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 پوختە 
 

 چکیدە 
 ش ی رانەو دان   کن ێامەی پ  گرىەڵ ه  تداەڕەبن  ەل   کانییەبەدەئ   ەم ەرهەب  یرۆز  ی کێشەب
  ننەیێبگ   ە امەیپ   و ەئ   ای اجیج  وازىێو ش  گاڕێ   ە ب  نەددە  ڵ وەه   ەوەریو شاع  ر ەنووس   ەب
 ىڵوەه   یجڵ قز   نەس ە ح  نووسکۆری. چنە بک   انەیک ەرەرامب ەب   ەکار ل  ەیوەئ  ۆب

 ، ەرە گیو کار   اوازیج  ێکیکیکنە و ت  کە شێوەیەکی کورتە  ،«تەنز »بە شێوەی    داوە
 و ێ دز  ەاردید  ەل   گاەڵمۆ ک  ە ویەگاڕێ  وەل  ەداو   ىڵ وەه   یج ڵ قز.  ت ڕێرببەد  ەام ەی پ  وەئ

ناش بکات  کانەن یریو  وريايان   کداێناغۆق  ەل   تێبتوان  مکە یالن  انی   ،ەوەئاگادار 
 کانىەکۆریچ  ە ل  ى ەوەنگدانڕەو    نز ە ت  داتەد ڵو ەه ستەردەب  ەیوەن یژێ. توەوەبکات 

  ە جگ  ەک ەوەنیژێ. توەوە نۆڵی کێباس و ل  رەب  ەبخات   داجىڵ قز   نەس ە ح   داىەگ  نىینەکێپ
 کىە يەوێش  ە ب  مدا، ەکیە   شىە ب  ە . ل ەهاتووکێپ  ش ەدوو ب  ە ل  نجام،ەو ئ   کى ەشێپ  ەل
 ە . ل ەکراو  بداەدەئ   ەل  نزەت  ستىە بە و م  نزە ت  ىە ناس ێو پ  مکە باسى چ  ک،ی ریۆت
  ەو پاشان ل   ەکراو  دایکورد  بىەدەئ  ەل  نز ەباسى ت  مدا،ەدوو  یشە ب   یمە کیە  ىە رەوەت
 نىینەکێپ  کانىەکۆری چ  ە ل  نز ەت  کى،یپراکت  کى ەیەوێش  ەب   دا،ەک ەوەن یژێتو  یی تا ۆک
لەکراوباس  داجىڵ قز   نەسەح   یداەگ و   نجامەئ   نیگرنگتر  شدا،ییتا ۆ ک  ە. 
 . ووەڕت ەخراون  ەیەوەنیژێتو م ەئ  یکانەوتەستکەد

اند نموده  ی و شعرا سع  سندگانیهستند و نو  امی پ  ه دربردارنداساسا    یآثار ادب  شتریب 
. ندیرا منتقل نما   امیپ   نیمخاطب ا   یرو  یرگذاریگوناگون جهت تأث  یهابا روش
 ، «طنز »بە شیوەی    تالش کرده است  ،یکرد، حسن قزلج   یشرو یپ  سینوداستان

بر آن   یقزلجکند.    انی را ب  امیپ  نیا   است،  متفاوت، کوتاه و مؤثر  یاوهیش  کە
زشت و ناگوار آگاه سازد.   یهادهیطنز، جامعه را از پد  قیبوده است که از طر
طنز و نمود آن در مجموعه داستان   یشگرد ادب  شودیم   یدر پژوهش حاضر سع

پژوهش از دو قسمت    نی . اردیقرار گ  یمورد بررس  ،ی، اثر حسن قزلج گدا  هخند
  زیطنز و ن   فیمفهوم و تعر  یشده است؛ در قسمت اول به صورت نظر  لیتشک

دو مبحث    یکه خود دارا  زیشده است؛ در قسمت دوم ن  انیب  ات ی هدف طنز در ادب
 ه وی مطرح شده است و سپس به ش  یکرد  اتیادباست، نخست موضوع طنز در  

مجموعه نامبرده پرداخته    یهاشگرد در داستان  ن ی ا  یریبرکارگ  ی چگونگ  یعمل
 . شودیم

 ؛ داەگ   نى ینەکێپ  ک؛ۆ ریچەکورت  ؛ەخن ڕە  نز؛ەت  : وشەگەلی سەرەکی 
 .جىڵقز  نەسەح

 
 . ی؛ حسن قزلجگدا  ه خندطنز؛ نقد؛ داستان کوتاه؛   : اژگان کلیدی و

 پێشەکى  ـ١ 

  .ێدراوەتپاڵ  نووسىزیاتر نازناوى چیرۆک   یدائەدەبیاتى کورد  سیاسەتڤان، لە   ، نووسەر و وەرگێڕ  ،ڕۆژنامەنووس  ، حەسەن قزڵجى
  سەر بە   ،لە گوندى قزڵجە  ،دا١٩١٣ساڵى    نووسەر لە »  .دانەبڕاوندوانەیەکى لێک   ،پێکەنینى گەدا  کۆمەڵە چیرۆکی قزڵجى و  

بۆکان کورد  .(٤٢١  :٢٠١٣  ،)قزڵجى  «بووەلەدایک  ،شارى  بنەماڵەیەکى  لە  نیشتیمان  پەروەر قزڵجى  ڕۆژهەاڵتى  و  پەروەرى 
ینى و نووسەرى گەورە و ڕۆشنبیرى ناودار  یچەندین مەال و پیاوى ئا  دابنەماڵەی قزڵجی  . لەکوردستان چاوى بە دونیا هەڵێناوە

 هەر بۆیە شاعیرى گەورەى    ناسراو و خاوەن پێگە بوون.  ،ەتی لە بۆکانتایب بە  ئێران و  گشتی لە یە بەگەورە  . ئەو بنەماڵەهەبووە
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بنەماڵەى قزڵجى »دەنووسێت:    داحەسەن قزڵجى  یپێکەنینى گەدابۆ کۆچیرۆکەکانى    ییەکلە پێشەک  ،هێمن موکریانى  ؛کورد
وەک ڕیالیستێک   ،ناو هەناوى ئەو بنەماڵەیەدا  (. نووسەر لە١٥  :مانە)ه  «!مەلەوانن  ، هەر لە هێلکە هاتنەدەر  .وەک بێچووەمراوى وان

سەرى    یبۆ یەکجار  ،لە ژیانى بەندکراویدا لە تاران  ،١٩٨٤یەکانى ئەیلولى  یکۆتاقزڵجی لە  »  .خۆی نواند   کى تر یەبە ڕێچکەو  
 (.٤٢٢ :مانە)ه «هێشتدواى خۆى گەلێک نووسین و کۆمەڵەچیرۆک و بابەتى زمانەوانى بەجێ و نایەوە 

ۆک و مەبەستى  ر مێژوو و ناوە و    ناوە هەڵێکاریگەرى    هەنگاوى  ،هەر قۆناغێکدا بووبێت  لە  مرۆڤ،چاالکییەکى    ووئەدەب وەک
ئەدەبی دەقێکى  کۆمەاڵیەت  ،هەر  و  ڕۆشنبیرى  و  سیاسى  بارودۆخى  بووە   یسەردەم  ییهەڵگرى  پڕ  .  خۆى  هەنگاوە  لە  ئەو 

.  دا هەبووە ەکانى ترى ژیانى مرۆڤ یسەر زۆربەى چاالکی  بە  ەوەیانکاردان  ،دەرخستووە   انخۆیسایەى ئەدەبەوە    یانەى کە لەیگۆڕانکار
یەکێک   .بنوێنێ  بەرهەمەکانیداداوە پەیامى ئەدەب و بارودۆخى سەردەمى خۆى لە  هەوڵی  ،زۆربەى نووسەرانى تر  وووەک  ش،قزڵجی

هەڵی ەل خۆیدا  لە  ئەدەب  کە  ئامانجانەى  لەیبریت  ،گرتووەو  ڕێگای    ؛یە  کۆمەڵگا کردنی  چارەسەردۆزینەوەی  کە  کێشانە  ئەو 
و  ە ل  بەردەوام  ئەدەبتد.  دادانى چینەکان، نەخوێندەوارى و هوەک کێشەى داگیرکارى، چەوساندنەوە، بەیەک.  تەوە ووەڕووبەڕووى ب

ئەو کێشانە کە ڕووبەڕووى    کردنیئەگەر دەیان ڕێگا هەبووبێت بۆ چارەسەر.  بووە   بەرەیە بووە کە قازانجى زۆرینەى خەڵکى تێدا
ى حەسەن قزڵجیش نموونەى ئەم جۆرە ئەدەبەیە.  پێکەنینى گەدابووە لە تەنز.    بریتی   ،و ڕێگایانەەیەکێک ل  کۆمەڵگا بوونەتەوە،

ریش  ن داگیرکەرانەوە بووە، جااالی  انە لەیزۆرجار ئەو کارەسات و نەهامەتی  و  بەسەرهاتووە   ییکورد دەیان کارەسات و نەهامەتنەتەوەی  
  پێکەنینى   یبەرهەم  لە  ،حەسەن قزڵجى  ؛نووس. چیرۆکنەتەوە یەکتر بوو  وویڕووبەڕ   یانخۆهەر    ،کۆمەڵگاى کوردى  کە  هەبووە 
ئەو    ،کگرێبەندێ  وووەک  و  مەیدانناو  ەوە بێتە  یدیێڕێگاى تەنز و گاڵتەوگەپ و دیمەنى کاریکاتێر و کۆم  ویستوویەتى بە  داگەدا

 .   بدات و ڕووبەڕوویان ببێتەوە پێشان گرتووە کەى نەتەوە کە بەرۆکى کێشانە 
 و پێناسەی تەنز   ک چەم   ـ١ـ ٢

پاشان   و  بکرێتەوە   ڕووى زاراوە و چەمک و پێناسەکەیەوە ڕوون  سەر بکرێت، پێویستە ئەو بابەتە لە  هەر بابەتێک لێکۆڵینەوەى لە
تر، سەرچاوەکەى دەگەڕێتەوە    زۆربەى زاراوەکانی  وو. زارەوەى تەنز وەککردنبێتە بەر باس  پەڕینەوەى زاراوەکەى بۆ هەر کۆمەڵگایەک

ەکان پێى  ی وپیو ئەور»  زاراوەى تەنز هەمان ئەو واتا گشتییەى هەیە کە ئێستا بەکاردەهێنرێت.  ،بەو پێیە  .ەکانیوپیو بۆ پاشخانى ئەور
 (.٥٨ :٢٠١٤ ،حەمەدو)مەال م  «یان سەتایەر ١دەڵێن ساتیر

بۆ دۆزینەوەى  بە پێی ئەوە کە ئەدەبی کوردی هەر لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ لە ژێر کاریگەریی ئەدەبی عەرەبی و فارسیدا بووە،  
بە بنچینەی   دەبێت  لە ئەدەبى کوردیدا  تەنز  ئەوان زووتر دەستیان ون  چ  ەکاندا بگەڕێينیدواى سەرچاوە عەرەبى و فارسی  زاراوەى 

بەاڵم عەرەب خۆى ئەم    ،یەی بنچینەکەى عەرەب  ،وشەى تەنز  .م بوارەدا کراونەکە ل  انە،سەرچاوە و لێکۆڵینەوە ڕەسەنو  گەیشتووە بە
گاڵتەجار  برى ئەوە ئەدەبى    عەرەب لە   .ێنندەهی زياتر ئێرانییەکان بەکار»:  حەمەد دەڵێتوزاراوەیە بەکارناهێنێـت. شاخەوان مەال م

زمان   ە و لەزاراوەی تەنز بەرباڵوتر  ، بۆ ئەم جۆرە ئەدەبە  ،لە ئێستای زمان و ئەدەبی كوردیدامان(. بەاڵم  ە)ه  «نێتدەهێ)ساخر( بەکار
 .هەمان زاراوە بەکاردەهێنن دایش سو ئەدەبى فار

ومت ئەو واتایە نابەخشێت یان ئەدەبى گاڵتەجاڕ بەکاردەهێنن، کە زۆر کت  ،گاڵتەوگەپ  کورد»  بدواڵ دەڵێت:ەێرکۆ عد. ش
من پێم وایە تەوس و تەنز یەک ڕیشەیان    .وتکدە یان پێـ«تەوس » کە    ک هەبوویە کە وشەى تەنز دەیبەخشێت. كاتى خۆى وشە

بن وشەیە خەریکە  ئەو  بەاڵم  بۆرینەهەنبانلە فەرهەنگى  لینک(.    :٢٠١٨  ،بدواڵە)ع  «بڕدەبێتهەیە.  و  بە  بەرامبەر  ،  داە  تەوەز 
فەرهەنگی   هەروەها لە  (.٦٧٠ :١٣٦٨ ،موکریانى)  اوە در)الطعنە( دان كۆڵ و تانە قسەی تێ، تەوس  بە گاڵتە و بەرامبەر  ک،حەنە

 .( ٨٦٠  :٢٠٠٨  ،دیند)نیزامەداندراوە.    (شۆخی)  گاڵتەبە  ی عەرەبی بەرامبەر  ـ«فوكاهە»  وشەی  دا،فازیل نیزامەدین  ىێشیرینی نو
  « گاڵتەوگەپ»دەستەواژەی  ،بە پەخشان دەنوسرێن و پێكەنیناوین راوانەی کەلكلۆری كوردیدا بۆ ئەو نووس وئەدەبی ف لە

 ؛ بەکاربهێنین تەنز  زاراوەى بە   گاڵتەوگەپ لە بەرامبەر   ومت کت   ناتوانین بەاڵم   (.  ٩٠  :١٩٧٩  ،ڵوسوە ڕ)  بەكارهێنراوە

 
1 Satire. 
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چون تەنز چەند تایبەتمەندییەکی جیاوازی هەیە. یەکێک لەو تایبەتمەندییانە گاڵتە و پێکەنین و بزە سەر لێو خستنە و ئەوە جیایە  
ڕەخنەگرتنە.لە   کە  گەورەکەى  ئەبواهەڤ  ئەرکە  حەبوڵ  دەڵێت:وکر  یەک»  سەین  خاس  ێکگاڵتەوگەپ  تەنزە یلە  .  یەتەکانى 

رێک  وسنو  کە  نگەیگر  ئەوە زۆر  .(٢٨٦:  ٢٠٠٧،  سەینو)ح  «لکلۆرى کوردییەوەو خانەى ئەدەبى فگاڵتەوگەپ بەشێکى زۆرى دەچێتە  
بەاڵم    .ا بۆ پێکەنینە و نموونەى ئەم جۆرە ئەدەبەش لە کوردیدا زۆرە یچون گاڵتەوگەپ تەن  ؛بکێشرێت  تەنز  ونێوان گاڵتەوگەپ    لە

ڕەخنە    یكردن و پێكەوە گونجاندنتەنز و گڕدار بریتییە لە تێكەڵ   ئەدەبی»ترى ڕەخنەیە.    ە گەورەکەیئامانج  ،تەنز جگە لە پێکەنین
ئەدەبی كوردی   تەنز لەزاراوەی    :سەر زاراوەى ئەم جۆرە ئەدەبە دەگەینە ئەو ئەنجامە کە بڵێین  . لە(١٣  :٢٠٢٠  ،)وەسانی  «و گاڵتە

بۆ ئەم    كە  دا،وپیو ساخر لە ئەدەبی عەرەبی و ساتیر لە ئەدەبی ئەوربەاڵم زاراوەکانی    .زۆرترین بەکارهێنانى هەیە  داو ئەدەبی فارسی
 ، دروستترن.جۆرە ئەدەبە بەكاردەهێنرێن

بریتین لە: پێناسانەی کە بۆ تەنز کراوە  كەشێكی شاراوە و   و  انە رو پێكەنینێكی توانجی گاڵتەجا  تەنز بزە »  هێندێک لەو 
  « ەحەتیڕكردنەوە و چارەسەركردنی كەسەكان لە نا کتەنز ئامرازێكە بۆ پا»(. هەروەها  ٥٧  :٢٠١٤  ،)مەال محەمەد  «پێكەنیناوییە

ئامانجێکى بەرزى  .بەاڵم ئامانجەکەى خستنە پێکەنین نییە ،تەنز ئەو نووسینەیە کە وەرگر یان خوێنەر دەخاتە پێکەنین »مان(. ە)ه
  ، ڕی و شتە دزێوەکانى ناو کۆمەڵگاوەۆوککردنى خراپەکارى و کەمیى دژایەتگاڕێ   لە  وێتهەدەیکە  کى یارمەتیدەرە،  ەکارایو    هەیە

ڕاست بۆ  بگۆڕێت  ڕاستییە  باشترییەئەم  و  »لینک(.    :٢٠١٨  ،بدواڵە)ع   «کى  نالەبار  و  دزێو  الیەنە  وێنەكێشانی  وێڕای  تەنز 
ژیان ناتەواوكی  یەشێوە  بە  ، ناقۆاڵكانی  و  و عەیب  خراپە  داشۆریناوی،  و  كۆمەڵ یڕەخنەگرانە  بە  گایەكانی  تاڵەكانی  ڕاستیيە   و 

ڕاستییەکانی   سیفەت و تایبەتمەندییەكانی. هەروەها مەبەستی ئەوەیە کە  دەداتشان ێوەی كە هەن پەكی ناشیرینتر و نالەبارتر لەشێوەي
عی ژیان و ئەندێشەی ژیانێكی خۆشتردا هەیە یلە نێوان واق  کە   و ڕوونتر وەدەركەون و ئەو جیاوازییە گەورەی  ترزەق   ناو کۆمەڵگا
  و بۆ كوشتنی مرۆڤ نا، بەڵكو   کبەاڵم چەقۆیە   .تەنز چەقۆیەكی تیژە   ؛بڵێین  توانیندە (.  ٤-٥  :١٩٩٨  ،سفیو)یو  «ئاشكرا ببێت

ئەو پێناسانەى   بۆ  ڕوانینێکى گشتىلە تێ  .کردنەبۆ چارەسەر  و بەڵکو  ،نییە  نتو كوش  ئازار  تەنیا بۆ  نە  کە  رووكتوچەقۆی دەستی د
ناویدا  ەه  ک کە لەێپێكەنینبەاڵم    .بەرگێکى پێکەنیناویدا  ڕەخنەگرتنە لەتەنز،  خاڵى جەوهەرى  دەردەکەوێت؛ کە    بۆ تەنز کراون،کە  

 .(١٣ :٢٠٢٠ ،)وەسانی « برینە ناسۆرەكانی كۆمەڵگاچێژبەخشە، خوێنەر دەباتە ناخی کە وەی ەجیا ل» دەگرێت.ئامانجێک هەڵ 
  ؛ خۆ دەگرێت  لە  چەشنانە  و شۆخی و قسەی خۆش و ئەو  گاڵتە  كە  ،یەكەمیان پۆزەتیڤە»  پێکەنین دوو جۆرە:  دەوە الى فرۆی  بە

و پالر    دووەمیان نێگەتیڤە، كە ڕەخنە  .كە تەنیا بۆ مەبەستی پێكەنین بەكاردێت و هیچ مەبەستێكی تری گوماناوی لە پشتەوە نییە
سە  و  داشۆرین  شێوانە  رکۆنەو  ئەم  و  دەگرێتكردن  خۆیەوە  تری    ؛لە  ئامرازێكی  بە  گەیشتن  بۆ  ئامرازێكە  پێكەنین  تێیاندا  كە 

ا بۆ بزە و خۆشی  یپەیامی ئەدەبی پێكەنین تەن  ،الی فرۆیدەوە   یەكەم بە  کارییپۆلێنپێى    بە(.  ١٠٩  :٢٠١٦  ،رەمو )ع  «گوماناوی
لكلۆری كوردی وگاڵتەوگەپی ئەدەبی ف  توانیندە   .ەیهیچ ئامانجێكی تری لە پشتەوە نی  و  ڕۆژانەیە  قاڵەیییدەربڕین و تەنانەت سەر

پۆ  ئەم  چوارچێوەی  پۆ  ارییەوە.كنلێبخەینە  لە  پێكەنین  ئەدەبی  دووە لبەاڵم  قورسترە   ،دامێنی  بەخشین   لە  و  ئەركی  خۆشی    ، پاڵ 
ئارەزووی وروژاندنی  ».  بنەینناوی تەنزی لێ  ، بەرزترین پلەی ڕەخنەی ئەدەبی  وەکوو  کە دەتوانین،  لە قۆناغێكی تردا  هئامرازێك

ی  ادواتر لە ڕێگ  و   كی زگماكەیەەتەی مرۆڤ بەهرەیئەم خاسی  . ڵی لە سروشتی مرۆڤایەتیدا هەیەوو ڕیشەی قو  پێكەنین ڕەگ 
بناغەی    ،بەو پێیە»(.  ٦٨  : ٢٠١٤  ،مدەحو)مەال م  «بە پێكەنین بهێنرێت  کخەڵ کە  توانرا    ،ۆكی ئەدەب و هونەری تەنزەوەرناوە 

نییە، بەڵك  .ئەدەبی تەنز پێكەنینە و پێكەنینێكی تاڵ و شیلگیر )جدی( و وبەاڵم ئەم پێكەنینە پێكەنینێكی جەفەنگ و خۆشى 
 (. ٥ :١٩٩٨ ،سفیو)یو «دەردەناكە

نێوان   وترێ تەنز؟ یان چۆن لە کپێى ب ،  بەرگێکى پێکەنیندا  لە  دەکرێت هەر نووسینێک  ا : ئایئاراوە لێرەدا پرسیارێک دێتە  
یەتى تایبەت بە خۆى یتەنز خاس»اڵ دەڵێت:  وبدەلێرەدا شێرکۆ ع  ؟جیاوازی دابنەین  مەیلەو تەنزنکە  تەنزی واقعيى و ئەو نووسینانەى  

زمانى تەنز زمانى    .زمانەکەیەتى  ؛دووەم  دژێتی لە نێوان ئەو شتەى کە ڕوو دەدات.  و  غافڵگیری  ؛یەکەم  بریتییە لە:  هەیە کە
گرن، زمان ئەو کۆمەڵگایانەى کە گوێ  ،لە کۆمەڵگا دواکەوتووەکاندا  .ئەدەبى نوخبە نییە  .دەبێت زمانێکى زۆر سادە بێت  .خەڵکە

.لینک(  :٢٠١٨ ،بدواڵە)ع «هێناوە بەکاریان  و  لە پشتەوە شاردووەتەوە  خۆیان   دەم   هەر  بووە کە خەڵک  ئەو چەکە  هەمیشە
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  . ئامانج نینبێ   مەبەست و بێ   ، تەنزن  ییەتى تایبەتیخاسیهەر کامیان  دان، کە  لێکردن، توانج و تانەپێکەنین، گاڵتەپێ   کەواتە
ە  یبەرپرسیارەتی نیهەروەها ئەم خەندەیە لە ڕووی بێ   .لە ناڕەحەتی و تااڵیی ژیانی ڕاستەقینە كەم بكاتەوە  کبۆ ئەوەیە كەمێ »

 .(١٣٩٥ ،وەتمانى ) «وڵە لە ناخەوەو قواڵوی بیرێكی قو هەڵ 
،  ەیەكەوە نزیك  ری ئەم دوو ئەدەبە ڕاستە لەو؛ سنوجیاوازی هەیە  كی ئەدەبی و داشۆرینازێشێو  کووتەنز وە   لە نێوان  هەڵبەت

ئەوەیە ئەم دوو چەمكە  دەربڕینیان جیاوازە. جیاوازی  و شێواز و زمانی  و    ؛بەاڵم كەرەستە  لە جنێودان  بریتیيە  كە داشۆرین 
ئامانجی بااڵتری هەیە كە بریتییە لە گواستنەوەی قۆناغی ئاستی كۆمەڵگا بەرەو    ، بەاڵم تەنز  . كردن بە ئەوانی تركایەتی وسو

كردن بە بەها  كایەتی و سوو  یەكان  یتەكاندنی نەزم و یاسا و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتهۆی هەڵ   بە  تەنز نابێت ببێت  .باشتر قۆناغێکی  
شێوازی    وەکوو   ێزترین دەربڕین ه بریتییە لە بە،  یان ساتیر  ،تەنز   .ن و بیروباوەڕە پیرۆزەكان بداتیخۆی لە ئای  نابێت   بااڵكان و 

خاوەن هەڵوێستە   دیاردە ناشیرینەكانی كۆمەڵگا   بەرانبەر بە   تەنز بەردەوام لە  ،ڕەخنەی ئەدەبی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی. بەو پێیە
پەیدابوونی ئەم جۆرە ئەدەبە لە ئەنجامی   بەربەرەکانی دەکا.  چۆكدا بدەن  یانەی كە دەیانهەوێت كۆمەڵگا بەیئەو خراپ  لەگەڵ   و

 دێتە ئاراوە.  بنەماڵەییسیستەمی سیاسی و چینایەتی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت  یەكانی  یناتەواو
 تەنز لە ئەدەبدا   یی ئامانجى سەرەک   ـ٢ـ٢

دەکرێت  کە  و شێوازانەى    اتەنز یەکێکە لەو ڕیگو شێواز دەرببڕدرێت.    ا بە چەندین ڕێگ  دەکرێت  ئەو پەیامە  ،پەیامە  خۆى ئەدەب  
تەنز لە بنەڕەتدا هەوڵێكە تا    و  یەیڕی و ناشیرینی نۆوك كەم  بێ   کهیچ كۆمەڵگایە  .دەرببڕدرێتمەبەستى بااڵى ئەدەبى پێ 

تەنز بەرزترین پلەى  »كۆمەڵگا بەگشتی لە دیاردە دزێو و ناشیرینەكان ڕزگار بكات، یان النیكەم لە قۆناغێكدا وریایان بكاتەوە.  
ئەدەبییە  بنەڕەتەکانى هونەرى جوانکار  .ڕەخنەى  لە  ئاوەژوو نەکاتەوە و سوود  بەو مەرجەى ڕووداو و دیمەنەکان  ى  تەنزنووس 

 .  (٦ : ١٩٩٨ ،سفىو)یو « خاتە ڕوویانوەى کە هەن، ڕانوێنێ و بەگرێت، دەتوانێ ئەو ڕووداو و دیمەنانە ڕوون و زەقتر لبوەر
و   حەقیقەتە تاڵەكان. تەنز  ڕەخنەگرانە  و  كی تایبەتە بۆ دەربڕینی ماناگەلی توند و تیژی كۆمەاڵیەتی، ڕامیاری یەتەنز شێوە
بە لەحنێكی ناڕاسەوخۆ و  ،  ی قەدەغە كراوە دی و جدیوانە بە شێوازێكی ئاساەدوان لكە لێ  گا،تاكەكەس و كۆمەڵ  یڕق لە گەندەڵی

دەرفەتى    و  ەوە داخراونیڕووى سیاسى و کۆمەاڵیەتی  لە  کە  ەو کۆمەڵگایانەىل  (. ١٣٩٥  ،)وەتمانىئاشکرا دەکات    لە دەڤری شۆخیدا 
ناڕاستەوخۆ    ،مەبەستەکە  ێتە مەیدان و ئەوەى  دکراون، تەنز وەک بەدیلێک  کەسییەکان قەتیستاکەدەربڕینیان بەرتەسکە و ئازادییە  

تەنز یەكێكە    ،سەردەمی ئەمڕۆدا  لە   و   م جۆرە ئەدەبە نەبێتەب  ییپێویست  کە  ەیدرکێنێت. هیچ کۆمەڵگایەک نیدەیو لە ژێر پەردەدا  
تەنز  »وت:  ک، دەی (١٨٨١-١٨٢١)  ١استایوفسکی فیۆدۆر د  ،ی ڕووسیسی ناودارونوڕۆمان  .كردنگرێبەندبابەتە كاریگەرییەكانی    لە

  ک مەینەتییەكانی گەلێ  نكەواتە مەگەر هەر هونەر و ئەدەبیات و نووسینی تەنزئامێز بتوان  .دوا مەنزڵگای گەلێكی خاكی و سادەیە
تەنز دەربڕینی  »( دەڵێت:  ز١٨٣٠-١٧٧٠)  ٢گڵ ێه  ک فریدری،  وفی ئەڵمانیوفەیلەس  .«بكەن  گرێبەند  تایبەتی  بە  ێکگشتی و تاك  بە

  و گشتی وەكو  بە   ک كەواتە هەم گەلێ  .«تكەداوپەڕی لو   وئە  بوون لەۆیەكانە، بۆ ئازادی و سەربەخڤیپێداویستییە كەسی و مرۆ
ی  بارودۆخ   ، كی كاریگەریەشێوە   بە   ، ی تەنزەوە ا گڵ ئاماژەی بۆ دەكات، دەتوانن لە ڕێگێه  و وەكو  کفسكی دەڵێت، هەم تا ویاستاد

 .(٣٥٠ :٢٠١٩ ،)زراری بكەنگرێبەند و ناخیان  کۆمەڵگا
كردنی کپێناو چا  تەنز لە  ،تێدابێت  یەكەی كەلێنیپڕ بێت لە دەرهاویشتەی خراپ و سیستەمی سیاسی  کە  كۆمەڵگایەک لە  

و بە تایبەت    شكاوی تاكی كوردکتێ  نیووبۆ دەر  ڕەنگەئامانجدار دێتە مەیدان.    یكی پێكەنیناوییەی ڕەخنە اڕێگ  لە  ،یەكانیكێناڕ
ئەدەبێكی      یی،قوربانی و دەربەدەری و ئەنفال و كیمیاباران و شەڕی ناوخۆ  و  کارەسات  پڕ لە  یەکی هەیە؛كە مێژوو ،نەتەوەی کورد

و كۆمەڵگای   کیەكانی تاڤیبارودۆخە مرۆ   زیاتر بتوانێ  کلە هەموو كەس و كۆمەڵگایە   تەنز،  ڕەنگە»  .بێت  پێویستشێوەیە   م  ەل
.(مانە)ه  «كارەساتبارهەم پێكەنیناوییە هەم کە ئەو بارودۆخەی  ؛بكات گرێبەند ئێمەی كورد

 
1 Fyodor Dostoevsky. 
2 Friedrich Hegel. 
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بەرتەسكی گاڵتەوگەپدا قەتیس بك لە چوارچێوەی  تەنز  بەڵکوو رێناكرێ  تەنز خۆی لە  ئەو دەبێ    ،  سەر    ئامانجە كە 
بکرێ  ناوە بنیات ئامانجە  ؛ڕەچاو  لەو  كۆمەاڵیەتی  مەبەست  زانیاری  ،ڕەخنەی  بۆ گۆڕانكاری  ی یان سازدانی  یان    ،گشتی 

  ک كاتێ  هەڵبەت هەر»دەكات.  لێ كە ساتیر لە ڕۆژئاوا پەیڕەوی    یەهەمان ئەو ڕێبازە  ، کەیەكۆمەاڵیەتیسازی  ک النیكەم چا
لە تەنز    ئەوە  هەتەڵە بێت،  ە یەكانیخلیسكانە كۆمەاڵیەتبوون و هەڵ كردن لە دژی الڕێ كە خەبات   ؛تەنز لە ڕێبازی بنەڕەتی خۆی

 . (٨ :١٩٩٨ ،سفیو)یو «دەداتلەدەست و شوێنی خۆی دەشۆرێت و نووسەرەكەشی لە كۆمەڵدا پلە

دەتوانێ یەکێک لەو ئامانجانە    سیاسەتیش  . هەروەهاسەر كۆمەڵگا  یەتی لەیتری تەنز كاریگەری و لێكەوتەكان  ئامانجێکى
بە  بێت. تەنزنووس  لە  کە  دەنووسێت  کجۆرێ   چون  بەجێ   كاریگەری  توێژەكانی كۆمەڵگا  و  و  ەل  هەندێ   . بهێڵێتسەر چین 

بۆ نموونە لە  »ەاڵت.  هدەسئاستی  كاریگەرییەكانیان گەیشتووەتە    و تەنیا كاریان لە جەماوەر كردووە، بەڵكوک  تەنزنووسانە، نە 
  ،بار وەهبیەلجوبد ەع  وئە  .شەستەكانی سەدەی بیستەم، تەنزنووسێكی بەناوبانگ لە عێراق هەبوو كە بە شەهیدی شوعی ناسراوە

گۆشەیەدا،    و لە  و   هەبووە  «كلمە الیوم »ناوی    بە  اتحاد الشعبنێكی لە دوا الپەڕەی  و بوو كە ستو  ،سەركردەی تەنزنووسی شیوعی
دەینووسی تەنز  شێوەێكی  مانا  . بە  بەاڵم  بوون،  سادە  قیەڕستەكانی  هەبوووكی  تواناي  .وڵیان  نووسەرە  لە  ەییئەم  بەرزی  كی 

و  نیشان دەست خراپ  دیاردەی  هەبووەكردنی  ببەستێتەوەو    نەرێنی  ئامانج  بە  خوێنەر  ئەوەی  حیكایەتی    ، بۆ  بە  بابەتەكانی 
  کسەرۆ  ،ریم قاسمەلكوبدە عکە  بووە،    کی نووسینە تەنز ئامێزەكانی ئەو نووسەرە بە جۆرێ یكاریگەر.  دەدایەوەگرێ   نەتەوایەتی

بار  ەلجوبدەنووسینەكانی ع  ک نەبدولجەبار وەهبی،  عە  – س القریە  أ ر   -گوللەكانی»گوتوویەتی:    ،كاتی عێراق  وەزیرانی ئەو
 بەاڵم ڕەخنەیەک   .کە ئەرک و ئامانجى تەنز ڕەخنەگرتنە  ؛دەکەوێتیی دەربە ئاشکرا  ەوەڕال (.  ١٣  :٢٠٢٠)وەسانی،    «وەهبی

بۆ باشترکردنى    بێ  و مەبەستێکوبەڵک  نەبێ.  شکاندنى پیرۆزییەکان و    کردنى بەرامبەرکئەت  شکاندنى نەزم و یاساکان و  کە
ەتى پاکى خۆى نیشانى هاونیشتیمانیان  یبەکارهێنانى ئەم جۆرە ئەدەبە نی  نووسەریش لە  .بەردەم نووسەر دایە  لەکە  ئەو دۆخەى  

 بووە و دوجاریش بۆ خزمەتى کۆمەڵگا دەچێتەوە. لە کۆمەڵگاوە لەدایک ،ئەو پەیامە دەخاتە بەر گوێیان کە ئەدەب و دەدات

 تەنز لە ئەدەبى کوردیدا   ـ١ـ٣

چەند بۆچوونێک    .مێژووى ئەم جۆرە ئەدەبە بکەین  ڕووى تەنز لە ئەدەبى کوردیدا بکەینەوە، پێویستە باس لە  پێش ئەوەى دەرگا بە
 ، )برايم  دیاێتایبەت شانۆى کۆم  بە،  ەوە نننان دەگەڕێووهەندێکیان مێژووى تەنز بۆ دەقە ئەدەبییە کۆنەکانى ی  و.م بارەوە خراونەتە ڕوەل

خەڵکانێک دەدوێن کە بەرهەمى ماندووبوونى    لەمەڕ و جۆرە حیکایەتە تەنز ئامێزانەیان زۆرە و  ەنانییەکان ل ووی»(.  کلين  :٢٠١٤
(. هەندێکى تر لە  ١٢  :١٩٩٨،  سفىو)یو  «ەکانیان دەدا یوەندى پەرستگاى خوایە درۆییەی خۆیان دەرخواردى کاهینان و دەست و پ

ئاماژە   ناویشیاندا  و توانج و تەشەرى سیاسى دەگەڕێننەوە بۆ فەرهەنگى هیندى و لە  پێکەنیناویتەنزى    یچیرۆک  ،لێکۆڵەرانى تەنز
هاتووە. بەرهەمێکى تریش کە    ٢منانەهە گەمژەییەکانى بر   چیرۆکیودا  ە وەرگیراوە و ل  کلیلە و دمنەوە کە لە  دەکەن    ١پنجەتنترا   بە

وە نووسراوە.  ـ٣الیەن سومێدیا  نى لەیەهەمى زاید، کە بە زمانى سانسکریتى لە نیوەى پانزئۆقیانووسى ئەفسانەیەبکرێت    بیر  ناکرێت لە
نەتە  وبو  و  کاتەکانى خۆیانیان پێ بەسەر بردووەخەڵک  گەمژەیى گەمژان دەردەخات و    ،انەکۆن  ە تەنز  چیرۆکەبەشى زۆرى ئەم  

تێیاندا کەم بوون یان هەر نەبوون. لە ئەدەبیاتى ئیرانیشدا،   بوون قاڵ دەستەچیلەى گوێ ئاگردانى ئەو زەمانە دوورانە کە بوارەکانى سەر 
ئەدەبیاتى هیندى بۆ ناو ئێران سەرەو لێژ بووەتەوە    یییەکاندا هەژموونیسەردەمى ساسان  گەمژەیى گەمژان گەلێک هاتووە. لە  لەمەڕ

  .ەوە کرددە  خۆیانیانو تێکەڵى ئەدەبیاتى  ەدادئەوەى کە لەگەڵ میزاجى خۆیاندا دەهاتەوە ڕەنگ و بۆیەکى ئێرانیان پێرانییەکان ئێو 
 .ئێراندا کردەوە   شاعیران و مەعاریفى  عرىیڕێگاى خۆى لە نێو ش  ،گەمژان چیرۆکی، ئیسالم  انى و فراژووبوونىڵدسەرهە  دواى

 
1 Tantric Puja. 
2 Brahmanan.   
3 Somedya. 
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بیر و  ەو ڕواڵەتى گەمژەیی ک  ووەداڕشت  شێوازەسەر ئەو    یەکەى خۆى لەیمەسنەو  ، عارفى ناودار  ، مەوالنا جەاللەدینى ڕۆمى
 . گوێى نەخستووەى پیرۆزیش پشت- قورئاندراوە و تەنانەت  بایەخى پێ  دانى ئیسالمیشیئایتەنز لە    دەرخستووە.ئارەزووبازى پێ 

نە بەهەشتى خۆى لێکردبوو  و لە وەاڵمى پیرەژنێکدا کە پرسیارى چو  ،بى تەنزوسلووبەکاربردنى ئ  ووەکو   )د.خ(،  پێغەمبەرى ئیسالم
بۆیە وام  »( بانگى دەکاتەوە و پێى دەفەرمێ:  .)د.خ  پێغەمبەر  .دڵگران دەبێت  و پیرەژن  «پیرەژن ناچنە بەهەشت»فەرمووى:  

 . (١٣ ،مانە)ه  «و گەنج دەبنەوەوهەم وبەڵکو .کەس بە پیرى ناچێتە بەهەشت  ؛وتى چونکپێ
ئەدەبیاتى گرتووە  لە بەرزى  لووتکەى هەرە  تەنزنووسین  نموونەى چەندین    لە  .زۆربەى واڵتاندا  ئاستى تاکەکەسیش  سەر 

یەکێک لە باشترین نووسەرەکانى    بە   ،عەزیز نەسین  بۆ نموونە:  . ەدرەوشێتەوەدئەدیب و نووسەرى بوارى تەنز لە ئاسمانى ئەدەبیاتدا  
عەزیز    .دادیاى ڕەش ێکۆم  ینووسین  بوارى تەنز و   تایبەتى لە  بە  ،تکەکانى ئەدەبى تورکىوو یەکێکە لە لودەناسرێت  جیهان  
واق  نەسین و  بوون  سادە  زۆر  نووسینەکانى  نووسیوەتەوە.یشێوازى  تورکیاى  زمانە    ئەوتەنزەکانى    عى  زۆرى  هەرە  زۆربەى  بۆ 

یە شان لە  یلە ئەدەبیاتى جیهانیدا کەس ن  هەروەها   . وبانگى زۆرى پەیداکردووەازیندووەکانى دونیا وەرگێڕدراون و لە واڵتى ئێمە ن
و بە کوردیش    ئەدەبیاتى تەنزدا  بەشی  ە لەڵنۆب   خەاڵتییە کە خاوەنى  تەپڵى تەنەکەئەو خاوەنى کتێبى    .شانى گۆنتەر کراس بدا

 ( ١٤، مانە)ه  .وەرگێردراوەتەوە
خودى ئەدەب، ئەوەى کە    وووەکبەاڵم    . دراوەتەوەکەمترین ئاوڕى لێ   ،کەرەستەى لێکۆڵینەوە  وو وەک  ،تەنز لە ئەدەبى کوردیدا

بۆ »  .ناو پەخشانیشدا بەرچاو دەکەوێـت  ناو شیعرى چەندین شاعیر و تەنانەت لە   ئەدەبى تەنز، لە ئەدەبى زارەکى و لەوترێت  کپێى دە 
 بۆ وێنە  دەقى تەنزیمان هەبووە   تاکورتێکناو نووسین و دەقەکانى شاعیر و نووسەرە کۆنەکاندا، کەم  نموونە ئەگەر بگەڕێینەوە بە 

   . لینک(   :٢٠١٨  ، بدواڵە)ع  «شیعرەکانیاندا دەیبینیت  بە شێوەى وێنەى شیعرى لە  کە،  هتدحاجى قادر و مەولەوى و نالى و گۆران و  

بۆچى تەنز نەبووە بە ئەدەبێکى سەربەخۆ؟  یەکێک لە پرسە گرینگەکانی جێگەوپێگەی تەنز لە ئەدەبی کوردیدا ئەوەیە کە؛  
توانیوە ببن بە ڕەخنەگر؟ یان ئاگادارى  ئایا شاعیران و نووسەرانى کورد نەیان   .دیارەکانى تەنز ڕەخنەیە  تایبەتمەندییەیەکێک لە  

  پێى قۆناغە یەک لە  ئەدەبى تەنز هیچ پلەیەکى نەبووە الى ئەوان؟ مێژووى ئەدەبى کوردى بە  ئەم جۆرە ئەدەبە نەبوون؟ ئایا
بەاڵم    .ى بوونى هەبووەیکوێ پێویست بووبێ دەقى ڕەخنە  لە  و  ڕوانینى جیاواز بووەۆکدا هەڵگرى تێ ر ناوە  لە  ،دواى یەکەکان
سەدەى    مێژووى ئەدەبى کوردى لە»ئەدەبى تەنز.    ؛وترێتکبیسەربەخۆ بووبێت و پێ   ێکیئەدەب  ئاستەی کە  وئە  نەگەیشتووە بە

  ێکشاعیران  شیعری  عرى دواى جەنگى جیهانى یەکەم و ی تایبەتى بەشێکى زۆرترى ش  بە  .خۆ گرتووە  بیستەمدا زۆرترین تەنزى لە
دەر لە    بە  ،سەردەمەداو  ەل   ، هەر  وەەجگە لو.  لە تەنز و هەج  بوون   پڕ  ،بێکەس، قانیع، ئەخۆل و شێخ ڕەزاى تاڵەبانى  و:وەکو

  بەرهەمی   ، ڕشتەى مروارى  :بۆ وێنە  بە شێوەی پەخشان بوونی هەبووە.بەشێکى تەنز و بەسەرهاتە سەیر و سەمەرەکان    ، عریش
یەوە بۆ تەنزى نووسراوە  یئەدەبیاتى تەنز لە تەنزى زارەک  استنەوەیسەدەى گو،  مێژووى ئێمەدا، لە  جادى. ئەم سەدەیەەدین سەعەالئ

 .(١٣٩٥  ،)وەتمانى «دێت بە ئەژمار 

  ن ئاگادارى ئەم جۆرە ئەدەبە بوو شاعیران و ئەدیبانی کورد ییە کە بەو مانایە ن بوونی ئەو جۆرە دەقانە لە ئەدەبی کوردیدا 
لە ئەدەبی    انەعریجۆرە ش  ئەم  .هێناوەبەکاریان   گرتن ڕەخنە  ئامرازێک بۆ  کوووە  وبەڵکو  وە.عریان بۆ ئەم مەبەستە نووسیی و ش

شایەنى باسە  » .  دەرکەوتوون  عر و پاشان بە شێوەى پەخشانیشێوەى ڕستەى کورت و شبە    یدازارەک  تایبەت لە ئەدەبى  بە  کوردیدا،
تەنز یان    لە ئەدەبى  کەمتر الیان  زۆر  و  کردووە ڕۆمان و چیرۆک تەرخانعر و  یزۆربەى نووسەر و ئەدیبانى کورد، تواناى خۆیان بۆ ش

نووس  و ڕۆمان  دەنرێت، وەک شاعیرهەر بۆیە لە مەیدانى ئەدەبى کوردیدا، هەر نووسەر و ئەدیبێک ناوى خۆى لێ  . تەوە ووە ساتیر کرد
ئەوانەى تەنز یان ساتیر دەنووسن دەگمەن    کە  کردووە   ئەمەش وای  .دەبێتکەمتر ناوى تەنزنووسمان گوێ لێبەاڵم    .نووس و چیرۆک 

،هەیە ی جیهاندائەدەبى گەالن نێوان ەل  کە  وەیەکو ئاگاداربوونە  کرانەوە  هۆی  بە ئێستا بەاڵم   .(١٣ :٢٠٢٠)وەسانى،   «بن
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لە    هۆکاری پاشکەوتووییی ئەم جۆرە ئەدەبە  لەوانەیە بەشێکى سەرەکى  .سەرەتایەکى ساوا دایە  ئەدەبی کوردیشدا لە  تەنز لە
هەر قۆناغێکدا بووبێت هەوڵى    ەاڵتى سیاسى لەهدەس  و  ئەوە بگەڕێتەوە کە ئەم ئەدەبە بریتییە لە ڕەخنەگرتن  بۆ  نەتەوەی کوردا

بەرەو کزى و الوازى هەنگاوى ناوە. د.شێرکۆ  هەر بۆیەش ئەم جۆرە ئەدەبە    .بەرتەسکردنەوەى ئازادییەکانى ئەم جۆرە ڕەخنانەى داوە
 . (٢٠١٨ ،بدواڵە)ع «نگە بۆ ئەم جۆرە ئەدەبەی ئازادى پێوەرێکى گر»پێى وایە: 

د مستەفا کوردە، ەمەمح  ،دا١٩٣٩کراوى لە ساڵى  ەکاندا بەدیارییلە کۆتایى سی»  ژەی بۆ کردووە،اوەک زراری ئام 
  گاڵتەوگەپکتێبى  ،  حاجى تۆفیق بەگى پیرەمێرد  ١٩٤٧پاشان لە ساڵى    .دەکاتەوەوسێت و باڵوى  ودەن  مەال مەزبوورەکتێبى  

باڵو دەکاتەوە، کە دواتر    ڕشتەى مروارى( یەکەم بەرگى  ١٩٠٧-  ١٩٨٤)  ش عەالئەدین سەجادىـ١٩٥٣ساڵى    دەکاتەوە و لە  باڵو 
  بەاڵم لە   یدا.رى تەنز لە ئەدەبیاتى کورددوادا دێـت و دەبێتە یەکێک لە دەوڵەمەنترین کتێبەکانى بوا  هەشت بەرگى دیکەى بە

ن بێت، یاخود لە ادیا، چ لە ڕێى وەرگێڕێزۆر بوارى دیکە، هەوڵەکانى نووسینى تەنز و کۆم  وەوە، وەکوـ١٩٩١دواى ڕاپەڕینى  
، دەردەکەوێت  ئەو بەرهەمانەى کە باسمان کرد  یخوێندنەوە  (. بە ٢٧  : ٢٠١٨)  «خۆیەوە بینى   ڕێى نووسین، فراوانى زیاترى بە 

  .دەچنە خانەى ئەدەبى پێکەنینەوە  ئەو نوسراوانە  بەشێکى زۆری  و، بەڵکونەبووە  کەرەستەیەکى سەرەکى الى نووسەرەکانیان  تەنز  کە
اڵتەوگەپ و قسەى  زیاتر گ   تەواو. کەواتە ئەم بەرهەمانە   تەنزی  ، نەک ئەدەبێکىدالە ئەدەبى تەنز  تایبەتمەندییەکە  کە ئەمەش

بووە. خۆیان  ژیانى  لە  بەشێک  سەرگوزشتەى  و  بەسەرهات  و  پەند  و  لە  نەستەق  پیرەمێرد  نموونە   ؛بەرهەمەکەیەوە  مەڕبۆ 
  ؟! ەکانى ئێلەکەم دەنووسمەوەیئۆخەى خوایە ئەوە منم وا دانیشتووم بە زبانەکەى خۆمان الپەڕەى زیندەگانی»  دەڵێـت:  گاڵتەوگەپ

  « فرۆشمیە... هاتم لە پێشەوە گاڵتەوگەپم لە ژیان و ژین هەڵبژارد و فورمەفورمە لە چاپى ئەدەم و دەبۆ من چى لەوە خۆشتر
تر هەموو  »  دەڵێت:  ڕشتەى مروارى   ؛بەرهەمەکەى  لەمەڕجادى  ەهەروەها عەالئەدین س  .آ(  :١٩٤٧)پیرەمێرد،   قەومەکانى 
منیش لەبەر ئەمانە هاتم لەم    .هێشتووە سەریان تیا بچێئیتر چاک بووبێتن یان خراپ نەیان   ە. وتووە و نووسیویانەتەوکشتێکیان  

کۆکردنەوە و حەزم کرد لەم ڕەوشەوە کتێبێکمان    سەرگوزەشت و پەندانە بە ئەندازەى دەسەاڵت و بگرە زیاتر لە دەسەاڵتیشم لێ
 . (٥ :١٩٥٧جادى، ە)س «ببێت

ئەگەر ئێمە باسى تەنز و تەنزنووس بکەین نابێت    ،کراوى دواى ڕاپەڕینبەدیاری   دا،کوردستانى عێراق  ییلە ئەدەبى کورد
ئەو یەکەمین کەسە کە دواى ڕاپەڕین یەکەمین نامیلکەى خۆى    ،یەکانى ئێمەیپێى زانیار  بە  . سفى فەرامۆش بکەینور یوەموع

  ، جگە لەم بەرهەمەى  .دەچێتە خانەى ئەدەبى تەنزەوە  یتەواو  بەرهەمە بە  م( نووسیوە و ئە١  : ١٩٩١،  )یوسفى  گۆنگەڵ  بەناوى
سەرەتایەکى    تەنز لە وەاڵتى کوردەوارى خۆشماندا لە»  بەردەوامە. نووسەر دەڵێت:  هەر  چەندین بەرهەمى تریشى هەیە و تا ئێستاش

دایە و گەشە نەکردووەیەزۆر ساوا  واى  نامیلکەى من  ،نامیلکەى سەربەخۆ  وووەک  .کى  لەو سێ  ئێستا جگە  سەردانى    ؛تا 
وسفى،  و)ی  « ڕى نەبوون، شتێکى دیم وەبەرچاو نەهاتووەۆوک کە ئەوانیش بێ کەم  ، پاسەکەى قەاڵدزێو    گۆنگەڵ ،  سیاسەتمەدار

  بارودۆخەىهۆى ئەو    بە  ،عرەوە یان پەخشان ی ى شاڕێگ  لەچ    دا،بەرهەمى زۆربەى شاعیران و نووسەرانى کورد  (. لە ١١  : ١٩٩٨
  ئەم جۆرە ڕەخنانە .  یانانۆکى بەرهەمەکرپەڕیون، بابەتى ڕەخنە بەشێک بووە لە ناوەشاعیران و نووسەرانى کورد پێیدا تێ  کە
خۆماڵى   جار دەسەاڵتى  یان  داگیرکەر  داب  کراون  ئاراستەى  لە  بووە  ڕەخنەگرتن  زۆرجار  باوەکانى  یان  و  ناشیرین  ونەریتە 

مەال و شێخ و دەوڵەمەند و ئاغا و    وووەک  ؛ڕەخنەگرتن بووە لە توێژ و چینەکانى کۆمەڵگا  یشو هێندێک جارگۆمەڵگاکەیان  
 شێوەى هەجو دەربڕاون.   ى تەنز و گاڵتەوگەپ و زۆرجاریش بەا ڕێگلە بەشێکى زۆرى ئەم ڕەخنانە . هەروەها  دەربەگەکان

 دا ی حەسەن قزڵج  ی پێکەنینى گەدا الیەنى پڕاکتیکى تەنز لە چیرۆکەکانى    ـ٢ـ ٣

   بریتییە لە کۆمەڵە  کە  ،دێت قزڵجییەوە  حەسەن   ؛نووسەرناوى   دواى   کە ڕاستەوخۆ بە کەدەستەواژەیە پێکەنینى گەدا
دایلە وتارێک  ،ن عارفەیس و ح باس دەکات. کومەڵگاى کوردى  بەیەکدادانى چینەکانى ناو کە چیرۆکێکى کورتى ڕیالیستى 
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چینایەتییە.    ەک ئەدەبێکى بە مانای  ، کەى حەسەن قزڵجىگەدا  پێکەنینى»  دەڵێت:  «داپێکەنینى گەدا  حەسەن قزڵجى لە »ناوى    بە
پێى نەخشەى ڕێبازێکى ئایدۆلۆژى تایبەتى و بۆ ئامانجێکى    ، بەییەوەنووسەرەکەى بە ئاگا و هۆش و هۆشیار  ئەدەبێکە کە
چینێک و بەگژداچوونى چینێکى تر. ئەو دوو چینە کامانەن؟    لە  کردن گیریئامانجى پشت   ؛تى. واتەییەسیوو چینایەتى نو
چینى چەوساوەکانە.. چینى زەحمەتکێشانى الدێ. دووەمیان: چینى چەوسێنەرەکانە. چینى دەرەبەگ و لەگەڵیدا    یەکەمیان:

انى سەخت و  یزەحمەتکێشانى الدێ و ژ  مەڕنووسانەمان کە لەژمارەى ئەو چیرۆک   .ودەزگاکانییەوەدام  بە  ،ڕژێمى کۆنەپەرست
کوێرەو لە  وەپڕ  ستەمکار  هەروەها  رییان  و  جەور  و  بێ   ییزۆر  و  ناپاکى  و  چاوچنۆکەکان  کاربەدەستە  بازرگانە  ویژدانیى 

 . (٣٥٠  :٢٠١٣  ،)قزڵجى «کەم نین ،کۆنەپەرستەکانەوە بەرهەمیان بەدەستەوەداوە
شوێن و کارەکتەرەکانى ئەم    کە  ەگەینێدلەوە ت  ،ى حەسەن قزڵجىپێکەنینى گەداخوێندنەوەى تەواوى چیرۆکەکانى    بە
پاڵەوانى  » .ڕۆلى چینە جیاجیاکانى ناو کۆمەڵگان  ، ڕۆڵى کارەکتەرەکان و  ە چیرۆکانە هى ناو کۆمەڵگەى کوردەوارین کورت

چین و توێژەکانى کۆمەڵى کوردەواری    لە  یهەموویان  و   هیچ کامیان بۆ خوێنەرى کورد نەناسیاو نین  ،چیرۆکەکانى قزڵجى
حاڵى    یهەموو کوردێکى نەخوێندەوار و ساویلکە لێ  ێک کەبە زمان  ،کارەساتى ژیانى وانى بە کوردییەکى ساکار  ووە.هەڵبژارد

و چۆن ڕۆحى    ناسییەدەروون ک شارەزاى زانستى  یەمامۆستا قزڵجى تا چ ڕادە  ؛ کەەگادتەوە. خوێنەرى کورد تێووەبێ، شى کرد
 .(١٧ :مانە)ه «نیانەوەو وتە ناخى هەناو و دەر ووەپاڵەوانەکانى ناسیوە و چ

ناوەڕاستى پێکەنین    خوێنەر لە  ؛ کە شتێک کە سەرنجى خوێنەر ڕادەکێشێت ئەوەیە  ،دایخوێندنەوەى چیرۆکەکانى قزڵج   لە
ەوێ  یهدە و خوێنەر  تێکێشدەپێکەنین بۆ الى خۆى  ناکاو بەاڵم لە .دەگرێتیزۆرجار ئازار و مەینەت داو و گریان دەخولێتەوە 

. هەروەها  و هیچیاندا ون نابنان   هیچیان لەکە    ئەوەیە؛  نگەی گر  کە   ئەوەى  .ەکێشێت دسەردا    بە   یباڵ  ییئۆقرەبێ و  ت  ێپێبکەن
ندا. زۆرجار  و ڕەبوو نێوان بەزەیى و تو  بۆ دروست دەبێت لە  یاڵوو کى جویەوێنە  ، لە تەوابوونى خوێندنەوەى هەر چیرۆکێکدا  خوێنەر

وفێڵى  زوڵم و ستەم و کۆنەپەرستى و فرتبە  بەرامبەر  ،  ڕەخنەى شاراوەى کارەکتەرەکانەوەى  اڕێگ  رەبوونەکانیش لەو پێکەنین و تو
 دەردەبڕدرێت.  مەتەوەوودەزگاکانى حکو ئاغا و دەرەبەگ و مەال و دەروێش و کاربەدەستى دام 

ییە. بەڵکوو  و خۆشى ن  بوونقاڵ بەسەربردن و سەر  پێکەنینێکى گاڵتەجاڕى و بۆ کات  ، مەبەستدەڵێین پێکەنین  کاتێک
هێمن موکریانى    چۆن  وەک  !پێکەنینێک بۆ دیاردە دزێو و ناشیرینەکانى ئەو سەردەمەى مرۆڤەکان   ە.کەنینێکى تاڵێپ  مەبەست

چیرۆکەکان کۆمەڵە  بۆ  پێشەکى  گەدای  لە  پێکەنین  »  دەڵێـت:  پێکەنینی  چیرۆکەکان  زۆربەى  خوێندنەوەى  پاش  خوێنەر 
نووسەر    .مان(. پێکەنین سەرتاپاى چیرۆکەکانى گرتووەە)ه  «ڵتر لە کەکرەات  یبەاڵم چ پێکەنینێک؟ پێکەنینێک  .دەیگرێ

  ، لە چیرۆکەکانە  ک ناونیشانى یەکێ  ئەگەرچی  . هەڵبژاردووە  ی زۆر شارەزایانە ناونیشانى پێکەنینى گەداى بۆ کۆى چیرۆکەکان
بە تەواوى چیرۆکەکان  بۆ  ترمان  مەبەست    بەاڵم گواستنەوەى  تەواوى چیرۆکەکانى  پێکەنینى  دەیهەوێت  و    بدات.شان پێبووە 

کى هێماناسى هەیە و نوێنەرایەتى یەچون کلیلى چوونە ناوى هەر بابەتێکە و بەها  .چیرۆکدا  نگە لەیئەرکى ناونیشان زۆر گر»
پێیان وایە ناونیشان پەیامێکى زمانەوانییە    .دەق و ڕووکارى دەق دەکات ناسنامەى دەقەکە و دەرخەرى  توێژەرانى ئەدەبى  بە 

 . (٢٧ : ٢٠١٨  ، )زرارى «یەسەرنجى خوێنەر ڕادەکێشێ و بە گوێرەى جۆرى بابەتەکە  و ۆکى دەقەکە دادەنرێر ناوە
ناوە » وەک چۆن  قزڵجى  باس  بە  یۆکى چیرۆکەکانرحەسەن  ب گشتى  پێوە  ئەمەیان  و  الدێیە  زەحمەتکێشانى  تە  ووەوخواسى 
انە.  یتە نیشانەیەکى تایبەتى بە شێوەى نووسینیووەگشتى ب  بە  یشگرتنکى تایبەتى، هەروەها گاڵتەجاڕى و تەوس و پالرتێیەنیشانە

،  )قزڵجى  « سەرى دەڕوا  گیر دەبێت و لە جێلە ال شێوەى دەربڕیندا، ئەم ڕێبازەى    نووسمان کە لەقزڵجى دەبێتە یەکەمین چیرۆک
بەاڵم بۆ ئەوەى توێژینەوەکەمان    دا.اپێکەنى گەدکردنى تەنزە لە چیرۆکەکانى  نیشان هەوڵى ئێمەش لەو تەوەردا دەست  .(٣٥-٣٧:  ٢٠١٣

لەمانە: پێکەنینى گەدا، عادەتى بازاڕ،    . ئەم چیرۆکانە بریتینێزە ا ئەو چیرۆکانە وەردەگرین کە تێیاندا تەنز بەهیتەن   ،درێژ نەبێتەوە 
ما ناوى مەبە، خەمڵى پەموو، سەرفیترە. ،بیهێنە ئە
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 پێکەنینى گەدا   ـ١ـ٢ـ٣

مەبەستى دۆزینەوەى کار و پەیداکردنى    بە   ، لە گوندەوە بۆ شار  کە   تیار دەکات وحەمە ڕەشى جو  ؛ ئەم چیرۆکە باس لە کارەکتەر
هێشتنى شارەزوور و ڕۆیشتنى حەمە  جێ  .نگ بوون و بەردەوام بوونیان هەبووەیکى گرپرسێ  ئەم جۆرە کۆچانەکۆچ دەکات.    پارە
پاش چەند  »  بوو. هەروەک گێڕەر دەڵێت:  چارى ناچار،  دواى ئەوەى ژنەکەى و کورەکەى مردن  ،برسان بۆ هەڵەبجە  لە  ڕەش

بەاڵم کارى چى؟ خەڵک کرێکارى    .ڵەوە دەچووە ناو بازاڕ داواى کارى دەکردبەم حا  .هەڵداهەڵەبجەوە سەرى   ڕۆژ حەمە ڕەش لە
گەلێ لەوانەى بۆ کرێکار دەگەڕان، کە حەمە    .خولێخولخولە هەڵ   وبەیانییەوە تا ڕۆژئاوا پشوونەدا و وەکو  دەویست هەر لە 

دەڕۆیشتن و  ڕادەوەشاند  سەریان  دەکرد  کارى  داواى  دەیان   .ڕەش  خۆیانەوە  لە  »وت:  کلەبەر  ئەوەیە  نۆرەى  کرێکارى چاکى! 
نووس  تانە لەو یاسا ناشیرین و دزێوانە  (. لێرەدا چیرۆک ٢٠  :مانە)ه  «  «کارەکەمدا بمرى، کفن و دفنى تۆشم بە ڕیشەوە بێ!

  وو کرێکارەکان کە دەبێت وەک  بە   خاوەنکار و دەوڵەمەندەکانى شارە بەرامبەر   یی رەحمى و بێ یبەزەبێ   ؛شاردا هەیە  دەدات کە لە
نووس وێنەى ئەو دیاردە ناشیرین و نالەبارانەى شارمان بۆ دەگوازێتەوە چیرۆک   ن.بەیانییەوە تا ئێوارە بۆیان هەڵخولێ   خولخولە لە

 دەدات کە خاوەنکارەکان چەند چاوچنۆک و ڕەزیلن. شانمان پێو 

هەمیشە لە   . ئەگەرچینایدۆزێتەوە  و  ڕێت ەکى زۆر لە هەڵەبجە بۆ کار دەگیەماوە  کەسایەتی چیرۆکەکە ،حەمە ڕەش،  
  ەتى تینى بۆ دێنێتیدەستى خۆى کار بکات و ڕەنجى شان و بازووى خۆى بخوات، بەاڵم نەبوونى کار و برسی  گوند وا فێربووە بە

بکاتەوە و ببێـت بە سواڵکەر و فێرى گەدایی پانناچار دەبێت دەست   ،ژیانىهێنانى کار و پەیداکردنى بژێوى  هەلى بەدەست  لە  و
  ئەو   .شان و باهووى خۆى ژیابوو  بە  .و شیناوەرد بوو  حەمە ڕەش بە درێژایى ژیانى کوڕى ناو مەزرا»  گێڕەر دەڵێت:  دەبێت.

ۆژێکى ئاوا ڕەش هاتبوو واى وەاڵم بدەنەوە،  ئێستا کە تووشى ڕ   .گەوزەى ئەو لە دەرەوەدا دەیوەشاند کەم پاڵەوان هەبوو بیوەشێنێ
بەاڵم    .داواى کار دەکەم  .! من گەدایى ناکەم ۆکزە لە جەرگییەوە دەهات. ئانەکانى وەرنەدەگرت و هەموو جارێ دەیگوت: الل

کرێى ناگرێ، ناچار چەند    کە زانى کەس بە   .وتێنێوو یەک دەسویەتى کە بڵێسەى سەند، ئازا و خوێڕى وەکیئاگرى برس
 .مان(ە)ه  «کى وەرگرت و دوو سێ کولێرەى کڕى یەانەئ

نان و بژێوى ژیانى خۆى  ێک بە پەنجە و دەست و بازووى خۆى  مگەڕانەوەى حەمە ڕەش لە کەسێکەوە کە سەردەئەو هەڵ 
 ، هەڵوێستى خەڵکى شار لەمەڕ حەمە ڕەش  هەروەها  دەکات،  گەداییەتى  یئێستاش لە ناچارى و هێرشى برسی   و   پەیدا دەکرد

کە تا ئێستاش سیستەمى دەرەبەگایەتى چۆن    ؛کێشێـتدەوێنەى ئەو دیاردە دزێوەمان بۆ  نووس  . چیرۆک نووسەپەیامى چیرۆک 
ک  یەسایەى ئەم جۆرە سیستەمەدا هەژارەکان لە هەر جێگە  کە لە  ؛مرۆڤى کردووەتە کۆیلەى خۆى و ڕەخنەى توند لەوە دەگرێت

لەم هەموو شارە گەورەیە کەسێک    .کێشەى شوێنى مانەوەش بەرۆکى حەمە ڕەش بەرنادات  ،یەتىیبن هەر هەژارن.  جگە لە برس
حەمە    . پاشان بێت  دایبوون  شوێنێک هەر هیچ نەبێت لە ئاستى ڕێزى مرۆڤ .  بکاتنییە بیگرێتە خۆى و شوێنێکى بۆ دابین 

ا ئەو حەمامەیە کە هەژارەکە  یتەن  ؛ هەردەکات و کابراش ئەوەى شک دەبات  ئاشنایەتى لەگەڵ کەسێکى هەژار پەیدا  ڕەش
گەڕێکى چاک شوێنى  وەک شوێن» کانیش نییە. هەروەک گێڕەر دەڵێت:ک کە شایستەى ئاژەڵەێشوێن .تاودەدات توونى لێ 

خۆى کرد بە کونەکەدا.   .ئەشکەوت دەهاتە دەرێ  وڵەکە لە کونێکى ڕەشى گەورەى وەکوەدووکەڵى هەڵگرت تا دۆزییەوە. دووک
کرد و پرسى: ساڵو و ماندوونەبوونى لێ  .دەکردپەیتاپەیتا ئاگرەکەى خۆش  کە  دى   کابرایەکى  ییناو چڕەدووکەڵدا تارمای لە
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 وچان هەر خۆشى دەکەى؟ اللۆ ئەم ئاگرە چییە وا بێ -» 

 وتى: براکەم ئەمە توونى حەمامە. کارى من ئەوەیە ئەم توونە تاودەم.ک ئاگر خۆشکەر  

 سەرمانا ڕەق نەبمەوە.  با لە .لێرەدا بحاوێمەوە ڕێى خودادا جێم بکەرەوە شەو حەمە ڕەش: اللۆ وەرە پیاوەتى بکە لە

 (. ٢١ :مانە)ه «  «توونچى: برالە توونى حەمام پاڕانەوەى بۆ چییە؟ وەرە هۆ لەو قوژبنە پاڵ کەوە

 ا، کەوتنى شوێنێکى لەم شێوەیە لەم شارە گەورەیەدجارێک پاڕانەوە بۆ پەیداکردنى نانى گەدایى و جارێک پاڕانەوە بۆ دەست
کە چۆن کەسانى    ؛دەڵێتگەیشتى دوو هەژار لەو شوێنەدا ئەوەمان پێبەاڵم بەیەک   .پیاوانى شارە  ییبەزەیو بێ   یدانى پیسشان پێ

ڕۆژێکى    لەم شوێنە، لە  نەوەما  ماوەیەک   دواى  ؛بەم شێوەیەحەمە ڕەش  تریش قوربانى دەستى ئەم بازرگان و دەوڵەمەندانەى شارن.  
هۆى ئەم سەرمایەشەوە    بە  و  ەتى تینى بۆ دێنێت یبرسی  ،ۆژانى پێشووڕدیسان هەروەک    ،دەکردزۆر ساردى زستان کە بەفر کڕێوەى  

وەک   .ماڵە دەوڵەمەندێک بکات  ناچار دەبێت بۆ پەیداکردنى ژەمە خواردنێک ئەمجارە ڕوو لە  . کەواتەناتوانێ بچێت بۆ بازاڕ
دەڵێت: بێل»   گێڕەر  داە  فە شڕەکەى  و    .شانیدا  دا گاگۆڵکەکەى  دەوەشاند لەق دەستى  ڕاى  بایەکە  ئەوەندە    ، لەق کەوتەڕێ. 

دوایدا    ڕەشاوى لێ دەچۆڕاوە و بە   . سەرتاپا دەتگوت لە قیرت هەڵکێشاوە  .دەسوو. فایدەى نەبووهەڵ بەفرەکە بۆیەى سپى تێ
ئەم خەتە بخوێنێتەوە   ،بەاڵم لەو وەختەدا کێ هەبوو ئەوەندە ورد بێ  .ەکە دەکێشایزەوی  خەتێکى ڕەشى لەسەر الپەڕەى بەفرى سەر 

 مان(.ە )ه «بگاتو بەسەرهاتى ئەو تێ

  . وەکدەتوانێت ڕەنگى ڕەش لەسەر ڕەنگى سپى بە ئاسانى ببینێت  ،کەسێک کێشەى بینینى نەبێت  ئەوە ڕوونە کە هەر
بەاڵم لەو وەختەدا  »  دەڵێت:  نووس لەوە گەورەترە کەستى چیرۆک بەاڵم مەبە  .ناو ماستدا ببینین  ک لە یەچۆن دەتوانین تاڵە موو

بێ ورد  ئەوەندە  هەبوو  ئەو تێ   ،کێ  بەسەرهاتى  و  بخوێنێتەوە  ئەمە ڕەخنەە)ه  «تبگائەم خەتە  لە  یەمان(.  تووندە  زۆر  کى 
ى چیرۆکەکە  ییکۆتابەشى    لە   وەک چۆن  .تێرەکانى شار کە ئاگایان لە سکى برسى هەژارەکان نییە دەوڵەمەندەکان و سک
دەست وەاڵمەمان  دێتئەو  چیرۆکەکە  بە  کۆتایى  شێوەیە  بەم  ماڵە    ؛دەکەوێت.  دەرگاى  بەر  دەگاتە  ڕەش  حەمە  کاتێک 

دەرگا دەدات   لە  ،دەرگایەکى سەوز و جوان  و  کى گەورەیەحەوشە  و  ماڵێکى ڕووناک و بەرز و جوان و گەرم  ،دەوڵەمەندێکى شار
دەرگاکە دەکاتەوە   ،کابرایەکى سەرزلەیەو    کە ناوى سەعەیە ،  کێیە؟ دەرگاوانى ماڵ  ئەوە  :دەڵێـتو گەورەى ماڵیش بە دەرگاوان  

 و دەڵێت: 

 دیارە گەدایە. بەگم بێژم چى! داوەڵێ ڕەشە، وا» »

 نانم بدەنێ.و  حەمەڕەش گوتى: خێرومەند! خوا نەیبڕێ، فرە برسیمە، دو

 .«چۆتە حەمام .ماڵ نییە کابرا! خانم لەڕێى خۆتەوە   سەریدا: بڕۆ بە سەعە قیژاندنى بە

لێوە چرچەکانى تا الى بناگوێى لێک ترازان. ئەگەر ئینسانێکى ساغ و تێر و    .حەمە ڕەش سەرنجى بەژن و بااڵى سەعەى دا
وپڕەوە گوتى: کوڕە، جوان خاسەکە، خاسیان وتووە هەرکەس گوێز  بە دەنگێکى کت   .ێنتەسەل بوایە زوو دەزانرا خەریکە پێبکە

شتێکم    .شتێکم گەرەکە بیخۆم  .مەیمن برسلە هەمانەى خۆى ئەژمێرێ. تۆ گوێت پێوە نەبوو، من داواى نانم کرد. خانمى چى؟  
  لە   ،دانى ئەم وێنە کاریکاتێرەى نێوان حەمە ڕەش و سەعە سەرزل شان پێ(.  ٢٣  :مانە)ه  «گەرەک نییە گەمەى لە تەکا بکەم

ئێمە دەخاتە    خاڵێکە کەیە، هەم  یبرسى ن  وتمان تێر ئاگاى لەکهەم وەاڵمێکە بۆ بەشى سەرەوە کە    دا،وگۆیەکاتى ئەم گفت 
بەاڵم پێکەنینێکى تاڵ بەو یاسا ڕزیو و بۆگەنانەى کە حەمە ڕەش و هەزارانى وەک حەمە ڕەشیان کردووەتە    .ێکەنینەوەپ

کۆیلەى دەوڵەمەندەکان.  
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 عادەتى بازاڕ   ـ ٢ـ ٢ـ ٣

شێوە و عادەتى . باسى ڕواڵەت و  اڕوودەد  ،کە پێى دەوترێت بازاڕ  دا،ناو جەرگەى شار  ڕووداوەکانى ئەم چیرۆکە لە بەغدا و لە
شارستان ژیانى  وەرگرتنى  نموونەى  یان  سەردەمە  ئەو  بەغداى  دەکاتیبازاڕى  بازرگانە    .یەت  باسى  چیرۆکە  ئەم  کورتەى 

بڕەکانى  باس لە ڕاوکەر و باخەڵ  . هەروەهاچاوچنۆکەکانى شار دەکات کە چۆن بەردەوام لە هەوڵى نانەوەى داون بۆ کڕیارەکانیان
بازاڕ هەمووى سیپە و  »  دەڵێت:ر  وەک گێڕە  .و دەکەنا نێچیرەکانیان ڕ  ، کارهێنانى مەتر و تەرازووشار دەکات کە چۆن بە بە

هەر حەشارێکدا ڕاوکەرێک دەستى داوەتە چەکى نیوگەز، یان تەڵەى تەرازووى ناوەتەوە و خۆى   تەنیشت یەکەوە. لە حەشارە بە
سەرەوە کە دەردەچن، هى وایان هەیە نیوگەز گیرفانى دڕیوە و  ساخى دێن و لەو    مات داوە. نێچیر وەک الفاو لەو سەرەوە بە

 .(٢٣ :مانە )ه «تەڵەوە بووە  هى واشیان هەیە کیسەکەى بە

نیشانەکانى بەردەستیانولە جو  ە دانى ئەم وێنەیە و ڕەخنەگرتنێکى توندشان پێ لە  هەروەها    ،ڵەى کارەکتەرەکان و هێما و 
و تەنز    گرتنڕەخنە  . ئەم ڕا ناویشیاندا کێشەى باز  کێشەکانى شار و لە   و  ڕاکانى بازوفێڵ و نامەردى و ناپیاوى خاوەن خانەفرت

  . بۆ وێنەگرتنى ئەم جۆرە دەکاتنیشان دەست  خەڵکە ئاساییەکە بە  لە بەرامبەر    ئەوان  ا و هەڵوێستیوورژوچینى ب  ە،و پالرتێگرتن
کردنى عەبدولقادر  کۆنەبدولقادر ئەفەندییە. سەرەکە ئەویش ع  ،هێناوەتەوەبازرگانێکى چاوچنۆک    نموونەى بە  ،واقیعەى شار  لە

نگتر  یهەمووى گر  لەکە  اوە  درى چەندین دەستەواژە دەربڕالە ڕێگ  ،ناو چیرۆکەکەدا  بدولقادرەکانى تر لە ەئەفەندى و نموونەى ع
چەندین نازناوى تریش. پاشان هەر  هەروەها دەستەواژەى دز و    . خانەکەشى بە کونەمشک دەشوبهێنێ  و  مشکى سەر خەزێنەیە

ڕووى ڕاستەقینەى    .زاکیر وەک حەماڵ و میرزا وەک کاتب،  کاربدولقادر دەکات وەک خاوەن ەلەم چیرۆکەدا باسى هەڵوێستى ع 
ناشیرینە  ئەم  .دەماڵێهەژارەکان هەڵ بە  بەرامبەر    لە   بازرگان و چاوچنۆکەکان کە    ،ڕوونى دێتە بەرچاو  کاتێک بە   وێنە 

  گێڕەر دەڵێت: .  پارەى ئەو کڕدراوە  بە  کە  لقادریش وا هەست دەکاتوبدەع  .خانەکەیدا بخۆنەوە  ان دەیانهەوێت پیپسى لە کرێکارەک
ناکەى، خەریکى    ئەمە خانە، گازینۆ نییە. تۆ خۆت کار  !ئەفەندى دەمى وەک مەشکەى کۆن تەقى و نەڕاندى: کاکە»

کوێ بوو پیپسى کۆال دەخۆنەوە؟ کاسبى چۆن وا    ناخۆمەوە. ئێوە پارەتان لە زاکیریشم لێ بەدعەمەل کەى؟ من پیپسى کۆال  
 دەبێ؟

خۆ گوونییەکانمان نەگوشیوە پیپسى کۆالى لێ چۆڕابێتەوە. من بە پارەى خۆم کڕیومە. جگە لەوەش خۆ من    !ئەفەندى   -
 ودا دێتەوە. بەزەییم بە  ،لەبەر تۆ نییە یارمەتى زاکیر دەدەم ؛بڵێمڕاستت پێ .کاتبم .حەماڵ نیم

)یەعیش و یەسقوت(    کارى بازاڕ نایەى. وابزانم بۆنى  دیارە بە  دەبێ کارى خۆى بکات. تۆ وا   .بەزەیى چى؟ زاکیر خانچییە  -
 .( ٢٥  :مانە)ه «لە مێشکت دێ! 

کەسایەت سێ  نموونەى  چیرۆکەدا  هەر  دەدات شان پێجیاوازمان    ییلەم  لە  کە  هەڵوێستیان  لەمانە    بە  بەرامبەر  یەک 
یانە دەیهەوێت ڕەخنەى تەنزئامێز و تانە و تەشەر  یدانى ئەم جۆرە کەسایەتشان پێى  ا نووس لە ڕێگچیرۆک   .بارودۆخەکاندا جیاوازە

خاوەن دوکان    یوایەکى چاوچنۆکورژ وبدولقادر ئەفەندى نموونەى بازرگان و بە لە نموونە باوەکانى ژیانى ڕاستەقینە بگرێت. ع
وەک    .کە ژیان ناچارى کردووە ببێتە کۆیلەى دەستى ئەفەندى  ە،ەاڵتتهدەسێکى هەژار و بێ زاکیر وەک کرێکار  یە.و پارە
پیسە، یا سەرسەرییە. کارێکى  دەڵێن یان دەست   .کا لە هیچ خانێک ڕام ناگرنئەم کابرایە دەرم »  دەڵێت:  لە بەشێکدا  خۆى 

 .(٢٥ :مانە )ه « !منداڵەکانم لە برسانا دەمرن  .دیکەش نازانم

دەتوانین بڵێین  و  بوونى تێدایە  وکەوتیدا تۆوى یاخیهەڵس  لە  کە  یەکى خوێندەوار و وریا و کەسێک ینموونەى کەسایەت
عڕاستەوخۆ   ئەفەندیەەپێچەوانەى  لە  .کاتبە،  بدولقادر  چیرۆکەدا  لەم  کاتب  چیرۆکاالی  کارەکتەرى  بۆ ن  نووسەوە 

. بەرمان بناسینورو خراپەکانى دە  ،یە باش و دڵ و دەروون پاکانەوەیى ئەم جۆرە کەسایەتاڕێگ  ئامانجێک بووە تا بتوانین لە
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دەینە بەر نەشتەرى  دەوروبەرمان هەیە بیان   یی بەدى و ناشیرینچ  ئەوەوە    یاڕێگ  تا لە  .کەسایەتى کاتب وەک ئاوێنە وایە
بدولقادرى  ەع   بە  بەرامبەر   کاتب لەی  ى کارەکتەری بۆیە تا کۆتاهەر  بماڵین.  ڕەخنە و ڕووى ڕاستەقینەیان لە کۆمەڵگا هەڵ 

ئەم کارەکتەرە    یی پێداگر  سوور دەبێت.  خەڵک دەیکات،  پاى ئەو غەدرەى ئەفەندى لە   لە ی خۆی،  سەر هەڵوێستەکان  لە،  ئەفەندى
و دواجار    هێنا   کار و کاسبى خۆشی   کۆتاییی بەو بەم کارەى  وبەڵک  ،بازرگانە چاوچنۆکەکە  نیا نەبووە هۆى گۆڕاینەک تەن

 وەک دەڵێت: هەر .دەکاتدەرى  لە سەر کارەکەی نیوەى پارەکەى دەداتێ و ،دەداتئەفەندى کە مانگانە چوار دینارى پێ 

 چەندى مانگە؟ :دى گوتى ئەفەن»

 ى مانگە.١٥ -

 . (٢٦ : ٢٠١٣  ،)قزڵجى « کارى بازاڕ نایەى ڕێى خۆتەوە. تۆ بە  ئەوە دوو دینار و بڕۆ بە !بگرە  -

 بیهێنە، ئەما ناوى مەبە   ـ٣ـ٢ـ٣

 ئەوە دەکات؛ە و باسی  ناوى مەجیدبەگکە  باسى ئاغاى گوندى سەرکەل دەکات    دایوێنەیەکى تەواو کاریکاتێر  ئەم چیرۆکە لە
گوندەکە  ،  ستەم و ناعەدالەتى و وەرگرتنى سەرانە و جەژنانە و دیارى و سەوقاتى ئاغا  بە  بەرامبەر  کە چۆن خەڵکى گوند لە

گرتنى خەڵکى  پێەاڵتى ڕێ ته کات تۆختر دەردەکەوێت کە ئاغا وەک جاران دەس  وێنەکە ئەو  .دەهێڵن و ئاغا تەنیا دەکەنجێ
 کردن.و گاڵتەپێ  کۆنەتە جێگەى سەرووەن مەال ژنیشەوە باالی  خەڵکى گوند تەنانەت لە  جگە لە  .ەتەوەنەماوە و دەستەوەستان ماو

لە  کردنى ئەم وێنانە دەکات کە نمایشپێدانى وێنەیەکى جوانى ماڵ و دیوەخانى ئاغا دەست شان پێسەرەتاى چیرۆکەکە بە 
چیرۆکاڕێگ الیەن  لە  وەسفەوە  دیوەخانەکەیەتى  ،نووسەوەى  و  ئاغا  ڕیسواکردنى  لەدواى چۆڵ  .بۆ  گوندەکە  ن  ا الی  کردنى 

خەڵکە    بە  ، هەرچى ئاغا و دەرەبەگ و زاڵمى لەو شێوەى مەجیدبەگ هەیە  ؛نووس دەیهەوێت پێمان بڵێتخەڵکەوە، چیرۆک
بەم شێوەیە گێڕەر    .دەڕواتئەگەر خەڵک نەبێت هەموو شتێکى ئەوان بەرەو سووک و چرووکى    و   ئاساییەکەوە بوونەتە پیاو

سەرەوە    دەرەوە و بانیان بە  دیواریان بە   .پێوە بوون  تەویلە و کادێن، هێشتا بە  . بەشى دووەمى قەاڵ، دیوەخان و پێشخانە»  دەڵێت:
ند خوێبن میچ سیسرە دەیان  ەایى کاى تێدا دیار بوو. لیمابوو. بەاڵم نە لە تەویلە حیلەى ئەسپ و ماین دەهات، نە کادێن سپی

ڕاخرابوو.    بەڕەکانى پێشخانەى لێ  و  ساڵێک بوو فەڕشى دیوەخانەکە فرۆشرابوو  .بازییان دەکردو لە خواریشەوە قلۆنچە ڕم 
  (. گەورەترین کێشەى گوندنشینان لە ٢٧  : مانە)ه  «ماڵى مەجیدخان بەرەو سووک و چرووکى دەڕۆیشت  هەموو شتێک لە

کردن لە خەڵک  چەوساندنەوە و ستەم   .دەگرتئەو باج و سەرانە بووە کە ئاغا چاوچنۆکەکان لە خەڵکى گوند وەریان   ەوە،کۆن
ئاغاکان ا الی  لە بووەیەکێشە  ەوە،ن  گوندنشینان  گەورەى  چیرۆکە    .کى  ئەم  الیشان پێئەگەر  ئەم  لەەدانى  بووبێت،  کى  یەال  نە 

دەدا. زارا خانم کە  ک الف و گەزافى پێ لێیە ەاڵتەکەیەتى کە سەردەماتهدەس ئاغا و ڕیسوابوونىبە   کردنگاڵتەپێ، تریشەوە
عەمرت نەمێنێ. سەر سەپۆلەى بێ دەم و پل و دەستەوستانە. تۆ کەى  »  ئاغا دەکات و دەڵێت:   کۆنەیژنى ئاغا بوو سەر

اقڵت لە  عچارەم لە چارەى تۆ نووسرا. دیوەخان وەک وشترخان وایە و سینى بۆ گەورەیە؟    و   پیاوى. منیش نەگبەت گرتمى
سەرما و لە برسانا    دەکات زارا خانم پێى بڵێ لە ەاڵتى ئاغا و دەستەوەستانى واى لێ تهدەس(. بێ٢٩  : مانە)ه  « مێشکدا نەماوە

جێژنى  »  بۆیە زارا خانم دەڵێت:  .ژنانەى خەڵک دەکاتەقڵى ئاغاش لەوە دایە هێشتاش چاوەڕێى دیارى و جەعبێ   .ژىودەمانکو
تەماى جێژنانەى؟ ئەوا ئەمڕۆش ماڵێکى دیکەیان ڕۆیشت. ماوەتەوە چوار ماڵ. ناگاتە جێژن ئەوانیش بار دەکەن.    چى؟ تازە بە

ڵتە و تەنزەوە دەیهەوێت  اشێوەى گ   نووس بەلێرەدا چیرۆک  .(٢٩  :٢٠١٣)قزڵجى،    « ژى؟وسەرمانا دەکو  تەماى جێژنانە خۆت لە   بە
 یەمان بۆ دەکات کە ئاغاکان لەو سەردەمەدا هەیانبووە.یبدات. باسى ئەو بۆشاییە فیکرشان پێو نەفسی ئاغامان  هزر 
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خێزانى بۆ چارەسەرى کێشەکەیان داوا لە ئاغا دەکات بچێتە سەر سەیدى  کاتێک زارا خانمى  دای چیرۆکەکەیکۆتالە  
تا خو بە   ،بکاتەوەخێریان لێ   رگایاى گەورە دەدزەمبیل  ئاغا ژنەوە دەچێتە سەر سەیدى زەمبیل  ئاغا  لە    و   دەم داواى  شەو 

رەکەى دەکات شتێک بێنێت تا  خزمەتکا   داوا لەو  کاتى خەو سەرماى دەبێت    لە  .الیدا  مزگەوت دەمێنێتەوە و کەس نایەت بە
لە جلە ئێسترێک زیاتر هیچى    ؛بۆیە خزمەتکارەکەى پێى دەڵێت  .بەاڵم هیچ شتێک لەم ناوەیە دەست ناکەوێت  .خۆیدا بدات  بە

، ناچار دەبێت و بە  سەرما تینى بۆ دێنێت  بەاڵم کە  ،دەداتدەڵێت و جنێوى پێنییە. ئاغا چەند جارێک قسەى پێ   ترى لێ 
ن  االی  ئەم چیرۆکە پەیامێکى ڕوونە لە  یییکۆتا  .(٣٠  :٢٠١٣)قزڵجى،    «بیهێنە، ئەما ناوى مەبە »   دەڵێت:  خزمەتکارەکە 

 ەقڵى ئاغامان لەو کاتەدا بۆ دەربخات.عبێ  ،شێوەێکى تەنز و گاڵتەوگەپەوە دەیهەوێت بە  کە نووسەوە چیرۆک 

 خەمڵى پەموو   ـ٤ـ٢ـ٣
چۆن لە پێناو مەسڵەحەت و بەرژەوەندى خۆیان    کە   ناوى زۆراوبەگ دەکات   بە  ک و بەگێک کورتەى ئەم چیرۆکە باسى شێخێ 

بە  تیاران وەردەگرن و لەبەرامبەر  وتیار و هەژار و مەال و وەرزێرەکان دەچەوسێننەوە و سەرانە و بەرتیل لە جووگرتووە و جویەکیان 
،  چۆن خانەقاکەى  تەوگەپ دەڕوانێتە شێخ کەشێوەى تەنز و گاڵ  دەبژێرن. لەم چیرۆکەدا بەدەنگى هەڵمافى کەسانی تریش بێ 

  ییبۆ بەرژەوەند  ،دەدرێت و نوێژى تێدا دەکرێـتو بانگى لێ   لێیە مەالى  کە  لەگەڵ ئەوەدا    کە لە تەنیشت ماڵەکەی خۆیەتی،
  ەر دەڵێت:گێڕ  .وەربگرێتتیارە هەژارەکان دەکات تا باج و سەرانەیان لێوخانەقا چاوەڕێى جو  دەهێنێت و ڕۆژانە لەی خۆى بەکار

  لە  ەکەى کە یسەر کورسی  لە   حەوشەى مزگەوت پیاسەى دەکرد، یا  یا لە   ،دانو ئێوارە تا نزیک بانگ   ۆشێخ پێش نیوەڕ»
داهاتى پایزى پار دەکردەوە    دیاربوو بیرى لە  و  رابوو دادەنیشت و دەنکى دەزبیحەکەى دەگێڕا دتایبەتى بۆ ئەو دان  هەیوانى خانەقا بە

ئەمسا و  بووە  چەند  دەبێت کە  چەند  لەان پێش(.  ٤١  :٢٠١٣)قزڵجى،    «ڵ  شێخ  خانەقاکە  دانى  هەڵس یناو  و  ئەم  ەوک دا  وتى 
هێنانى مەرامە  بۆ بیرکردنەوە و بەدەست   چۆن هێما پیرۆزەکانى دین بەکاردەهێنێت  کە   کى توندە کە شێخیەڕەخنە  ، کارەکتەرە
پێویستى نەدەزانى، یا بەشکم    بەاڵم شێخ یان وەرەس بوو، یا بە»   هەر لەم چیرۆکە و لە شوێنێکى تردا دەڵێت:  خۆی.  گاڵوەکانى

 دانە. مەبەستى لێرەدا کاتى مەال بانگ  .مان(ە)ه «لە ماڵەوە نوێژى دەکرد، لەو وەختەى نەدەهاتە خانەقا

خۆى و ماڵ و    بە  . سۆفی نامیقدەرکرێتزۆراوبەگەوە ستەمى لێ ن  یاال  وتیارەکانە کە لەوسۆفى نامیق یەکێک لە ج
پەموویمنداڵ خەریکى  بوو  مانگ  چەند  هەراش  یەوە  گەیشتە  تا  بەاڵمبوونبوون  هەموو    .  خەمڵى  داواى  زۆراوبەگ  پاشان 

ێخیش شەڕى  نازانێت ش و  شێخ شتێکى بۆ بکات وبەڵکو  .بکاتتا دەردى دڵى الى شێخ باس   دێتئەویش    .دەکاتپەمووکەى لێ 
خزمەتى    .و موخلیس بوو  سۆز  مەردێکى بە  .شێخ هەقى بوو هاتنى سۆفى نامیقى پێ خۆش بێ ».  مەسڵەحەتى خۆى دەکات

  .دەستى خاڵى نەدەهاتە زیارەت هیچ کاتێک بە .خانەقاى زۆر دەکرد

ان هەر قەیناکا. هاوینە،  دەنگ بکەم. خۆ ئەگەر هیچیشى نەهێنابێ، دیسهیچ نەبێت دینارێکى هێناوە مەال جەاللى پێ بێ-
 . (٤٢ :مانە)ه « ناشێ بیبڕى ؛دار ئەگەر ساڵێ بەرى نەهێنا  .نوخشە دەرنەهاتووە

کردن لە سۆفى نامیق کەسێک دەنێرێت بۆ الى زۆراوبەگ تا غەدر لە  نیازى بەرگری تادا بە  ەسەر  بەم شێوەیە شێخ لە
با زۆر گوێ لەو مسکێنانە نەگرێت چون    :بەاڵم دیارە زۆراوبەگ وەاڵم بۆ شێخ دەنێرێتەوە و پێى دەڵێت  .سۆفى نامیق نەکات
  پاشان شێخ هەڵوێستى دەگۆڕێت و دەڵێـت:   .دەکاتشێخ و زۆراوبەگ لێرەدا دەست پێ  ییئیتر بەرژەوەند  .خۆشى خاوەن موڵکە

لە نێوان شێخ و  کە وگۆیەکى باش(. دواى گفت٤٣ :مانە)ه « عیالج نییە سۆفى نامیق. زەمانەکە خراپ بووە. خوا خراپتر نەدا»
حى بەرەنگارى و خۆ بەدەستەوەنەدان ۆلە ڕ  کسۆفى نامیق ناچێتە ژێر بارى وەکیل زۆراوبەگ و جۆرێ   ئاراستە دەبێت،  سۆفى نامیق

  ناخ و   ئەم قسەیە ئەگەر لە  .(٤٤  :مانە)ه  «و قەدەر بێ، پەمگى خۆمى نادەمێ   هەزاران قەزا»  لە ناخیدا دروست دەبێت و دەڵێت:
بوون لەو یاسا و دیاردە قێزەون و ناشیرینانەى کە دەرەبەگ و  یاخی  کە لەێچون جۆر  ؛نگەیدڵ و دەروونێکى سادەشەوە بێت زۆر گر

ناوە.ئاغا و چاوچنۆکەکان دایان 
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 سەرفیترە  ـ٥ـ٢ـ٣

ئەو بازرگانە زۆر    .لىەناوى حاجى ع  بە  ؛ۆکێکى پێکەنیناویدا باسى بازرگانێکى چاوچنۆکى شار دەکاترناوە  ئەم چیرۆکە لە
کاتى    بکات.هەر ڕێگایەک بێت دەیهەوێت پارەى زیاتر پەیدا   بەکە  وایەکى چاوچنۆکە  و رژو لەگەڵ ئەوەشدا ب  و  دەوڵەمەندە

ڵمان لەم مانگە پیرۆزەدا دەبێت زیاتر بەخشندە بێت  ولەگەڵ ئەوەدا مرۆڤى موس  .دایە  مانگى ڕەمەزان  لە   ی چیرۆکەکەڕووداو
ڵ خێر و چاکە و ڕۆژووگرتن  اپ  لە  .یەدا  لە پێناو ڕەزامەندى خودا  و   ادبۆ خو  ت هەرچى دەکرێ  ئەوەیە کە   مانگەشو سروشتى ئەم  

شێوەى تەنز    نووس بە سەرفیترەیە. چیرۆک   پرسی  ،یەکانى تر لەم مانگەداییەکێک لە ئەرکە دین  ،کردنو دەسبیحات و تەڕاویح
یەکان  یبدات کە ئەرکە دینشان پێدەیهەوێت نموونەى ئەم جۆرە مرۆڤانەمان    ،لىەدان لە حاجى ع و گاڵتەوگەپ و پالر و توانج  لێ

هەر لە پێناو خۆیان  ى مانگى پیرۆزى ڕەمەزانیش  وتەنانەت نوێژ و دوعا و پاڕانەوە و خو   .بەکاردێنن   یانخۆ  ییبۆ بەرژەوەند
ا و قیامەتى خۆى باش دەزانى. زۆر چاک  حیسابى دونی  .اقڵ بووع  پیاوێکى وریا و »  گێڕەر لە شوێنێکدا دەڵێت:دێنن.  بەجێ
(.  ٤٥  :مانە )ه  «نیوەڕۆش دەگەڕێتەوە  ێڕازى دەبێت و ژەمى ستە و هەم تیجارەت. خواشى لێ ە: ڕەمەزان هەم زیاروەوەودابی لێک

لە کە  دینی  ئەو  ئەرکە  خۆى  مادییەکانى  بەرژەوەندییە  دەکردەکانى جێ یپێناو  دوعا  ،بەجێ  بۆ  و    تەنانەت  پاڕانەوەکانیشى 
ى شەوەکانیش سەربارى.  ـتەراویح  وپێکى گرتبوو.ڕێک   حاجى مانگى ڕەمەزانى بە »  گێڕەر دەڵێت:   . ڕۆزى بوو  و  ڕزق  ی زیاترکردن

ئەوەندەى   ،حێکەوەیاوردەم تە ا بۆى زیاد دەکات. جا بۆیە هەموو شەوێ بە دهەرکەس شوکرانە بژێر بێ، خو ؛مەالى بیستبوو لە
 (.٤٥ :مانە )ه « اى دەکرددشوکرى خو   ،زمانى هێزى تێدا بوو

شەوى    کاتێکدا لە  ئەمەش لە  .یەتىووفێڵى حاجییە کە بەردەوام کردوئاشکراکردنى فرت  ،نووسئامانجێکى ترى چیرۆک 
بیردەهێنێتەوە٢٨ خەتاکە دەداتە ملى لەبەر چاوچنۆکى    ،بیرى بووە  لە  کە  لەگەڵ ئەوەشدا  .ى ڕەمەزان ژنەکەى سەرفیترەى 

  .کانەکەىودو   شەیتان. هەروەها پێشنیار دەکات سەرفیترەى ئەمساڵ بدات بە میرزا ساڵح کە کاتبێکى نیمچە خوێندەوارە لە 
حە  ڕۆ وفێڵى لەگەڵدا بکات و دەزانێ میرزاش ئەو  فرت   ێبۆ ئەوەیە باشتر دەتوان  ؛ن حاجییەوەا الی  بژاردنى میرزا ساڵح لە هەڵ 
دەیهەوێت فێڵى    ،ەکەیدایپاڵ ئەرکە دینی  بوونەى تێدا نییە کە ئەم بارە نالەبارەى بۆى دروست بووە ڕەتى بکاتەوە. بۆیە لەیاخی 

وت خێر و حەسەنات بۆ خزم  کمەال لە مزگەت دەی»  دەڵێت:  . لەو بەشەداى خۆى بەکاربهێنێتیبکات و دین بۆ بەرژەوەندلێ
 (. ٤٦  :مانە)ه «باشە.. میرزا ساڵحیش خزمى خۆمانە

  دانى ئەم ڕاستییە ناشیرینانەى کۆمەڵگا لەشان پێ  .ماڵینى دیاردە دزێو و ناشیرینەکانەهەڵ  ،یەکێک لە ئەرکەکانى تەنز
چیرۆک االی بووەن  مەبەست  بە  چیرۆک   .نووسەوە  قوبۆیە  زیاتر  حاجىو نووس  ناشیرینیەکانى  لە  دەبێتەوە  بۆ    .ڵ  کاتێک 

تەنیا روبعێکى  میرزا    ،ى کە پێى دابوویەسەرفیترە  دوو دینارئەو  نزیکەى    ، لەبەیانییەکەى حیسابێکى ئالۆز لەگەڵ میرزا دەکات 
دا بە یلە کۆتای  ،گرتنێکى جەرگبڕتێ   پالر و توانجبە  پێکەنیناوى بەاڵم    ەوارەیەکیکەمى بۆ دەمێنێتەوە. بۆیە میرزا ساڵح لە ق

 (.٤٨ :مانە)ه «؟!جا بۆچى بەو ڕوبعە دینارە سەرفیترەى ساڵێکى دیکەم لێ سەلەم ناکەى» دەڵێـت:  بە حاجى ەوە  کیەزەردەخەنە

 ئەنجام   ـ٤

ویستوویەتى ببێتە چەکێکى کاریگەر بۆ ئاگادار کردنەوە و وریاکردنەوە   و  خۆى داناوە   سەر  ئەرکێکى لەکۆچیرۆکی بەرباسدا  تەنز لە  
لە ئەدەبى کوردیدا دەقە تەنزەکان زیاتر و .  کى خێرا بووە بۆ گەیاندنى ئەم پەیامەیە ڕێگا  و  لە دیاردە ناشیرین و دزێوەکانى کۆمەڵگا

ن و دکرئامانجیان گاڵتەپێ،  بێ ڕەگەزى پێکەنین بە    کەن  دەگەیکراون یان بە خوێندنەوەیان تێدەقێکى ڕەخنەیی نمایش  ووزۆرتر وەک
ناشیرینەکانى کۆمەڵگا یان تاک بووە هەڵ  ئامانجێکى    و   شێوەى داشۆرین خراونەتەڕوو  زۆرجاریش ئەم دەقانە بە.  ماڵینى دیاردە 

هەڵگری هەم  کە  ئەو دەقانەى    ە؛دا. واتێکبووبێت لە پێکەنین و ڕەخنە لە چوارچێوەى دەق   کراوى تەنزیان نەبووە کە بریتیدیاری
. ن، ژوماریان کەمەکە دوو ڕەگەزەى سەرەکى تەنزى ئەدەبی  ،نڕێژرابێدا یداپێکەنیناو ەوارەیەکیلە ق بن و هەم ڕەخنەى توند
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پەچشان، ئەوە بووە    چعر بێت  ی چ ش  ، جاۆکى ئەدەبى کوردى پێ دەناسرێتەوەر ناوە  کە   یەکێک لەو تایبەتمەندییە جوانەى
و    دەستمان دایە لە خزمەت چینى چەوساوەکاندا  لەبەر   کە  هەموو ئەو ڕەخنە و دەقە تەنزانەى  . بووە  داگەل  پێناو  کە هەمیشە لە

  ، حەسەن قزڵجى  ی پێکەنینى گەدا  دار و بازرگان و ئاغا و دەرەبەگ و داگیرکەران بووە. ەاڵتتهدەس  یی دژى زوڵم و زۆردار  بە
ئەدەبێکى    و   خزمەتى خەڵکى هەژاردا بووە   ماناى هەڵگرى پەیامەکەى  لەکە  ە چواردە کورتە چیرۆک، ئەدەبێکە  ە لیکە بریتی

ن بازرگان و ئاغا  ا الی  بدات کە چۆن لەشان پێ ک ژیانى ئەو سەردەمەى خەڵکمان  یەئاوێنە  ووقزڵجى ویستوویەتى وەک  .چینایەتییە
  قزڵجى یەکێک لەو تەکنیکانەى   رێنەوە.ددەچەوسێن   انشاگرد و خەڵکە ئاساییەک  و  تیار و هەژاروو دەرەبەگ و کوێخاوە، جو

ئامانجى قزڵجى    و   یانەیەیدێ گەپ و وێنەى کاریکاتێرى و دەربڕینى کۆموتەنز و گاڵتە  ،هێناوەی لە چیرۆکەکانیدا بەکار  کە
یەتى بەم  وویستو   . هەروەها ەوە نەچەوسێنخەڵکە هەژارەکان دکە  ڕەخنەگرتنێکى گاڵتەئامێزانەیە لەو چینەى    ، لەو بەکارهێنانە

 لە زەینى خوێنەردا بمێننەوە.  یبدات و بۆ هەتایشان پێڕووى ڕاستەقینە و چاوچنۆکى ئەم چینانەمان  ،ڕێگایە
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 سەرچاوەکان 

  .«تەنز لە ڕۆمانى کەوتنى بۆرە قەاڵ لە حیکایەتێکى کۆندا» .(٢٠١٤یاسین ) برایم،
https://www.emrro.com/tenizleromani.htm [٢/١٣٩٩/ ١٢ڕاگەیشتن: پێ کەوتی دەستک]ڕێ . 

   .چاپخانەى ژین : سلێمانى. گاڵتەوگەپ  . (١٩٤٧) پیرەمێرد

.  (١٩٣٢-١٩٥٠)  دانەوەى لە ژیان و ژینداچەشنە ئەدەبى و ڕۆژنامە نوسییەکان و ڕەنگ  .(٢٠٠٧)  کرەبوبوئەسەین، هەڤاڵ  وح
   .بنکەى ژین: سلێمانى

  .چاپى دووەم : هەولێر .لکلۆرى کوردىوکۆڵێنەوەى ئەدەبى فلێ  .(١٩٧٩) ڵ، عیزەدین مستەفاوڕەسو

   .٣٧٣ ژمارە :هەولێر.  باسڕۆژنامەى  .((ئەرکى ناونیشان لە چیرۆکەکانى گەڕەکى ئێمەدا))  .(٢٠١٨)  زرارى، سەنگەر

   .چاپى یەکەم .نووسینگەى تەفسیر:  هەولێر .هونەرى ژیاننامە .(٢٠١٩)  زرارى، سەنگەر

 بەرگى یەکەم.  .ڕشتەى مروارى . (١٩٥٧) الئەدینەجادى، عەس

  .«بدواڵدا ەر شێرکۆ عوو کتوئەدەبیاتى تەنز لە ئەزموونى ڕۆژنامەگەرى د» . (٢٠١٨) شێرکۆ ، بدواڵەع
 https://knwe.org/?p=20339 [.٢/١٣٩٩/ ٢٠گەیشتن:  ڕاکەوتی دەست پێک]ڕێ 

ئەکادیمیاى  گۆڤارى    .«تەنزەکانى د.شێرکۆ عەبدوڵاڵ بە نموونە  ،لێکەوتەى ئاخاوتەیى لە تەنزدا»   .(٢٠١٦)  ر، نەوزاد ئەنوەرەموع
   .٣٦ژمارە   .چاپخانەى زانکۆى سەالحەدین:  هەولێر .کوردى

زنجیرە کتێبى دەزگاى    :سلێمانى.  حسین قزڵجىوکۆکردنەوەى م  .سەرجەم بەرهەمى حەسەن قزڵجى  .(٢٠١٣)  نە سەقزڵجى، ح
   .چاپ و پەخشى سەردەم

   .چاپخانەى زانکۆى سلێمانى :سلێمانى. دیوانى قانیع .(١٩٧٩)  قانع، بورهان

م شاخەوانومەال  کوردستان  .(٢٠١٤)   حەمەد،  هەرێمى  لە  تەنز  نموونە  ، ڕۆژنامەگەرى  وەک  سیخورمە  :  هەولێر  . گۆڤارى 
 . چاپخانەى حاجى هاشم

و سیماى جمهورى اسالمى    انتشارات صدا:  تهران    .فارسى  – فرهنگ کردى    .هەنبانە بۆرینە  .(١٣٦٨)  موکریانى، هەژار
   .ایران

  .دەزگاى چاپ و پەخشى سەردەم    :سلێمانى .کوردى – فەرهەنگى شیرینى نوێ عەرەبى  . (٢٠٠٢) نیزامەدین، فازیل 

 .« دای کۆکەیڕەساڵەتى تەنز لە شێعرى مەال مارف ». (١٣٩٥) وەتمانى، هەرمان 
http://watmani.blogfa.com/post/130 [. ٣/١٣٩٩/ ٢ڕاگەیشتن: کەوتی دەست پێ ک]ڕێ 

دڵشاد  ع)).  (٢٠٢٠)  وەسانى،  سەالم  ڕامەگرنى  خۆشى  سەرەتەقەى  بۆ  مەڵۆیەک  تەنز   بدواڵ  ئەدەبى     :هەولێر.  ((خەرمانەى 
  .٥٩٢٢ژمارە . خەباتڕۆژنامەى  

   .چاپى یەکەم .وتنەوەى ئیسالمىوبزباڵوکراوەى ڕۆژنامەى   :هەولێر. سەردانى سیاسەتمەدار  .(١٩٩٨)  رەمووسفى، عوی

 .ەتى نووسەرانى کوردییەک :دزێقەاڵ  .گۆنگەڵنامیلکەى   .(١٩٩١)  رەموسفى، عويو
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