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پىختە
ئەَ دىێژینەوەیە هەوڵعانە ةۆ ًێکۆڵینەوە ًە ڕۆمانی کىرظی ،ئەو ڕۆمانانەی ًە ظەیەی هەغذای ضەظەی ڕاةزظوو ًە غاش و ًە ضەرظەمی غۆڕغعا چاپ کزاون.
ئەویؼ ةە ئامانخی ئەوەی چۆن وێنای داکی کىرظ ًەو ڕۆمانانەظا ًە غاش نیػانعراوە؟ هاوکاخ ضەةارەخ ةە چەمکی غۆڕع چۆن ظواوە .ضنىوری
ًێکۆًێنەوەکەمان کارکزظنە ًەةارەی دىێژینەوە ًە چەمکی غۆڕع و داک وەکىو ظوو چەمکی حڤاکی و فەًطەفی .مێذۆظی دىێژینەوەکەمان ةزیذییە ًە مێذۆظی
کۆمەاڵیەدی ،ةۆ ئەویؼ هەوڵێکە ةۆ دىێژینەوە ًەَ ظوو چەمکەی ضەرەوە ًە ڕووی کۆمەاڵیەدییەوە .دىێژینەوەکەمان ًە ظوو ةەع پێکهادىوە .ةەغی یەکەَ،
ةەغێکی دیۆرییە و ًە هەرظوو چەمکی غۆڕع و داک ظەکۆڵێذەوە .هەرچی ةەغی ظووەمە ،ةەغیوی پزاکذیکییە ،دىێژینەوەیە ًە وێناکزظنی کەضی غۆڕغگێز
وەکىو داک ،ظیاریکزظنی ناضنامەی داک و ناضنامەی پاڵەوانە ضاصذەکان ًەناو غۆڕع ،ةۆ ئەمەیؼ ڕۆمانەکانی ظەیەی هەغذای ضەظەی ڕاةزظوومان ًە غاش ةە
منىونە وەرگزدىوە.

پێشەکی
ئەظەةیاخ ةە گػذی ،ڕۆڵی مەسنی ًە هىغیارکزظنەوەی داهعا هەیە .هاوکاخ ڕۆڵی ًە ظروضذکزظنی مزۆڤی دان هەیە .هەمىو
غۆڕغێى کۆمەڵێ پزەنطیپ و ةنەمای هەیە .ةە ةڕوای ئێمە ،یەکێى ًەو پزەنطیپانەی غۆڕع ،کارکزظنە ةۆ ظروضذکزظنی مزۆڤی دان
ًە کۆمەڵعا .ئەظەةیاخ یەکێکە ًەو هۆکارانەی هەمىو غۆڕغێک پەنای وەةەر ظەةا ،ةۆ ئەوەی ًە ڕێیەوە ئامانخەکانی صۆی ةەیان ةکا.
ًەالیەکی ظیکەوە ًە ڕێی ئەظەةیادەوە داکەکانی ناو غۆڕع و ظەرەوەی غۆڕع ًە ظوژمن هىغیار ةکادەوە.
هێنعەی ئێمە ًەو ظەكانەی ًە ضەرظەمی غۆڕغەکانی کىرظ ًە غاش ةاڵوکزاونەدەوە ڕاماةین ،ههَ ظهق ههًه ئهرىك هىنهري و
ئێطذادٌىك صۆي حێتهحێ هزظةێر ،چىنکە ًەژێز کاریگەری ئایعیۆًۆحیایەک ،یان ةیزکزظنەوەی غۆڕغعا نىورساون  .ئهوهي ئێمه
ظهمانهوێ ًهَ دىێژًنهوهًهظا هاري ًهةارهوه ةوهًن رۆماىن هىرظًٌه ًه غاش  ،ةه داًتهخ ًه ماوهي ظهًهي ههغذاي ضهظهي
ڕاةزظووظا  .ئامانخى ئێمه ئٌػوزظنه ًه ةاره ي ئەو پزضیارانە :ئایا غۆڕغی کىرظی دىانیىیەدی مزۆڤی داهٌلن ةۆ ظروضر ةکاخ؟ غۆڕع
چییە؟ غۆڕع چۆن مامەڵەی ًەگەڵ صەونی ئەو کەضانە کزظووە ،کە هادىونەدە غاش؟ پێىەنعی غۆڕع ةە ظروضذکزظنی پاڵەوانەوە
چییە؟ ةۆ پاڵەوان ظروضر ةىوە؟ ةۆ پاڵەوان پیزۆس ةىوە؟ هەوڵعەظەین ظەكی کۆمەڵێ ڕۆماننىوص ،کە صۆیان کارەکذەری ناو غۆڕع
ةىونە ةکەین .ئەوانیؼ ڕۆمانەکانی( :ضەگىەڕ ،مزمەظ مىکزی( ،)٢٪٩٣ ،کۆچی ضىور ،رەمەکەریم عارف( ،)٢٪٩٩ ،کێىی مەسن،
کاروان عەةعوڵاڵ" .)٢٪٩٪ ،مزەمەظ مىکزی" ظوو ڕۆمانی ظیکە ةە ناوەکانی (دۆڵە )٢٪٩٦/و (هەرەص) هەر ًە غاش ةاڵو ظەکادەوە.
ئەوەی ظووەمیان ةە ظوو ةەع ظەةێر ،ةەغی یەکەَ ًە ضاڵی  ٢٪٩٦و ةەغی ظووەَ ًە ضاڵی  ٢٪٩٨ظەةێر .هەر ضێ ڕۆمانەکەی
"مىکزی" ةاص ًە ةاروظۆصی ناو غۆڕع و دێمەکەیان ًە یەکرتەوە نێشیکە .ةۆیەیؼ ًە ڕۆمانەکانی ئەوظا (ضەگىەڕ)مان هەڵتژارظ،
چىنکە ةە دەواوی ًەضەر چەمکی غۆڕع ظەوەضذێر ،هاوکاخ ةۆ پرت ڕوونکزظنەوەی ةۆچىونەکانی ،ڕۆمانی (ئەژظیها)غٌلن
وەرگزدىوە ،هەرچەنعە چاپکزظنی ظەکەوێذە ظەیەی نەوەظ ًە ضەدەی ڕاةزظووظا.
دىێژینەوەکەمان ًە ظوو ةەع پێک ظێر .ةەغی یەکەَ ،ةەناوی چەمک و پێناضەی غۆڕع و داک ،هەوڵێکی دیۆریانەیە ةۆ
پێناضەکزظنی چەمکی غۆڕع و داک ًە ڕوانگەی چەنعین ةیزمەنع و فەیٌەضىوفەوە .هەرچی ةەغی ظووەمە ،کارکزظنە ًەةارەی
ظیاریکزظنی ناضنامەی داک و پاڵەوان ًەو ڕۆمانانەی ًە غاش و ًەناو غۆڕغعا ةاڵوکزاونەدەوەً .ە کۆدایییػعا ئەنخامی
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دىێژینەوەکەمان ًە چەنع صاڵێکعا ظیاری کزظووە و ًیطذی ضەرچاوەکامنان ةە پێی ضیطذەمی هەرڤارظ ظیاری کزظووەً .ەگەڵ
نىوضینی پىصذەی دىێژینەوەکە ةە سمانی عەرەةی و ئینگٌیشی.
 -0چەمکی و پێناسەی شۆڕش و تاك
چەمکی غۆڕع پێناضە و ةۆچىونی سۆری ًەةارەوە هەیە .ةۆیەیؼ دىوغی کێػەیەکی فیکزی گەورەمان ظەکاخ .ةنەڕەدی چەمکەکە ةۆ
سانای گەرظوونناص "کۆپەر دیکۆص  "٢٦٥٤ -٢٥٨٤ظەگەڕێذەوە .ساراوەکە الی ئەَ گەرظوونناضە ةۆ حىوڵەی ئەو ةاسنە ڕێکىپێکەی
ئەضذێزەکانی ظەوری صۆر ظەگەیەنێ .ئەَ حىوڵەیؼ ًەژێز کۆنرتۆڵی مزۆڤعا نییە .پاغان ئەَ چەمکە گۆڕانکاری ةەضەرظا هاخ.
ظوادز ةۆ ئەو گۆڕانکارییە ًە ناکاو و كىواڵنەی ًە ةىارەکانی ضیاضی ،ئاةىوری ،کۆمەاڵیەدی و ڕۆغنتیزیعا ڕووظەظەن ،ةە کار هاخ.
ئەَ گۆڕانکارییانە ةە هەرظوو ةاری پۆسدیڤی و نێگەدیڤی ڕاڤەیان ةۆ کزاوە .ةۆ منىونە هەمیػە کەضانی غۆڕغگێڕ ،صۆیان ةە ضذەَ
ًێکزاوە سانیىە ،هەرچی الیەنی ةەرانتەرە ظەالًەدی ئاژاوەچیً ،ە یاضاظەرچىو ،دێکعەریان ظاوەدە پاڵ ئەَ چەمکە و کەضانی ناو
غۆڕع .چەمکی غۆڕع ةۆ سۆر ًە ةىارەکان ةە کار هادىوە .ةۆ منىونە غۆڕغی پیػەضاسی ًە ئینگٌذەرا ًە ضەظەی هەژظەَ ،ئەویؼ
ةە گۆڕینی هێشی کاری ظەضذی ةۆ هێشی ئامێزی.
ئەوەی پرت مەةەضذم ە غۆڕغی ضیاضییە ،نەن غۆڕغی فیکزی و ئاةىوریی و کۆمەاڵیەدی" .ئەفالدىون" یەکێکە ًەو فەیٌەضىوفانەی
ةڕوای ةە گۆڕاکاری ًە کۆمەڵعا هەیە ،ئەویؼ یەکەَ حار ظەةێ ًە ضیاضەخ ئەمە ةکزێ .هەرچی "ئەرضذۆ"یە کذێتێک ةەناوی
"ضیاضەخ" ظاظەنێرً .ەوێعا ئاماژە ةۆ ئەوە ظەکا هەمىو حۆرەکانی رىکمڕانی ظەکزێ ڕووةەڕووی غۆڕع ةتنەوە .ةە ةڕوای ئەو ظوو
غێىاس ًە رىکمعاریٌلن هەن .ئەوانیؼ (ئۆًیخارکی) و (ظیمىکزادی)ینً .ە ةەرانتەریػعا ضێطەدەمی (ظەضذىوری) و
(ئۆرضذۆکزادی)یٌلن هەنً .ە ظوو حۆرەکەی رىکمعاری حۆرێک ًە ظاظپەروەریٌلن هەیە ،ةەاڵَ هەمیػە ئەَ ظاظپەروەرییە
ئەگەری هەیە ،غۆڕع دێیعا ڕوو ةعاخ .ةە ةۆچىونی ئەو فەیٌەضىوفە ،غۆڕع ظوو ةەغە :یەکیان هەوڵعەظا ظەضذىوری چەضپاو
ةگۆڕێ ،ضێطذەمی رىکمعاری ةە ضێطذەمێکی ظیکە ةگۆڕێ .ظووەمیان گۆڕانی ضێطذەمی رىمکعارییە ًە چىارچێىەی ظەضذىورە
چەضپاوەکە .کەوادە حیاواسی ًەنێىان ئەَ ظوو حۆرەی غۆڕع ئەوەیە ،یەکەمیان ظەیەوێ ضەرًەةەری ضێطذەمەکە ةگۆڕێر ةە
ظەضذىوریػەوە ،ظووەمیان هەوڵعەظا دەنیا ضێطذەمی رىکم ًەضەر ةنەمای ئەو ظەضذىورەی هەیە ،ةگۆڕێ .دا ضەظەی هەژظەَ
چەمکی غۆڕع ةەرەو گەغەضەنعن ظەڕواخ.
ئەگەر ئاماژە ةە ڕووە کۆمەاڵیەدییەکەی غۆڕع ةکەین ،ظەةێ ةۆ الی "مارکظ" و "ئەنگڵظ" ةگەڕێینەوە .غۆڕغی فزەنطی پرت
ڕوویەکی ضیاضی هەةىو .ئەَ ظوو فەیٌەضىوفە هەوڵیانعا الیەنێکی مێژوویی ةە پێػکەودنی کۆمەڵ ًەضەر ةنەمای ماظظە ةعەن .ةە
ةڕوای ئەوان ئەو پێػکەودنە ئەنخامی مٌمالنێی نێىان چینەکانە .کەوادە غۆڕع پێىەنعی ةە حیاواسیی چینەکانی ناو کۆمەڵەوە هەیە،
ئەَ حیاواسییەیؼ ًە ئەنخامی ظەضذتەضەراگزدنی غمەن و کەرەضەکانە ًەالیەن چینێکی ظیاریکزاوەوە .چینی ظاگیزکەر ظەضر
ةەضەر هەمىو پێعاویطذییەکانعا ظەگزێر ،ئەمەیؼ ظەةێذە هۆی ظروضذتىونی ضەرمایەظاری (کاپیذاًیشَ) .ةێتەغکزظنی صەڵک و
چینی صىارەوە ًە کزێکاران و هەژاران ڕێ ةۆ مٌمالنێ صۆع ظەکاخ ،کادێویؼ ئەوان هەضر ناظاظپەروەری ظەکەنً .ێزەظایە غۆڕع
ظەةێذە پێىیطذییەکی واكیعی ةۆ ئەوەی کزێکاران و هەژاران ظژ ةەو ظۆصە ناظاظپەروەرییە ةىەضذنەوە.
"هاری ئیکػذاین" ًە کذێتی (ًەةارەی غەڕی ناوصۆوە) ،ظەڵێر ((غۆڕع چەنع هەوڵێکە ةۆ گۆڕانکاری ةە دىنعودیژی یان
هەڕەغەکزظن ،ظژی ئەو ضێطذەمەی ًەضەر رىکمە[ )).حیعنش :؟ً ]864 :ەَ پێناضەیەوە وادایەکی نێگەدیڤ ةە چەمکی غۆڕع
ظراوە ،چىنکە ًە ڕوانگەیەکی کۆمەاڵیەدییەوە ضەیز کزاوە .هیچ غۆڕغێک ةێ دىنعودیژی ناةێ ،ةۆ منىونە چەکعاری ڕێیەکە ةۆ
ئەوەی ةەرانتەر دىوغی غکطر ةکەن .هیچ غۆڕغێکی ضیاضی و کۆمەاڵیەدی ةێ دىنعودیژی و هەڕەغە ناةێ ،چىنکە ئاماند ًە
غۆڕغەکە گۆڕانکارییە .ةۆ ئەو وادا نێگەدیڤەی غۆڕع سۆر پێناضەی ظیکەمان هەیە .ةۆ منىونە "پیذەر ئەمان  "Peter Amannظەڵێر:
((ظاڕووصانێکی کادیی ،یان ظرێژەةۆ كۆرػکزظنی ظەضەاڵخ ًە ظەوڵەدعا[ )).اًزطینی :؟ ]٣٪٪ :کەوادە ةەپێی ئەَ پێناضانە دىنعودیژی و
هەڕەغە ،ةنەمایەکی ضەرەکیی غۆڕغن .هەرچەنعە ًە ڕووە کۆمەاڵیەدییەکەوە پێناضەی ظیکەمان هەیە ،کە هێمنرتە .گۆڕانکاری ةە
مەرحی غۆڕع ظەسانێر ،ةە اڵَ هێىردزە" .ي.ب.ئێعوارظ" ةڕوای وایە ((غۆڕع گۆڕانکارییەکە ضێطذەمی داسە ةەضەر ضێطذەمی کۆن
رەالي ظەکاخ ،ئەَ گۆڕانکارییە مەرج نییە ةە دىنعودیژی ةکزێ[ )).مزمعً ]٥٤٦ :٢٪٪١ :ەَ پێناضەیەظا غۆڕع مەرج نییە ةە
دىنعودیژی ئەنخاَ ةعرێ ،ةەڵکى ظەکزێ ةە هێىری ئەنخاَ ةعرێ .کەوادە غۆڕع ظەةێ گۆڕانکاری ًە ةىنیاظی ضێطذەمی
کۆمەاڵیەدی ظروضر ةکاخ.
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ئامانخی غۆڕع ڕسگارییە ،ڕسگاری ًە دزص ،ڕسگاری ًە ژێز ظەضذەییً .ە هەر واڵدێک داکەکانی نەیانذىانی ئاساظیی ضیاضی و
کۆمەاڵیەدی پزۆضیطە ةکەن .ئەوا داکەکانی هەضر ةە ژێز ظەضذەیی ظەکەن .هەمىو ئەمانە هەنگاو ظەنێنن ةۆ ئەوەی ئایعیۆًۆژیا
داکەکان ةکەوێذە ةەر هەڕەغەوە.
ًەژێز ظەضەاڵدی هەر ڕژێمێکی ظیکذادۆریعا ،داک هەوڵعەظا غىێنێکی ظیکە ةۆ پزاکذیشەکزظنی ةیزکزظنەوەکانی ،داکایەدی صۆی ةکا.
کادێک غۆڕغێک ڕووظەظا ،گىمانی دێعا نییە ،ئەوە داکەکانن هەوڵی ةەغعاریکزظن دێیعا ظەکەن ةۆ ئەوەی غىناضی صۆیان دێیعا
ةعۆسنەوە(( .کۆمەڵگا و ئەکذەرەکانی ناوی ةە پٌەی یەکەَ غىناضی صۆیان ًەو گزوپەوە یان کایە کۆمەاڵیەدیەوە ،یاصىظ ةاروظۆصی
گفذىگۆکزظنەوە ةە ظەضر ظەهێنن ،کە صۆیانی دیا ظەةیننەوە ،یان دیایعا ةەغعار و ئەنعامن[ )).ضیىەیٌی ]٢٥٧ :٣١١٩ :کەوادە غۆڕع
هەوڵێکە ةۆ گەڕانعنەوە و ظیاریکزظنی ناضنامەی دان .داکەکانی ناو کۆمەڵگە غۆڕع ظەکەنە ڕێیەن ةۆ ظیاریکزظنی ناضنامەی صۆیان،
چىنکە ةە ةڕوای ئەوان ًەالیەن هێشێکی ظیکەوە ناضنامەی ئەوان ظاگیزکزاوە .مٌمالنێ و ڕووةەڕووةىونەوە هەوڵێکە ةۆ گەیانعنی ئەو
پەیامەی ،کە ئەویؼ صاوەن ناضنامەیە .سۆر حار هەرظوو ةەرە ظەگەنە ڕێککەودن ،کە ةە ڕێککەودنی ظیمىکزادیانە ظەدىانین ناوی
ةتەین .ةۆ منىونە ًە غۆڕغی ئەیٌىوي ،ڕێککەودننامەی یاسظەی ئاساری  ٢٪٨١ناچارکزظنی ڕژێمی ةەعظ ةىو ،ةۆ ئەوەی ظان ةە
ناضنامەی کىرظظا ةنێر.
غۆڕع هەوڵێکە ةۆ پێناضەکزظنەوەی دان ةۆ صىظی صۆی .کادێک هێشێى ،ڕژێمێک هەمىو ةەضذێنێکی گىسارغذی داک ًە صۆی
ظەةەضذێ ،دان ةەظوای ةەضذێنی وەکى غۆڕغعا ظەگەڕێ .ةەضذێنێکی وەکى ئەظەةیاخ ئەو هەًە ةۆ دان ظەرەصطێنی ،ةىنی غێىاسی
صۆی ةطەملێنێ(( .هانا ئارنێر ظەڵێر :ضیاضەخ ةە مانای ظیاًۆگ و ودىوێژی ئاساظ و ئاساظانەی ةڕیارظانە[ )).غەڕەفی :؟ ]٦ :ةەَ
دێگەیػذنە ،ئەگەر هێشی ةەرانتەر وادای ظیاًۆگ ةە ضیاضەخ ةعاخً ،ەو کادەظا دان ظەدىانی ناضنامەی صۆی ًەڕێی ظیاًۆگەوە پێناضە
ةکاخ .هەرچەنعە هیچ هێشێکی ظیکذادۆری نییە ،ةاوەڕی ةەَ پێىەرە ةۆ پێناضەکزظنی دان ًە صىظی صۆی ةکا ،چىنکە ئەو هێشە صۆی
ةە صاوەنی هەمىو غذێکی دان ،دەنانەخ صىظی داکیؼ ظەسانێر .ئەمەیؼ ةۆ ةەظگىمانی هێشی ظەضەاڵخ ظەگەڕێذەوە ،چىنکە
گىمانی ًە هەمىو حىوڵەیەهی دان هەیە ،گىمانی ًە هەمىو كطەیەکی دان هەیەً .ەو کادانەظا دان نایەوێر هێشێى ًە ظەرەوەی
صۆی پێناضە ةۆ ناضنامە و صىظی ئەو ةکاخ .ئەگەر هەمىو ظەرگاکان ظاةضاخ ،دان ناچار پەنا وەةەر غۆڕع ظەةاخ ةۆ پێناضەکزظنی
صىظی صۆی .هەمىو غۆڕغەکانی کىرظ ،هەوڵێک ةىونە ةۆ ئەوەی کىرظ ناضنامەی صۆی ةپارێشێ .ةۆیەیؼ پەنای وەةەر غاصەکان
ةزظووەً .ەوێعا گىسارغذی ًە صۆی کزظووە .هاکاخ دەنێ ةشوودنەوەی چەکعاری ًە غۆڕغەکانی کىرظظا ةزەوی نەةىوە ،ةەڵکى نىوضین
و ئەظەةیاخ ،هەوڵێکی ظیکەةىونە ،چىنکە ةە هێشی چەکعاری ڕەنگە غۆڕغگێڕی کىرظ ظەضذی ةە هەمىو غىێنێى ڕانەگاخ .ةۆیەیؼ
ئەظەةیادیؼ غىێنێکی دزە ةۆ ئەوەی چ ةە غێىەی ڕەمش ،یان ڕاضذەوصۆ پێناضەی غۆڕع و داهی دێعا ةکا.
 -9ناسنامەی تاک و پاڵەوانبىون لە ڕۆمانی دەیەی هەشتا
یەکەم :شۆڕش و ناسنامەی تاك
ظەكی ڕۆمان ًە ضااڵنی هەغذای ضەظەی ڕاةزظوو ،ةەدایتەخ ئەو ڕۆمانانەی ًە غاش ةاڵوکزاونەدەوە .فیکزی ناضیىناًیشَ و ضیاضەخ
پانذایی دەواوی ئەو ظەكانەی ظاگیزکزظووەً .ە ڕێی مەضەًە ضیاضی و نەدەوەیییەکان ةیزکزظنەوە و ئایعیای کارەکذەرەکانیان ظەرةڕیىە.
یەهێ ًە دایتەمتەنعییەهانی ئەظەةی ةەرەنگاری ،ظرووضذوزظنی هىغیاریییە ًەالی دان .هىغیاریی ةەرانتەر ظوژمن ،صەدەری ظوژمن
ًەضەر هۆمەڵگە .هاوهاخ ئەظەةی ةەرەنگاری ضیٌلیەهی مزۆڤایەدی هەیە ،چىنوە هاریگەرییەهی ةۆ هۆی مزۆڤایەدییە ،یان ورظدز ةڵێم
ًەناو نەدەوەیەهعا ةۆ هۆی مزۆڤەهانە ،وادە ةۆ هۆی چینەهانی ناو هۆمەڵگە .ئەو ئەظەةە دایتەخ نییە ةە هىغیارهزظنەوەی چینێوی
هۆمەڵگە .وادە هار ًەةارەی یەن ظەضذە صەڵى ناهاخ.
یەکێ ى ًە ئەرکەکانی غۆڕع ئەوەیە داکەکانی کۆمەڵگە صۆیان ًەناویعا ةتیننەوە .هاوکاخ پێناضەیەن ةۆ صىظی صۆیان ةعۆسێذەوە.
ئەمە ئامانخێکە ًەضەر ئاضذی دان ،مزۆڤ ةەرەو ڕووی ظەچێ .داکی کىرظً ،ە هەمىو غۆڕغەکان هەوڵی صۆظۆسینەوە و
صۆپێناضەکزظنەوەی ظاوە .هەوڵیعاوە ناضنامەیەن ةۆ صۆی ًەناو غۆڕغعا ةۆ صىظی صۆی ةعۆسێذەوە .ةەاڵَ ًە سۆر ةارظا ئەَ
صەونەی دان ًەناو صىظی غۆڕغعا ًەناوچىوە .هەر ًەناو غۆڕغعا هەوڵی ضڕینەوەی دان ظراوە .ڕۆمانی (ضەگىەڕ)ی "مزەمەظ
مىکزی" ،یەکێکە ًەو ظەكانەی سۆر ةە ڕوونی کاری ًەةارەی ضڕینەوەی ناضنامەی دان ًەناو غۆڕغعا کزظووە .ئەَ ڕۆمانە ةاضی
پێػمەرگەیەن ظەکا ،کەضێکە ًەناو غۆڕع هەمیػە ًە ڕیشی پێػەوەی هێزغەکانە ،هەمیػە ظواکەص نان ظەصىاخً ،ەگەڵ صەڵک
سۆرةاغە ،ةۆیەیؼ ةەهۆی ئەوەوە چەنعان کەضی ظیکە ظێنە ناو غۆڕع .ظوای نطکۆی  ٢٪٨٥پادە ظەگەڕێذەوە ناو غۆڕع ،ةەاڵَ
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ظنیایەکی ظیکە ظەةینێ ،هەمان ڕووصطارەکان ،هەمان کەضەکان ،کە پێػرت ناضنامەی داکەکانی ناو غۆڕغیان کىغذىوە .ةۆیەیؼ ًە
کۆدایییعا غۆڕع ةە (ضەگىەڕ) ظاظەنێ.
ڕۆماننىوص ڕەصنەیەکی دىنع ًە غۆڕع ظەگزێً .ە حیادی ئەوەی غۆڕع ةۆ ةەرەنگاری ظوژمن ةێً ،ە حیادی ئەوەی غۆڕع ناضنامە
ةعادە داکەکان ،ةە پێچەوانەوە ًەالیەن هەنعێ کەضی ظەضەاڵدعاری ناو غۆڕع ناضنامەی داکەکان ،ناضنامەی غۆڕع ظەضڕظرێذەوە.
ڕۆمانەکە پزضیار ةۆ هەمان ڕووصطارەکان ،هەمان عەكٌیەدەکانی پێػرت ،هەمان عەكٌیەدی عەغیزەدگەرایی ظروضر ظەکا(( .صۆدر
هەڵتژارظ ةەغعاری کەیر ًەوەی "ئەَ ًە صۆچىوە وەئاگا ةێنیذەوە .ةا دیٌلری صىێنڕێژییەکەی ةۆ کەضانی دز و كۆناصێکی دز
مبێنێذەوە .ئەَ ڕەفذارەخ ةە ظڵی چ کەضێکی (مەضئىي) نەةىو ،ظەیان ظاویان ةۆ دەنیر هەساران ڕاپۆردیان ًەضەر نىوضیر..
ئەنخاَ ..ئەوەیە وا صۆخ ظەةینی کە ئێطذا ًە کىێعایر[ )).مىکزی ]٨٥ :٣١١٩ :هەمان کەضانی ناو غۆڕع ،پێػرت ًەناو غۆڕغی
ئەیٌىوي هەمان عەكڵیەدی عەغایزیان هەةىوە ،ئێطذایؼ ةەو ةیزکزظنەوە و ئامانخە کەضیەکانیان ظەیانەوێر ،ئاساری کەضانی
غۆڕغگێڕ ظەظەن .ئەَ غۆڕغە هەوڵی نىێتىنەوەی ظوژمنکاری ًەنێىان داکەکانعا ظەظەن .ئەوەدا ڕاپۆرخ ًەضەر ئەو کەضانەی ناو
غۆڕع ظەنىوضن ،کە ظەیانەوێر غۆڕع پێناضەیەن ةە ناضنامەیان ةتەصػێ .دەنانەخ ڕۆماننىوص ئەَ هەوڵی ضڕینەوەی ناضنامەی
دان ًەناو غۆڕغعا ًە نامە کەضییەکانی ،کە ةۆ هاوڕێکانی ظەنێزێر ،ناغارێذەوەً .ە نامەیەکیعا ةۆ "ڕەئىف ةێگەرظ"ظا ظەنىوضێر :
((هەر چەنع ئەَ ضادەیە دا نامەکە دەواو ظەةێ صۆَ ةە ئینطان ظەسانم ،ظەنا پاع ًێتىونەوە ظەچمەوە ظۆصی صۆَ! کەضێکی گەوج
ًە ةاساڕی حامتاسانعا ضەوظای پێىە ظەکزێ ،ةىودە كىرةانی ناعەظاًەدی ،کەچی من و هەمىو کەضانی وەن من ئاضاییؼ پێشانن یان نا
ةەغعارین ًە داوانی ئەَ ناعەظاًەدییە[ )).کەضنەسانی ]٦١٢ :٣١٢٥ :ئەَ نامانە ةەڵگەی راغاهەڵنەگزن ةۆ ظەرصطذنی ڕووی
ڕاضذەكینەی غۆڕغی ةەرەنگاری .ئەو ناعەظاًەدییەی ناو غۆڕع هەوڵێک ةىوە ةۆ ئەوەی ناضنامەی دان ةطڕظرێذەوە ،ئەو داکەی
هەوڵیعاوە ًە غارەوە ةچێذە ناو غۆڕع ةۆ ئەوەی ناضنامەیەن ةۆ صىظی صۆی و پاغان ةۆ نەدەوەکەی ظروضر ةکا .ئەَ ڕۆمانە
یەکێکە ًەو غاکارانەی ًە غاش پەالماری پیزۆسییەکانی غۆڕع و ةشوودنەوەی ةەرەنگاری ظەظاخ .ئەو غۆڕع ةەرەنگاریەی ًەپێناو
داکی کىرظیعا هەڵگیزضاوە .ةەاڵَ ًەناو ئەو غۆڕغەظا ظەیان کێٌلضی هەةىوە .ئەو ةەهەغذەی ظەیان کەص ةۆ گەیػذنیان ةەویعا،
ڕێی پڕ مەدزضیان ةۆ گەیػنت ةە غۆڕع گزدەةەر .ةەاڵَ ئەو ةەهەغذە ،حىظا ًە ضەراةێک چیعیکە نەةىو((.ئەَ ڕۆمانە هەڵىێطر
وەرگزدنێکە ةەرامتەر هەمىو ئەو کەمىکىڕییانەی ًەناو غۆڕغعا هەةىون .کەضێک ًەناو غۆڕع ةێر و ضەر ةە هەمان رشب ةێر.
هەڵىێطر وەرگزێر و غۆڕع و رشةەکەی و سۆر ًە کەضانی ناو غۆڕع ةە صۆفزۆع و صشمەدکزظنی ةەرژەوەنعی ظوژمن ًە كەڵەَ
ةعاخ ،ةە ڕاضذی ئەمە یاصیتىون و هەوڵعانە ةۆ گۆڕانکاری[ )).مەنذى]٢٧٪ :٣١٢٢ :
ڕۆمانی (ئەژظیها) ،هەوڵێکی ظیکەیە ةۆ ئەوەی غکطذی داکی کىرظ ًەناو غۆڕغعا نیػان ةعاخً .ەَ ڕۆمانەظا کارەکذەری ضەرەکی
"کەریم" ظوای ئەوەی پێىەنعی ضێکطی ًەگەڵ ئەو ژنەی ًە ماڵەکەیانعا کاریان ةۆ ظەکا ،هەیە .پاغان ةنەماڵەی ئەو ژنە هەڕەغەی
کىغذنی ًێ ظەکەن ،ئەویؼ ماڵىمنعاڵەکەی حێعەهێٌێر و ظەچێذە غاش ظەةێذە پێػمەرگە .هەرچەنعە هەمیػە ةیز و صەیاڵی ًە کن
"سێڕین" و منعاڵ ەکانیەدیً .ە ڕێی پەیڤەکانی ئەَ کارەکذەوە ظەدىانین ًە وادای غۆڕع و غۆڕغگێڕ ةگەین .ظەدىانین صىێنعنەوە ةۆ
ئەو ئەرکانەی ،کە سۆر حار غۆڕع ةەضەر کارەکذەرەکانی ظەضەپێنێ ،هاوکاخ ئەو ئەرکانە ظژی پزەنطیپەکانی غۆڕع و ةەرەنگارین.
((هەریم :من غۆڕغگێز نیم وهەرگیشیؼ ةۆ ئەوە صەڵم نەهزاوَ ةوىژَ و مبوىژن ,هەمىو ئەمانەی ئێزە صۆیان ةە غۆڕغگێڕ
ظەسانن .ظوهانعار ,ظەضذگێڕ ,وورظەفزۆع ,ظس و كاچاصچیەهانیؼ ,پێیانىایە هەر هەضێ غاری حێهێػر و ڕایوزظ و هادە ئێزە ,ئەوا
ظەةێذە غۆڕغگێڕ ,حەرظە پیاوهىژ ,ظاوێنپیظ ,ضیاضەدچیً ,ە پاڵ ًە صۆةىرظووانی صاوێنً ,ە پاڵ ظەَ و ظەضذپاهانی ةێگەرظً .ە پاڵ
غۆڕغگێزە ڕاضذەكینە و پێػمەرگە ضاظەهەظا ,هەمان ةەرگیان ًە ةەرظایە و دەرادێن ظەهەن ,ضنگ ظەرظەپەڕێنن هەغىفؼ ظەهەن,
ضەرةاری ئەمانەع ,صۆ ةە هەمىو غذێ ظەسانن ,هەضیػیان پێ پیاو نیە ,ڕاضذگۆ و غۆڕغگێڕە ڕاضذەكینەهان ,ئەمانە ظەةینن ,ظەغشانن,
چۆن و ةۆچیؼ ,دێوەڵیان ةىون ,هەچی ًێیان ةێعەنگن[ )).مىکزی :؟ ]٧٦ :ةەپێی ئەَ پەرەگزافەی ڕۆمانەکەً ،ەناو غۆڕغعا ظوو حۆر
ًە صەڵک هەن .کەضانێى غۆڕغگێڕی ڕاضذەكینەن و ظەیانەوێر وەکىو داکێک ًە ڕێی غۆڕغەوە پێناضەی صۆیان ةکەن .کەضانێکیؼ
ةۆ ةەرژەوەنعی صۆیان هادىونەدە ناو غۆڕع .ةۆیەیؼ غۆڕع غىێنێکە ةۆ کۆکزظنەوەی مزۆڤەکان حا ًە هەر چینێکی کۆمەڵعا ةن.
ةەاڵَ کارەکذەر پزضیار ًەةارەی حەوهەری غۆڕع ظەکا .ةۆچی غۆڕغگێڕە ڕاضذەكینەکان ئەو کەضە ضاصذانە ناةێنن؟ ئایا ئەو کەضانە،
کە ضاصذەن کاریگەری صەراپیان ًەضەر حەوهەری غۆڕغەکە و پەیامەکەیعا نییە؟ ةێگىمان غۆڕع ةەهۆی ئەَ کەضانەوە وادایەکی
ظیکەی ظەةێر .کەضانێک هادىون ةۆ پێناضەکزظنەوەی ةىونی صۆیان ،ةەاڵَ ئەَ پێناضەیان ظەضڕظرێذەوە .ئەَ کارەکذەرە پێػرت
ًەةەر مەدزضی و پاراضذنی ژیانی چۆدە ناو غۆڕع ،کەوادە غۆڕع و پێػمەرگایەدی و ةەرەنگاری پێناضەیەکی داسەیان ةە کارەکذەر
ةەصػیىە .هەةىونی پزضیار ًەةارەی حەوهەری غۆڕع ،هەوڵێکە ةۆ ًێکۆڵینەوە ًەةارەی صىظ و ةەها ڕەوغذی و ئایعیۆًۆژییەکان.
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ڕضذەی (من غۆڕغگێڕ نیم) ،ڕضذەیەکە ةۆ صۆظەرةاسکزظن ًە پێناضە و حەوهەری غۆڕع ،چىنکە غۆڕغێکە ةەهاکانی دان وەکى
مزۆڤ ظەکىژێر .کارەکذەر صۆی ًەناو کۆمەڵگە هەاڵدىوەً ،ە ظەضر ةەها و ضشای کۆمەڵگە و ظەضەاڵخ ڕایکزظووەً .ەوێؼ ظەةێذە
کۆدی کۆمەڵێک ةەهای غۆڕع ،کە هەوڵی کىغذنی ةەهاکانی مزۆڤ ظەظەن.
((من غۆڕغگێڕ نیم ,نەهادىوَ ةەغعاری غۆڕع ةوەَ! ةەاڵَ چی ةوەَ ًەَ پەناگایەظا دێوەڵ ةىوَ ,دەنها حیاواسیەهی من و
سۆرةەی صەڵوەهەی ئێزە ,ئەوەیە من ةێ ضڵوزظنەوە ,ةێ دزص دەنانەخ ةە ةێ غەرَ ظەڵێم :من ًە دزضانا هەاڵدىوَ!
سۆرةەع ظەڵێن :هادىوین ةەغعاری غۆڕع ةوەین[ )).مىکزی :؟]٨٤ :
کارەکذەری ئەَ ڕۆمانە ةە ئاغکزا ظانیپێعا ظەنێ ،کە ئەو غۆڕغگێڕ نییە ،ةەڵکى هۆکارێک ،کە دزضی مەرگە ئەوی ةەرەو ئێزە هێناوە.
ظەدىانین ئەوە ًە پػذی ئەو وغانە ةضىێنینەوە ،غۆڕع حەنگە ،مێژووی کىرظیؼ داکى ئێطذا ضەرغارە ةە حەنگ .حەنگێى ،کە
کۆدایییەکەی ظیار نییە .غۆڕع ةۆ ةەرگزییە ًە صۆ و صان .غۆڕع پەرچەکزظارە ةەرانتەر هێشێکی ةااڵظەضر .ةۆیەیؼ صەڵکانێى
ظەصشێنە ناو غۆڕع ةۆ ئەوەی ناضنامەی صۆیان ًەوێعا ظیاری ةکەن .هەرچەنعە ئەو غۆڕغە ةە هۆی چەنعین کەضەوە پزضیاری
ًەةارەوە ظروضر ظەکزێ .گەمە ةە ةەهاکانی غۆڕع ظەکەن .هەمیػە صەڵکانێک ًە ظواوە ظەوەضنت و ًە ظەضذکەودەکانی غۆڕع
ظەصۆن ،کەضانێکی ظیکە ظەةنە كىرةانی.
دووەم :شۆڕش و پاڵەوانە ساختەکان
ئاغکزایە ًەناو هەمىو غۆڕع و ةشوودنەوەیەکی ةەرەنگاری ،کۆمەڵێ پاڵەوان ظەرظەکەون .هێنعێک ًەو پاڵەوانانە پاڵەوانی
ڕاضذەكینەی غۆڕغن .هێنعێکی ظیکە پاڵەوانی ضاصذە و ظروضر کزاون .پاڵەوانی پفعراون .پاڵەوانگەًێک ًەضەر مانعووةىونی
ئەوانیرت گەیػذىونە ةەو ناسناوە .ئەظەب ةە گػذی و ڕۆمان ةەدایتەدی هەمیػە هۆکارێکن ةۆ ئەوەی پاڵەوان ظروضر ةکاخ و هاوکاخ
پاڵەوانە ضاصذەکان ئاغکزا ةکاخ(( .پاڵەوان هەڵکػانعنی صەڵکانێکە ةۆ ئاضذی صىاوەنع و پێگەکەیان ،ظاةەغی چىار حۆر ظەةن:
پاڵەوانی واكیعی ،کە صەیاڵ کۆمەهیان ظەکا وەکى عەنذەرە .ظووەمیان پاڵەوانی صەیاڵیین ،وەکى پاڵەوانەکانی ئەًیاظە و ئۆظێطەی
یۆنانی .ضێیەمیان ًە حۆری صىاوەنعە و ًە پێگەی صۆی ظاظەةەسێ و ًە واكیع نێشیى ظەةێذەوە .چىارەَ پاڵەوانێى ًەنێىان واكیع و
صەیاڵعایە ،هەرچەنعە پرت واكیعییە[ )).اًذىنخی ]٢٩٪ :٢٪٪٤ :هەمىو ئەو پاڵەوانانە ئەظەةیاخ ڕۆڵی ًە ظروضذکزظنیانعا هەیە .کەوادە
واكیع و صەیاڵ ظوو ضەرچاوەی ظروضذکزظنی پاڵەوانن .ئاماند ًێی ةەرسکزظنەوەی کەضانێکە ةۆ ئاضذێى ةەرسدز ًە ئاضذی کەضانی
ئاضایی .ئەفطانەی یۆنانییەکان چەنعین پاڵەوانی ظروضر کزظ ،ئەویؼ ةەصػینی ظەضەاڵخ و پیزۆسی ةىو ةەو پاڵەوانانە.
ڕۆمانی کىرظی ضەرظەمی غۆڕع ًە غاش ،ةە ظوو ظیىظا کاری کزظووە ،ظەكگەًی وەهامان هەن ئیػیان ظروضذکزظنی پاڵەوانەی
ضاصذە و غارکزظنەوەی ڕووە نارشینەکانی غۆڕع ةىوە ،ظەكگەًی ظیکەمان هەن هەوڵیانعاوە ڕووی ڕاضذەكینەی پاڵەوانە ضاصذەکان
نیػان ةعەن ،ئاغکزایان ةکەن .ئەو پاڵەوانەی وەها صۆی نیػانعاوە دىانای سۆر ًە دىانا ڕاضذەكینەکەی پرت ةىوە .هێشێکی ماظظی
سۆریان پێعەةەصػی .دەنانەخ ناوەکەیػی ناوێک ةىوە ،هەمیػە ظەالًەدی غۆڕغگێڕییان هەةىو .ئەو ظەكانە کەمن کە هەوڵیانعاوە
پاڵەوانە ضاصذەکانی ناو غۆڕع نیػان ةعەن .ئەو ڕۆمانانە سۆردزن ،کە پاڵەوانە پفعراوەکان نیػان ظەظەن ،ظرۆ ًەگەڵ مێژوو و
صەڵک و غۆڕع ظەکەن .ئەو ڕۆمانانە وێنەیەکی ناواكیعی کەضەکان ظەنەصػێنن ،هەمیػە وەکىو کەضانی فیعاکار و ئەفطانەیی
نیػانیان ظەظەن .ئەَ پاڵەوانانە هەمىو کێٌلضییەکانیان رەغارظراوەً .ە سۆرةەی غۆڕغەکان هەژار و نەظارەکان ظەةنە ضىودەمەنی،
کەضانی ماضذاوچی ظەةنە پاڵەوانی غۆڕع.
ًە غۆڕغعا پاڵەوانگەًێ پەیعاظەةن ،ةیز ًە چاکطاسی ناکەنەوە ،ةەغعاری ًە ڕووظاوەکان ناکەن ،ةەڵکىو هەمیػە صۆیان ًە پػر
رووظاوەکانەوە رەغار ظەظەن .ةێگىمان ئەمەیؼ ةۆ غکطذی صىظییان ظەگەڕێذەوە .من ًەَ ڕۆمانانەی هەوڵی ظەرصطذنی ڕووی
ڕاضذەكینەی پاڵەوانە ضاصذەکان ظەظەن ،ةە منىونە وەرگزدىوە .فەسای کۆی ئەو ڕۆمانانەی ًە غاش نىورساون ،فەسایەکی
غۆڕغگێڕانەیە ،ةۆیەیؼ هەمیػە ظەةێ چاوەڕێی ظەرکەودنی پاڵەوانەکان ةین .چىنکە هەر کادێ ناوی غۆڕع ظێر ،یەهڕاضر
ئەوەمان ةەةیزظا ظێر ،ئەوانەی غۆڕع ظەکەن پاڵەوانەکانن .ئەوانەی غۆڕع ةەرپا ظەکەن و ظەحىڵێنن ،ئەوە كارەمانەکانن،
کاریشماکانن ،ئەوەی حێی ضەرنخە ًە ڕۆمانی (ضەگىەڕ) و (کێىی مەسن)ظا ،ئەو ظیعە ڕۆمانطییە ةۆ غۆڕع و پاڵەوان دێک
غوێنعراوەً .ە ضەرەوە ةاضی چەمک و ڕەهەنعەکانی غۆڕغٌلن ًە ڕۆمانی (ضەگىەڕ) کزظ.
ً ە ڕۆمانی (کێىی مەسن)ظا ،کۆمەڵی کارەکذەرمان هەن ،هەمىویان هاوڕێن :هیىا ،غۆڕع ،کارسان ،ڕۆژگار ،ڕێتىار .ظەالًەدی
ناوەکان ،ظەالًەدی پاڵەوانتىونە ،ظەالًەدن ًە مزۆڤی ةەرس و كارەمان .هیىا ظەالًەدی ًە ئاواخ و هیىای گەًێک ةۆ ئاینعە ًە ڕێی
غۆڕغەوە ،غۆڕع کەرەضەیەکە ةۆ گەیػنت ةەو هیىا و ئامانخە ،ڕێتىار ظەالًەدە ًەو ڕێیەی ئەو پاڵەوان و غۆڕغگێڕانە وەکىو
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ڕێتىارێک پێیعا ظەڕۆنً .ەَ ڕۆمانەظا ظیىێکی ظیکەی غۆڕع و پاڵەوانەکانی غۆڕغٌلن نیػان ظەظاخ .ئەو کارەکذەرانەی ةە کێىی
مەسنعا هەڵعەکێػن صۆیان كىرةانین ،كىرةانی ئایعیۆًۆحیا و ریشةن .چىنکە هەمىو ئەوانەی ةە کێىی مەسنعا هەڵعەکێػین،
هەمیػە ڕكیان ةەرانتەر یەکعی هەیە .ةۆ منىونە ظوو کارەکذەری دێعایە (هیىا) و (غۆڕع) ،یەکەمیان ظەالًەدی غۆڕغێ نىێیە و
ئەویرتیان ظەالًەدی غۆڕغی ئەیٌىوًە .هەرظووالیان یەک ئامانخیان هەیە ،ئەویؼ ڕسگاری و ئاساظی و ضەرةەصۆیی ةۆ گەًی کىرظ.
((ڕۆژةەڕۆژ سەمینەی ًێکرتاسانی ئەو پەیىەنعییە صۆغرت ظەةىو ،هەرظووال هەنخەدی سۆریان ةۆ یەکرت ظەهێنایەوە ،ةەڵگەی ةێ
ةڕوایییان ظەصطذە ةەرظەَ صەڵکی ظەر و ظراوضێکانیانً ...ە ظوایییعا هەریەکە و کەودە ضەنگەرێک و غەڕی ظۆضذکىژیان ةەرپا کزظ.
ئەوەی هەیان ةىو ًە ظژی یەکرت ةە کاریان هێنا و هەڵیان ڕغر .هەرظووال پػذیان ةە ظۆضذانی گەڕەکە ظوورەکان ةەضذتىو ،دا
ظەهاخ ةێ هێشدز ظەةىون .ظۆضذە نامۆکانیان ةە صێزایی ًێیان هەڵگەڕانەوە و ًە غەو و ڕۆژێکعا سەةزی صۆیانیان وەغانع)).
[عەةعوڵاڵ ]٩٦ :٣١١٤ :چەمکی غۆڕع و پاڵەوان ًێزەظا وادا و ظەالًەدی ظیکەیان هەیە .غۆڕع هەوڵێکە ةۆ گۆڕینی ئەو واكیعەی
صەڵى دێیعا ظەژی ،ةەاڵَ ًێزەظا ظەةێذە وێزانکزظنی ئەو واكیعە ،ظەةێذە نائىمێعی ةۆ صەڵکً .ەَ ضذایٌە غۆڕغەظا دزص ًە هیىا
ةەهێشدز ظەةێر .پاڵەوانەکان منىونەیەکن ةۆ ةێ هیىایی و دزص ،نەن کزظنی کاری حىامێزانە .ئەَ غێىاسە ًە غۆڕع و پاڵەوانەکانی
ضەرًێػێىاوی ةەرهەَ ظەهێنێر ،ئەَ ضەرًێػێىاویە کارەضادی ةەظواوە ظەةێر .دزضەکان هەمیػە ئاماظەیییان هەیە(( :
 ڕاضذە ضیاضەدەکە ظرسێکی دێ کەودتىو. ظەةىوایە صێزا پڕةکزێذەوە. هی ڕۆژێک و ظووان نەةىو ...هی ئێمەیؼ نەةىو ةە دەنیا! یانی چی؟ ئێىەع ڕاضر و چەپ وەرگەڕانە ضەر ئێمە و ظرسەکەدان ةەرینرت کزظ! ئاصز ظەةىوایە ئێىە ًەگەڵ ئێمەةن. نەصێز ظەةىوایە ئێىە ًە ئێمە ظانەپچڕێن! ةەرهەراڵ ئێىە هەڵەدان کزظ و سۆر چىونە پێؼ. ئێىەع هەڵەدان کزظ و ًە ئێمە سۆر ظوورکەودنەوە[ )).عەةعوڵال]٢١٣ :٣١١٤ :ئەَ ظەالًەدانە ًەناو ڕۆمانی کىرظیعا گىمامنان ةەرانتەر غۆڕغەکان سیاظدز ظەکاخ ،ئاغکزایە غۆڕع ةزیذییە ًە هەوڵعان ةۆ
ظۆسینەوەی حیهانێکی نىێ ،ضەرەدایەکە ةۆ ظەضذەةەرکزظنی ئاساظی ةۆ دان ،ضەرةەصۆیی ةۆ واڵخ و نیػذٌلن ،ةەاڵَ کادێک داکەکانی
ناو غۆڕع ،پاڵەوانەکانی ناو غۆڕع ظەضر ًە یەصەی یەکعی گیز ظەکەن ،ئەوا غۆڕع ظژی ئەو ةنەمایانەی ًەضەری وەضذاوە
ظەوەضذێذەوەً .ە ڕوانگەی ڕۆماننىوص ئەَ غۆڕغانە ،غۆڕغن ةۆ چەواغەکزظنی چەمکی غۆڕعً ،ە ةنەڕەدعا ظژە غۆڕع ةىوە،
چىنکە ئەو ریشب و ئایعیۆًۆحیایانەی ًە غاش ظژی ڕژێمی ةەعظ غۆڕغیان ظەضر پێکزظةىو ،هاوکاخ غۆڕغیان ظژی یەکعیؼ
ظەضپێکزظةىو ،چىنکە کەضیان ئەویرتیان كتىوڵ نەةىو ،ئەگەریؼ ناچار ةىونایە ئەوا پەنایان ةۆ هێشی ظەرەکی ظەةزظ .ظەدىانم ئەو
غێىاسە ًە غۆڕع ةە غۆڕغی چەواغە ،نەن غۆڕع ةە وادا مۆظێڕنەکەی ریطاب ةکەَ ،پاڵەوانەکانیػی پاڵەوانی ضاصذەةىونە،
چىنکە نەیانذىانیىە ةزاکانیان ،کە ًە ڕووی ئایعیۆًۆحییەوە حیاواس ةىون كتىوڵ ةکەن .ئەوان چەنعین پاڵەوانیان وەکىو غۆڕغگێڕ
نیػانعاوەً ،ە ڕاضذیعا پاڵەوانەکان غۆڕغگێڕی ضاصذە ةىونە .ئەمە ئەوە ظەرظەصاخ غۆڕغەکانی کىرظ ،صاڵییتىونە ًە مەعزیفەی
غۆڕع ،ةەڵکىو ئەوەی هەةىوە ئایعیۆًۆحیاةىوە .مەعزیفەی غۆڕغگێڕی چییە؟ ئەَ مەعزیفەیە ةۆ ظیاریکزظنی غێىاس و حۆری
غۆڕغەکەیە ،ئەو ڕێىغىێنەیە کە غۆڕغەکەی ًەضەر ةىنیاظ ظەنزێر ،غۆڕغگێڕی ئەو ڕێیەیە ،کە مزۆڤەکان ةۆ گۆڕینی ئەو
واكیعەی هەیە ،پێڕە وی ًێ ظەکەن ،داکىو واكیعێکی ظیکە وەکىو ئەًذەرنادیڤ ةعۆسنەوەً .ەَ ڕۆمانەظا ظەرظەکەوێ غۆڕع ئەو
وادایەی ًە ظەضذعاوە ،چىنکە هەمىو کارەکذەرەکان ةەرەو کێىی مەسن هەنگاو ظەنێن ،کێىێک چەنع هەوراس و ضەصذی دێعایە،
ةەاڵَ ًە ڕیعا کارەکذەرەکان (پاڵەوانەکانی غۆڕع) هەمیػە ًە یەن ًە کەمینن ،ظواحار ئەوا چەمکی غۆڕع ةۆ ًەناوةزظنی یەکعی
ظەگۆڕن(( .ئە ظۆضذانەی کە دۆع ظەیانناضی و هەمىو کاخ ًەگەڵ یەکعیعا نادەةاةىونە و ةۆ یەن مەةەضر مٌیان ًەو کێىە مەسنە
ناوە .کەچی هەریەکە و ظەیەوێ وەپێؼ ئەوی ظی ةکەوێً .ەنێى صۆیانعا غەڕێکی غاراوە هەیە و ًە راڵی حۆغىصزۆغعایە)).
[عەةعوڵاڵً ] ٢٥٦ :٣١١٤ :ە کۆدایی ڕۆمانەکەظا ئەو ناکۆکییە ظەدەكێذەوە و ظەةێذە غەڕی ةزاکىژی ،غەڕێى دەنێ ًەپێناو ئەوەی کامیان
ضەرکزظەن و کامیان ظەةێ ةەرەو کێىی مەسن پێػکەوێ .ئەمە ظەضکاریکزظنی چەمکی غۆڕغە .کێػەکە ًەوەظایە غۆڕع وەکىو
ةڕیارظان و مىڵکعاری دەماغا ةکەین .چىنکە ةەپێی دێشەکەی مارکظ ةۆ غۆڕع ظەةێ کاخ و غىێن ةۆ غۆرع ظیاری ةکزێر ،وادە
غۆڕع وەکىو پێعاویطذییەکی مێژوویی هەژمار ةکەین(( .غۆڕع ةەمانا مۆظێزنەکەی ،وەک ًە غۆڕغی ئەمزیکی و فەرەنطیعا
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ظەیتینین ،ھەڵگزی چەنع صەضڵەدێکە کە ًە ھەمىو غۆڕغەکانی ظوای ئەَ ظوو غۆڕغەظا ظەةیرنێذەوە .گزنگرتین صەضڵەدی غۆڕع
"پێعاویطذیی مێژوویی" نییە ،ةەڵکى "ظامەسرانعنی ئاساظی"یە" .ظامەسرانعنی ئاساظی" ئەو دێشەیە کە ھانا ئارێنر ًە کذێتە
ةەناوةانگەکەیعا" ،ظەرةارەی غۆڕع" ،داوودىێیعەکاخ و ظژ ةە چەمکی مارکطیانەی "پێعاویطذی مێژوویی" ظایعەنێر[ )).فەداذ:٣١٢٢ :
ئینذەرنێر] کادێک سەمینەیەکی ئاساظ ًەناو غۆڕغعا نەةىو ئەوا کارەکذەرەکانی غۆڕع نادىانن ةەرگەی یەکعی ةگزن ،ناچار پەنا ةۆ
ًەناوةزظنی یەکعی ظەةەنً .ێزەظا ظەةینین چۆن پاڵەوانە ضاصذەکانی غۆڕع هەوڵی صۆضەپانعن ظەظەن .ظەمەوی ةڵێم
غۆڕغەکامنان پڕن ًە دىنعودیژی و کىغذنی یەکعیً ،ەحیادی ئەوەی هەوڵێک ةێر ةۆ ڕەصطانعنی ئاساظی ةۆ دان ًەناو غۆڕع،
هەمیػە غۆڕغگێڕەکامنان چەک و دفەنگیان پێیە و هەڕەغەی یەکرت کىغنت ًە یەکعی ظەکەن .ئەوانە ئەو پاڵەوانە ضاصذانەن ،کە
غۆڕع وەکىو ةەرژەوەنعی ظەةینن.
عەكڵی ظۆگٌلدیشَ یەکێکە ًەو نەصۆغیانەی وادایەکی نێگەدیڤی ةە غۆڕغی کىرظی ةەصػیىە ،هاوکاخ ئەمە ةىوەدە هۆی ئەوەی
پاڵەوانی ضاصذەمان ةۆ ةەرهەَ ةهێنێر .ڕاضذە ریشب و ئایعیۆًۆحیا ظوو ڕێن ةۆ ئەوەی نەدەوەکان ةە هۆیانەوە ةە ئاماند ةگەن،
ةەاڵَ کادێى ریشب و ئایعیۆًۆحیا ظەةنە ظۆگٌل ئەوە غۆڕع و کارەکذەرەکانی وادای ظیکە وەرظەگزن .ڕۆمانی (صاچی ضىور)ی
"رەمەکەریم عارف" ًە ضاڵی ( )٢٪٩٨ةە سمانی فارضی ةاڵوظەةێذەوە ،پاغان ةە کىرظی ًە ضاڵی ( )٢٪٩٩چاپ ظەکزێر .ئەَ یەکێکە
ًەو ظەكانەی ةە ڕوونی عەكڵی ظۆگٌلیی و ئایعیۆًۆحی ناو غۆڕغٌلن ًە ظەیەی هەغذای ضەظەی ڕاةزظووظا ةۆ وێنا ظەکاخ .هەمیػە
کەضانێک هەةىونە صۆیان وەکىو نىێنەری غۆڕع و کارەکذەرەکانی ناو غۆڕع ًە كەڵەَ ظاوە .کێػەکە ًەوەظایە غۆڕع داکی
ةەرهەَ نەهێناوە ،ةەڵکىو کارەکذەرەکانی ناو غۆڕع هەوڵیانعاوە ًە هێنعێ ةاةەدی گزینگ صۆیان وەکىو نىێنەر نیػان ةعەن.
هەرچەنعە ((مەضەًە گزینگەکان ناةێ نىێنەرایەدیتکزێن ،وەن ئایعیا ،گەرظوون ،ضىمتىي ،صىظا ،عەظاًەخ ،ڕورانیەخ .هەمىو
نىێنەرایەدیکزظنێک چ ًە ڕووی سمانەوە و چ ًە ڕووی ئیتطذمۆًۆژیاوە پڕۆضەیەکی هەڕەمەکیە ،نەن ئەمەنعە ،ةەڵکى دزضناکیػە)).
[ڕەفیم ] ٢٣١ :٣١١٧ :کێػەی غۆڕغی کىرظ ئەوە ةىوً ،ەژێز چەدزی کۆمەڵێ ئایعیۆًۆحیاوە ظەضذیان ةە غۆڕع کزظةىو ،ةۆیەیؼ
هێنعێ ًە کارەکذەرەکان وەکىو نىێنەری ئەو ئایعیۆًۆحیایە صۆیان منایؼ ظەکزظ .ئەَ منایػکزظنە هەوڵێک ةۆ صۆ ةە کاریشما
نیػانعان(( .مەرمىظ ژوورێکی ةچکۆًەی هەیە ،دۆسێ چەپەکە ..وا ةاغە ،مىدااڵ سۆر ظەکاخ .فاڵ ةۆ چارەنىوضی کىرظ ظەگێڕێذەوە!
ژوورەکەی ظوو ظەرگای هەیە ،ظەرگای چەپ هەمیػە ظاصزاوە ...مەگەر دەنیا صۆی و هىڕێ "پەروانە" ًەو ظەرگایە هامىغۆ ةکەن!
پەنخەرەیەکی ةچىکیؼ ظەڕوانێذە ڕۆژئاوا! وێنەی مارکظ و ئەنگٌظ و ًینینً ..ە ژوورەوە ةە ةەرسییەوە ةە ظیىارەکەظا ظاکىدزاون.
وێنەیەکی "ماو"یؼ ًەصىار ئەوانەوە ًەةەر صادزی صادزظاران هەڵىارساوە[ )).عارف ]٨٤ :٣١٢٣ :ئەَ کارەکذەرە وەکىو ضەرکزظەیەکی
غۆڕع ظەرظەکەوێر ،ضەرکزظەیەکە صۆی ًە پػر کۆمەڵێ ئایعیۆًۆحیاوە ،وەکىو مارکطیشًَ ،ینینیشَ ،ماویشَ غارظۆدەوە،
ظەیەوێ ناضنامەی غۆڕع ةەناوی ئەوەوە ةکزێر .ئەو ظەیەوێ ةتێذە نىێنەری ئایعیۆًۆحیا و ناضنامەی پاڵەوانی غۆڕع ةەو
ةتەصرشێر .ئەَ نىێنەرایەدییە هەوڵێکە ةۆ ظۆگٌلةىون ،ظەورووةەری صۆی كەناعەخ پێ ظەکاخ ،کە ئەو ظۆگٌلیەکە و ظەةێ ةاوەڕی
پێ ةهێنن .ةۆ ضەپان عنی کەضێذی صۆی ئەوە ًە مێػکی ظەورووةەری ظەچەضپێنێر ،کە ئەو ڕاةزظووی غکۆظارە و ةاوکیػی یەکێک
ةىوە ًە پێػمەرگە كارەمانەکانی غۆڕغی "غێط مەرمىوظ" ،ئەَ غاناسیکزظنە هەوڵێکە ةۆ ضەپانعنی صۆی و کەضێذی صۆی(( .نەصێز
هەر یەن هاوڕێ مەرمىظ هەیە و ناةی ةە ظوو ...ةەصػػی صىایە و ةە ئێمە عەدا کزاوە.
 ةاةەي ةاب هەر ظڵطۆسی کىرظ و کىرظایەدی ةىونە... ةاةی پێػمەرگەیەکی هەرە عەگیعی غۆڕغەکەی غێط مەرمىظ ةىو! ..هەر ًە صۆغەویطذی ئەویؼ ناونزاوە مەرمىظ! ةنەماڵەکەیان ًەضەر کىرظ ةڕاوەدەوە[ )).عارف]٨٤ :٣١٢٣ :ئەَ غکۆظاریەی ڕاةزظوو ةۆ ئەوەیە داکىو کەضی ظیکە نەدىانێ ًەضەر پاڵەوان ةىون ڕکاةەری ةکاخ ،چىنکە ئەو هەوڵ ظەظا صۆی
ةکا ةە ظۆگٌلیەن و ئیعی ًە سەین و ةیزی کەضانی ظەورووةەری ةۆ هەدا هەدایە مبێنێذەوە .ئەو ظەیەوێ وەکىو پاڵەوان ةنارسێر،
ةەاڵَ ًە ةنەڕەدعا ئەو پاڵەوانێکی ضاصذەیە ،چىنکە ًە ڕێی ئایعیۆًۆحیا و ظۆگٌلوە صۆی ةەضەر ظەورووةەریعا ظەضەپێنێر .کەوادە
غۆڕغێک ئەمە ڕاةەرەکەی ةێر ،چۆن ظەدىانێر داکٌلن ةۆ ةەرهەَ ةهێنیر ،پاڵەوانی ضاصذە هەوڵعەظا کەضانی ظەورووةەری ةە
کۆیٌە ةکاخ ،دەنانەخ ئەگەر ًە ظەضذی ةێر ،ژیان ًە پێناو صۆیعا ڕاظەگزێر .پاڵەوانە ضاصذەکان ،کە ةەرهەمی غۆڕغی ضەرغار ةە
ئایعیۆًۆحیان ،کەص وەکىو ظەسگایەکی نەگۆڕ دەمػا ظەکەن ،ظەیانەوێ ئەو ةاوەڕ و هەڵىێطذانە ًە ةیزی کەضانی ظەورووةەریان
ةچەضپێنن ،کە دەنێ ئەو هەیەً ،ە ظەرەوەی ئەو هیچ پاڵەوانێکی ظیکە نییە .پاڵەوانە ضاصذەکانی ناو غۆڕع ظژی کەضانی
ةیزکەرەوەی ناو غۆڕغن ،هەمىو ئەو کەضانەی کەژاوەی پزضیاریان ئاراضذەی پاڵەوانی غۆڕع کزظووەً ،ەناو ةزظوون .پاڵەوانی
ضاصذە کەضێکە ظەیان ماضکی هەیە ،ئەو ظەیەوێ کەضیی کەضانی ظەورووةەری ةکىژێر ،ةۆ ئەوەی ةە هیچ غێىەیەن نەهێڵێر
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پزضیاریان هەةێر .ةۆیەیؼ کادێى ًە ڕۆما نەکە کەضێکی وەکىو "ضیاةەنع" پزضیاری ظەةی و ناچێذە ژێزةاری هەمىو كطەیەکی ئەوان،
یان ڕوونرت ةڵێم ڕووی ڕاضذی ئەوان ظەسانێرً ،ەناوی ظەةەن و ظەیکىژن ،دەنانەخ وەکىو کەضێکی صۆفزۆع و صائین ةە غۆڕع
هەژماری ظەکەن .ئەَ کارەکذەرە یەکێکە ًەو کارەکذەرانەی هەوڵێ غکانعنی ظۆگٌلی ةىون ةە پاڵەوان ظەظاخ ،چىنکە ئەو کەضە و
ةیزظەکادەوە .ظەیەوێ ئەفطانەی پاڵەوانی غۆڕع دێکتػکێنی و ڕووی ڕاضذەكینەی پاڵەوانی ضاصذە نیػان ةعاخ" .ضیاةەنع"
کارەکذەرێکە ظەیەوی وەهمی پیزۆسی ریشب و غۆڕع و ضەرکزظە و پاڵەوان دێکتػکێنێر ،چىنکە "مەرمىوظ" وەکىو ضەرکزظەیەن
صۆی وا ظەرصطذىوە هەمىو رەكیلەدەکان ًە کن ئەوە .پاڵەوانی ضاصذە صۆی وەکىو کەضێکی داکگەرا و ةێ ڕکاةەر ظەةینێر ،ئەویؼ
ةۆ ئەوەی هەمىو غذەکان ًە ةەرژەوەنعی ئەوظا ةن و ةۆ صۆی ةێر .دەنانەخ پاڵەوانە ضاصذەکان ًەناو غۆڕغعا چاویان ًە نامىوضی
نێشیکرتین کەضیانەً .ەَ ڕۆمانەظا "مەرمىظ" ةۆیە "ظًێز" ظەکادە پاضەوانی کەضیی صۆی ةۆ ئەوەی ًەگەڵ صىغکەکەیعا ڕاةىێزێر.
((ئا ئاگاخ ًەَ ظًێزە صىغک ریشەع ةێ ،صەریکە صۆی ًی ظەگۆڕێ ،وای ةذەسێنە حارێکی ظی نەدىانی ًەةەرظەمذا چاو هەڵتێنێ .ةا
ةێ ،ةا صىغکە كەرپەکەی ةێ! ...ضەیزە ةۆ نەهاخ! ظوور نییە ئێطذا ًەژێز ظرەصذێکا صۆی ظاةێذە ةەر کەڵەگایەکی ظی ...ظەةێ
ةیتەضذیذەوە[ )).عارف ] ٨٤ :٣١٢٣ :پاڵەوانی ضاصذە ئاساظی ًە ةەڕەڵاڵیی داکەکەضی صۆیعا ظەةینێر ،ةە ةزوای ئەو ظەةێ هەمىان ًە
صشمەخ ئەوظا ةن ،چىنکە ئەو پیزۆسە ،ئەو نىێنەری ریشب و غۆڕغە ،ةەاڵَ ًە ڕاضذیعا ظژ ةە هەمىو ةەهایەکی مزۆڤانەیە ،پاڵەوانی
ضاصذە ظەیەوێ هەمىو غذێکی کۆمەڵ ةۆ صۆی ةتاخ .ةۆیەیؼ ظەةینین ًە سۆرةەی كۆناػەکانی غۆڕغی ڕسگاریضىاسی کىرظی،
غۆڕع ًە ڕێی ڕاضذەكینەی صۆیعا الیعاوە ،ئەویؼ ةۆ ةىونی پاڵەوانە ضاصذەکان ظەگەڕێذەوەً .ێزەوە غۆڕع حىظا ًە وەهمێک
غذێکی ظیکە نییە ،ةە هۆی ةىونی ئەو پاڵەوانە ضاصذانە ،غۆڕغەکانی کىرظ هەمیػە ظرسی دێکەودىوە و غەڕی ةزاکىژی ظروضر
ةىوە .ةۆ منىونە ًە کەردتىونی غۆڕغی ئەیٌىوي ًە ضاڵی ٢٪٧٥ظا ةۆ ةاڵی مەکذەةی ضیاضی و ةاڵی ضەرکزظایەدی ،هاوکاخ غەڕی
ةزاکىژی ًە ظەیەی هەغذای ضەدەی ڕاةزظوو ،هەمىو ئەمانە ةۆ ساڵتىونی عەكڵی پاڵەەوانی ضاصذە ظەگەڕێذەوە ،دەنانەخ سۆرحار
ًەناو یەن ریشب و ةشوودنەوەی غۆڕغگێڕیعا ئەمە ڕوویعاوە .هەمیػە پاڵەوانە ضاصذەکان صۆیان ةە نىێنەری ةەهای غۆڕع و
کۆمەڵ ظەسانن ،ةەاڵَ ًە ڕاضذیعا ئەوان ظژی ةەهای غۆڕع و کۆمەڵ ن .ةۆیەیؼ هەمیػە ًەناو ئەو ةشوودنەوە چەکعاریانەی ةەناوی
غۆڕغەوە ةەرپاکزاوە ،هاوکاخ صىظی ئەو ةشوودنەوە چەکعاریانە ظژە غۆڕع ةىونە .من ًێزەوە ظەگەەمە ئەو ةڕوایەی ئەو غەڕە
ةزاکىژیەی چ ًە ظەیەی هەغذا و چ ًە ظەیەی نەوەظی ضەدەی ڕاةزظوو ڕوویعا ًەنێىان ریشةە کىرظییەکان ًەضەر ةىونی ةۆچىونی
حیاواس نەةىو ًەمەڕ ظەضەاڵخ و ضیاضەخ ،ةەڵکىو ًەضەر ئەوەةىو هەریەکەیان ظەیىیطر ظەضەاڵخ ةۆ صۆی پاوان ةکاخ،
هەریەکەیان ظەیىیطر ةتێر ةە ظۆگٌلیەن و پاڵەوانێک ةەةێ ئەوەی کەضی ظیکەی كتىوڵ ةێر ،هەر یەکەیػیان ةۆ صۆةەهێشکزظن و
پرت ظەضەاڵخ پەی عاکزظن پەنایان ةۆ هێشی ظەرەکی ظەةزظ .ظەمەوێ ةڵێم هەمىو غەڕە ةزاکىژییەکان کۆمەڵێ هێشی ظەرەکی و
کۆمپانیای ًە پػر ةىوە .ةە ةڕوای من ئەظەةیادی ظەیەی هەغذا ،ةەدایتەدی ئەو ڕۆمانانەی ًە غاش نىورساون ،ظەكگەًی ناواسەن
(ًەگەڵ ةىونی دێتینی سۆرَ ًەضەر هىنەری گێڕانەوە و دەکنیکی ڕۆمانەکان) ،چىنکە هەوًێک ةىونە ةۆ کەغفکزظنی چەمکی غۆڕع
و رووی ڕاضذەكینەی پاڵەوانە ضاصذەکان .ئەو ظەكانە ئەوەمان پێ ظەڵێن ،غۆڕع هێنعەی هەوڵیعاوە کەضەکان ةکاخ ةە کۆیٌە و
هەضذی داکتىونیان ةکىژێر ،هێنعە هەوڵی نەظاوە دان ظروضر ةکاخ.
ئەنجامەکان
 .٢ئاما نخی غۆڕع ڕسگارییە ،ڕسگاری ًە دزص ،ڕسگاری ًە ژێز ظەضذەییً .ە هەر واڵدێک داکەکانی نەیانذىانی ئاساظیی ضیاضی و
کۆمەاڵیەدی پزۆضیطە ةکەن .ئەوا داکەکانی هەضر ةە ژێز ظەضذەیی ظەکەن .هەمىو ئەمانە هەنگاو ظەنێنن ةۆ ئەوەی ئایعیۆًۆژیا
داکەکان ةکەوێذە ةەر هەڕەغەوە.
 .٣ڕۆمانەکان ڕەصنەیەکی دىنع ًە غۆڕع ظەگزنً .ە حیادی ئەوەی غۆڕع ةۆ ةەرەنگاری ظوژمن ةێً ،ە حیادی ئەوەی غۆڕع ناضنامە
ةعادە داکەکان ،ةە پێچەوانەوە ًەالیەن هەنعێ کەضی ظەضەاڵدعاری ناو غۆڕع ناضنامەی داکەکان ،ناضنامەی غۆڕع ظەضڕظرێذەوە.
ڕۆمانەکان پزضیار ةۆ هەمان ڕووصطارەکان ،هەمان عەكٌیەدەکانی پێػرت ،هەمان عەكٌیەدی عەغیزەدگەری ظروضر ظەکا.
ً . ٤ەناو غۆڕغعا ظوو حۆر ًە صەڵک هەن .کەضانێى غۆڕغگێڕی ڕاضذەكینەن و ظەیانەوێر وەکىو داکێک ًە ڕێی غۆڕغەوە
پێناضەی صۆیان ةکەن .کەضانێکیؼ ةۆ ةەرژەوەنعی صۆیان هادىونەدە ناو غۆڕع .ةۆیەیؼ غۆڕع غىێنێکە ةۆ کۆکزظنەوەی
مزۆڤەکان حا ًە هەر چینێکی کۆمەڵعا ةن.
 . ٥پاڵەوانی ضاصذە ظەیەوێ هەمىو غذێکی کۆمەڵ ةۆ صۆی ةتاخ .ةۆیەیؼ ظەةینین ًە سۆرةەی كۆناػەکانی غۆڕغی ڕسگاریضىاسی
کىرظی ،غۆڕع ًە ڕێی ڕاضذەكینەی صۆیعا الیعاوە ،ئەویؼ ةۆ ةىونی پاڵەوانە ضاصذەکان ظەگەڕێذەوەً .ێزەوە غۆڕع حىظا ًە
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وەهمێک غذێکی ظیکە نییە ،ةە هۆی ةىونی ئەو پاڵەوانە ضاصذانە ،غۆڕغەکانی کىرظ هەمیػە ظرسی دێکەودىوە و غەڕی ةزاکىژی
ظروضر ةىوە.
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ملخص
هذا اًتزث هى مزاوًح ًعراضح دأثًن اًثىرج اًوزظًح عىل فزظ اًوزظ ،صاصح دٌى اًذٍ نرشخ يف اًثٌلنٌنٌاخ من اًلزن اًعرشًن صالي اًذمزظ اًوزظي يف اًختاي.
وًهعف إىل اًوػف عن دصىًز األهزاظ يف اًختاي ودىضٌس مفهىَ اًثىرج يف اًزواًاخ .إن مزعوظًح اًعراضح هٍ فزص األفزاظ األهزاظ واًثىرج همفهىمني
ثىرًني وفٌطفٌنيً .ذم اضذضعاَ منهخٌح احذٌلعٌح ًعراضح املفاهٌم املذهىرج ضاةلا .دنلطم اًعراضح إىل كطمني :اًخشء األوي نظزًح وًعرص مفاهٌم
األفزاظ واًثىرج .اًخشء اًثاين هى ظراضح عمٌٌح ًذصىًز امللادٌني األهزاظ هأفزاظ واإلغارج إىل هىًاخ األفزاظ وما ًطمى األةطاي يف أوكاخ اًثىرجً .هذا اًطتث ،
دطذضعَ رواًاخ اًثٌلنٌنٌاخ من اًلزن املايض همثاي.

Personal Identity, the Identity of Protagonist; from Kurdish Novels Written in the mountains during the
revolution of 1980s
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Abstract
This research is an attempt to study Kurdish Novels, especially those published in the 80s of 20th century during
the Kurdish revolt in the mountains. It aims at revealing the depiction of Kurds in the mountains and the
illustration of the concept of revolution in the novels. The limitation of the study is to examine the Kurdish
individuals and revolution as two revolutionary and philosophical concepts. A social methodology is used to
study the previously mentioned concepts. The study is divided into two parts: the first part is theoretical and
studies the concepts of individuals and revolution. The second part is a practical study of depicting the Kurdish
fighters as individuals and indicating individuals' identities and the so called heroes during revolution times. For
this reason, the published novels of the 80s of the last century are used as examples.
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