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 پردەکانی جوانی !
جی  "  ی هزرڤانبيرمهند نووسهری ڕئاليست ، يادی بۆ  " ! حهسهن قز

 
تانی -ڕەشاد   مستهفا سو
  سويد  ٢٠١٦بری ئوکتو

 
 

کی ڕئاليست  جی، نووسهر زدار حهسهنی قز ژ،ڕ کی هزرڤان ، ژير ب و  و بيرمهند
کی شارەزا و ، خاوەنچيرۆک نووس  و ئهنديشهی  ی چهپ ، سيکۆالر بير و کوردی زان

ڕەنگين و له  ه جوان و ناسکهکانیبهرههمکورته چيرۆک  و  . بووئهنترناسيوناليستی 
نهرانه بوو . جييه  بواری ئهدبی کالسيکدا داه نهری حهسهن قز "پردەکانی   ليهاتووی داه

ک  "گی دی موپاسان "له  نيوان بهرههمهکانی   "  بوو .جوانی ک چون چی و و حهسهن قز
جی ههيه زان و  . حهسهنی قز بهندی،  شارەزای کارناس ، ل تيک، خا وشهی کوردی، ئيست

نووس زمانی  وەک:کانيدياردە و ( ئوڕتۆگرافی )  ڕ  .و فۆنيم بووە مۆرفيم ، سينتاکس ی ڕ
وە ، ئهمما له پلوراليزم ، فرە چهشنی بوەشکا داچونی بهالی حيزبی توودەئهگهر چی بير و بو

زی گرتوە. بير جياو و هی ژێ  ازەکان ڕ ، له  زمانی کوردی کاف بووە و، -ئهندامی  کۆمه
زان :   .ەبی  فرە شارەزا وبه توانا بووە بولغاری و عهر ، فارسی ، تورکی له گهڵ بهڕ

من  له سيک و زمانی کوردی کرد و،و زەبيحی خزمهتی گهورەيان به ئهدەبی کال ههژار، ه
نی  هۆنراو گۆڤارەکانی جمهوری کوردستان  شيعر، چيرۆک ەڕەچهيهکی بهرزيان له بهست

 .  و پهخشانی زمانی کوردی شکاندوە
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 جاڕ بدەن  وە  ناو  کوچهی  شاران دا ،

بازاڕان دا ،  هجعيبرەتم  کهن    وە  
 شهرت بۆ  ههر ساعهت  مهيلت  زياد کهم  ،
کهت  شاد کهم !  خاتر  ههر وە  عهشق  با

 ( خانای قوبادی )
ووە.  سای ل گوندی قزجی ھرمی بۆکان ل دایک ب زاینی ١٩١٣سای           

ی زاینی  ل زیندانی ١٩٨٤سای کاف  بووە .  –ژێ   کۆمیاینی ئندامی ی ز ١٩٤٢
 خت کرد . تی توتالیتری جمھوری سدارەی ئیسالمی  گیانی بکۆنپارزان و حکوم

سنی ت ، ن بۆ مرگی جناب حو حکومتی سوڤی ربران ئمما کار بدەستان ،
 ندان و ئازادیخوازانی تر لبۆ بیرم جی و نقز تی ناوەڕاست، کڕۆژھ

کردوە ،  دەورانکی دوور و درژ ل سیاست و ڕبازی سوڤیت پشتیوانیان
 ،یان ن گرتوە وو  ئیعترازی  عدالتخوازان ،ھویستکی مرۆڤدۆستان، ڕادیکاڵ

  . وەووەک جاری جاران سکوتیان کرد
*  *  *  *  * 

گو سوورە بووم و ل سر بردی  ل ڕاستیدا زمانی کوردی خۆم فر بووم و          
ب چاوی لیبوردون و  خونرانی خۆشویست و زۆر ب ڕز ھیوادارم ڕەق ڕوام .

بک وەکانم چاو لکداننگاندن و لسوە ھو  ن لوتف،وە سپاستان  لمکانگای د
ھنگ ئاسا ئارەزووی مژینی شیلی  وتارەکانی حسن قزجیم و، ل کاتی  . دەکم 

ی حورمت و ڕز گرتن جۆرە ھستکی نادیار خوندنوەی برھمکانی 
 دەتوانم تنیا ایک بوونی نووسر،ل یادی سدویکمین ساۆژی ل د .تدەگرمدا
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 داونی ۆنخۆشکانیبگو  ل پ دەستچینیک  ل گڵ ئم وتارە ،
پۆلبندی   کم . پدەشتکانی مریوان پشکش کویستانکانی ھورامان و

  شاکارەکان :
 و ئیستعارە ، ئرۆنیبواری ساتیر -١ 
 ،یاسا شکین نا و، ش ڕۆژگار و قۆناغی خۆێ ھنگاوی ل پ ڕزدار حسنی قزجی 

 ۆر ب جورئتوە ،ل نوسراوەکانیدا ، ز . سوننت شکین و داب و نریت شکین بوو
نووسراوەکانی خیاری . ل ئامری ساتیر ب شوەیکی شارەزایان  ککی وەر گرتوە 

.  ی دگیران کردووەو تکھشالنی کارەساتکان گوڵ بدەم و ناسک و جوانن
تا  نووسراەکانی قزجی برەوژوور،  چیرۆکرکان یک ل یکتر ناسکتر و جوانترن .

نمون:  برەو چ پۆپی جوانی  ھکشاون و ئامانجیان پکاوە .ئاستکی بر دگر 
حشارە ب تنیشت یکوە ، ل ھر حشارکدا  ۆس، کمین وبازار ھمووی ب

ڕاوکرک دەستی داوەت چکی نیوگز، یا تی ترازووی ناوەتوە و یا خۆی مات 
داوە .  نچیر وەک الفاو لم سرەوە ب ساغی دن و، لو سرەوە ک دەر دەچن ھی 

 کیسکی ب توە بووە ! وایان ھی نیو گز گیرفانی دڕیوە و، ھی واشیان ھی
ساتیردا ئاوینی باال نونی  ئیستعارە و ھبژاردنی سر وتارەکان ، ل قابی

.  ل شیوازی دیالۆگ و قس و باسی ئاژەن   ایی و ھوشیاری  ئو نیشان دەدەنھژ
نووسر تنھا ل دوو دان ل زۆر مبست و گرفتی کۆمیتی باس دەکات .  

ئانتاگۆنیزمی شار  ناکۆکی و چیرۆککانی یانی عادەتی بازار و سر فیترە باسی
، ک ناکۆکیکانی شارۆمندانی شاری کمتر دەکات . ئم بۆ نووسرکی ڕئالیست 

کرەسیکی چاک بۆ  خای پۆزیتیڤ نی  . دەبوا بستنی شار ، ل برچاو بووە
ھا بوایران ب. دیاردەنووسینی چیرۆکی گرانبرەو دڕەندەکانی ی کۆچی ڕەنجب

ل چلپۆپی ل چیرۆککانی پکنینی گدا و شھیدی زۆم ،  بازاڕی شارەکان،
تنز و ساتیر وەسیل و ڕبازکی تیژ و چقۆی  . باس کراوە   دادەستی زمانوانی

 رە ، کساندراوی نووسھ لندەڕاز کانی پتوە .جار ناجار حیکایت   بۆ نمون
ل داستانی خمی پموو کاراکتیری شخسیتکانی  ئاوا دەناسنت : سۆفی قادر 

،سۆفی نامیق جووتیارە، خانقا بۆ تھلیل و ختم ترخان ی مزگوتبرپرسی بانگ
 انزبیح گریکی تکار و خخ بکراوە، ش، کاری دینیالل کرالل جو  م

حسن  خاونی حکومتی خۆی دەبوو و ، گر کورد ئ.  لشکرە ڕەشایی علیمیرزا
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ی کوردستان و ستاتوسی حکومتکی ئای وتی سربخۆ چتری قزلچی ل ژر
 ،: سالتیکۆف شچدرین ، عزیز نسین ،  لئاستی نووسرانی تری جیھان وەک بژیبا 

کی دی موپاسان  عوبید زاکانی، سمد بیھەنگی ویولماز گونای ،  ،*مال نسرەدین
 ب چندین زمانی زیندووی جیھان یندەناسرا و نوسراوەکا دال ئاستی نونتویی

شخ ڕەزای تابانی ل ھۆنراوە و شیعرەکانیدا ، پنای بۆ   ترجوم دەکرایوە . 
تابن شخ عابیدە و –الزم بۆ شخ سبینان گورگ خو  ئامری ساتیر بردووە . 

  نانوێ ب شو !
 :بواری پخشان  -٢  

 پشکۆ نجمدین، ، شوکور مستفا سنی قزجی ، ئیبراھیم ئحمد * ،ح : ڕیزداران
، ناسری حیسامی ڕواس ئحمد ، عبدولال ی حسن زادە ، فرھاد شاکلی ،

ل میدانی پخشاندا،  ڕەچیکی  حمان زەبیحی ەو عبدول الئدین سججادی ع
ئاسۆی بیر کردنوەیان سنورەکانی تپڕاندووە و خونر ل  برزیان شکاندووە . 

راوەکانی قزجی  نووس .چۆڕاوەی مشکیان ھرگیز  وەڕز وماندوو نابت  یخوندنوە
شقی ساتیر ھموویان و،  وھموار نوسراوە ، سادەب زمانکی ڕک و پک ، ڕەوان

  شارەزای ھموو  شوە زمانوان و .  حسن قزجی دیارە  یان پوەو توس
.  ل  وەر گرتون ککی ،زمانوەک گنجینیکی دیالکتکانی کوردستان بووە و، 

دیالکتکانی ھورامی ،  نوسیوە و ، یموکریان نی ب  دیالکتی سرجم  نووسراوەکا
. ئم زمان وەک جۆگ و سن یی و شارەزوریش ل نوسراوکانیدا برچاو دەکون 

ز و بالڕووبار بھ رەو دەریا ملی ناوە و ب. بی ن وینوە و قاندی شووسینی ھ
قابکان   . ھنگاو دەنت و ئیشارە برەو ستیل و داڕشتنی ئیستعارەجار 

نووسینکانی حسن قزجیان دیاری ن کردووە ، بکوو ب پچوانوە ،دسۆزی 
قارەمانی داستانی شھیدی زوم ، کفن  و کاری نووسر قابکانی دیاری کردووە .

نووسر ئم قارەمان، ل ھموو  ی ھباس ە .ونا جووتیارک،  و شۆردنی ناوێ
 خۆی ل ،  ت کنوەندە زۆری بۆ دتی ئشدار دەکات و برسکان بتا کارەسات
مزگوتکدا دەبینتوە .  خادمی مزگوت ، پرسیاری لدەکا و ھانی دەدات مزگوت 
بج بت . ورزر، ل ناچاری مزگوت ج دت و ل تاو برستی ل قراخ شار 

یانی ل دەس دەدات . نووسر بشوەیکی لزانان و  پسپۆڕان، قارەمانکی تا گ
ئاسوی ئوسر نادیاری ئومد و ھیوا پروەردە دەکات ، بشکم ل برسا نمرت ، 
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 ، دور ل ئارەزوو و میل و خواستی خۆی ناچارەبم نووسر  ب پیامکی مژوویی
دی یبۆ تراژ ،  ن ک ویجدانکی ئاگایان ھیئو مرۆڤا کوژت .بقارەمانکی 
و ھست ب پژارەیکی  دت خوار فرمسک ل چاوانیان  ( ھباس )مرگی وەرزر

ل پکننی گدا قارەمانی داستانک  "حم ڕەش "  . بر فراوان و قووڵ دەکن 
 وەکرامتی ل الین سیستمی  تاالن کری جیھانی، داگیرکاران و دەرەبگایتی

حسن قزجی ل شکی  متولۆژی بۆ  ھندی ل چیرۆککانی    برندارو شکندراوە .
  کردووە . شری کوردیلوککی وەر گرتوە و خزمتی گوەرەی ب فولک

 :  بواری  چیرۆک - ٣
  .تسکبین نی سر ل بری چیرۆککان ، تژی ل ھیوا و ئومدە و نووسر 

، بۆ  ئپۆس ) داستان ( گرانبھاکانی ، ل شوازیبوار و میدانی وت ب نرخ و 
سردەمی دەورانی فیئودالیزم دەگڕتوە . ئگر ژرخانی ئابوری خولقینری 
سرخانی ئابوری، حسن قزلجی ، ئازایان ، لیھاتوان لو بوارەدا، چیرۆکی جوان 

نای ئیدئولۆژی چیرۆککان خۆیان ل کا نوسیوە .ب زمانی "دڵ"  و دگری  کو ناس
ی ئامر  "ڕیکخراونووسر " حیزب و  چینی ھژار دەبینوە .  ل ھسنگاندنی 

تفسیر و  چینی ڕەنجبر خبات  و ل پناو دەست بر کردنی برژەوەند و مافی 
کورت چیرۆک ئامری دەستی نووسر بۆ خباتی چینایتی  ترجوم دەکرنوە . 

ی تپڕ بوونی کۆمگای نو ناوی مب ،پڤاژە و پوسل چیرۆکی بھ  بووە .
ڕاسپاردەکی  سرمایداری  بانگ واز دەکات . کوردستان ل فیئودالیزموە برەو 
نمانا ،خو کی پساتیر نانی قۆناغی  ربرس ھوە وھئاگادار دەکات

دوو نووسری پایبرزی کورد ، بڕزان : ئیبراھیم  دەرەبگایتی جاڕ دەدات . 
 د بحموەی دوو ڕۆمانئو کردنل   و  نووسین و برەوەری وژانی گناوی  کو ب

و پشکۆ نجمدین ب  پکنینی گدا  ب نووسین و بوی کردنوە  حسن قزجی 
ئدەبیاتی کوردیدا ڕەچیکی  فرە برزیان ل قۆناغی  نووسینی " ئزمون و یاد "

لم   شکاندووە و خزمتکی گورەیان ب زمانی ستانداردی کوردی کردووە .
 نرانیازیتکان و چوسچیرۆکاندا قزجی باسی کۆن پارزان ، ممکان و پاڕ

رھم ھویستی ڕەوا و مژوویی دەگرت و ل ب  ناو کۆمگای کوردەواری دەکات و ،
یانی جووتیاران و ڕەنجدەران  پشتیوانی دەکا و ب خونرانی  نھنران و خولقنرا

قزجی لم ئاخراندا دوو چیرۆکی ب ناوەکانی چکم ڕەق و بچوە   دەناسنت . 
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 ترخان کراوە .  دماگرژەکان کۆنپارزان وجل و برگی  بۆ بچوە قل قل نوسیوە .
  . بزر و گوم بووننووسر ئو دوو چیرۆکیش  ھاوکات ل گڵ زیندانی کردنی 

-١٨٥٢یلیوچ  گوگول  روسیا ( : واسووالیی ناوی ھۆنراوەیکی  قزلجیپیمانی د
) ١٨٥٠-١٨٩٣گی دومو پاسان فرانسا (   )١٨٦٠-١٩٠٤ ئانتوان چیخۆف روسیا ( )١٨٠٩

اکنر ئامریکائی ، ئیوان توڕگیئۆف روسی، کاترین منسفیلد ئینگلیزی ، ویلیام ف
تولستوی روسی، ماکسیم گورکی روسی، گابریل گارسیا مارکز کولومبیایی، ئینست 

زیز نسین تورکیا، سمد بیھرەنگی ع، خۆرخ لوئیز بورخس ،  ئامریکایی ھمینگۆی
بانگیان ھی ئحمد خودا  داد کرماشان، ل بواری کورت چیرۆک ناو ئازربایجان، 

س سد ساڵ  ل  ٣٠ژووی ڕۆمان و داستان ل ئوروپا  م و ل مژوودا ناسراون .
 رۆژھتی ناوەڕاست ل پش ترە .

 :   شانۆ دەوری -٤
شانۆگری ملیان ناوە .  سنی قزجی ،  برەو سنووری ھندی ل نوسراوەکانی ح

تاج   چندکس قس دەکن و بیر و باوڕی خۆیان ل البالی وشکاندا دەر دەبن .
  و تختی کوخا ھومر و خمی پموو . نمونی چاکی میدانی شانۆگرین .

.  یسرکوتوان شانۆیکیچیرۆکی بھن و ناوی می ، شیوازی کومیدی ھی و
چارە ڕەشی وەرزر و،  پگی کۆمیتی و ستاتوسی ڕەنجبران ب لم وتاراندا 

 شوەیکی سیحرئاوی ، و ب چاکی شی دەکاتوە و سرنجی بنر رادەکشت .
  
شی ژنان و ھویستی نووسر :ک -٥   

 "" نووشتکی ئامین خان  و " اجی، ن خوی مزگوتانی "ندیداری حل چیرۆکک
کاتک   و ل جگای خۆیدا نین . ستی ڕیزدار حسنی قزجی ل جپۆپدا نیھلوی

) ( زیبا خانم  ژنی دووھم ،بۆ بایز قارەمانی داستان ، ب ف و زمان لووسی حاجی
ت ل سابغ مارە دەکن .  ژن شاریک ل ڕادە بدەر فخر و لووت برزی ب نیسب

ژن گوندیک ( خزاڵ ) نیشان دەدات و ب چاوی سووک و تحقیرەوە  پ دەت 
ل ومی بایزدا ، دەت :  خۆ من کارکر و قرەواش نیم  ب ژن   ژن کرمانج  .

  !ت بکزای داس کرمانجرچی فگگائمما جت ، ئوا دەخواز  کی خۆیتان 
 خزاڵ باسک کرابا . ڕەنج و ئازاری خزاڵو بوو ، ک ل دەست ڕەنگینی و شیاو
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ڕۆی ڕەنج و کارە و ل داونی مینت و ژیانی دژواری گوند پروەردە  وەک ژن ،
ھچ   ل چیرۆکی نووشتکی ئامین خان ، نووسر  و ، فرامۆش کراوە . بووە 

.  و دوورە پرزە ئیشارە و زانیارییک سبارەت ب ئامین خان ب خونر نادات
، ورەساکی گخان کچ کدا ئامینحا مانای واقیعی  ل  ژیان و گوزەرانی  ب

ل  . ربانی نیزام و سیستمی فیئودالیبوت قو تراژیدکی ل تاڵ تاتر وڕاستوخۆ 
.   انا یک جار "  ژن " قارەمانی داستانکتنی برھمکانی قزجی

لم داستاندا نووسر تا رادەیکی بر چاو خۆی ل خم ، پژارە،ناھومدی، باری 
ک  نال باری ژیانی ئامینخان بواردووە و ل ڕاستیدا ھر بجارک  ئامین خان

یکبیر کراوە . دەبوا خۆی قارەمانی داستان ژاری  لت ، ھینر دەرد ، منووس
 خان و برینی ساڕژ ن بوو و ساڕژ نکراوی  ئامین ژیباری سایکۆلۆ و ھرس ھنانی

خۆزگ نووسرانی کورد  باس کردبا و زانیاری کامیلی ب خونران پشکش کردبا .
، ک نزیکی ھژدە  دەشتی گرمیان "ئاسک ون بوەکانی"  سبارەت ب تراژیدیای

عربی وەک کۆیل کنیشکی ناسکۆ بوون و ، بعس ئسیری کردن و ل وتانی 
 .چیرۆکیان نوسیبا و ئیستا ژیانیان تاڵ تر ل ککرەی، فرۆشران

  ن و ژیانی نووسر:راکاداگیر  -٦ 
برژەوەندی و پالنی زلھزەکان ل سر  قچوی میللتی کورد و نمانی کۆماری 

، فیکری نوێ و تازە و حکومتی پاشایتی  .  ب ج کراھاباد،ج کوردستان ل م
کردبوو و ، ھاو بیرەکان ئیجازەی نوسینیان ھبوو و، برھم و  قمی سانسور

ئامری گیوتین* بۆ سر پڕاندنی  نووسینی  دژ بیرکان ب توندی سانسور دەکرا.
ئامادە کرا و کوت کار . ب قولی ھژا و نووسر کاک  و دژبیرەکان ئازادیخوازان

فرھاد شاکلی ، کۆماری مھاباد جوانمرگ کرا و ، لو ھموو  تقمنی و 
چک، ھیچمان بۆ ن ماوەتوە ، ئمما برھمکانی ھمن ، ھژار، زەبیحی و 

اچار دەبن، دالتخوازان نئازادیخوازان و ع قزلجیمان  ھر  بۆ ماونتوە . 
دوای ڕووخانی  ڕۆژھتی کوردستان ج بن و برەو باشوری کوردستان کۆچ کن .

تراژیدیای  پ و تژی ل  دەورانی کۆمار، ژیانی نووسرانی کۆماری کوردستان 
 ی ، ک حسنی قزجی یکک لو ئازادیخوازانمرگسات و کارەسات بوو . 

. ناچار دەبت بۆ بڕوە بردنی ژیانی رۆژان ، ئاوارەگی برەو پیری دت  ژیانی
و میرزایی ناو دوکانی  ،،جووتیاریتووتنوانی، کرکاری، چایچی گری، ونگری
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سپورا " ل بولغارستان برھمی جوانی اقزچی وەک کوردکی " دیتاجرەکان بکات .  
 پشکش ب گلی کورد کردووە .

 :گۆڤارەکاننووسر و    -٧
ھت ھت ، ژیانی ئاوارەگی و  ژیانی ئاسایی ،، زیندان ، نھوراز و نشوی ژیا 

. و ھر کات دەرفتک  و سنگر و حشارگی زۆری گۆڕاوە  نووسری دیاری کردووە
ل وتارە کاندا کۆ کردوەتوە  و موتکی گونجاوی دەست کوتوە، بیر و ئندیشی 

، ھ ، نووسری کورد، کۆڕی زانیاری کورد و لم گۆڤاراندا بو بونتوە . 
کاتک  .ڕگا، کوردستان، ئاوات، نیشتمان، ھیوا، ڕۆژی نوێبیان ، ڕۆشنبیری نوێ، 

ئوڕگانی ناوەندی حیزبی توودەی   -ل ڕۆژنامی خک (  مردم ستان بۆ کورد گڕاوە
 ترجومی کردووە.کاری و  وتاری نوسیوە  ) ئران 

 : تۆخی نتوایتی  ژیانی رەنجبران و ستمی -٨
دەیان   داگیرکارانناسیونالیزمی پاوان خواز و ڕەگز پرستی   ل سیا ساکان

دەزگای  . گیرفان بی ھژارانی کوردستان بوون ، ئمنی و پولیس لوراند و
سیستمی  داپلۆسنری کم ھاوتا ، ڕەنجی شانی ڕەنجبرانی ھدەلوشی.

ردی خۆیان نردی و دڵ بنام ش لکری  داگیرکاران ،تۆزقارکوتگبوارد .دە س 
میالن  .بزارە لیو دەدات میللتی کورد یئازارستمی نتوایتی  ب گومان
زاینی  سبارەت ب زمان  دەت :  ھوەین ھنگاو بۆ  فوتاندن   ١٩٢٩کوندرا* 

 و ل ناو بردنی نتوەیک ، سانسور وسینوەی  فرھنگ ،  زمان وکولتوریتی .  
پۆسی   ل بگ ، کوخا  سید، ئاغا، شخ ، گزیر، ل ئاسۆی بیرو باوڕی نووسر

وەک مم ل سر  ،وگریش ھبن   فرە کز و الوازن  برھم ھناندا نین . ئ
حسین قولی ک  برھمی ڕەنجی شانی کرکاران ، ڕەنجدەران و وەرزران دەژین .

دەوت بج  و فرمانی کومتم و، دەب دەستوردەت: من پیاوی ح میژاندر
ل بر کردووە، پپ و بھان  " کوردی " مالی ئاوایی ک جل و برگیل  بگینم .

ل بر ن کردووە ؟  پنج تمن پارە داوا   "فرەنگی "بۆ جل و برگی ،دەگرت
 ، ل مال داوا دەکات دەکات . س تمن کۆدەکرتوە و ل باتی دووتمنکی تر ،

ەقی د ئاماژە بدوو ڕەستدا ،  بخونت .  لم مردووی  قورئان بۆ دایکی
ئاستی  پردەر ل سر  ،و کراوە ژاندارەک کاربدەستانی حکومت و  تنگیشتوویی
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شژاوە  . ل  داستانی چایی دیواخان، خاوەن مالال دەبا  برزی ستمی نتوایتی
، ل دراوکی گرتویتی ، ک ڕەنگ ژاندارەکان ل تویل و ئاخۆڕی ئسپکان  و

ک فیشدیوارکون ن ولناو کاد پی پڵ و پچوە . و گن و بشارنک قایم ک
وەوبفرۆشن  و فیشکان بدۆزنن  کتاوانی قورس ناچاریان ک ریمبدەن . و ج 

 دل و داد :الینگری راستوخۆ ل ع -٩
تی نوبیل بویژ دیاری و ختی نیک حکومکی سینجر وەزیری دەوەوی  ھینری  کات

ئم ل  وت یکگرتوەکانی ئامریکا دەبخشت ، ھاواری نووس برز دەبتوە . 
بارودۆخکدای ک چاوی راست ل چاوی چپ، دەستی ڕاست ل دەستی چپ و 
ھنگاو ل ڕگا و قلم ل کاغز دەترست وئم ھویست  شھامت و خۆبخشیی 

کی سینجر ل دیدار ل  ی ھتاوی١٩٧٥ی بزووتنوەی کورد ل پاش شکست دەوت .
. سیاستی  مان  بر داوتی: ئم پشتی کوردەکان داگڵ ڕۆژناموانکانی جیھانی

ڕەوشتان کوردەکان ب ر برامبب مبوو ئ . نا  وازمان لراق  کوردەکان ھتا ع ،
کیسنجر ب شیاوی  ر ھینینووس کواسا دەستی بۆ لدانی سووریا  ئازاد بت .

نیکسون سرۆک کۆماری ئامریکا داوا ل عراق و ئران دەکات  ئو خت نازانت .
ک بزووتنوەی کورد سرکوت  و ناکۆکییکانی خۆیان چارەسر کن و شۆڕشی 

ب توندی ڕەخن ل سیاستی فرانسا  کوردیش  ب " سرەتان " ناو دەبا . قزجی
راز، گورگ، ورچ، ب کاراکترکان  ەگرت . ڕەخنکان ل دیالۆگیکدا کو ئامریکا د

شکروڵ وکقباس دەکات چ ،. 
  : ترجومی شاکارەکان  -١٠

ندی لنی قزلچی ، ھسزدار حرانی جیھانی  ڕکانی نووسشاکارە جوان و ناسک
ترجومکان برەو لووتک برزەکانی  بۆ سر زمانی کوردی ترجوم کردوەتوە .

 ی زاینی  ١٩٤٦-١٩٤٧دوای ئاوا بوونی کۆماری کوردستان  خیاڵ ھنگاو دەنن .
و لو بار و  دەنگی ئازادیخوازانی نرخناس، ڕووناکبیرانی مرۆڤدۆست کپ کرایوە .

دۆخ و س ردەم و خول تم و مژاوی و تاریکدا و، ل تاراوگ و ھندەران دیسان 
زجی بۆ پلورالیزم و فرە ق مشخی ڕووناکبیری و نوخوازی و بیرمندی ھگرتوە .

شنی ڕچ. یباشوری کوردستان،  زی ھ ب لندی کتھ نم سان  ئالی ل
مانتداریان ھر گیز ئکاڵ فامان ترجوم کراوەنتوە ،تاقمک " زڕە نووسر" 
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رجومکردووە و ت کانن   ر  لب کی زڕ و بو ، دار وت تا لکی حو و خوم
و ، ئوپڕی سوکایتی  ل واقیعدا تم و مژ ترجومکانی داگرتوە  . ڕەنگ دەچن

  ترجومکانی قزلجی: .  ونری کورد و زمانی کوردی کراوەب فرھنگی کورد، خ
رمانبرگی فھئ ئانتوان چیخۆف بووە ر* م.  

ۆگۆ  بووە .ھی ویکتور ھ یرۆک )* چارە ڕەشکان (چ  
 * پنجرەیک برەو ڕۆژئاوا ھی عزیز نسین بووە .

یکاییھانری ئامر -و ئی ی شولۆخۆف ،  ماکسیم گورگیکانبرھم  *  
 وسری بولغاری ب ناوی دیمیتر  نیڤانۆڤ بووە .        وھی ن  -عیشق –* ئڤین 

لین ناسراوە .لین پنیڤانۆڤ زۆر تر ب ناوی ئ رمیتدی  
   خۆف بووە .ی* خۆکوشتن  ھی ئانتوان چ

 
١١-   جی لدیا  :  کاراکتری قزماسم  

ڕادیو پیکی ی و کوردی ڕزدار حسنی قزجی ماوەیک بر پرسی برنامی فارس 
لم ماسمدیاوە   ئاسۆی بیر کردنوەی جیھانگرایی* و سکۆالر* بووە . . ئران بووە

و بالوی  کردووە  چندین برنامی عیلمی  سبارەت ب ماکسیزم و لنینیزم  ئامادە
 ،تی  حیزبایتی،ئیستراتژیک خبا ،سوسیالیزم ، ماتریالیزمی مژوویی ە .کردوەتو

دیالکتیک ،شۆڕشی کۆمیتی،ماتریالیزمی فلسفی، سرمایداری ، 
  تیئوری و پراکتیک  دەوت ،  ، چینکانی کۆملگا ، پیوەندیکانی برھمھنان 

  .کاری نھنی گرینگترین وتارەکانی بووە  شوە و
 ئاسۆی برھمکانی نووسر: -١٢

نووسرکی ڕئالیست و پشکوتوو بۆ زۆربی ھرە زۆری شارۆمندان دەنوست و، 
 .  راندایکانی  ڕەنجبرژەوند و ئامانجت بخزم ی  نووسراوەکانی لڕوانگ ل

دیواری حیزبی و ئامانج برتسککانی تاک کس و ڕکخراوە  نووسری ڕئالیست
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لکدانوەکان و ھسنگاندم ،  لرەدا دەس بت .تاپۆ و موق پیرۆز،ھرگیز نابت 
. ر نینووس زی بم ڕرگیز  کھ 

 خۆش ن ژین"ڕەنجدەران و  برھمکانی نووسر ب گشتی  سبارەت ب :١یک 
دەردەکان، برستی، نخۆشی و نخوندەواری،  کانی دھاتی کوردەواری نوسراون . ە"

ئازار و کورەوەری ڕەنجدەرانی  گوندەکانی کوردستانی زەق کردوەتوە و بۆ 
. ئایا  ژیان و زۆربیان ڕاسپاردەی کۆمیتی و مرۆڤدۆستانی پشنیار کردووە 

، ل گڵ مینت و کورەوەری تکڵ شار  ژاران و قراخ نشینکانیگوزەرانی ھ
یشتوی نگت  بووە ؟ ئایا چینی تازە پنیسب راخ بوژوازی بداران و قن

ئگرچی سنعت و پیشسازی گورە  دلۆڤان و میھرەبان بووە؟ ،ەوەشار نشینکانی
 ئمما کز و الوازە، ل بستنی شار و پیوەندی کۆمیتی بورژوائاسا ھشتا

وەکانی قزجیدا ل ئاستکی برزدا ژیانی شاری و مدەنی ل نووسرا ناکۆکیکانی 
ل  بشی ڕەنجدەرانی شار ل واقیعدا . نی و کمتر باس کراوە  و ڕەنگی داوەتوە 

متر پارادوکسی ناو شار و کش ککبوەکانی ک زۆر کم . الین نووسرەوە 
دەستی  شار ب دەری خودی نووسر قزجی ل شار ژیاوە و شار ناس . باس کردووە .

 ل ھرمی کامیاران  ،ئاوارە ی  پڕیوە ووەک کادرک ازی ئران ک سیستمی بورژو
  ؟کینئم دیاردەی ل خانی ڕەخندا پۆلبندی دەتوانین  ئایا  گیرساوەتوە .

" ئگرچی زۆر بیر و ئندیشی  کشکۆی جادوویی " ل چیرۆکی  : ٢دوو
 شیواز و قابی سیمبۆل و ھما رس ل نووسر  خۆزگ   پسکوتووی تدای ، ئمما

ن ھموو بستین و زەمینکان واقیعی و ڕئالیستین ، پاشا داستانک ی نوسیبا.
ئایا نووسر  ل ئاستکی برز و  برەو ئفسان ی خورافی ھنگاو دەنت . 

کات دەشارەزایی زماندا ن بووە ، ک داستانک ل بستنی ھما و سیمبۆلدا مترح 
وەیس    ناوی وەیس ە .قارەمانی داستانک کوڕکی ئازا و ماندوویی ن ناس ک   ؟

و سرگردان دەبت .  ، ئاوارەل تای ژیان  و زەحمتی نان بدەس ھنان وەڕز
کشکۆی جادوویی ب وەیس دەدات . وەیس پ چارەی دەردی دەکات .  پرەمردک 

ج و مینت و برستی ڕزگاری وای و بو قناعت گیشتوە ک ل ھموو ڕەن
وەک  ژارمیلیون ھ دەیان ۆی جادوویی دەتوانی چارەی دەردیئایا کشک   .دەکات

ئایا ھویستی نووسر لم چیرۆکدا، عیلمی و لۆژیک ؟ ئایا نووسر   ؟ وەیس بکات
و عیلمی  ئایا بیری پشکوتوان ومودن  پنای بۆ دیاردەی میتولۆژی ن بردووە؟

 لرەدا بزر و گوم  نی ؟ 
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٣س   :  ر بموو ، نووسی پمداستانی خ خلید، شقشی سڕاشکاوی دەور و ن، 
و دژی  تاقمی  نیشان دەدات ک ئامری دەستی بگ و فیئودالکانن ،کوخا وگزیرمال

ئاین و ئاین مم بازرگانیان بکارە کو ب وە کردووەدەکات زاکان ر  . قسنووس
ھمیش ب چاوی  ،و  شخ، بگ، مال و کوخا بووە ب ڕاشکاوی دژی ھسوکوتی

تر بیر و باوڕیان ال بردووەگاس ردەی لوس پالمدا ، تک کی ر  . لدژی  نووس
، وتیاران .  ب ڕاشکاوی ل جویو و خورافی ناو کۆمگا یداب و نریتی کۆن و داڕز

 یھویستک قارەمانی چیرۆکک،  سۆفی نامیق پا و ڕەنجبران دیفاعی کردووە . 
و ل گفت و قسدا قولی  برخودان دژی چوسنران دەدات .  ئایا  زایان دەگرێائ

و دەست و پوەندەکانی برخودان و ئیعترازی  سۆفی نامیق ل حاست خاوەن زەوی
ک ل داخان و قارەمانی داستان،ھچ شتک ڕوون و دیار نی  یڤاژەداپلم  کرد؟ 

قارەمانی  بۆ  .سکوتی کردووەل گفتی پاشگز بوەتوە وو   پیمان شکین دەھری بووە
ککردەوە ؟ داستانی خۆی نتۆل  م چیرۆکیام و ڕاسپاردەی ئپ. و مژاوی ل 

ل داستانی عادەتی بازاڕ ، چوسنر و خاون کار پش ئوەی نھنی و  : ٤چوار
 ر وای گونجاندبا کنووس رزا و کاتب دەر دەکات . خۆزگت ، مڕازەکانی ئاشکرا ب

یامک ڕاسپاردە و پ  . و وازی ل کارەک ھنابا  کاتب خۆی دەستی ل کار کشابا
  ل جگای شیاوی خویاندا نین !

ل چیرۆکی چایی دیواخان ، قارەمانی داستانک یک کاراکترە . میرزا  : ٥ پنج
ڕەحمان  بازرگان و ل شاردا دەژت . پل و ستاتوسی کۆمیتی و چینایتی  خۆی 

شار ب جی  و دەب ب ئاغا میرزا ڕەحمان و برەو ژیانی گوندنشینی ،نزم دەکاتوە 
یانی  دت  ولم پوسیدا جگای چینایتی خۆی دەگۆڕت و دەبت فیئودال  .

تی خۆی  لگای چینایھبورژوازی ناو شارەوە ب  جتۆ  فیئودالی ناو  دات  دەگۆڕ. 
ب پ ئوسول ، منتیق، قازانج و ئامانجی ئابوری   باشتر وا بوو جگۆڕکی چین و 

ڕەحمان ئاغا ی فیئودال منتیقی و لۆژیک بن .  مسلن  توژەکانی ناو کۆمگا
برەو  شار ڕویشتبا و ببوای ب میرزا ڕەحمانی بازرگان . لیرەدا بوچونکی نا 

ژوازی بۆ دەرەبگایتی ھاتوت ئاراوە . ئم ئاسایی و ئاوەژوو  ل ستاتوسی بور
 وانپ نن . لو دەگم گا ئاوارتژەکانی کۆمناو چین و تو ل ت و عادەتانسخ

شار و  ،کۆچی فیئودالی دەومند برەو ئابوری و ڕەوتی  گۆڕانی کۆمگا
فاوی چونکوو ال ھبژاردنی شوغی بازرگانی ئاساییتر، عادی تر و گونجاو ترە .

ئایا دەکرێ ئم دیاردەی  ، ھمیش دیاردە کۆن و بسر چوەکان ڕادەما .گۆڕان
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منتیقی بیرەحمی ئابوری ب پچوانی ئم   ل یانی ڕخندا پۆلبندی بکرت؟
دەبوا فیئودالک ، برەو ژیانی شاری  جگۆڕکی  قس دەکات و ھویست دەگرت .

ل نمونی چیرۆکی   ی و ئابوری  خۆی گۆڕیبا.ڕۆیشتبا و ستاتوسی کۆمیت
ندیداری حاجی و ن خوی مزگوت . نووسر سرکوتوان ڕەوتی جگۆڕکی چین 

نی داستانک ل پگ و ستاتوسی و توژەکان نیشان دەدات . بایز قارەما
ملی ناوە و نووسر  ئم  ) ناو شار وردە بورژوازی (ووتیاریوە برەو دووکانداری ج

گۆڕکی و کۆچ ی ج شارەزایان وتوانرککردووەباس  و س . 
*  *   *  *  *  

 ! ک نیشتمانوە و کوردستان یتک نکانی  کورد یتاریک ناو سات ل مئ
، سقامگیر   دال مشکی ڕووناکبیرانی کوردخۆ  ئایا متمان ب مژوودا تپڕ دەبین .

داگیرکاران تنیا ب چک و کیمیا باران ، کۆچی زۆرەملی، قچۆ، زیندان  بووە ؟
گلی کوردا ناکن ، بکوو ب ئامری  شڕ ل گڵ ،وگازی شیمیایی و ل سدارەدان

کوردستان   .  ماسمدیا ل گڵ فرھنگ ، کولتور و زمانی کوردیش شڕ دەکن
ی سرخان و ژر خانی ئابوری و ھل و مرجی مژوویی ئیستای داگیر کراوە ، ک وا

 . تی گونجاو نیباتی چینایلیکوردستان بۆ خڕی  گقۆناغی ش کورد ئیستا ل
 کوو لب ، جیاوازەکانیدا نی ناوخۆیی چینڕی ڕزگاری نیشتمانیدایقۆناغی ش .

نی . ھندی فاکتور و سیکی کتوپ پۆ و شنی گۆڕان ، وەرچخانی مژوویی
. یئاکتیڤ و پاسیو بوونی ڕوداوەکان دەوریان ھتی  لیمای کۆمخاتری  بن ب

سکوتی ئازادیخوازان و مرۆڤ ڕادیکاکان و ن ب خاتری سیستم خراپکان ، جیھان 
بۆ  *ترجومی شاکارەکانی ئدەبیاتی جیھان  پە ل جنایت و ب عدالتی .

ەبیاتی زمانی کوردی ل گڵ ئد پردی پیوندی بت و ،کوردی، دەتوانیسر زمانی 
سری سورماوە بۆ  حجمی برھمی  شاعیرانی  جیھانیدا گرێ بدات . مرۆڤ

نووسرانی تر برھمی   ؟ کوردستان  ل حجمی پخشانی نووسرەکان  زۆر ترە
ناوەکانیانم وە بیر   کاتک ب بیرخانی مشکم دا چووموەچاکیان نوسیوە و ،

ب  باوشکی تژی ل خۆشویستی بۆ ئو نووسران  ھیوادارم دمند  . نھاتوە
  گورەییان کم ناکاتوە . بیر چوونی ناوکانیان ل ل  دنیام  نبن و

 
    تواو 
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 زانیاری پویست :
) یکم چیرۆک نووسی کوردە ، ل گوندی  ١٨٨٢-١٩٥٥ئحمد خودا داد( - １

 ی -روزگار سیاە کارگر -دینوەری ناوچی کرماشان ل دایک بووە ، کتبی
کردووی  ڕەشی وەرزربدواللی مردۆخ ب ناوی  چارە عنوسیوە ک جناب 

 ی .  کوردی ب١٩٢٧سا زمانی فارسی ل م جار بککرماشان  ی زاینی  بۆ ی
شھری یوە ب  –زاینی ل الین ئلف  ١٩٣٠سای چاپ و بو کرایوە .  

 و ل رجومی زمانی روسی توە . وساو  کرایی زاینی دیسان   ١٩٣٥مۆسکۆ ب
 ل تاشکندیش چاپ کرایوە .

ئبراھیم ئحمد : سر نووسری گۆڤاری گوژ  چندین چیرۆکی ئینگلیزی  - ２
ب زمانی کوردی ترجوم کردوە و،ل گڵ کورت چیرۆککانی خۆی لم 

ک ھی خۆی  عری " یاران " گۆڤارەدا بالوی کردونتوە . ئیبراھیم ئحمد شی
ب بۆنی ل سدارەدانی قازی موحمد و شیعری " ئی نائومدی" پیرە  بووە

 ل گالوژدا بو کردوەتوە . ب بۆنی ڕوخانی کۆماری کوردستان  مردی
 بۆ دەربینی ر. ک نووس توانج تنز وگات، ،ئرۆنی  : ھمان  ساتیر - ３

  دەبا. بۆ ئم  گنجین ھونری کانی، پناڕاسپاردە، پیام و مبست
کاف : ڕکخراوەیکی نھنی ئازادیخوازان و شۆڕشگانی رۆژھتی  –ژێ  - ４

 ژا  کوردستان  بوو . کزدار و ھنابڕبدولرەحمان  جزەبیحی ،   ع  . ل
ل ئساسدا ناوی .  ، ڕبری ئم ڕکخراویی دەکرد ئاستکی برزدا

 ڕکخراوەک، کۆمی ژیانوەی کوردستان بووە .
پرژ و بو  ل جڤاک ناسی ھاوچرخدا  ب وشیکی یونانی و، :   سپوراادی - - ５

ئم تعبیرە بۆ  پم وای دەن .سپورا ابونوەی  جولک ل جیھاندا،  دی
 ە.گونجاو ش لۆژیک وکوردی ھندەران

نسرەدین : گورەترین ھونرمندی سوڕیالیست بوو . ئیستاش چند والت مال  - ６
وان و ل:   سرەدین بالنران ، کوردستان ، سوریا ، عیراق متورکیا، ئ

ب چ زمانک قسی  چ بووە و مال زمانی دایکی  ئایا نووسری خۆیان دەزانن .
 لوم نی .عم ھیشتا کردووە ،

بڕزان: ئیبراھیم یونسی  و موحمدی قازی  دوو وەرگی  پایبرزی گلی  - ７
" فارسی  " شاکارە جوانکانی ئدەبیاتی جیھانیان بۆ سر زمانی، کورد

، پردی پیوەندی نوان کولتور، فرھنگ و زمان  و ترجوم کردوەتوە



15  

خزمتی گرانبھایان ل بواری ترجومدا بوون .  ھاو کات  جیھان  جیاکانی
 .تۆمار کردووە

ل واقیعدا ڕمئو  زاینی) مم و زین ی نوسیوە ک  ١٦٥١-١٧٠٧( ئحمدی خانی  - ８
 و ژولیت ی گلی کوردە .

دوکتور گیوتین : خکی فرانسا بوو  و، ئامری سر بینی دروست کرد و  - ９
سری خۆیشی  ،تنانت خودی دوکتوریش لم ئامرە ترسناک ڕزگاری ن بوو و

 پڕاند و داپاچی .
 

(Satir , Ironi) , Orthography,Globalization,Secularism,Milan Kundera,Diaspora   


