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لەبارەی مێژووی ڕۆمانی كوردییەوە

د. عەبدوڵاڵ ڕەحمان
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی پەروەردە(

)١ - ٢(

كۆمەڵگــەی كــوردی لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدە 
ڕووبــەڕووی  بیســتەمدا  ســەدەی  ســەرەتاكانی  و 
لەگەڵیــدا  كــە  هــات،  كرانەوەیــەك  و  هــەژان 
شــڵەژانە  و  گــۆڕان  ئــەو  گێڕانەوەیــش  هونــەری 
لــە ئاســتی نوێخوازیــدا  دەیگرێتــەوە كــە ئەمــەش 
خــۆی دەبینێتــەوە. ئــەم گۆڕانانــە پێوەندییــان بــە 
وەرچەرخانێكــی گەورەتــرەوە هەبــوو كــە هۆكارەكانــی 
بــۆ گۆڕانــە سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەكان 
دەگەڕێتــەوە كــە ناوەرۆكێكــی نوێیــان بــە جەســتەی 
ئەدەبــی كــوردی بەخشــی و گۆڕانــەكان لــە ئاســتی 
شــیعر و هونــەری گێڕانــەوەدا بــە ڕوونــی هەســتیان 
دەســتپێكردنی  لــە  خــۆی  ئەمەیــش  دەكــرا،  پــێ 
لــە  و  دۆزییــەوە  نوێــدا  ئەدەبــی  بزووتنەوەیەكــی 
ــە  ــەوە ل هەمــان كاتیشــدا هونەرێكــی دیكــەی گێڕان
ــان  ــرۆك و ڕۆم ــە شــێوەی چی فۆرمــی پەخشــاندا ل
هەڵــدا.  ســەری  شــانۆیی  ئەدەبــی  و  گوتــار  و 
پێوەندیكردنــی  ئەنجامــی  لــە  ســەرهەڵدانە  ئــەم 
كۆمەڵگــەی كــوردی بــە كۆمەڵگەكانــی دەوربــەری 
و كاریگــەری و كارتێكردنــی كۆمەڵگــەی ئەوروپــاوە 

ــوە ڕەوت و هــزرە فەلســەفی  ــەوە كــە لەوێ ــە کای هات
ڕوانگەیەشــەوە  لــەم  پێگەیشــت.  ئەدەبییەكانــی  و 
میللەتانــی ڕۆژهــەاڵت ئاشــنای چیــرۆك و ڕۆمــان 
بــوون. ئەگــەر بــە وردی بڕوانیــن، دەبینیــن ئــەو 
میللەتانــە ســەرەتا بەیەكــەوە ئاشــنای دوو جــۆر 
ژانــری ئەدەبــی دەبنــەوە كــە چیــرۆك و ڕۆمانــە 
و  دەكــەن  پــێ  دەســت  چیــرۆك  بــە  زیاتریــش  و 
و  ئەزمــوون  كەڵەكەبوونــی  ئەنجامــی  لــە  دواتــر 
شــارەزابوون لــە تەكنیكــەكان ڕوویــان لــە ڕۆمــان 
ئەوروپاییــدا  ئەدەبیاتــی  لــە  ئەمەیــش  كــە  كــرد 
ــدا،  ــی ئەوروپایی ــە ئەدەب ــە ))ل ــە، چونك پێچەوانەی
ــداوە(( )د.  ــە پێــش چیــرۆك ســەری هەڵ ڕۆمــان ل
عــادل گەرمیانــی، ٢007:6٢(، دیــارە ئەمــەش 
پێوەنــدی بــە گۆڕانــی بارودۆخــی كۆمەاڵیەتــی و 
ئابــووری و ڕۆشــنبیری ئــەو كۆمەڵگەیانــەوە هەیــە 
كــە كاریگــەری لەســەر گەشــەی خەڵــك كــرد و 
ڕۆمانــی چەنــد بەرگــی ئــەو هەڕمێنــەی جارانــی 
نەمــاو خەڵــك هۆگــری خوێندنــەوەی چیرۆكێكــی 
كــورت بــوون، لەجیاتــی ڕۆمانێكــی دوورودرێژ. لەم 
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چوارچێوەیەشــدا عــەرەب و تــورك و فــارس ســەرەتا 
بەچیــرۆك دەســتیان پــێ كــرد و دواتــر دەســتیان بــە 
نووســینی ڕۆمــان كــرد، بــە هەمــان شــێوەش لــە 
ئەدەبــی كوردیــدا چیــرۆك پێــش ڕۆمــان كەوتــووە، 
ــدا تەمەنێكــی  ــی كوردی ــە ئەدەبیات ــە ڕۆمــان ل بۆی
درێــژی نییــە و لەچــاو شــیعر ژانرێكــی نوێیــە، 
كۆتاییەكانــی  لــە  زاراوەكەیــش  خــودی  تەنانــەت 
ســەدەی نــۆزدەدا لەســەر دەســتی شــاعیرێك، نــەك 
ــەوە  ــاو كۆمەڵگــەی كوردیی ــە ن ڕۆماننووســێك دێت
و لــە ئەنجامــی باڵوبوونــەوەی ڕۆژنامــەدا دروســت 
دەبێــت. لێرەشــدا ئــەو شــاعیرە كــە )حاجــی قــادری 
و  كۆمەڵگــە  لەنــاو  ١897(یــە   - كۆیــی١8١7 
ــت  ــە دەبێ ــەو زاراوەی ــدا ئاشــنای ئ ــووری تورك كولت
و لــە شــیعرەكانیدا بــەكاری دەهێنێــت و لــە ژمــارە 
)3(ی ڕۆژنامــەی )كوردســتان ١898 قاهیــرە( 

باڵودەكرێتــەوە:
زەمانە ڕەسمی جارانی نەماوە
چراغی نازم و مونشی كوژاوە

لە دەوری ئێمە ڕۆمان و جەریدە

ئەگەرچــی مەقســەدە، زانینــی بــاوە )دیوانــی 
حاجــی قــادری كۆیــی:99(

بــەو واتایــەی لــە ئەنجامــی پێوەنــدی و بەریەكکەوتنی 
كۆمەڵگــەی كــوردی و كۆمەڵگــەی توركییــەوە ئــەم 
زاراوەیــە هاتووەتــە نــاو ئەدەبیاتــی كوردییــەوە، لــە هەمــان 
كۆمەڵگــەی  ئەوجــا  دەیەیــەك  چەنــد  دوای  كاتیشــدا 
كــوردی و ڕۆمانــی لــێ بەرهــەم هاتــووە، ئــەم دەرەنــگ 
سەرهەڵدانەی ڕۆمانیش بۆ گەلێك هۆكار دەگەڕێتەوە، 

ــاڵ ڕەحمــان،٢0:٢0١4-٢١(: ــە )عەبدوڵ لەوان
- داگیركردنــی كوردســتان و نەبوونــی كیانێكــی 
دژایەتیكردنــی  هەروەهــا  كــورد،  ســەربەخۆی 
كــورد و دابڕاندنــی لــە كولتــوورە نەتەوەییەكــەی و 
قەدەغەكردنــی زمانــی كــوردی )لەســێ پارچــەی 
كوردســتان( كــە یەكێكــە لە ڕەگــەزە بنەڕەتییەكانی 

ــی. ــی نەتەوەی ئەدەب
- نەخوێنــدەواری و نەبوونــی قوتابخانــە، واتــە 
سیســتمێكی پەروەردەیــی كــوردی نەبــووە، دواتریــش 
لەبــەر چەنــدان  كراونەتــەوە  قوتابخانــەكان  كاتێــك 
هۆكار ئاغا و دەرەبەگەكان بۆ نموونە نەیانهێشتووە 
بەمەیــش  بكــەن،  قوتابخانــەكان  لــە  ڕوو  خەڵــك 
نەریتــی خوێندنــەوە بەهــۆی نەخوێندەوارییــەوە لەنــاو 

ــووە. كــورددا دروســت نەب
- دواكەوتنــی بــاری كۆمەاڵیەتــی و نەبوونــی 
هۆشــیاریی تاكــی كــە ئەمەیــش زیاتر بــە بارودۆخە 

سیاســی و ئابوورییەكەیــەوە بەندبــووە.
- ڕۆژنامــە كــە ڕۆڵێكــی بااڵی لە ســەرهەڵدانی 
پەخشــان و لەناویشــدا ڕۆمــان بینیــوە، زۆر دەرنــگ 
لەنــاو كــورددا باڵوبووەتــەوە و كورد لە كۆتاییەكانی 
ــكات  ــی ڕۆژنامــە دەرب ــۆزدەدا توانیویەت ســەدەی ن
و لێرەوەیــش پەخشــانی كــوردی هەنــگاوی بــەرەو 

پێشــەوە نــاوە.
- نەبوونی چاپخانە و چاپكردنی كتێب و نامیلكە.
- ســەختی بــاری ئابــووری كــەوای كــردووە تاكی 
كــورد هەمیشــە لــە خەمــی نانــدا بێــت و كەمتــر ال 
ــەراورد  ــەوە، هەروەهــا بەب ــەر بكات ــە ئــەدەب و هون ل

حاجی قادری کۆیی
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لەگــەڵ قۆناغەكانــی گەشەســەندنی ئەوروپــادا، 
دەرنەكەوتــووە،  بــۆرژوازی  چینــی  كــورد  لەنــاو 
هەروەهــا نەچووەتــە نێــو قۆناغــی پیشەســازییەوەیش 
كــە یەكێكــە لــە هــۆكارە هــەر كاریگەرییەكانــی 

ــان. ــەرهەڵدانی ڕۆم س
ڕووی  لــە  ســەختییەكەی  ســەرەڕای  ژیــان   -
ئابــووری و سیاســییەوە، كەچــی ســادە و ســاكار 
بــووە و پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان ئاڵــۆز و شــێواو 
نەبوونــە، بــەو واتایــەی كــە گۆڕانــی كۆمەاڵیەتــی 
هاتووەتــە  كــوردی  كۆمەڵــگای  لەنــاو  درەنــگ 
ئــاراوە، تــا بەهۆیــەوە ئەدەبــی كوردیــش بیــر لــە 

گۆڕینــی فۆرمەكــەی بكاتــەوە.
یــەك  شۆڕشــە  هەڵگیرســانی  و  شەڕوشــۆڕ   -
تاكــی  كــە هەمیشــە  كــورد  یەكەكانــی  لــەدوای 
كوردی ئاوارە و دەربەدەر كردووە و ناوچە و زێدی 
لــێ وێــران كــردووە، واتــە ســەقامگیری و ئاســایش 
گۆڕانــكاری  سروشــتی  كەشــێكی  تــا  نەبــووە 

بێتەبــوون.
پێویســتی  ئەدەبــی  - ڕۆمــان وەك هونەرێكــی 
و  هەیــە  تایبــەت  لێهاتوویــی  و  كارامەیــی  بــە 
پێویســتی بــە كاتێكــی زۆر دەبــێ، بۆیــە دەرنگتــر 
لــە شــیعر باڵوبووەتــەوە، چونكــە »ڕۆمــان لــەو 
هونــەرە ئەدەبییانەیــە كــە پێویســتی بــە كارامەیــی 
ــژی  ــە، پشــوویەكی درێ ــەت هەی ــی تایب و لێهاتووی
دەوێ، دەبــێ كاتێكــی زۆری بــۆ تەرخــان بكــرێ« 

.)٢006:١50 مەعــرووف،  )د.كەمــال 
- دواكەوتوویــی هــزری تاكــی كــورد كــە هەڵبەتــە 
لەســەر  داگیركارانیشــی  هــزری  ڕەنگدانــەوەی 
ــەوەی كــە زمانــی  ــە گاڵتەكــردن ب ــۆ نموون ــووە، ب ب
كــوردی شــایەنی زمانــی نووســین نییــە، ئەمــەش 
شــاعیرانی ئــەو كاتــی ناچاركــردووە هــەر بــە شــیعر 
وەاڵمیــان بدەنــەوە، بــۆ نموونــە ئەحمــەدی خانــی 
بــە مەبەســتی ســەلماندنی ئــەوەی كــە كوردیــش 
ــە نووســینی  ــووە، بیــری ل داســتان و حیكاتــی هەب

ــەوە. ــن كردووەت شــاكارەكەی مــەم و زی

- ئەو هەستەی كە لەناخی نووسەر و شاعیرانی 
كــوردی هەبــوو كــە توانایــی و شــیانی ئــەوەی نییــە 
لــە گۆڕەپانــەدا ئەســپی خــۆی تــاو بــدات، بــەو 
واتایەی گرفتی دەروونی نووســەرو ڕۆشــنبیرانیش 
هۆكارێكــی ئــەو دەرنــگ ســەرهەڵدانەی ڕۆمانــی 

كوردیــن )عەبدولڕەحمــان پاشــا:43(.
ئەزموونــە  ئــەو  گشــتی  شــێوەیەكی  بــە   -
هاوچەرخانــەی ڕۆژئــاوا لــەو ســەردەمەدا هێشــتا 
نەگوازرابوونــەوە بــۆ نــاو ئەدەبیاتــی ڕۆژهــەاڵت، 
كــە  عەرەبــی  و  توركــی  ئەدەبیاتــی  بەتایبەتیــش 
كاریگەرییــان لەســەر ئەدەبیاتــی كــوردی هەبــووە 
)عەبدوڵاڵ ڕەحمان:90(. - شار بە مانا كولتووری 
و شارستانی و پیشەسازی و ئابوورییەكەی بەهۆی 
هۆكارگەلێكــی ڕامیــاری و ئابــووری بــەو شــێوازەی 

ــووە.  ــورد نەب ــەالی ك ــووە، ل ــادا هەب ــە ئەوروپ ل
ئەمانــە و گەلێــك هــۆكاری دیكــەی ئابــووری 
و ڕامیــاری و كۆمەاڵیەتــی كاریگەرییــان لەســەر 
سســت و خــاوی ســەرهەڵدانی ڕۆمانــی كــوردی 
هۆكارێكــی  چــۆن  هــەروەك  هەڵبەتــە  هەبــووە، 
زۆر هەبــوون لــە درەنــگ ســەرهەڵدانی ڕۆمانــی 
كــوردی، بــە هەمــان شــێوەیش هۆكارگەلێــك هــەن 
كــوردی  ڕۆمانــی  دەركەوتنــی  لــە  كاریــان  كــە 
كــردووە، لەوانەیــش: باڵوبوونــەوە و گەشەســەندنی 
شۆڕشــەكانی  و  ڕاپەڕیــن  و  نەتەوەیــی  بیــری 
كــورد و دامەزراندنــی كۆمەڵــە و گــرووپ و لــە 
ڕۆڵــی  و  حــزب  پێكهاتــەی  دیكــەدا  قۆناغێكــی 
ــەوەی  ــدا، هەروەهــا بەرزبوون ــە كۆمەڵگــەی كوردی ل
ژمــارەی  زیادبوونــی  و  خوێنــدەواری  ڕێــژەی 
دانیشــتوان و دروســتبوونی شــار و زیادبوونی ڕێژەی 
ڕۆژنامــەو  ژمــارەی  زۆربوونــی  و  شارنشــینەكان 
گۆڤــارەكان، هەروەهــا زۆربوونــی ژمــارەی چاپخانــە 
و قوتابخانــە و كتێبخانــە و گەشەســەندنی هــزری 
ڕۆشــنبیری، ئەمــە ســەرەڕای ئاڵۆزبوونــی پێوەندییــە 
كۆمەاڵیەتییەكان و ئابوورییەكان و كاریگەرییەكانی 
بیروباوەڕەكانــی  و  ئایدیۆلۆژیــا  لــە  دەرەوەیــش 
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لــە  ســەركەوتنیان  و  ڕزگاریخــوازەكان  بزووتنــەوە 
هەندێك شوێندا، ڕۆڵی كەسایەتییە دەستەبژێرەكانی 
كــورد لــە ڕووناكبیــر و شــاعیرانەوە كــە بــە چاالكــی 
تاكانــەی خۆیــان هەوڵیــان داوە بــۆ گەشــەكردن و 
ئەدەبــی  نوێبوونــەوەی  و  كۆمەڵگــە  پێشــكەوتنی 
كــوردی و ئاشــنابوونی بــە ژانــر و فۆرمــە تــازەكان. 
هەمــوو ئەمانــە وەك پێگەیەكــی مــاددی بۆ هونەری 
نووســینی ڕۆمــان لــە كوردســتان كاریگەرییەكــی بێ 
ــە  ــە ل ــان:٢4(، بۆی ــاڵ ڕەحم ــان هەبووە)عەبدوڵ وێنەی
دەستنیشــانكردنی پێگــەی ڕۆمانــی كــوردی، دەبێــت 
بــە دوو ئاراســتەدا وردەكاری ئــەو پێگــە و جێگەیــەی 

ڕۆمــان ڕوون بكەینــەوە، ئەوانیــش:
١- بە پێی قۆناغبەندی ڕۆمان:

بارودۆخــی  گوێــرەی  بــە  كــوردی  رۆمانــی 
ســەرهەڵدان و گەشــەكردن و نەشــونماكردنیدا، بــە 
چەنــدان قۆناغــی جیــاوازدا تێپەڕیــوە، بەشــێك لــەو 
بەشــێكی  و  بــووە  كــورت  ماوەكەیــان  قۆناغانــە 
دیكەشــیان ماوەیەكــی درێژیــان خایانــدووە، دیــارە 
لەمەشــدا بــارودۆخ و الیــەن و ڕەهەنــدە سیاســی 
و كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و ڕۆشــنبیرییەکانی 
خۆیــان  كارتێكردنــی  و  كاریگــەری  كۆمەڵگــە 
هەبــووە، هەڵبەتــە لــە دیاریكردنــی ئــەو قۆناغانــەدا 
و چەســپاندنی ســنوورەكانیان، ڕاوبۆچوونی جیاواز 
هــەن. بــۆ نموونــە )د. عــادل گەرمیانــی( بــەم 
شــێوەیە قۆناغەكانــی ڕۆمانــی كــوردی دیــاری 

گەرمیانــی:6٢(:  )د.عــادل  دەكات 
١- قۆناغی ڕۆمانی كوردی بە شێوەی دەستنووس.
٢- قۆناغــی ڕۆمانــی كــوردی بــە شــێوەی كتێبی 

چاپكراو.
3- قۆناغــی ڕۆمانــی كــوردی بــە شــێوەی ئەڵقــە 

ئەڵقــەی باڵوكــراوە لــە ڕۆژنامــە كوردییەكاندا.
لەالیــەن خۆیــەوە )ســابیر ڕەشــید( بــەم شــێوەیە 
قۆناغبەنــدی مێــژووی ڕۆمانــی هونــەری كــوردی 

دەكات )ســابیر ڕەشــید،٢006:8(:
ــەكان  ــە بەراییی ــوون و هەوڵ ١- قۆناغــی لەدایكب

.)١970-١9٢7(
٢- قۆناغی دامەزراندن و گەشــەكردن )١985-

.)١990
ــەوە )١99١-  3- قۆناغــی پێشــكەوتن و نوێبوون

تــا ئێســتاكە(.
موحســین  )كارزان  چوارچێوەیەشــدا  لــەم  هــەر 
قــادر( ڕای وایــە كــە ئــەو دابەشــكردنە قۆناغێكــی 
تێــدا لــە بیركــراوە و ئامــاژەی ڕاســتەوخۆی پــێ 
دووەمــدا  و  یەكــەم  قۆناغــی  لەنێــوان  نــەدراوە، 
نێــوان  لــە  ئەویــش  دەردەخــات  خــۆی  قۆناغێــك 
ســااڵنی )١97١-١98١(ـــە، لــەم ڕوانگەیەشــەوە 
قۆناغەكانــی ڕۆمانــی كــوردی بــەم شــێوەیە دابەش 

دەكات:
١- قۆناغی سەرهەڵدان، ئاوێتەبوون و نەناسینەوە 
نێــوان  لــە  بەرهەمــەكان  لەیەكهەاڵوێرنەكردنــی  و 

ســااڵنی )١9٢5-١970(.
٢- قۆناغــی بــێ ئاگابــوون و كپبــوون لەنێــوان 

.)١980-١97١( ســااڵنی 
3- قۆناغــی شــاخ و شــار گەشــەكردن لــە نێــوان 

ســااڵنی )١98١-١990(.
ناســاندنی  و  پێگەیشــتن  تــەواو  قۆناغــی   -4
ڕۆمانــی كــوردی بــە جیهــان لــە نێــوان ســااڵنی 
)١99١- تــا ئێســتاكە( )كارزان موحســین قــادر، 

.)9-٢009:8
بــەڕای ئێمــەش ئــەو قۆناغانــەی كــە )كارزان 
و  وردەكاری  كــردوون،  دیــاری  قــادر(  موحســین 
بارودۆخــی  واقیعــی  لــە  و  تێدایــە  قوواڵییەكــی 
بــە  بۆیــە  نزیكــە،  كــوردی  كۆمەڵگــەی 
قۆناغــی  ســاڵەكانی  ســنووری  دەســتكاریكردنی 
بــە بنچینــەی لێكۆڵێنەوەكەمــان  دووەم و ســێیەم 
دایدەنێــن. ئــەوەی ڕاســتی بێــت كێشــەی گــەورە لــە 
قۆناغی یەكەمدایە، چونكە ســەرەتاكانی ڕۆمانی 
كــوردی لەوێــوە دەســت پــێ دەكات. كێشــەكەش 
ڕۆمانــی  یەكــەم  دەستنیشــانكردنی  لــە  خــۆی 
كوردیــدا دەبینێتــەوە، چونكــە )دەستنیشــانكردنی 
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پــڕ  كارێكــی  كــوردی  ڕۆمانــی  ســەرەتاكانی 
زەحمەتــە، لەبــەر ئــەوەی تــا ئێســتا ڕەخنەگــران 
و لێكۆڵــەران لەســەر دیاریكــردن و دەســت نیشــان 
كردنــی یەكــەم ڕۆمانــی كــوردی ڕێــك نەكەوتــوون، 
ســەرهەڵدانی  بەیەكــەوە  بەهــۆی  لــەوەش  جیــا 
زۆرتــر  دەستنیشــانكردنەكە  ڕۆمــان،  و  چیــرۆك 
ئەگەرچــی  ڕەحمــان:٢4(،  ئاڵۆزبووە()عەبدوڵــاڵ 
ئــەوە یەكالبووەتــەوە كــە چیرۆكــی )لــە خەومــا(ی 
)جەمیــل ســائیب( بــە یەكــەم چیرۆكــی كــوردی 
ــەر  ــە لێكۆڵ ــەاڵم الی بەشــێك ل ــەم دراوە، ب ــە قەڵ ل
و ڕەخنەگــران بــە ڕۆمــان و نۆڤلێــت لــە قەڵــەم 
دراوە. )د. عەبدوڵــاڵ دەبــاغ( )مەســەلەی ویــژدان(
ی )ئەحمــەد موختــار جــاف( بــە یەكــەم ڕۆمانــی 
هونەریــی كــوردی )ســابیر ڕەشــید، ١١:٢006( 
خۆیــەوە  لەالیــەن  گەرمیانی(یــش  عــادل  )د.  و 
ســەرەڕای ئــەوەی ئــەو بەرهەمــە بەكورتــە ڕۆمــان 
لــە قەڵــەم دەدات، كەچــی ڕای وایــە كــە »ڕۆمانــە 
كورتەكــەی ئەحمــەد موختــار جــاف )مەســەلەی 
ویــژدان( بــە نۆبــەرەی ڕۆمانــی كــوردی لە عێراقدا 
دادەنــرێ، چونكــە لــە ڕووی مێــژووی نووســینەوە 
لــە ســاڵی ١9٢7 یــان ١9٢8دا نووســراوە، هەروەهــا 
لــە ڕووی مێــژووی چاپكردنیشــەوە بــە شــێوەی 
كتێبێكــی تــەواوی ســەربەخۆ بــە یەكەمیــن ڕۆمــان 
دادەنرێ، چونكە لە ساڵی ١970 لە بەغدا چاپ 
كــراوە. پێــش ئــەم ســاڵە هیــچ ڕۆمانێكــی ســەر بــە 
ــراوە«  ــراق چــاپ نەك نووســەرانی كوردســتانی عێ
)ســابیر  هەروەهــا  )عــادل مەجیــد، ٢7:١996(، 
ئەحمــەد  ویــژدان(ی  )مەســەلەی  ڕەشــید(یش 
موختــار جــاف بــە یەكــەم ڕۆمانــی كــوردی لــە 
قەڵــەم دەدات )ســابیر ڕەشــید:7(. )عەبدولڕەحمــان 
پاشــا( هــەردوو بەرهەمــی )لــە خەومــا، مەســەلەی 
دادەنێــت  مامناوەنــدی  چیرۆكــی  بــە  ویــژدان( 
)عەبدولڕەحمــان پاشــا:١٢(. هــەر لــەم ڕوانگەیــەوە 
)د. موحســین ئەحمــەد عومــەر( و هەندێــك لــە 
لێكۆڵەرەكانــی دیكــەش )شــڤانێ  كورد(ی عەرەبی 

كــوردی  یەكــەم ڕۆمانــی هونەریــی  بــە  شــەمۆ 
 ،)٢006:٢5 ئەحمــەد،  )د.موحســین  دادەنێــن 
هەروەهــا )د. عیزەددیــن مســتەفا ڕەســووڵ(یش 
هەمــان ڕای هەیــە و دەڵێــت: »عەرەبــی شــەمۆ 
یەكــەم ڕۆمانــی كــوردی ســاڵی )١9٢7( نووســیوە 
كــە ئەگــەر پێــش ئــەو نووســرا بــێ ڕۆمــان نەبــووە، 
ــوە  ــە خەومــا( ڕۆمــان نییــە كــە ئێمــە باســی لێ )ل
مســتەفا  )د.عیزەددیــن  چیرۆكــە«  دەكەیــن، 
دیكــەش  لێكۆڵــەری  ل١4(.   ،٢006 ڕەســووڵ، 
)ژانــی گــەل(ی ئیبراهیــم ئەحمــەد و دەســتەیەكی 
بــە  قــازی  ڕەحیمــی  )پێشــمەرگە(ی  دیكــەش 
قەڵــەم  لــە  كــوردی  هونەریــی  ڕۆمانــی  یەكــەم 
دەدەن، هــەر چەندیشــە )محەمــەد عەلــی كــوردی( 
بەرهەمێكــی بــە نــاوی )نــازدار، یــان كچــی كــورد 
لــە الدێ( لــە ســاڵی )١936( باڵوكردووەتــەوە، 
ــان(ی لەســەر  ــار زاراوەی )ڕۆم ــەم ج ــۆ یەك ــە ب ك
نووســراوە، بــەاڵم بــە ناتــەواوی و بــە ســێ ئەڵقــە لــە 
ــە ژمارەكانــی )7، 9، ١١( ــاری ڕووناكــی ل گۆڤ
ی )١936( دا باڵوكراوەتەوە و ئەڵقەكانی دیكەی 
دیــار نییــە ))دەشــێت بڵێیــن ئێستاشــی لەگەڵــدا 
بێــت هیــچ ســۆراغ و بەشــەكانی تــری چنــگ 
خانــەی  بیخەینــە  دەتوانیــن  بۆیــە  نەكەوتــوون، 
فەوتــان و لەناوچوونــەوە(()كارزان موحســین:١0(. 
ئــەوەی لــەم قۆناغــەدا زیاتــر وەك ڕۆمــان چەســپاوە 
و مشــتومڕی كەمتــری لەبــارەوە كــراوە هــەردوو 
قــازی( )ڕەحیمــی  )پێشــمەرگە(ی  بەرهەمــی 
ــاڵی  ــە س ــراوە و ل ــاڵی )١958( نووس ــە لەس ــە ك ی
)١96١( لــە بەغــدا چــاپ كــراوە، ئــەو دیكەشــیان 
)ئاشــتی كوردستان(ـــە كــە لــە ســاڵی )١970( 
و  ئاوێتەكــردن  دەبینیــن  بۆیــە  كــراوە،  چــاپ 
ئاڵۆزییــەك لــەم قۆناغــەدا هەیــە و ئێمــە لێــرەدا 
بــۆ چارەســەركردنی ئــەو كێشــانە پێشــنیاری ئــەوە 

ــە: ــن ك دەكەی
ســەرەتای  بــە  بەرهەمانــە  ئــەو  تــەواوی   -١
زاراوەی  و  بدرێــن  قەڵــەم  لــە  كــوردی  ڕۆمانــی 
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لــە  ســەرەتاییەكان(  ڕۆمانــە  لــە  )چەمكێــک 
كــوردی  ڕۆمانــی  یەكــەم  دەســتەواژەی  جیاتــی 
هێشــتا  لەالیەكــەوە  چونكــە  بەكاربهێنرێــت، 
بەرهەمانــە  ئــەم  ڕۆمانبوونــی  و  چیرۆكبــوون 
یەكالیــی نەبووەتــەوە، لــە هەمــان كاتیشــدا لە ڕووی 
هونــەری چیــرۆك و ڕۆمانــەوە، لــە ڕووی ڕوخســار 
و ناوەرۆكــەوە بەســادەیی نووســراون، لــە هەمووشــی 
گرینگتــر ئەوەیــە كــە نووســەرەكانیان بــە نیــازی 
چیــرۆك و ڕۆمــان نووســین باڵویــان نەكردوونەتــەوە، 
ــی  ــە تێكڕای ــە ب ــەو بەرهەمان ــە ئ ــە ئەگــەر ئێم وات
بــە دەســتپێكی ڕۆمانــی كــوردی لــە قەڵــەم بدەیــن، 
ئــەوە هــەم خۆمــان لــەو ســەرەتا تەمومــژ و ئاڵــۆزەی 
ڕۆمانــی كــوردی دەربــاز دەكەیــن و هــەم هەقــی 
لــە  كەســیان  چونكــە  ناخورێــت،  نووســەرەكانیش 
پێــش ئــەوی دیكــەدا بــە پێــوەری ئێســتامان لــە 

خەیاڵــی نووســینی ڕۆمانێــك نەبــووە.
بــۆ  كــە  بــەوەی  دیكــە  پێشــنیارێكی  یــان   -٢
ســەرهەڵدانی  هونــەری  مێــژووی  نووســینەوەی 
دەقــە  بــە  پشــت  باشــوور  لــە  كــوردی  ڕۆمانــی 
چاپكــراوەكان ببەســترێت، كــە ئەمــەش وا دەكات 
باڵوبوونــەوەی  لەگــەڵ  ســاڵی )١96١(ـــەوە  لــە 
قــازی( )ڕەحیمــی  )پێشــمەرگە(ی  ڕۆمانــی 
ــەو  ــش ئ ــە پێ ــە ل ــن، چونك ــێ بكەی ــت پ ــەوە دەس ی
مێــژووەوە هیــچ دەقێكــی ڕۆمــان باڵونەكراوەتــەوە، 
بەمــەش ڕێچكەیەكــی ڕوون و دیــاری مێــژووی 
هونــەری ڕۆمانــی كــوردی دەنووســرێتەوە و لــەو 
ــت  ــۆرە ڕزگاری دەبێ ــە جۆراج ــووە ڕاوبۆچوون هەم
و ســەربەخۆییەكی خۆشــی وەردەگرێــت و چیدیكــە 
كــوردی  چیرۆكــی  هونــەری  مێــژووی  لەگــەڵ 
پێشــنیارە  ئــەو  ئێمــە  بــەڕای  ناكرێــت.  تێكــەڵ 
زانســتیتر و پەســەندترە، چونكــە بــەڕای ئێمــە بــۆ 
كــوردی،  ڕۆمانــی  مێــژووی  یەكالییكردنــەوەی 
چاپكردنــی  ســاڵی  بــە  پشــت  دەكات  پێویســت 
دەقەكان ببەســتین، نەك ســاڵی نووســینی دەقەكان، 
ــە كێشــەیەكی  ــەوەی ك چونكــە ئەمــە ســەرەڕای ئ

زۆر دروســت دەكات و بابەتــەكان ئاڵــۆز دەكات، لــە 
هەمــان كاتیشــدا ســاڵی چــاپ و باڵوبوونــەوەی 
و  یەكســەر  و  ڕاســتەوخۆ  كاریگــەری  دەقەكــە 
ڕۆمــان،  مێــژووی  لەســەر  هەیــە  دەماودەمــی 
هەروەهــا تێكــڕای مێــژووی ئــەدەب و ڕۆشــنبیری 
كوردیــش، لەبــەر ئــەوەی دەســتنووس ڕاســتە زۆر 
گرینگــە و پێویســتە پارێــزگاری لــێ بكــرێ و 
هەوڵــی ئــەوەی بــۆ بدرێــت چــاپ بكرێــت، بــەاڵم 
بــە مانــەوە لــە دۆخــی دەستنووســی لــە جوغزێكــی 
ــەو  ــا ئ تەســكدا كاریگەرییەكــی الوەكــی دەبێــت، ت

كاتــەی چــاپ و بــاڵو دەكرێتــەوە.
3- مێــژووی هونەریــی چیرۆكــی كــوردی لــە 
باشــوور تاڕادەیەكــی زۆر ســنووری ســەرهەڵدانی 
یەكالیــی بووەتــەوە و بــە چیرۆكــی )لــە خەومــا(ی 
جەمیــل ســائیب ڕێچكــە دەگرێــت و چیرۆكەكانــی 
ئەحمــەد  ویــژدان(ی  )مەســەلەی  وەك  دیكــەی 
دەبنــە  دیكەیــش  ئەوانــی  و  جــاف  موختــار 
ــاكات  پێكهێنــەری مێژووەكــەی، هیــچ پێویســت ن
ئــەو چیرۆكانــە بخەینــە نــاو چوارچێــوەی مێــژووی 
ــە وەك فۆرمــی  ڕۆمانــی كوردییــەوە، بەڵكــو ئەوان
ســەرەتای  و  پێكهێنــەر  دەبنــە  درێــژ  چیرۆكــی 
مێــژووی هونــەری چیرۆكــی كــوردی، بەمــەش 
مێــژووی هونــەری چیرۆكــی كــوردی و ڕۆمانــی 
بیــروڕاكان  ئاڵۆزییــەی  و  تێكــەڵ  لــەو  كــوردی 

دەبــن. ڕزگار 
قۆناغــی دووەمیــش )١97١-١980( ئــەم قۆناغــە 
بــە هــۆی كــەم بەرهەمــی، كــە لــە پەنجــەی دەســت 
تێناپەرێــت، هەروەهــا چــاپ نەكردنیــان و مانەوەیــان 
لــە شــێوەی دەستنووســدا تــا دەیــەی نەوەدەكانــی 
ســەدەی ڕابــوردوو، بــە قۆناغێكــی بــێ ئــاگا و 
كپبــوون لــە قەڵــەم دەدرێــت، هەرچەنــدە لــە چــوار 
ســاڵی یەكەمــی ئــەو قۆناغــەدا )١97١-١974( 
بــە هــۆی ڕێككەوتنــی )١١ی ئــاداری ١970( 
و  کێشــا  كوردســتاندا  بەســەر  باڵــی  ئاشــتی 
بوارەكانــی كۆمەڵگــەی كــوردی بووژانەوەیــان بــە 
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خۆیانــەوە بینــی، بــە تایبەتیــش ئــەدەب گەشــەی 
كــرد و بووژایــەوە كــە دەكــرا لــەو بارودۆخــەدا ڕۆمــان 
زیاتــر بێتــە نــاو گۆڕەپانەكــە و ڕەگ دابكوتێــت 
و گەشــە بــكات، كەچــی بــە پێچەوانــەوە ڕۆمــان 
ئــەو پەرەســەندنەی بــە خــۆوە نەبینــی، ســەرەڕای 
ئــەوەی كــە بزووتنــەوە و بەیاننامــە و بانگــەوازی 
ــەو قۆناغــەدا تیــن و تــەوژم و وزەیەكیــان  ئەدەبــی ل
بــۆ شــادەماری ئەدەبــی كــوردی گەڕانــدەوە، بــەاڵم 
لــەم ڕووەوە ڕۆمــان، یــان فەرامــۆش كرابــوو، یــان 
ــە  ــەكان ل ــدا بۆچوون ــوەی گشــتیی ئەدەب ــە چواچێ ل
كەركــووك  ئەوەتــا )گرووپــی  دەردەبــڕان،  بارەیــەوە 
)١97١ تەممــووزی  )١4ی  لــە  كفــری(   -
)شــێتەكان:  ناوونیشــانی  بــە  بەیاننامەیەكیــان  دا 
ســەرنج، هەڵوێســت، پــرۆژە( باڵوكــردەوە )د. عەلــی 
تاهیــر بەرزنجــی، ٢008:٢٢4(، بــەاڵم زیاتــر بــە 
ژانــری شــیعر پەیوەســت بــوو و الی لــە چیــرۆك 
و ڕۆمــان نەكردووەتــەوە، هەروەهــا بانگەوازەكــەی 
)ڕوانگــە( كــە لــە ژمــارە )١5( لــە )٢5/١974/4( 
بــە  نووســەرێكەوە  و  شــاعیر  چەنــد  لەالیــەن 
ناوونیشــانی )بانگەوازێــك لــە ڕوانگــەی ئەدەبــی 
عــارف،  باڵوكرایەوە)حســین  نوێمانــەوە(  كــوردی 
٢005:7-١٢(، هەمدیســان بــە پلــەی یــەك بایەخی 
بــە ژانــری شــیعر و بــە پلــەی دووەمیــش بــە ژانــری 
بــە شــێوەیەكی گشــتی  چیــرۆك دا، هەرچەنــدە 
بارودۆخــی ئــەدەب و بیروڕاكانیــان لــەم بارەیــەوە 
دەربڕیبــوو، بــەاڵم الیــان لــە ڕۆمــان نەكردبــووەوە 
ــوو، ئەگەرچــی چیرۆكنووســانی  و باســیان نەكردب
ــە  وەك )حوســێن عــارف، كاكــە مــەم بۆتانــی(ش ل
دامەزرێنەرانــی بــوون و دواتــر چەندان ڕۆمانیشــیان 
ــد هۆكارێــك هــەن  باڵوكــردەوە. ڕاســتییەکەی چەن
الوازییــەی  و  سســتی  لــەو  كاریگەرییــان  كــە 
ڕۆمانــی كــوردی لــەم قۆناغــەدا كــردووە لەوانــەش 

موحســین:١٢-١3(: )كارزان 
ــەواو  ــورد ت ــی ك ١- بارودۆخــی سیاســی میللەت
نالەبــار بــوو، بــە تایبەتیــش دوای پاشــگەزبوونەوەی 

حكوومەتــی عێراقــی لــە ڕێككەوتنامــەی )١١ی 
ئــاداری ١970( و هەڵگیرســانەوەی شــەڕ، پاشــان 
و  دەربــەدەری  و  ئاوارەیــی  و  شــۆڕش  هەرەســی 
دووبــارە هەڵگیرســانەوەی شــۆڕش، كاریگەرییــان 
كــوردی  كۆمەڵگــەی  الیەنەكانــی  گشــت  لــە 

ــی. ــواری ئەدەب ــش ب ــە تایبەتی ــوو، ب كردب
ســەردەمە  ئــەو  تــا  شــیعر  بااڵدەســتبوونی   -٢
و شــاعیر و نووســەرانی كــورد زیاتــر ئــارەزووی 
شــیعر نووســینیان هەبــوو، هەروەهــا لەتــەك ئــەو 
بااڵبوونــەی شــیعریش، ژانــری چیرۆكــی هونــەری 
بــەرەو  و  چەســپاند  خــۆی  و  پێگەیشــت  تــەواو 
گەشــەكردن و نەشــونمانكردن هەنــگاوی هاوێشــت.
باڵوكراوەیەكــی  یــان  گۆڤارێــك،  نەبوونــی   -3
تایبــەت بــە ئــەدەب، لــە شــێوە و قەبــارە و ژمــارەی 
الپــەڕەدا قورســایی ژانــری ڕۆمــان لەخــۆ بگرێــت، 
كــورد،  زانیــاری  )كــۆڕی  گۆڤــاری  هەرچەنــدە 
نووســەری كــورد، بەیــان، ڕۆشــنبیری نــوێ، ڕۆژی 
كوردســتان، برایی....تــاد( دەرچــوون و ڕۆڵێكــی 
گرنگیان لە پانتایی ئەدەب و ڕۆشــنبیری كوردیدا 
گێــڕا، بــەاڵم ئامانجەكانیــان لەبابــەت بەرهەمــی 
ڕۆمــان نەپێــكا، چونكــە ئــەو گۆڤــار و باڵوكراوانــە 
تێــدا باڵونەكراوەتــەوە،  هیــچ دەقێكــی ڕۆمانیــان 
ــوو،  ــدا نەب هەروەهــا بەتەنیــا بابەتــی ئەدەبیشــیان تێ
بەڵكــو چەنــدان بابەتــی جیــاواز و هەمەڕەنگــی وەك 
سیاســی و ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیری 

ــوو. ــاد لەخۆگرتب گشــتی و تەندروســتی ...ت
بەرهەمــە  وەرگێڕانــی  ژمــارەی  كەمیــی   -4
ــە  ــەدا ك ــەو ماوەی ــان ل ــواری ڕۆم ــی ب جیهانییەكان
كاریگەرییەكــی ئەوتۆیــان بــۆ ئــەم قۆناغــە نەبــووە.
دیكــەش  هــۆكاری  چەنــدان  و  هۆكارانــە  ئــەم 
ڕۆڵیــان لــە سســتی و الوازی ژانــری ڕۆمــان لــەم 
قۆناغــەدا هەبــووە، بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەش چاالكــی 
ــەو گــرەوە  ــووە، وەك ئ ــوارەدا هەب ــەم ب ــەش ل و جووڵ
ئەدەبییــەی كــە كاتــی خــۆی لــە ســاڵی )١97١( 
یەكێتیــی نووســەرانی كــورد بــۆ شــیعر و چیــرۆك و 
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ڕۆمان و شــانۆی ســازدابوو، كە تێیدا )6( ڕۆمان 
ڕاگەیەنــران،  ئەنجامەكانیــش  و  كــران  پێشــكەش 
بــەاڵم ڕۆمانــەكان هــەر بــە دەستنووســی مانــەوە 
ئــەو  ئەگــەر  نەدیــت،  چاپكردنیــان  ڕووناكــی  و 
لەســەر  گەورەیــان  كاریگــەری  چاپكرابــان  كات 
ــوو. تاكــە  ــەوەی ڕۆمــان دەب ــەم قۆناغــە و بزووتن ئ
ــم  ــەم قۆناغــە بەرهەمەكــەی )ئیبراهی بەرهەمــی ئ
ئەحمەد(ـــە بەنــاوی )ژانــی گــەل( كــە لــە ســاڵی 
)١97٢( لــە چاپخانــەی )كاكــەی فەلــالح( لــە 
ــدە  ــە هەرچەن ــەم ڕۆمان ــراوە، ئ ــلێمانی چــاپ ك س
لەالیــەن نووســەرەكەیەوە بــە داســتان نــاوی هاتــووە، 
بــە  ڕەخنەگرانــەوە  و  لێكۆڵــەر  بــەڕای  بــەاڵم 
ــاوەرۆك و  ــە ڕووی ن ڕۆمانێكــی ســەركەوتوو چ ل
چ لــە ڕووی تەكنیكــەوە دادەنرێــت و دەیــان وتــار و 

بــاس و لێكۆڵینــەوەی لەســەر نووســراوە.
ــە قۆناغــی سێیەمیشــدا كــە بەقۆناغــی شــارو  ل
ــوان ســااڵنی )١98١-١990(  ــە نێ شــاخ ناســراوە ل
ئەدەبــی  لــە  مێژووییــە  قۆناغێكــی  دەگرێتــەوە، 
و  نووســین  قۆناغــەدا  لــەو  چونكــە  كوردیــدا، 
بەرچــاو  گەشــەكردنێكی  ڕۆمــان  باڵوكردنــەوەی 
بەخــۆوە دەبینێــت، چ لــەرووی چەندیەتــی و چ 
قۆناغــە  ئــەم  ئــەوەی  چۆنیەتییــەوە.  ڕووی  لــە 
ــە  ــە ك ــەوە، ئەوەی ــی دیكــە جیادەكات ــە قۆناغەكان ل
بەرهەمەكانــی ڕۆمانــی شــاخ لەتەك بەرهەمەكانی 
مێــژووی  شــێوەیەش  بــەم  و  باڵوبوونــەوە  شــاردا 
ڕۆمانــی كــوردی لــەم قۆناغــەدا لــە دوو ئاراســتەدا 

خــۆی دەنوانــد:
١- ئاراســتەی شــار: كــە ڕۆمانــەكان زیاتــر بــە 
هێمــا و ڕەمــز دەنووســران و چاودێــری و سانســۆریان 
ــە  ــەوە. ل ــۆی بارودۆخــی ڕامیاریی ــووە، بەه ــەر ب لەس
ڕووی چــاپ و نەخشەســازییەوە جوانتــر و ڕێكتــرو 

پێشــكەوتووتر بــوون.
زیاتــر  نووســەرەكانیان  كــە  شــاخ:  ئاراســتەی   -٢
دەســتكراوە و ئازادتــر بوونــە و هیــچ چاودێــری و 
سانســۆرێكیان لەســەر نەبووە و ئازادانە بیروڕایەكانیان 

نەخشەســازییەوەش  و  چــاپ  ڕووی  لــە  دەربڕیــوە. 
لــە  دەرامەتــە  ئــەو  شــاخ  لــە  ئــەوەی  بەهــۆی 
بــە  شــاخیش  چاپخانەكانــی  نەبــووە،  بەردەســتدا 
نەبــوون،  پێشــكەوتوو  شــار  چاپخانەكانــی  شــێوەی 
و  بــوون  فۆتۆكوپــی  و  ڕۆنیــۆ  ئامێرەكانــی  زیاتــر 
نەبوونــی جۆرێكــی بــاش لــە كاغــەز، بۆیــە جوانــی و 

نەدەكــرا. بــەدی  تێــدا  نەخشەســازی 
ئــەم دوو ڕەوتــە لــە مێــژووی ڕۆمانــی كوردیــدا 
ــەو واقیعــەی كــە ئەوســا  ــووە ل وەك گوزارشــتكردن ب
لــە كوردســتاندا هەبــووە كــە دوو دەســەاڵتی جیــاواز 
یەكێكیــان  بــووە،  حوكمــڕان  تێیــدا  بەیــەك  دژ  و 
دەســەاڵتی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردســتانە و 
ئــەوی دیكەیــان دەســەاڵتی حكوومەتــی عێــراق بــووە 
ــە  ــر ناســراون، بۆی ــزی شــەڕ و خێ ــارە وەك هێ كــە دی
بەرهەمەكانــی شــار و شــاخ چەنــد تایبەتمەندییەكیان 

ــووە. هەب
لــە  شــار  ڕۆمانــی  یەكــەم  قۆناغــەدا  لــەم   
ســاڵی )١98١( بــە ناوونیشــانی )نــازە( لەالیــەن 
)ئیســماعیل ڕۆژبەیانی(یــەوە نووســراوە و یەكــەم 
بەرهەمــی ڕۆمانــە لــە شــێوەی كتێــب كــە زاراوەی 
)ڕۆمــان( لەســەر بەرگەكــەی نووســرابێت، هەروەها 
لــە شاخیشــدا یەكــەم ڕۆمــان بــە نــاوی )ســەگوەڕ( 
لەالیەن )محەمەد موكری(یەوە لەســاڵی )١98٢( 

چــاپ و باڵوكراوەتەوە)ســابیر ڕەشــید:١4(.
تایبەمەندییەكــی دیكــەی ئــەم قۆناغــە ئەوەیــە كــە 
جیــا لــە ڕۆمــان، جۆرێكــی دیكــەی ژانــری ڕۆمــان 
هاتە ئاراوە كە بە )كورتە ڕۆمان( ناســرا و لە شــار 
بەرهەمەكــەی )هیمــداد حوسێن(ـــە بــە ناوونیشــانی 
)ماڵئــاوا گوڵــی خــەم( )لــە ســاڵی )١988( بــە 
)ســابیر  دانــرا  كــوردی  ڕۆمانــی  كورتــە  یەكــەم 
ڕەشــید، ٢006:77(. لــە شــاخیش بەرهەمەكــەی 
)كاروان عەبدوڵــاڵ( بــە ناوونیشــانی )نامەیەكــی بــە 
پەلــە( لــە ســاڵی )١987( بــە یەكــەم كورتــە ڕۆمــان 

نــاوی هاتــووە )كارزان موحســین:٢٢(.


