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لەبارەی مێژووی ڕۆمانی كوردییەوە

د. عەبدوڵاڵ ڕەحمان
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی پەروەردە(

)٢ - ٢(

ماوەیــەدا  لــەم  هــەر  بەرهەمانــە  ئــەم  ســەرەڕای 
ــاو ئەدەبــی كوردیــدا گەشــەی كــرد،  ژانرێكــی تــر لەن
ئیدی چ لە شــاخ، یان لەشــار بێت، ئەویش )نۆڤلێت(
ـــە، هەرچەنــدە هەندێــك لــە ڕەخنەگــر و لێكۆڵــەران 
ســەرەتای ئــەم ژانــرە بــۆ بەرهەمەكــەی )لــە خەومــای 
بــەاڵم  دەگەڕێننــەوە،   )19٢5 ســائیب  جەمیــل 
ــان  ــە كەســیان ئاماژەی ــەم جــۆرە بەرهەمان نووســەری ئ
ــد شــێوەیەكی  ــە چەن ــە نەكــردووە، بەڵكــو ب ــەم زاراوەی ب
ــەن  ــاوە و لەالی ــاو هێن ــان ن ــاواز زاراوەی )نۆڤلێت(ی جی
بــە  ئامــاژە  لێكۆڵەرانــەوە  و  ڕەخنەگــر  لــە  بەشــێك 
هەندێــك لــەم بەرهەمانــە كــراوە و بــە )نۆڤلێت(یــان لــە 
قەڵەم داون، وەك بەرهەمەكانی )زەلیل، حیســامەددین 
ــوود  ــزە خــەون، محەمــەد مەول بەرزنجــی 198٢ - پای
ــاڵ  ــە، كاروان عەبدوڵ مــەم، 1987 - نامەیەكــی بەپەل
1987 - ماڵئــاوا گوڵــی خــەم، هیمــداد حوســێن 1988 
عــارف 1988 -  كەریــم  ســوور، حەمــە  - كۆچــی 
)هەمــان   )1989 عەبدوڵــاڵ  كاروان  مــەزن،  كێــوی 

ســەرچاوە:٢٢(. 
هــەر لــەم قۆناغــەدا ڕەخنــەی ڕۆمانــی كــوردی 

ســەری هەڵــدا »بــێ گومــان هەمــان ئــەو هۆكارانــەی 
ڕۆمانــی  ســەرهەڵدانی  درەنــگ  لــە  ڕۆڵیــان  كــە 
كــوردی هەبــووە، بەهەمــان شــێوەش بوونەتــە هۆكارێــك 
بــۆ درەنــگ ســەرهەڵدانی ڕەخنــەی ڕۆمانــی كــوردی، 
دیارە تا ڕۆمان نەنووسرێت و باڵونەكرێتەوە، ڕەخنەش 
لــەو بــوارەدا ســەرهەڵنادات، بۆیــە زۆر لــە ڕۆمانەكانــی 
خۆیانــدا  ســاتی  و  لــەكات  ئــەوەی  لەبــەر  بەرایــی 
باڵونەكراونەتــەوە، نەبوونەتــە بەرهەمهێنانــی ڕەخنــەی 
ڕەحمــان:٢7(.  )عەبدوڵــاڵ  خۆیــان«  بــە  تایبــەت 
ئــەو  حەفتاكانــەوە  ســااڵنی  لــە  كاتێــك  هەرچەنــدە 
ڕەخنــەی  بزووتنــەوەی  باڵودەكرێنــەوە،  ڕۆمانانــە 
ڕۆمانــی كوردیــش دەســت پــێ دەكات. بــەاڵم دیســانەوە 
چــۆن جیــاوازی لــە بیروڕایەكانــدا هەبــوو ســەبارەت بــە 
ســەرهەڵدانی ڕۆمانــی هونــەری كــوردی، بەهەمــان 
شــێوەش لــە بــارەی دەســتپێكردنی ڕەخنــەی ڕۆمانــی 
كــوردی جیــاوازی لــە بیروڕایەكانــدا هەیــە، )د. فوئــاد 
ڕەشــید( ســەرەتای ڕەخنــەی ڕۆمانــی كــوردی بــۆ 
ســاڵی)1973( دەگەڕێنێتــەوە و دەڵێــت: ))لــە ســاڵی 
1973دا لەژێــر كاریگــەری باڵوبوونــەوەی ڕۆمانــی 
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ڕەخنــەی  ســەرەداوی  یەكەمیــن  گــەل«دا  »ژانــی 
كــەم  هەرچەنــدە  بەدیاركــەوت،  كــوردی  ڕۆمانــی 
محەمــەد  هەموویانــەوە  پێــش  لــە  ســنوورداربوو،  و 
ئەمیــن ئەحمــەد دەردەكەوێــت كــە زنجیــرە وتارێكــی 
بەناوونیشــانی » غیــاب الروایــة فــي االدب الكــردي« 
لــە ڕۆژنامــەی » التآخــي« باڵوكــردەوە« )فوئــاد 

.)٢005:86 ڕەشــید، 
لەالیــەن خۆیــەوە )د. نەجــم ئەڵوەنــی( ســاڵی)1987( 
ــی  ــەی ڕۆمان ــی ڕەخن ــێ كردن ــەرەتای دەســت پ ــە س ب
ــی  ــاڵی 1987، بەخاڵ ــت: »س ــت و دەڵێ ــوردی دادەنێ ك
ــە  ــی كــوردی ل دەســتپێكردنی ڕەوتــی ڕەخنــەی ڕۆمان
ــەو ســاڵەدا  ــرێ و ل ــراق دادەن هەرێمــی كوردســتانی عێ
چەنــدان وتــاری ڕەخنەیــی دەربــارەی ڕۆمــان لــە گۆڤارە 
ئەڵوەنــی،  نەجــم  )د.  باڵوكراوەتــەوە«  كوردییەكانــدا 
لێكۆڵینەوەیەكــی  ئەڵوەنــی(  نەجــم  )د.   .)٢004:1٢
ڕەخنەیــی )ســابیر ڕەشــید( كــە لــەو ماوەیــەدا دەربــارەی 
ڕۆمانــی )شــار(ی حوســێن عارفــی باڵوكردووەتــەوە بــە 

ــەرەی ڕەخنــەی ڕۆمانــی كــوردی( دادەنێــت.  )نۆب
بــێ گومــان ڕەخنــەی ڕۆمانــی كــوردی ســەرەتا 

لەســەر ڕووپــەڕی ڕۆژنامــە و گۆڤارەكانــدا دەســتی 
پــێ كــرد، بــە واتایەكــی دیكــە ڕۆژنامــە و گۆڤــارەكان 
لــە ســەرهەڵدانی ڕەخنــەی  بوارێكــی كاریگەربــوون 
ڕۆمانی كوردیدا هەڵبەتە ڕەخنەی ڕۆمانی كوردیش 
بــە هــۆی ئاراســتەبوونی خــودی ڕۆمانــی كــوردی 
بەســەر ئاراســتەی شــاخ و ئاراســتەی شــاردا، ئەویــش 
ــەو دوو ئاراســتەیەدا  ــاو ئ ــە ســااڵنی هەشــتاكاندا لەن ل
گۆڤارەكانــی  لــە  داوە  خــۆی  بەكاروانــی  درێــژەی 
ئــەوكات وەك )بانــگ، گزنــگ، نووســەری كوردســتان 
بابــەت و ڵێكۆڵینــەوەی  تــاد( چەنــدان وتــار و   ...
هیــچ  ماوەیەشــدا  لــەو  باڵوكراونەتــەوە.  ڕەخنەیــی 
چاپكراوێكــی تایبــەت بــە ڕەخنــەی ڕۆمانــی كــوردی 
نامیلكــەی  دوو  شــاخ  لــە  بــەاڵم  نەبــووە،  شــار  لــە 
تایبــەت بــە ڕەخنــەی ڕۆمــان باڵوكراونەتــەوە )ســابیر 

ڕەشــید:80-79(:
 1- یەكــەم نامیلكــە بەناوونیشــانی )ســەگوەڕ لــە 
جوندیانــی،  )ئــازاد  لەالیــەن  هەڵســەنگاندندا(  ســێ 
ــراون  ــەوە نووس ــم جەالل(ـ ــع، ئیبراهی ــا قان ــوان وری مەری
ــەرە  ــەی شــەهید جەعف ــی چاپخان ــە باڵوكراوەكان ــە ل ك

لــە ســاڵی )1983( باڵوکراوەتــەوە.
بەناوونیشــانی  ڕەخنەیــی  نامیلەكــەی  دووەم   -٢
)ســەرنجێكی ڕەخنەیی دەربارەی چیرۆكی ســەگوەڕ( 
باڵوكراوەكانــی  لــە  )ســامی شۆڕش(ـــەوە،  لەالیــەن 
یەكێتیــی نووســەرانی كوردســتان، زنجیــرە )6(، لــە 

.)1983( ســاڵی 
تایبەتمەندییەكــی دیكــەی ئــەم قۆناغــە ئەوەیە كە هەوڵ 
ــەوە،  دراوە بــە ڕۆمــان، وەاڵمــی ڕۆمانێكــی دیكــە بدرێتــ
ســەگوەر(ی  و  )كاروان  ڕۆمانــی  »وەك  هەرچــــەندە 
محەمــەد مەولــوود مــەم كــە پێــش ڕاپەڕیــن وەك وەاڵمــی 
ڕۆمانــی )ســەگوەڕ(ی )موكــری( نووســراوە، بــەاڵم دیــارە 
تــا دوای ڕاپەڕیــن نەتوانــراوە چــاپ بكرێــت، بۆیــە لــە 
ســاڵی ٢003 لــە دەزگای ئــاراس چــاپ كــراوە« )هەمــان 

ســەرچاوە:8٢(.
هەروەهــا تایبەتمەندییەكــی دیكەی ئەم قۆناغە ئەوەیە 
كــە بــۆ یەكــەم جــار ڕۆمانــی مندااڵنــی تێــدا باڵوكرایــەوە 

حاجی قادری کۆیی
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كــە ئەویــش ڕۆمانــی )گــورگ و بــزن(ی ڕۆماننــووس 
)عەزیــزی مــەال ڕەش(ـــە كــە بــە زمانــی گیانلەبەرانــە 
بــۆ منــدااڵن لــە ســاڵی )1989( باڵوكرایــەوە و لــەم 
ڕووەوەش بــە یەكــەم ڕۆمانــی مندااڵنــی كــورد لــە قەڵــەم 

دەدرێــت.
پەرەســەندنی ڕۆمانــی كــوردی لــەم قۆناغــەدا و بــە 
تایبەتیــش لــە كۆتاییەكانــی ســااڵنی هەشــتاكاندا بــۆ 
چەنــد هۆكارێــك دەگەڕێتــەوە )عــادل مەجیــد: ٢8(:

1- گۆڕانــی بارودۆخــی گوزەرانــی كۆمەڵگــەی 
كــوردی و هەنــگاو هاوێشــتنی بــۆ قۆناغێكــی تــازە و 
زۆر جیاواز لە شــێوەی بارودۆخی لە ســااڵنی پێشــتر، 
لــە ڕووی كۆمەاڵیەتــی و چینایەتــی و ئابوورییــەوە.

٢- زۆربوونــی ڕێــژەی خوێنــدەوار و ڕۆشــنبیران و 
كەمبوونــەوەی ڕێــژەی نەخوێنــدەواری لەچــاو ســااڵنی 

پێشــتردا.
نــاو  لــە  چاپخانــەكان  ژمــارەی  زۆربوونــی   -3
كــە  بەغــدا  شــاری  لەنــاو  و  كوردســتان  شــارەكانی 

کــرد. چــاپ  كتێبیــان  زۆر  ژمارەیەكــی 
گۆڤــارە  و  ڕۆژنامــە  بەرچــاوی  ژمارەیەكــی   -4
كوردییــەكان كــە ڕۆڵێكــی گرنگیــان لــە ناســاندنی 
ڕۆمــان و باڵوكردنــەوەی وتــار و بابەتــە ڕەخنەییەكانــی 

ــی. ــدا بین ــی كوردی ڕۆمان
5- بوونــی ناوچەیەكــی ئازادكــراو لەژێــر دەســەاڵتی 
و  قوتابخانــە  ژمارەیــەك  كــە  كــوردی  بزووتنــەوەی 
مامۆســتای لــە شــوێنە جیاجیــاكان لەخــۆ گرتبــوو، 
هەروەهــا لــە ڕووی ڕۆشنبیریشــەوە چەنــدان چاپخانــە 
و دامــەزراو و ڕێكخــراوی وەك یەكێتیــی نووســەرانی 
ــراوە و  ــدان باڵوك ــوو لەگــەڵ چەن ــە شــاخ هەب ــورد ل ك

ــار.  ــە و گۆڤ ڕۆژنام
لێكۆڵــەر  لەالیــەن  قۆناغــە  ئــەم  ئەمەشــە  لەبــەر 
و  گەشــەكردوو  قۆناغێكــی  بــە  ڕەخنەگرانــەوە  و 
نەشــونماكردنی ڕۆمانــی كــوردی لــە قەڵــەم دەدرێــت، 
لەوانەش )ئیبراهیم قادر( كە دەڵێت: »نیوەی دووەمی 
ــوردی  ــی ك ــەی گەشــەكردنی ڕۆمان ــە بەدەی الی ئێم
لــە عێــراق دادەنرێــت« )ئیبراهیــم قــادر محەمــەد، 

ئــەو  1990:13(، هەروەهــا )عــادل گەرمیانــی(ش 
قۆناغــەی بــە قۆناغــی زێڕینــی ڕۆمانــی كــوردی 
لەقەڵــەم دەدات كــە نووســەران و ڕۆماننووســان ئــەم 
هەلەیــان قۆســتەوە و توانییــان بەرهەمی ســەركەوتووی 
ــەوە  ــەن خۆی ــد:٢8(. لەالی ــێ بنووســن )عــادل مەجی پ
ــە ناوەڕاســتی  ــە كــە »ل )ســابیر ڕەشــید(یش پێــی وای
دەیــەی هەشــتاكانەوە بووژانــەوەی ڕۆمانــی كــوردی 
ــەم شــێوەیە  دەســت پــێ دەكات«)ســابیر ڕەشــید:8(. ب
ڕۆمانــی كــوردی لــەم قۆناغــەی خۆیــدا دەچێتــە نــاو 

ســەردەمی زێڕینــی خۆیــەوە و نەشــونما دەكات.
ئــەو  لەبــەر  ڕۆمــان:  باڵوكردنــەوەی  بەپێــی   -٢
پێیــدا  كــوردی  كۆمەڵگــەی  كــە  بارودۆخــەی 
تێدەپــەڕی، هەروەهــا بــاری ئابــووری گشــتی واڵت و 
خــودی ڕۆماننووســەكان و كەمــی چاپخانــە و بوونــی 
چاودێــری و سانســۆری حكوومەتــە یــەك لــەدوای 
ــار  ــە گۆڤ ــراو ل ــارەی دیاریك ــراق و ژم ــی عێ یەكەكان
و ڕۆژنامــەكان كــە بــە هــۆی بارودۆخــی سیاســییەوە 
لــە ســەردەمێك گەشــانەوەیان بــە خــۆوە دیــوە و لــە 
داخــراون،  و  سانســۆركراون  دیكــەدا  ســەردەمێكی 
لەوەهــا بارودۆخێكــدا بەشــێك لــە ڕۆمانــەكان لــە كات 
و ســاتی خۆیــان باڵونەكراونەتــەوە و هەندێكیشــیان تــا 
دوای ڕاپەڕیــن نەتوانــراوە چــاپ و باڵوبكرێنــەوە. بــەو 
واتایــەی ئــەو بەرهەمانــە لــە چوارچێوەی دەستنووســدا 
بنەماڵەیەكــەوە  یــان  كەســێك،  لەالیــەن  و  ماونەتــەوە 
و  خوێنــەر  دەســتی  نەگەیشــتوونەتە  و  پارێــزراون 
ڕەخنەگــر و لێكۆڵــەرەكان، بۆیــە لــە مێــژووی ڕۆمانــی 
مامەڵەیــان  دەستنووســدا  لەبــاری  هــەر  كوردیــدا 
لەگەڵــدا كــراوە و تــا ئــەو ســاتەی باڵوكراونەتــەوە. 
لێرەشــدا ســاڵی باڵوكردنەوەكــە لــە مێــژووی ڕۆمانــی 
هیــچ  دەســتنووس  چونكــە  هەژماركــراوە،  كوردیــدا 
كاریگەرییــەك لــە ڕەوتــی گەشــەی ئــەو ژانــرە دروســت 
نــاكات، تــا ئــەو كاتــەی باڵودەكرێتــەوە و دەكەوێتــە 
دەســتی خوێنــەر و لێكۆڵــەر و ڕەخنەگرانــەوە، بۆیــە 
باڵوكردنــەوە یەكێكــە لــەو خەســڵەتانەی كە كاریگەری 
تەواوی لەســەر تۆماركردنی دەق و كاریگەری لەســەر 
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كۆمەڵگــە هەیــە. هەڵبەتــە ئــەو ماوەیــەی كــە تــا 
ڕاپەرینــی ســاڵی 1991 دەگرێتــەوە، یەكێــك لــە كێشــە 
بەرهەمێكــە  چەنــد  هەبوونــی  ســەرەكییەكانی  هــەر 
ــاوەی ســەردەمێكی دیكــەدا  ــە م ــە دەستنووســن و ل ك
باڵوكراونەتــەوە، بــێ گومــان ئەگــەر لــە ســەردەم و 
كاریگــەری  باڵوكرابانــەوە،  خۆیانــدا  ســاتی  و  كات 
كــوردی  ڕۆمانــی  ڕەوتــی  لەســەر  كارتێكردنیــان  و 
لەســەرەتای  هــەر  كێشــەیە  ئــەو  دەكــرد،  دروســت 
بــە  و  هەبــووە  كوردییــەوە  ڕۆمانــی  ســەرهەڵدانی 
زەقــی بەرچــاو دەكەوێــت، تەنیــا لــە قۆناغــی دوای 
ــی  ــەیە پێگــەی جاران ــەو كێش ــە ئ ــت، ك ــن نەبێ ڕاپەری
نەمــاوە و كاڵ بووەتــەوە، بۆیــە ئێمــە لێــرەدا بەپێــی 
پرەنســیپی باڵوكردنــەوە مامەڵــە لەگــەڵ بەرهەمــەكان 
دەكەیــن و بــە پێــی ســاڵی چــاپ و پەخشــییانەوە لێیــان 
دەكۆڵینــەوە. بەپێــی باڵوكردنــەوەش بــەم شــێوەیەیە:

بەرهەمانــە  ئــەم   1991 ســاڵی  ڕاپەرینــی  تــا 
نووســراون و باڵوكراونەتــەوە، لێرەشــدا چەنــد تێبینییــەك 

هەیــە پێویســتە تیشــكیان بخەینــە ســەر:
و  ڕووداو  هەرچەنــدە  )پێشــمەرگە(  ڕۆمانــی   -
لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتانە و  كات و شــوێنەكەی 
تەنانــەت  واڵتــەن،  ئــەو  خەڵكــی  كارەكتەرەكانیــش 
ــەاڵم  ــە، ب ــیش خەڵكــی ڕۆژهەاڵت ــودی ڕۆماننووس خ
كوردســتان  باشــووری  ســنووری  لــە  ئــەوەی  لەبــەر 
باڵوكراوەتــەوە و خوێنــەری لــە باشــووری كوردســتان 
ــی  ــی لەســەر ڕەوت ــووە و كاریگــەری و كارتێكردن هەب
لــە  بۆیــە  هەبــووە،  دەڤــەرە  لــەو  كــوردی  ڕۆمانــی 

گرتــووە. خــۆی  جێگــەی  لێكۆڵینەوەكەمانــدا 
- دیاردەی دەستنووسی ڕۆمان و پاشتر چاپكردنی 
لــەم ماوەیــەدا یەكێكــە لــە گرفتــە ســەرەكییەكان و 
كاریگەرییەكــی  و  دەكرێــت  پــێ  هەســتی  بەزەقــی 
ماوەیــەدا  لــەم  ڕۆمــان  ڕەوشــی  لەســەر  نێگەتیڤــی 
دانــاوە. ئــەوەی تێبینــی دەكرێــت ئــەو دیاردەیــە بــە 
شــێوەی جیاجیــا لــەو ماوەیــەدا دەركەوتــووە، ڕۆمانــی 
)ژانــی گــەل( كــە خــودی ڕۆماننــووس خــۆی باســی 
واتــە  نووســراوە،   )1956( ســاڵی  لــە  كــە  كــردووە 
پێــش مــاوەی لێكۆڵینــەوەی ئێمەیــە، بــەاڵم لــە ســاڵی 
)197٢( چــاپ كــراوە، لــە كاتێكــدا هــەر دوو ڕۆمانی 
)ئاگــری بــن كا، ســەعید نــاكام( و )ڕێــگا، محەمــەد 
یەكێتیــی  كــە  پێشــبڕكێیەی  لــەو  مــەم(  مەولــوود 
نووســەرانی كــورد بــۆ چیــرۆك و ڕۆمــان و شــیعر 
ڕێكــی خســتبوو لــە ســاڵی )1971(دا كــە لــە كــۆی 
)6( ڕۆمــان پلــەی یەكــەم و دووەمیــان بەدەســت هێنــا، 
كەچــی ئــەو كاتــە چــاپ نەكــران و باڵونەكرانــەوە، 
بەڵكــو )ئاگــری بــن كا( لــە ســاڵی )1999( چــاپ 
 )199٢( لەســاڵی  )ڕێگا(یــش  ڕۆمانــی  و  كــرا 
چــاپ كــرا، هەروەهــا )ڕەشــید نەجیــب(ی شــاعیریش 
تەواونەكــراوی  ڕۆمانێكــی  )1967(دا  ســاڵی  لــە 
بــەاڵم  نووســیوە،  بــرزوو(  بەناوونیشــانی )مامۆســتا 
لــە ســاڵی )٢001( لەالیــەن )ئومێــد ئاشــنا(وە لــە 
ــە ناوونیشــانی )ڕەشــید نەجیــب  دووتوێــی كتێبێكــدا ب
ژیــان و بەرهەمەكانــی( باڵوكراوەتــەوە )ئومێــد ئاشــنا، 

.)13-٢001:1٢
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- لەو ماوەیەدا دیاردەی چەند بەرگی ڕۆمان هەبووە، 
بــە شــێوەیەكی گشــتیش لــەو ماوەیــەدا دوو ڕۆماننــووس 
ڕۆمانــی دوو بەرگییــان نووســیوە. یەكەمیــان لــە شــاخ 
محەمــەد موكــری )ڕۆمانــی )هــەرەس( بــەدوو بــەرگ 
لــە ســاڵی )1985( و  یەكــەم  بەرگــی  و  دەنووســێت 
بەرگــی دووەمیشــیان لــە ســاڵی )1987( باڵودەكاتــەوە. 
ــی )شــار(ی  ــە ڕۆمان دووەمیشــان )حوســێن عــارف( ك
بــەدوو بــەرگ نووســیوە، بەرگــی یەكەمیــان لــە ســاڵی 
)1986( نووســیوە و بــاڵوی كردووەتــەوە، بــەاڵم بەرگــی 
دووەمــی لــە ســاڵی )٢001( لــە ســلێمانی چــاپ و 
باڵوکــردەوە، هەروەهــا ڕۆمانــی )بوهژیــن(ی )د. نافیــع 
ئاكرەیــی( كــە بەرگــی یەكەمــی لــە ســاڵی )1989( 
چــاپ كــراوە، كەچــی بەرگــی دووەمــی لــە ســاڵی 

)٢000( چــاپ كــراوه. 
- لــە ڕووی شــوێنی چــاپ و باڵوكردنــەوەوە، شــاری 
ــووە  ــە هەمــوو شــوێنەكانی دیكــە چاالكتــر ب )بەغــدا( ل
لــەم  كــوردی،  لــە چــاپ و باڵوكردنــەوەی ڕۆمانــی 
ماوەیــەدا )13( ڕۆمــان لــە شــاری بەغــدا چــاپ و 
باڵوكراونەتــەوە. بــە پلــەی دووەمیــش )ڕۆمانــی شــاخ(، 
بزووتنــەوەی  دەســەاڵتی  لەژێــر  ناوچانــەی  ئــەو  واتــە 
ڕزگاریخــوازی كــورد بــووە، چاالكــی چــاپ و پەخشــی 
ڕۆمانــی هەبــووە، بــە تایبەتیــش لــە قۆناغــی ســێیەمی 
ڕۆمانــی كوردیــدا كــە ســااڵنی هەشــتاكان دەگرێتــەوە 
و  چــاپ  شــاخ  لــە  ڕۆمــان   )7( ماوەیەشــدا  لــەو  و 
باڵوكراونەتــەوە. شــاری )هەولێر(یــش لەپلــەی ســێیەم 
ــدا و  ــەوەی ڕۆمان ــە چاالكــی چــاپ و باڵوكردن ــت ل دێ
لــەو ماوەیــەدا )٢( ڕۆمانــی تێــدا چاپ و باڵوكراوەتەوە. 
ــەدا  ــەو ماوەی ــە و ل ــە كۆتاییدای شــاری )ســلێمانی(یش ل
باڵوكراوەتــەوە،  و  چــاپ  تێــدا  ڕۆمانــی   )1( تەنیــا 
هــەردوو شــاری )كەركــووك و دهۆك(یــش لــەم ماوەیــەدا 

هیــچ ڕۆمانێكیــان تێــدا چــاپ و باڵونەكراوەتــەوە.
- لەو ماوەیەدا تەنیا لە )11( ساڵدا چاالكی چاپ 
و باڵوكردنــەوەی ڕۆمــان هەبــووە و لــە بەرانبەریشــدا 
)18( ســاڵ هیــچ ڕۆمانێــك چــاپ و باڵونەكراوەتــەوە.
 - تێبینــی ئــەوەش دەكەیــن لــە ســەرەتاكانی ئــەو 

لەگــەڵ  ڕۆمانێــك  چاپكردنــی  مــاوەی  ماوەیــەدا، 
جــار  هەندێــك  بــووە،  جیــاواز  دیكــەدا  ڕۆمانێكــی 
مــاوەی نێــوان ڕۆمانێــك و ڕۆمانێكــی دیكــە )9( 
لــە دوای ڕۆمانــی  نموونــە  بــۆ  ســاڵی خایانــدووە، 
)پێشــمەرگە( لە ســاڵی )1961(، دوای ماوەی )9( 
ســاڵ ئەوجــا ڕۆمانــی )ئاشــتی كوردســتان( لــە ســاڵی 
)1970( چــاپ و باڵوكراوەتــەوە، هەروەهــا لــە دوای 
لــە ســاڵی  باڵوكردنــەوەی ڕۆمانــی )ژانــی گــەل( 
)197٢( دوای )9( ســاڵ ئەوجــا ڕۆمانــی )نــازە( 
لــە ســاڵی )1981( باڵكراوەتــەوە. هەندێــك جاریــش 
مــاوەی نێــوان ڕۆمانێــك و ڕۆمانێكــی دیكــە )٢( 
ســاڵی خایانــدووە، بــۆ نموونــە مــاوەی نێــوان ڕۆمانــی 
ئەوجــا  ســاڵی )1970(،  لــە  كوردســتان(  )ئاشــتی 
ڕۆمانــی )ژانــی گــەل( لــە ســاڵی )197٢( چــاپ و 
باڵوكراوەتــەوە. جــاری واش هەبــووە ماوەكە )3( ســاڵی 
ــەی  ــەردوو ڕۆمانەك ــوان ه ــاوەی نێ ــدووە، وەك م خایان
)هــەرەس،  و  )ســەگوەڕ،198٢(  موكــری  محەمــەد 
1985( بــەدی دەكرێــت. لــە هەمان كاتدا دوای ســاڵی 
)1985( بــە بەردەوامــی تــا ســاڵی )1990( ڕۆمــان 
چــاپ و باڵوكراوەتــەوە، بــەو واتایــەی هیــچ ســاڵێكی 
بــێ چاالكــی چــاپ و باڵوكردنــەوەی ڕۆمــان نەبــووە 

ــە. ــوان ســاڵەكاندا نیی ــە نێ ــەوە پچــڕان ل ــەم بارەی و ل
و   )1988( ســاڵەكانی  دەكەیــن  ئــەوە  تێبینــی   -
)1989( پــڕ چاالكتریــن ســاڵن و لــە هــەر ســاڵێك 
لــەم ســااڵنەدا )4( ڕۆمــان چــاپ و باڵوكراونەتــەوە. 
ڕۆمــان   )3( )1987(دا  ســاڵی  لــە  هەروەهــا 
 ،198٢( ســاڵەكانی  كاتێكــدا  لــە  باڵوكراونەتــەوە، 
 )٢( ســاڵێكدا  هــەر  لــە   )1990  ،،1986  ،1985
ڕۆمــان چــاپ و باڵوكراونەتــەوە. هەروەهــا ســاڵەكانی 
ســاڵێكدا  لەهــەر   )1981  ،197٢  ،1970  ،1961(

باڵوكراوەتــەوە.  و  چــاپ  ڕۆمــان   )1( تەنیــا 
- لــەو ماوەیــەدا )محەمــەد موكــری( ڕۆماننــووس، 
چاالكتریــن ڕۆماننــووس بــووە و لــەو ماوەیــەدا )3( 
ڕۆمانــی چــاپ كــردووە كــە یەكێكیــان دوو بــەرگ 
بــووە، هەروەهــا هــەر یــەك لــە ڕۆماننووســان )حوســێن 
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عــارف و كاروان عەبدوڵــاڵ و حیســام بەرزنجــی( لــە 
پلــەی دووەم دێــن و هــەر یەكێكیــان )٢( ڕۆمانــی 
چــاپ كــردووە. ڕۆماننووســانی دیكــەش كــە تەنیــا 
)1( ڕۆمانیــان لــەم ماوەیــەدا چــاپ و باڵوكردووەتەوە، 
ئەمانــەن )محەمــەد ســاڵح ســەعید، ئیبراهیــم ئەحمــەد، 
ــزی مــەالی ڕەش، د.  ــی، عەزی ئیســماعیل ڕۆژبەیان
ــاڵ غەفــوور ســاڵح، هیمــداد  ــازی، عەبدوڵ ڕەحیمــی ق
حوســێن، حەمەكەریــم عــارف، محەمــەد مەولــوود - 
مــەم، خوســرەو جــاف، عەبدوڵــاڵ ســەڕاج، د. نافــع 

ــووڵ(. ــی، ئیســماعیل ڕەس ئاكرەی
- ئــەوەی تێبینــی دەكرێــت ئەوەیــە كــە لــەو ماوەیــەدا 
هیــچ ڕۆماننووســێكی ئافرەتمــان نییــە كــە ڕۆمانــی 

نووســیبێت و چــاپ و بــاڵوی كردبێتــەوە. 
ئــەو  بەهــۆی  كــە  دەكەیــن  ئەوەیــش  تێبینــی   -
بارودۆخــە ناهەمــوارەی كــە كۆمەڵگــەی كــوردی لــەم 
ــی  ــەوە لەگشــت الیەنەكان ــەڕووی بووەت ــەدا ڕووب ماوەی
سیاســی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و ڕۆشــنبیرییەوە، 
نــەك هــەر بووەتــە هــۆكاری درەنــگ باڵوبوونــەوەی 
چەنــد بەرهەمێــك، بەڵكــو لــە هەندێــك حاڵەتــدا بوونەتە 
هــۆكاری ونبــوون و نادیاربوونــی چەند بەرهەمێك. بەو 
ــە مێــژووی ڕۆمانــی  ــەم ماوەیــەدا و ل واتایــەی كــە ل
كوردیــدا ئێمــە لــە بەرانبــەر دیاردەیــەك دەوەســتین كــە 
دەكرێــت بــە )بەرهەمــی ون و نادیــار( نــاوی بێنیــن كــە 
زانیــاری لەبــارەی بــوون و نووســینیان هەیــە، بــەاڵم 
ــەم حاڵەتەشــدا  ــارن، ل ــەكان ون و نادی ــا ئێســتاش دەق ت
چارەنووســیان، یــان فەوتــان بــووە، یــان لــە باشــترین 
بــاردا بــە دەستنووســی ماونەتــەوە. لــەم دەقــە ون و 

ــەش: نادیاران
1- )ئیبراهیــم ئەحمــەد( لــە ســاڵی )1969(دا لــە 
باســێكدا كــە بــۆ گۆڤــاری )ڕزگاری( نووســیوە لــە 
ــارەی چۆنیەتــی نووســینی ڕۆمانــی )ژانــی گــەل(  ب
و باڵوكردنــەوەی بــە ئەڵقــە ئەڵقــە لــە گۆڤارەكــەدا، 
باســی ئــەوەی كــردووە كــە ڕۆمانێكــی دیكــەی لــە 
ســاڵی )1934(نووســیوە و هــەروەك خۆیشــی ئامــاژەی 
بــۆ كــردووە كــە جــارێ كاتــی باڵوكردنــەوەی نەهاتــووە.

ڕۆمانــی  باســكردنی  لــە  خەزنــەدار(  )د.مــارف   -٢
كوردیدا، ئاماژەی بۆ ڕۆمانێكی ونبوو و نادیاری )مارف 
بەرزنجــی( كــردووە و نــاو و ناوونیشــانی ڕۆمانەكەشــی 

ئاشــكرا نەكــردووە )عەبدولڕەحمــان پاشــا:41(.
3- لــە ژمــاره )3(ی گۆڤــاری )نووســەری كــورد( 
نــاو و بەرهەمــی ئــەو نووســەرانەی كــە لــە ســاڵی 
)1971( بــە دەقەكانیــان بەشــدارییان لــە پێشــبڕكێی 
یەكێتیــی نووســەرانی كــورد كــردووە، باڵوكراوەتــەوە:

ئەم ڕۆمانانە لەكات و ساتی خۆیاندا باڵونەكراونەتەوە، 
بەڵكــو )ئاگــری بــن كا( لــە ســاڵی )1999( چــاپ كــرا 
ــرا،  ــاڵی )199٢( چــاپ ك ــگا(ش لەس ــی )ڕێ و ڕۆمان
چــوار ڕۆمانەكــەی دیكــەش چارەنووســیان ون و نادیــارن.

خۆیــدا  كتێبەكــەی  لــە  ڕەشــید(  )د.فوئــاد   -4
كــە  داوە  بــەوە  ئامــاژەی  ڕەخنەیــی(  )ڕووبەرێكــی 
ناوونیشــانی  بــە  ڕۆمانێــك  )1986(دا  لەســاڵی 
ــەوە  ــن باخەوان(ـ ــازاد ئەمی ــەن )د. ئ ــەوە( لەالی )تەقین
نووســراوە و تــا ئــەو ســاتەی كــە كتێبەكــەی چــاپ 
ــە دەستنووســی ماوەتــەوە  ــە ســاڵی )٢011( ب كــراوە ل

.)٢011:10٢ ڕەشــید،  فوئــاد  )د. 
- دیاردەیەكی دیكە كە لەو ماوەیەدا و بەدیاریكراویش 
لــە قۆناغــی ســێیەمدا لەنێــوان ســااڵنی )1990-1981( 
هەیــە، ئــەو ڕۆمانانــەن كــە لــە خزمەتــی ڕژێمی بەعس و 
جەنگــە هەشــت ســاڵییەكەی دژ بــە ئێــران نووســراون، ئــەو 
ڕۆمانانــە خەاڵتــی پێشــبڕكێی قادســیەی ســەدامیان لــە 
ســاڵی)1984(دا پــێ بەخشــراوە و دواتــر بەشــی زۆریــان 

ناوی ڕۆمانناوی ڕۆماننوسژمارە

ئاگری بن كاسەعید ناكام1

رێگامحەمەد مەولوود مەم٢

دایكە قارەمانەكەجەمال نووری3

پرسیارێكمحەمەد شوكر خەلیفە4

بێناوئەبو بەكر هەوری5

جوانە مەرگئەنوەر جاف6
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لــە كتێبێكــدا بــە كۆكراوەیــی بەناوونیشــانی )لووتكــە( 
لــە ســاڵی )1987(دا چــاپ كــراون كــە بریتیــن لەمانــە: 

- لــەو ماوەیــەدا زۆربــەی ڕۆمانــەكان بــە دیالێكتــی 
كرمانجــی خــواروو نووســراون، بــەاڵم هــەر لــەو ماوەیەدا 
ڕۆمــان بــە دیالێكتــی كرمانجــی ســەرووش نووســراوە، 
لــەم ڕووەوە یەكــەم ڕۆمــان كــە بــە دیالێكتــی كرمانجی 
ســەروو نووســرابێت، ڕۆمانــی )دەڕاڤــی تەنــگ(ی 
)كەریــم جەمیــل بیانــی( بــووە كــە لەســاڵی )1985(
پلــەی  ســەدام(دا  )قادســیەی  پێشــبڕكێی  لــە  دا 
ــە ســەرلەبەری  ــەو ڕۆمان دووەمــی بەدەســت هێنــاوە. ئ
لــە خزمەتــی ڕژێمــی بەعــس بــووە. دووەم ڕۆمــان كــە 
بــە دیالێكتــی كرمانجــی ســەروو نووســرابێت، ڕۆمانــی 

ــە. )بوهژیــن(ی )د.نافیــع ئاكرەیی(ی

سەرچاوە:
لــە  ڕیالیــزم  گەرمیانــی،  محەمــەد  مەجیــد  عــادل   -1
ــدا، نامــەی ماســتەر،  ــە عێراق ــوردی هاوچــەرخ ل ــی ك ڕۆمان
ــدا 1996.  ــد، زانكــۆی بەغ ــن ڕوش ــەروەردە - ئیب ــژی پ كۆلێ
٢- د. عــادل گەرمیانــی، ســەرەتاكانی ڕۆمانــی كــوردی، 

گۆڤــاری كاروان، ژ)٢٢0(، ٢007.
و  لێكۆڵینــەوە  كۆیــی،  قــادری  حاجــی  دیوانــی   -3
لێكدانــەوەی: ســەردار حەمیــد میــران، كەریــم مســتەفا شــارەزا، 

.  ٢007 میدیــا،  شــارەكتێبی  ســنە، 
4- عەبدوڵــاڵ ڕەحمــان، بنیاتــی گێڕانەوە، خانەی موكریانی 

بــۆ چــاپ و باڵوكردنەوە، هەولێر، ٢014.
5- د. كەمــال مەعــرووف، ڕۆمانــی كــوردی و ڕەخنــەی 
تەممــووزی  نــوێ(، ژ)33(،  )نووســەری  نــوێ، گۆڤــاری 

.٢006
ــة، منشــوارت ســپێدە،  ــة الكردی 6- عبدالرحمــن پاشــا، الروای

.1994
7- ســابیر ڕەشــید، ڕۆمانــی كــوردی، خوێندنــەوە و پرســیار، 

بەشــی یەكــەم، دەزگای ئــاراس، ٢006.
ڕۆمانــی  تازەكانــی  ســیما  قــادر،  موحســین  كارزان   -8
كــوردی لەنێــوان ســااڵنی 1991-٢000، نامــەی ماســتەر، 

.٢009 ســەالحەدین،  زانكــۆی   - زمــان  كۆلێــژی 
ــاری  ــە شــاخ، گۆڤ ــی كــوردی ل 9- ســابیر ڕەشــید، ڕۆمان

نووســەری نــوێ، ژ)33( تەممــوزی ٢006.
وەك  كــورد  شــڤانێ  عومــەر،  ئەحمــەد  د.موحســین   -10
ــوێ، ژ)33(،  ــاری نووســەری ن ــی كــورد، گۆڤ یەكــەم ڕۆمان

.٢006 تەممــوزی 
وتــاری ســەرۆكی  11- د.عیزەددیــن مســتەفا ڕەســووڵ، 
یەكێتیــی نووســەرانی كــورد بەڕێــز د. عیزەددیــن مســتەفا 
تەممــووزی  ژ)33(،  نــوێ،  نووســەری  گۆڤــاری  ڕســوڵ، 

.٢006
ــە  ــر بەرزنجــی، كاریگــەری ڕوانگــە ل ــی تاهی 1٢- د. عەل
نوێگــەری شــیعری كوردیــدا، خانــەی چــاپ و باڵوكردنــەوەی 

چوارچــرا، ســلێمانی، ٢008.
ــی، دەزگای  ــاران و نەیاران ــارف، ڕوانگــە ی 13- حســین ع

ــلێمانی، ٢005. ــەردەم، س چــاپ و پەخشــی س
14- فوئــاد ڕەشــید، ڕەخنــەی )ڕەخنــەی ڕەخنــەی ڕۆمانــی 
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