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ثوختة:
ئةم ليَكؤلَينةوة هةنطاويَكة بؤ تيشك خستنةسةر هونةرةكانى ثةخشانى ئةدةبيى كوردى لة ناوضةى خانةقي و
رِةنطدانةوةى لةسةر الثةرِةكانى طؤظارى (وريَزا)دا .لة رِيَطةيةوة تيشك دةخريَتة سةر ئاستى ئةدةبى و رِؤشنبريى و
بةرهةم و ئةديب و نووسةرانى ناوضةكة .ثةخشانيش بةطشتى و هونةرةكانى ثةخشانى كوردى بة تايبةت ،بةشيَكى
شاراوةى ئةدةبى ناوضةى طةرميان و طةرمةسيَرة ،بة هؤى رِؤذنامةنووسيي كوردييةوة بة شيَوةيةكى فراوان بالَوكراوةتةوة
و دةست بؤ هونةرة جؤراوجؤرةكانى دريَذكراوة ،كة ثيَويستة ئةو هونةرانة خبريَنة بوارى ليَكؤلَينةوةى ئةدةبييةوة و
بةرهةمةكان ليَكبدريَنةوة و خبريَنة بةرضاو و ئاستيان لة رِةوتى ثيَشكةوتنى ئةدةبى كورديدا ثيشانبدريَ.
كليلة وشة :ثةخشان ،ثةخشانى ئةدةبي ،طؤظارى وريَزا ،ثةخشانى رِؤذنامةنووسي.

ثيَشةكى :
رِؤذنامةنووسيي كوردى لة سةرةتاوة طؤرِةثانى يةكةمى بالَوكردنةوةى تيَكستى هونةرةكانى ثةخشانى كوردي بووة.
طؤظارى (وريَزا) وةكو بةشيَكى زجنريةى نةبضرِاوى كاروانى رِؤذنامةنووسيي كورديي باشوورى كوردستان دةسيت باالَى لة
بالَوكردنةوةى ئةدةب و هونةرةكانى ثةخشانى ئةدةبيدا بووة لة شارى خانةقى ،كة خاوةن ميَذوويةكى ديَرينى ثرِ لة
رِووداو و طةجنينةيةكى دةولَةمةندة لة بوارة جياوازةكانى سياسي و هونةرى و رِؤشنبريى و ئةدةبى و فؤلؤكلؤريدا.
نةبوونى ضاثخانة و باري سياسيي ناوضةكة هؤكارى بايةخدانة بة رِؤذنامةنووسي  ،كة تاكة دةرفةتة بؤ بالَوكردنةوةى
بةرهةمة هةمةرِةنطةكانى بوارى ئةدةب.
بؤ بةدةستهيَنانى ئاماجنةكان ،رِيَبازى ثةسةنى شيكارميان ثةيرِةوكردووة ،لة اليةكةوة بؤ ناساندن و دةرخستنى
كةرةستةكان ،لة اليةكيرتةوة بؤ شيكردنةوة و هةلَسةنطاندنى بابةتةكان.
كةرةستةى سةرةكي و سنوورى ئةم ليَكؤلَينةوةية سةرجةم دةقى ثةخشانى ئةدةبيي طؤظارى (وريَزا)ية ،كة لة شةش
ذمارةدا بالَوكراوةتةوة و ثؤليَنكردنى هونةرةكانى ثةخشانى ئةدةبى و دةستنيشانكردن و دةرخستنى ئاسيت ئةدةبييان.
ليَكؤلَينةوةكة لة ثيَشةكى و دوو بةش ثيَكهاتووة .بةشي يةكةم دوو تةوةرة ،تةوةرى يةكةم بؤ ناساندنى طؤظارى
(وريَزا)ية .تةوةرى دووةم ،ليَكؤلَينةوةية لة ضةمك و بنةماكانى ثةخشان .بةشى دووةم تايبةتة بة هونةرةكانى
ثةخشانى ئةدةبي لة طؤظارةكةدا .لة كؤتايشدا طرنطرتين ئةجنامةكان و ليستى سةرضاوةكامنان خستؤتةرِوو.
طرفتى ليَكؤلَينةوةكة لةوةداية هيض سةرضاوةيةك لةبارةى ئةدةب و رِؤذنامةنووسيي كورديي دةظةرى خانةقي لة
بةردةستدا نيية ،ضونكة تا ئيَستا ليَكؤلَينةوةيةكى ئةوتؤ بؤ ئةم دوواليةنة تةرخان نةكراوة سةرةرِاى كةمى ئةو
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سةرضاوانةى تايبةتن بة ثةخشانى كوردى .بؤية ئوميَد دةكةين ئةم ليَكؤلَينةوة كةليَنيَك لة ئةدةب و رِؤذنامةنووسيي
كوردي ثرِبكاتةوة.

بةشى يةكةم :
تةوةرى يةكةم  :ناساندنى طؤظارى (وريَزا):
ثاش ثرِؤسةى ئازادى عيَراق لة بةهارى سالَى  2003و رِزطاربوونى شارى خانةقى وةكو ناوضةيةكى كوردةواريي
خاوةن بنةماى شارستانييةت و رِؤشنبريى ،بووذاندنةوةي رِؤذنامةنووسي بةطشتى و رِؤذنامةنووسيي كوردى بةتايبةتى
هاتة ئاراوة  ،ضةند رِؤذنامة و طؤظار و ئيستطة و كةنالَيَكى كوردى لة ناوضةكةدا سةريهةلَدا ،ئةم طؤظارةش هةنطاويَكى
مةزنى بزووتنةوةى رِؤذنامةنووسي و ئةدةبيي كوردي بوو لةاليةن رِؤشنبريانى خانةقييةوة بالَوكرايةوة .
طؤظارى (وريَزا) وةك لة رِووى بةرطةكةيدا ئاماذةى ثيَكراوة (طؤظاريَكى وةرزى رِووناكبريى و ئةدةبى و كؤمةالَيةتى
طشتيية) .لة ذمارة ( )6-2ئةوةى بؤ زيادكراوة (كؤمةلَيَك رِؤذنامةنووس لة شارى خانةقني دةريدةكةن) ،هةمان ئةم
زانيارييانة بةتةواوى لة ناوةوةى سةرجةم ذمارةكاندا دووبارةكراوةتةوة .ذمارة ()1ى طؤظارةكة لة بةهارى  2006و
ذمارة (2و)3ى لة ئةيلوىل هةمان سالَ و ذمارة ()4ى لة بةهارى  2007و ذمارة (5و)6ى لة زستانى  2009دةرضووة.
هةمووى بةسةريةكةوة شةش ذمارةية لة ضوار بةرطدا.
خاوةن ئيمتيازى طؤظارةكة لة ذمارة ( ) 4-1مامؤستا جةعفةر (فازيل كةريم ئةمحةد)ة ،لة ذمارة (5و)6دا بووة بة
(جةمال ئةكبةر)  .سةرنووسةرى سةرجةم ذمارةكانى (جةمال ئةكبةر)ة .ستافى بةرِيَوةبردنى طؤظارةكة و
سةرنووسةرةكةى لة سةرةتاوة سةرجةميان خويَندكارى زانكؤ بوونة ،بةتايبةت خويَندكارانى بةشي زمانى كورديي
كؤليَجى ئادابى خانةقيي سةر بة زانكؤى سليَمانى ،لة ذمارة ( )3-1بريتيبوون لة (شةمالَ ئةمحةد ،ئةمني سالَح،
سةرحةد حسيَن ،جةالل ئةلياسي ،زانيار جةمال) ،لة ذمارة ()4دا (لةيال حمةمةد نوورى)ى بؤ زيادكراوة ،لة ذمارة
(5و)6دا لة جيَطةى (جةالل ئةلياسى و زانيار جةمال)دا ناوى (عةباس مةمحود و فريال حةسةن) دانراوة.
ستافى رِاويَذكارانى طؤظارةكة زؤرينةيان مامؤستاى زانكؤيني و خاوةن برِوانامةى ئةكادميني لة بوارى زمان و ئةدةبى
كورديدا ،لة ذمارة ( )4-1لةم كةسايةتييانة ثيَكهاتووة(:د.عيزةدين مستةفا رِةسوولَ ،د.فةرهاد ثريبالَ ،د.حمةمةد
زةهاوى ،د.ئيسماعيل ئيرباهيم سةعيد ،د.فوئاد حسيَن ،ساالر مةمحود ،شةهاب شيَخ تةيب ،جاسم حمةمةد عةىل،
ئوميَد شيَخ رِةحيم) .لة ذمارة(5و)6دا تةنيا (ساالر مةمحود ،د.حمةمةد زةهاوى ،د.فوئاد حسيَن ،ئيرباهيم باجةالَن)
لة ستافى رِاويَذكاراندا ماونةتةوة.
دةستةى هاوكارانى طؤظارةكة لة ذمارة () 1دا (ئيرباهيم باجةالَن ،رِزطار حاجى حةميد ،عةىل بريوةندى ،حةسةن
هةياس ،شيَركؤ فةقىَ حةسةن ،عةباس مةمحود ،عةزيز ياوةر ،توانا باجةالَن ،سؤران ثاالَنى ،بيَستون باجةالَن ،لةيال
حمةمةد ،شريين خانةقينى ،ئاراز فايةق ،هيَرِش سةنطةرى ،كوردؤ عةزيز ،ئارام حمةمةد) ،لة ذمارة (2و)3دا
(حمةمةد شاعري)ى بؤ زيادكراوة ،لة ذمارة ()4دا ناوى (سالَح هةالج) لةجيَطةى (لةيال حمةمةد و ئارام حمةمةد)دا
دانراوة .هةروةها لة ذمارة (5و)6دا لةجيَطةى (ئيرباهيم باجةالَن و عةباس مةمحود و شريين خانةقينى)دا (بابان
عةبدولكةريم) دانراوة .ستافى كارطيَرِى طؤظارةكة لة هةموو ذمارةكاندا (ئوميَد سةعدولَالَ و ساالر فايةق)ة ،كة ئةو
كاتة خويَندكارى بةشى زمانى كوردي بوون.
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طؤظارةكة لة ديزاينيَكى رِيَك و شياودا ثيَشكةشكراوة  ،بةرطى دةرةوةى سةرجةم ذمارةكان رِةنطاورِةنطة و نووسينى
ناوةرؤك و بابةتةكانى ناوةوةى رِةش و سثيية .ويَنةى نووسةر و ويَنةى ثةيوةست بة بابةتة ثيَشكةشكراوةكان بؤ بة
دكيؤمينت كردنيان لةطةلَ بابةتةكاندا بالَوكراوةتةوة .هةر بابةتيَك لة الثةرِةى تايبةتى خؤيدا دانراوة و هاوبةشي
بابةتيَكيرتى نةكراوة .طؤظارةكة دةستى بؤ هونةرى كاريكاتيَر و رِيكالمى بالَوكراوةكان دريَذكردووة و ويَنة و ئةلبؤمى
يادطارييةكانى تايبةت بة خانةقي لة هةموو كؤتا ذمارةكاندا بالَوكردؤتةوة .ثؤليَنكردنى بابةتةكان و دانانيان لة
طؤشةى تايبةتدا لة هةموو ذمارةكاندا بةرضاوة .قةبارةى فؤنتى تايثكردنى بابةتةكان يةك جؤرة و هةلَةى تايث لة
ناوةرؤكدا هةية .جطة لة ذمارة (2و ) 3سةرجةم ذمارةكانيرت لة رِووى بةرطى ناوةوةيان بابةت بالَوكراوةتةوة و لة
ناوةوةى بةرطى يةكةمى ذمارة ()4دا ئةم تيَبينيية نووسراوة (جطة لة ثةيامى (رِوانني) بابةتةكانى ديكة دةربرِى
بريورِاى نووسةرةكانيَتى و وريَزا ليَيان بةرثرس نيية .هةموو وةالَم و رِةخنةيةكيش لةسةر بابةتةكان بالَودةكةينةوة).
لة ذمارة (5و)6دا هامان تيَبينى نووسراوة و لة سةرةتاوة ئةمةى بؤ زيادكراوة (هةموو قةلَميَك دةتوانيَت بة ئازادى لة
وريَزا بنووسيَت .جطة لة ثةيامى (رِوانني) .)...ديزاينى ناوةوةى ذمارة ( )1لةاليةن (كاروان ياروةيس و عةباس
خانةقيين)يةوة دانراوة .ديزاينى بةرطى دةرةوةى ذمارة ( )3-1لة اليةن (ئةمحةد خؤشنووس)ةوة دانراوة ،ذمارة (-2
 )4ديزانى ناوةوةى (لةيال حمةمةد نوورى) دايناوة .لة ذمارة (5و)6دا ديزاينى ناوةوةى (عةباس بابان) دايناوة.
ديزاينةرى بةرطى دةرةوةى ذمارة ( )6-4ديار نيية و ئاماذةى ثيَنةكراوة.
سايزى ضوار بةرطى طؤظارةكة جياوازة ،سايزى ذمارة (20,5×29,5 )1سم  ،ذمارة (2و21,5×30 )3سم  ،ذمارة
(20,5×30 )4سم ،ذمارة (5و21×29 )6سم .ذمارة ()1ى طؤظارةكة  118الثةرِةية ،ذمارة (2و)3ى  114الثةرِةية،
ذمارة ()4ى  156الثةرِةية ،ذمارة (5و)6ى  148الثةرِةية .ذمارةكانى طؤظارةكة لة سىَ ضاثخانة لةضاثدراوة ،ذمارة
( )3-1لة دةزطاى ضاث و ثةخشى حةمدى ،ذمارة ( )4لة ضاثخانة و ئؤفيسيَتى كةمال ،ذمارة (5و )6لة ضاثخانةى
ضوارضرا .ترياذى طؤظارةكة ( )500دانةية بةزؤرى لة ناوضةكانى طةرميان و سليَمانيدا بالَوكراوةتةوة بيَ ئاماذةكردن
بؤ نرخةكةى.
لة ذمارة ()3-1ى طؤظارةكة هيض ئةدريَسيَك ديار نيية ،لة ذمارة ()4دا ئةدريَسى طؤظارةكة بةم شيَوةية (كوردستان:
خانةقى  -كؤليَجى ئاداب  -ليذنةى مافى مرؤظ لة خانةقى .كةالر  -بيناى شارةوانى كؤن  -كتيَبخانةى بيَدار) .لة
ذمارة (5و)6دا (كوردستان :خانةقى  -ليذنةى مافى مرؤظ  -نويَنةرايةتى رِؤذنامةنووسانى خانةقى .كةالر -
نووسينطةى طةرميانى سةنديكاى رِؤذنامةنووسانى كوردستان  -كتيَبخانةى بيَدار  -خاك).
بةطشتى ثيَرِستى بابةتةكانى طؤظارى (وريَزا) ضةند تةوةريَك دةطريَتةخؤى :رِؤشنبريى طشتى ،ميَذوو ،ليَكؤلَينةوة،
ديدار و ضاوثيَكةوتن ،زانكؤ و خويَندن ،ذن و خيَزان ،زانست ،مالَى شاعري و ئةديبان ،وةرزش ،ئةلبؤم ،كةلويَر ،رِوانني،
يادطارييةكانى شار ،وةرطيَرِان و ميَذوو ،دؤسيةى طةرمةسيَر ،رِيثؤرتاذ ،ديدورِةخنة ،وةرزش و الوان ،خانةوادة ،كةلتور،
رِاثؤرتة هةوالَ .بابةتة بالَوكراوةكان شارةزايانة دابةشكراوةتة سةر ئةم تةوةرانة و تيَكةلَكردنى بابةت دروستنةبووة.
ناوةرؤك و بابةتةكانى هةمةرِةنطة و خزمةتيَكى زؤرى ئةدةب و رِؤشنبريى دةظةرى خانةقي كردووة و بابةتى (ئةدةبى،
هونةرى ،رِؤشنبريى ،ميَذوويي ،سياسي ،كؤمةالَيةتى ،فةرهةنطى ،زانستى ،وةرزشى) بالَوكردؤتةوة .ئةمةش بؤخؤى
هةنطاويَكى مةزنى بوارى رِؤذنامةنووسيي كورديية لة ناوضةى طةرميان و طةرمةسيَردا.
زمانى بالَوكردنةوةى سةرجةم بابةتةكانى طؤظارةكة كورديية ،جطة لة دوو وتار و يةك ثارضة شيعرى عةرةبى لة
ذمارة (5و)6دا بالَوكراوةتةوة .دياليَكتى نووسينى بابةتةكانيش بة شيَوةزارى كرماجنى خوارووة و هةنديَجاريش بابةت
و شيعرى شيَوةزارى (طؤران) و كةلَهورِيي بالَوكردؤتةوة .سةروتارى ذمارة ( ) 1سةرجةم ئاماجنةكانى طؤظارةكة رِاشكاوانة
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دةخاتةرِوو و لةشيَوازيَكى كالسيكيدا ناونيشانى سةروتارةكة بة ديَرِيَكى شيعريي شيَوةزارى (طؤران) دةستثيَدةكا ،كة
شيَوةزارى خةلَكى ناوضةكةية:
وريَزا لة خةو ض فةصلَ خةواوةن

شنةى باى نةسيم طؤشةى سةراوةن

ناونانى طؤظارةكة بة (وريَزا) ثشرتِاستى ئاماجنةكانى دةكا ،كة بةم واتايانةديَت :بووذانةوة ،هةستانةوة،
رِاثةرِين ،كؤششكردن ،ذيانةوة ،بيَداركردنةوة .بةطشيت مةبةست لة دةرضوونى طؤظارةكة بووذاندنةوةى ناوضةى
خانةقيية لة هةموو رِووةكانةوة لةطةلَ تؤماركردنى ئةدةبيات و هةموو زانيارييةكانى كؤن و نويَى ئةم دةظةرة.
طؤظارى (وريَزا) بةهؤى طريوطرفتى ضاث و نةبوونى ضاثخانة لة خانةقى و نةبوونى سةرضاوةى دارايي و بودجةيةكى
ثيَويست بؤ دةرضواندنى ،نةيتوانيوة لةكاتى دياريكراوى خؤيدا دةربضىَ و هةنديَجار ضةند مانطيَك دواكةوتووة ،تا بة
يارمةتى و طرتنة ئةستؤى تاكة كةسي توانراوة دوا ذمارةى طؤظارةكة لة زستانى سالَى ()2009دا بالَوبكريَتةوة.
سةرةرِاى ميَذووي كؤنى رِؤذنامةنووسيي كورديي ناوضةى خانةقى ،كة دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكانى نيوةى دووةمى
سةدةى بيستةم و طةشةكردنى لة كؤتاييةكانى هةمان سةدة و سةرةتاى سةدةى بيستويةكدا ،بةالَم لة رِووى ديزاين و
ناوةرؤكةوة دةكرىَ دان بةوةدا بنةين ،كة طؤظارى (وريَزا) ثيشةييرت هاتؤتةئاراوة و هةولَيَكى نويَيي رِووناكبريانى
دةظةرةكةية لة بوارى رِؤذنامةنووسيدا .لةرِووى تةكنيك و ناوةرؤكةوة (وريَزا) يةكةم طؤظارى كورديي ثيَطةيشتووة لة
خانةقيدا  ،كة لة ئاستيَكى بةرزدا ثيَشكةش كراوة و تايبةمتةنديي طؤظاريَكى ثرِؤفيشنالَى هاوضةرخى سةردةمييانةى
تا رِادةيةك ثيَوة ديارة.

تةوةرى دووةم  :ضةمكى ثةخشان و بنةماكانى :
لة دنياى ئةدةبدا ،لة كؤن و ئيَستادا ،ئةدةب دابةشكراوةتة سةر دوو بةشةوة ،كة (شيعر و ثةخشان)ة .هةموو
ليَكؤلَةر و رِةخنةطرانى جيهان لةوةدا يةكدةطرنةوة ،كة جياوازى لةنيَوان ئةم دووبةشة لة رِووى رِوخسارةوة (كيَش و
سةروا)ية ،واتة ثةخشان كيَش و سةرواى نيية و ثيَضةوانةى شيعرة .لة رِووى ناوةرؤكةوةش ،ئةطةر سؤز و ئةنديَشة لة
شيعردا زالَيبَ ،ئةوة لة ثةخشاندا زياتر جةخت لةسةر بري دةكريَ و بة كؤلَةكةى سةرةكيي دادةنريَ ،ضونكة ((زمانى
ثةخشان زمانى ئةقلَ و رِوونى بري))ة(.)1
لةرِووى ثيَناسةى طشتيي ئةدةبةوة ،ثةخشان بة قسةيةكى زؤرى هونةريي رِيَكنةخراو دةوتريَ كة شيعر نةبيَ  ،بؤية

ئةدةبناسانى كؤنى عةرةب لة كؤنةوة وتويانة ((ثةخشان قسةيةكى بىَ كيَشة))( .)2مرؤظ لةو كاتةوة زمانى ثذاوة
طفتوطؤكانى لة شيَوةى ثةخشاندا بووة و بةرانبةرى تيَطةياندووة ،ئةمةش لةطةلَ ثيَشكةوتنى ذيانى مرؤظ و
كةشةكردنى شارستانييةتدا ثيَشكةوتووة ،كةواتة ((زمانى طفتوطؤ ،قسةيةكى طةياندةرة لة شويَنى خؤيدا و
بناغةكةى دارِشتنة ،بة سةرزار و بة شيَوةى الساييش ئةطيَرِيَتةوة ،كة (بري) بابةتى سةرةكيية لةو جؤرة دارِشتنة))(.)3
لة رِووى فةرهةنطى و واتاييةوة ،ثةخشان لة زمانى كورديدا بة شتيَك دةوتريَ كة بالَوبكريَتةوة ،واتة شتةكةى
ثةخشان ثةخشان كردةوة ،يا دةلَيَن :ثةخش و بالَوكردةوة .ئةم وشةية (ضاوط)ى ئةلفيية و ويَنةى زؤرة لة زمانى
كورديدا وةك (ثيَض ،ثيَضان .بيَذ ،بيَذان .ثةخش ،ثةخشان)( .)4لة فةرهةنطى كوردي -عةرةبيشدا بة ضةند جؤريَك
ليَكدراوةتةوة و بةم شيَوةية هاتووة :ثةخشان :نثر ،مبعثر ،مفروش ،مبدد( .)5هةروةها لة فةرهةنطى كوردى-عةرةبي-
ئينطليزيدا ،ثةخشان :نثر .)6(prose ،لة فةرهةنطى كوردى -فارسيدا :ثةخش :انتشار ،ثةخش بوون :ثخش شدن،
ثةخش كردن :انتشاردادن( .)7يان ثةخش :بالَو ،ثرذاو ،ثخش .ثةخشان :ثةخش ،بالَو ،نووسراو بةرانبةرى هؤنراو،
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نةسر،ثراكندة ،نثر مقابل نظم .ثةخشان بوون :بالَوبون ،ثرذان .ثةخشانكردن :بالَوكردن .ثةخشة :بالَظؤك،
ئينتيشارات( .)8ثةخشان لة سةرةتاوة دةستةواذةيةك بووة بؤ بالَوكردنةوة بةكارهيَنراوة ،دواتر لةسةر زارى رِؤشنبريانى
كورد كراوة بة (ناو) بؤ ئةو رِستة و نووسينانة كة شيعر و هةلَبةست نني .واتة ئةو نووسينانةى لةسةر الثةرِةى كاغةز
ثةخش و بالَودةكريَنةوة .ئةمةش رِيَكديَ لةطةلَ زمانى عةرةبيدا ،كة وشةى (نثر) بةكارديَنن و واتاى بالَوكردنةوة
دةطةيةنيَ ،ثاشان كرديان بة (ناو) ،كة دةستةواذةيةكة بةرانبةر بة وشةى (ثةخشان) بةكارديَ.
ثةخشان هونةر و شيَوةيةكى نووسينى ئةدةبي ية ،هؤش و هةستى مرؤظ ثيشاندةدا ،دةربرِى بري و سؤز و
هةلَضوونةكانييةتى ،بة زمانيَكى جوان و رِةوان و برييَكى سفت و ثيَكةوةبةسرتاو و رِيزبةندييةكى واتايي تةواو و
واتايةكى رِوونى بىَ ثيَض و ثةناى بىَ كيَش و سةروا ،كة دةشيَت اليةنى جوانكاريشي تيَدابيَ .لةاليةكيرتةوة دةتوانني
ضةمكى ثةخشان بةكورتى لةوةدا خبةينةرِوو ،كة بريتيية لة ((دةرخستنى ئاماجنيَكى دياريكراو ،بة هؤى رِستةى
ضةسثاو و دةربرِينى ساكارةوة بةجؤريَك كة دارِشتنى رِستةكان ثشت بة واتاى ئاشكرا و ديار ببةسنت و وابةستةى (بري)

دةبيَ و لةناو تومخةكانى بري و سؤز و ئةنديَشةدا ،بري ئاستى يةكةمى بايةخى ثةخشان داطري دةكا))( .)9جةختكردن
لةسةر رِةطةزى بري لة ثةخشاندا ئةوة ناطةيةنيَ ،كة شيعر بيَبةشة لة بري ،بةلَكو لة رِةطةزة سةرةكييةكاندا دوو رِةطةزى
هاوبةش لة نيَوان شيعر و ثةخشاندا هةية ئةويش (بري و سؤز)ة .ئاستى ثلةى بايةخدان بةم دوو رِةطةزة لة هةردوو
جؤرةكةدا جياوازى دةكةويَتة نيَواني ان ،لةو بنةمايةوة كة ((بناغةى ثةخشان برية و سؤز ياريةدةريةتى ،كةضى لة
هؤنراوةدا سؤز بناغةية و بري ياريةدةريةتى))(.)10
رِةخنةطرانى ئةدةب لةبارةى ئاسانى بةكارهيَنانى شيعر و ثةخشانةوة ئاماذةيان بةوة كردووة ،كة شيعر طوجناوترة
لة دةربرِينى اليةنى دةرووني و سؤز و هةست و نةستى ئادةميزاددا ،بةوةش دةردةكةويَ ،كة بةكارهيَنانى شيعر طرانرتة
لة ثةخشان ،بةالَم لة رِاستيدا هةرضةند بةكارهيَنانى ثةخشان ئاسانرت لة شيعر ديَتة بةرضاو ،كةضى ثةخشان طرانرتة
و كؤت و بةند و مةرجيَكى زؤرى ثيَويستة .سةرةرِاى ياساكانى كيَش كة شيعر وابةستةى بووة ،بةالَم ئازادييةكى تةواوى
هةية بةراورد بة ثةخشان ،ضونكة ثةخشان دوو بنةماى هةية و لة شيعردا بةرضاو ناكةويَ ،ئةو دوو بنةماية (لؤجيك و

رِوونيى تةواو)ة( ،)11نووسةرى ثةخشان دةبةستيَتةوة ،بؤية هةرضةند مةبةستى ثةخشان باالَبيَ ثيَويستة
رِيزبةندييةكى رِاست و رِوونيي تةواوى زمانى هةبيَ .كةضى شيعر دةتوانيَ ئازادانة خؤى لة رِيزبةنديي بري و
زجنريةبوونى و بةستنةوةيان بةيةكةوة و خؤى لة لؤجيك و طفتوطؤ و وتاربيَذيي ثةخشان رِزطاربكا ،بؤية ((هةرضةند
ثةخشان لة شيعر ئاسانرت ديارة ،بةالَم طرانرتة))(.)12

طةشةكردن ى ثةخشان و ثةرةسةندنى بةدريَذايي ئةو طؤرِانكارييانةى بةسةر رِؤشنبرييي والَتانداهاتووة و
تايبةمتةندييةكانى لة خؤبةستنةوة بة ئةو وابةستةيي و قالَببةندييةى شيعر ،بواريَكى فراوانى بؤ ئةو نووسةرانة
رِةخساندووة كة دةستيان لة شيعرنووسيندا نيية ،بؤية لةطةلَ سةرهةلَدانى ثةخشاندا دةرطايةكى واالَ لةرِووى ئةو
كةسانةدا كرايةوة كة لة دةرةوةى بازنةى ئةدةبدابوون .هةر ئةمةش هؤكاريَكى سةرةكيي بووذانةوة و تةشةنةكردنى
ثةخشان بوو بةشيَوةيةكى خيَرا ،تا وايليَهات بةشيَكى طةورةى ئةدةب ثرِبكاتةوة و ببيَتة مؤديَرنرتين شيَوازى نووسني لة
جيهاندا و ضةند ذانريَكى ئةدةبى نويَ و هاوضةرخ و مؤديَرن وةك هونةرى ثةخشان سةرهةلَبدا .ئةمةش ئاسانى و سووكى
شيَواز و ئةركى ثةخشان ناطةيةنيَ و لة ئامانج و تةكنيك و جوانكارى رِووتي ناكاتةوة ،بةلَكو ((ثةخشانيش وةك شيعر

هونةركاريي تيَدا دةكريَت و بة هونةريَكى ورديش ملمالنيَي لةطةلَ رِةوتةكانى داهيَناندا كردووة))(.)13
جؤرةكانى ثةخشان و دابةشكارييةكانيشى رِاوبؤضوونى جؤراوجؤر هةلَدةطريَ ،هةنديَ لةو بؤضوونانةش وابةستةى
بري و باوةرِ و تيَرِوانينيَكى كؤنة ،كة هيَشتا لة دابةشكارييةكانى ثةخشاندا باس لة كيَش وةك تايبةمتةندييةكى
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ثةخشان دةكريَ ،سةرةرِاى سةروا كة لة هةندىَ جؤردا بةرضاودةكةويَ .عةالئةدين سةجادى لةمبارةوة ثةخشان
دابةشدةكاتة سةر دوو بةشةوة :ثةخشانى سادة و ساكار ،كة دوورة لة هةموو شيَوةيةكى دةستئةنقةسيي رِةوانبيَذى.
ثةخشانى هونةرى-ئةدةبى ،كة هةموو اليةنة هونةرييةكانى تيَداية و هةموو شيَوةيةكى ئةدةبى لة خؤدةطريَ و دةبيَتة
دوو بةشةوة :ثةخشانى (مرجز) ،كة كيَشى هةية و سةرواى نيية .ثةخشانى سةروادار ،كة بةثيَى جؤرةكانى كيَش و

سةروايان هةية و لة سيَ جؤر ثيَكديَ :هاورِوو-متوازي و هاوسةر-مطرف و هاوكيَش-متوازن( .)14ئةم جؤرة دابةشكردنة
بةرثةضدانةوةى ئةو رِاستييةية ،كة (جياوازى لة نيَوان ثةخشان و شيعردا تةنيا كيَشة) ،بؤية بة دريَذايي ميَذووى
ئةدةبي جيهانى منوونةيةكى ثةخشانى كيَشدار بةرضاوناكةويَ  ،ئةطينا هةر زمانيَك لة ثيت و وشة ورِستة ثيَكديَ،
ئةمانةش خاوةن دةنط و ترثة و رِيتمن و هةنطاو وثيَ و برِطةيان هةية ،ئينجا لة ثةخشاندا بةكاربيَن يان لة شيعردا
جياوازييان ئةوةية ،لة شيعردا بةثيَى سيستةميَكى تايبةتى ياسادار بةكاردةهيَنريَ و جةختى لةسةر دةكريَ ،بةالَم لة
ثةخشاندا زمان رِؤلَى سةرةكى دةبينىَ بةبىَ سيستةمى ئةذماركردنى كيَش ،ضونكة ((كيَش دميةنيَكى سروشتيية بؤ

رِستة ،جا رِستة هةر رِستةيةك بيَت))(.)15

ثةخشان لةاليةنى شيَوةوة دةبيَتة دوو بةشةوة:
 -1ثةخشانى بةثاشبةند (مسجوع) واتة سةروادار.
 -2ثةخشانى رِةوان (املرسل) واتة بيَ سةروا.
لةرِووى ناوةرؤك و كاكلَى هونةريشةوة دةبيَتة دوو بةشةوة:
 -1ثةخشانى زانستى ،كة رِاستييةكانى زانني و زانستى ثيَدةردةبرِيَت.
 -2ثةخشانى هونةرى ،كة رِيَضكةى ئةدةبى طرتووة لة نووسيندا و دةبيَتة دوو بةشةوة:
ا -ثةخشانى دارِشنت ،كة بايةخ بة جوانى دارِشتنةكةى دةدريَ.
ب -ثةخشانى وةسفى يان بابةتى ،كة لةثةخشانى دارِشنت دةكؤلَيَتةوة(.)16
جؤريَكيرتى دابةشكردنى ثةخشان بةطشتى لة دوو جؤر ثيَكديَ:
 -1ثةخشانى زارطوتن ،واتة زارةكيي تؤمارنةكراو.
 -2ثةخشانى نووسراو ،ئةمةش دوو جؤرة:
ا -ثةخشانى فؤلكلؤرى ،سةرجةم ئةدةبى فؤلكلؤريي تؤماركراو دةطريَتةوة ،كة خاوةنةكةى ديار نيية.
ب -ثةخشانى نووسةران ،كة خاوةنةكةى ديارة .ئةم جؤرة بةطشتى دوو بةشة:
 ثةخشانى زانيارى. ثةخشانى هونةرى ،كة دوو جؤرة :ثةخشانى سةروادار و ثةخشانى ئاسايي(.)17ثةخشان بةطشتى ضةند تايبةمتةندييةكى هةية( :)18كيَش ومؤسيقا و سةروا لة ثةخشاندا رِةطةزى سةرةكى نيني،
بةلَكو ئ ةوةى هةية زياتر رِيتمى ناوةوةية ،سةرواش بةجؤريَكى جيا لة شيعر دةردةكةويَ ،ئةمةش تةنيا لة ثةخشانى
سةرواداردا ديارة .لةاليةكةوة ثةخشان وابةستةى برية ،ضونكة زمانى ئةقلَ و ذيريية و زمانةكةى دورة لة ئالَؤزى،
ئةركى شيكردنةوة و رِاظةكردن و دةرخسنت و ناساندنى زاراوة و بري و ضةمكةكانى هةية ،بؤية هونةرةكانى رِةوانبيَذى لة
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دارِشتنيدا كةمرت بةكارديَن ،ئةطةريش بةكارهاتن ئةوة بؤ رِوونكردنةوةى مةبةست و دواندنى هؤش ولؤذيكن .هةروةها
دارِشتنى دةق لة ثةخشاندا وابةستةى سيستةمة طراماتيكييةكانى هةر زمانيَكى دياريكراوة .لةاليةكيرتةوة
الساييكردنةوة لة ثةخشاندا خؤى بة قالَبيَكى دياريكراوةوة نابةستيَتةوة ،بؤية دةيان جؤر وتار و بابةتى نووسراويرت
سةريهةلَداوةتةوة بىَ ئةوةى ثيَوانةيةكى دياريكراويان هةبيَ .خةيالَ و تاقيكردنةوة و ئةزموونى تاكة كةسي وةك ضؤن
لة شيعردا طرنطة لة ثةخشانيشدا طرنطن ،بةالَم خةيالَ لة ثةخشاندا سنووردارة.
هونةرةكانى ثةخشانيش وةكو زمان ثةيدادةبيَ و طةشةدةكا و سست دةبىَ و لةناودةضىَ ،لة كؤنةوة بؤ ئيَستا ضةند
طؤرِانكارييةك بةسةر دوو لقة سةرةكييةكةى ئةدةبدا هاتووة ،هةندىَ لة هونةرةكانيان ئالَوطؤرِى ثيَكراوة و لة شيعرةوة
بووة بة ثةخشان يان هةر باويان نةماوة( . )19لةم تيَرِوانينةوة دةتوانني هونةرةكانى ثةخشان لة كؤندا بةم شيَوةية
ثؤليَنكةين :ثةندى ثيَشينان و قسةى نةستةق ،نوتق (خيطابة) ،حيكايةت و ئةفسانة ،نامة وناميلكة ،كتيَب ودانان.
هونةرة نويَكانى ثةخشانيش بريتني لة :وتار ،ضريؤك ،رِؤمان ،شانؤطةرى ،ذياننامة و بريةوةرى و ضةند

هونةريَكيرت( . )20بةشيَوةيةكيرت دةتوانني ثةخشان بة هةردوو جؤرةكةيةوة (زانيارى و ئةدةبى) بةم شيَوةية دابةش
بكةين :وتار ،خوتبة ،ضريؤك ،ضريؤكى كورت ،رِؤمان ،شانؤطةرى ،ذياننامة ،ثةندى ثيَشينان و قسةى نةستةق،
بريؤكة ،دانان ،ليَكؤلَينةوة ،نامة ،وةرطيَرِان ،ميَذوو ،وتوويَذة( .)21ئةم هونةرانة بةشى طةورةى ئةدةبى كوردى
ثيَكديَنن و هةريةكيَكيان رِؤلَ و طرنطي خؤيي هةية لة دةولَةمةنكردنى ئةدةبةكةدا ،كة ناكريَ ثشتطويَ خبريَن و تةنيا
بايةخ بة اليةنيَكى ئةدةبى بدريَ و بةشة طةورةكةى نةخريَتة ذيَر تيشكى ليَكؤلَينةوةى ئةدةبييةوة.

بةشي دووةم :
هونةرةكانى ثةخشانى ئةدةبى لة طؤظارى (وريَزا)دا:

سةرهةلَدانى رِؤذنامةنووسيي كوردى لة كات و سةردةم و بارودؤخيَكى تايبةتدا هؤكاريَكى سةرةكيي دروستبوونى

ثيَوةندييةكى بةهيَزة لة نيَوان ئةدةب و رِؤذنامةنووسيدا ،بةجؤريَك ئةستةمة لة يةك جيابكريَنةوة .شاعري و ئةديبانى
كورد دةسيت باالَيان لة كارى رِؤذنامةنووسي و بةرِيَوةبردنيدا هةبووة ،رِؤذنامةنووسيش هؤكاريَكى طةشةسةندن و
بةرةوثيَشضوونى ئةدةب و دةستنيشانكردنى سيماكانى بوو .لةرِيَطةيةوة ضةند ذانريَكى نويَى ئةدةبى جيهانى بؤ
يةكةجمار كةوتة بةرضاو رِؤشنبريانى كورد و ضةند ذانريَكى نويَى ئةدةبى كورديش بةتايبةت لة بوارى ثةخشاندا بؤ
يةكةجمار لة رِؤذنامةنووسيي كورديدا لةدايكبوو و رِاستةوخؤ بالَوكرايةوة ،بؤية رِؤذنامةنووسيي كوردى مؤركيَكى
ئةدةبى هةلَطرتووة و لة ئةجنامدا هؤكار بوو بؤ ثاراستنى شيعرى كؤن و نوىَ و نؤبةرةى ثةخشانى ئةدةبيي كوردى و
هونةرةكانى و بالَوبوونةوةيان و بوو بة سةرضاوةيةكى دةولَةمةندى تويَذينةوةى ئةدةبى(.)22
ثةخشانى ئةدةبى لة طؤظارى (وريَزا)دا بةثيَي طرنطييان لةم ضةشنانة ثيَكهاتووة :

 -1وتار :
وتار طرنطرتين و بةضيَذترين هونةرى ثةخشانى ئةدةبيية .وةك هونةريَك بنةماى رِؤذنامة و طؤظارة و ((ميَذووى
سةرهةلَدانى بةسرتاوةتةوة بة ميَذووى رِؤذنامةنووسييةوة))( .)23خويَندنةوةيةك بؤ ميَذووى رِؤذنامةنووسي ئةو
رِاستييةمان ثيشاندةدا ،كة وتار لة هةموو ضةشنة ئةدةبى و رِؤذنامةنووسييةكانيرت زؤرتر بةكارهاتووة و نووسةران
سةركةوتنيان تيَدا بةدةستهيَناوة .وتار وةك هونةريَكى نويَى ئةدةب لةرِيَطةى رِؤذنامةنووسيي كوردييةوة هاتؤتة ناو
جيهانى ئةدةبى كوردى و طةشةيكردووة و ذانرى نويَى بةدوادا ثةيدابووة ،ئةمةش زؤرجار تةنها بةسةر ئةدةبى
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كوردييةوة ثراكتيك ناكريَ  ،بةلَكو الى زؤر لة نةتةوةكان بةتايبةت لة رِؤذهةالَتدا بة هةمان شيَوة لة رِيَطةى
رِؤذنامةنووسييةوة لةدايكبووة و بة هونةريَكى نوىَ ئةذماردةكريَ ،ئةم هونةرة (لة ئةدةبى عةرةبيشدا نويَية و بةهةمان

شيَوة و لة هةمان رِيَطاوة ثيَي طةيشتووة)(.)24

هونةرى وتار جياواز لة هونةرةكانيرتي رِؤذنامةنووسي ،زياتر ثيَوةندة بة ئةزموون و تيَرِوانينى نووسةرةكةى بؤ
رِووداوةكانى دةوروبةر و ضؤنييةتى ليَكدانةوة و رِاظةكردن و شيكردنةوةى دياردة و بابةت و بةسةرهاتةكان يان
دةربرِينى بؤضوونيَكى تايبةتة  .ئةمةش بؤخؤى تيَرِوانينى جياواز لةبارةى ثيَناسةكردنى ديَنيَتة ئاراوة ،بةالَم
بةشيَوةيةكى طشتى وتار ((ئةو نووسينة ئةدةبييةية ،كة اليةنيَك لة اليةنةكانى ذيان دةطريَتةخؤ و ليَكدانةوة و
شيكردنةوةى طةىلَ مةبةست و بابةتى دروستكردووة .كة كؤمةلَىَ خاسيةت و شةقلَى هونةرى لة كورتربِى لة ضةند
ثةرِةيةك و زالَبوونى بري و بةشداركردنى سؤز و خةيالَ لة قالَبيَكى هونةرى و قالَبيَكى دياريكراودا كة طوجنان و
بةستنةوة لة بابةتةكة دروست بكات))( .)25هةروةها((وتار ثارضة ئةدةبيَكى ثةخشانة ،نة كورت نة دريَذ،
بةشيَوازيَكى رِوون ،بة زمانيَكى دلَكيَش لة بابةتيَك لة بابةتةكانى ذيان دةدوىَ))( .)26نووسةر لة نووسينى وتاردا

كاتيَكى زؤرى ناويَ و زؤرجار بةشيَوةيةكى خؤرِسك دةستدةداتة نووسينى و دةربرِين لة بري و بؤضوون وكةسيَتيي دةكا ،بة
شيَوازيَكى سادة و ساكار بابةتكة دادةرِيَذيَ و هةولَى ضارةسةركردنى دةدات بةبىَ قوولَبوونةوة و ضوونة ناو
تيَكرِاييةكان.
سةرةرِاى زؤرى ثيَناسةكانى وتار لة بوارى ئةدةب و رِؤذنامةنووسيدا ،بةالَم تيَكةلَبوونيَكى زؤر لةنيَوانياندا رِوودةدا.
ليَكؤلَةر و رِةخنةطرانى ئةدةب و رِؤذنامةنووسي هةولَيَكى باشيان بؤ جياكردنةوةيان داوة ،رِاوبؤضوونى جياوازيان
لةبارةيانةوة هةية ،بؤية لةرِووى رِؤذنامةنووسييةوة دةتوانني ئةم ثيَناسة بؤ رِوونكردنةوة بةكاربيَنني ((طوتار لة ذانرة
بةربالَوةكانى رِؤذنامةنووسيية بؤ ليَكؤلَينةوة و ناساندن ،بةرزكردنةوة و طةياندنى ثرسياريَكى دياريكراو بؤ كؤمةلَ،
كة لة ئةجنامدا زؤرجار دةبيَتة مشتومرِى زؤر .جا ض لةسةر ئةو ثرسيارةى لة طوتارةكة بةرزكراوةتةوة ،ض لةسةر

ناوةرؤكى طوتارةكة))( . )27كةضى لةرِووى ئةدةبييةوة دةبىَ وتارى ئةدةبى ((جؤرة شاعرييةت و بةهرةيةكى تيابىَ و
نووسةر زؤر لةخؤى نةكات بؤ نووسينى و لة مةرجة سةرةكييةكانى تةكنيكى هونةرى و خودى نووسةر دةربرِينة))(.)28
وتار لةسةر سيَ كؤلَةكة هةستاوة(( :سةرجندان لة ذيان ،وردبوونةوة لة دياردةكانى ذيان ،رِامان و تيَفكرين لة
ماناكانى ذيان)) ( . )29بةطشتيش لة يةك شيَواز و لة يةك بةرطدا دةرناكةويَ  ،بةلَكو هةمةرِةنطة و جياوازة و دةقةكةى

دابةش دةبيَ بؤ ((سةرةتا و ناوةرؤك و كؤتايي))( .)30جؤرةكانيشى لة كؤنةوة دابةشكراوةتة سةر دوو جؤر (وتارى خودى

و وتارى بابةتى) .لة رِووى زمان و جؤرةوة دابةشدةبيَ بؤ (وتارى زانستى و وتارى رِؤذنامةنووسي و وتارى ئةدةبى)(.)31
لة كارى رِؤذنامةنووسيدا وتارى ضاثةمةنييةكانيش دووجؤرى طشتى هةية (وتارى رِؤذنامةوانى و وتارى دارِشنت)(.)32
طؤظارى (وريَزا) دةسيت باالَى لة بالَوكردنةوةى وتاردا هةبووة ،الثةرِةكانى بةم هونةرةى ثةخشان رِازيَنراوةتةوة،
كة بةرهةمى بري و هزرى رِؤشنبريانى خانةقي و دلَسؤزانى دةرةوةى دةخاتةرِوو .وةك طؤظار و رِؤذنامة كوردييةكانى ثيَش
خؤى ،وتارى بة برِبرِةى ثشتى كارى رِؤذنامةنووسي زانيوة و بايةخ و طرنطييةكى باشى ثيَداوة .ديارة ئةم كارة بةم شيَوة
فراوانة بؤ يةكةجمار لة ناوضةى خانةقيدا ئةجنامدراوة و هةنطاويَكى بيَهاوتاى ميَذووى رِؤذنامةنووسيي كورديي
دةظةرةكةية .رِؤشنبريان ،ئةديب و نووسةران ،رِؤذنامةنووسان ،مامؤستايانى زانكؤ ،خويَندكارانى كؤليَجةكان ،بةشى
طةورةى كارى طؤظارةكةيان لةئةستؤدابووة ،وتارى هةمةرِةنطيش لة بري وهزرياندا لةدايكبووة و لة طؤظارةكةدا
رِةنطيدا وةتةوة .بابةتى وتارةكان هةمةرِةنطة و ثةل بؤ زؤر مةبةست و ناوةرؤك دةهاويَذيَ ،بؤية ليَرةدا ضةند جؤريَكى
وتار لةرِووى مةبةست و ناوةرؤكةوة دةخةينةرِوو و منوونةيان بؤ ديَنينةوة.
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 وتارى سياسي :ئةو وتارةية كة بابةتى سياسي لةخؤدةطرىَ ،زؤرجار لةاليةن كةساني سياسي و حيزبييةوةدةنووسريَ بةمةبةستى شيكردنةوة و ئاشكراكردن و جيَطريكردنى ئايديايةك .ئةم جؤرة وتارة لة طؤظارى (وريَزا)دا
بةرضاوة ،بةالَم بةطشتى وتارةكان بؤ مةبةسيت طشتى يان نةتةوةيي و لة بةرذةوةندى كوردداية ،خزمةتى سياسةتى
كوردى لة ناوضةكةدا كردووة بيَ ناو هيَنانى هيض ثارتيَكى سياسيي .بؤ منوونة لة ذمارة(5و)6ى طؤظارةكةدا ضةندين

وتارى سياسى بالَوكراوةتةوة بؤ ليَداوان و ناساندن و باسكردنى سياسةت بةطشتى( .)33هةروةها باسكردنى بارى
سياسيي عيَراق و ثالن و سرتاتيذى والَتة زهليَزةكان و ئةمةريكا و هةلَةكانيان لة ناوضةكةدا( .)34لةاليةكيرتةوة
طؤظارةكة بارودؤخى سياسيي باشوورى كوردستانى بةطشتى خستؤتة ذيَر تيشكى ليَكؤلَينةوة و دةربرِى خواست و
ئاواتةكانى ميللةتى كوردبووة بؤ مافى ثيَكهيَنانى دةولَةتيَكى سةربةخؤ بة رِةزامةندى والَتة طةورةكانى جيهان(.)35

بارى سياسيي ناوضةى خانةقى بةتايبةت ثاش رِوودانى ضةند ئالَؤزييةك لة ناوضةكةدا و سةرهةلَدانى ضةند
كيَشةيةكى سياسي و ماددةى () 140ى دةستوورى عيَراقى فيدرالَ و داهاتووى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى
هةريَمى كوردستان  ،بابةتيَكى فراوانى الثةرِةكانى طؤظارةكةى داطريكردووة بةتايبةت لة بابةتى وتاردا .ديارة
ناونيشانى وتارةكانيش رِوونكردنةوةيةكى رِاست و رِةووانى مةبةست و ناوةرؤكي ئةو وتارانةية .بؤ منوونة نووسةر
(عةلي حسيَن) لة وتارى ( كيَشةى خانةقي لة رِووداوةكانى ئةم دواييةدا) باس لة تةبايي و يةكطرتنى ثيَكهاتة
نةتةويي و ئايينيية هةمةرِةنطةكانى شارى خانةقي دةكات و ئةو كيَشانةى رِووبةرِووى ناوضةكة بووةتةوة و بة زمانيَكى
سادة و ساكار دةنووسيَت ((لة سايةى ئازادى و دميوكراتى و حوكمرِانى كورد لةو شارة خؤشةويستةدا طةليَك ثيَشكةوتنى
بةرضاو هاتؤتة ئاراوة و هيض جياوازيةكيش لة نيَوان ثيَكهاتة نةتةوةيي و ئايينيةكانى شارةكةمان نةبووة و نةكراوة،
بؤ ئةوةش ميَذووى دوور و نزيك طةواهى ئةو رِاستيية دةدةن.)36( ))...
 وتارى كؤمةالَيةتى :بابةتى وتارى كؤمةالَيةتى دياردة سةردةمييةكان دةطريَتةوة كة ثيَوةندي بة كؤمةالَنىخةلَكةوة هةية ،ئيرت ئةو دياردانة هةرشتيَكيبَ لةناو كؤمةلَدا سةريهةلَدابيَ ،نووسةريش ئةنداميَكة لةو كؤمةلَة

((لةبةر ئةوة دةورى كارليَكةر و كارتيَكراو دةبينىَ))( .)37طؤظارى (وريَزا) طؤشةيةكى تايبةتى لة ذمارة ( )1و
(2و) 3دا بؤ وتارى كؤمةالَيةتى تةرخانكردووة لة ذيَر ناونيشان (ذن و خيَزان) و (خانةوادة)دا ،لة هةر ذمارةيةك ضةند
وتاريَكى بالَوكردؤتةوة و بةطشتى بابةتى كؤمةالَيةتى( )38و ثيَوةنديية كؤمةالَيةتييةكانى باس و ثيَشانداوة(.)39
رِؤلَى ذن لة كؤمةلَطةى كوردةوارى و بةرزنرخاندنى ،ثانتاييةكى باشى وتارةكانى وةرطرتووة و بةتيَروتةسةلَى
باسكراوة( .)40هةروةها باسكردنى رِةوشى ذنان( ،)41شكاندنى بيَدةنطييان لة ئاستى ئةو زولَم و ستةمةى ليَيان دةكرىَ،

بةتايبةت لة ذيانى خانةوادةيي و لة اليةن هاوسةرانيانةوة بة ناوى خزمايةتى(.)42بؤ منوونة ووسةر (وةصفية بةنى
وةيس) لة وتارى (نابىَ ذن بيَدةنط بىَ)!..دا ،بؤ بةرطري لة ذنان دةلَيَت(( :رِؤذى 8ى مارسيش وةكو هةموو رِؤذةكانيرت
هةلَدىَ و جياوازتر نيية ،مةطةر بةو الفيتانة جيابكريَتةوة كة ئيَمةى ذن بؤ ثريؤزكردنى ئةو بؤنةية هةلَيواسني .كة

الثةرِةكانى ئةم رِؤذة هةلَدةدةينةوة ،هيَشتا ديَرِةكانى ثرِ ماتةمن و داستانى كارةكتةرةكانى بة خةمبارييةوة دةطيَرِنةوة
كة بة ئاواتةكان شاد نةبوو .)43())...مندالَيش شويَنى تايبةتيي خؤيي لة كؤمةلَطةدا هةية و خانةوادة رِؤلَى سةرةكى

لة طةشةكردنياندا دةبينىَ( ،)44ئةركى ثةروةردةكردنى منداالَنيش دةكةويَتة ئةستؤى سةرؤكى خانةوادة و دواتر
دةسةالَت و حكومةت( ، )45ضونكة ئةركى سةرؤكى خانةوادة تةنيا ئةوة نيية بة باوك يان دايكى مندالَ بناسريَن ،كة

ئةوة كاريَكى ئاسانة ،بةلَكو ئةركى طةورةى لة ثةروةردةكردنى منداالَنداية .لة وتارى (بوون بة باوك ئاسانة،
باوكايةتى طرانة!)ى (حمةمةد سابري كةمر)دا،نووسةر بة شيَوازيَكى ناوازة و ثرِ لة سؤز باسي باوكايةتى و ئةركة
ثريؤزةكةى دةكات لة ثةروةردةكردنى منداالَندا  ،بؤية لة هةندىَ شويَندا وتةى رِاستةوخؤى ئارِاستة دةكات ((كاتيَك كة
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هةلَطرى وشةى باوكيت بةو هةموو مانا ثريؤزةيةوة كة سةرانسةرى جيهان لة بةرامبةريدا مل كةضن ،باوك بةرامبةر بة
منالَ ثرِة لة جوانى  ،ثرِة لة خةيالَ و ئةنديَشة و بةهرة و خوليا و ئارةزوو.)46())...
 وتارى رِؤشنبريى :ئةو وتارةية كة باس لة رِؤشنبريى و ئاستى رِؤشنبريي و كيَشةكانى دةكا ،ئةمةش ثيَويستى بةليَكؤلَينةوة و بةدواداضوون و دؤزينةوةى ضارةسةرة .طؤظارى (وريَزا) بايةخي تايبةتى بةم بابةتة داوة ،لة بنةماى
ئةوةى كة خويَندكارانى زانكؤ دةستى باالَيان لة دةركردنى طؤظارةكةدا هةبووة .بؤية طؤشةيةكى تايبةت لةذيَر ناوى
(زانكؤ و خويَندن) لة ضوار بةرطى طؤظارةكةدا جيَطرية .بابةتةكاني ئةم بةشة تةرخانكراوة بؤ باسى زانكؤ و
خويَندكاران وضؤنييةتى بةروثيَشضوونى ئةم ناوةندة لة ناوضة تازة رِزطاركراوةكانى كوردستاندا( .)47لة اليةكةوة

كيَشةى خويَندن و مامؤستا وخويَندكار بووة بة جيَطةى سةرنج و رِةخنة بة مةبةستى ضارةسةركردن( .)48لة اليةكيرتةوة
هاندانى خةلَكى دةظةرةكة بةرةو خويَندنى كوردى بؤ ثاراستنيان لة تةعريب كردن ،لةم بارةوة (بيَستون باجةالَن) لة
وتارى (تةعرييب مناالَمنان بة دةستى خؤمان)دا باسي ئةم كيَشة دةكات و ضةند ثرسياريَك دةورووذيَنىَ و وةالَميشيان
دةداتةوة و دةلَيَت(( :ئايا دةبىَ هؤكارى سيحرى زالَبوونى زمانى عةرةبي بةسةر زمانةكةماندا ضيبيَت؟ ئايا بة ليَشاو
هاتنى عةرةبةكانى ناوةرِاستى عيَراق بؤ كوردستان هؤكارة بؤ ئةو زالَبوونة؟ بةرِاى من نةخيَر ،ضونكة طةر خيَزان و
بوارى ثةروةردة كةمتةرخةم و بيَدةربةست نةبوون هةرطيز زمانى كوردى رِةسةن بريناكةن و كلتوورى نةتةوةيرت ناتوانيَت

بة ئاسانى بةسةر كلتورةكةماندا زالَبيَت.)49())...
ي و بنةماكانى
 وتارى زمانةوانى :ئةو وتارةية كة ثسثؤرِيَكى زمانةوانى لةبارةى زمان و رِيَزمانةوة دةينووس َشيدةكاتةوة يان اليةنة شاراوةكانى دةخاتةرِوو .لة طؤظارى (وريَزا)دا تةنها سىَ وتارى زمانةوانى بالَوكراوةتةوة .دوو
وتار لةبارةى ئةلفوبيَى كوردي و التينييةوة(.)50دواتر دكتؤر ئةورِةمحانى حاجى مارف ،كة ئةو كاتة (سالَى )2006
مامؤستاى وانةبيَذ بووة لة كؤليَجى ئادابى خانةقى ،بة ثشتبةسنت بة ضةندين سةرضاوةي ئةكادميى ،وتاريَكى
بالَوكردؤتةوة لةبارةى ميَذووى ئةو سةرضاوانةى لة كوردستان و يةكيَتى سؤظيَت و ئةوروثا و ئةمريكادا باسي زمان و

رِيَزمانى كوردييان كردووة (.)51

 وتارى ميَذوويي :ئةو وتارةية كة ميَذوو و الثةرِة نهيَنييةكانى هةلَدةداتةوة و دةيكاتة كةرةستةيةكى خاوىبابةتةكة يان بؤ يةكةجمار ميَذووى ثرشنطدارى نةتةوةيةك ،كةسايةتييةك ،ناوضةيةك ،رِووداويَك وةكو دكيؤمينت
تؤماردةكا .طؤظارى (وريَزا) بايةخى باشى بةم جؤرة وتارة داوة و طؤشةيةكى تايبةتى لةذيَر ناوى (وةرطيَرِان و ميَذوو)ى
بؤ تةرخانكردووة ،ضةند بابةتيَكى لةبارةى ناوضةكانى طةرميان و طةرمةسيَر بالَوكردؤتةوة .ئاسةوارةكانى حةوش
()56

كورِى( .)52كرماشان( ،)53ناوضةى بنكورة( ،)54ديَى مةمحود قةجةر( ،)55شاخى مروارى
ميَذوويي و ئةلبؤمى ويَنةكان كة لةهةموو ذمارةكاندا لة ذيَر درومشى (ميَذوو)دا بالَوكراونةتةوة.
 -وتارى زانستى :ئةو وتارةية كة ليَكؤلَينةوة لة بوارة زانستييةكاندا ئةجنام دةدا ،بؤ خستنةرِووى نهيَنيية

و ضةند بابةتيَكيرتى

زانستييةكان يان رِوونكردنةوةى بابةتيَك لةهةر بواريَكى زانستيدا .طؤظارى (وريَزا) ضوار وتارى زانستيي
بالَوكردؤتةوة .دوو وتاريان وةرطيَرِانى بابةتى كؤثيكردنى مرؤظ( )57و بةسةرهاتى لةناوضوونى (ديناسؤر)ةكانة(.)58

دوو وتارةكةيرت لةبارةى نةخؤشي ئيَسك( )59و دةوا ودةرمانى كوردةواريية(.)60
 وتارى ئةدةبى :وتاريَكى خوديية بة زمانيَكى هونةريي ثرِ لة سؤز و ئةنديَشة لة ئةزموونى نووسةرةوة سةرضاوةدةطرىَ و خيَرا دةنووسرىَ و ثيَشكةش دةكرىَ .ئةم جؤرة وتارة ((زادةى خؤ خواردنةوة و رِامان و هةست و وروذاندنيَكى لة
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ميَذينةية و لة ساتيَكى دياريكراودا لة دايك دةبىَ ،نووس ةر (خودى) خؤى تيَدا دةنويَنىَ و جوانكارى لة رِيَطةى وشة و
دةستةواذةى خةيالَى و وروذانى خويَنةر بة هةست و نةستيَكى ناسك دةخاتةرِوو ))(.)61
هةرضةند لة طؤظارى (وريَزا)دا بةشيَك بؤ ئةدةب بةطشتى دانراوة لة ذيَر ناوى (مالَى شاعري و ئةديبان)دا ،بةالَم
لةم بة شةدا زؤرتر بايةخ بة بالَوكردنةوةى شيعر دراوة بةرانبةر بة ثةخشانى ئةدةبى و هونةرةكانى .ئةوةى كة هةية
تةنها لة ذمارة ()1ى طؤظارةكةدا دوو ثارضة وتارى ئةدةبى بالَوكراوةتةوة( .خالد ئةسكةندةر) لة ثارضةيةكى كورتدا
نائوميَدى و حةسةرةتةكانى خؤى بة شيَوةيةكى هونةريي بةرزى ثرِ لة هةست وسؤز و ئةنديَشةى فراوان و وشةى
هةلَبذاردةى ئةدةبى ثيَشكةش دةكا  ،بىَ ئةوةى خويَنةر لة مةبةست وناوةرؤكى بابةتةكة تيَبطا سةرجنى رِادةكيَشىَ و
دةرِواتة نيَو دنياى ئةفسوناويي دةقةكةوة ((ئةسرينيَكى تر لة ضاوةكامن ثةنهان بوو ،طويَم ليَتة ضةند بة
تيَرِوانينيَكى سيحراوييةوة لةم عيشقة ميحيبةتةى منت دةرِوانى ،ئاى لةم بةزمة عيشقة دنيا لةضى خةراباتيَكةوة
ئةهيَنيَتة سةربوون .تؤ ئةو دةستة كؤضةريانةبوويت طولَةكانى كةنارى ئةوينت ضاند ،ئيرت ليمناوةشيَتةوة بةسةرتا
تيَثةرِيكةم ...ئةمشةو لةم تاوة رِيَطة سةرما سرِاوةيةوة هاتوومةتة بةر دةرطاى ذوورةكةت بؤ دؤزينةوةى خةونيَكيرت لة

خةونةكامن.)62())...
د.فةرهاد ثريبالَ لة ذمارة ()1ى طؤظارةكةدا وتاريَكى لةذيَر ناوى (ثالَةوان)دا نووسيوة و رِةخنة و رِووى دةمى لة
حكومةت دةكا و بة زمانيَكى ئةدةبى و كورتة ويَنةى هونةرى ،برية طوماناوية رِةشبينةكانى بةرةو داهاتوو دةبا
((...سالَى داهاتوو ئاخؤ نرخى رِووناكى كةميَك هةرزانرتنابىَ؟ حكوومةت وامان ليَدةكا ئةطةر بة سيثالَيَكى
شرِيشةوةبني ناضار ورةمان بةرز ،بةردةوام عةرديَكى بيَحاسلَ بكيَلَني :هيَندة رِقمان لة زةليلى خؤمان هةستيَت بضني
بةرِووتى لةسةر سنوور بةرامبةر لةشكريَكى وةك ئةوةى (ئاق قؤينلوو) جبةنطني.63 ))...

-2كورتة ضريؤك :

كورتة ضريؤك بابةت و نووسينيَكى كورتة ،نووسةر هةلَويَستيَك يان هةستيَك يان رِووداويَكى ذيان يان طرتةيةكى
دياريكراو يان هةر كرداريَكى بضووك و سةرجنيَكى ورد لة زةينى خؤيدا وةردةطريَ و تيَكةلَى بري و باوةرِةكانى دةكا و لة

ثةرةطرافيَكى خؤيي بضووكى هونةريدا ثيَشكةشي دةكا ،يان ((وةك تيشك واية لة ساتيَكى كورتدا دةخريَتة سةر يةك
كةس يان يةك رِووداوى بضووك و بة ووردى و قوولَى ثيَشانى دةدا))( .)64بةوةش دةناسريَ ،كة ((ضريؤكيَكى تةواوة لة

طيَرِانةوةيةكى كورتدا))( .)65هةندىَ لة ليَكؤلَةران كورتى ماوةى خويَندنةوةى كورتة ضريؤك دةكةنة ثيَوانةى
جياكردنةوةى لة ضريؤكى ئاسايي ،بةالَم لةبةرئةوةى خيَرايي خويَندنةوة ماوةكة كورت و دريَذ دةكاتةوة ،بؤية لةسةر
ئةم رِاية كؤك نني .ثيَوانةيةكيرت ثيَوةنديى بة ذمارةى وشةكانييةوة هةية ،كة بة  500يان نيَوان  1500بؤ 10000
وشة دانراوة ،ئةم مةودا فراوانة جاريَكيرت دةبيَتة هؤى ناكؤكى ليَكؤلَةران .لة ثالَ ئةمةدا نووسةرانى كورتيلة ضريؤكيش
رِاى جياوازتر دةخةنةرِوو و ناكؤكييةكة طةورةتردةبيَتةوة ئةوكات كة لة بارةى ذمارةى وشةكانى كورتيلة ضريؤكةوة
دةلَيَن(( :لة ضوارضيَوةى هةزار و ثيَنج سةت تا دووهةزار وشةدا دةبىَ ضريؤكيَكى تةواو بنووسي كة هةموو مةرجةكانى
ضريؤكى تيَدابيَت))( . )66بةطشتى ضريؤك لةرِووى مةودا و دريذييةوة ثيَكهاتووة لة (رِؤمان ،ضريؤك ،كورتة ضريؤك،
كورتيلة ضريؤك)( . )67ميَذووى سةرهةلَدانى كورتة ضريؤك دةطةرِيَتةوة بؤ سةدةى بيستةم ،بارودؤخى ئةو سةردةمة و
ئارةزووى كؤمةالَنى خةلَك بؤ خويَندنةوةى بابةتى ثوخت و كورت هؤكاري سةرةكيي لةدايكبوونيةتى لة ئةدةبى
جيهانيدا .جؤرةكانيشي ثيَكهاتووة لة:

()68
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 -1كورتة ضريؤكى هةلَويَست يان (رِووداو).
 -2كورتة ضريؤكى كةسايةتى .هةروةها شيَوازى كاريكاتيَرى،كة ئةو دووجؤرة ثيَكةوة دةبةسيتَ.
 -3كورتة ضريؤكى هةلَضوون ،مؤركى رِؤمانتيكى ثيَوةية.
 -4كورتة ضريؤكى بريؤكة ،بريؤكة دةبيَتة جيَي بايةخ.
ضريؤك هونةريَكى سةرةكيي ثةخشانة ،بنةما و ميَذوويةكى كؤنى هةية دةطةرِيَتةوة بؤ فؤلكلؤرى ميللةتان .الى كورد
لة كؤنةوة بةناوى (حيكايةت ،نةقلَ ،مةتةلَؤك)( )69ثةيدابووة و بةشيَكى طةورةى ئةدةبى فؤلكلؤريي كوردية .لة
شيَوةى نووسراويشدا ،ضريؤكى (مةم و زين)ى مةال مةمحودى بايةزيدى ،كة ميَذووى نووسينةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ هاوينى

سالَى (1856ز) لة هةموو دةقى ثةخشانة هونةرييةكانى ثيَش خؤى كؤنرتة( .)70هةروةها دةبيَتة (يةكةم دةقى
ثةخشانى هونةريي كوردى و يةكةم ضريؤكى هونةريي كوردى لة ميَذوودا)( .)71ضريؤك رِؤلَي سةرةكيى بينيوة لة
طةشةكردن و ثةرةسةندنى ثةخشانى هونةريي كورديدا( ،سةرةتاى طةشةكردنةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ دةركةوتنى ضاث و

ضاثةمةنى و رِؤذنامةنووسيي كوردى)( .)72طؤظارى (رِؤذى كورد  )1913يةكةم بالَوكراوةى كورديية لة ضوار ذمارةكةيدا
لة ذيَر ناوى (ضريؤك و ضريؤكى كرماجنا)دا بابةتى بالَوكردؤتةوة و نووسةرةكانى (فوئاد تةمؤ و كندؤ)ية( ،)73لة ذمارة
ضواريشدا (ضريؤكى شيَر و رِيَوى)ى بةبىَ ناوى نووسةر بالَوكردؤتةوة( .)74لة ثاش جةنطى يةكةمى جيهانى

رِؤذنامةنووسيي كوردى بةتةواوى طةشةيكرد بةتايبةت لة بةغدا و سليَماني ،ضريؤكيش لةثالَيدا بنجى كوتا و
ثةرةيسةند( ،)75تا دةرضوونى طؤظارى (طةالويَذ  )1949-1939لة بةغدا ،كة (بة سةرةتاى نووسني و بالَوكردنةوةى
كورتة ضريؤكى كوردى دادةنريَ)(.)76
طؤظارى (وريَزا) كةمرت لة وتار و شيعر بايةخى بة كورتة ضريؤك داوة ،ديارة ئةوةش وابةستةى تةكنيك و
هونةركارييةكانى ضريؤكة بةطشتى ،كة ثيَويستى بة ئةزموون و رِاهيَنانى بةردةوامة بةتايبةت لة ناوضةيةكى دابرِاو لة
باشوورى كوردستان .لةطةلَ ئةوةدا دةتوانني كورتة ضريؤكةكانى طؤظارةكة دابةشكةينة سةر دوو جؤر:
يةكةم :كورتة ضريؤكى نووسةران :لة طؤظارةكةدا تةنها سيَ كورتة ضريؤك بالَوكراوةتةوة .77لة ذمارة ()1دا (سؤران
ميل قامسى) كورتة ضريؤكيَكى لة ذيَر ناوى (جةرطى سووتاو)دا بالَوكردؤتةوة ،بابةت و مةبةستيَكى تراجيدى قوولَ
ثيشاندةدات ،هةويَنةكةى لة رِووداو و بةسةرهاتيَكى دلَتةزيَنى ناوضةى هةوليَرةوة وةرطرياوة ،كة طفتوطؤى دايكيَكة
لةطةلَ كورِةكةي لة ضركة ساتةكانى ثيَش مردنى كورِةكة تا ئةو كاتةى طيان لةدةستدةدات .ئةم تراجيدياية
طرتةيةكى نايابى تةنيا ئةو كاتة هةستبزويَنةية ،كة مرؤظ ثريؤزترين شت لة دةستدةدات .زمانى نووسينى كورتة
ضريؤكةكة لوتكةى داهيَنانة ،زمانيَكى ناسك و ثرِ لة سؤز و هةستة ،كة نةستةكانى مرؤظ دةجؤشيَنىَ .لةرِووى
تةكنيكةوة وشةكانى نزيكةى ( ) 500وشةية .لة (سةرةتا و طرىَ و كؤتايي) ثيَكهاتووة .كات (زةمةن)ى كورتة
ضريؤكةكة ئةو كاتةية لة نيَوان ذيان و مردندا .هيض شويَنيَكى دياريكراويشى نيية و طيَرِانةوةكة لة دةرةوةية.
ديالؤطيَكى كورت لة نيَوان دايك و كورِدا دروستدةبيَ ،هةرضةند لة سةرةتاى خويَندنةوةوة هةست بةوة دةكريَ كة تةنها
مةنةلؤطيَكة لةناخةوةى دايكة ،بةالَم لة كؤتاييدا كورِ وةالَمى دايكى دةداتةوة و تةكنيكةكة دةبيَتة ديالؤط .كؤتايي
ئةم بةسةرهاتة بة ضةند ثيتيَك تةواو دةبيَت كة ئاماذة بة مردنى كورِةكة دةكا (تؤ مةية ب-م-ىَ-ن-ة-و-ة.)....
كورتة ضري ؤكةكة بةم شيَوةية دةستثيَدةكا ((لةطةلَ نالَة و طريةدا ،فرميَسك لة ديدة دةضؤرِا و هؤن هؤن بةسةر
قةمتاغةى برينةكةيدا دةباراند ،كة فرميَسكى ثرِ لة ذان و خويَنى تةرِ ئاويَتةدةبوون ،دميةنى نيشتمانيَكى كاوىل بةر
نيطاى دايكى دةدا ،ئةطةرضى ثةردةيةكى هةميشةيي فرميَسكن رِةنطةكانى تيَكةلَ و دميةنةكانى تةلَخ دةكرد.)78())...
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سةركؤ حمةمةد لة كورتة ضريؤكي (مةرطى ماسي)دا( )79لة شيَوةى طيَرِانةوةيةكى ئاساييدا بة وردى باس لة دميةنى
رِاوة ماسي دةكا ،لة سةرةتاوة ضؤن رِاوى دةكةن و ئةجنامةكةى كة لةسةر ئاطر تةواودةبيَ .ئةم طرتةية نووسةر واقيعى
بينيويةتى و لةشيَوةى باسكردني ئاساييدا طيَرِانةوةى بؤ كردووة ،هةست و بةزةيي خؤي بةرانبةر بة دميةنةكة
ثيشان داوة .لةرِووى تةكنيكةوة سةرجةم بنةماكانى كورتة ضريؤكى تيَداية ،بةالَم سةرنج رِاكيَش نيية.

ديار جةوهةر لة كورتة ضريؤكى (فرميَسكيَك ثرِ لة عشق)( ) 80دا ،رِةفتارى طةجنان و هةرزةكاران لة خويَندطاكاندا
دميةن دةكيَشىَ و ضريؤكى خؤشةويستيي بيَطةردى ئةو تةمةنة و ئاوات و ئةنديَشةيان ثيشاندةدا .تراجيدياى
خؤشةويستى و عيشقى رِاستةقينةى فرميَسكاوى و كيَشةى كؤمةالَيةتى و ستةمكردن و ثيَشيَلكردنى مافى ئافرةت و بةزؤر

بة شودانيان تيَكةلَدةكا .ئةجنامى ئةو عيشقةش لة كؤتاييدا وةك طةالَى دار دةرِزىَ و بىَ ئةجنام دةبىَ.
دووةم :كورتة ضريؤكى وةرطيَرِاو :بةطشتى بابةتى وةرطيَرِان لة طؤظارةكةدا رِةنطي داوةتةوة و بايةخيَكى باشى
ثيَدراوة .لة ذمارة ()1دا لة ذيَر ناوى (ناوبانطى خراث)()81دا ( )82()18كورتة ضريؤكى كتيَبى (افسانةهاى كوضك
ضينى)ى نووسةر (ئةمحةد شاملؤ) لة فارسييةوة وةرطيَرِ اوةتة سةر زمانى كوردى ،كة بنةماكانى لة كورتة ئةفسانةى
ضينييةوة وةرطرياوة .لة هةمان ذمارةدا ضريؤكيَكى ثؤليسى بالَوكراوةتةوة لة ذيَر ناوى (شةمةندةفةريَك لةطةلَ
سةرنشينى مةرط)( ، )83ئةم ضريؤكة (اصغر شفيعى نيك) لة زمانى ئينطليزييةوة وةريطيَرِاوةتة سةر زمانى فارسى ولة
ذمارة () 121ى طؤظارى (جمموع الدول)دا بالَوكراوةتةوة ،دواتر (تةها باجةالَن) بة دةستكارييةوة وةريطيَرِاوةتة سةر
زمانى كوردى .لة دوا ذمارةى طؤظارةكةدا كورتة ضريؤكيَكى ئةفسانةيي لة بارةى (ثةريية دةريايية بضكؤلَةكة) و
بةسةرهاتى خؤشةويستيي لةطةلَ مرؤظدا و ئةجنامة بيَ ئاكامةكةى ئةو خؤشةويستيية بؤ ضيَذ وةرطرتن بالَوكراوةتةوة
سةرةتاكةى بةشيَوازى فؤلكلؤرى دةستثيَدةكات ((لة زةمانى كؤندا كؤشكيَكى طةورة دروستكراو لة دورِ و مروارى لة قوالَيي
دةريادابوو  ،ثادشاى دةريا لةوىَ دةذيا .ثادشاكة شةش كضى ثةري دةريايي هةبوو.)84( ))...

 -3ذياننامة:
هونةريَكة لة هونةرةكانى ثةخشان لةبارةى كةسيَكى بةناوبانط و هةلَكةوتووةوة دةنووسرىَ بؤ خستنةرِووى زجنريةى
ميَذوويي ذيان و بةرهةم و بةسةرهاتةكانى و دةرخستنى ثلة و ثايةي بؤ خويَنةران .ئةمةش ثيَوةندييةكى زؤرى لةطةلَ
ميَذوودا هةية ،بؤية لةطةلَ وتارى ميَذووييدا تيَكةلَ دةبن .لة اليةكةوة ((ليَكؤلَينةوةى ميَذوويي و ضيَذ وةرطرتنى
ضريؤك وابةستةدةكا بؤ ليَكؤلَينةوة لة ذيان و ويَنةكيَشانى كةسايةتى كةسيَك))( .)85لة اليةكيرتةوة ((لة ئاويَزانبوونى

ضريؤك و رِؤمان و كورتة ضريؤك و وتارةوة سةرضاوة دةطرىَ و كةس يان تاكةكةس رِةطةزى زالَة و هةموو بابةتةكان
لةدةورى ئةودا دةخوليَنةوة))( .)86لة ثيَداويستييةكانى ئةجنامدانى نووسينى ذياننامة ((يةكيَتى بينا و هةستكردن بة
بةرةوثيَشةوةضوونى زةمةن و يةك دواى يةكى قؤناغةكانى طةشةكردنى كةسايةتى كةسةكة و لة هةمووى طرنطرت

رِاستطؤيية لة دةربرِين و خستنةرِووى بابةتةكان))(.)87
سيَ رِيَطا بؤ نووسينى ذياننامة هةية (:)88
 -1نووسةر ذياننامةى كةسيَك دةنووسيَ.
 -2نووسةر بري و باوةرِى كةسيَك دةنووسيَ.
 -3نووسةر لةسةر ذيانى خؤى دةنووسيَ.
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يان دابةشدةكريَتة سةر دوو جؤر( :ذياننامةى خودى ،نووسةر لةبارةى خؤيةوة دةنووسيَ و ذياننامةى بابةتى،
نووسةر لةبارةى كةسيَكةوة دةنووسيَ .بؤية لة ئةدةبى كورديدا كيَشة دروستدةبىَ لة تيَكةلَكردن لةنيَوان ذياننامة و
يادداشت و طةشتنامة يان طةشتى ذيان و بريةوةرى و ضيم دى)(.)89

جطة لةو كورتة ذياننامانةى لةطةلَ ئةلبؤمى ويَنةكاندا بالَوكراوةتةوة ،ذياننامة لة طؤظارى (وريَزا)دا بة باشى
بايةخى ثيَدراوة ،سةرجةم ذياننامةكان بابةتني و لة رِووى بابةت و مةبةستةوة دابةش دةبنة سةر سيَ جؤر :
ا -ذياننامةى كةسايةتى ئةدةبى  :لة طؤشةيةكى تايبةتدا لة ذيَر ناوى (ناودارانى خانةقي)دا ،نووسةر و
رِؤذنامةنووس (ئيرباهيم باجةالَن) هةر جاريَك كةسايةتييةكى وةرطرتووة و لة سةر ذيانى زانيارى بالَوكردؤتةوة .لة
ذيَر ناونيشانى طؤشةكةدا نووسراوة (لةم الثةرِةيةدا هةولَدةدةين هةرجاريَك باسي ذيان و بةسةرهاتي يةكيَك لة
كةسايةتى و ناودارانى خانةقي بكةين كة لة بوارة جياجياكاندا خزمةتى شايستةيان ثيَشكةش كردووة) .ئةم طؤشةية
لة ذمارة (2و)3ى طؤظارةكةدا بة ذياننامة و منوونةى شيعرى زاناى ئايينى و شاعري (شيَخ موراد زةنطةنة) دةسيت

ثيَكردووة( .)90لة ذمارة (5و)6دا ذياننامة و شيعرى شاعري و نووسةر (مةال حميَدين دايزادة) ناسراو بة (بيَ بةهار)ى

خستؤتةرِوو( .)91لة ذمارة ()4دا (سالَح هةالج) باسيَكى لةبارةى شاعريانى خانةقييةوة بالَوكردؤتةوة و بةكورتى
ذياننامةى ( )7شاعريى خستؤتةرِوو لةطةلَ منوونةى شيعري هةر يةكة لةم شاعريانة( :)92شيَخ مورادى زةنطةنة،
فةرةجى كةريم ،سةيد سليَمانى نةقيب ،بيَدار ،حمةمةد دارا ،دةرويَش حوسيَن ،دلَسؤز.
سةرجةم ذياننامةكان لة رِووى تةكنيكييةوة الوازييان ثيَوة ديارة و هةندىَ جار دةرِؤنة ذيَر خيَوةتى طيَرِانةوة و
يادداشت و ليَكؤلَينةوةى ئةدةبييةوة .رِيزبةنديي ميَذوويي ذيانى كةسايةتييةكان بةكورتى و تيَثةرِاندى خيَرا بةسةر
ذيان و رِووداوةكاندا بةرِوونى ديارة ،ئةمة جطة لة ناوهيَنانى كةسايةتييةك و نةبوونى زانيارى لةبارةيةوة .ئةم
رِاستيية بةسةر ذياننامة وةرطيَرِاوةكانيشدا زالَة(.)93
ب -ذياننامةى كةسايةتى هونةرى  :يةك بابةتى ذياننامة لةم جؤرة لة طؤظارى (وريَزا)دا بالَوكراوةتةوة بؤ
باسكردنى ذياننامة و هونةر و يادطارييةكان طؤرانيثيَذ (حةسةن زيرةك) .دةقي ذياننامةكة ضيَذبةخشة و بة شيَوازيَكى
ئةدةبيي باالَ و سةرجنرِاكيَش نووسراوة ،شيعريشي لةطةلَدا ئاويَتةكراوة بؤ بةردةوامى رِيَرِةوى رِووداوةكان ((...كة
نزيك ئةبنةوة حةسةن زيرةك و هاورِيَكةى الئةدةن بؤ ناو ثياوةكان لةطةلَ سةالمكردنا حةسةن زيرةك ئةلَىَ:
سةالم و عةلةيك مةرحةبا ليَتان
حةسةن زيرةك و حمةمةد جةيران
رِيَبوارى رِيَطةى قةسري شريينم
خةلَكى بؤكانى شيعر و ئةوينم. )94( ))...
ج -ذياننامةى كةسايةتى سياسي :لة ذمارة ( )4و (5و) 6دا ذياننامةى شةهيدى سةركردة (مةجيد كةريم مةمحود)

ناسراو بة (مةجيد غاندى) لة اليةن (ئيرباهيم باجةالَن)ةوة نووسراوة( ،)95كة زؤرتر دةضيَتة ناو بابةت و
يادةوةرييةكانى خؤي و كةمرت باس لة ذياننامةكة دةكا .ذياننامةى دووةم لةبارةى هةمان كةسايةتييةوة (ئةمحةد

باجةالَن) نووسيويةتى .ئةمةيان بة باشرتين شيَوةى نووسينى ذياننامة دادةنريَ بةتايبةت لة رِؤذنامةنووسيدا ،ضونكة
نووسةر ثيَبةندى رِيزبةندى ميَذووى ذيانى كردووة و لة سالَى لةدايكبوونةوة تاكو لة سيَدارةدان وشةهيدكردنى
بةزجنريةيةكى نةبضرِاو و بةدواى يةكدا باسي كردووة  ،بة هيض شيَوةيةكيش هةست بة تيَكةلَبوونى نووسةر لةطةلَ
نووسراوةكةدا ناكريَ .سةرةتاى ذياننامةكة بةم شيَوةية ((شةهيدى سةركردة (مةجيد كةريم مةمحود) ناسراو بة
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مامؤستا مةجيد غاندى ،لة سالَى  1947لة ديَى ثةرويَزخانى سةر بة ناحيةى قؤرةتوى قةزاى خانةقني ضاوى بة ذيان
هةلَهيَناوة .لة سالَى  1953لة قوتاخبانةى قؤرةتوى سةرةتايي نراوةتة بةر خويَندن. )96( ))...

-4ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى:
ليَكؤلَينةوة بةطشتى هةولَدانيَكى ورد و رِيَكخراو و سيستماتيكيانةية بؤ طةيشنت بة ضارةسةرى كيَشةكان يان
دؤزينةوةى رِيَطاى نوىَ بؤ دؤزينةوةى زانياريي نوىَ .ليَكؤلَينةوةى ئةدةبيش (هونةريَكى زانستييانةى ثةخشانة ،ئةو
رِيَطةية كة ليَيةوة ئةدةب دةتوانىَ لةخؤى بدويَ و رِةخنة و شيكردنةوة و رِاظةكردن و هةلَسةنطاندن لةسةر خؤى بكات و

ميتؤد و تيؤرى نويَى بؤ دابرِيَذيَ)( .)97لة زمانى كورديدا (( ليَكؤلَينةوة بة واتاى ضوونة بنج و بناواى شتةوةية ،كة

طةيشتنة بة رِاستييةك و دةركةوتنى ضؤنيةتييةكة))( .)98هؤى سةرهةلَدانى ليَكؤلَينةوة و ئةو ئةركانةى خراوةتة
ئةستؤية زؤرة ،لةوانة( :داهيَنانى نوىَ ،كؤكردنةوةى شيتالَةكان ،تةواوكردنى ناتةواوييةكان ،ثوختكردنى
طشتييةكان ،كورتكردنةوةى دريَذييةكان ،رِيَكخستنى تيَكةلَكراوةكان ،دةستنيشانكردنى هةلَة و نهيَنييةكان)(.)99

هةروةها بريتيية لة كاريَكى زانستى و لةسةر بةراوردكردن و تاقيكردنةوة بةندة ،سةرةتا بة كؤكردنةوة و رِيَكخسنت
دةستثيَدةكا ،ئينجا بة بةراوردكردن و دواييش طةيشنت بة ئةجنام (بةهؤى ئةمةوة دةتوانني ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى لة
رِةخنةى ئةدةبى جيابكةينةوة)(.)100
لة طؤظارى (وريَزا)دا بايةخ بة ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى دراوة ،دةتوانني بةشيَك لةو بابةتانةى لةبارةى شيعر و
شاعريانةوة نووسراون بة ليَكؤلَينةوةى ئةدةبيي ئةذماركةين ،جطة لةوةى ضةند ليَكؤلَينةوةيةك بة ثشبةسنت بة
سةرضاوةى ئةكادميي لةبارةى ئةدةبةوة بةطشتى بالَوكراوةتةوة( .سؤران حمةمةد غةريب) لة سيَ بةشدا
ليَكؤلَينةوةيةكى لةبارةى بونيادطةرى لة ئةدةبى جيهاني و لة ئةدةب و رِةخنةى كورديدا بالَوكردؤتةوة ،اليةنةكانى
(نووسةر و دةق و خويَنةر)ى شيكردؤتةوة ،كة يةكيَكة لة ليَكؤلَينةوة ناوازةكانى طؤظارةكة( .)101لة ليَكؤلَينةوةيةكيرتدا

(جةالل ئةلياسى) بة ثشبةسنت بة نووسينةكانى (د.فةرهاد ثريبالَ) تيشكى خستؤتة سةر ذيان و بةرهةمةكانى (مةال
مةمحودى بايةزيدى) و بة يةكةم نووسةرى ثةخشانى هونةرى و يةكةم ضريؤكنووسى كوردى لة ميَذوودا ناودةبا (.)102
لةبارةى زمان و زمانى ئةدةبي يةكطرت ووى كوردييةوة (نازم سةيد جاسم) بة ثشتبةسنت بة ضةند سةرضاوةيةكى
زانستى ليَكؤلَينةوةيةكى لة بارةى (زمانى ئةدةبى يةكطرتووى كوردى)يةوة لة سيَ تةوةردا بالَوكردؤتةوة ،كة تايبةتة

بة (بنجوبنةوانى ميللةتى كورد ،بنضينةى زمانى كوردى و شيَوةى لورِى ،زمانى ئةدةبى يةكطرتووى كوردى)(.)103

لة بوارى هونةريدا (ياسني لةتيف) ليَكؤلَينةوةيةكى طرنطى بوارى دراماى تةلةفزيؤنى بالَوكردؤتةوة بة ثشتبةسنت
بة دةقى ئةدةبيي دراماكة ،زانستيانة لة هةموو رِوويةكةوة شيكردنةوة و رِاظةى بؤ كردووة تا طةيشنت بة ئةجنام .لة
ليَكؤلَينةوةكةدا باسي ئةم تةوةرانةكراوة( :هونةرى دراما و ئاشكراكردنى نةستى تاكةكان)( ،هونةر وةك
ئةلَتةرناتيظى ضةمكى شؤرِش)( ،مةرطى تراذيدياي كضة ئةكتةرى الو  -ثوثك طولَدريم)( ،باوكساالرى ،ستةمكارى،
تؤتاليتاريزم لة دراماى نةرطزدا)(.)104

 -5وتاردان:

وتاردان يان وتاربيَذيي كوردى لة سةرةتاوة وةك بةشيَكى هونةرى ثةيدابووة و ((لةبناغةدا قسةيةكى سةرزارى
مرؤظة ياخوود نووسراويَكة لة ئاهةنطيَكدا يا لة بؤنةيةكدا دةخويَنريَتةوة))( .)105هةروةها بريتيية لة ((هونةرى
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قسةكردن لة ثيَناوى قايلكردن و كارتيَكردندا))( ، )106كة ثيَوةندييةكى رِاستةوخؤي بة جةماوةرةوة هةية ،شيَوةى
ضاثكراوي لة ِريَطةى رِؤذنامةنووسييةوة ثةيدابووة و ثيَوةنديي بة خويَنةرةوة هةية .دوو اليةنى سةرةكي رِؤلَ لة
وتاربيَذيدا دةبينن لة (وتاربيَذ و بةرانةرةكةى) ثيَكهاتوون و ((ثيَويستة وشة و رِستةكان كورت و ثرِ واتابن بؤ ئةوةى

سةرجنى طويَطر و خويَنةر رِاكيَشىَ))( .)107جؤرةكانيشى بريتيية لة (بيسرتاوى نةخويَنراو ،خويَنراوى نةبيسرتاو،

خويَنراوى بيسرتاو)( .)108بةطشتى هةر وتاردانيَك بىَ لةبةرضاوطرتنى مةبةست يةكىَ لةم ئاماجنانةى لةخؤطرتووة
(هاندان و خرؤشانى بيسةر بؤ ئ ةجنامدانى كارىَ ،زانيارى طةياندن ،خستنةذيَر كاريطةر ى ،سةرقالَكردن)(.)109
لة طؤظارى (وريَزا)دا تةنيا ية ك بابةتى وتاردان بالَوكراوةتةوة ،دةقي ئةم تاردانة لة سةرةتاوة بة شيَوةيةكى
رِاستةوخؤ لةاليةن وتاربيَذةوة ئارِاستةى طويَطر و ئامادةبووان كراوة ،بؤية لة سةرةتاوة لة شيَوةى (وتاردانى بيسرتاوى
نةخويَندراو )دا بووة ،بةالَم دواتر بةهؤى بالَوكردنةوةى دةقي وتاردانةكة لة طؤظارى (وريَزا)دا شيَوةكةى طؤرِدراوة بؤ
(وتاردانى خويَنراوى نةبيسرتاو) .بةبؤنةى بةسةرؤك كؤماربوونى يةكةمى خواليَخؤشبوو (مام جةالل تالَةبانى) ،لة
خانةقى ئاهةنط و كةرنةظاليَكى جةماوةرى سازكرابوو بة ئامادةبوونى بيذةرى ديَرينى ئيزطةى دةنطى طةىل كوردستان
(فةرهاد سةنطاوى) ،كة لةويَدا وتاريَكى حةماسي ثيَشكةشكردبوو و بة دةنطة زوالَلَةكةى جةماوةرى بةتةواوى
خرؤشاندبوو ،دةستثيَكى وتاردانةكةش بةم شيَوةية ((خة لَكى دليَر و كورد ثةروةرى خانةقني ،خانةقينى جيَى قينى
داطريكةر ،ئيَوة طوالَلَةى بة جةلةوال كراو ،باخى بةى بة بةعقوبة كراو ،هةالَلَة و هةجنريةى بة بةدرة و جةسان كراو،
ديالةى دوويالَة و شارةبانى شارى شابانوو ،قزرةبات و مةندةىل و كفرى و كةالر و دةربةند .خانةقني زةمانيَك بوو لةم
بةسرةى ناوى بةهشت ئاباد بوو..كرمانشان و كفريت تا دجلة ئةطاتةوة بة كةنداو .كورد و كوردستانى بوون))...

()110

 -6ثةندى ثيَشينان:
بةشيَكة لة ئةدةبى فؤلكلؤرى طةالَن و هونةريَكى ثةخشان ئاميَزى كورتة ،واتايةكى فراوان دةطةيةنىَ ،لة
سةردةميَكى كؤن سةريهةلَداوة و ثشتاوثشت ماوةتةوة و ((وةك بةلَطة ورِيَنيشاندةريَك لة ذيانى رِؤذانة و كردار و
وتارماندا بةكاريان ئةهيَنني و كةلَكيان ليَ وةردةطرين))( .)111هةروةها ((هةموو رِستةيةك ،هةموو رِووداويَكى ذيانى
ئادةميزا د ،هةموو كرداريَك ،ضاك يا خراث ،هةموو طةيشتنة ئةجناميَك كة ميللةت طةيشتبيَتى ،دةربارةى هةرضييةك
بيَت ئةضيَتة تةرازووى ثةندى ثيَشينانةوة))(.)112
جطة لةو ثةندانةى لة تويَى بابةتةكانى طؤظارةكةدا بالَوكراونةتة( ،)113لة ذمارة (2و)3وة لة شيَوةى طؤشةيةكى
تايبةتدا لةذيَر ناوى (ثةندى ثيَشينان و قسةى نةستةق)دا( ،هيَظار خانةقينى) لة سيَ بةرطى طؤظارةكةدا ()25
ثةندى ثيَشينانى دةظةرى خانةقيى لةطةلَ رِوونكردنةوةى رِووداو و مةبةستى بةكارهيَنانيانى بالَوكردؤتةوة( .)114كؤى
ئةم ثةندانة لة ئةجنامى سةردانى دانيشتووانى خانةقى بةشيَوةيةكى مةيدانى و لة زارى (نورى كةريم طةالَلَى،

ئيرباهيم باجةالَن ،باجى طةوهةر ،عةباس مةمحود ،ئيرباهيم سةعيد)ةوة وةرطرياوة بةشيَوةى دياليَكتى كةلَهورى ،كة
دياليَكتى دانيشتوانى ناوضةى خانةقيية .سةرةرِاى ئةوةى ناونيشانى طؤشةكة لةبارةى ثةندى ثيَشينان و قسةى
نةستةقةوةية ،بةالَم هيض قسةيةكى نةستةقى بالَو نةكردؤتةوة .بؤ منوونة يةك ثةند وةكو خؤى لةطةلَ
رِوونكردنةوةكةدا ديَنينةوة:
ئارد ويذد و خوةى لةقند
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ئةم ثةندة بة كةسيَك ئةوتريَت كة بؤ بةهانة و طةرِان بة دواى كةموكورتيدا لة كةسانيرت بطةرِيَت -جا ئةلَيَن ئةطةر
ثياو بتوات مهانة لة ذنةطةى بطرد ئويشت ئارد ويذد و خوةى لةقند -ضونكة لة ئارد ويَذاندا مرؤظ هةرئةبىَ خؤى
بلةقيَنيَت.
داية بدوين دويتة خبواز
واتة ئةطةر نيازت واية خوازبينى كضيَك بكةيت سةيرى رِة وشت و رِةفتارى دايكى بكة ،ئنجا برِؤ داواى كضةكةى ،ضونكة
()115
دايك رِابةرة و مامؤستا و قوتاخبانةى كضة ،دايكة هةرضؤنيَك بيَت كضةكةش وةها ببينة

ئةجنام :
ثاش تةواوكردنى ليَكؤلَينةوةكة طةيشتينة ئةم ئةجنامانةى الى خوارةوة :
 -1طؤظارى (وريَزا) دةستى باالَى لة بالَوكردنةوةى بةرهةمى ئةدةبيدا هةبووة ،يةكةجمارة بةو شيَوة فراوانة بابةتى
هةمةرِةنط لة دوو تويَى الثةرِةى طؤظاريَكى كورديي ناوضةى خانةقيدا بالَوكراوةتةوة ،كة بةرهةمى نووسةر و
رِؤشنبريانى دةظةرةكة و دةرةوةيةتى.
 -2هونةرةكانى ثةخشانى ئةدةبيي كوردى بؤ يةكةجمار لة ئاستيَكى بةرزدا لة خانةقى و لة رِيَطةى ئةم طؤظارةوة
بالَوكراوةتةوة و كةوتؤتة بةردةستى خويَنةرانى كورد زمان.
 -3وتار وةكو هونةري ثةخشانى ئةدةبى و رِؤذنامةنووسي ،لة طؤظارةكةدا بايةخى زؤرى ثيَدراوة و ثانتاييةكى طةورةى
داطريكردووة ،بابةتةكانى جؤراوجؤرة و دةسيت بؤ هةموو اليةنةكان دريَذكردووة و قوشبنةكانى هةلَداوةتةوة.
 -4كورتة ضريؤكى هونةري بة شيَوةى نووسراو و وةرطيَرِاو بؤ يةكةجمار لة ميَذووى رِؤذنامةنووسيي كورديي خانةقيدا
هاتؤتةكايةوة ،هةنديَكيان لةئاستيَكى هونةريي بةرزدان ،هةويَنةكانى لةواقيعى كؤمةلَطةى كوردةوارييةوة وةرطيَراون.
 -5ذياننامةى كةسايةتيية ئةدةبى و هونةرى و سياسييةكان لةسةر الثةرِةكانى طؤظارةكةدا رِةنطيداوةتةوة و بايةخيَكى
باشي ثيَدراوة بؤية طؤشةيةكى تايبةتى بؤ تةرخانكراوة.
 -6ليَكؤلَينةوةى ئةدةبي وةكو بةرهةميَكى زانسيت و هونةريَك لة هونةرةكانى ثةخشانى كوردى بؤ يةكةم جار لة
ناوضةى خانةقيدا لة رِيَطةى طؤظارى (وريَزا)وة بالَوكراوةتةوة.
 -7يةكةم دةقي هونةرى وتاربيَذيي كورديى خانةقى ،كة هةلَطرى سيما و ثرنسيثةكانى هونةرى وتاربيَذية لة رِيَطةى
طؤظارةكةوة رِةنطيداوةتةوة.
 -8طؤظارةكة لة بالَوكردنةوةى ئةدةبى فؤلكلؤرى بيَبةش نةبووة ،بؤية دواى دةرضوونى ذمارة يةك ئيرت دةستيداوةتة
بالَوكردنةوةى ثةندى ثيَشينان و قسةى نةستةقى ناوضةى خانةقى و ضةند ثةنديَكى بة شيَوةزارى كةلَهورِى لةطةلَ
رِوونكردنةوةدا بالَوكردؤتةوة.

ثةراويَزةكان:
 - 1جمد حممد الباكري الربازي  ،يف النقد االدبي احلديث ،الطبعة االوىل ،مكتبة الرسالة احلديثة ،عمان-االردن،1986،ص.109
 - 2د.شكرية رسول ،ئةدةبى كوردى وهونةرةكانى ئةدةب ،ضاثخانةى خويَندنى باالَ زانكؤى سةالَحةدين ،هةوليَر ،1989 ،ل.125
 - 3د.شكرية رسول ،زمان وئةدةبى كوردى-ثةخشان ،مديرية مطبعة جامعة صالح الدين ،هةوليَر ،1987 ،ل.6
 - 4عةالئةدين سةجادى ،ميَذووى ثةخشانى كوردى ،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر ،2000،ل.19
 - 5فاضل نظام الدين ،فةرهةنطى ئةستيَرة طةشة ،مطبعة االجيال ،بغداد ،1977 ،ل.114
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 - 6حسيَن يارة وعثمان علي وسامل حممد ويوسف مسعون ،فةرهةنطى تريفة ،املطبعة العربية ،بريوت-لبنان ،2008 ،ل.78
 - 7كريم كرميثور ،فةرهةنطى خؤرهةالَت ،ضاثخانةى نهضت قم ،كرمانشاة ،بىَ سالَى ضاث ،ل.158
 - 8هةذار ،فةرهةنطى هةنبانةبورينة ،ضاثي ضوارةم ،انتشارات سروش ليتوطرافى ،1383،ل.117
 - 9د.شكرية رسول ، ،ئةدةبى كوردى وهونةرةكانى ئةدةب ،ل.122
 - 10عةالئةدين سةجادى ،ئةدةبى كوردى وليَكؤلَينةوة لة ئةدةبى كوردى ،ضاثخانةى مةعارف ،بغداد ،1967 ،ل.127
 - 11د.شكري عزيز املاضي ،يف نظرية االدب ،دار احلداثة للطباعة والنشر ،بريوت-لبنان ،1985 ،ص104
 - 12امحد امني ،النقد االدبي ،الطبعة اخلامسة ،مكتبة النهظة املصرية ،القاهرة ،1983 ،ص.59
 - 13هةظالَ ئةبوبةكر حسيَن ،ضةشنة ئةدةبى ورِؤذنامةنوسييةكان ورِةنطدانةوةيان لة (ذيان وذين)دا ،ضاثخانةى شظان ،سليَمانى ،2007 ،ل.66
 - 14عةالئةدين سةجادى ،ميَذووى ثةخشانى كوردى ،ل.21
 - 15عةالئةدين سةجادى ،ئةدةبى كوردى وليَكؤلَينةوة لة ئةدةبى كوردى ،ل.134
 - 16عبدالرزاق بيمار ،ثةخشانى كوردى ،دةزطاى رِؤشنبريى وبالَوكردنةوةى كوردى ،بةغداد ،1998 ،ل.16-13
 - 17عةزيز طةردى ،ثةخشانى كوردى ،ضاثخانةى زانكؤى سةالَحةدين ،هةوليَر ،1987 ،ل.5- 4
 - 18برِوانة ئةم سةرضاوانة :عةزيز طةردى ،ثةخشانى كوردى ،ل .3عبدالرزاق بيمار ،ل .13- 8هةظالَ ئةبوبةكر حسيَن ،ل.69-67
 - 19عةالئةدين سةجادى بةم شيَوةية هونةرةكانى ثةخشانى تؤماركردووة و دابةشيانى كردؤتة سةر ثةخشانى زانيارى كة لةم هونةرانة ثيَكديَت:
وتار،ميَذوو ،ذياننامة ،وتوويَرة ،دانان .ثةخشانى ئةدةبي :وةسث ،رواية ،مقامة ،رسالة ،خةتابة .برِوانة :عةالئةدين سةجادى ،ئةدةبى كوردى و
ليَكؤلَينةوة لة ئةدةبى كوردى ،ل.139
 - 20عبدالرزاق بيمار ،ل.18- 17
 - 21د.شكرية رسول ،زمان وئةدةبى كوردى ،ل.9
 - 22بؤ زياتر زانيارى برِوانة :ئوميَد رِةحيم مشس الدين تالَةبانى ،كؤلؤنياليزمى ئينطليزى و ئةدةبياتى رِؤذنامةنووسيي كوردى لة عيَراقدا -1918
 ،1958تيَزى دكتؤرا ،بةشى زمانى كوردى ،كؤليَجى ثةروةردة ،زانكؤى سليَمانى  ،2013 ،ل.116-112
 - 23د.عزالدين امساعيل ،االدب و فنونه ،الطبعة السابعة ،مطبعة دار الفكر العربي ،القاهرة ،1978 ،ص.288
 - 24هةمان سةرضاوة  ،ل.248
 - 25د.شكرية رسول ،طؤظارى دةنطى طيَتيي تازة ،سةرهةلَدان ودةورى لة ثيَشخستنى زمان و هونةرةكانى ئةدةب و وةرطيَرِاندا ،هةوليَر،2003 ،
ل.133
 - 26عبدالرزاق بيمار ،ل.19
 - 27د.مةغديد سةثان ،ذانرةكانى رِؤذنامةوانى وميَذووى ضاثخانة  ،1500-1450ضاثخانةى خانى ،دهؤك ،2008 ،ل.27
 - 28د.هيمداد حسيَن ،رِؤذنامةوانى و ئةدةبياتى نويَى كوردى ،ضاثخانةى شظان ،سليَمانى ،2008 ،ل87
 - 29عبدالرزاق بيمار ،ل.19
 - 30جمد حممد الباكري الربازي ،ص.163
 - 31كاروان عةلي قادر ،هونةرى رِؤذنامةنووسي ،ضاثخانة وئؤفيسيَتى بةدرخان ،سليَمانى ،2004 ،ل122و.123
 - 32فريبا سةياد (د.عةىل ئةكبةر فةرهةنطى) ،نةريتى رِؤذنامةوانى ،و.كارزان حمةمةد ،ضاثى دووةم ،ضاثخانةى رِؤمان ،سليَمانى ،2008 ،ل.289
 - 33شةهرام طةرميانى  ،ضةند سةرة قةلَةميَك دةربارةى سياسةت ،طؤظارى وريَزا  ،ذ 5و ،6زستانى  ،2009ل.10- 9
 - 34سةالم شيَخ حسني ،سرتاتيذة نويَكةى ئةمريكا لة عيَراق و هةلَةيةكى ترى كوشندة ،طؤظارى وريَزا  ،ذ 5ة ،6زستانى  ،2009ل.8-7
 - 35وريَزا  ،لة طؤظاريَكى بةريتانى :ئةطةر كوردةكان 5تا10سالَى ديكة ئارام بطرن ئةوا والَتانى جيهان ناضاردةبن مافى دامةزراندنى دةولَةتيَكى كورد
قبولَ بكةن  ،طؤظارى وريَزا  ،ذ 5و ، 6زستانى  ، 2009ل .13
 - 36عةىل ح سيَن  ،كيَشةى خانةقى لة رِووداوةكانى ئةم دواييةدا ،طؤظارى وريَزا  ،ذ5و ، 6زستانى  ،2009ل .12-11
 - 37د.هيمداد حسيَن ،رِؤذنامةوانى و ئةدةبياتى نويَى كوردى ،ل.96
 - 38هيَرش حمةمةد سةنطةرى ،تاقيكردنةوةى خؤناسني ،تؤ ضؤن دايكيَكيت ،طؤظارى وريَزا ،ذ 2و ،3ئةيلوىل .2006ل.110- 109
 - 39عومةر عةبدولكةريم قادر ،ضوار هةنطاوى سةرةكى بؤ ثةيوةندى باشرت ،طؤظارى وريَزا ،ذ 2و ،3ئةيلوىل  .2006ل.108-107
 - 40كانى  ،رِؤلَى ذن لة كؤمةلَطاى كوردةوارى  ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل  .7069-هةروةها :شريين ،ذنان و ذيان ،ذا ،ل.75-74
 - 41هيَرش حمةمةد سةنطةرى (وةرطيَرِان) ،رِةوشى ذنان لة سيَ بابةتى وةرطيَرِدراودا ،،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.73-71
 - 42سوعاد بةيطى ،ئايا خزمتانة؟ ،،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.79
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 - 43وةصفية بةنى وةيس ،نابيَ ذن بيَدةنط بىَ ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل .80
 - 44زانيار جةمال (وةرطيَرِان) ،كاريطةرى خيَزان لة طةشةدا ،،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.76
 - 45حمةمةد سابري كةمةر ،مناالَن لةبازنةى دةسةالَتدا ،،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.78-77
 - 46حمةمةد سابري كةمةر ،بوون بة باوك ئاسانة باوكايةتى طرانة ،طؤظارى وريَزا ،ذ 2و ،3ئةيلوىل  .2006ل.106
 - 47بؤ منوونة  :شةمالَ شيَخ لةنطةرى،طرنطى كردنةوةى ناوةنديَكى زانكؤيي لة ناوضة تازة رِزطاركراوةكانى كوردستان و ضةند سرجنيَك ،طؤظارى
وريَزا ،ذ ،1ل .62-161سةرحةد حسيَن مستةفا ،زانكؤى تةندروست ،ذ ،1ل .65-63هاميار ئةكبةر ،كردنةوةى زانكؤى جياواز (ئايندة) ،ذ،1
ل.66
 - 48عةتا رِةشيد حسيَن ،تريؤرى زانستى ،طؤظارى وريَزا ،ذ2و ،3ئةيلوىل  ،2006ل.88-86
 - 49بيَستون باجةالَن ،تةعريبى مناالَمنان بةدةستى خؤمان ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.104
 - 50ئوميَد بةرزان برزؤ ،رِيَنووسي كوردى بة ثيتى التينى ،طؤظارى وريَزا ،ذ 2و ،3ئةيلوىل  .2006ل .92-89هةروةها :ئةكرةم ياوةر ،ئةلف وبيَى
زمانى كوردى ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.97
 - 51دكتؤر ئةورِةمحان حاجى مارف ،ضى لةبارةى زمانى كوردييةوة نووسراوة ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،4بةهارى  ،2007ل.65-62
 - 52ئةمني سالَح ،حةزرةتى عيسا وطوندى حةوش كورِى لةنيَوان ئةفسانة ورِاستيدا ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.25-23
 - 53عةباس مةمحود ،كرماشان لةضةند ثةرةطرافيَكدا ،طؤظارى وريَزا ،ذ 2و ،3ئةيلوىل  ،2006ل.37-36
 - 54ئةمحةد باجةالَن ،لةبارةى ناوضةى بنكورة و تايبةمتةندييةكانييةوة ،طؤظارى وريَزا ،ذ 2و ،3ئةيلوىل ،2006ل.45-38
 - 55مستةفا سةعيد عةلي ،ديَي مةمحود قةجةر لة الثةرِةكانى ميَذوودا ،بةشي يةكةم ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى ،2007ل .41-31بةشى دووةم،
طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.77-54
 - 56حسيَن مةولود دةكةيي ،شاخى مروارى و طرنطى ميَذوويي ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.42-41
 - 57جةالل ئةلياسى (وةرطيَرِان) ،كؤثيسازى مرؤظ ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.82-81
 - 58شاكة (وةرطيَرِان) ،دوودلَى سةبارةت بة لةناوضوونى ديناسؤرةكان ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.84
 - 59زكرا فوئاد كةريم ،نةخؤشي ئيَسكةنةرمة ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.83
 -60دةظةر عومسان باجةالَن ،داو دةرمانى كوردةوارى لة ناوضةى بنكويرة ،بةشى يةكةم ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى ،2007
ل .70-68بةشى دووةم ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.121-116
 - 61د.هيمداد حسيَن ،رِؤذنامةنووسيي كوردي سةردةمى كؤمارى دميوكراتى كوردستان ،1947-1942دةزطاى ضاث وثةخشى سةردةم،سليَمانى،2002،
ل.255
 - 62خالد ئةسكةندةر ،نائوميَدى وحةسرةتيَكى تر ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.96
 - 63د.فةرهاد ثري بالَ ،ثالَةوان ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.85
 - 64عةزيز طةردى ،ثةخشانى كوردى ،ل.48
 - 65هةظالَ ئةبو بةكر حسيَن ،ل.85
 - 66بةكر دةرويَش ،طةورةم جةنةرِالَ ،ضاثخانةى ئاراخبا ،كةركوك ،2006 ،ل.6-5
 - 67جمد حممد الباكري الربازي ،ص.147
 - 68ئيسماعيل ئيرباهيم سةعيد ،ئةدةبى رِؤذنامةنووسيي كورديي بةغدا 1974-1970قؤناغيَكى نوىَ ،ضاثخانةى ايالف ،بةغداد ،2005 ،ل.351
 - 69د.عيزةدين مستةفا رِةسوولَ ،ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى فؤلكلؤرى كوردى ،ضاثخانةى دار اجلاحظ ،بةغداد ،1978 ،ل.18
 - 70بنةماى ئةم بريوباوةرِة لةوةوة ثةيدا بووة،كة هةردوو مةولود نامة و عةقيدةنامةكةى شيَخ حسيَنى قازى و مةوالنا خاليدى نةقشةبةندى لة زمانى
عةرةبييةوة وةرطيَرِاونةتة سةر زمانى كوردى .برِوانة :عبدالرزاق بيمار ،ثةخشانى كوردى ،ل.67-56
 - 71د.فةرهاد ثريبالَ ،مةال مةمحودى بايةزيدى  1867-1799يةكةم ضريؤكنووس و ثةخشاننووسي كورد ،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر،
 ،2000ل.26
 - 72د.شكرية رسول ،زمان و ئةدةبى كوردى ،ل.41
 - 73جةمال خةزنةدار ،رِؤذى كورد،1913بالَوكردنةوة وثيَشةكى ولةسةرنووسينى،ضاثخانةى املؤسسة العراقية،بةغداد،1981،ل،42-41ل- 76
،77ل.119
 - 74ئوميَد رِةحيم مشس الدين تالَةبانى ،ثةراويَزى ل.197
 - 75هةمان سةرضاوة ،ل.200-198
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 - 76حمةمةد دليَر ئةمني ،رِؤلَى طؤظارى طةالويَذ لة طةشةسةندن و ثيَشخستنى ئةدةبى كورديدا ،نامةى ماستةر ،كؤليَجى ئادابى زانكؤى سةالحةدين،
 ،1989ل.131
 - 77جطة لةو دوو ضريؤكة ،كورتةى ضريؤكيَكى كؤنى باو لة ناوضةى خانةقيدا بالَوكراوةتةوة كة دوورة لة سيماكانى ضريؤكى هونةرييةوة  ،بؤية بامسان
نةك ردووة .برِوانة :حمةمةد ناسر كةلَهور  ،ضريؤك و بةسةرهاتى شاكة و مةنسور ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.115-114
 - 78سؤران ميل قامسى ،كورتة ضريؤكى جةرطى سووتاو ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.95
 - 79سةركؤ حمةمةد ،مةرطى ماسي ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.104-103
 - 80ديار جةوهةر ،فرميَسكيَك ثرِ لة عشق ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.128
 - 81ئةمحةد شاملؤ ،ناوبانطى خراث،ورطيَرانى مستةفا سةعيد عةىل ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.103- 97
 - 82ناونيشانى كورتة ضريؤكةكان :سنط شني ،قورِوذةنكة و كوللة و ضؤلةكة ،بوكة شوشةى دارين و بوكة شوشةى طلَني ،السايي كردنةوة ،رِيَوى و شيَر،
كورِيَك كة مردنى دايكى ثىَ خؤش بوو ،شازادةيةك كة ئةذديهاى خؤش دةويست ،طومانى خراث ،سةيرة خةلَكيَك كة ئيَوةن ،بايةقوش ،ئازادى
قومرييةكان ،ضؤن ثادشاى ئةذديهايان خؤى كرد بة ماسي ،لة ضاوةرِوانى كةرويَشكدا ،ئةسثى طرانبةها ،سيَبةرى كةوان ،ماسييةك لة وشكانيدا،
ديوارى رِوخاو ،كويَر و شةل.
 - 83اصغر شفيعى نيك ،شةمةندةفةريَك لةطةلَ سةرنشينى مةرط ،و:تةها باجةَالَن ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل.107-104
 - 84سوعاد بةيطى (وةرطيَرِان) ،ثةريية دةريايية بضكؤلةكة ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.136
 - 85انيس املقدسي ،الفنون االدبية واعالمها يف النهضة العربية احلديثة ،الطبعة الثانية ،دار العلم للماليني ،بريوت-لبنان ،1978 ،ص.547
 - 86هةظالَ ئةبو بةكر حسيَن ،ل.93
 - 87د.هيمداد حسيَن ،رِؤذنامةوانى و ئةدةبياتى نويَى كوردى ،ل108
 - 88عةالئةدين سةجادى ،ئةدةبى كوردى وليَكؤلَينةوة لة ئةدةبى كوردى ،ل.141
 - 89د.هيمداد حسيَن ،رِؤذنامةوانى و ئةدةبياتى نويَى كوردى  ،ل.109
 - 90ئيرباهيم باجةالَن ،شيَخ موراد زةنطةنة ،طؤظارى وريَزا ،ذ2و ،3ئةيلوىل  ،2006ل.20-18
 - 91ئيرباهيم باجةالَن ،بيَ بةهارى شاعريو تيَكؤشةر ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.19-17
 - 92سالَح هةالج ،ملَؤيةك لة ميَذوويي شيعر و شاعريانى خانةقي ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.80-73
 - 93لةم بارةوة برِوانة :ئوميَد بةرزان برزؤ ،كورتةيةك لةبارةى ذيان و بةرهةمةكانى وليام شكسثري ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.98
 - 94خةليل عةبدوالَ حاجى مةمحود ،يادطارييةكى حةسةن زيرة ك لة طوندى تازةديَى طةرميان ،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.43
 - 95ئيرباهيم باجةالَن ،شةهيدى نةمر مامؤستا (مةجيد غاندى) ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.13-12
 - 96ئةمحةد باجةالَن،شةهيدى سةركردة مامؤستا مةجيد غاندى منونةى ئازايةتى وخؤرِاطرى ومامؤستايةتى،طؤظارى وريَزا ،ذ5و ،6زستانى ،2009
ل.20
 - 97هةظالَ ئةبو بةكر حسيَن ،ل.99
 - 98عةالئةدين سةجادى ،ئةدةبى كوردى وليَكؤلَينةوة لة ئةدةبى كوردى ،ل211
 - 99جمد حممد الباكري الربازي ،ص.167
 - 100د.ئيسماعيل ئيرباهيم سةعيد ،ل.527
 - 101سؤران حمةمةد غةريب ،بونيادطةرى لة ئةدةبدا ،بةشى يةكةم ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى  ،2006ل .46- 39بةشى دووةم ،طؤظارى وريَزا،
ذ2و ،3ئةيلوىل  ،2006ل .70-57بةشى سيَيةم ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.57-48
 -102جةالل ئةلياسى ،بايةزيدى مةزن ئةو ثياوةى كة كورد قةرزاريةتى ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.22-18
 - 103نازم سةيد جاسم ،زمانى ئةدةبى يةكطرتووى كوردى ،طؤظارى وريَزا ،ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.22-18
- 104ياسني لةتيف ،مةرطى تراذيدياى كضة ئةكتةرى ئيَرانى (ثوثك طولَدريم) لةزجنرية دراماى تةلةفزيؤنى (نةرطز)دا،طؤظارى وريَزا،ذ ،4بةهارى
،2007ل.97-93
 - 105د.شكرية رسول ،زمان و ئةدةبى كوردى ،ل13
 - 106د.شكرية رسول ،ئةدةبى كوردى و هونةرةكانى ئةدةب ،ل.146
 - 107ئوميَد رِةحيم مشس الدين تالَةبانى ،ل.236
 - 108عةالئةدين سةجادى ،ميَذووى ئةدةبى كوردى ،ضاثى دووةم ،ضاثخانةى معارف ،بةغداد ،1971 ،ل.142-141
 - 109ديل كارنطى ،هونةرى وتاربيَذى ،وةرطيَرِانى حسيَن جنم الدين ،ضاثي دووةم ،ضاثخانةى ضوارضرا ،سليَمانى ،2006 ،ل.132
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 - 110فةرهاد سةنطاوى ،خانةقني و سةركؤمارى عيَراقيَكى كوردستانى ،طؤظارى وريَزا ،ذ ،1بةهارى ،2006ل.51
 - 111عةىل مةعروف شارةزوورى ،ثةندى ثيَشينانى كوردى ،بةرطى يةكةم ،بيَ ناوى ضاثخانة ،بةغداد ،1981 ،ل.7
 - 112د.عيزةدين مستةفا رِةسوولَ ،ليَكؤلينةوةى ئةدةبى فؤلكلؤرى كوردى ،ل.103
 - 113بؤ منوونة :ئةمحةد باجةالَن ،لةبارةى ناوضةى بنكورةوتايبةمتةندييةكانييةوة ،باسي لة قسةى نةستةقى ناوضةى بنكورة كردووة و ( )8قسةى
هيَناوةتةوة و لةطةلَ رِوونكردنةوةى واتاكانيان بالَويانى كردؤتةوة .طؤظارى وريَزا ،ذ2و ،3ئةيلوىل  ،2006ل.45
 - 114هيَظار خانةقينى ،ثةندى ثيَشينان و قسةى نةستةق ،طؤظارى وريَزا ،ذ2و ،3ئةيلوىل  ،2006ل .112-111ذ  ،4بةهارى  ،2007ل.67
ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.113- 112
- 115هةمان سةرضاوة ،ذ2و ،3ئةيلولي  ،2006ل 111و ذ5و ،6زستانى  ،2009ل.113

سةرضاوةكان:

يةكةم :كتيَب بة زمانى كوردى :

 -1د.ئيسماعيل ئيرباهيم سةعيد ،ئةدةبى رِؤذنامةنووسيي كورديي بةغدا  1974-1970قؤناغيَكى نوىَ ،ضاثخانةى ايالف ،بةغداد.2005 ،
 -2بةكر دةرويَش ،طةورةم جةنةرِالَ ،ضاثخانةى ئاراخبا ،كةركوك.2006 ،
 -3جةمال خةزنةدار ،رِؤذى كورد ،1913بالَوكردنةوة و ثيَشةكى ولةسةر نووسينى ،ضاثخانةى املؤسسة العراقية ،بةغداد.1981 ،
 -4حسيَن يارة و عثمان علي وسامل حممد و يوسف مسعون ،فةرهةنطى تريفة ،املطبعة العربية ،بريوت-لبنان.2008 ،
 -5ديل كارنطى ،هونةرى وتاربيَذى ،وةرطيَرِانى حسيَن جنم الدين ،ضاثي دووةم ،ضاثخانةى ضوارضرا ،سليَمانى.2006 ،
 -6د.شكرية رسول ،زمان وئةدةبى كوردى-ثةخشان ،مديرية مطبعة جامعة صالح الدين ،هةوليَر.1987 ،
 -7د.شكرية رسول ،ئةدةبى كوردى وهونةرةكانى ئةدةب ،ضاثخانةى خويَندنى باالَ زانكؤى سةالَحةدين ،هةوليَر.1989 ،
 -8د.شكرية رسول ،طؤظارى دةنطى طيَتيي تازة -سةرهةلَدان ودةورى لة ثيَشخستنى زمان ،هونةرةكانى ئةدةب و وةرطيَرِاندا ،هةوليَر.2003 ،
 -9عبدالرزاق بيمار ،ثةخشانى كوردى ،دةزطاى رِؤشنبريى وبالَوكردنةوةى كوردى ،بةغداد.1998 ،
 - 10عةزيز طةردى ،ثةخشانى كوردى ،ضاثخانةى زانكؤى سةالَحةدين ،هةوليَر.1987 ،
 - 11عةالئةدين سةجادى ،ئةدةبى كوردى وليَكؤلَينةوة لة ئةدةبى كوردى ،ضاثخانةى معارف ،بغداد.1967 ،
 - 12عةالئةدين سةجادى ،ميَذووى ئةدةبى كوردى ،ضاثى دووةم ،ضاثخانةى معارف ،بةغداد.1971 ،
 - 13عةالئةدين سةجادى ،ميَذووى ثةخشانى كوردى ،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر.2000،
 - 14عةىل مةعروف شارةزوورى ،ثةندى ثيَشينانى كوردى ،بةرطى يةكةم ،بيَ ناوى ضاثخانة ،بةغداد.1981 ،
 - 15د.عيزةدين مستةفا رِةسوولَ ،ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى فؤلكلؤرى كوردى ،ضاثخانةى دار اجلاحظ ،بةغداد.1978 ،
 - 16فاضل نظام الدين ،فةرهةنطى ئةستيَرة طةشة ،مطبعة االجيال ،بغداد.1977 ،
 - 17د.فةرهاد ثريبالَ ،مةال مةمحودى بايةزيدى  1867-1799يةكةم ضريؤكنووس وثةخشاننووسي كورد،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة،
هةوليَر.2000،
 - 18فريبا سةياد (د.عةىل ئةكبةر فةرهةنطى) ،نةريتى رِؤذنامةوانى ،و.كارزان حمةمةد ،ضاثى دووةم ،ضاثخانةى رِؤمان ،سليَمانى.2008 ،
 - 19كاروان عةىل قادر ،هونةرى رِؤذنامةنووسي ،ضاثخانة وئؤفيسيَتى بةدرخان ،سليَمانى.2004 ،
 - 20كريم كرميثور ،فةرهةنطى خؤرهةالَت ،ضاثخانةى نهضت قم ،كرمانشاة ،بىَ سالَى ضاث.
 - 21د.مةغديد سةثان ،ذانرةكانى رِؤذنامةوانى وميَذووى ضاثخانة  ،1500- 1450ضاثخانةى خانى ،دهؤك.2008 ،
 - 22هةذار ،فةرهةنطى هةنبانةبورينة ،ضاثي ضوارةم ،انتشارات سروش ليتوطرافى.1383،
 - 23هةظالَ ئةبوبةكر حسيَن ،ضةشنة ئةدةبى ورِؤذنامةنوسييةكان و رِةنطدانةوةيان لة (ذيان وذين)دا ،ضاثخانةى شظان ،سليَمانى.2007 ،
 - 24د.هيمداد حسيَن ،رِؤذنامةنووسيي كوردي سةردةمى كؤمارى دميوكراتى كوردستان  ،1947-1942دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم ،سليَمانى،
.2002
 - 25د.هيمداد حسيَن ،رِؤذنامةوانى و ئةدةبياتى نويَى كوردى ،ضاثخانةى شظان ،سليَمانى.2008 ،

دووةم :كتيَب بة زمانى عةرةبى:

 - 26امحد امني ،النقد االدبي ،الطبعة اخلامسة ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة .1983 ،
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 - 27انيس املقدسي ،الفنون االدبية واعالمها يف النهضة العربية احلديثة ،الطبعة الثانية ،دار العلم للماليني ،بريوت -لبنان.1978 ،
 - 28د.شكري عزيز املاضي ،يف نظرية االدب ،دار احلداثة للطباعة والنشر ،بريوت -لبنان.1985 ،
 - 29د.عزالدين امساعيل ،االدب و فنونه ،الطبعة السابعة ،مطبعة دار الفكر العربي ،القاهرة .1978 ،
 - 30جمد حممد الباكري الربازي  ،يف النقد االدبي احلديث ،الطبعة االوىل ،مكتبة الرسالة احلديثة ،عمان-االردن.1986،

سيَيةم :نامةى ماستةر ودكتؤرا بة زمانى كوردى:
 - 31ئوميَد رِةحيم مشس الدين تالَةبانى ،كؤلؤنياليزمى ئينطليزى و ئةدةبياتى رِؤذنامةنووسيي كوردى لة عيَراقدا  ،1958-1918تيَزى دكتؤرا،
بةشى زمانى كوردى ،كؤليَجى ثةروةردة ،زانكؤى سليَمانى .2013 ،
 - 32حمةمةد دليَر ئةمني ،رِؤلَى طؤظارى طةالويَذ لة طةشةسةندن و ثيَشخستنى ئةدةبى كورديدا ،نامةى ماستةر ،بةشى زمانى كوردى ،كؤليَجى ئاداب،
زانكؤى سةالحةدين.1989 ،

ملخص البحث
هذا البحث بعنوان (انعكاس فنون النثر االدبي على جملة (وريزا)) ،هو خطوة و حماولة لتسليط الضوء على فنون النثر
االدبي الكوردي يف منطقة خانقني و ان عكاسها على صفحات جملة (وريزا) الفصلية .الذي عن طريقه يسلط الضوء على
املستوى الثقايف و االدبي و نتاجات االدباء و الكتاب يف هذه املنطقة.
والنثر بشكله العام و فنونه بشكل خاص ،هو جزء مبهم من ادب منطقة (كرميان و كرمسري) ،حيث نشرت و بشكل
واسع عن طريق الصحافة الكوردية الذي من املفروض ان خيصص هلا البحوث االدبية لغرض االشارة اىل النتاجات االدبية
و اظهار مستوياتها و دورها يف تقدم و ازدهار االدب الكوردي.
يتضمن البحث مقدمة وفصلني  .يتكون الفصل االول من حمورين ،االول للتعريف مبجلة (وريزا) و الثاني يتضمن
مفهوم النثر واسسه .اما الفصل الثاني فقد مت ختصيصه لدراسة الفنون النثرية وانواعها يف اجمللة .ويف النهاية مت
عرض اهم النتائج و قائمة املصادر.

Abstract
The present research paper, entitled "The Reflection of the Literary Prose Arts
on the Wreza Magazine" is an attempt to shed the light on the Kurdish literary
prose arts in Khanaqin area and its reflection on the quarterly magazine. In
addition, this research paper tries to spotlight on the educational and literary level
and the authors' in contributions in Khanaqin.
Prose, in general, and its arts, in specific, can be considered as a mysterious part
of the literature of this area ( Garmian and Garmeseer), as it has been widely
published through the Kurdish journalism in which it is supposed to be dedicated
for the sake of referencing the literary contribution and illustrating its levels as well
as its role in the progress and prosperity of the Kurdish literature.
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It is good mentioning that the research consisted of an introduction and two
chapters. Chapter one consisted of two sections, the first section is on defining the
'Wreza' magazine, whereas, the second section presents the notion of prose
and its basics. On the other hand, chapter two deals with the study of prosaic arts
and its types that presented in the magazine. Finally, the results and the list of the
references have been presented at the end of the research.
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