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ئەو هاوارەی نەبیسترائەو هاوارەی نەبیسترا

سەنگەر زراریسەنگەر زراری

لەجیاتــی ئــەم ناوونیشــانەی ســەرەوە، دەمتوانــی بنووســم »بەشــە لەجیاتــی ئــەم ناوونیشــانەی ســەرەوە، دەمتوانــی بنووســم »بەشــە 
تەواونەكراوەكــەی بیرەوەرییەكانــی دڵــدار«، چونكــە ئــەم ڕۆمانــە تەواونەكراوەكــەی بیرەوەرییەكانــی دڵــدار«، چونكــە ئــەم ڕۆمانــە 
هەمــان كاریشــی كــردووە و بیرەوەرییەكانــی دڵــداری تــەواو كــردووە، هەمــان كاریشــی كــردووە و بیرەوەرییەكانــی دڵــداری تــەواو كــردووە، 
بــەاڵم وردتــر بڵێیــن لێــرەدا ئــەو بنكۆڵكارییەیــە كــە لــە ڕۆمانەكــەدا بــەاڵم وردتــر بڵێیــن لێــرەدا ئــەو بنكۆڵكارییەیــە كــە لــە ڕۆمانەكــەدا 
كاری لەســەر كــراوە، چونكــە هــەم ئــەو بیرەوەرییانــەی تــەواو كردووە كاری لەســەر كــراوە، چونكــە هــەم ئــەو بیرەوەرییانــەی تــەواو كردووە 
كــە دڵــدار نووســیویەتی و بــە نیوەچڵــی گەیشــتووەتە دەســتی ئێمــە، كــە دڵــدار نووســیویەتی و بــە نیوەچڵــی گەیشــتووەتە دەســتی ئێمــە، 
هــەم كارێكــی وردی بنكۆڵكاریشــی كــردووە لەســەر كــۆی ژیانــی هــەم كارێكــی وردی بنكۆڵكاریشــی كــردووە لەســەر كــۆی ژیانــی 
ــە  ــۆی ل ــدار خ ــە دڵ ــەوە ك ــدا چووەت ــەو بەشەش ــەت ب ــدار، تەنان ــە دڵ ــۆی ل ــدار خ ــە دڵ ــەوە ك ــدا چووەت ــەو بەشەش ــەت ب ــدار، تەنان دڵ

ــدا نووســیویەتی. ــدا نووســیویەتی.بیرەوەرییەكانی بیرەوەرییەكانی
ــی  ــە نیوەچڵ ــتی »ب ــرەدا گوزارش ــەن، لێ ــا بك ــەر ورد تەماش ــی ئەگ ــە نیوەچڵ ــتی »ب ــرەدا گوزارش ــەن، لێ ــا بك ــەر ورد تەماش ئەگ
ــەكار  ــدار ب ــی دڵ ــۆ بیرەوەرییەكان ــە«م ب ــتی ئێم ــتووەتە دەس ــەكار گەیش ــدار ب ــی دڵ ــۆ بیرەوەرییەكان ــە«م ب ــتی ئێم ــتووەتە دەس گەیش
ــا  ــاس كــە ئای ــە بێنمــەوە بەرب ــەو گومان ــا، لەمەشــدا دەمــەوێ ئ ــا هێن ــاس كــە ئای ــە بێنمــەوە بەرب ــەو گومان ــا، لەمەشــدا دەمــەوێ ئ هێن
دڵــدار بیرەوەرییەكانــی تــەواو كــردووە، یــان بــە الیەنــی كــەم لــەوە دڵــدار بیرەوەرییەكانــی تــەواو كــردووە، یــان بــە الیەنــی كــەم لــەوە 
زیاتــری نووســیوە كــە ئێســتا لەبەردەســتی خوێنەراندایــە و لــە زیاتــری نووســیوە كــە ئێســتا لەبەردەســتی خوێنەراندایــە و لــە 
ــە و  ــەر ئەوەندەی ــان ه ــەوە؟! ی ــاو كراوەت ــدا ب ــەكی دیوانەكەی ــە و پێش ــەر ئەوەندەی ــان ه ــەوە؟! ی ــاو كراوەت ــدا ب ــەكی دیوانەكەی پێش
تــەواو! ئــەم گومانــەم بــە هــۆی پەڕەگرافــی نووســینێكی د. كەمــال تــەواو! ئــەم گومانــەم بــە هــۆی پەڕەگرافــی نووســینێكی د. كەمــال 
ــە  ــدار ل ــی دڵ ــی بیرەوەرییەكان ــارەی چاپكردن ــە لەب ــە ك ــە مەزهەرەوەی ــدار ل ــی دڵ ــی بیرەوەرییەكان ــارەی چاپكردن ــە لەب ــە ك مەزهەرەوەی
الیــەن م. عەبدولخالــق عەالئەددیــن دەڵێــت: »لەســەر ڕای كاك الیــەن م. عەبدولخالــق عەالئەددیــن دەڵێــت: »لەســەر ڕای كاك 
مەســعوود محەمــەد هەنــدێ لــە بیرەوەرییەكانــی البــرد بــۆ فرســەتێكی مەســعوود محەمــەد هەنــدێ لــە بیرەوەرییەكانــی البــرد بــۆ فرســەتێكی 
ــە  ــر ب ــی ت ــە چاپەكان ــش و ل ــە پێ ــك بێت ــەوەی ڕۆژگارێ ــۆ ئ ــە دی، ب ــر ب ــی ت ــە چاپەكان ــش و ل ــە پێ ــك بێت ــەوەی ڕۆژگارێ ــۆ ئ دی، ب
ــەم قســەیەی د.  ــی ئ ــە بەپێ ــەم قســەیەی د. ( كەوات ــی ئ ــە بەپێ ــكات...«)11( كەوات ــان ب ــەواوی چاپی ــكات...«)ت ــان ب ــەواوی چاپی ت
كەمــال مەزهــەر ئــەو بیرەوەرییانــەی دڵــدار كــە لــە دیوانەكەیــدا كەمــال مەزهــەر ئــەو بیرەوەرییانــەی دڵــدار كــە لــە دیوانەكەیــدا 
ــەو  ــوو ئ ــدا پێویســت ب ــە كاتێك ــە، ل ــووی نیی ــەوە، هەم ــاو كراوەت ــەو ب ــوو ئ ــدا پێویســت ب ــە كاتێك ــە، ل ــووی نیی ــەوە، هەم ــاو كراوەت ب
بیرەوەرییانــە نەفەوتێــن، چونكــە ئــەم بیرەوەرییانــەی دڵــدار یەكەمین بیرەوەرییانــە نەفەوتێــن، چونكــە ئــەم بیرەوەرییانــەی دڵــدار یەكەمین 
هەوڵــی نووســینەوەی بیرەوەریــن كــە بــە زمانــی كــوردی نووســرابن، هەوڵــی نووســینەوەی بیرەوەریــن كــە بــە زمانــی كــوردی نووســرابن، 

)نموونەی ڕۆمانی 
بنكۆڵكاری لە ئەدەبیاتی 

كوردیدا(
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لەبــەر چــی ئــەوكات هەمــووی بــاو نەكراوەتــەوە و لەبــەر چــی ئــەوكات هەمــووی بــاو نەكراوەتــەوە و 
ــە! ــار نیی ــەی دی ــاوە؟! هۆكارەك ــۆ نەم ــە!ئێســتاش ب ــار نیی ــەی دی ــاوە؟! هۆكارەك ــۆ نەم ئێســتاش ب

هــاوارەی  »ئــەو  ڕۆمانــی  خوێندنــەوەی  هــاوارەی لــە  »ئــەو  ڕۆمانــی  خوێندنــەوەی  لــە 
خوێنــەر  الی  كــە  پرســیار  یەكــەم  خوێنــەر نەبیســترا«  الی  كــە  پرســیار  یەكــەم  نەبیســترا« 
دروســت دەبێــت، ئەوەیــە كــە بۆچــی لەنێــو زۆربەی دروســت دەبێــت، ئەوەیــە كــە بۆچــی لەنێــو زۆربەی 
كەســایەتییە دیارەكانــی كــورد، دڵــدار بووەتــە كەســایەتییە دیارەكانــی كــورد، دڵــدار بووەتــە 
بابەتــی ئــەم ڕۆمانــە، لــە كاتێكــدا دڵــدار خۆیشــی بابەتــی ئــەم ڕۆمانــە، لــە كاتێكــدا دڵــدار خۆیشــی 
ــی خــۆی نووســیوەتەوە و  ــی خــۆی نووســیوەتەوە و بەشــێكی بیرەوەرییەكان بەشــێكی بیرەوەرییەكان
زۆر شــتی لەبــارەی خــۆی گوتــووە، بــە بۆچوونــی زۆر شــتی لەبــارەی خــۆی گوتــووە، بــە بۆچوونــی 
مــن نووســینی ئــەم ڕۆمانــە لــە الیــەن »ئــارام مــن نووســینی ئــەم ڕۆمانــە لــە الیــەن »ئــارام 
محەمەد«ـــەوە چەنــد هۆكارێكــی لەپشــتە، لەوانــە:محەمەد«ـــەوە چەنــد هۆكارێكــی لەپشــتە، لەوانــە:
یەكــەم:یەكــەم: دڵدار لە نووســینەوەی بیرەوەرییەكانیدا،  دڵدار لە نووســینەوەی بیرەوەرییەكانیدا، 
زیاتــر تیشــكی خســتووەتە ســەر خــودی خــۆی، لــە زیاتــر تیشــكی خســتووەتە ســەر خــودی خــۆی، لــە 
ــدار  ــی دڵ ــی باوك ــەال ڕەئووف ــەی م ــدا بنەماڵ ــدار كاتێك ــی دڵ ــی باوك ــەال ڕەئووف ــەی م ــدا بنەماڵ كاتێك
ــش كەســانی  ــی دیكــەی دڵداری ــش كەســانی و خوشــك و براكان ــی دیكــەی دڵداری و خوشــك و براكان
ــدار  ــا دڵ ــە و تەنی ــدار خــاوەن توانســت و چــاالك بوون ــا دڵ ــە و تەنی خــاوەن توانســت و چــاالك بوون
نــاوی دەركــردووە. ئــەم ڕۆمانــە ویســتوویەتی ئــەوە نــاوی دەركــردووە. ئــەم ڕۆمانــە ویســتوویەتی ئــەوە 
دەربخــات كــە بنەماڵەكــە بــە گشــتی كەســانی دەربخــات كــە بنەماڵەكــە بــە گشــتی كەســانی 
نــاودارن و لــە نــاو و ناوبانگــی خۆیــان كەمتــر نــاودارن و لــە نــاو و ناوبانگــی خۆیــان كەمتــر 

ناســراون.ناســراون.
دووەم:دووەم: ئاســەف و ســەعدی بــرای و زەینەبــی  ئاســەف و ســەعدی بــرای و زەینەبــی 
لەســەر  زۆریــان  كاریگەریــی  دڵــدار،  لەســەر خوشــكی  زۆریــان  كاریگەریــی  دڵــدار،  خوشــكی 
كــۆی ژیانــی دڵــدار هەبــووە، ئەمــە كەمتــر لــە كــۆی ژیانــی دڵــدار هەبــووە، ئەمــە كەمتــر لــە 
بیرەوەرییەكانیــدا ڕەنــگ دەداتــەوە، چونكــە وەكــوو بیرەوەرییەكانیــدا ڕەنــگ دەداتــەوە، چونكــە وەكــوو 
گوتمــان جەختەکــە زیاتــر لەســەر خــودی خۆیەتی.گوتمــان جەختەکــە زیاتــر لەســەر خــودی خۆیەتی.
ــدار  ــی دڵ ــدار  بەشــی زۆر و كاریگــەری ژیان ــی دڵ ســێیەم:ســێیەم: بەشــی زۆر و كاریگــەری ژیان
دوای ئــەو كاتەیــە كــە لــە كەركووكــەوە دەســت پــێ دوای ئــەو كاتەیــە كــە لــە كەركووكــەوە دەســت پــێ 
دەكات، ئــەو بەشــەش لــە بیرەوەرییەكانیــدا نییــە.دەكات، ئــەو بەشــەش لــە بیرەوەرییەكانیــدا نییــە.

ئــەم  نووســەری  خااڵنــە،  ئــەم  لەبــەر  ئــەم هــەر  نووســەری  خااڵنــە،  ئــەم  لەبــەر  هــەر 
ڕۆمانــە، ڕۆمانێكــی بنكۆڵــكاری لەبــارەی ژیانــی ڕۆمانــە، ڕۆمانێكــی بنكۆڵــكاری لەبــارەی ژیانــی 
دڵــدارەوە نووســیوە، »ڕۆمانــی بنكۆڵــكاری بــە دڵــدارەوە نووســیوە، »ڕۆمانــی بنكۆڵــكاری بــە 
مەبەســتی  بــە  دەگەڕێــت  ڕاســتییەكاندا  مەبەســتی دوای  بــە  دەگەڕێــت  ڕاســتییەكاندا  دوای 
داڕشــتنەوەی ئــەم ڕاســتییانە بــە شــێوەی ڕۆمــان، داڕشــتنەوەی ئــەم ڕاســتییانە بــە شــێوەی ڕۆمــان، 
لــەم جــۆرە ڕۆمانــەدا، مــەرج نییــە ڕۆماننــووس لــەم جــۆرە ڕۆمانــەدا، مــەرج نییــە ڕۆماننــووس 

ئــەو  بەڵكــوو  حەقیقەتــەكان،  تــەواوی  ئــەو بگاتــە  بەڵكــوو  حەقیقەتــەكان،  تــەواوی  بگاتــە 
ڕاســتییانەی پێیــان گەیشــت تەوزیفیــان دەكات ڕاســتییانەی پێیــان گەیشــت تەوزیفیــان دەكات 
و ئەوەشــی نەیدۆزینــەوە، دەتوانــێ لــە ڕێــگای و ئەوەشــی نەیدۆزینــەوە، دەتوانــێ لــە ڕێــگای 
خەیاڵــی ئەدەبــی و ڕۆماننووســانەوە ســپێتییەكانی خەیاڵــی ئەدەبــی و ڕۆماننووســانەوە ســپێتییەكانی 
پــڕ بكاتــەوە، كــە نەیدۆزیونەتــەوە، لێــرەدا گــەڕان پــڕ بكاتــەوە، كــە نەیدۆزیونەتــەوە، لێــرەدا گــەڕان 
ئامانجــە  و  ئەدەبییــە  ئامرازێكــی  پشــكنین  ئامانجــە و  و  ئەدەبییــە  ئامرازێكــی  پشــكنین  و 
ســەرەكییەكە نییــە، بــەاڵم هــاوكات ئەمــە لــەوەش ســەرەكییەكە نییــە، بــەاڵم هــاوكات ئەمــە لــەوەش 
ــەوێ ڕاســتییە  ــووس بی ــە ڕۆمانن ــەوە ك ــەم ناكات ــەوێ ڕاســتییە ك ــووس بی ــە ڕۆمانن ــەوە ك ــەم ناكات ك
شــاراوەكان ئاشــكرا بــكات و دەریــان بخــات.«)شــاراوەكان ئاشــكرا بــكات و دەریــان بخــات.«)22((
ــی  ــر كارێك ــكاری زیات ــن كاری بنكۆڵ ــی وەك دەزانی ــر كارێك ــكاری زیات ــن كاری بنكۆڵ وەك دەزانی
ڕۆژنامەوانــی و هەواڵگرییانەیــە، بــەاڵم بنكۆڵــكاری ڕۆژنامەوانــی و هەواڵگرییانەیــە، بــەاڵم بنكۆڵــكاری 
ئەدەبیــدا،  نووســینی  و  ئەدەبیــات  بــواری  ئەدەبیــدا، لــە  نووســینی  و  ئەدەبیــات  بــواری  لــە 
ــاوازە،  ــان جی ــە و ئامانجی ــاوازی هەی ــاوازە، ئەركێكــی جی ــان جی ــە و ئامانجی ــاوازی هەی ئەركێكــی جی
ڕاپۆرتــی  ڕۆژنامەوانیــدا،  كاری  لــە  ڕاپۆرتــی »ئەگــەر  ڕۆژنامەوانیــدا،  كاری  لــە  »ئەگــەر 
بنكۆڵــكاری ئامانجــی ئــەوە بــێ كــە هەنــدێ تاوان و بنكۆڵــكاری ئامانجــی ئــەوە بــێ كــە هەنــدێ تاوان و 
بابەتــی شــاراوە ئاشــكرا بــكات و هەنــدێ ڕاســتی بە بابەتــی شــاراوە ئاشــكرا بــكات و هەنــدێ ڕاســتی بە 
مەبەســتی لێكۆڵینــەوە و )گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی مەبەســتی لێكۆڵینــەوە و )گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی 
پێویســتی وەك ســزا و پاداشــت( دەربخــات، ئــەوە پێویســتی وەك ســزا و پاداشــت( دەربخــات، ئــەوە 
ڕۆمانــی بنكۆڵــكاری كاری ئەوەیــە ڕاســتییەكان ڕۆمانــی بنكۆڵــكاری كاری ئەوەیــە ڕاســتییەكان 
دەربخــات، بــەاڵم ئــەو شــوێنەی كــە ڕاســتییەكانی دەربخــات، بــەاڵم ئــەو شــوێنەی كــە ڕاســتییەكانی 
بــە  ڕۆژنامەوانیــدا  كاری  لــە  نەدۆزرایــەوە  بــە تێــدا  ڕۆژنامەوانیــدا  كاری  لــە  نەدۆزرایــەوە  تێــدا 
ــە  ــدا ب ــە ڕۆمان ــی ل ــەوە، كەچ ــە كراوەیــی دەهێڵرێت ــدا ب ــە ڕۆمان ــی ل ــەوە، كەچ كراوەیــی دەهێڵرێت
ــەوە و  ــەری دادەڕێژرێت ــی و هون ــێوەیەكی ئەدەب ــەوە و ش ــەری دادەڕێژرێت ــی و هون ــێوەیەكی ئەدەب ش
ئــەو كەلێنانــە بــە خەیاڵــی ئەدەبــی و بــە زمانێكــی ئــەو كەلێنانــە بــە خەیاڵــی ئەدەبــی و بــە زمانێكــی 
ئەدەبــی و لــە فۆرمــی دەقێكــی ئەدەبیــدا دەخرێنــە ئەدەبــی و لــە فۆرمــی دەقێكــی ئەدەبیــدا دەخرێنــە 

ڕوو.«)ڕوو.«)33((
پشــكنینە  »ئــەو  دیكەشــەوە،  الیەكــی  پشــكنینە لــە  »ئــەو  دیكەشــەوە،  الیەكــی  لــە 
مێــژووەوە  بــە  زیاتــر  دەكرێــن،  مێــژووەوە ئەدەبییانــەی  بــە  زیاتــر  دەكرێــن،  ئەدەبییانــەی 
ئەدەبییــەوە  دەقــی  ڕێــگای  لــە  و  ئەدەبییــەوە پەیوەســتن  دەقــی  ڕێــگای  لــە  و  پەیوەســتن 
دەردەبڕدرێــن، واتــا وەكــوو پشــكنینە ڕۆژنامەوانــی دەردەبڕدرێــن، واتــا وەكــوو پشــكنینە ڕۆژنامەوانــی 
تــاوان  بــە  پێوەندییــان  نیــن  هەواڵگرییــەكان  تــاوان و  بــە  پێوەندییــان  نیــن  هەواڵگرییــەكان  و 
بــە  بــن  پەیوەســت  یــان  هەبێــت،  ئێســتاوە  بــە و  بــن  پەیوەســت  یــان  هەبێــت،  ئێســتاوە  و 
و  شوێنەوارناســی  وەكــوو  پشــكنینی  و جــۆرە  شوێنەوارناســی  وەكــوو  پشــكنینی  جــۆرە 

ماددییــەوە.«)ماددییــەوە.«)44((
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بێگومــان ئــەم جــۆرە ڕۆمانــە كاری زۆری دەوێ، بێگومــان ئــەم جــۆرە ڕۆمانــە كاری زۆری دەوێ، 
هــەر بۆیــە »ڕۆمانــی بنكۆڵــكاری ماندووكــەرە، هــەر بۆیــە »ڕۆمانــی بنكۆڵــكاری ماندووكــەرە، 
دەكرێــت  ئاشــكرا  تاوانێــك  چــۆن  وەك  دەكرێــت بــەاڵم  ئاشــكرا  تاوانێــك  چــۆن  وەك  بــەاڵم 
و ڕاســتییەكان ئاشــكرا دەبــن دڵخۆشــكەرە، بــە و ڕاســتییەكان ئاشــكرا دەبــن دڵخۆشــكەرە، بــە 
هەمــان شــێوە كاتێــك ڕۆماننووســی بنكۆڵكاریــش هەمــان شــێوە كاتێــك ڕۆماننووســی بنكۆڵكاریــش 
دەگاتــە هەنــدێ ڕاســتی، هــەم خــۆی دڵخــۆش دەگاتــە هەنــدێ ڕاســتی، هــەم خــۆی دڵخــۆش 
دەبێــت و هــەم شــتێكی نوێــش پێشكەشــی خوێنــەر دەبێــت و هــەم شــتێكی نوێــش پێشكەشــی خوێنــەر 
دەكات، بێگومــان ئەمــەش چێــژی بــۆ خوێنــەر دەكات، بێگومــان ئەمــەش چێــژی بــۆ خوێنــەر 

دەبێــت.«)دەبێــت.«)55((
لــە خوێندنــەوەی )ئــەو هــاوارەی نەبیســترا(، لــە خوێندنــەوەی )ئــەو هــاوارەی نەبیســترا(، 
هەســت بــەوە دەكەیــن كــە نووســەر هــەم مانــدوو هەســت بــەوە دەكەیــن كــە نووســەر هــەم مانــدوو 
بــووە و زانیاریــی زۆری كــۆ كردووەتــەوە، هــەم بــووە و زانیاریــی زۆری كــۆ كردووەتــەوە، هــەم 
دەبــێ هەســتی بــە دڵخۆشــییەكیش كردبــێ، چونكە دەبــێ هەســتی بــە دڵخۆشــییەكیش كردبــێ، چونكە 
یــان  جیــاواز،  ئەنجامــی  هەنــدێ  یــان گەیشــتووەتە  جیــاواز،  ئەنجامــی  هەنــدێ  گەیشــتووەتە 
شــاراوەی جیــا لــەو زانیارییــە ســنووردارانەی ئێمــە شــاراوەی جیــا لــەو زانیارییــە ســنووردارانەی ئێمــە 
لەبــارەی ژیانــی دڵــدارەوە دەیانزانیــن، هــەر وەكــوو لەبــارەی ژیانــی دڵــدارەوە دەیانزانیــن، هــەر وەكــوو 
خوێنەریــش هەســت بــەو چێــژی خوێندنــەوە و خوێنەریــش هەســت بــەو چێــژی خوێندنــەوە و 
زانیارییانــەش دەكات كــە لــەم ئەنجامــەدا بەدەســت زانیارییانــەش دەكات كــە لــەم ئەنجامــەدا بەدەســت 

ــوون. ــوون.هات هات
ڕێــی  لــە  خوێنــەر  كــە  زانیارییانــەی  ڕێــی لــەو  لــە  خوێنــەر  كــە  زانیارییانــەی  لــەو 
ئەنجامــی  لــە  و  دەگات  پێیــان  ڕۆمانــەوە  ئەنجامــی ئــەم  لــە  و  دەگات  پێیــان  ڕۆمانــەوە  ئــەم 
وردبوونــەوەی نووســەر و كارە بنكۆڵكارییەكەیــەوە وردبوونــەوەی نووســەر و كارە بنكۆڵكارییەكەیــەوە 
دەردەكــەوێ، دەشــێ لێــرەدا ئامــاژە بــە هەندێكیان دەردەكــەوێ، دەشــێ لێــرەدا ئامــاژە بــە هەندێكیان 

بكەیــن:بكەیــن:
یــەك:یــەك: بنەماڵــەی مــەال ڕەئووفــی خــادم ســەجادە  بنەماڵــەی مــەال ڕەئووفــی خــادم ســەجادە 
لێهاتــوو  و  ڕۆشــنبیر  بنەماڵەیەكــی  گشــتی  لێهاتــوو بــە  و  ڕۆشــنبیر  بنەماڵەیەكــی  گشــتی  بــە 
بوونــە، ئەمــە تەنیــا لــە دڵــدار، یــان بــەم دواییــەش بوونــە، ئەمــە تەنیــا لــە دڵــدار، یــان بــەم دواییــەش 
كچــە   - خــان  »زەینــەب  لەســەر  كار  كچــە هەنــدێ   - خــان  »زەینــەب  لەســەر  كار  هەنــدێ 
ــی  ــراوە و تواناییەكان ــدار ك ــورد«ی خوشــكی دڵ ــی ك ــراوە و تواناییەكان ــدار ك ــورد«ی خوشــكی دڵ ك
دەركەوتــووە، ڕەنــگ ناداتــەوە، بەڵكــوو هــەر یەكــە دەركەوتــووە، ڕەنــگ ناداتــەوە، بەڵكــوو هــەر یەكــە 
ــان و  ــەجادەی باوكی ــادم س ــی خ ــەال ڕەئووف ــە م ــان و ل ــەجادەی باوكی ــادم س ــی خ ــەال ڕەئووف ــە م ل
ــەر  ــار و كاریگ ــایەتی دی ــیان، كەس ــەفی براش ــەر ئاس ــار و كاریگ ــایەتی دی ــیان، كەس ــەفی براش ئاس
بوونــە، تەنانــەت ســەعدی براشــیان كاریگەریــی بوونــە، تەنانــەت ســەعدی براشــیان كاریگەریــی 
خــۆی هەبــووە هــەم لەســەر دڵــدار و هــەم لەســەر خــۆی هەبــووە هــەم لەســەر دڵــدار و هــەم لەســەر 

ــە. ــەو كات ــی ئ ــە.ڕووداوەكان ــەو كات ــی ئ ڕووداوەكان
ــدێ  ــوان هەن ــدی نێ ــە پێوەن ــەوە ل ــدێ  وردبوون ــوان هەن ــدی نێ ــە پێوەن ــەوە ل دوو:دوو: وردبوون
كەســایەتی دیــاری ئــەو ســەردەمەی وەكــوو بێكەس كەســایەتی دیــاری ئــەو ســەردەمەی وەكــوو بێكەس 
هاوســەری  ســەعیدئاغای  و  حیلمــی  ڕەفیــق  هاوســەری و  ســەعیدئاغای  و  حیلمــی  ڕەفیــق  و 
ــدار و  ــەڵ دڵ ــر.. لەگ ــی ت ــان و چەندان ــەب خ ــدار و زەین ــەڵ دڵ ــر.. لەگ ــی ت ــان و چەندان ــەب خ زەین
ــەدا تیشــكی  ــەم ڕۆمان ــووف ل ــەال ڕەئ ــەی م ــەدا تیشــكی بنەماڵ ــەم ڕۆمان ــووف ل ــەال ڕەئ ــەی م بنەماڵ
خراوەتــە ســەر و ئاشــكرا كــراوە، لــە كاتێكــدا لــە خراوەتــە ســەر و ئاشــكرا كــراوە، لــە كاتێكــدا لــە 
ــراون. ــاس نەك ــە ب ــداردا ئەمان ــی دڵ ــراون.بیرەوەرییەكان ــاس نەك ــە ب ــداردا ئەمان ــی دڵ بیرەوەرییەكان
ــە دروســتكردنی كۆمەڵــەی  ــە دروســتكردنی كۆمەڵــەی  ڕۆڵــی دڵــدار ل ســێ:ســێ: ڕۆڵــی دڵــدار ل
داركــەر و دواتریــش دامەزراندنــی حزبــی هیــوا داركــەر و دواتریــش دامەزراندنــی حزبــی هیــوا 

دەردەخــات.دەردەخــات.
چــوار:چــوار: پێوەندیــی نێــوان زەینــەب خان و ئاســەف  پێوەندیــی نێــوان زەینــەب خان و ئاســەف 
و دڵــدار و ئــەو كاریگەرییانــەی لەســەر دڵــدار و دڵــدار و ئــەو كاریگەرییانــەی لەســەر دڵــدار 
هەیانبــووە، بــە تایبەتیــش كاریگەرییەكانی زەینەب هەیانبــووە، بــە تایبەتیــش كاریگەرییەكانی زەینەب 
ــەر  ــدار ه ــدا دڵ ــە بیرەوەرییەكانی ــە ل ــان، چونك ــەر خ ــدار ه ــدا دڵ ــە بیرەوەرییەكانی ــە ل ــان، چونك خ
ــەوە دەڵێــت:  ــارەی كاریگــەری زەینەب ــدە لەب ــەوە دەڵێــت: ئەوەن ــارەی كاریگــەری زەینەب ــدە لەب ئەوەن
»بــەاڵم زروفــی ئەوســاكەی عائیلــەوی مامۆســتای »بــەاڵم زروفــی ئەوســاكەی عائیلــەوی مامۆســتای 
هــەرە گــەورەم بــووە و ســوڵتەی دایكــم و خوشــكی هــەرە گــەورەم بــووە و ســوڵتەی دایكــم و خوشــكی 
لەخۆگەورەتــرم )مەبەســتی زەینەبــە( مورشــیدم لەخۆگەورەتــرم )مەبەســتی زەینەبــە( مورشــیدم 
ــە پشتبەســتن  ــە پشتبەســتن ( كەچــی ڕۆماننــووس ب ــوون.«)66( كەچــی ڕۆماننــووس ب ــوون.«)ب ب
ورد  پێوەندییــەی  ئــەم  بەدواداچوونەكانــی،  ورد بــە  پێوەندییــەی  ئــەم  بەدواداچوونەكانــی،  بــە 
كردووەتــەوە و بــە فراوانــی كاری لەســەر كــردووە، كردووەتــەوە و بــە فراوانــی كاری لەســەر كــردووە، 
ــەب  ــەی زەین ــە كاریگەرییەك ــووە ك ــۆی دەركەوت ــەب ب ــەی زەین ــە كاریگەرییەك ــووە ك ــۆی دەركەوت ب
گەلێــك زۆر بــووە، ئەوەشــی دەرخســتووە كــە گەلێــك زۆر بــووە، ئەوەشــی دەرخســتووە كــە 
ئاســت و شــێوازی كاریگەرییەكەیــان لەســەر دڵــدار ئاســت و شــێوازی كاریگەرییەكەیــان لەســەر دڵــدار 

ــە؟ ــە؟چۆن چۆن
پێنــج:پێنــج: ئــەو پێوەندییــەی لــە نێــوان دڵــدار و  ئــەو پێوەندییــەی لــە نێــوان دڵــدار و 
»بەهیــە فەرەجوڵــا« هەبــووە، بــە گێڕانەوەكانــی »بەهیــە فەرەجوڵــا« هەبــووە، بــە گێڕانەوەكانــی 
مامۆســتا »مەســعوود محەمــەد« زۆر جیــاوازە لــەو مامۆســتا »مەســعوود محەمــەد« زۆر جیــاوازە لــەو 
ئەنجامــەی كــە ڕۆماننــووس پێی گەیشــتووە، ئەگەر ئەنجامــەی كــە ڕۆماننــووس پێی گەیشــتووە، ئەگەر 
ــەد  ــن، مامۆســتا مەســعوود محەم ــەد تەماشــاش بكەی ــن، مامۆســتا مەســعوود محەم تەماشــاش بكەی
خۆیشــی دڵنیــا نییــە لــەو پێوەندییــە بــەو شــێوەیە خۆیشــی دڵنیــا نییــە لــەو پێوەندییــە بــەو شــێوەیە 
و هیــچ بەڵگەیەكــی ڕوون و ئاشــكرای لەبــارەی و هیــچ بەڵگەیەكــی ڕوون و ئاشــكرای لەبــارەی 
نییــە كــە پێوەندییەكــە خۆشەویســتی  نییــە كــە پێوەندییەكــە خۆشەویســتی ئــەوەوە  ئــەوەوە 
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ــعوود  ــتا مەس ــی مامۆس ــی گێڕانەوەكان ــت. بەپێ ــعوود بێ ــتا مەس ــی مامۆس ــی گێڕانەوەكان ــت. بەپێ بێ
محەمــەد، دڵــدار بــۆ بەهیــە ســووتاوە و تاكالیەنــە محەمــەد، دڵــدار بــۆ بەهیــە ســووتاوە و تاكالیەنــە 
خۆشــی ویســتووە: »دڵــدار و مــن لــە یــەك ژووری خۆشــی ویســتووە: »دڵــدار و مــن لــە یــەك ژووری 
ئوتێلی )ڕەشــید(ی گەڕەكی )ســید ئوتێلی )ڕەشــید(ی گەڕەكی )ســید ســلطانســلطان علي( علي(
مــان بەســەر بــرد، لــەو دوو ســاڵەی خوێندنــدا بــە مــان بەســەر بــرد، لــەو دوو ســاڵەی خوێندنــدا بــە 
یەكــەوە ژیانمــان هەمــوو ئــەو ڕووبــەرە دەروونییــە یەكــەوە ژیانمــان هەمــوو ئــەو ڕووبــەرە دەروونییــە 
شــرایەوەی كــە بشــێ بەرچــاوی بــرادەر بكرێتــەوە، شــرایەوەی كــە بشــێ بەرچــاوی بــرادەر بكرێتــەوە، 
ــە گۆشــەی حــەز  ــەاڵم ل ــردەوە، ب ــان ك ــۆ یەكترم ــە گۆشــەی حــەز ب ــەاڵم ل ــردەوە، ب ــان ك ــۆ یەكترم ب
ــدار  ــە دڵ ــز ل ــەم هەرگی ــی بەهی ــەوە باس ــدار و دڵداریی ــە دڵ ــز ل ــەم هەرگی ــی بەهی ــەوە باس و دڵداریی
حەزلێكردنێكــی  دەمزانــی  چونكــە  حەزلێكردنێكــی نەپرســی،  دەمزانــی  چونكــە  نەپرســی، 
سفتوســۆیە...«)77( (  بــە  ئــەو  بــۆ  و  سفتوســۆیە...«)یەكالییــە  بــە  ئــەو  بــۆ  و  یەكالییــە 
یــان: »لــەو دوو ســاڵەدا دەروونــی ئــاوس بــوو یــان: »لــەو دوو ســاڵەدا دەروونــی ئــاوس بــوو 
بــە عیشــقی بەهیــە، بــێ ئــەوەی ڕۆژێــك لــە ڕۆژان بــە عیشــقی بەهیــە، بــێ ئــەوەی ڕۆژێــك لــە ڕۆژان 

ــتووە...«)88(( ــی ویس ــێ خۆش ــتووە...«)بدركێن ــی ویس ــێ خۆش بدركێن
لێــرەدا پرســیار ئەوەیــە؛ ئایــا ئەگــەر دڵــدار بــە لێــرەدا پرســیار ئەوەیــە؛ ئایــا ئەگــەر دڵــدار بــە 
ڕاســتی ئــەم كچــەی خــۆش ویســتووە و ئەوانیــش ڕاســتی ئــەم كچــەی خــۆش ویســتووە و ئەوانیــش 
دوو ســاڵ بەیەكــەوە لــە یــەك ژوور بوونــە، چــۆن دوو ســاڵ بەیەكــەوە لــە یــەك ژوور بوونــە، چــۆن 
ڕۆژێــك لــە ڕۆژان نەیدركانــدووە؟! كەواتــە ئایــا ڕۆژێــك لــە ڕۆژان نەیدركانــدووە؟! كەواتــە ئایــا 
ناكــرێ ئــەو لێكدانەوەیــەی مامۆســتا مەســعوود ناكــرێ ئــەو لێكدانەوەیــەی مامۆســتا مەســعوود 
ــان  ــتنێك، ی ــن هەڵەتێگەیش ــش وا دابنێی ــان محەمەدی ــتنێك، ی ــن هەڵەتێگەیش ــش وا دابنێی محەمەدی
ــت و دەشــێ  ــووە و دەشــێ ڕاســت بێ ــك ب ــت و دەشــێ گومانێ ــووە و دەشــێ ڕاســت بێ ــك ب گومانێ
ڕاســتیش نەبێــت، هــەر بۆیەش بەپێی ئــەو ئەنجامە ڕاســتیش نەبێــت، هــەر بۆیەش بەپێی ئــەو ئەنجامە 
بنكۆڵكارییــەی ڕۆماننــووس پێــی گەیشــتووە )كــە بنكۆڵكارییــەی ڕۆماننــووس پێــی گەیشــتووە )كــە 
وەك بزانــم لــە ڕێــی زانیــاری و بەدواداچوونــەوە وەك بزانــم لــە ڕێــی زانیــاری و بەدواداچوونــەوە 
پێــی گەیشــتووە(، هیــچ پێوەندییەكــی لــەم جــۆرە پێــی گەیشــتووە(، هیــچ پێوەندییەكــی لــەم جــۆرە 
لــە نێــوان دڵــدار و بەهیــەدا نەبــووە و تەنیــا لــە نێــوان دڵــدار و بەهیــەدا نەبــووە و تەنیــا 
لــە  بۆیەشــە  بــووە،  هاوڕێیانــە  لــە پێوەندییەكــی  بۆیەشــە  بــووە،  هاوڕێیانــە  پێوەندییەكــی 
ڕۆمانەكــەدا بــە جۆرێــك وێنــای كــردووە كــە وەكــوو ڕۆمانەكــەدا بــە جۆرێــك وێنــای كــردووە كــە وەكــوو 
خوشــك تەماشــای بەهیــەی كــردووە: »دوو مانگــە خوشــك تەماشــای بەهیــەی كــردووە: »دوو مانگــە 
دەرســی پــێ دەڵێــم، تامــی خوشــك دەدا...«)دەرســی پــێ دەڵێــم، تامــی خوشــك دەدا...«)99(. (. 
دەنووســێت:  زەینــەب  بــۆ  نامەیەكــدا  لــە  دەنووســێت: یــان  زەینــەب  بــۆ  نامەیەكــدا  لــە  یــان 
»بەهیــە نووســینی كوردیــی بــاش نییــە، دەیــەوێ »بەهیــە نووســینی كوردیــی بــاش نییــە، دەیــەوێ 
ــێت،  ــەوە و بنووس ــی ڕەوان بخوێنێت ــە كوردییەك ــێت، ب ــەوە و بنووس ــی ڕەوان بخوێنێت ــە كوردییەك ب
لەگــەڵ دەرســخوێندندا باســی چاالكییەكانــی خــۆم لەگــەڵ دەرســخوێندندا باســی چاالكییەكانــی خــۆم 

بــۆ كــردووە، ئەویشــم كردووەتــە ئەندامــی حیــزب، بــۆ كــردووە، ئەویشــم كردووەتــە ئەندامــی حیــزب، 
جــا خەیاڵــت دوور نــەڕوات، بۆیــە بــەو هەمــوو جــا خەیاڵــت دوور نــەڕوات، بۆیــە بــەو هەمــوو 
وەك  مــن  وەك  تــا  كــرد  باســم  وەك وردەكارییــەوە  مــن  وەك  تــا  كــرد  باســم  وردەكارییــەوە 

ــت...«)1010(( ــت بوێ ــك خۆش ــت...«)خوش ــت بوێ ــك خۆش خوش
ــز  ــەی ڕۆمانئامێ ــە شــێوازی ژیاننام ــە ب ــەم ڕۆمان ــز ئ ــەی ڕۆمانئامێ ــە شــێوازی ژیاننام ــە ب ــەم ڕۆمان ئ
كارێكــی  ڕۆمانئامێــز،  ژیاننامــەی  كارێكــی نووســراوە،  ڕۆمانئامێــز،  ژیاننامــەی  نووســراوە، 
داهێنەرانــەی )دووڕەگی(ی ئەدەبییــە، تێكەاڵوكردنی داهێنەرانــەی )دووڕەگی(ی ئەدەبییــە، تێكەاڵوكردنی 
كــە  ناســراوە،  دیــار و  كــە دوو هونــەری گێڕانــەوەی  ناســراوە،  دیــار و  دوو هونــەری گێڕانــەوەی 
ــان یاداشــتنامە  ــە، ی ــە )ژیاننام ــن ل ــش بریتی ــان یاداشــتنامە ئەوانی ــە، ی ــە )ژیاننام ــن ل ــش بریتی ئەوانی
ــی  ــا ڕەگەزەكان ــان(، وات ــەڵ )ڕۆم ــرەوەری( لەگ ــی و بی ــا ڕەگەزەكان ــان(، وات ــەڵ )ڕۆم ــرەوەری( لەگ و بی
ــری  ــەردوو ژان ــە ه ــت ب ــز، پش ــەی ڕۆمانئامێ ــری ژیاننام ــەردوو ژان ــە ه ــت ب ــز، پش ــەی ڕۆمانئامێ ژیاننام

)ڕۆمــان( و )ژیاننامــە( دەبەســتێت.)ڕۆمــان( و )ژیاننامــە( دەبەســتێت.
لــەم ژانــرە ئەدەبییــەدا، ژیاننامــەی هــەر كەســێك لــەم ژانــرە ئەدەبییــەدا، ژیاننامــەی هــەر كەســێك 
مەرجانــە  ئــەو  بەپێــی  دەبــێ  مەرجانــە بگێڕدرێتــەوە،  ئــەو  بەپێــی  دەبــێ  بگێڕدرێتــەوە، 
بێــت كــە گێڕانــەوەی ئەدەبــی دەیخــوازێ، واتــا بێــت كــە گێڕانــەوەی ئەدەبــی دەیخــوازێ، واتــا 
هاوشــێوەییەكی تــەواو نییــە لــە نێــوان ئــەم هونەرە هاوشــێوەییەكی تــەواو نییــە لــە نێــوان ئــەم هونەرە 
ــینی  ــان نووس ــە، ی ــەوەی ژیاننام ــەری گێڕان ــینی و هون ــان نووس ــە، ی ــەوەی ژیاننام ــەری گێڕان و هون
ــەوەی  ــن و گێڕان ــەواو واقیعی ــە ت ــتنامەدا، ك ــەوەی یاداش ــن و گێڕان ــەواو واقیعی ــە ت ــتنامەدا، ك یاداش

ــەكانن. ــی كەس ــتەقینەی ژیان ــەكانن.ڕاس ــی كەس ــتەقینەی ژیان ڕاس
ژیاننامــەی ڕۆمانئامێــز، توانایــی جۆراوجــۆر و ژیاننامــەی ڕۆمانئامێــز، توانایــی جۆراوجــۆر و 
ــە نووســەرەكەی دەدات و دەســتكراوەی  ــا ب ــە نووســەرەكەی دەدات و دەســتكراوەی بێكۆت ــا ب بێكۆت
دەكات بــۆ ئــەوەی ڕووداوە ڕاســتەقینەكان تێكــەڵ دەكات بــۆ ئــەوەی ڕووداوە ڕاســتەقینەكان تێكــەڵ 
بــە خەیــاڵ و فەنتازیــا بــكات، كــە هــەر یەكــە لــەم بــە خەیــاڵ و فەنتازیــا بــكات، كــە هــەر یەكــە لــەم 
دووانــە، واتــا چ ڕۆمــان و چ ژیاننامــە، ناتوانــن بــە دووانــە، واتــا چ ڕۆمــان و چ ژیاننامــە، ناتوانــن بــە 

تەنیــا ئــەم كارە بكــەن.)تەنیــا ئــەم كارە بكــەن.)1111((
وردیــی گێڕانــەوە و خســتنە بەرچــاوی وێنــەی وردیــی گێڕانــەوە و خســتنە بەرچــاوی وێنــەی 
دراماتیكــی بە شــێوەیەكی هونەرییانە، تایبەتمەندیی دراماتیكــی بە شــێوەیەكی هونەرییانە، تایبەتمەندیی 
ئــەم ڕۆمانــەن، لــە خوێندنــەوەی ئــەم ڕۆمانــەدا، ئــەم ڕۆمانــەن، لــە خوێندنــەوەی ئــەم ڕۆمانــەدا، 
ــەوە،  ــك دەخوێنێت ــاكات ڕووداوێ ــەر هەســت ن ــەوە، خوێن ــك دەخوێنێت ــاكات ڕووداوێ ــەر هەســت ن خوێن
بەڵكــوو هەســت دەكات خــۆی لەنــاو ڕووداوەكاندایــە بەڵكــوو هەســت دەكات خــۆی لەنــاو ڕووداوەكاندایــە 
ــچ  ــەر هی ــێ دەكات، ه ــتیان پ ــێ و هەس ــچ و دەیانبین ــەر هی ــێ دەكات، ه ــتیان پ ــێ و هەس و دەیانبین
نەبــێ هەســت دەكات بــە شــێوەی فیلــم ڕووداوەكانی نەبــێ هەســت دەكات بــە شــێوەی فیلــم ڕووداوەكانی 
ــە:  ــە بك ــەم وێنای ــەیری ئ ــۆ س ــاوی، ت ــە بەرچ ــە: دێت ــە بك ــەم وێنای ــەیری ئ ــۆ س ــاوی، ت ــە بەرچ دێت
»لــە كاتــی یاریــی شــەترەنجدا، زەینــەب بــە باوكمــی »لــە كاتــی یاریــی شــەترەنجدا، زەینــەب بــە باوكمــی 
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گــوت: بــا یارییەكــەت لــێ ببەمــەوە جــا ڕووداوێكــت گــوت: بــا یارییەكــەت لــێ ببەمــەوە جــا ڕووداوێكــت 
ــاش  ــت ب ــوت: حاڵ ــی گ ــم پێ ــەوە. باوك ــۆ دەگێڕم ــاش ب ــت ب ــوت: حاڵ ــی گ ــم پێ ــەوە. باوك ــۆ دەگێڕم ب
نییــە، پێنــج ســەرباز و هــەردوو فیلــت خــوراوە، نییــە، پێنــج ســەرباز و هــەردوو فیلــت خــوراوە، 
هەمووتــان  گوتــی:  زەینــەب  چــی؟!  هەمووتــان بردنــەوەی  گوتــی:  زەینــەب  چــی؟!  بردنــەوەی 
ــەی ئەســپ و  ــەی دیك ــە ســێ جووڵ ــن، ب ــەی ئەســپ و شــایەد ب ــەی دیك ــە ســێ جووڵ ــن، ب شــایەد ب
قــەاڵ، مەلیكــی باوكــم دەنێرمــە ســیبیریا. پێكەنیــن قــەاڵ، مەلیكــی باوكــم دەنێرمــە ســیبیریا. پێكەنیــن 
سەرســام  هەمووانــی  دا،  لــێ  بــۆ  چەپڵەمــان  سەرســام و  هەمووانــی  دا،  لــێ  بــۆ  چەپڵەمــان  و 
یارییــان  و  ماڵــەوە  دەهاتنــە  ئەوانــەی  یارییــان كردبــوو،  و  ماڵــەوە  دەهاتنــە  ئەوانــەی  كردبــوو، 
لەگــەڵ دەكــرد، بــۆ ئــەوە نەدەهاتــن لێــی ببنــەوە، لەگــەڵ دەكــرد، بــۆ ئــەوە نەدەهاتــن لێــی ببنــەوە، 
دەهاتــن فێــر بــن چــۆن یــاری ببەنــەوە، پێچەوانــەی دەهاتــن فێــر بــن چــۆن یــاری ببەنــەوە، پێچەوانــەی 
ئــەو خەڵكــە، هەرچەنــدە باوكــم و خوشــكم هەوڵیــان ئــەو خەڵكــە، هەرچەنــدە باوكــم و خوشــكم هەوڵیــان 

ــووم...«)1212(( ــەترەنج نەب ــری ش ــووم...«)دا، فێ ــەترەنج نەب ــری ش دا، فێ
لــە ڕێــی ئەم جۆرە گرتەیەوە، نووســەر ناڕاســتەوخۆ لــە ڕێــی ئەم جۆرە گرتەیەوە، نووســەر ناڕاســتەوخۆ 
دەیــەوێ شــتی دیكــە بڵــێ، بــۆ نموونــە لــەم گرتەیــەدا دەیــەوێ شــتی دیكــە بڵــێ، بــۆ نموونــە لــەم گرتەیــەدا 
دەیــەوێ زیرەكــی و بلیمەتــی كەســایەتییەكی وەكــوو دەیــەوێ زیرەكــی و بلیمەتــی كەســایەتییەكی وەكــوو 
زەینــەب خــان دەربخــات، بێ ئــەوەی ڕاســتەوخۆ ئەمە زەینــەب خــان دەربخــات، بێ ئــەوەی ڕاســتەوخۆ ئەمە 
بڵێــت. لەمــەوە دەردەكــەوێ كــە ڕۆماننــووس چەنــدە بڵێــت. لەمــەوە دەردەكــەوێ كــە ڕۆماننــووس چەنــدە 
ــی  ــای ڕووداوەكان ــردووە و وێن ــەوە كاری ك ــە دیقەت ــی ب ــای ڕووداوەكان ــردووە و وێن ــەوە كاری ك ــە دیقەت ب
كــردووە، ئەمــەش ســەركەوتوویی دەقەكــە نیشــان كــردووە، ئەمــەش ســەركەوتوویی دەقەكــە نیشــان 
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بیــرەوەری، گەشــتنامە، ڕۆمانی مێژوویــی، لێكۆڵینەوەی بیــرەوەری، گەشــتنامە، ڕۆمانی مێژوویــی، لێكۆڵینەوەی 
ئەدەبــی، نووســینگەی تەفســیر، چاپی یەكــەم،)ئەدەبــی، نووســینگەی تەفســیر، چاپی یەكــەم،)20192019(، (، 

لل253253..
1212- ئەو هاوارەی نەبیسترا...ل- ئەو هاوارەی نەبیسترا...ل4141..

سەرچاوەكان:سەرچاوەكان:
ئــارام  )ڕۆمــان(.  نەبیســترا  هــاوارەی  ئــەو  ئــارام (  )ڕۆمــان(.  نەبیســترا  هــاوارەی  ئــەو   )11((
محەمــەد، وەشــانی نووســیار، چاپــی یەكــەم )محەمــەد، وەشــانی نووســیار، چاپــی یەكــەم )20222022(.(.
))22( دڵــدار، بیرمەنــد و شــاعیری شۆڕشــگێڕی كورد، ( دڵــدار، بیرمەنــد و شــاعیری شۆڕشــگێڕی كورد، 
ســەاڵحەدین  چاپخانــەی  عەالئەدیــن.  ســەاڵحەدین عەبدولخالــق  چاپخانــەی  عەالئەدیــن.  عەبدولخالــق 

)هەولێــر(، چاپــی دووەم، ))هەولێــر(، چاپــی دووەم، )20192019(.(.
كــوردی  فۆلكلــۆری  هۆنــراوەی  كۆمەڵێــك  كــوردی (  فۆلكلــۆری  هۆنــراوەی  كۆمەڵێــك   )33((
)دەشــتی هەولێــر و وراتــی كۆیــە(، كۆكردنــەوەی: )دەشــتی هەولێــر و وراتــی كۆیــە(، كۆكردنــەوەی: 
ســوجادە،  خــادم  ڕەئــووف  مــەال  خــان  ســوجادە، زەینــەب  خــادم  ڕەئــووف  مــەال  خــان  زەینــەب 
عەالئەددیــن،  عەبدولخالــق  پەراوێــز:  و  عەالئەددیــن، لێكۆڵینــەوە  عەبدولخالــق  پەراوێــز:  و  لێكۆڵینــەوە 

ئەحمــەد. مەزهــەر  كەمــال  د.  ئەحمــەد.پێشــەكی:  مەزهــەر  كەمــال  د.  پێشــەكی: 
))44( الروايــة ( الروايــة االســتقصائيةاالســتقصائية،  واســيني األعــرج، موقــع: ،  واســيني األعــرج، موقــع: 

جريــدة القــدس العربي.جريــدة القــدس العربي.
))55( الروايــة ( الروايــة االســتقصائيةاالســتقصائية، مــن ، مــن النــصالنــص وإلــى  وإلــى النــصالنــص. . 

أحمــد عســاف، موقــع: جريــدة البعــث.أحمــد عســاف، موقــع: جريــدة البعــث.
))66( شــكۆی ئــەدەب، مەســعوود محەمــەد، ناوەنــدی ( شــكۆی ئــەدەب، مەســعوود محەمــەد، ناوەنــدی 
ئاوێــر بــۆ چــاپ و باوكردنــەوە، چاپی یەكــەم )ئاوێــر بــۆ چــاپ و باوكردنــەوە، چاپی یەكــەم )20212021(.(.
ــە: شــێوازەكانی نووســینەوەی  ــەری ژیاننام ــە: شــێوازەكانی نووســینەوەی ( هون ــەری ژیاننام ))77( هون
بیــرەوەری، گەشــتنامە، ڕۆمانی مێژوویــی. لێكۆڵینەوەی بیــرەوەری، گەشــتنامە، ڕۆمانی مێژوویــی. لێكۆڵینەوەی 
یەكــەم،  چاپــی  تەفســیر،  نووســینگەی  یەكــەم، ئەدەبــی،  چاپــی  تەفســیر،  نووســینگەی  ئەدەبــی، 

.).)20192019((


