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 دا :یپوروەبى ئەدەئ ەل زمیالیڕى بازێڕ:  مەیێس
  زم :یالیر مانای مك وەچ -ا
دا یراستەل ,نى یبعیقى واەوتابخانق اتاو  تێن دەسەڕو ەچەبن عىیماناى واقەم بزیالیى رەوش 

 ەیین ەیو ماناەئرەنها هەو تەا هاتوویج ایماناى جەب ووژێم ىیاژێدر ەب زمیالیى رەوش
 كىەیایرۆه راوەه زمیالیر ىەوش كانداەازبێڕى ەفەلسەف ەل؛  تێنێیەگەد ییارەگعیواتاى واقەك
وجوود  كەو ىۆخ ەوەرەد ىهانیج ایئا: ) تێڵەد ەى كەوەر ئەسەرووستكرد , لد رىۆز
 كىێهانیج ەب انیواڕب ەى كەسانەو كە, ئ (ەیەه داڤۆمر شكىێناو مەنها لەان بوونى تی ەیەه
( ەیەهەى كەوەزانى )ئەدانیوا ىەناوەئ ماڵەب,  (كانەستیالیڕ) وتنەد انیێپ بووەه ۆخەربەس
م ە, ئ (انكەستیالیدیئا) وتنەد انیێپ ەیۆب,  ەیەه داڤۆمر شكىێمو هنیز وێنەكان لەشت ەوات
 ەوەیدا ىگنەڕ شدایرەهون ەل كوڵەب ,وبوەن بداەدەئەل رەه ەیەڵەمۆك دوو مەئ وانێنى ەیاوازیج
 ماڵەب,  تىەیاڵەمۆعى كیواقى ەبار ەل نینووس وۆگفتوگ زىباێر ەتاو زمیالیر ەونكچ ,
 . وتنداگو نینووس ەل ەنرایعشا ىڵایەخ ەل ەییتینها برەزم تیالیدیائ زمىیالیر

كى ێرەسەارچرى كیف كىێتەباب وموەهەك تێد ەیواتا وەب :لە ئەدەبدا  زمیالیڕپێناسەی 
 و ڵووقكى وردو ێشێكەنێو ەیرەسەارچم ەئ و كاتب ڤۆرم نىایژ ىكانەشێى كەانیتەباب
 كەوى ەعیواق وەئ انی,  ەوەتێزۆتدا بدەى بابەوەرەدەى لۆر خەنووس تێبایبارى واى تەل
مانای  لێرەدا دەتوانین بڵێن؛  تێتبرگ ىەاوچرەس ەوەڤۆمر روشت وبوونى س ەك لەییتاسڕ

 و كاتەد یینماێردا یێو تەى ناردوو(ڵۆگۆگ) ۆب (نسكىیلیب) ەك یەیەنام وەلریالیزم وەک 
 ەل ەك ىەیەوێو شەبان یژ: ) تێڵەدکە تیایدا هاتووەو , دەکەوێت دەر ەوەكاتەندووڕ کەیمانا

 ىەوێر شەسەان لیژ,  ەوەرەكەدروستى م ەدووبار واتە ەوەنێازڕیەم وەنێنویب ەرتەوروبەد
شت پەل كەن, ژیان  ەوانڕب ەوەكڵەخ ىواچ ىەنژۆڕوکال ەو لەبد شانین ىۆخ ىەنیقەراست

  . ەوییەكیتار و شەڕى ەلكیاوچ
 و باتەد یەوەشێپ وەرەب ەكێمەڕەه و تێوترگەد تىەیاڤۆمر ۆب ەكێئاواز دا :رەهونەزم لیلایر
  تیژەدا دیێند تەرمەهون,  ەكڵەخ تىەیاڵەمۆك انىیژ كانىەیاستڕى ەوەدانگنەڕ
وو د ە( ل1186)ل ,ىسنەرەوسى فرالامووسى ق ىێپە: ب(Realisme)زمیالیڕى ەزاراو-ب
 یەیەوێو شەب عینى واقینیب تىەڵحا) ەكاتەد ە( , كisme) زمی+  (Realال)یر ەوكهاتوێپ ەشو
وشت سر ەى كەیرەونبى و هەدەئ ەبخاناتوو قەئ ەوات : دایزساەخنەڕى راوب ەل,  (ەیەه ەك
  . ەوەتێنێازڕیب ىەوەئ ێب كاتەد شەشكێپى ۆخ كەو عیواقو
 كڵەى خیساائخاوتنى ائ ىەوێشو زمان ەب خەیبا زمیالیڕ : ەوەوێش ووىڕەل زمیالیڕ
 . ەیەه ەى كەوەئ كەو كڵەنى خئاخاوتكانى ەوێى شەوەدانگنەڕ ەاتو دات ,ەد
,  غىالەب ىەوێدارو شەقیقى برەى زەوشەل تێبى دوورەكەزمان ێبەد:  ەوەزمان ووىڕەل

  . تێجنوگدا بخۆبارود ڵەگەلو تێنجاو بوگو امانڕپوردو  هەروەها
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  :  ەرۆجدوو وەهاتوو ەوە(عیقى )واەوشەزم لیالیر زم :یالیكانى رەرۆج -ج
و  ىیۆگاستڕەن و بەبووندا هەل یۆخكەان وكەتەباب ەكى ەیماناو ەب:  ەنیقەاستڕ:  ا
ترى كى ەیەدان ەك, ى ۆخكەو كانەیاستڕ ەسفكردنى شتەو واتا,  نێباس بكر ەوەتەمانەئ

 . تێبەد ەستەرجەب ەكەییڵسەئ ەتەباب ىپۆكۆتۆف كىەیەنێكو وەع ویواق
 رجەم ماڵە, ب ەنیقەستاڕ كىێوووداڕ ۆى بیەستەرجەب كىێنانێاهد ەل ەییتیبر : رىەون: ه ب
 ێكرەد , ێبرتگرەو ەوەعیقواەل ىەكەتەببا ەندەچرەه,  تێبى ۆخكەو قەقاودەد ەیین
 ەلر جاكێندەه زمیالیڕرى ەنووس ەكى ەوەب ەوەتێنێمەن ىۆخى ەكەوێچوارچ ەل ەكەووداوڕ
 ەتەباب ىیساال كێرۆجەب,  رەسەخاتەد ىەدایان زی ەوەكاتەد مەك ەكەداوووڕرى ۆج
 كىێشانێكەنێو مزیالیڕواتە ,  تێڕۆگەى دشەكەوەانڕێگ وازىێو شەوەتاكەد ەكەیڵسەئ

ت , كاەد ەستەجرەدا بیبەدەكى ئەیەوێچراوچ ەل ڤۆمر نىایژعى یواقانى كبنەما وەیەرانەنێداه
 وێنەکێش .ك ەن ەرەنێهدا كىێسەك زمىیالیڕرى ەنووس

 : زمیالیڕ دانىڵەرهەس ووىژێم -د
 سىنەرەف ماننووسىۆڕن ەیالەلو (1843) ىڵساەلر جامەكەی ۆب ەوك زاراەو زمیالیڕى ەوش

ا دیێت ەك مزیالیڕ ستىێفیانم شانىیناونەكدا بەیەنامانیەب ەش لەمەئ,  هاتكارەب (رىۆفلپشام)
 (ێتانورد) نسىەرەف نووسىمانۆڕ وەئ پاش , نم ڵاپ ەتێدرەد ستیالیر تىەفیس:  تێڵەد

 ە( ل1855)ىڵساەل (ێبرۆك ڤستاۆگ) شێكراگین یشئەو دوای ,وناێهكارەب زمىیالیڕى ەوش
 كىەیاگشانێپاى گرەدرەوشمى سدر ەیدبوورك ەك,  ناێهیكارەب(ى N realite) عدایواق ىەوێش
ناوى ەب كێارڤۆگ (اورێکانیه و )دورانتێلەالیەن  شی (1856) ىڵساەل , ىۆخ ارىكەوێش
 .  كانەیانسمۆڕ و كانەییناسرەپر ەسەكرد انیرشێدى هتون ەبدا یایت واركرەزم دیالیڕ
  ا :پوروەئ ەزم لیالیڕ كانىەناغۆق -ه
 ىەدەس یسانسینێڕ مىەردەس ىزمیالیڕ : ێبەدڕەپێت ناغۆق ێس رەسەب زمیالیڕادا پوروەئ ەل
 ىەنارگەخنەڕ زمىیالیڕ , (18-17)ىەدەس رىەگشنۆڕمى ەدرەزمى سیالیڕ( , 15-16)

نس ساینێڕمى ەردەس ۆب ىەكەوژێم بەدەئوونووسانى ژێموونى چۆبەب ؛ (19) ىەدەس
 ۆب كىێتسێفیمان ەك بوو ز(1843) ىڵساەل خۆیوەک رێبازێک  زمیلایڕ ماڵەب , ەوەتێڕەگەد
 . نۆڕرى بەسەلندان ەمرەرو هونەى نووسەوەئ ۆب كێبازێڕ بەبوواو ندرێیەگاڕ
 بۆى ختەسسەرمنى ژدو وودت ەیمانسۆڕ كاتدا كەیەل وەزدۆنى ەدەمى سەدووى گەارچ ەل
 وابوو انیێپ داكاتكەیەان لیكردووەه ەك, ن ووب م(زیناسڕەپو زمیالیڕش )یوانەئ بوو دایەپ

م دوو ەئن , ێندرێكەتڵەهلەبن ت ەیسمانۆڕ ىەلكانیساو ازىبڵایەخ ىووردپە رواد دەبێ
 یشانكەناغۆقا پوروەئ ەل زمیالیراندنى پسەچدواى  ەل,  بوون شیتركەیى ژدخۆشیان  ەزباێڕ
 :ن بوو ەانمەئ
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 ەخنەڕ یەوێشەب یاگڵەمۆكو ڤۆمرژیانی  ىعیواق ەبازێم رەئ : ەرانگەخنەڕى زمیالیڕ -ا
 داییەخنەڕ كىەیەوێچرواچ ەتى لەیاڤۆمرو ڵەمۆانى ككەپخرا ەنەیال وواچرەب ەستخەد ەرانگ
ی وا اكامدائ ەل , تەحكوم وارد تاڵەسەدنى یچەلرتن گەخنەڕى تەبیتاەب , ادەد انشێپ
 . ەوەتبكا انكەمەهرەب ناوى کانەرفتگ ۆب كێرەسەارچى ەوەنیزۆد ەلریب ەك كردخوێنەر دەەل
 گرێنبەرهیئ ایلیئ سترناك وو باى ۆتسلۆت ۆیل ىكانەمەرهەب ەل ێندەه و ڵۆگۆگ : ایووسڕەل 

و ەئ ماكانىەبن كردنىەزیرۆیت ەل نایاریى دكێڵۆڕ ووسڕى انرگەخنەڕ,  نبوو ەبازێڕم ەبرەس
 : نبوو ەانمەئ شەغناۆم قەكانى ئەارگدەئ ,هەبوو  داەیەكچێڕ
 , انڕۆگ كانىبنەماو ڤۆرمكانى ەستخوا كردنىەتێوائ واتە : وشتىرس عىیواقۆب ەوەانڕەگ-1
 دەس ىەڵەمۆكى دانتى ەكەی(یەزدانی اىیدیمۆ)ك ر ناوىەسەل (بلزاك ێد ینریه) ەیۆب
 . ەناوناو (ىتەیاڤۆمراى یدیمۆناوى )ك ەبی ۆخى ەكەمانۆڕ
 وێانى نکەووداوڕر ەسەل ەرەدیواهەگ كىێسەزم كیالیڕرى ەنووس : رەنووس نىەیالێب -2
 . ەوەتێڕێگەد ەوەئ تێنیبب چو ەنەیالێى بكێسەك ماڵەب,  اگڵەمۆك
ر ەى هكانەامنجەكارو ئۆهى ەوەنیزۆدلە ست ەبەم: كانەییتەیاڵەمۆك ەاردیى دەوەكردنیش -3
 كانەییزمیالیڕ,  ەنكەد ێپكارى ەکانتاك و نەدەد ووڕ ەانژۆڕ ەك ەیتەیاڵەمۆك كىەیەدارید
ن , ەدەد ێرگ ەوەكانەییرامیارو ئابوورىو ىیووژێمنى وییئا : کانیماەبنەب ەندااریو دەئ
و ەئ رەنووس ماڵەب,  بن ڵەمۆك كانىەخواست ىەوانەچێپ ەب اساكانی كجارێندەه ەگنەڕ
   ڤۆمر ڵەگەل ەعیواق خساندنىەڕش یوەئ , ێنێجونگەدا دیسەكەاككانى تەاواتئ ڵەگەل ەانیاسای

 چرەپرەب ەناغۆق وە, ئ ناودەبرێت ش(ێنو زمىیالیڕ) ەب : یزمیلایشۆسزمى یالیڕ -ب
فى ەلسەكى فێنیانوڕێت زمیالیشۆس دانىڵەرهەس , زمیمانسۆڕوزم یسکال یژوو دك بەیوەاند
زمى یالیڕ بىەدەئبە  رزۆ كىێخەیبا لەو سەردەمەدا , كانەییفیعرەم ەشەبم ەرجەس ۆبو وب
 انكسەیى ناغۆقچونکە  , ووڕتەرێبخل ەگكانى ەنیچو ڵەمۆك كانىەشێك اردەد هەوڵ واردەد

 ران بوو ,ایجوت کرێکاران ونى یچنى كاەستاخو ىڕربەد و كردن
 : نەانمەش ئەناغۆم قەى ئكانەارگدەئ
 اتىیبن شتنىیەگێتى ئەنجامەل ئەمە , ووڕەخاتەكانى دەتەباب ەوەكراو ێپستەه كىێعیواقەل-1
 . هەڵداوە یەوە سەریكریف ىێناڵملمو وشەڕەل رەگیراك رىەفاكت اوگڵەمۆك
 ەترفگ وەشێك ەى لواوەت كىەییاریوش ەك ىەیێپ وەب , ەڵەمۆك ىگنەشێپ زمیلایڕبى یدەئ -2
 . ەیەه دایكانەییتەیاڵەمۆك
 و ڵەمۆكانى كەتو خواسەشێك ەنانوڕەد ەوەیماركس كىێونچۆب ەكان لەییزمیالیڕ -3
 .ن ەبك کانەشێك وهەموى رەسەارچ ەرانەروەپداد كىەیووڕ ەب تێوانیەد
 ەاركۆت و هكاەد ۆان بییكاریى شەسۆڕپ وكڵەب , ووڕەناخات كانەشێنها كەتم زیلایڕ -4

 كات . ەد شانینستەد شیكانەییرەگیكار
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 ىتاناڵو هەموو ەب یزمیلایشۆس زمىیالیڕ ی روسیا(1917)ىڵاسرى ەبۆكتۆئرشى ۆش اشپ
دا یهانیجاتى یبەدەئ ەجارى لكەیەب مداەتسیى بەدەى سمەكەی ىەوینەتا ل , ەۆووباڵب دااپوروەئ

 . ەوەدرکى ۆخ ىێج
 : نەمانەئ شەناغۆق وەئ رانىەابڕ 
 زمى(بوویالیڕكاى یستاتیى ئانستى )زەنقوتابخا رىەنێزرەدام (م1848سكىنیلیب) -
 .  ەویوسنو كا(یتستایستى ئن)زا شانىیناونەكى بەیە, نام (م1889) نشفسكىریچ -
 یارگرز ىڤبزا,  هانیمى جەكەیى گنەهاتنى جییتاۆك ڵەگەل : ەانڕێگشڕۆش زمىیلایڕ -ج

 یرەس كانەزێهزل ەتاڵوران وەكریگاد ەبژد قایرەفەئ اویئاس تىاڵەهژۆڕى ناكەوەتەخوازى ن
 و مەرکەزی تىاڵەسەد , بوو ووخاڕدا كێجارەكان بەستەبند ەتاڵئابوورى ونى رخاێژ,  داڵەه
 اەهوەره,  كراەدەن ڵقبوو ەوەنالەگ نەیالەل وەلوتك ەتبووشیەگن الەگى ەوەاندنوسەچ
نەدا لەم الیەش یبەدەئ ەیۆ, ب نبوو رەگیركا ەوشەڕ وەب شیكانەستەدرێژ اگڵەمۆرخانى كەس
ن ایكانەوەتەانى نكەیزاداخو وەشێدا كنایكانەعریش ەان لریشاعچونکە  , وبوەن رىەبێب
 ىڵەشخەمەب ناینكاەعریشو نالەگ وىەڕشێپ ەران ببوون بیمانكاتدا شاعەهەل , ووڕ ەخستەد

  . ەرانێگشڕۆشزمى یلایڕ وتراگەد ىێپ ەك ەوەیكاەهات تر كىێبەدەئ ەرۆجوەب,  ىیازخویارگرز
 :  زمیالیڕ دانىڵەرهەس كانىەكارۆه -و
كان ەییكیت مانۆڕ ىەوەبوونڵقوو وەوەدانچرەپرەب كەو, ت ەیكیتمانۆڕ ىوازالنجامى ەئەل -١
 . داڵەهیرەس زمیالیڕ, ر یبش وۆخستنى هێوگشتپ و ڵایەخ وێن ەل

 كىێكارۆه ىیەوماۆب وشتناسى وسر وایژۆلۆیرى باابو نىكاەنانێداهو تزانس نىوتەشكێپ -2
 . ووب ئەم رێبازەى تنوەركەد ترى

 ەتەباب چونکە تبوو ,خس ێوگشتپ انیكڵەخ نىاڵەمۆك كەیەداڕات سیزممانۆرزم ویسکال -3
 ماڵەو زمیالیڕ انىدڵەهرەس ەیۆب,  كراتىۆترسەواو ئژرۆنى بیچ ۆبوو بەشەگبان انیكان
 . کانەتسەد رێژ نىیچرو ەماوەج كانىەخواست ەک بوو بۆیەوەدان
 زم :یالیڕ بازىێڕ ىنكاەییتەبیتا -ی
   . خوازىڵەمۆكو تەیوزوعەم -1
  ىزانست رىیو بریتى بەیواەڕرمانەف -2
            . روونداەد وانەب وونچۆڕ - 3
    . انمۆڕ تىەیواەڕرمانەف -4
 . داڵەمۆك وناێپەل ىڕەتاكباوى ودزائا ىریب دانىێپەرەپ  - 5
  . تىەیارخەچهاو -6
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    زم :یالیر بازىێڕكانى ەتەیسخا : ا -ی
نى ەیاڵردوو ە, واتا ه تێوانڕەد ڤۆمر انىیژ ەلنى ەیاڵەمەشتى و هگ كىێنینواڕێت ەب - 1

 . ەوەییپو خرا اكچ ەب ترگەاو دچرەبەتى لەو باب خودى
 كىێرەوەونبو كەو وكڵەب ات ,ناك ریەس خودى كىێرەوەكو بوونەو ڤۆزم مریالیڕ -2

 . كاتەد ریەس ڵەمۆان و كیژ ەلر ەركیگدا
 ەکانسەك ىەانژۆڕانى یژكانى ەاردید ەلرر كاەوروبەدو تىەیاڵەمۆك ىخۆودرو باەگنیژ -3

 . كاتەد ارید رەوبروەد ڵەگەنى لكاەیدنەویەپرى ۆجكات وەد
 كات وەد شەگشان اپ وەییئاساا تادەرەسەل ەكخات ەردەواد وانەڵاپ زمیالیڕ -4

 .كات ەد ەادئام ناوەڵاپ ەكزم ینسماۆڕزم ویسکال كەك وەن تێوەكەردەد
 وەوەتێڵۆكەد ەنبووو ەل وەیەه یتەى بابنوكات بوەدیزم باسیالیڕ ىەهانیج وەئ -5

 .ع یواق ەدوور ل ىڵایەخ یەوێشەك بەخات نەردەد رداەوروبەد رەسەب ىەوەكاردان
ى ەربارەان دیۆخ كانەو شتەرەنهوەست لەبەم ەرانگەخنەڕزمى یالیڕ انىكەبیدەى ئال- 6

 ەلدا یۆخ ەل ىۆخ ەمەرهەب وەئ اشانپ و ێڵێدێجەب ىرەهون كىێكار اینەت و نێدوەان دیۆخ
 ا .ان نی ەوەتێزۆدەد داڵەمۆت و كەاسیتى سەخزم

,  انمۆڕى رەتى هونەبیتاەخشان بوو , بەپ نكاەیمزیالیڕى ال بەدەئ كىەرەس زىەگەڕ -7
  بوو. ییرەگۆنشاو كۆریچتر ایز كوڵەبا ردەدەن پێ یگرنگ ەندەوەئشیعر 

 ەوەڵەمۆكانى كەنیچانى یژناخى  ەنى لكاەتەباب ەرانگەخنەڕزمى ییالیڕى چرەگەئ -8
 و .بوردكەش نۆمراەان فیشیووژێكى و میزیافتیتى مەكات بابهاو ماڵەب,  ێرگەردەو
 داڵەمۆنى ككاەنیچو موەه ەل ەبوو , ك ەوەوەامى ئنجەئ ەل انكەییزمیالیڕى التى ەباب ەفر -9

 . بوون ەشنەچەمەه نكاەوانەڵاپ ەیۆب,  ووڕ ەنەانخیبن و ب زاەشار
وزارشت گ نواەڕراواپى كێزمانەبدا ەدانیڵوەزم هیالیڕنى راەنووس ەوەوخسارڕ ووىڕەل -10
 . ناێهەد اركەب انینووچڵەه ەلى دوورەژواەستەو دازوێش شەمەئ ۆب,  نەبكع یقاوەل
  : زمیالیری بازێر ىنراەراب -ک
ى ەراوزا (رىۆلفپشام) وسورۆماننن ەیالەل( ١٨٤٣) ساڵی لەجار مەكەی ۆب :نسا ەرەفەل
نرى یه) نجایئ,  نایدناپسەچ انیكانەنینووس ەب (ێنتارۆدو ێگرۆم)اشان پ , ارهاتكەزم بیالیر
دى یج وۆس نیجۆئ و ێرمالما ڤیست ورێبۆفل واڵۆز لیمیئو ستاندالى رنیهو لزاكێب ێد
 كردوو یماكانەبنو  كۆڕەناو ەل انیوەڕیەپاتر یز نهات (دوماس رەندەكسیلەئو اسانپۆم
 . ەوەكرد انیواڵب
 ,  (اكرىثنتى و ۆڕو بزنكید ارلزچ) را :ەلتگنیئ ەل
 (.فسكىۆكایما  ێركۆگم یسكەمو سكىڤۆستیو د ىۆلستۆتۆیلو ڵۆگۆگ) : ایرووس ەل
 . بووەدا هەبازێم رەى ئەوەكردنواڵب ەل یڵۆڕ( رەسنیما دێلفرە)ئ : ایانمڵەئ ەل
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 ا : دیوردك ىبەدەئ ەزم لیالیر
 ەى ریالیزمى كوردى : پێناس چەمك و:  ا

شان یژیانە پ ک ئەوچەشنێ ریالیزم ئاوێنەی ژیانە , هەر هونەرمەندێک یان نووسەرێک بە
 یە کە هونەرو بەرهەمەکەی بەسەەک راستەقینە ئەو , بەاڵم هونەرمەند یان نووسەری دەدات
دژی خۆشی ژیاندا  پێناوی ئازادی و ئاوێنەی خەباتی درێژی خەڵکە لە دەبەستێتەوە , خەڵک

  : ێینڵب دەبێریالیزم بکەین  بۆ پێناسەیەک ئەگەر, چەوساندنەوە بەهەر چەشنێک بێت 
 و هەموو دیمەن و واتای قوڵکۆمەڵ بەژیان و بریتییە لەو هونەرو ئەدەبەی کە یزم :الری

 نووسەرو شاعیرە پیشان دەدات یان چاوی ئەم هونەرمەندە  ە بەبەرینیەو
 :ا دوردیكی بەدەئ ەل زمیالیڕ دانىڵەرهەووى سژێمب : 

 ەزم لیالیرزى باێر ىدانڵەهرەس ىووژێم , بەدەئانى نووسووژێمران وگەخنەڕ وونىچۆبەب 
مى ەى دووگنەاش جپ ماڵەب , ەوەتێڕەگەد انكەییى سناڵنى ساكاەییتاۆكبۆ ,  ادیبى كوردەدەئ

لى كوردو ەگانى یژ ەن بووب تراسەب كانىەرماەدشا ەكسەربەخۆ كى ەیەك قوتابخانەهان ویج
 ەب تشپتوانی  نپاشا ,ووبریگێج واوىەت ەب ەوەیكانەیتسیالیر ەزەگەرو ییەوەتەسامانى ن

   . تێستەبب ەوەیشتر ىكانەوەتەن اتىیبەدەئ
 : دانىڵەرهەكانى سەكارۆهج : 

 ەل ەیین كێشت هانیمى جەى دووگنەج دواىەلزم یالیوتنى رەركەسوتن وەركەد ومانگێب
و  ردستانكورى ایامڕابوورى وئو تىەیاڵەمۆبارى كەب تێسترابەبەن و تێبهات ەوەیۆخ

و ەئر ەس ەردبووك وىاوەرى تەگیارك شینهایجى ەمەدرەو سەئ ىبار كوڵەب , ەوەكەچناو
ران و یكرد زۆربەى ڕۆشنبیوا هانیگى دووەمى جرسانى جەنیڵگهە , ىەكەنجامەئ وەیەشێك

ى یخێرابە رۆز کە,  چنت بەییوعیش باوەڕىرویبەرەو ب راتیز ی ئاساییخەڵكخوێندەواران و 
هەژارو  كىانى خەڵهاندكردن ویریپشتگ هۆیو ببێتەەوەببێتباڵوكوردستان  باشورىوعێراق ەل

 ,ن وبووعى یش ونبیرنووسەرو رۆشەانەى كەس ەن ئەویاللەتایبەتی  ەب تەرامەدكەم 
 . بوو داانرایو جوتى كرێكارنیلە خزمەت چ زیاتر انیڕۆكى بەرهەمەكاناوەن
 :  شەبازێڕ مەئ دانىڵەهرەنى سكاەییكەرەد ەكارۆه
ى ەوەونبو واڵب و هانیمى جەى دووگنەجەل موكراسىیدوزم یلایشۆى سەرەب نىوتەركەس -١

 استڕەناو تىاڵەه ژۆڕانى تەللیم ىال ان وهیجەل شتىگەرى بەروەپاددوكسانى ەی كانىبنەما
 .  اندپسەچ انیزمیالیرتر رۆتى زەبیتاەب كانەستەدرێژو
  .ایسینۆندیو ئستان ندیك : هەو كىێتاڵو ندەچن ەیالەل ییۆخەربەسانى نێستهەدەب -٢
 بنان . واو لیسور ەسا( لنەرەف) ەانگێرى بەركیگاى داپى سوەوەانكش -٣
 نانىێكهێپى ۆه ەبوو کە , ندایچ اوپوورەئ تىاڵەهژۆڕ ەل كارێرك ىنیچتنى وەركەس -٤
  . ىزمیالیشۆزنى سەم كىەیەرەب
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  بوون : ەانمەئ یشكانەییۆخەناو ەكارۆه
ست درو كەیەرەزب و بیند حەچ ەوەییاسیى سڵۆجموج امىنجەئەل , راقێعلەلى كورد ەگ -١
,  (١٩٤٢ساڵی ) لە وا(یكۆمەڵەى ه) : وەک بوو , ندستاركوى كردنراگزڕان یئامانج ەك وونب
 ەییاسیس ەبار مەئ انیكانەنیسى نووەگێڕەل ەوداانیڵوەرد هرانى كویشنبۆر ران وەنووس ەیۆب
 . نەخب رەد
,  د(ەحمئە ێخ)شتى ەیداكرسەربە ( ١٩٤٥-١٩٤٣)ساڵی لە زانرساندنى شۆڕشى باریهەڵگ -٢

 . ەوەیراددامركێن اتكەن حكومەتى ئەویاللە كە
 کاتداوەوى خەڵك لبژێ ەك زەكان ,ینگلیەن ئیالەتى لەیگاەمى دەرەبستەیڕەوكردنى سیپە -٣
 بوو. كشتوكاڵ لەسەراتر یز
 نالپبە ىیدوا,  ادمهاب رىشالە (١٩٤٦-١٩٤٥)ساڵی  لە نستامارى كوردۆك دروستبوونى -٤
  . رادە ڕوخێناو شاى ئێران كۆمارەكیڕانى ڕوسگێ
ساڵی  لە وكركەك گاورباغىناوچەى ر لەوۆمپانیای نەوتی باکوک کرێکارانینى یڕاپەڕ -٥
  . انكەییوعیشکرێکارە تى ەیسەركردابە (١٩٤٦)
لەالیەن  , سەرى عێراقتاسەرلە( ١٩٤٨) ساڵی یوەمود كانونىی (ەسبە)و ینیەڕڕاپ -٦

, کە زۆربەیان ئەندامانی و شارەکانی تری عیراقاغدشاری بە ەکانیکۆلێژ پەیمانگاوقوتابیانی 
 . ییان تێداکردیش بەشدارنی تر, پاشان حزبەکاوون ب حزبی شیوعی عیراقی

بەشداری  بە (١٩٥٣ڵی)سا لە نی دزەییکائاغا دژی ەولێر لەشتی هوتیارانی دەجەرینی اپر -٧
 . شیوعی بوونر بیروباوەڕی لەسە , کە زۆربەیان ند( گو١٢٩زیاتر لە ) یانجوتیار

 یەندویپە و (١٩٦١)ساڵى لە كورددژى  شەڕرسانى یهەڵگ ولول یابوونى شۆڕشى ئەەرپب -٨
 . شەكەۆڕش ەكانى كورد بەیوعیسەركردە ش ىى زۆربەنكرد

 ,ێت ادەنراسى گەشى كوردستان دیس ێکیناغبە قۆ (١٩٧٠-١٩٤٥ساڵى )ن ن بڵێیبۆیە دەتوانی
 . ەتەوەڕەنگى داو دانووسراوەکان و ەكانییعریش هەمەبەر ئەمەش لە

 
 :  دىورمى كزیالیرى ناماكەنبك و ۆرەناوروخسارو  د :
 ەب ڵاپ ولى كوردەگ انىیژ ییوووتەدواك ەل رتنەگەخنەر ی ئەم سەردەمەاتیبەدەئ وخسارىڕ
 . بكات رەسەارچ کەیەیوتووەدواك ەك تێنەد ەوەلەگ
 انیكاتوەئ مىێژڕ دوژمنکارانەی و ێجەناب ەكار و یاسیس ەربا وەئ ىەنێك وەیرایمك كاەو

ى وادەى لتەبیتاەب یوارەكورد ىڵەمۆتى كەینایچوازى ایجدەرخستنی  لەگەڵ , روو دەخستە
,  ییوتووەك دوا وى ارژەه ىەوەوبووناڵبى ۆهەووبب ەك,  (1958زىوومەتى 14) رشىۆش

 (دزى و انىرگى وتەییبرسو ارىژەه: ) ىتەابب ەودانایڵوەهد كورى رانەنووس ران ویشاع
 :ك ەو ەداو تەى ئافرەوەنوساندەچ ەن بایخەیبا هەروەها,  ووڕ ەنەبخ
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 و انیۆخەن لاچنى كردكەمارو یانوودانشەب رۆز ەب و تانەئافر نامووسى ۆبردن بستەد -ا
 ,  بەزۆر نایكانەڕكو
 یارشدەب و اوانیپ ڵاپەل باتكارەخ وڕێگرشۆش كەو كورد انىتەئافر ئازایەتیشاندانى ین -ب
  , ەانگێب ارىكریگاد یتەیاژدەل انیدنكر
 و ىداررۆزو مڵوز ىەوێشو گەبەرەارو دیتوان جوێنتى ەینایچوازى ایشاندانى جین -ج
 كڵمو وزاروى وەز رەسەرتن بگتسەد كەو , ئاغاکانیانن ەیالەل ارانیجوت ىەوەندناوسەچ
  نڵیاماو
 ىگرەمەڵۆانى كیژو اگڵەمۆناو ك وىراوخماف كىێنیچ كەو نكاراێخستنى مافى كررەد -د
  , وانەئ
 لەگو ەئو  یۆخ تىەیواەتەمافى ن نانىێهیدەب ناوێپ ەل ردى كوەوەتەنباتى ەخكردنى ناێو -ه
 ەل نكێشەب ەك شدایهانیج ەو لداەكەچناو ەل ئەون ىەوێشاوه ەكى ەانستەردێژ ەتەللیمو
 ئەمەش , ارىدەیمارەسى وسترەپەنۆكەر بەرامبەب ەمەردەس وەئ زادىیمەدئا واىەڕباتى ەخ
 شیعری ەب ەوەنایزاەن شارەیالەل وەوەتێنیبەدا دیۆخەبرەس ستى وەربەسو ئازادى ەى لۆخ
 . تێبرەناو د یاسیس
 
 ان :یانكەمەرهەو بزم ی ریالیرانەبرا نیترگرنگه :  
  : داعریرى شبوا ەل
 خێش و نىینجوێپرو موفتى ەوێزار یختەب,  جافى گەتار بوخد مەحمەو ئ سەكێبوان رۆگ
ران ەكامو  نالید حڵسا دەمەمح و رزنجىەب نێحوس دەمەمحو  ىدالواحد نورعبم والەس

 نجى وەرزەمارف ب و ردىەد هەمحەو ئ ىیەاح دزتەى فلەع وداخى ەرەقب یسەموكرى و ح
 منێنع و هقاو نێخورەگج درى جان وەقو ازەرشا میرەكزارو ڵدد ەحمەئ ودارڵدوف ئوەر

 انى تر . رۆو ز امىمیى ئكامل دیەس و نیمەڵخاقى ویقەو حموکریانی  ارژەه وکریانی مو
  : داكۆریچرى بوا ەل
ن بووم ۆچیان  –دان ژیى وەلەسەم -د موختار جاف ەحمەوما( , )ئەخەل -بئصال یمەج)
و ەیەكى هێرە, س ىكاپستەد,  گەب ریو , مدسوەبووك و خ - تاحەف, )شاكر ( دانەخانەب
ن( , وایرەى مەسوار ەزدوان -ردێمەریپ( , )داەگ ىنینەكێپ -ى چن قزلەسەح) ودا( ,ەسزارەه
 ل ,ەگنى اژ,  رىەوەرێكو , (ەبل)د ەحمەم ئیبراهی, )ئ ر(اهەب ەشیمەه -دى اججس نیدالءالع)

 . (ڵوگو  كدر
 دا : (٩٧٠١-١٩٤٥ى )لە قۆناغ کوردیی عریش
 بە ,ى یگربەریعری شخود ای, ێت ەبرش ناو دیزمیالیڕ بە ۆناغەەم قئکوردی  یوێن ىعریش

نى یلەسەر گۆڕ یانیەرگیكارکە رد كنایاو ك ڕووداو هەبوونۆمەڵێشتى كەكى گیشێوە
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 ئاسان رێكى واكا شەنائەم , هەبێت زمیالیبۆ ڕ ەوەزمیسنۆماڕوردی لە کناوەرۆکی شیعری 
ابەش د ەكیو دژ بەزاوایج ەىبەر وهان بەسەر دویجتایبەتی , بە ادەسەردەم ەملنەبوو 

كە  ەدارى(ی)سەرما ەى ڕۆژئاواەرب و (ەتییوعیش /تسیالسۆش) تهەاڵژەرەى ڕۆب: ون وبب
انى پەخش و عرى نوێیشدا ەیلەم ماوە ,و ەبون شبێبە ەینێالملم لەمش یروكوردستانى باشو

خۆى وەكجار  کهەندێ شەكەیککالسی عرەیش , تینەرو بوون بەن وەستاپێ سەرلە هونەرى
ان یاڵبى كۆنقران یشاعلەوەی جگە  ئەمە ,وبوب (وێعرى نی)شكەڵ بەجار تێکهەندێو وەمابووە

عرى یش : دایوردك دەبىئە ەە لیاردەیئەم د, ا دەهێنى بەكارسایسەتى ویۆمەاڵك مەبەستى بۆ
 یى كە ئەدەبى كوردهۆى ئەوە نەتەووب نوێو كردنى كۆن تێكەڵ و رىەى هونپەخشاننوێ و

ە زمەویمانسلە ڕۆان یكانەمەرانەى كە بەرهیعشا ئەو , تنێبە ێشەور بەرەو پاتیزهەنگاوى 
 : نئەمانە وەەۆتاستگوزم یالیبۆ ڕ

 -٥ , حڵشێخ نورى شێخ صا -٤ , نن بەگى باباحمعبدالر -٣ , رەمێردیپ -٢ , نگۆرا -١
 . ع . ع -٩ , حاللەكاكەى ف -٨ , هەردى ئەحمد -٧ , ار زێوەریتەخب -٦ , بینەج دیشڕە
 -١٣ , غىب قەرەدایسەح-١٢ , نالیح دڵد صامحم -١١ , دهۆشەمحمد على م -١٠ , ونمشە

ی و زۆر ىهەور كرەبوبئە -١٦,  ح هەژارڵصا -١٥ , ىدجەو ورىن -١٤ , كرىامەران موك
 , د بێبەشعوسەمالمە , شێخ جەالل ێخ نورىش , ىیزەدەتاح ى فعل : یشهەولێر لە تر .

 , شارەزام یكەر , د هەنارىەزەكى ئەحم : شەیكۆ لە . بێخەو دحەتمە , ودحمەرباڵ میپ
  ن .تر بوو هی واڵوەسامى ع , زارڵد ئەحمەد

 . ى كۆنکالسیکعرى ینى شڕەواەیپ -١ : ن بە دووبەشەوەدەكرێ ەغانۆقم ى ئەرانیشاع
 . دایردكو دەبىئە عرى نوێ و نوێخوازى لەیڕەوانى شەیپ -٢
ەبى ئەد وزى ووعرى عەریچێوەى شچوارلە دادە وەنوێكردنەبە   یانخەیرتر باۆز : نایەكەمی
 لە ,وونەب پێشمەولەەو ازتچونكە شتى  ن پێدەدرێایەخیتى باگشبە : شیدووەم ,مى السیئ

  . وەەیى كوردتە ناو ئەدەبەهێناوان تیش شوەاوەڕۆكەو نڕووى ڕوخسار
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 : دایپوڕوەبى ئەدەئ ەلم زیاسنڕەپزى باێر: م ەوارچ
 : زم یرناسەپ مكىەچا : 

( ۆڵۆپەبراكانى )ئ ڵەگەل , ەس خوداى جوانى بووۆیز ىچك ەكێوێناوى ك داینانۆیى ەفسانەئ ەل
 . ەداو رعیشناخى ەان بیخەیتر باایز ەیەم قوتابخانەى ئانریشاعن , اویژ داێوەل ەیاوگ
 

  : سیزمانی پەرنادڵەهرەس ب : مێژووی
ى ەویكانى نەییتاۆك ەش لیوەئ ، داڵەه انیرەس كاتداكەیەل زمیالیر ڵەگەل زمیرناسەپ بازىێر 
ت ەیینسامۆى رژان دیردووكەهم زیالیراس ورنەپها ەروەهو , بو ەزدۆن ىەدەمى سەكەی

 وناێپ ەلان یر ەنهو ۆر بەن)هو : س ماناىرناەپبوون ؛ كترەیى ژان دیشۆخ رەه , بوون
 و ڵەمۆك ناوێپ ەل بەدەئ انی, شت گ ۆب بەدەئ: ) اىمان ەب زمیالیر ماڵەب دا ,ەد (رەهون
 ردووەه ڵەگەلى ێنبازارۆز داوڵەهیرەس زمیڵۆمبیزى سباێاتدا ركمانەهەل,  بوو دا(ڤۆمر
 ەوات وو ,بب دایەپم ەك كىێڵاند سەچەوان بەئ ى دواىچرەگەكرد , ئەد داترپێشووى ەكەزباێر
 سەری ەدواوە( ب1860) نىاڵساەتى لەبیتاەب وەزدۆى نەدەى سمەدوو ىەوینى تاكانەرەسەل

 ەرخ( لەچناسى هاوارپناوى )ەب سیراپەل كێعریش ەڵەمۆك (1866)ىڵاسەل ەمووننۆ, بهەڵدا 
 (لێلنت دوۆكۆل(و)ێرمالماان ڤیتكانى )سەعریش ەك لەی ەاردژبڵەه ەبوو ل تىیبر ە, ك ادرپاچ
 ەرانیعشا مەئ ىەوەبوونۆك , (نیرلێڤ)و (ێیپۆك سواانفرو) دا(یریه)و م(ۆدۆرپللى )سو و

 (ێمرالما) كەیەاش ماوپ بەاڵم,  رانزاەد ەبازێر مەئ دانىڵەرهەاى ستەرەسەب ەك بوو كێكات
 زم .  یلۆمبیس انىڕەابڕەو بوون بەوەبوونایج انیێل ن(یرلێڤ) و
 :  زمیرناسەپى ەناسێپ -ج
 ەر بەبمبەراك ەیەوەاندچرەپرەب كەو سیزممانۆر نىوازبووال اشپ ەییعریش كىێبازێر
 ەاكخودى ت ستنىرخەزو دۆسوستەنى هكرد ەستەرجەب ەل یەکانسینماۆر ەریشاع ییۆڕەدێز
 انیكێشت مووەن هكاەییسنماۆر ەریاعش ەك كەیەراد ەشتبوویەگ چونکەدا , ڵەهیرەسى سەك
 ەوەوخساررووى رەل ەیۆبرەه , ەوەكردەتدەڕتى ەیساەزى كۆسو انیۆودى خخ ىەوەرەدەل

 وكردن ەستەرجەب وناێپەان لیانك وانات كوڵەب دا ,ەدەعر نیش كىیكنەتەب انیێوگ ەندەوەئ: 
   . ڕەگ ەدا خستبووەفیو عات حۆر دنىانژوڕو
  :زم یناسرەپ ىەزاراو -د

,  نۆك نانىۆی ناىیتەئ شارى ەتێوەكەد ەك ەوەتێڕەگەدك ەیایچ ۆب وشەیەکەناس رەپ ىەوش
ا دەیایچ وەئ ناو كىێوتەشكەئ ەن لیزاشێپ (ى7و 6ى )ەدەسەل نۆك رانىیشاع ەك ىەتكاوەئ
 وكردەد كترەی ۆب انییستیوەشۆخزو ۆسوستەهى وناجووشت وسرى سبا وەوەبوونەدۆك
اى یچنى رایشاع ەوتراوگ ەرانیو شاعەب اشانپ,  دركەد ەوەیەاربەلان ینووچدادواەو بۆگفتوگ
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 , ەوەیبو ەوباردو سانەرەفەل ەیەاردیدم ەئ ترێ كێدا جارەزدۆى نەدەسلەتر ی, ئ سىنارەپ
 .  ەوەیداڵەه رىەنسا سەرەف ەل مزیاسنرەپ بازىێر ەوات
 (1880 -8601) : رانىەبراو زم یسرناەپ یایژۆلۆنۆكر - ه
 ەنیچبن رەبەتێرگب ەانییمانسۆى ركرەئ ىەوەئ شێپ( ۆگۆر هۆكتی)ف -(1829) ىڵساەل -1
 -كان ەییتاڵەه ژۆ)ر بىێكت ەل كەو,  شتڕدا ناسىڕەپ(ى رەهونۆر بەنو)ه كانىەیاتەرەس

 . تێوەكەردەد دا (1829
 ەوەردك واڵعرى بیش بىێكت وود( ێتۆگ لێفۆی)تنىماڵەرى ئیشاع (1834و1832)ىڵساەل -2
 زىابێرى اند ڵەهرەس ۆبان یەنیمەز ەان( كپۆوى مد ڵێزۆدمە)م و (سۆنڕێلبە)ئ : ىوان ەب
 .كرد شۆر( خەونه ۆب رە)هون رناسىەپ
ى ژد ەوەتبۆواڵب (1868)ىڵسا ەلەك (رێدلۆب ڵشار) نىكاەیكیستاتیئ ەوونچۆب -3
 زم ویرناسەپدابوونى یەپ ۆب كێپینسەڕپو كێرەدانه انەش بوونەتەئەم , ەناكەییمانسۆر

 كانەرعیش ەانخشەپ) و( 1857ەپكانى خراەولگ)لە  : كەو , زمیلۆمبیسى ندناپسەچ پاشان
 . ەرچاو دەکەوێتب دا(1861-1866

 ىڵسا ەلو ن(ۆى ككێعریند شەچ -1852)ىڵاسەل (لێنت دوى لۆكۆ)ل ناسىرەپرى یاعش -4
چەسپاندنی رى ەدیتەماری کە ەوەكردواڵ(ى بكانەندڕد ەعریش /كانەیوێك ەعریش1862)
 .  بوو ناسىڕەپ
كان ەرناسەپ ەرەوسنوکۆمەڵێک لە ن ەیالەلش ەهاوب بىێم كتەكەی (1866)ىڵساەل -6
ن ایسنارەپى ەقوتابخانتیایدا  : ووب ڵەگەن لاییوونكارڕو ستێفیانم دایێت ەك,  ەوەیراوكاڵب

 اند .یەگاڕی نوێ وەک رێبازێک
 
 : زمیرناسەپ كانىەارگدەئ - و
 .  كۆڕەوخستنى نا ێوگشتپو  عرىیقى شەدكى یستاتیرمى ئۆف ەدان بخەیاب -1
 ى . یرعیشكى یزۆتم و میر ەبى دان گرنگ - 2
 . سى ەكەى تاكەفیعات زوۆس ەل ىیۆرەدێز وریتى شاعەیزات ىەوەاندگنەڕ -3
 
 
 
 
 
 

 ماویەتی                                                                                           


