆن 

 ب پی كـاتی كۆی گانوەكانی باوكی جابر باسی ڕووداوك
ــدەدا ڕوو دەدات، ب ھمــان شــوە ســرەتای  ــانوە ل ئاین گ

ئویــش ئو . گـانوە ل دوا چركســاتوە دەســت پــ دەكــات
كــاتی ك ســیامند وەكــو كســتییكی توەریــی ل چیرۆكــی 
ـــاتر ل شـــانزە ســـاڵ ل وەســـتانی  ـــزیكی زی دووەمـــدا دوای ن

یكی مات و تمـاوی نـو شڕی نوان عراق و ئران ل بیانی
شــاری لندەنــدا دوای ئوەی گـــوی ل گــۆرانییكی ئینگلیـــزی 
دەبـت و باسـی گڕانوە بـۆ زـد و نیـشتیمان دەكـات و دوای 
ئوەی قـــــــاچ دەســـــــتكردەكی دەبستــــــــت و دوای ئوەی 
ـــات و دوای  ـــنی ژنكی و ســـورمی كچـــی دەك یری وســـ

ـــــت بدەبین نـــــانمتب ســـــو كوەی ئوە ئكانیـــــانزەمیل 
ــو شــوقكانیان و دوای  ــایی ن ــانی تنی ــاو ژی ــۆ ن ــنوە ب ڕدەگ
ــــــــی ســــــــوی تۆماســــــــی دراوســــــــی دایوە،  ئوەی وەم
تلفیزیۆنكی كردەوە و چاوی كوت سر ونی سرۆكی 
فرماندە ك برەو پتی قنـارە دەبـرا و پـاش كمـك الشـی 

 لــرەوە گــەرەوە كوات. ل سـدارەدراوی ســدام نیـشان درا
ل دوا كــــاتی ژیــــانی كســــتی توەریــــی ڕووداوی دووەموە 



 

 وە و لـــتڕفالشـــباك دەگ ـــوە بودەكـــات و ل دەســـت پـــ
ــی  ــژەی جنگ وە دركانیتییســــانی ك ــانوەی ژی ی گــان می
عراق و ئران و ئو كارەسات تراژیدیان دەخـات ڕوو ك ئو 

  .جنگ برھمی ھنان
گر گــانوەی ڕووداوی جنگــی ھشــت ســای دیــارە ئ

عــراق و ئــران تنیــا وەكــو گــانوەی ڕووداوكــی مژوویــی 
ـــانت ئگر . بـــت، ئوا ڕەنـــگ بـــایخكی ئوتـــۆی نبـــت تن

 ــ ــدا ب ــانوە وەكــو بشــداری كســتییكان ل ڕووداوەكان گ
ئوەی ئامانجــــك لو بشــــداریكردندا ھبــــت، ئوا دیــــسان 

وە و بشداریكردنی ڕووداوەكانیش بـایخكی ئوتۆیـان گان
ھر لــرەوە ئاخــاوتن لبــارەی ئو پــنج كســی ك ل . نابــت

گونــدی بــۆرە ق بیــاركی لناكــاو دەدەن و پــكوە ڕــگی 
بشـــــداریكردن لو جنـــــگدا دەگـــــرن بر ھرچنـــــدە ھـــــیچ 

ەسـتان بوایكیشیان بو جنگ نیی، ئوا جـگی لسـر ڕاو
و دەش ل دوای پانرەكانی ئو بیارە بگڕین تـا بـزانین چ 

یوە ھكرەكی دەقپرســـیاری ســـ كی بیوەنـــدییر . پگئ
ئو بیـــارە تنیـــا ب مبســـتی گـــانوە بـــت، یـــان تنـــانت 
ــــسان  ــــش دی ــــت ئوی ــــیش ب ــــی واقیع ــــو ڕووداوك ئگر وەك

وە و جــووی بــایخكی ئوتــۆی نابــت، بكــو گرنگــی گــان
كستییكان ل ڕووداوەكاندا و ل كاتی ھشت سای جنگ و 
ــۆ ســر ســنوورەكانی  ــۆرە قوە ب ل ڕووبری جوگرافیــای ب
ــانبینییك  ــراق و ئــران لوەدای ك چ پرســیار و جیھ ــوان عن
برھم دەھنت و ل ئاستی قووـدا چیـی لبـارەی كـۆمگی 

ــاوچك و ڕ ــان ئم دوو وت و ن ــاتۆر ی ــی تاككســی دیكت ۆ
دەســــت ل مــــژوودا پــــشكش دەكــــات و چــــۆنیش وەكــــو 
. كایكی ببھا مام لگڵ ژیانی ملیۆنھـا كسـدا دەكرـت



 

ب مانایكی تر ئم بشی ڕۆمانك ك ڕووداو یان چیرۆكـی 
شــــڕی نــــوان عــــراق و ئــــران ھۆكــــار و دەرئنجامكــــانی 

بم ل ئاسـتكی ھــونریی بــادا و جنگمـان بــۆ دەگــتوە، 
 یی و شــارەزایی لكــارام وە كری تــۆكمكــی ھــونكنیكت ب
ــونری ڕۆماننووســین و زمانــدا ل الیك و  ــواری ھ ھردوو ب
مـژوو و سـایكۆلۆژیای جنـگ ل الیكـی تـرەوە ل پــشتی ئم 

  .دەربین و برجستكردنوە ڕاوەستاون
ب ــا ل ــانك تنی ــای ك ئم ئگر ڕۆم شــی ســیم پكبھات

بشـــ گـــانوەكی بـــاوكی جـــابرە و ل گانوەكـــانی ئودا 
ل . پشبینی جنگكـی ترسـناك دەكرـت ل ئاینـدەیكی دووردا

ڕاسـتیدا ئم بشـ ھمـوو بنماكـانی ڕۆمـانكی ھـونری، یــان 
ــدای ــی زینــدووی ت بم جگكــردنوەی ئم ڕووداوە . دەقك

 یكم یان ل چوارچوەی چیرۆكی یكمدا ك لنو ڕووداوی
ل كوتنی دیمشقوە دەست پ دەكات بـۆ كوتنـی تیمـوری 
لنگ و بۆ ھسانوەی جـابر، ھوـك بـۆ كـۆكردنوەی دوو 
 وە لڕووی كــــــات كتــــــر لی ــــــژووی جیــــــاواز و دوور لم

ــدا ــای دەقك ــا پكوەبســتنیان ب شــوەیك . جوگرافی ھروەھ
اوشـــوەبوون ل ئاســـتی بینـــراو و نبینـــراودا بنمـــای فزای ھ

بم دیارە كۆكردنوەی . دەقكی ھونریی برز نیشان دەدات
ــــۆ  ــــاتر ب ــــاواز زی ــــژووی جی ــــی دوو م دوو ڕووداوی مژووی
 تی مــرۆڤر و مــاھیوھگیــری گوەیی و جنیــشاندانی ھاوشــ

ردا نـایسـوتـۆی بكی ئاشكرا گۆڕانكاری ئندازەیتا ئ ت ك
و ل ھر كاتكدا مرۆڤ خـۆی ڕادەسـتی غریـزە ئاژەییكـانی 
 كی ترســـناك ڕەفتـــار دەكـــات و دەشـــبكـــات، وەكـــو دڕنـــدەی
 و لـــ ـــاییكی برب ـــایتی و پانت ـــراوان ل مرۆڤ ـــی ف ڕووبرك
برھمكانی مـرۆڤ ل شارسـتانتی و ئـاوەدانكردنوە وـران 



 

رمانـدە وەكو پـشتریش ئاماژەمـان بـۆ كـرد سـرۆكی ف. بكات
دیـارە ئو . ونیكی تری تیموری لنـگ ل مژوویكـی تـردا

ـــانی  ـــاغی ژی ـــووە قۆن ـــدا دروســـت ب ـــوری ت ـــاغی ك تیم قۆن
ــــــایتی بگــــــشتی و ئو  نیمچســــــرەتایی كــــــۆمگی مرۆڤ
ـــــــــاوەرە  ـــــــــدە و جنگ ـــــــــووە ك كســـــــــتیی دڕن ڕووبرە ب
 م ھـــــاتووە كرھـــــدا بیمـــــوری تژەكـــــانی وەكـــــو تنخو

 ھزی تاككسی، دەشـ بنمـای تـری وەكـو ھـزی سرباری
ـــــــی و  ـــــــستمی خیت ـــــــی سی قشـــــــیرەت و عو ع ـــــــخ
دەرەبگایتی لو ڕووەوە ڕۆی كاریگریـان بینیبـت ل زیـاتر 

بم بۆ قۆنـاغكی . پشتگیریكردنی ئو جۆرە دڕندەییبووندا
سرۆكی فرماندە وەكـو ل دەقكدا ھـاتووە ك دوا چـارەكی 

 بیـستم، دەشـیا زیـاتر بـاس ل فیكـر و ئایـدیۆلۆجیای سدەی
ــــۆ برھمھنــــانی تاككســــی ل جــــۆری  ــــایبتی بكرــــت ب ت

ھروەك دەشـ ناڕاسـتوخۆش ئم دەق . سـرۆكی فرمانـدە
ئاخــــاوتنی بــــاری ژیــــانی كــــۆمیتی و عقــــی كــــۆمیتی 
 بـــــــــووە لـــــــــی ھڕۆ راقـــــــــی بكـــــــــات كی عگـــــــــۆم ك

ـــۆ ب ـــدە و زەمینخۆشـــكردندا ب ـــانی ســـرۆكی فرمان رھمھن
ب واتایكی تـر دەقـی ڕۆمـانی بـۆرە ق ل . دیكتاتۆرەكانی تر

ــان  ــت دروســتبوونی تاككســ خونژەك ــدا دە ئاســتی قوو
ــــــــۆمگوە ھی و ئوە  ــــــــدی ب ك بشــــــــكی زۆری پیوەن
 ـــــش ل ـــــت ك ئوی نم دەھرھب ـــــان ـــــۆمگی ئو نموون ك

ــــادەبوونی  ــــامی نائام ــــۆمگدایئنج كوات ئگر ئــــستا . ك
عراقكی ورانی دوای جنگ ونیكی تری دیمشـقی دوای 
داگیركردن بـت، ئوا سـدام حـسن ونیكـی تـری تیمـوری 
ــایبتیش لو بشــیدا ك پیوەنــدی ب بــۆرە ق و  لنــگ، بت
ــــوو كوردســــتان و تنــــانت ئو بشــــانی جوگرافیــــای  ھم



 

یوە ھرانیــشداگیــر ئ كی لــشــنــد بــراق چســوپای ع ك 
ــردوون و ب ھمــان شــوەی ســوپاكی تیمــور ڕەفتاریــان  ك

كوات لــرەوە ڕۆمــانی . لگڵ خــك و خاككیــشی كــردووە
بۆرە ق ئو بۆچـوون پـشتاست دەكـاتوە ك مـژوو خـۆی 

دیكتاتۆر و خونژەكان یك شووناسـیان . دووبارە دەكاتوە
ویان پكوە چژ ل كوشتن و بین و ورانكردن ھی و ھمو

وەردەگرن، ئیتر گرنگ نیی ل چ سردەمكدا دەژین و ڕەنگیان 
  .چۆن و سر ب كام نژاد و ئایینن

 نـــدەن لل یدا لكـــو شـــوقنند لســـیام وەی كدوای ئ
شاشی تلفیزیۆنكیوە دەبینت سرۆك بـۆ بردەم پتـی 

اشـــانیش ترمكی ب مردوویـــی نیـــشان قنـــارە دەبرـــت و پ
دەدرـت، گڕانوە بــۆ ڕابردوویكـی تــا ئنـدازەیك مامناوەنــد 
دەست پـ دەكـات، ك ئویـش گڕانوەی بـۆ ئو سـرەتایی 
ك ل مـــژووی نـــوی عراقـــدا ســـرۆكی فرمانـــدە و حیزبـــی 

دواتـر ئو . بعس دەركوتن و دەستی وتیان گرت دەست
ش تدەس ڵ كورد كرد و لگوتنی لكڕی كوردی كرد، ڕ

ـــووەوە و پاشـــان ك ل شـــڕدا لگڵ  بنكـــانی پشـــیمان ب
ــورد چارەســر  ــشكانی ك وەی كــری ئ ــوو، لب ــورد الواز ب ك
. بكات، پنای بۆ ملكچكردن بۆ ئـران بـرد و لگـی ڕـكوت

ـــر خـــك بینییـــان چـــۆن ســـدام حـــسین ڕكوتننـــامی  دوات
لگڵ ئران ھوەشاندەوە، ئو ڕكوتننامیی ك جزائیری 

ـــاوبردنی  ـــۆ لن ـــووی ب كـــاتی خـــۆی ســـدام لگڵ شـــادا كردب
بزووتنوەی چكداریی خكـی كوردسـتان، ك سـدام بـۆ ئو 
ـــــاكی  ـــــی خ ـــــی فراوان مبســـــتش دەســـــتبرداری ڕووبرك

ل درـژەی گانوەكانـدا ك شـونی . وتكی بوو بـۆ ئـران
و بۆ دەسـتپكردنی جـووی ڕووداوەكـان ل دەقكدا دیاریكرا



 

گونـــــدی بـــــۆرە قی ك گونـــــدكی چپكـــــی دواكوتـــــووی 
كـــی . كوردســـتانی ژیـــانی خكـــی واقیعیـــانینەرەوە وـــگ

كوردستان و تنانت عراقیش ل میانی گونـدی بـۆرە قوە 
ــدا  ــاركی ســختی دواكوتووی ــات ك چــۆن ل ب ــشكش دەك پ

و چۆنیش سرۆكی فرماندە بـ بیركـردنوە ل ژیـانی دەژین 
ـــون و  ـــۆ ڕشـــتنی خ ـــدا ب ـــاوی حزە ئاژەییكانی ـــك ل پن خ
 ــــگ ورانكــــردن جنــــگ ھدەگیرســــنت و چــــۆنیش ئو جن
دەكات ئاگرك بۆ سووتاندنی ژیانی الوانی وت، ئویـش یـان 
 نگــــــــدا یـــــــــان بج وخۆیان لشــــــــداریكردنی ڕاســـــــــتب ب

یان ل شـــون چپک و نھنییكانـــدا ك بـــۆ ئو خۆشــاردنوە
مبســــتش دەبــــووا دەســــتبردانی ھمــــوو ماناكــــانی ژیــــان 

ئو وـن . بووبوونای بۆ ئوەی بتـوانن ب زینـدوویی بمنـنوە
ــدنی كــون و  برجســتانی ك گــەرەوە ســبارەت ب ھكن
 وە لوە و خــــــۆ دوورخــــــستنــــــۆ خۆشــــــاردن حشــــــارگ ب

جنــگ پــشكشی دەكــات، مــژووی مــاوەیكی بشــداریكردنی 
دوورودرــژ ل ژیــانی كۆمگمــان پــشكش دەكــات ك چــۆن 

ــت ۆ دەچــ ــان دەڕوات و بفی ــان ببھای ــدا ژی ھروەك ل . تی
ئاستكی تریشدا ئو باری خۆشاردنوە و خۆحشاردان ئوە 
نیشان دەدات ك چۆن مرۆڤ ل پناوی مانوەدا ب زیندوویی 

ھروەك ناڕاسـتوخۆ . سختییكی ژیان قبووڵ دەكاتھموو 
ل ئاستی قووی دەقكدا ئو دەاللت برھم دت ك بھـای 
بوونی مرۆڤ لوەدای ك ئازاد بـت و ب ئازادی كـار بكـات و 
ــــایتی و  ــــانی مرۆڤ ــــشبردنی ژی رەوپــــاوی ب ــــت لپن بجوو

ــاكردنی شارســتانتیدا ــاوی بین ــایدا ك بم لو جوگر. لپن افی
دیكتاتۆرەكان دەستیان بسردا گرتووە، نك ھر بیناكردن و 
شارسـتانتی ھـیچ مانـا و بھایكیـان نیـی، بكـو خـودی ژیـان 



 

 ك كار دەكات كجۆر رماندەی دیكتاتۆر بف و تاك ھایبب
ھموو كۆمگ ل بوونی ئودا بوونیان ھبت و تنیا ب پی 

زەكــانی ئو ویــست و حمــان ئن، ھــت بجــووبو بۆیــان ھ
. شــوەی ك تیمــور ل ســروەختی خۆیــدا پیــەوی كــردووە

یــــان ئو نمــــوون ئاشــــكرایی ك ل گــــانوە ئاینــــدەییكی 
بــــــاوكی جــــــابردا دەبینرــــــت ك ئویــــــش برجســــــتكردنی 
 راقـــدا كع ل عـــسوەی بكی تۆتالیتـــاری وەكـــو ئمسیـــست

ك ھوەیمــوو شــھ ھاكــانی ژیــان چــۆن بمــوو بیــداوە ھو
بووخنــت و مرۆڤــــ بكــات ئــامازكی بئیــرادەی دەســتمۆ و 

لرەوە ئوە ئاشكرا دەبت ك ل گانوەكانی جابر . گوایڵ
و ل گانوەكــانی باوكیــشیدا دوو گوتــاری ھاوشــوە برھم 
دت، ك بریتین ل ڕووخانـدنی بھاكـانی ژیـان و ئامـادەكردنی 

نیك ك تیدا سـووكایتی ب مـرۆڤ و ھمـوو برھم زەمی
باشكانی مرۆڤ بكرت ل شارستانتی و فرھنگ و زانـست 

ئوەش ل الین تاككســـی دڕنـــدە و دەســـت . و زانیـــاری
ئو دوو . تۆتالیتـــــار و مرگدۆســـــتكانوە ئنجـــــام دەدرـــــت

مان بـۆ زەمینیی ك تیاندا ل گانوەدا درژەی ڕووداوەكان
ــــــاوازی  ــــــاغی جی ــــــنن ل دوو قۆن دەگــــــدرتوە، دوو زەمی
مژووییدا ك تاناتۆس دەستی بسردا گرتـوون و ئومـدی 

لوــشوە بنماكــانی . ژیــان تیانــدا برەو ھرەس ڕۆیــشتووە
 رەس چــــوون، كرەو ھوە و ئـــاوەدانی بژیـــان و بینــــاكردن

یی ل ئوەش مانـــــای بزینـــــی پـــــانری ژیـــــان و ژیاندۆســـــت
بتایبتی ل دیمشق . برامبر پانری مرگ و مرگدۆستیدا

ــو  ــژوودا وەك م ــان ل ــارەك ك ھردووكی ــی دوو ڕووب و وت
دوو زەمیـــــنی شارســـــتانتی و برھمھنـــــی شارســــــتانتی 
ناســـراون، بم ل چوارچـــوەی دەقكدا وەكــــو دوو دۆزەخ 



 

ــــنر و تكــــ رە ڕووخوەش بــــكئ ن كدەرە وەســــف دەكــــر
دڕندەئاساكانی وەكو تیمور و سرۆكی فرمانـدە دروسـتكر 

ــوون ــی ب ــین ڕۆمــانی . و برھمھن ــوانین ب ــرەدا دەت ل واتك
كوتنــی بــۆرە ق دوو ڕووداوی ھاوشــوەی دوو ســردەمی 
جیاوازمـان بــۆ برجســت دەكــاتوە ك ھردووكیــان ھگــری 

  .پرسیارە ترسناككانی كاتی جنگن
ـــاری ئو ئو ڕاگی ـــدرا و بی ـــۆرە ق ڕاگین ـــدنی ل ب ان

پنج كسی ڕۆمانك و ھوـستوەرگرتن برامـبر ب ھـزە 
ر ڕاوەســتانســی لگی كــورد جــو كــاتیارەكــانی ئو . نئ

ڕاگیانــدنی ك ئم پــنج كســ ل گونــدی بــۆرە ق بویــان 
ا و كـــردەوە، ھرچنـــدە بـــابتكی كـــورت، بم ھگـــری مانـــ

 نــی گوتــارە بمھرھیـشدا بئاســتی قوو و ل دەالالتـی قــوو
ڕاگیانـــدنك باســـی ئوە دەكـــات ك ئم . چنـــد ئاڕاســـتیك

چند كس بدەر ل حز و ئـارەزووی خۆیـان بیاریـان داوە 
. بچن ڕیزەكانی سوپا و بشداری جنگی عراق و ئران بكن

 ن كوە دەكمان كاتدا باسی ئھ كی تر لمانیش وەكو خئ
ڕقیان لو حكومتی و ئاواتخوازن ك ئو جنگ ببت ھۆی 

دواتـریش دەـن ھــیچ ڕگچـارەیكی تریـان نیــی، . ڕووخانـدنی
بــۆی بناچـــاری ئو ڕـــگ دژوارە ھـــدەبژرن و دەشپرســـن 
 و ڕاســتییــرەدا ئن؟ لی چــی بــكن ئوە نــاكر ئگئ باشــ

ك كات خك بشداری جنگـی كـردووە برجست دەبتوە 
یــان ملــی بــۆ ھنــدێ ل فرمانكــانی ڕژــم داوە ل ناچــاری و 

ئگینـا . نبوونی ھیچ ئترناتیڤكی تردا بووە ئوەی كـردووە
 ســــــــنج كم پر چــــۆن ئبــــووە، ھــــی نوای پبــــ زۆریــــن
 ،نیــی نــگو جوایــان بــك بھــیچ جۆر وان بنن ئیڕایــدەگ

لــرەوە ب . چ ئاســۆیكی تــری خۆدەربازكردنیــان نیــیبم ھــی



 

ئاشـــكرا دەردەكوـــت ك ســـرباری ئوەی مـــرۆڤ لبردەم 
یاساكانی گردووندا ئوەی ك پیوەنـدی ب ژیـان و مـردنوە 
ھی بدەســـت، بھمــــان شـــوە لنــــو ژیـــانی واقیعیــــشدا 
ــار و ســركوتكرەكاند ا بتــایبتی ل ســایی سیــستم تۆتالیت

ــــوەبراو و ئاڕاســــتكراوە و  ڕكی بــــووەی ــــسان مــــرۆڤ ب دی
 ـــ ـــت، ب ـــۆ دەدر ـــاری ب زۆربی كـــات ل دەرەوەی خـــۆی بی
ئوەی ئم ڕۆڵ و كاریگرییكی ھبـت ل ڕەتكـردنوەی ئو 

  .بیاراندا
 ـــك لجۆر یانـــدنم ڕاگنـــدە ئرچـــی تـــرەوە ھ ل الیك

وە دیارە شوازی ڕكخستن و ژیانی حیزبایتی كوردستانی پ
 ســـــــانم كئ ش دەریـــــــدەخات ككیانـــــــدنو خـــــــودی ڕاگ
خوندەوارن، ھرچندە پشتریش ملیك كیكاوس دەـت ئو 
خۆی ڕاگیانـدنك دەنووسـتوە، ئویـش تنیـا لبر ئوە نـا 
ك دەســتوختی لوانــی تــر خۆشــترە، بكــو لبر ئوەی ئو 

لــیكرباری ئاشــكرابوونی ڕابــردوو، پا. مــنج ســم پشــخانی ئ
 ــــــــدەوارن و ل ــــــــایبتی لو ڕووەوە ك خون كســــــــتیی بت
ڕاگیانكشدا دەردەكوـت ك دەبـ ئاسـتك ل ھۆشـیارییان 
 كــــستوــــرن ھ ــــستی وەری دەگ وو ھم ئــــت، ب بھ

ـــی ـــار نی ـــوە دی ـــای ھۆشـــیاری پ ئم بـــجگ لوەی ك . بنم
ا شــون گونــدی ھگــری ڕۆحكــی یــاخیبوونیش نــین ل كاتكــد

ــراق و  نگــی عكردنی جوەختی دەســتپــۆ ســات بــۆرە قی، ب
 یــشتبوونكی گــشتی گوەیشــ كــانی كوردســتان بــران الدئ
ئو ئاســــــتی ك تیانــــــدا ترســــــی ســــــاتوەختی شكــــــستی 

ــزووتنوەی كــوردی ســای  .  برەو ڕەویــنوە دەچــوو١٩٧٥ب
یـــان ل ھــزە نیارەكــانی كـــوردیش تــا ئنــدازەیك ئامادەبوون

ھر لگڵ دەسـتپكردنی . زۆربی الدكانی كوردستان ھبوو



 

جنگی عـراق و ئرانیـشدا ب لـشاو الوانـی كـوردی شـارەكان 
ـــان  ـــان ل الدك ـــشت و ڕووی دەھ جـــڕیزەكـــانی ســـوپایان ب
ـــــرد ب مبســـــتی خۆپاراســـــتن، ك زۆریـــــنی ئوانش  دەك

وە، بكــانی حیزبرگــشمــزی پڕیــزی ھ دەچــوونن كــو ل
ــــــاتوو الی ناســــــیار و  ــــــو ســــــربازی ھھ ــــــدا وەك گوندەكان

ـــوون ـــر دەب ـــدنكی بـــۆرە ق ل . كســـوكاریان جگی ڕاگیان
دا بــو دەكــرتوە ك زیــاتر ل ١٩٨١ســرەتای مــانگی مــارتی 

. شـش مانــگ بســر دەســتپكردنی جنــگكدا تــپڕ بووبــوو
ــات مســلی ڕاكــردن ل ســربازی بووبــووە كــار كی ئو ك

ھر بۆی لرەوە دەردەكوت پـنج كسـتی ئامـادەی . ئاسایی
نو چیرۆكی دووەمی ڕۆمانك ھرچندە ل ڕووی شـونوە 
خكی الدن، بم ھگری خاستی یاخیبوونی خكـی الدـی 

ــین ــی . ن ــنی الدێ مرۆڤك ــۆرڤی زەمی ــشدا م ل ئاســتی دووەمی
روشـتی الدـی و پتوتر و ددانبخۆداگرتووترە و شارەزای س

ئوەش ڕگخۆشــــكرە بــــۆ ئوەی ئاســــانتر بتوانــــت خــــۆی 
بم دەشـــ لبر ئوەی ك . بـــشارتوە و خـــۆی بپارزـــت

گونــدی بــۆرە ق گونــدكی تــازە دروســتبووە، بــۆی ئم پــنج 
بكـــو ھر . الوە ھگـــری خاســـتكانی زەمیـــنی الدێ نبـــن

كان بـــــــۆ چــــــۆن ئۆردوگــــــا و گونــــــدە بزۆر دروســــــتكراوە
نیــــشتجكردنی خكــــانی شــــون جیاوازەكــــانی كوردســــتان 
سروشــت و خاســتی جگیــری الدــی كوردســتانیان نیــی، ھر 
بو پی دەشـ وەھـای لـك بـدەینوە ئو كسانشـی ك لو 
 تگـری خاسـرەوەردە بوون ھدایكبوون، یان پدا لیزەمین

ن و دیارەكـــــــــانی گوندنـــــــــشینان نبـــــــــن ل ددانبخـــــــــۆداگرت
 ل ــــ ــــانی ســــخت و پ ــــی ژی خۆبدەســــتوەدان و برگگرتن

منگوچت.  



 

ل ڕاگیانــــدنكی گونــــدی بــــۆرە قدا چنــــد پاســــاوك 
 شـداریكردن لسـوپاوە و ب یوەنـدیكردن بوە بـۆ پتنـردەھ

ك ل ڕاستیدا كۆی پاسـاوەكان الوازن . جنگی عراق و ئراندا
پنج كس ئگر پیوەنـدی ك ئوانیش بریتین لوەی ك ئم 

نكن ب سوپاوە دەب یكـك لم ھبژاردنـانی تـر پسـند 
ــریتین ل ــك ل : بــكن ك ب كی ن بــك ــ پیوەنــدی ب ــان دەب ی

 ن، یــان بــبن بڕی براكــوژی بــكوە و شــكــانكوردیی حیــزب
ـــــون و حشـــــارگانوە ك بـــــۆ  ـــــزن ئو ك ـــــان بخ ـــــاش، ی ج

ــارە بــجگ لم ڕگیــان ئم د. خۆشــاردنوە ئامــادە كــراون ی
 ل بینیوە ككی تریان نیگھیچ ڕ كی ڕۆمانتییسنج كپ
ـــردووە و  ـــان نك ڕاســـتیدا زۆرن ئوانی ك بشـــداری جنگی
ــــشیان  ــــژرادووە و خۆی ــــشیان ھنب ھــــیچ كــــام لو ڕگیانی

لرەوە جۆرك ل ئاسۆی تسكی بینین و نبوونی . پاراستووە
ئمش . م پـنج كسـتییدا دەردەكوــتڕۆحـی سركـشی ل

ل ئاستكی قووتردا ئو دەاللت برھم دەھنـت ك ئاسـۆی 
تســكی بینــین الی مرۆڤكــان و نبــوونی ڕۆحــی یــاخیبوون و 
 گكــــۆم وا دەكــــات ل ك وەیــــشیكردن و ڕەتكــــردنركس
جۆراوجۆرەكاندا فرمانەوای ل جۆری سرۆكی فرمانـدە و 

ــــــ ــــــزب ســــــركوتكر و كــــــۆی دیكت اتۆر و ســــــركردە و حی
ــرن دەســت ــبن و دەســتیش بگ ب . خونژەكــان دروســت ب

مانـــــــایكی تـــــــر ڕاگیانـــــــدنكی بـــــــۆرە ق ئو گوتـــــــاری 
خۆبدەســتوەدان برجســـت دەكــات ك جمـــاوەر ھۆكـــاری 
ـــــان و  ـــــستم تۆتالیتارەك ـــــۆ دروســـــتبوونی سی ســـــرەكین ب

  .سركردە دیكتاتۆرەكان
ـــــ ـــــۆرە ق ب دوو ل الیك ـــــدنی ب ـــــرەوە ئم ڕاگیان ی ت

ئاڕاستی تـر قـس لسـر بـارودۆخی كـۆمگی كـوردی ئو 



 

. كـــات دەكـــات ك چیرۆكـــی دووەمـــی ڕۆمـــانك لـــی دەدوـــت
 شــاخ ك ل تی كـوردییمیـان بـارودۆخی نــاوخۆی سیاسـكی
چۆن حیزب كوردییكـان لبـری یكبـوون و یكگـرتن ب دژی 

ژمنی سـرەكی، كچـی سـرقای دژایتیكردنـی داگیركر و دو
 كی زۆر لوەشـدا ژمـارەیڕی ناوخۆ بوون و لكتری و شی

لم ڕووە ڕاگیانـدنكی بــۆرە . الوی كوردیـان بكوشـت داوە
ق گوتـــاری ڕەخـــن برامـــبر ب عقـــی سیاســـی و حیزبـــی 
كوردی برھم دەھنت و ناڕاستوخۆ دەت عقـی سیاسـی 

ـــوردی ئو ـــشتا ئوان ك ھ ـــدا ك ـــانت ل ڕووبرك ەی ك تن
خاوەنی نین و نـاتوانن تیـدا بحوـنوە، كچـی نـاتوانن یكتـر 

ھروەك ل الیكـــی تریـــشوە ئامـــاژەیك بـــۆ . قبـــووڵ بـــكن
ـــوە  ـــایتی كـــوردی نیتوانی ـــی سیاســـی و حیزب قع وەی كئ
ــانجی ســرەكی و  ــوە ئام ــی ســرەكی بناســت و نیزانی دوژمن

نجی الوەكـــی ل خباتكردنیـــدا چیــی و كامیـــان دەكوــــت ئامــا
ئوەش ل ئاســــتكی قــــووتردا ئو دەاللت . پــــش كامیــــانوە

 دا بو قۆنـــاغكـــانی كوردســـتان لحیزب ـــت كنم دەھرھب
ھمان عق و ستراتیژتی خ و عشـیرەت كاریـان كـردووە 

كانی و ھر یك لپنــــاوی پاراســــتنی برژەوەنــــدیی تســــك
خۆیــــدا بــــووە نك ل پنــــاوی برژەوەنــــدی بــــای نتوە و 

  .نیشتیمانكیدا كاری كردبت
ھروەك ڕاگیاندنكی بۆرە ق كات باسی ئوە دەكـات 
ك یككــی تــر ل ڕگكــانی خۆپارســتن ئگر نچــن ڕیـــزی 

جاشــــــ ــــــوون ب ئمش ملكچــــــی و خــــــۆدان . ســــــوپاوە ب
 مژووی پنجا سای ڕابـردوودا دەستوەیكی ئاشكرای ك ل

 ل وتــــــــــووە و بــــــــــریتییی كوردیــــــــــدا دەركگكــــــــــۆم ل
ـــشتیمان ـــدا ب دژی نتوە و نی . دەســـتتككردن لگڵ دوژمن



 

 ك وەداندەســـــــتكردنی گوتــــــاری خۆبســــــترجش بمئ
 وەكانی كـورد و لر بزووتنسبووە لتیفی ھگری نكاریگ

ەرھاویــشتی كســتی الوازی ھمــان كاتیــشدا دەرئنجــام و د
كــــوردی بــــووە ك بــــوون ب جــــاش مانــــای ڕووتكــــردنوە و 
 وەیــــی و نیــــشتیمانی و لتشووناســــی ن ل وەیڕووتبــــوون

ڕووتبـوونوەی ل " جـاش"خودی ناوەكشوە وەكـو زاراوەی 
لـرەوە ڕاگیانـدنكی بـۆرە ق پردە ل . شووناسـی مرۆیـی

وردی و ملمنــــــ و ڕووی بـــــاری ئاســـــایی كـــــۆمگی كـــــ
ناكۆكییكـــانی و الوازی كســـتی كـــوردی و نبـــوونی عقـــی 

ـــات ـــدا ل دوو . سیاســـی كـــوردی الدەب ھروەك ل ھمـــان كات
ئاســتدا نـــیگران ب ئو بـــارودۆخی ك كــورد یـــان كســـتی 
كوردی تدای و ئوەش ل ئاستكی قـووتردا ڕەخنگـرتن لو 

 یكمیـان ڕەخنگـرتن لو ئاسـتی. بارە بـاوە برھم دەھنـت
بــارە نــاجۆرەی ك حیــزب و الینكــانی كــوردی تــدابوون لو 
كــاتدا ك ڕاگیانــدنی بــۆرە ق بــو دەبــتوە، كــات بھــاری 

ــوون ١٩٨١ســای  ــی و یكب ــری یكت ــان لب ــزە كوردییك ە، ھ
وەكو ھزكی برگریكر و داكۆكیكار ل مافكانی كورد زیاتر 

ئمش بـگی . نـی نـاوخۆ و شـڕی یكتـرینسرقای ملمال
ئاشــكرای ئوەی ك عقــی حیزبــی كــوردی و عقــی سیاســی 
كوردی لو كاتدا ھشتا ھاوشوەی عقی خ و عشیرەتی 

كوردیی.  
ل ئاستی دووەمیشدا ڕاگیاندنك ڕەخن ل باری كسـتی 
ـــــا ئو ئاســـــت الواز و ناھۆشـــــیارە،  ـــــت ك ت ـــــوردی دەگر ك

ربســـــتان دەســــــت تـــــكوی دوژمــــــن و داگیــــــركری بدە
ـــایبتی و  ـــدیی ت ـــاوی برژەوەن ـــات و لپن ـــشتیمانكی دەك نی
تسك كسییكانی خۆیدا ھمـوو بھـا مرۆیـی و نتوەیـی و 



 

ھر ل پـاڵ گوتـاری ناپـاكیكردن . نیشتیمانییكان پشل دەكات
ــشدا  ــك ل خــك، ل دیمنكــی تری وەدانی زۆردەســتو خۆب
 ســـترجدا بكـــوەی دەقچوارچ ناپـــاكی ل كی تـــر لجـــۆر

ئویش ناپاكیكردنی كسانكی تری عراقیی ل ھـاوڕێ . دەبت
یكاوســــی كحتــــانی ھــــاوڕبــــاوكی ق یان كككۆمۆنیــــست .

گەرەوە باسـی ئوە دەكـات ك كیكـاوس ل چـشتخانیكی 
ربازڵ ســـگیاندا لكرەبازییـــزە ســـ شـــی دواوەی ھكی ب

عرەب پكوە دەژیـان و دەردەسـرییكانی خۆیـان بـۆ یكتـر 
دیمنــی ئو ســربازە عرەبمــان بــۆ برجســت . دەگــایوە

ـــان و ل گانوەكشـــیدا شووناســـی  ـــات ك نـــاوی قحت دەك
ئومان بۆ ئاشكرا دەكات ك كوڕی یكك ل كادیرە كۆنكانی 

 ھــــاتنی حیزبــــی شــــیوعیی، لوانی حیزبــــی بعــــس ل كــــاتی
دا ١٩٦٣یكمیـــــدا بـــــۆ ســـــر كورســـــیی فرمـــــان ل ســـــای 

ـــــــت قحتـــــــان . لســـــــدارەی دان ووەدا دەردەكانـــــــگ ل
ـــــاوكی ل الین ھـــــاوڕێ  ـــــشتووەت ئو بۆچـــــوونی ك ب گی
ــریش ل ســدارە  شــیوعییكانی خــۆیوە بگــرتن دراوە و دوات

ــــان . دراوە ــــاوكی قحت ــــاكی گورەی ھاوڕكــــانی ب ــــرەدا ناپ ل
 دەبت ك ئمش جـۆرە دیـاردەیك بـووە ل مـژووی ئاشكرا

بم ئگر . سیاسی و حیزبایتی عراقـدا پردەپـۆش ناكرـت
ــــــامی  ــــــدا و ل ئنج ــــــان ل الوازی ــــــاوكی قحت ــــــانی ب ھاوڕك
 ،ــان ئاشــكرا بكــردای ــاوی بــاوكی قحتانی ــدا ن ددانبخۆدانگرتن
 وە كــــرای ــــۆ دەھن ــــدازەیك پاســــاوی ب ــــا ئن ــــشتا ت وە ھئ

وازبـــوون و توانـــای خۆڕاگرتنیـــان نبـــووە، بم كـــشكی ال
قحتان لوە سختترە، چونك ب بوای ئو ھاوڕكانی باوكی 
لبر ئوە بـــــاوكی ئمیـــــان بگـــــرتن داوە تـــــا لناوبچـــــت و 
ــكڵ  ئوانــیش ب كمــای ئیــسراحت دەســت لگڵ ژنكی ت



 

ــــشتی لســــدارە ــــان ل پ ــــی قحت ــــكن، وات لگڵ دایك دانی ب
لرەوە جـاركی تـر ڕەخنیكـی توونـد . مردەكیوە ڕاببورن

ل ئاستی نبینراودا ل عقیتی حیزبـی و سیاسـی كـۆمگی 
ل ھمووشـی سـیرتر ئوەی ك گـەرەوە . عراقی دەگیرـت

ــستا ئو  ئ ــات ك ــاس دەك ــان ب ــانوە بۆم ــانی قحت لســر زم
یــان ل بــاوكی ئو ھــاوڕێ كۆنــانی بــاوكی ك دوو جــار ناپاكی

كردووە، جارك بكوشتیان داوە و جاركیش دەسـتیان لگڵ 
ژنكی تكو كردووە، دیسان ناپاكیـان ل پرینـسیپی حیزبـی 
 خالقـی حیزبـی و سیاسـی خۆیـشیان كـردووە و وازیـان لو ئ

ل ڕاسـتیدا گرنگـی . حیزبی شـیوعی ھنـاوە و بـوونت بعـسی
ئ ــۆرە ق ــانی ب ــاری ڕۆم وەی ك ڕووداوە واقیعییكــانی گوت

ناو كۆمگی كوردی و عراقـی وەرگرتـووە و وەكـو ڕەگزە 
ــا ڕووداو  ــانی ب واقیعییكــانی دەقك ب شــوەیكی ھونریی
ــایكی  ــراوە و دنی ــ وەرگی وەكــو ئوەی ڕووی داوە، ئیحــای ل

دیـــارە وەكـــو پـــشتریش . ھـــونری تـــری لـــ برھم ھنـــراوە
ـــان ئو ژ ـــان ڕۆم ـــوو ژانـــرە گوتم ـــیی ك ل ھم انـــرە ئدەبی

ئدەبییكانی تر زیاتر نـزیك ل واقـیعوە، بم نووسـینوە و 
وناكردنوەی واقیع نیی وەكو ئوەی ھبووە یان ھی، بكو 

  .بیناكردنی دنیایكی ترە ب سوودوەرگرتن ل دنیای واقیعی
 یكــك لو پــنج كســی ك ڕاگیانــدنكی بــۆرە قیــان

ریوانوە ئوكردووەتی دانیـشتوانی گونـدی . بزۆرین ڕاست
ـــــارەی  ـــــدە لب ـــــا ئوەن ـــــۆرە ق تنی ـــــازە دروســـــتكراوی ب ت
ـــدانن ك دوای  ـــت ك خكـــی ئو گون وە دەزانرڕابردوویـــان
دروستكردنی بنداوەك گوندەكانی خۆیان بوون بژر ئاوەوە 

یگو جـــــــــوە بـــــــــۆ ئبـــــــــارەی . و ئیتـــــــــر گواســـــــــتران ل
ــــت ك كــــۆم خكــــی  ــــدە دەزانر ــــشیانوە ئوەن شووناسی



 

ب ھمـان شـوە شووناسـی پـنج كسـكش ھر . گوندنشینن
ــراوە ــشتوانی تــری بــۆرە ق زان ــدازەی شووناســی دانی . ب ئن

ـــك  ـــسكانی ملی ـــەرەوە ب ق گ ـــار ك ـــاوازییكی دی ـــاك جی ت
 ســــــــــــــنج كو پئ ك وەیـــــــت ئمـــــــان دەیكاوســــــدا پك

ـــشینكان . ارنخونـــدەو دیـــارە ئوە ئاشـــكرای زۆركـــی گوندن
ــــــــان ك چــــــــوونت تمنوە و زۆربی  ــــــــایبتی ئوانی بت

ل گانوەكـــانی گــــەرەوەدا . ئافرەتكـــانیش نخونــــدەوارن
بۆمان دەردەكوت ك ئریوان یكـك لو كسـانی ك نك 
 شووناسكی ئاشكرای نیی، بكو تنیا وەكو خون بیری دت

دواتریش بـاوكی ك پـۆلیس دەبـت ل بغـدا . ك باوكی بینیبت
دەكوژرت و دایكیشی ب نخۆشیی شرپنج دەمرت و ئیتر 

ھر تنیـاییكی ئویـش زەمیـن . ئریوان ب تنیا دەمنـتوە
ئو . بــۆ لكتــر نزیكبــوونوەی ئو پــنج كســ خــۆش دەكــات

 ریوان وەكو كۆمالی ئ ل سنج كنجی گوندی بـۆرە پگ
 ــری، ب ــی یكت ــاوڕی نزیك ــن ھ ــۆدەبنوە و دەب ــكوە ك ق پ
جۆرــــك وایــــان لــــ دــــت ك بــــۆ بیــــاردانكی ســــخت و 
چارەنووسسازانی وەكو چوون ڕیزی سوپا و بشـداریكردن 
ـــدا بیـــار بـــدەن و  ـــدا پـــكوە ل شـــوەی ڕكخراوك ل جنگ

وەكـانی بـاوكی جـابردا دیـارە ل گان. ڕاگیاندن بو بكنوە
ــازاری  ــی ئ ــاتی ڕكوتن ــنج كســ ل ك م پئ ــت ك ودەردەك

دا منداڵ بوون و ئوەیان ل یادەوەریـدا مـاوە ك خكـی ١٩٧٠
ــدەدا، ئو  ــردا ھ ــای ئحــمد حســن بك درووشــمیان ب ب
 ــ ــرا و شــڕ دەســتی پ ــنك جبجــ نك كاتشــی ك ڕكوت

ــــداڵ بــــو ــــان كــــردەوە ھــــشتا ئمــــان من ون، بم كــــات بینیی
پـــشمرگكان ب ڕیـــز خۆیـــان و چككانیـــان دەدای دەســـتی 
 یـــدا كردبــــوو كوەنـــدە ھۆشــــیارییان پشــــی ئوە، بعـــسب



 

گاتیـان ب ڕكوتنــی ئـازار بــت و پیـان وا بــوو ڕكوتنكــی 
  .پووچ و ببھا بوو

ب ھرحاڵ ئریوان بو جۆرە ب تنیا و ل پـاڵ ئو چـوار 
ڕییدا گورە بوو، تا سرئنجام گیشت برەكانی جنگ ھاو

ب پی گانوەكانی باوكی جـابر ئریـوان . ل سرپی زەھاو
س ساڵ ب بزاری لنو سوپا و ل كارەساتی جنگدا بسر 

ھر ل دوای ماوەیكی كم ل چـوون ڕیـزی سـوپاوە، . دەبات
ج بھـت، بم ل ھلك دەگڕت بۆ ئوەی ڕیزی سوپا ب

 ل وەی كھـــۆی ئ ك بالی ویـــش لـــت ئنادر تی پـــمـــۆ
شــڕدان و ل الیكــی تریــشوە ئو بكســ ئیتــر چ پویــست 

ـــات مـــۆت وەربگرـــت لـــرەدا ل الیك ئو بـــارودۆخ . دەك
سخت و ترسناك ئاشكرا دەبت ك جنگ دروستی دەكات و 

یــی خۆیــان بـــبش چــۆن مرۆڤكــان ل ســادەترین مــافی مرۆ
دەكـــات و ھمـــوو ھســـت و ســـۆز و پیوەنـــدیی مرۆییكـــان 

ـــــــــــــگ . ھدەوەشـــــــــــــنتوە ـــــــــــــجگ لوەی ك جن ئم ب
ھروەك ل الیكی . قسابخانیكیش بۆ سربینی مرۆڤكان

تریشوە لرەدا جاركی تر جخت لسـر تنیـایی و بكسـی 
 نیــشان ئریــوان دەكــرتوە و وەكــو مرۆڤكــی بــ ڕەگوڕیــش

ـــت ـــوون و ئامـــادەبوونی . دەدر ـــدە ئوە ئاشـــكرای ب ھر چن
ـــۆیوە ـــاككس خ ـــادەبوونی ت ـــوون و ئام ـــدە ب ب ــــ بن . مرۆڤـ

دواجـار پاشـی سـ سـاڵ ئریـوان مـۆتی پـ درا و گڕایوە 
ــدی بــۆرە ق ــك لو حشــارگاندا . گون كی وەش لدوای ئ

ـــۆ خۆشـــاردنوەی ســـر بازە خـــۆی شـــاردەوە ك ل گونـــد ب
بم دواتــر كــۆم جاشــك . ھتووەكــان دروســت كرابــوون

ـــگ لگڵ  ـــاش ســـ مان ـــرد و پ ـــانوە و دەســـتگیریان ك دۆزیی
ـــاران كـــران ـــردا گوللب ـــك كســـی ت ەرەوە باســـی . كۆمـــ گ



 

ئوەمــان بــۆ دەكــات ك كـــات ئم كســان گوللبــاران كـــران 
ت وەكو كۆمك پیـكر وا بـوون وات پـشتر ل ڕووی ھسـ

ئمش ئو بـارە ترسـناكی ك زینـدان . و ھۆشـوە مردبـوون
و مترســـییكانی مرگ چـــۆن پـــش مردنـــی جســـت ڕۆحـــی 
مـــرۆڤ دەكوژـــت یـــان ل جســـتی جیادەكـــاتوە و ڕۆح بـــۆ 
خۆی دەڕوات چونك ڕۆح ڕكف ناكرت و ناشكوژرت، بكو 

یسـتت جوەی دەكوژرئ . جـب سـتڕۆح ج كیش ككـات
  .ت، جست بھایكی مرۆیی ئوتۆی نامنتدەھی

ل كوشـــتنی ئریوانـــدا گـــوللی جالدەك بر سرســــنگی 
ــــــــوللك ئو  ــــــــی ســــــــرنج گ وەی جم ئــــــــت، ب ودەك

یدایكگیرفانی كراس ل ش كون دەكات كیش . ناسناممئ
ئو دەاللت ھـــدەگرت ك كوشـــتنی ئریـــوان ھر كوشـــتنی 

جســــــــــتییوە، بكــــــــــو كوشــــــــــتنی ئو نیــــــــــی ل ڕووی 
 واوەتیـینـانی توەش مانـای كۆتاییھئ تی، كیـشكشووناس
ب مژووی ئو، بتایبتی ك ئو تـاك كـوڕی بـاوك و دایكـی 

ئویش پـش ئوەی . بوو، ب تنیا ھر ئویان بج ھشتبوو
ھاوسرگیری بكات و نوەیك بج بھت كۆتایی ب ژیـانی 

ــــات ك ئوەش  مانــــای كۆتاییھــــاتنی مــــژووی ئریــــوان و ھ
كونبوونی ناسنامكشی ب ھۆی ئو گوللیی . بنماكیتی

بر سنگی كوت، مانای كوشتی ئو ناسـنامی و سـینوە و 
ئمش ئو دەاللت برھم دەھنـــت ك چـــۆن . لنـــاوچوونی

 ر بكـان ھتۆتالیتـار و نامرۆیی متی سیـستنگ و سیاسـج
ا كۆتــایی ب ژیــانی مرۆڤكــان ناھنــت، بكــو بوونیــان ل تنیــ

مژووشـــدا دەســــتوە و فیــــان دەدات دەرەوەی بــــوون و 
ئمی ســـبارەت ب . تنـــانت ل یادەوەریـــشدا دەیانـــستوە

 ك كی تراژیـدیینانی گوتـارمھرھت بریوان دەبینرژیانی ئ



 

 ك لھودەییزەكانی بڕەگ نگ و بارگاویكراوە بج ژیاندا ك
خواســـت و ویـــست و ئـــارەزووە ئاژەییكـــانی مرۆڤـــــ برھـــی 
ھنـــــاوە، ئو مرۆڤـــــانی ك خواســـــت و ویـــــستی دەســـــت 

  .كردوونی ب ترسناكترین دڕندە
دەش بدوای ئمدا سـیری كۆتـایی ھر یك لو چـوار 
كســـی تـــر بكیـــن ك ل ھیكـــدا ڕاگیانـــدراوەكی بـــۆرە 

ــو ــان ب ــۆ قی ــوو ب نخــشڕگیك ب ــردەوە و ئوەش ب  ك
وازی زۆر تراژیـدیانش یان بكر یژیانی ھ نان بكۆتاییھ .

گەرەوە ل ڕـگی نیـشاندانی كسـتی توەریـی ل چیرۆكـی 
دووەمــدا ك ســیامندە كارەســاتكانی تراژیــدیای جنگمــان بــۆ 
ـــــان مرۆڤكـــــان دەھاڕـــــت ـــــتوە ك چـــــۆن ببزەیی دەگ .

ۆككش ل دواساتكانیوە دەست پ دەكات و لووە ل چیر
شوەی فالشباكدا دەگڕتوە و كۆی ڕووداوەكان دەگتوە 
و ب ئاشـكرا بایۆگرافیـای ئم كســتیی و چـوار ھاوڕكیمــان 
بۆ برجست دەكـات ل مـاوەی پـش جنـگ و كـاتی جنـگ و 

  .ماوەی دە سای ژیانی سیامند ل دوای جنگ
ل ــوە دەســت پــول كرەتای كارەســاتوەدا ســانــگ 

دەكات ك سرۆك ل شاشـی تلفیزیـۆنوە دەردەكوـت و 
دا ١٩٧٥ئو ڕكوتننــــامی دەدڕنــــت ك ل بھــــاری ســــای 

خۆی لگڵ شـای ئـران و ب چـاودری سـرۆكی ئو كـاتی 
جزائیـــــر ئیمـــــزای كـــــرد بـــــۆ كۆتاییھنـــــان ب یارمتیـــــدان و 

كردنی ئـــــران بـــــۆ بـــــزووتنوەی كـــــورد و بوەش پـــــشتگیری
ئستا سرۆك گڕایوە بۆ خـای . بزووتنوەك ھرەسی ھنا

سرەتا و بو كـارەی لو ملكچیـان پشـیمان بـووەوە ك بـۆ 
سـرۆك وەكـو ھرزەكـاركی ســركش لو . ئرانـی نوانـدبوو

ــــاتكی  ــــۆخ و ق ــــت ب ســــمكی ڕەشــــی ت ودا دەردەكــــات ك



 

رەی چروتی ھاڤاناوەڕەساسی و بند بینـی .  جگسـیام كـات
سرۆك بۆ بردەم پتی قنارە دەبن، ب خیاڵ گڕایوە بۆ 
نـــزیكی بیـــستوپنج ســـاڵ پـــشتر ك ســـرۆكی لو دیـــمندا 

ــوو ــردوو ك چــۆن . بینیب ــۆ ڕاب ــی گڕایوە ب ھروەك ب خرای
ســرۆك ب شــوەی جۆراوجــۆر دەردەكوت، جارــك لســر 

كــك خــۆی بینــایقانــد و جاروی دەتنك دەســت بــی وە ب
دەكرد ب ماندا و سالجكانی دەكردەوە و سـری منجـی 
ھـــدەدایوە و جارـــك لگڵ ســـپانكاندا ب داس دروـــنی 
 وتنی دەدایركی ســــا و نیــشان دەكــرد و جــاركی تــر مدالی

ســـیامند كـــۆی ئم ڕووداوان و ســـما و . جاشـــ كوردەكـــان
ھدانی جماوەری خكـی عراقـی وەیـاد ھـاتوە، ك چـۆن پیا

ــــۆ گورەییكــــانی  ــــوون بووكشووشــــ و ب ھموویــــان بووب
  .سرۆك سمایان دەكرد
ق ئو شـوازەمان بـۆ برجســت  لـرەوە ڕۆمـانی بـۆرە

دەكات ك چۆن دیكتاتۆر ڕەفتار دەكات و چـۆنیش جمـاوەری 
سرۆك . ی دیكتاتۆردابئیرادە بشداری دەكات ل دروستكردن

ــــدنی ڕكوتننــــامی جزائیــــردا ب بۆچــــوونی خــــۆی  ل دڕان
سروەری و كرامتی بۆ عراق و نتوەی عرەب گـایوە 
و بوەش ھر چۆن نووسر ھرشی تیموری لنگ بۆ سـر 
دیمشــق و شــڕی عــراق و ئــران ورانكردنــی كوردســتانی 

ش بـۆ دەسـتكردنی پكوە بستووە، ب ھمان شـوە سـرۆكی
ب جنگ ل دژی ئران دەگڕایوە بۆ یادەوەرییكی مژوویی 
ك جنگــی قادســی بــوو لنــوان فارســكان و عرەبــدا و ھر 
. لسر ئو بنمایش جنگ نویكی ناونا قادسـیی دووەم

ـــراق و  كـــی عمـــاوەری خالی ج وە لوەش دەیویـــست ئب
 فارســــكان دوژمنــــی نتوەی عرەبــــیش جگیــــر بكــــات ك



 

ڕاستقینی عرەبن و ھر چۆن ل جنگی قادسـیی یكمـدا 
ویـــستویان نیـــشتیمانی عرەبـــی داگیـــر بـــكن و شارســـتانتی 
 ـستاش بن، ئنـاو بـبن و لران بـكرەبی و میزۆپۆتامیا وع
 خـــۆی ب رۆك كی ســـكـــراقـــت عووە دەیانمـــان شـــھ

تــی نیــشتیمانی عرەبــی نــاوی دەبــرد داگیــر دەروازەی ڕۆژھ
بكن و خواست و ویستكانی ڕابردوویان جاركی تـر لسـر 

ــــكن ــــ ب ــــی جبج ــــشتیمانی عرەب ــــارە ســــرۆك ئم . نی دی
 وە دەكــرد كی بــۆ ئردوو قادســیــوان ھی نســتنوەبكپ
 ـــك لمـــاوەری خم جـــراق و ھكـــی عمـــاوەری خم جھ

ـــ ـــۆ ئو جن ـــدا ب ـــشتیمانی گورەی عرەبی ـــاتنی ـــادە بك . گ ئام
ھروەك ل ھسوكوت و شوازی گوتـاردان و ئامـادەكردنی 
ــگی جۆراوجــۆری  رۆك ڕڕ ســــاوەردا بــۆ شــ ھســتی جم
ـــدازەیكی ئاشـــكراش ئو  ـــا ئن ـــرت و لبرئوەی ت لبر دەگ
ـــشدا  ـــدا و ل وتی ـــاوخۆی حیزبكی ـــدا ل ن بســـر نیارەكانی

ی جنگ ب خرایی سركوتنی بدەست ھنابوو، توانی ماشن
ــی ھردوو وت  ــشوومار ل الوان كی بــارەی ــار و ژم بخــات ك
ترســناك نو ماشـی ئشــت سـاردەوامـی ھخـۆراكی ب ببـن .

تنانت كوڕە گنجكانی گوندكی كناركوتووی وەكو بـۆرە 
 نو ماشـــی ترســـناكی ئـــب ك ـــان ل ـــانتوانی خۆی قش نی

  .ھاڕەرە ڕزگار بكن
ــاش ــستا پ ــاتنی ئ ــوونی ھژدە ســاڵ بســر كۆتاییھ  تپڕب

جنگــدا، ســیامند لنــاو شــوقیكی شــاری لندەنــدا ل بینینــی 
ســرۆكدا ل شاشــی تلفیزیــۆنوە ك برەو پتــی قنــارەی 
دەبن، درـــژەی شــــریتی تۆمـــاری ڕووداوەكــــان ب خیایــــدا 
تــدەپڕت و لوــوە ئازارەكــانی خــۆی و ھاوڕكــانی و كــۆی 

ئوــك ك . یكــان ل كســتی ئودا برجســت دەبــتعراقی



 

ئستا كم ئندام و ژن و منداكیی لدەست چووە، ئویـش 
ـــداكی بر شـــاوی  ـــووە ژن و من ـــل ب ل كاتكـــدا ك ئم دی

لرەوە كستی سیامند ونـاكردنی كسـتی . ئنفال كوتوون
ل تی كتـــایبب تی كـــوردییســـگـــشتی و كراقـــی بدوای ع 

ـــاوەتوە ـــگ م كســـتییك نك ھر ل ڕووی ڕۆحـــی و . جن
معنویــیوە تكــشكاوە و بــوونی ئــستای ئو ھــیچ مانــایكی 
 ك كنـــــدامم ئوە كیـــــشستڕووی ج كـــــو لمـــــاوە، بن

ـــاوی . بشـــك ل جســـتیی لدەســـت داوە ھروەك ئوەی ن
كی سیامندی ل ئایندەدا ب زیندوویی دەھشتوە، تـاك كـچ

ئمش ئو زەمیـنی . بوو، ئویش لگڵ ژنكیدا ئنفـال كـرا
ـــــوو الیكوە  ـــــگ ل ھم برجســـــت دەكـــــات ك چـــــۆن جن
مرۆڤكـــان دەھاڕـــت و نك ھر ئـــستایان دەكوژـــت، بكـــو 
. داھاتووشـــیان دەكوژـــت و كۆتـــایی ب نـــاوی ئوان دەھنـــت

 گونــــــــدی بــــــــۆرە ق ی لســـــــــــــــنج كو پر چـــــــۆن ئھ
سـوپاوە و ڕاگ یوەندییان كرد بو كردەوە و پیان بكیاندن

 ل جگچـوون بـنـگ ھیچیـان دەرنرەكـانی جب پاشان چوون
سیامند ك ئویش ب دیل گیرا و قـاچكی پڕی و ئـستا كم 

ندامئ.  
ــارەی ســیامند و  ــدا لب گــەرەوە ل درــژەی گانوەكانی

یران و لوقمانی حت قیكاوس و فندین شتمان كوە چكیم
بـۆ دەگـتوە و چنــدین دیمنـی ترســناكمان بـۆ دەگــتوە 
 شـی كوانھا دەكات و چـۆن ئبكان بنگ مرۆڤچۆن ج ك
جنگ بڕوە دەبن وەكو دڕندە مام لگڵ نیارەكانیان و 

ھروەھـــــا چنـــــدین . تنـــــانت ســـــوپاكی خۆیـــــشیان دەكن
ۆن ھر یك لم پــنج كســ دیمنمــان بــۆ دەگــتوە ك چــ

كات دەچن برەكانی جنگ پشیمانی دەردەبن كات دەبیـنن 



 

ك چـــۆن ســـربازەكان ل ھرشـــدا دەكـــوژرن یـــان تـــۆپ و 
ڕاجیم و بۆردومانی فۆكی دوژمن پارچپارچیـان دەكـات، 
 نــاك ــرش ن ــاش ھ ــان ب ــان ك پاشكــش دەكن ی ــان ئوانی ی

 گوللبـــارانكردنی ســـوپاكی ســـر دوژمـــن، چـــۆن گروپكـــانی
ـــان دەكن ـــان ل دواوە گوللبارانی ـــنن . خۆی ھروەك ئوە دەبی

ــا و ناكــارا و  ــان زۆر جــار ببھ ــسر و پلدارەك ك چــۆن ئف
بدەستن، بم بۆ پانـانی سـربازەكان برەو قسـابخانی 

ل كـۆی . جنگ و بۆ بردەم چقۆی مرگ ھیچ س ناكنوە
ـــارە برھم دـــت ك ڕووتكـــردنوەی ئم دیمنـــاندا  ئو گوت

مرۆڤكــان ل شووناســی مرۆییــان و كردنیــان ب نچیرــك بــۆ 
ھروەك ئو ڕووەی مـرۆڤیش دەردەخـات ك . ماشنی جنـگ

ــی  ــبر جبجكردن ــرادەی ل برام ــكچ و بئی ــا چ ئاســتك مل ت
ـــرین  ـــدا ك كمت ـــانی ســـرەوە و دەســـتدا ل كاتك فرمانك

 بو جنــگ نیــی، كچــی نك بشــداری تــدا دەكــات بوایــشی
ـــار ئو  ـــات، ك زۆر ج ـــمت دەب وەش ھـــش رەو پـــو ب بك
ـــــــی  ـــــــوون ب ڕەوایت ـــــــازایتی و بواب ـــــــردنش ل ئ ھمتب
جنگكوە نیی، بكو ئومدك بۆ كۆتاییھنان ب ژیانی خۆی 
و ڕزگـــاركردنی ڕۆحـــی دیلكـــراوی ل چوارچـــوەی جســـتی 

  .ژردەستییداملكچ و 
گــەرەوە باســی ئوەمـــان بــۆ دەكـــات ك دوای ســ مانـــگ 

ئو ك كـوڕكی . لوقمانی حكیم ڕەوانی برەی جنـگ دەكرـت
 كی یرپرسی نووسینگب ر كھ ،ییشتووی لووسكگتازە پ
ســــربازییك دەیبینــــت ڕەوانی الی فرمانــــدەی ئو یكیی 

وەی ل یك سـربازییكانی نـو ئ. دەكات تا ببت ب موراسیلی
ســـــوپای عراقـــــدا بـــــاوبووە، ھر ســـــرھنگ و ســـــربازكی 
لووســـكلی ال بـــووە، ھم خـــواردنی بـــۆ ئامـــادە كـــردووە، ھم 



 

ـــاتكیش ســـرھنگ ئـــارەزووی  ـــۆ شـــتووە، ھر ك ـــوبرگی ب جل
ــووە ھر ك لوقمــان گیــشت الی ســرھنگ . كردبــت ســواری ب

ش و خنی بوو ك لوقمانی لووس عبدولجبار، سرھنگ دخۆ
ـــان و  ـــۆی كوت باســـكردنی ئرككـــانی لوقم ـــی، ب و جـــوانی بین
ھمــوو ئامانجكشــی ئوە بــوو ك پــی بــت ئو كســی لــرە 

بم . دەبــت پویــست داواكارییكــانی ســرھنگ ڕەت نكــاتوە
 كـرد ك یـشت داوای لـگنگ ترھكانی سقس لوقمان ل كات

برەكانی پشوەی جنگی بكات، چـونك لوقمـان وەكـو ڕەوانی 
 ر بۆیبیستبوو، ھی نو جۆرە شتانشتر ئنشین پكی الدكوڕ

ســرئنجام كــات بــۆ . ئاســانیش نبــوو خــۆی بــدات ب دەســتوە
ـــــــــــستی ب ھڕەشـــــــــــ و  شـــــــــــوی دووەم ســـــــــــرھنگ وی
چاوسووركردنوە، لوقمان ناچار بكات خـۆی بـدات ب دەسـتوە، 

لوقمــان ھرچنــدە چك كرابــوو، تــوانی ســرھنگ فریــو بم 
ـــــت ـــــك بیكوژ ردك ـــــدات و ب پاشـــــانیش ل ھســـــتكردن و . ب

ــــــیچ ڕگیكــــــی  ــــــی ناخۆشــــــدا ك دەیزانــــــی ھ بیركردنوەیك
ـــی، ب دەمـــانچكی ســـرھنگ  ـــازبوونی لبر دەســـتدا نی دەرب

ك تـا مـاوەیك دوای جنـگكش بـاوكی وـی . خۆیشی كوشـت
  . سرەداوی ھواك بوو لبارەی كوڕەكیوەدەستكوتنی

ـــشان  ـــری ئو ناشـــیرینیانمان نی ـــی ت ئم ڕووداوە دیمنك
دەدات ك ل ژیانی سـربازی سـوپاكی سـرۆكی فرمانـدەدا 

ئفــسرەكان خۆیــان تنــانت لبرەكــانی جنگیــشدا . ھبــووە
 نیانتوانیوە ل ئارەزوو غریزە ئاژەییكانیان دووركونوە و

ــــــان داوە  ــــــدی ســــــربازەكان ھوی ــــــ ڕەزامن بردەوام بب
 للووســـك یـــان كوانر ئســـ نكـــسی بـــكژی سدەســـتدر

ــوون . بــوون ــداكانیان ب ــان دوور ل ژن و من ھاوكــات ك خۆی
دەیــــــان و ســــــدان چیرۆكــــــی ڕابــــــواردنی ژنــــــی ئفــــــسرە 

ھروەك ل . عراقییكــــانیش بــــاس دەكــــرن و دەگــــدرنوە



 

ـــرەوە ـــی ت ـــتوی و خـــۆڕاگری گنجكـــی الیك  ئم ڕووداوە پ
الدنشین نیشان دەدات ك لپناوی پارستنی كرامتـی خۆیـدا 
 ژی بكـاتت دەسـتدرودەی ت كدەكوژ سو كر ئك ھن

ئمش ئو دەاللت برھم . سری، بكو خۆیشی دەكوژـت
ــی ب كــردەوە  ــی الد ــیم وەكــو گنجك ــانی حك ــت لوقم ندەھ

ی پاراستنی كرامتی خۆیدا دەستبرداری ژیانی خـۆی لپناو
ئمش بشـــك ل دەرخـــستنی ســـیما و ڕەســـنایتی . دەبــت

كولتووری الدی كـوردەواری ك جـۆرە كسـایتییك برھم 
لـرەدا . دەھنت ب ئاسانی ملكچـی و ڕیـسوایی قبـووڵ ناكـات

ـــر ســـیمای  ـــدولجباردا جـــاركی ت ل كســـتی ســـرھنگ عب
ــد كســتییكی كســ تی عراقیمــان بــۆ ئاشــكرا دەبــت ك چن

ئگرـــــسیڤ برامــــــبر بوانی ك دەســــــتی بســــــریاندا 
دەشكت، ھروەك ل برامبریشدا چند كستییكی الواز و 

ل . بئیـــرادەی ل برامـــبر ئواندا ك ل ســـرووی ئوەوەن
ـــت ك كســـتی لو وـــان دەردەك ـــبر ئوەدا بۆم قمـــانی برام

ــــری  ــــوردی، ھگ ــــشینی ك ــــو كســــتییكی الدن حكــــیم وەك
خاسـتكانی كسـتی عراقـی نیـی، ئو كسـتییی ك دكتـۆر 
علی وەردی كۆی ڕەھندەكانی خستۆت بردەم لكۆینوەوە 
ــــــــی  ــــــــشتووە ك كســــــــتی عراق و ســــــــرئنجام بوە گی

ــی كســـتییكی الوازی شــلۆقی بئیــرادەی، ناتوانــت لســر پ
لــرەوە دەتــوانین بــین ھر ئو كســتیی . خــۆی ڕابوەســتت

ـــــۆ  ـــــووە ب ـــــاری ســـــرەكی ب ـــــی ھۆك ـــــی عراق الوازەی مرۆڤ
 رەكان لركوتكســ مــست دروســتبوونی دیكتاتۆرەكــان و سی
 كتییســك خــۆی كالی رمانــدەیش لرۆكی فراقــدا و ســع

واوەتی خاسگری تو ھم ھاتووە و ئرھوە بو واقیعل ت
ـــی تریـــشوە ئو  ـــسیڤكانی كســـتی عـــراقی، ل الیك گرئ



 

ــۆ دروســتبوونی ئوی  ــووە ب ــاوەرەی ك ڕگخۆشــكر ب جم
دیكتاتۆر، ئاڕاستكی تری كستی عراقیی ك ئاڕاست الواز 
ــــكچكی، ك ئویــــش كســــتی زۆریــــنی كــــۆمگی  و مل

راقییرەدا زیاتر. عل ین كوەش بئ ر دیارە دەبسل قس 
كســـــتی عرەبـــــی عـــــراقیی، چـــــونك كـــــورد ل ڕاســـــتیدا 
پیوەندییكی ئوتۆی بو وتوە نیی ك ناوی عـراق، بم 
داگیركردنــــی بشــــكی وتــــی كــــوردان ل الین عــــراقوە و 
كـــاریگری پروەردە و كولتـــوور و عقــــی عراقـــی لســــر 

ــووە و ھردوو خاســتی  الوازی و كســتی كــوردی دەركوت
ملكچی و ل ھمـان كاتـدا جۆرـك ل ئگرسیڤبوونیـشی تـدا 

  .خوقاندووە
  

  ئامینی كچی وەھاب و ملیك كیكاوس و عشقكی ڕۆمانسی
كیكاوس و ئامین ھردووكیان خكی گوندی بـۆرە قن 

كـــــات پــــنج الوەكی بـــــۆرە ق ڕاگیانـــــدن . و ھــــاوتمنن
ـــــان مژووییكیـــــان بوكـــــردەوە،  دوو كس ب ئاشـــــكرا پی

ناخۆش بوو ك ئو پنج كس بیاریان داوە پیوەنـدی بـكن 
ب ســـوپاوە، ك یكمیـــان مســـتوورەی ھاوســـری ســـیامند 

مستوورە پی . بوو، ئوی تریشیان ئامینی كچی وەھاب بوو
ــــاندا نڕوات،  ــــ لگڵ ئو الوە ڕەبن وا بــــوو ســــیامند دەب

ـــدا ـــونك ئم ژن و من ـــاوەڕوانی . ی ھیچ ـــامین چ ـــات ئ ھاوك
ئوەی دەكرد ملیك كیكاوس ب زووترین كات بـت داوای و 

ــت بیخواز . ــرت و ن بم ن ســیامند گــوی ل مســتوورە گ
ملیـك ب ئـامین . ملیكیش ئو كات دەیتـوانی ئـامین بخوازـت

ـــشت و ھر ك گڕایوە  ـــژە ناكوەنـــدە درنـــگ ئـــت جدە
سیامندیش پاساوی بـۆ چـوون نـو سـوپا ئوەی . تدەیخواز



 

پیوەندی خـاونی . ك چیتر ناتوانت ل كوندا خۆی بشارتوە
 ـــت ك ردەوام دەبر بـــین ھ ـــاوس دوور ل بین ـــامین و كیك ئ
وـــــنی پیوەنـــــدییكی ڕۆحـــــی ڕاســـــتقینی ل الدیكـــــی 

ــــك . تپوتــــۆزاوی و ل ســــردەمی جنــــگ و ماورانیــــدا ملی
ت كمــۆ نــاویش بنــگ و ناوبرەكــانی جب ــتیكــاوس دەچ

 ــامین ــۆرە ق و ھمــوو جــاركیش ك ئ ــدی ب ــۆ گون ــتوە ب د
دەبینـت، ئـامین ھمــان پرسـیاری لــ دەكـاتوە ك داخــۆ كی 
 ــت، واتم دەبــان وە ــی ئویــش ھر ھم ــت؟ وەم دەیخواز

  .دوای جنگ دەیخوازت
یی بت ملیك كیكاوس دوو مانگ پش ئوەی جنگ كۆتا

بر بۆردومانی فۆككانی ئران كوت و ب شوەیكی خراپ 
ئو خــۆی ئو كــات زانــی ب تواوی . ســر و ســیمای ســووتا

ســیمای شــواوە و ناشــیرین بــووە ك ســرۆكی پزیــشككانی 
ـــرا،  ـــدا چارەســـر دەك وی تی ئربازییســـ خۆشـــخانو نئ

. وەی سـیری خـۆی بكـاتئاونیكی دای دەست ملیك بۆ ئ
بم كات ملیك سیمای خۆیی ل ئاونكدا بینی، ب تواوی 

ئو تروسـكی ھیوایشـی كـوژایوە ك ئـامینی . بئومد بـوو
چــونك ئم ل ســیمای شــواوی . كچــی وەھــاب پــی ڕازی بــت

خۆیــدا ھســتی دەكــرد ســیمای مرۆیــی لدەســت داوە و ئــستا 
وات .  تــرە نك مــرۆڤكی پــشترئو وەكــو ئفریــدەبوویكی

ــۆڕی بــوو،  ســووتان ھر چــۆن ســیمای ملیــك كیكاوســی گ
زانینــی ملیــك بو گۆڕانكــاریی، ل ناخیــشوە گۆڕانكــاری لم 
كســتییدا كــرد و دووچــاری جۆرــك ل میتامۆرفیــسی كــرد، 
وات ئو ھســتی دەكــرد چیتــر مــرۆڤكی ئوســا نیــی، بكــو 

ـــالۆنچیكی گ ـــووەت ق ـــر ك ب ـــدەوەركی ت ـــان ھر زین ورە ی
. دەشـ مرۆڤكــان ب ئــامینی كچــی وەھابیــشوە لــی بترســن



 

 وە نیـیر ئنگ ھج ت كنم دەھرھب تو دەاللش ئمئ
مرۆڤكــــــــان دەكوژــــــــت، بكــــــــو ھســــــــتی گڕانوە بــــــــۆ 
 ــــدا دروســــت دەكــــات، كرەتاییــــشیان تكی سفریــــدەبوویئ

ەســتاندنی ڕەوتــی سروشــتی ئمش نك ھر شــواندن یــان و
پرەســندنی مــرۆڤ ل گردوونــدا، بكــو پچوانكــردنوەی 

ب مانایكی تر جنگ . ئاڕاستی ئو جوویش برەو دواوە
نك ھر ھۆكاری خونشتن و ورانكـردن، بكـو كـاریگری 
نرنــــی لســــر یاســــاكانی سروشــــت دەبــــت و ھارمۆنیــــای 

  .سروشتیش دەشونت
وەی ك ل نخۆشــخانك دــت دەرەوە، كیكــاوس دوای ئ

دەگڕتوە بۆ گوندی بۆرە ق، بم كاتـك دەگڕـتوە بـۆ 
 ی كیو نـاممیـان ئكوە یتودوو شتی بیر دەك گوندەك
ئــامینی كچــی وەھــاب بــۆی نووســیبوو ك حكــومت ب نیــازە 
ھمـــــوو گونـــــدەكانی كوردســـــتان ســـــزا بـــــدات و ســـــزاكش 

دن و ڕووخانـــــــــدنی گونـــــــــدەكان و لنـــــــــاوبردنی ورانكـــــــــر
كانیانبـوو . دانیشتوان منـدا و كـچی دووەمیش دەنگی ئخا

ك ل ژووری نخۆشخانكدا گوی لبوو داوای ڕزگاركردنی 
دەكرد و دەیگوت ل چـاڵ دەری بھـنن ك لرەشـدا ئامـاژەیك 

یدا ھبنـــی بیـــرەك رحـــاڵ . بـــۆ گیرخـــواردنی یوســـف لھ ب
ـــــدای دەنـــــگ و ھـــــاواركردنی پاشـــــ تر دەردەكوـــــت ئو من

 ل ند كیكـــاوس، ھاوكـــات ســـیاملیـــك كالی م یـــشتووەتگ
ـــــــشت  ـــــــدا لســـــــر پ دەرەوەی قی زینـــــــدانیكردنی دیلكان
ڕاكــشابوو، ســیری ئاســمانی دەكــرد ھمــان دەنــگ و ھــاواری 
 یو كچـۆدواتر بـۆی ڕوون بـووەوە ئ كی بیست كیكچۆ

ـــات ل ـــن، چـــونك شـــونكی زۆر داوا دەك و چـــا دەری بھ
نگرانكـراو . تی ووە بـۆرە قتڕند دەگسیام دواتر كات



 

ئو ب خمبارییوە . دەزانت ژن و منداكی ئنفال بردوونی
لگڵ ئو چند كسی ئـاوایی ك ل ئنفـال بجمـاون ژیـان 

 تـــا ســـرئنجام دوو شـــتی ســـیر ڕوو. دەســـت پـــ دەكنوە
 ڵ دەگــاتیـسنــاوی ف ك بسـك ك وەیمیـان ئكدەدات، ی
گوندەك ك پشتر ل ئنفـالی گونـدەكدا بشـداری كـردووە و 

بــۆ . گــوای ویــستویتی ســورمی كچــی ســیامند ڕزگــار بكــات
ئو مبســتش كــچكی ل شــونكی چپكــدا شــاردۆتوە، 

ك . دواتـــــر بواریـــــان نداوە بگڕـــــتوە بـــــۆ الی ئو منـــــدا
دەردەكوـــت ئو كیـــژۆی دەنگـــی ب ســـیامند و ب ملیـــك 
 ند بوو كی كچی سیامیشت دەنگی سورمیكاوسیش دەگك
ــــــگیدا وشــــــك  ــــــاركردنی دەكــــــرد، بم لو ج داوای ڕزگ

ڕووداوی دووەم دەركوتنــی تارمــاییك بـــوو ل . بووبــووەوە
 ل گونـدی بــۆرە قی ورانكـراو ك شــوان خكـی گونــدەك

یكم جار وایان زانـی ك ئوە تارمـایی . زۆر شون دەیانبینی
شــــــــڕە، بم دواتــــــــر بۆیــــــــان دەركوت ك تارمــــــــاییكی 

زمانســتیكــاوس بــوو. بلیــك كش مو تارمــاییئ دوای . ك
ئوەی ك ھموو سر و سیمای سووتا، خۆی ل دەوروبری 

 و گونــــــدی بــــــۆرە ق حشــــــار دەدا و شــــــوان دەردەكت
خكـــــیش ب ئـــــامینی كچـــــی وەھـــــاب و بـــــاوكی لوقمـــــان و 
. سیامندیشوە وەكو تارماییكی بستزمان سـیریان دەكـرد

ــــی ئاســــاییوە  ــــی ل مرۆڤك وات ڕووداوی ســــووتاندن ملیك
ئمش دیــــسان وەكــــو دەرھاوــــشتی . گــــۆڕی بــــۆ تارمــــایی

  .نامرۆڤانی جنگ لك دەدرتوە
حـــی ســـورمی منــــدا، ل الیك ڕۆحكـــی خـــاون ك ڕۆ

دەنگی ل برز دەبتوە، ئو دەنگش ل دوورترین شـونوە 
دەبیسترێ، ك دیارە دەنگی ڕۆحكـی خـاون ك ھـیچ دیـوار و 



 

بربســتك و ھــیچ دووریــیك ناناســت و ڕۆح خاونكــانی 
ل الیكـی تریـشوە . تر ل ھر شـونك بـن دەتـوانن بیبیـستن

م كی عاشق كوەی ڕۆحی مرۆڤرباری ئس ،یكاوسلیك ك
ك جســـــــــــتی ب تواوی شـــــــــــواوە، بم ئو ڕۆح ھر 
پیوەست و ئالودەی ئو زدەی ك تیـدا لدایكبـووە و گورە 

ئمش ئو . بووە و ئامینی كچی وەھابی تدا خۆشویـستووە
دەاللت برھم دەھنـت ك شــت و ئفریــدەكراوە خاونكــان 

ــــــان كۆتای ــــــامرن، ی ــــــانت كارەســــــات و ن ــــــایت، تن یــــــان ن
ــانی ڕۆژگــاریش تنیــا دەتــوانن شــوە و فۆرمیــان  بارگرانییك

  .بگۆڕن و ناتوانن كار ل گوھر و ماھیتیان بكن
ــانی بــاوكی جــابردا، تیــران بــسروشون و  ل گانوەك
شتكی لبارەوە ناگوترت، ھر چۆن لو نامیدا ك ژنكی 

چی سوورەوە بۆ سیامندی نووسـیبوو، سیامند ل ڕگی خا
كــی نیــیوایــران ھــیچ ھــی گوتبــوو تــاردە . پ ئمش ئو دی

ـــسروشون  رباز بزاران ســـنگـــدا ھج ل ـــوو ك ئاســـایی ب
وات . بــوون ك دواتـــریش زۆرینیــان ب ونبـــوو دەدران قم

مرۆڤكـــــــان ون دەبـــــــوون ك ئوەش مانـــــــای ســـــــینوە و 
ــوون و ن ــاوچوونی ب ــژووی ئو مرۆڤــانی ك لن و م اســنام

 جــدوای خۆیــان ب ك لیوەی ھــیچ نیــشانئ یـان بــزۆرین
  .بھن كۆتایی ب ژیانیان دەھات

سیامند وەكو كستییكی توەریـی ل چیرۆكـی دووەمـی 
 ل یــادەبوونی ھ ــرین ئام ــۆرە قدا، زۆرت ــی ب ــانی كوتن ڕۆم

ەی ل ھرشــكدا بــ ســیامند دوای ئو. ڕووبری گــانوەدا
ترس و بۆ ڕزگاركردنی ڕۆحـی خـۆی ل سـختییكانی جنـگ 
شاو برەو دوژمن دەبات، نك بۆ ئوەی دوژمـن بـشكنت، 
ــدانی  بكــو بــۆ ئوەی بكوژرــت و لو بدبختیــانی نــو می



 

بم ئو قــاچی دەپكرــت و پاشــان ب . جنــگ ڕزگــاری ببــت
ە و ل یكـك ل ئۆردوگـای دیل دەگیرت و قاچی دەبـدرتو

لو مـاوەیدا . دیل عراقییكاندا ماوەی شش ساڵ دەمنتوە
 تی پــك سـووكایلـت، گختـی دەبیندبك ناخۆشی و بلگ

ئم بــجگ لوەی ك دیلكــان وەكــو ئــاژەڵ مــام . دەكرــت
ــــــوەبرانی  ڕكــــــان و بن دیلالی م لــــــسان ئ دەكــــــرن، دی

شوە ك ئرانــی بــوون ھر خــراپ مــام ئۆردوگــای دیلكانیــ
ــت ــان . دەكر ــان خــراپ مامی پاســوان و ســربازە ئرانییك

ــن ك ب دیــل گیرابــوو ــرد وەكــو ســربازكی دوژم دیــل . دەك
عراقیكــان خــراپ مامیــان دەكــرد، چــونك ئو كــورد بــوو، 
شیعكانیش چی ئرانی و چی عراقـی خـراپ ڕەفتاریـان لگڵ 

ئمش ك گـەرەوە بۆمـان . ك ئو سـوونن بـوودەكرد، چون
دەگـــــتوە ھگـــــری چنـــــد گوتـــــارك ك ل ســـــرچاوەی 
ــن، بم ب گــورەی ســیامند یك ئاڕاســتیان  ــاوازەوە د جی
ھی ئویش ئوەی ك ھموویان ب ئویتری نیار و دوژمـن 

ئمش ل ئاسـتی قووـدا ئو دەاللت برھم . سـیری دەكن
ھنت ك كورد عراقـی نیـی ئگینـا سـیامند لبرگریكـردن دە

ل عراق ب دیل گیـراوە كچـی سـربازە عـراقیی عرەبكـان 
ك وەكو ئو ل شڕكردندا بۆ عراق دیل كراون، دەبوو وەكو 

ندیان بكـرداییری سیامخۆیان س ك لكوە ڕوو . یم ئب
 ك عرەب نــــــــــادات، ئمش ئو ڕاســــــــــتیی دەســــــــــلمنت

عراقییكان ناتوانن شووناسـی عراقیبـوون ب كـورد ببخـشن 
 كـــانی لند و ھاوڕشـــداریكردنی ســـیامش بـــی و پر بو ھ
جنگــی برگریكــردن ل غراقــدا جــۆرك ل گمژەیــی، ھمــان 
ــوونی  ــش بانگشــ بــۆ عراقیب ئو گمــژەییی ك كــورد ھمی

ـــات ـــار . خـــۆی دەك ـــان ك زۆر ج ـــدەی ئوە ئرانییك پوپاگن



 

 ن، چـونكوانـیش دیـسان درۆ دەكئ ،رانییكورد ئ ن كدەك
ناتوانن سیری شووناسی سیامند بكن وەكـو ئو ڕەگزەی 
ــانت ناوەكشــی  ــرانیی و تن ــشان دەدەن ئ ــان وای نی ك خۆی

ــــــدای فارســــــی ت ــــــك ل ــــــر . ئیحــــــایكی نزی ــــــی ت ب واتیك
ســیر دەكن مــادەم ل ئرانییكــانیش ســیامند وەكــو دوژمــن 

ھروەك . ڕیزی سوپایكدای دژی وتكی ئوان دەجنگـت
شــیع ئرانــی و عراقییكــانیش تنیــا ل ڕوونــگی مزھبوە 
سیری كسكان دەكن و ئوی شیع بت عراقـی بـت یـان 
ئرانــــی، تنــــانت ئگر ســــربازی نــــو ڕیزەكــــانی ســــوپای 

ر دۆســتــت ھدوژمنــیش ب .پ ب وی ســووننوە ئشــوانچ
ر دوژمـنوە ھـت ئی خۆیـشیاندا بڕیزی سوپاك ت، با لب .

 دەكــــــات ك ســــــترجب و ناكۆكیــــــانردا ئوھگ ش لمئ
 ـــروپ ـــانی دەســـت و گ ـــوانینی پكوەژی ـــاری نت ـــوونت ھۆك ب
ــــــــای، ك ئوەش  ــــــــانی ئم جوگرافی ــــــــی و مزھبییك ئیتنیك

اكۆكی و ملمالنـی سـخت و بردەوام سرچاوەی ئـاژاوە و نـ
یكتـر كوشـتن بــووە لسـر جیــاوازی شووناسـی مزھبــی و 

  .ئیتنیكی
دوای تپڕبوونی ماوەیكی درژ بسر دەستگیركردنی و 

ھرچنـــدە ئو . مــانوەی ســیامند ب دیلتــی شــڕ ڕاوەســتا
قـاچكی پڕیبـوو، بم تـاك ئومـدی ئوە بـوو ك بگڕــتوە 

ی، ئكتـــــۆ و ـــــی دەھـــــات، بم ب ی پتـــــا و وتی ك گ
 ــــدی ــــر گیان ــــوو، دوات ــــدی ســــرەكی ئو ب ئوم وە كڕانگ

سیامند دەیویست بگڕتوە بۆ وتكی، . لوتكی بئومدی
چونك یكم ئیتر ل سـووكایتی پكردنـی پاسـوان ئرانـی و 
دیــــــل عرەب و شــــــیعكان ڕزگــــــاری دەبــــــوو، دووەمــــــیش 

ی ژن و تـاك كـچكی ك كـات بجیھـشت دەگڕایوە بۆ ال



 

ــداڵ بــوو ــی . زۆر من كــات ســیامند ســیری تلفیزیــۆنی ئران
ــۆ  ــی زۆر شــیوەنیان ب ــدا چــۆن خكك ــرد ك ل مزگوتك دەك
مرگی حسن دەكرد ك پش چـواردە سـدە كوژرابـوو، بم 
 ب و كـاتر ئھ یـان دەڕوانـی كو الوانرمـی ئت ل باكانب

ــرانوەلــش ــانی شــڕەوە دەھن ــاتدا ل . او ل برەك ھر لو ك
شاشی تلفیزیۆنكوە بژەرك دەردەكوت و وەسـتاندنی 

ھر ئو كـات ل شاشـی تلفیزیـۆنكوە . شڕ ڕادەگینت
چند ئایتویكی بینی لو ئایتویانی ك پشتر بۆ مـاوەی 

رد، ئـــستا ھشــت ســاڵ باســی خـــر و چــاكی شــڕیان دەكــ
لم . كوتــــن باســـــكردنی خـــــر و چـــــاكی وەســـــتانی شـــــڕ

ــەرەوە پیوەســت ب كســتی ســیامند و  گ دا كــراف پرەگ
 ــــــت ك ووە دەردەكوە، ئیتــــــو بۆمــــــان دەگڕوانینــــــی ئ
مرۆڤكان چۆن ل سایی سیـستم شـمولی و تۆتالیتارەكانـدا 
ــــان ــــی بارودۆخك پ ــــست ب ــــو پوی ــــك و وەك رئام ــــن  دەب

ــــن ــــت و دەدو دەكر ــــ ــــان پ ــــش . ڕەفتاری ــــان چــــۆن ھمی ی
ڕادەھنرن بۆ شانازیكردن ل الیكوە و گریان بۆ ڕابردووی 
لدەستچوو ل الیكی ترەوە، وات چۆن ئستایان ل بیر بـكن 
و بــــۆ مــــژوو بــــژین، مــــژوویك ك ڕەنــــگ ل ڕووی بھــــا 

ـــت ر بوھگ ـــ ـــووچ و ب ـــانوە پ ـــدا ڕۆ. مرۆییك ژان ل كاتك
ترمی سدەھا الو ل برەكانی جنـگوە ڕوو دەكنوە شـار 
ــــی  ــــوو ھگران ــــدەكانیان، كچــــی لســــر ئاســــتی ھم و گون
مزھبـــی شـــیع شـــیوەن بـــۆ حـــسن دەگرـــت ك ھزار و 

بم ئو گنجانی . چوارسد ساڵ بر لم گنجان كوژراوە
ـــارەكی ئـــران و ع ـــستا و ھردوو ڕژـــم تۆتالیت ئ ـــراق ك

ڕۆژان دەیاندەن بكوشت، ھیچ بھایكیان نیی و ھندێ جـار 
ـــاك ـــشیان دەنووســـن ناپ ئمش پردە ل . لســـر تابووتكانی



 

ڕووی ئو عقیت ھدەمات ك ئستا دەكوژت و ڕابردوو 
پیــرۆز دەكـــات، ڕابـــردوویك ك بـــۆ ئـــستا جـــگ ل ھۆكـــاری 

  .یئاژاوە و ناكۆكی و خونشتن ھیچی تر نی
ھروەك ل الیكــی تــرەوە ئم دیمنـــی شینوشــپۆڕە بـــۆ 
مردنـــی كســـك بـــا ئو كســـ ل ھر ئاستكیـــشدا بووبـــت، 
نبوونی شووناسی تـاككس ل كولتـووری كۆمگكـانی ئم 
ناوچیدا نیشان دەدات ك چۆن بـ بیركـردنوە و مگلئاسـا 

ن، بــدە شــیوەن دەگش چــواردە ســــ ــی پ ــۆ ڕووداوك م ب
ــی الیــان ــایكی نی ــیچ بھ ــستا ھ ــانی ئ ــی الوەك ھروەك . مردن

 بـی نیـشان دەدات كزھنـدەواری می خوشووناسی نوخبب
بـــــ ئوەی . لم ڕووداوەدا ئایتوكـــــان نـــــونرایتی دەكن

كـات جنـگ دەسـتی پـ . خۆیان ھـیچ ڕاوبۆچوونكیـان ھبـت
ل جنگـدا كرد ئوان كوتن ھانـدانی خـك بـۆ بشـداریكردن 

ئم . بوەی ك كاركی چاك و جنگـی خـودای دژی شـیتان
ب گــورەی ئرانییكــان، ب گــورەی زۆریــنی پیــاوانی ئــایینی 
 نگــــــی ســــــوپای ئیــــــسالم بــــــوو دژی فارســــــــــــراقیش جع

وات پیـاوانی ئـایینی ھر الیك ب ئـارەزووی . مجووسییكان
ــان دەدوان ــ. ترۆپكــی دەســتی وتكی خۆی اتكیش شــڕ ك

دەوەســتت دەســتبج پیــاوانی ئــایین دەكون باســی چــاك و 
ئمش لـوتكی دووڕوویـی پیـاوانی . حسناتی شڕ وەستان

ئایینی ئم نـاوچیی و ئوەش دەردەخـات ك چـۆن پاشـكۆی 
دەســـتن و نـــاتوانن نـــونرایتی ڕاســـتی و بنمـــا ئاشـــتی و 

مئ ن ككــانی ئـــایین بــكتخوازییدالع پـــای ل ككــیـــان ی
كوات لـــرەدا ئوە ئاشـــكرا دەبـــت ك . ســـرەكییكانی ئـــایین

پیـاوانی ئـایینیش لم جوگرافیــایدا نـاتوانن لســر پـی خۆیــان 
ڕابوەستن و بو جۆرە ل ڕەوایتـی شـڕ بـدون ك ل ئایینـدا 



 

ھــاتووە ك ئویــش تنیــا شــڕ ل كــاتی برگریكــردن ل خــۆدا 
یتی ھڕەوای.  

ــــەرەوە ئوەمــــان بــــۆ دەگــــتوە ك ڕۆژــــك بیــــار گ
ـــــت ھزاران مـــــین لو ڕووبرە جـــــوگرافیی تســـــكدا  دەدر
بچنرت ك كوتووەت نـوان ھردوو سـوپاكوە، ئویـش بـۆ 
ئوەی ئگر دوژمن ھرشی ھنا بكوت بسـر ئو ھمـوو 
میندا، ك ئوەش بشكی زۆری سوپای دوژمن دەكوژـت و 

م ئك باشــــــــی ل وەش نــــــــاتوانن بنــــــــدامیان دەكــــــــات، ب
ــــنوە ــــك بب ــــشوە . ســــنگرەكانی ئمــــان نزی ل الیكــــی تری

ـــرش  وا ھئ ـــت ك نئاگـــا دەھمـــان بكـــان ئوەی مینـــن تقی
شـوی . دەست پ دەكات و پویست ئامادەبن بۆ برگریكردن

دواتـــر ب تقیــــنوەی چنـــدین مــــین ھردوو ســـوپای نیــــار 
راقییكان وا ھست دەكن ك سـوپای ئـران دەورووژن و ع

ھرشی ھناوە، بم بجگ ل تقی مینكـان ھیچـی تـر ڕوو 
ـــــــــادات ـــــــــت كوا ڕەوە وشـــــــــتركی . ن وـــــــــانی دەردەك بی

بیاباننـــــشینكان وـــــ بـــــوون و كوتـــــوونت نـــــاو كـــــگی 
مینكـــانوە و ژمـــارەیكی زۆریـــان لـــ كـــوژراوە و چنـــدینی 

ــان پڕیــوە  ئمش ئوەمــان بــۆ . و برینــدار بــوونتــریش قاچی
 ـــدان ـــی ك دڕن ـــوونوەرە نی ــــ ھر ئو ب دەردەخـــات ك مرۆڤـ
یكتـــر لنـــاو دەبـــات، بكـــو ب جۆرـــك دەیوـــت كـــۆنترۆی 
سروشت بكات ك بوار بۆ كۆی بوونوەرەكانی تر نھـتوە 
و كارە نادروستكانی لپنـاوی خۆیـدا بردەوام بـۆ سروشـت 

وات مــرۆڤ ھر . كــانی سروشــت زیانبخــشنو كــۆی ڕەگزە
چۆن بشكی دەبت ڕەقیـب بسـر بشـكی تـریوە و نك 



 

ھر ئازادی و مافكانی داگیر دەكـات، بكـو زۆر جـار بـوونی 
ــــدا  ــــاوی خۆی ــــان شــــوە لپن ــــریش دەســــنوە، ب ھم یكت
ـــاو  ـــاو سروشـــتیش لن ـــری ن ـــدەبووەكانی ت ـــوونوەر و ئافری ب

ەاللت برھم دەھنـت ك چـۆن مـرۆڤ ئمش ئو د. دەبات
ب ھموو شوەیك سروشت پیس و ناشیرین دەكات و چـۆن 

وشترەكان ھیی ئوەن ك ب . ھارمۆنیای سروشت دەشونت
 وەربگــرن ك یو ژیــنگــژ لن و بچــن و چئــازادی خۆیــان بــ
لگڵ سروشتی ئواندا گونجـاوە، بم مرۆڤكـان بـ ئوەی 

وونی ئو بــوونوەران بـكنوە بــۆ پاراســتنی ھـیچ بیرــك ل بـ
دیارە مرۆڤـــ بگـشتی و . خۆیان مین دەچنن و ئوان دەكوژن

ــــــانی  ــــــایخ ب ژی ــــــیش بتــــــایبتی ئو ب مرۆڤــــــی ڕۆژھت
ــان  ــدا بخوی ــاوی خۆیان ــا لپن ــادەن، بكــو تنی ــدەوەران ن زین

تنانت كات سرھنگ پاشی سـ . دەكن، یان دەیان پارزن
 دـت نزیــك شــونی تقینــی مینكــان، جنــو ب وشــترەكان ڕۆژ

ئمش ئوە دەگینـت ك . دەدات ك مینكانیان لدەسـتداون
بالی سرھنگوە بھای مینكـان زۆر ل بھـای وشـترەكان 

ئگر ل ڕوویكــی تریــشوە ســیر بكیــن وشــتر ك . زیــاترە
 ،خـۆداگرتن و قوربانیـدانالری و ددانبمـای سـقانــدنی ھت ل

مینكانیــــــشدا جۆرــــــك ل قوربــــــانی دەدات ئگرچــــــی ئو 
ئوەتا ئو مینـانی ك دانـراون . قوربانیدان ب برنامش بت

بـــۆ ئوەی ب ســـربازانی دوژمنـــدا بتقـــنوە، ب وشـــترەكاندا 
  .دەتقنوە و بوەش سربازەكان لو مینان ڕزگاریان دەبت

 وە دەكات كەرەوە باسی ئش ساڵ دوای كوشتنی گش
 یش لدوو ســـا ـــاتر ل وشـــترەكان شـــڕ وەســـتا و پـــاش زی



 

ئویـش . وەستانی شڕ سـیامند وەكـو دیـل درایوە ب عـراق
ڕاســـتوخۆ گڕایوە بـــۆ بـــۆرە ق ك ســـروەختی ڕاپڕیـــن 

ئو كـــات بـــۆرە ق و زۆربی ناوچكـــانی كوردســـتان . بـــوو
ك قــاچوە دەســتیكرد ب ســیامند ب ی. چــۆڵ و وــران بــوون

دروستكردنوەی خانووە ڕووخاوەكی و ھر لو كـاتدا ئو 
كســــانی ك یكمجــــار برەو بــــۆرەق گڕانوە ئــــامینی 

ك ئمـان ب ڕـكوت ل . كچی وەھاب و باوكی لوقمـان بـوون
سیامند دواتـر زانـی ك ژن . شاوی ئنفال ڕزگاریان بووبوو

دواتــر نــامیكی بــۆ ســرۆكی . دوونــیو منــداكی ئنفــال بر
ــراوە و  ــی بدیلگی ــدە نووســی ك ئو ســربازكی عراق فرمان
تـاكو ھــاتووەتوە ژن و منـداكی ل الین ســوپای عــراقوە 

دواجار وەمیان دایوە ك ل كشكانی باكوردا ژن و . براون
ل ڕاستیدا دەش چند نموونیكی وەھا . منداكی تیاچوون

ـــرەدا لم لـــت، ببجۆراوجۆرەكـــانی كوردســـتان ھ نـــاوچ 
ڕاســتوخۆ نووســر وــنی ئو ســربازە دیــلی دەوروبری 
 وە كــــــات ــــــاوی عاســــــی برجســــــت دەك ــــــاڵ ب ن چمچم

م جـــۆرەیی بـــژووەكم . مكی كـــاش مـــاوەی ب ھرحـــاڵ پ
شوان سیامند گوی ل دەنگی كچۆیك دەبوو ك ھـاواری 

دواتــر ك ئــامینی كچـی وەھــاب گــوی . ری بـكندەكـرد ڕزگــا
. لو دەنـگ بــوو گــوتی ئوە دەنگــی ســورمی كچــی ســیامندە

 ــاری ل ــسانیی ھی زۆر ك ئم ڕووداوەش ك ســیمایكی ئف
. ســیامند كــرد و ھســتی دەكــرد كــچكی ل دایكــی ون بــووە

ھاوكات ئو . بۆی ئوەش ئوەندەی تر خمكانی زیاد دەكرد
ە خـانقینییش ك ویـستبووی سـورم ڕزگـار بكـات و سرباز



 

ل جگیكدا شاردبوویوە و دواتر نیتوانیبوو بگڕـتوە بـۆ 
ئو شون، بردەوام گوی ل دەنگی سورم بـوو ك ھـاواری 

ـــاش دوو ســـاڵ ئو . ڕزگـــاربوونی دەكـــرد ـــی پ ـــازاری ویژدان ئ
 لو سربازەی گڕاندەوە بۆ گوندی بۆرە ق تا ڕۆحی خۆی

ســـرئنجام لگڵ ســـیامند و . ئـــازارە ســـخت ڕزگـــار بكـــات
ئامین و باوكی لوقماندا ئو شونیان دۆزییوە ك سـورمی 

كات شونكیان ھـدایوە سـورم بریتـی . تدا شاردبووەوە
ئمش سیامندی ل مرگی كچكی . بوو ل ئسكپیكرك

زارە سختكانی مرۆڤی لرەدا نووسر ونای ئا. دنیا كردەوە
كوردمـان بــۆ دەكــات ل سـایی جنــگ و لژــر فرمــانەوایی 

ھاوكات ئو وـن ئرنیـیش برجسـت . سرۆكی فرماندەدا
 مــــــوو كارەســــــاتو ھـــــــ پــــــاش ئ دەكــــــات ك چــــــۆن مرۆڤـ
دەستبرداری ژیان نابت و ئوەتا دەبینین سیامند و ئامینی 

سـانی تـری خكـی ئـاوایی كچی وەھاب و بـاوكی لوقمـان و ك
 یان و دوای برانكردنــــــــــی گونــــــــــدەكدوای و بــــــــــۆرە ق
ــاونتوە  ــكك، ئوانی ك م كی زۆری خشــــالبردنی ب ئنف
ھر ك ھلكیـــــان بـــــۆ ڕـــــدەكوت دەگڕـــــنوە و دەســـــت 
ـــر  ـــان و جـــاركی ت دەكنوە ب دروســـتكردنوەی خانووەكانی

. ســــت پــــ دەكنوەگونــــدەك ئــــاوەدان دەكنوە و ژیــــان دە
ئمش ئو بــارە سروشــتییی ك ب درژایــی مــژوو مرۆڤــی 
تـــدا ژیـــاوە و ھر ئم كـــۆندان و بردەوامیشـــ ل بـــوونی 
ــاكردن و  ــار و ســرچاوەی بین ــدا ك ھۆك ــانی مرۆڤ ئنتۆلۆجی

كانتیینــانی شارســتانمھرھوە و بــاوەدانكردن لــرەدا ب . ئ
 نووســر ونیكــی واقیعیــانی ئاشــكرا ئوە دەردەكوــت ك



 

 سـترجردوونـدا بگ ش لگمرۆڤــ وەكو تـاكو وەكـو كـۆم
ـــادات و ل جـــووی  ـــز كـــۆڵ ن دەكن ك بـــوونوەرك ھرگی

ردەوامدایردەوامی ژیان و بـوون و . برچاوەی بوەش سئ
كانتییئاوەدانی و بیناكردنی شارستان.  

ایی چیرۆكـــی یكم لـــرەدا ھاوشـــوەبوونك لنـــوان كۆتـــ
وات كوتنی دیمشق و كوتنی باوكی جابر و كوتنی تیمور 
 وات ،یڵ چیرۆكــی دووەمـــدا ھگیمــور، لوەی تــسانو ھ
كوتنــــی بــــۆرە ق و دواتــــر كوتنــــی ســــوپاكی ســــرۆكی 
فرمانــدە ل كوردســتان و پاشــانیش دروســتكردنوەی بـــۆرە 

ــــرۆككدا دوای ل ھردو. ق و كۆتاییھــــاتنی ســــرۆك و چی
ـــاكردنوە  ـــسانوە و بین ـــردن، ھ ـــن و كوشـــتن و ورانك كوت

یھ . ــۆرە ق ــانی ب ــارە ســرەكییی ك ڕۆم ئمش ئو گوت
برھمی دەھنـت، ك گوھرەكی ئوەی ھمیـش ئیـرادەی 
ـــان،  ـــژەدان ب ژی ـــاكردن و در ـــۆ دروســـتكردن و بین مـــرۆڤ ب

زانڕەنگریـــزەی شـــغ زتـــرە لھكـــدان و بی مـــرۆڤ بـــۆ ت
ــــاوبردن ــــردن و كوشــــتن و لن ــــاری . ورانك ھر ئمش ھۆك

وەچوونشرەو پردەوامی و بب.  
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