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پوختەی تۆێژينەوەکە:
شًاْ وئةدةب وةن دوو بابةتي جياواش ًسؤظ ضةيسي دةكات بةآلَ هةزاضتيدا شًاْ وئةةدةب ييَوةُةديَلي وةوو و توُةد هةة
ُيَواُياُدا ٓةية كة بووُي شًاْ ُةبيَت بةزٓةًي ئةدةبي ُاُووضسيتةوة وطةشة ُاكات.
ئيِحا هةُيَواْ شًاْ وئةةدةب ُاوةُةديَس ضةةزةكي ٓةيةة كةةييَي ئةة يهيَّ شةيَوة وشةيَواشة كةة دووجةًطةةزي ضةةزةك
ودةبيَت هة ٓةًوو ٓؤُساوةيةن ٓةبيَت  ،شًاْ وئةدةب يةةن ةةةوياْ ٓةيةة ةةؤْ ٓةةًووًاْ دةشاُة ٓةؤُساوة ٓةضةت و ضةؤشي
ُاخةوةي ًسؤظة ٓوُيةاز هةةزيَي جةؤزي ُووضةيي خةؤي بةة شًةاُي ضةادةو ضةاكازو وشةةي واتةاداز ئاًةايي خةؤي بةؤ خويَِةةز
دةطةيةُيَت.
ئةَ هيَلؤهييِةوةًاْ هةدوو تةوةزةي ضةةزةكي ييَةم ٓةاتووة  :تةةوةزةي يةكةةَ بةُاوُيصةاُي ةةييَوةُةدي ُيَةواْ شةيَواش
وشًاْ)) داية وتةوةزةي دووةَ بةُاوُيصاُي ةةشيَوة هة ٓؤُساوةي كوزديدا)) ٓيةوادازيّ بةةَ هيَلؤهييِةوةيةة ٓةُةد هةة ضةاًاُي
ئةدةبي كوزدمياْ دةوهيةًةُد بلةيّ وخصًةتي كتيَبخاُةي كوزدي بلةيّ.
تةوةزةي يةكةَ  :ةييَوةُدي ُيَواْ شيَواش وشًاْ)

تأثير األسهىب في انشعر انكرديّ
أ.و.د .يهاباد عبذ انكريى أحًذ

و .سرود وني إسًاعيم انجاف

جايعة بغذاد /كهية انتربية ابٍ رشذ نهعهىو اإلَساَية
انًهخص0
يتناال بحثناناالحل ا وحوسل ا بح وغة ا لح وس لاايحوااهحوسلاار حوس ا اح ل ا تحوسرنل ا حترتث ا ح ا حوغةلةاايل حسثناال ح
وسق ي ةح ق حوعت نلحوهح وةتنلحن ل جح حوسلر حوس الةي هحوس

احوسق يمح وس احظبحةلئ وحنتىح ط عحوسرلا ينل ح

حوسق حوس لضه،حتنل سنلحوهحوس ن حوغ بحوة لحوسلر حوس الةي هحث

ةح ثةطيح وس ليحوستهح تالحثاالحوسلار و ح

وس الةي يي حولرل لمح وسرالقيحوس ايقيحثي حوة لحولرل لمح وس ليحوستهح تث وحثالحت ا حوغلارل ح وتخا نلحن ال جحلار ييح
سلر و ح الةي يي حو البحنلسهح ن احتل ي وح نلحع ىح لمحوهح يلغيحوس ل حوس

ييحوغ

ييح وغةا لحوس ارا ح

وااهحوس ةاات عح حوس ت قااهحااامحثرا ح س ا حتن ا انلحعا حوسلاار حوسنا ييح وة ا ث ح وس لاايحوستااهح تاالحويااالحوسلاار ح وتخ ا نلح ا ح
ولاارل ح ا و ح لااي حنا احلااي ح االس حون

اال حأ االحوس نا حوسااالنهحوقا حتنا انلحعا حوسلاار حوس ا احوسنا ييح يا ح

تط حعالقيحوس ليحوسلر ييحع ىحوسلر و ق حو تأينالحوساىحونا حلنال حعالقايح ايقايحثاي حوسلا بح وغةا لح وس لايح ا حوثا ح

وسةا ل حوسينياايحس لاار حلا حوس لاايح وغةا لحس لاالع ح ا حنياايحتااأاي تحع ااىحوسقاال هللح ن ا ح ا حو حوس وقياايح ن ا حقا ح
وقنلحوهح وةتنلحل ت ح
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The effect of style in Kurdish poetry
M. Sarod waaly Ismail ALjaf
Dr.Mahabad Abdel Karim Ahmed
University of Baghdad / College of Education Ibn Rushd for
Humanities
Abstract:
This research deals with form, style and language in Kurdish poetry. These
elements are considered essential for the construction of the poem. In the current
research, we adopted the classical Kurdish style of poetry, which prevailed until the
early 1920s. The classics notice their close relationship between the style of their notice
and the language in which they wrote that notice.
And then we talked about the modern poetry and style and language in which he
wrote this poetry or type of poetry and made us of the Koran and Sheikh Nuri Sheikh
Saleh model .As for the second section, we dealt with the form in modern Kurdish
poetry and how it evolved and its relation to the language of poetry. We have seen that
there is a close relationship between form, style and language as one of the most
prominent artistic features is the language and style of the poet in terms of its impact on
the reader.
Key words: poetry, evolve, impact, and elements.

ييَض ئةوةي زِاضتةوةخؤ بضيِة ُيَو باضةكةًاْ هةضةزةتادا بةييَويطس دةشاُ ئاًاذة بةةوة بلةةيّ كةة
ًسؤظ ٓةزهة ضةزةتاي ذياُييةوة بؤ ئةوةي كة ،هةيةكرت بطةْ و دةزِبةسِيّ و طوشازشةت كةسدْ هةة ييَويطةتةكاُي
ئةوة بوو كة شًاْ بصاُيَت و بةكازبٔيَِيَت بؤية و هةة بةةز ئةةوة شًةاْ كويوةي طةةهيَ ئةاهيؤشي و طروطةسيس ذيةاْ
بووةٓ ،ةزوةٓا شًاْ دةزبسيِلسدُي ضؤش وئةُديَصةي ًسؤظ بووة ٓةز هة كؤُةوة.
ييَوةُدي شؤز طسُط ٓةية هةُيَواْ شيَواشو وشًاُدا ةوُلة شةيَواش وةن يةؤزَِ ُيصةاْ دةدات ٓةزةةةُدة
اليةُي ةؤُيَس شًاُي دةزبسِيّ هة ٓيض كاتيَم يةزِاًوط ُاكسيَت.
هةئةدةبي كوزديدا ٓةزوةن ةؤْ هة ئةةدةبي عةةزةبي ويازضةي وتوزكيةدا ،شةيَواش هةة زيَطةةي تواُطةت
وشةةاآلوي ئةةةدةبيياتي بيياُييةةةوة هةةة دايةةم بةةووة ٓةةةزوةٓا طةةةهيَ ُةةاوي هيَِةةساوة هةواُةيةةة  :ةةزيَةةم ،زيَ ةسِةو،
خؤزِةوشتٓ ،ةهيطوكةووت )).....ة.)1
هةضةدةكاُي كالضيليدا ياضاكاُي شيَواشهةالي التيِييةكاْ ودواتةس هةة ئةةدةبي ئةوزوياييةةكاْ ٓةةًاْ
ياضاكاْ كتيَيب ةٓوُةزي و ٓؤُساوةي) ئةزضتؤ هة خؤطستبووة.)2
عةشيص طةزدي بةَ شيَوةية باضي شيَؤاشي ُووض دةكات ودةهييَت  :ةشةيَواشي ُووضة بةسيس يةة هةةو
ز و شويَّ و زِةُط و زوخطازةي كة ُووضةز هةة ُووضةيِدا ٓةيةةتي ،ئةةويض جةؤزي بركسدُةةوة وٓةضةت و
ُةضةةت وضةةؤش وطةةوداش ووشةةةباشي ودازشةةتي زضةةتةو ٓةزشةةتيَلي دي دةطسيَتةةةوة كةةة ييَوةُةةدي بةةة ُووضةةةزو
ُووضيِة كةيةوة ٓةبآ)ة ،)3بؤية وهةبةز ئةًة ُووضةزو ٓؤُيةازاْ بةؤ ئةةوةي شةيَواشي دةزبسِيِةةكاُياْ بةاط و
زِاشاوة و كازيطةز بيَت وتايبةمنةُدي خؤي ٓةبيَت دةبيَت جؤزة ييَوةُدييَلي ووو هة ُيَواُياْ ٓةبيَت.
دزوضت بووُي شًاُي ُووضيي ئةدةبي شيَواشيَلي تايبةتة بؤية دةبيَت ٓةز ٓؤُيازيَم ياْ ُووضةةزيَم
شًاُي ئةدةبي تايبةت بة خؤي ٓةبيَت كةة بةة ٓؤيةةوة خةهيلةكةة ييَةي بِاضةيَِيَت ةةوُلة هةةبوازي ٓةؤُساوةدا
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شًاُي ُووضيي ٓؤُساوة طسُطرتيّ بةة شةةكاُي شةيَواشي ٓةؤُساوة ُةي يةة ةةوُلة بةٓؤيةةوة ٓؤُيةاز دةتواُةآ
جةةواُي وكازيطةةةزي ش ةيَواشة ٓةةؤُساوة ييةكةةةي ييَصةةلةط بلةةات ٓةةةزوةٓا وةكةةو جةةؤزة جياكسدُةوةيةةةكي
ضةزبةخويي ية هة ُيَواْ شيَواشي كالضيلي و شيَواشي ُويَي شيعسيدا دةضتِيصاْ دةكات.
هة بةزٓةًي ٓؤُيازاُدا ،شًةاْ وشةيَواش ديازدةيةةكي طةؤزِاوةٓ ،ةزيةةن هةواُةة بةتواُطةس دةضةةآلتي
شةةازةشايي خةةؤي ٓةيةةةٓ ،ةةةز هةياضةةاكاُي شًةةاْ دةزدةةةةآ تايبةَةُدييةةةكاُي ش ةيَواش هةةةُاو ش ةيَواشي ٓةةةز
ٓؤُيازيَليدا ،واتايةكي يساواُي بة خودي شيَواش دةبة خصيَت دةتواُ هيَسةدا بويةي كةة شةيَواش ئاويَتةةي ٓةةز
ييَِاضةيَم بيَت هة ييَلٔاتي شًاُي ٓؤُساوةيي ٓؤُيازةكاُدا.
هيَسةدا ئيٌَة كة باس دةكةيّ ،هةوئاضتةي كةة ٓةؤُساوة دةبيَتةة بةشةيَم هةة شًةآْ ،ؤُساوةيةةتي ٓةةز
بةشيَلة هة شيَواشطةزيٓ ،ةزوةٓا شًاُي ٓؤُساوة دةبيَتة ٓؤكةازي ييصةاُداُي ةةييِيةتي ٓةؤُساوة بةواتايةةكي
تس ،جواُي ٓؤُساوة هة زيَطاي شًاُي ٓؤُساوة ييةوة ئاشلسا دةبيَت وضةزُخ زِاكيَض دةبيَت بؤ خويَِةز وطويَطس.
شًاُي ٓؤُساوةيي يساواُرتيّ ئاضس ٓؤُساوةيةةٓ ،ةةزوةٓا دةزبةازةي بةةٓيَصكسدُي كازيطةةزي شةيَواشي
ٓؤُساوة دةتواُ بويي شًاُي ٓؤُساوة دةبيَتة ٓؤي دةوهيةًةُدي وشةي يةزٓةُطي ٓؤُساوةييدا تةُٔا ٓةؤُساوة
وشيَواش هة اليةْ شًاُي شيعسةوة ُازاشيَتةوة بةهيلو دةبيَت ئاًاذة بؤ دآيَِةاْ وتاشةطةةزيي هةة شةيعسدا ةةوُلة
دآيَِاُي ٓؤُساوة هة دا ٓيَِاُي شًاُي خويدايةةةٓ ، )4ؤُيةاز دةبيَةت شؤز ئاطةاي هةة شًةاُي شةيعسي بيةت ةةوُلة
ٓوُياز هة ٓؤُساوةكةيدا بابةتيَم دةطةيةُيَت بؤخويَِةز بؤية ٓةزةةُدة شًاُةكةي ئاضاْ بيَت ئةوةُدة خويَِةةز
بة ئاضاُي هة ٓؤُساوةكة تيَدةطات.
وةكو ٓةزةؤْ ئاشلسا بووة بؤٓةًوواْ كة شًاُي شيعسي هةةُيَو ٓةؤُساوةي كالضةيلي كةؤْ و ُةؤي دا
شؤز جياواشي هة ُيَواُياْ ُدا ٓةية ،منووُة هةضةز باضةكةًاْ ٓؤُساوةي كالضيلي كؤْ دةبآ ٓؤُياز شؤز ئاطاي
هةوشةكاُي ٓةبيَت وٓةزوةٓا شؤز ئاطاي هة اليةُي زةواُبيَري و كيَصي وضةةزوا ُيَةو ٓؤُساوةكةة بيَةت بؤيةة شؤز
جاز ٓؤُياز تووشي طرو طسيتيصًاُةواُي دةبيَت.
منووُة هةضةز باضةكةًاْ  :ئةَ ديَسة ٓؤُساوةي ةُاهي) شاعركة تياي باضي جواُي خؤشةويطتةكةي دةكةات
ودةهييَت:
بسِؤت ٓةز ة و ،بةزةةَ ة هةضةزة
ة)5

ئةًاُة ةيِةبة ،ووزباْ ،ييٍَ بوييَ ة ؟
شًاُي ٓؤُساوة هةٓةًوو ئيض وجؤزي وشة ُيؤ ٓؤُساوةكة زةُطي داوةتةوة ،ةوُلة شًاْ تةُيا ٓؤكازي
تيَطةيصنت ُيية بةهيلو جؤزة ييَوةُدييةكي وووهي ٓةية هة ُيَواْ برو ٓةؤط هةة طةة زةشاوشةةكاْ ٓةزبؤيةة
شًاُي ٓؤُساوة بةشيَلي طسُلة هةييَصلةوتي شًاُي ئاضايي ٓةزوةٓا زةُطي دةداتةوة هةة بةزٓةةًي ٓؤُيةازاْ

وُووضةزاْة.)6
شًاُي ٓؤُساوة جطة هةةوةي كةة ٓؤكازيَلةة بؤدآيَِةاُي ٓؤُيةاز وُةويَلسدْ هةوشةةكاْ ٓةةزوةٓا ٓؤُيةاز

كازهيَلسدْ هةُيَواْ زِةطةشةكاْ دةكات ٓةزوةٓا يةياًي ٓؤُساوة هة تيَلةهيبووُي وشةكاْ دةطةيةُيَت ٓةةزوةٓا
طؤزاْ بةزٓةَ دةٓيَِيَت و كازي ُو ئةياَ دةدزيَت ٓؤُيازاُي زيَباشي كالضيلي تواُيبووْ بةةةُديّ وشةةي
ُؤي كوزدي يةتي ٓؤُساوةكاُياْ بسِاشيَِِةوة ٓةز هةضةزدةًي ُاهي وضامل وكوزدي ًةحوي ة )1906-1830كةة
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هة دواي ئةو شاعراُة ٓةز ٓةًاُي شًاُي ئةدةبيةكةي ُةاهي بةةكازٓيَِاوة و هةشةيعسةكاُيدا وٓةةز شةاُاشي بةة
ديواُة شيعسيةكةي كسدووة وتوويةتي:
بِووضة يري دهيٍ ئةًسي كسد ،ئيتاعةي كسد
هةئيتداوة كة بةضتآ ًوُاضيي ديواْ
طةدايةكي وةكو ًةحوي ،وةهةُدةزيَلي كوزد

ًيطاهي يادشةٓي يوزضة ،ظاحبيَي ديواْة.)7
ئيٌَة ئةطةز بيِة ضةةز ٓةؤُساوةي ُةو وٓاوةةةزخدا شؤزجةاز زيَبةاشي الواْ ةةسِ دةكسيَتةةوة ،زِةُطةة
ئةوةي ٓؤُياز دةي يويَت الي خويَِةز ئةو ةةًلة وييَِاضةةية ُةطةيةةُيَت ،بؤيةة دةبيَةت شًةاُي شةيعسي تايبةةت
ٓةهيبريَسيَت تاكو ئاًايي ٓؤُساوةكةة بطةيةةُيَت بةؤ خويَِةةز شًةاْ وشةيَواشي ٓةؤُساوة بةؤ كةازيَلسدْ بةزاُبةةز
يةياًي يسِهة ًةبةضس دةق دةطةيةُيَت كازهيَلسدْ هةُيَواْ زةطةشةكاْ و بابةةتي الداْ طسُطةة هةة دةوةكةةدا،
شؤزجاز هةٓؤُساوةي شق ديازة و هة ٓؤُساوةكة زةُط دةداتةوةة.)8
ٓؤُساوة تةُيا ٓوُةز ُيية بةهيلو ةةًلي كؤشاُيازي دةطسيَتةوة ةوُلة ئةطةةز دآيَِةاْ هةة ةةةًلي
ٓوُةةةزةكاُي تةةسي ُةةةبيَت ئةوابةةة ٓوُةةةزي ٓةةؤُساوة بةةةُاوباُط ُابيَةةتٓ ،ةةةزوةٓا ٓؤُيةةاز هةةة زيَطةةةي شةيَواشي
ٓؤُساوةكةي خؤي دةُاضيَتيَت.
ٓؤُساوةي ُةو وٓاوةةةزث يةسة هةة ٓةهيوةيطةس ئةازاَ بةخصةة و ٓةةزةٓا زاضةتةوخؤ ييَوةُةدي بةة
بِةًاكاُي دةزووُي ٓةية ةوُلة ييَوةُدي بةئاواشي يس ٓةضس دهية بؤ منووُة ئةا ئةوةتةة شةاعري طةةوزةًاْ
طؤزاْ بةَ شيَوةية ٓؤُساوةكةي خؤي دازِشتووة وباضي جواُي ضسوشس كسدووة :
كؤًةهية شاخيَم ضةخت وطةزدْ كةط
ئاشاُي شيي طستؤتة باوةط
ٓةز ئةزِؤْ ُاكةْ ييَضي شاث تةواو

ة)9

ٓاواز و ٓاذةي كةف جةزيَي ةةَ
ٓةزوةٓا طؤزاْ هة ٓؤُساوةيةكي تسدا بةوة ضفيَلي تسةوة وشيَواشيَلي زِةُط ٓؤُساوةكةي دازِشتووة :
جادة ةؤ و ضيَيةزبوو ،كات بةياُي
ئةزِؤيصتٍ خةياآلوي ئةًسِواُي
بؤضةوشايي دةزو يصتٍ ،بؤئاشاْ

ة)10

بؤ شاخي بةزش ،خاُووي تاشة ،دُياي جواْ...
هيَسةدا طؤزاْ بةشيَوةيةن ٓؤُساوةكةي ٓؤُيويةتةوة كة خويَِةز ٓةضت دةكات طؤزاْ بة جى وبةزطي
ضسوشتةوة خؤي بةضتووة بةة شًةاُيَلي ضةادة وضةاكازو شةيَوةي وشةةكاُي و ئةاواشي بةةزووُي خويَِةةز هيَةي
تيَدةكات.
تةوةزةي دووةَ :شيَوة هة ٓؤُساوةي كوزديدا
شيَوةي ٓؤُساوةي شيِدوو ئةوةية كة هةطة تيَلةهيبووْ بةزدةواًداية هةو كاتةي كةئادةًيَساد و ٓؤُساوة
يةيوةُدي بةيةكرتبووة ٓةتا ئيَطتا ٓؤُساوة و شيَوةي ٓةؤُساوة شةيَوةيةكي ٓةؤُساوةيي و كةزةضةتةي جةؤزاو
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جؤزي وةزطست وهة ٓةًوو كاتيَلدا هةة طةؤزِاْ ييَصةلةوتِداية ،دةتةواُ بويةيَّ ٓةؤُساوة كةصي الي ٓةةبآ بةةآلَ
هةوةضتاْ ُيية.
ٓؤُساوةي كوزدي بةتايبةتي ٓؤُساوةي كالضيلي كؤْ شًاُةكةي تيَلةهية هة وشةي عةزةبي و يازضةي
وتوزكي ،ئةويض هة ئةةياًي كةازتيَلسدُي زووُةاكبري ئةةو ُةة تةواُةة هةطةة زووُةاكبراُي كةوزد و ةٓؤُيةاز
ووشةي ٓةةًوو ٓةؤُساوةي زؤذٓةةآلت و شًاُةاُي زؤذٓةةآلت بةة ًةوهيلي خةؤي دةشاُةآ ،هةبةةز ئةةوة وشةة ُيَةو
ٓةؤُساوةي كةوزدي ئةةو ضةةزدةًة ،هةة كةوزدي وعةةزةبي ويازضةي وتةوزكي و شؤز تةةعبر و ئيطةالًي ئةةاييي
تيلةهيةة.)11
شةيَوةي بةةاوي ٓةؤُساوةي كةةوزدي ٓةةز هةةة كؤُةةةوة شةيَوةي كيَصةةةكاُي ٓيحةا – يؤهلوةةؤز – بةةووة
بةتايبةتي ئةو طةييِة طةوزةيةي ٓؤُيازاُي ُاوةةي ٓةوزاًاُا و زةُطةُة بؤياْ بؤجي ٓيَصةتوويّ ٓةةًوو هةة

شةيَوةدا ئةةةو كيَصةةاُةْ و ديازدةكةةة جةةووت واييةةة – ًةضةةِةوةي هةةة ٓؤُساوةكاُيةةاْ بةةةكازٓيَِاوْة ،)12بةةةآلَ
بآلوبووُةوةي زووُاكبراْ هة كوزدضتاُدا بةتايبةتي زووُاكبراُي ئاضييي وتاوضةُدُي دةزياكةاُي ٓةؤُساوةي
عةزةبي – عةزووشي عةزةبي هة اليةن وٓةهيلةوتي شؤزبةي ٓؤُيازة كالضيلية كوزدةكاْ هةو جئاُة ئاييِيةدا
بووة ٓؤي ئةةوةي شةيَوةي ٓةؤُساوةي كالضةيلي كةوزدي يةةن واهةر وةزبطسيَةت ،بةةآلَ هةضةةزةتاي ضةةدةي
بيطتةَ وبآلوبووُةوةي زؤذُاًةو طؤظازةكاْ بةشًاُي كوزدي يةوة يةيوةُدي يةيداكسدْ ،هةطةة زووُةاكبراُي
زؤذئاواي زاضتةوخؤ بووة ٓؤي طؤزاُي واهييب ٓؤُساوةي كالضيلي كةوزدي شؤز هةة ٓؤُيازةكةاْ طةزاُةةوة ضةةز
كيَصي خؤًاهيي كوزدي يةتي.
هةةةًاوةي ُويَلسدُةةةوةي ٓةةؤُساوةي كةةوزدي وبةةة تايبةةةتي هةةة ًةةاوةي ُيَةةواْ ضةةاآلُي 1930-1920
دةتواُ ٓؤُساوةي بآلوكساوةي كوزدي دابةشي بةضةز ضآ وؤُا بلةيّ :
 .1وؤُاغي الضايي كسدُةوةي شًاُي ٓؤُساوةي كالضيلي كوزدي.
 .2وؤُاغي كازيطةزبووْ بة شًاُي ٓؤُساوةي توزكي – عوشاُي.
 .3وؤُاغي بةكاز ٓيَِاُي كوزدي يةتيٓ ،ؤُساوةي كوزدي ُو .
هة وؤُاغي يةكةًدآ ،ؤُيازةكةاْ ٓةةًاْ شًةاُي ٓةؤُساوةي ٓؤُيةازة كالضةيلية كةاْ يةةيسةو كةسدووة
ٓؤُساوةكاُياْ يسة هة وشةو دةزبسِيي شًاُة زؤذٓةالتييةكاْ ،كؤًةهييَ ٓؤُيازاُي الوي ئةو ضةزدةًة كة شًةاُي
توزكي ياخود ئيِطويصياْ دةشاُةي بةتايبةةتي طةؤزاْ و زةشةيدُةجير وشةير ُةووزي ئاطةادازي شةيَوةي ُةويَي
ٓؤُساوةي كوزدي وئةوزويي بووبووْ بازودؤخيَلي ُويَيةاْ بةؤ ٓةؤُساوةي كةوزدي ضةاشكسدٓ ،ةؤُساوةي كةوزدي
ئةوةُدةي هة ُاوةزِؤكدا ُو بووةوة ئةوةُدةط هةة شةيَوةدا ٓاتةة ييَصةةوة ،ئةطةزةةي تةةواو دةضةتبةزدازي
كيَصي يازضةُطي دوو ُيوة ديَسوجووت وايية ُةبووْ بةآلَ جؤزة ٓةُاضةو دابةشلسدُيَلي ُويَياْ خطتة ُيَواْ
ديَسِ وُيوة ديَسةكاُي ٓؤُساوة ٓةزوةٓا ضةزواكاُيض كةًيَم هةيةكرت دووزكةوتِة وٓةُاضة و ئةاواشي تئَةةهيليَض
كةوتة ُيَواُياُةوة ،ئةطةزةي ياط ئةو ٓةُاضةو ئاواشاُة دةةووُةوة ضةز يةكرتي هيَسةدا بةشةيَم هةة ٓةؤُساوة
كاُي – زةشيدُةجير دةخةيِة بةزةاو كة ضاهيي  1926دا ُووضيويةتي :
ئةوواتيَ ئةبآ ،زِوحٍ ئةكا تةزكي ًةكاُي
وةن تةيسي جيِاُي
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ٓةزوةن ،كة وةزس بووبآ،
هةديدازي حةويقةت
يةعي ،كة هة ،شات
تةضويٌي خةياآلتي ئةكا
ة)13
دةضس عةُاُي
هة وؤُاغي دووًدا بةٓؤي ئةوكازيطةزييةةي ٓةؤُساوةي تةوزكي بةضةةز ٓةؤُساوةي كةوزدي واي هئَةاتبوو
شًةاُي ٓةةؤُساوةي كةةوزدي ،الضةةايي وكازيطةةةزيَس شًةةاُي تةوزكي عوشةةاُي ييَةةوة ديةةاز بيَةةت وةةةةُديّ وشةةةو
دةزبسِيي توزكي – عوشاُي و عةةزةبي ئةةو وشةة عةزةبيياُةةي كةة ئةةو كاتةة هةة ُيَةو ئةةدةبياتي توزكيةدا
بةكازدةٓاتّ – بيَِة ُيَو ٓؤُساوةي كوزديية وةٓ ،ؤُيازاُي ئةَ وؤُاغةط بةيوةي يةكةَ بسيس بووْ هة ةشةيَر
ُووزي شيَر ضاهيح ،زةشيد ُةجير كة هة ييَصةوة باشاْ كسدْ و ٓؤُساوةيَصي بؤي ُووضيبووْ.
هة وؤُاغي ضيَيةًدآ ،ؤُيازاْ بةزةبةةزة خؤيةاْ دووزخطةتةوة هةبةةكازٓيَِاُي كةزةضةتة و دةزبةسيي
بيياُي وشياتس كةوتِة كؤكسدُةوةي كةزةضتة خؤًاهيييةكاْ ٓةزوٓا هة ٓؤُساوةكاُياُدا بة كازياْ دةٓيَِةا ،ئةةَ
ديازدةيةط هة ضةزةتاي ضاآلُي ضييةكاُةوة دةضت يآ دةكات.
د .عيةةصةديّ ًطةةتةيا زِةضةةووي باضةةي ئةةةَ وؤُاغةيةةة بةتةةةواوةتي كةةسدووةو وتوويةةةتي :ةةبةةةدةَ
بصووتِةوةي ئاشاد خيواُةي كوزدةوة ش ًاُي كوزدي يوخةت يايةةتي ٓاتةة كايةةوة ئةةَ بصووتِةوةيةة اليةةتيَلي
ضويب ٓةية ،كة بةزةو ييَصضووُي ئاضايي ووشةي شًاْ يصتلو دةخات وئةًةط بةزةاو تةضلي ية تةضلي

ية ،اليةُي ئيحايض ٓةية كة ةووُةوة ُاو كوزدةوازي و ضسوود بؤ ووتِيَس بة شًاُيَم كة تيَي بطات))ة ،)14هةةَ
وؤُاغةشدا زؤهيي ٓةزيةن هةَ ٓؤُيازاُة ةيرةًيَسد ،طؤزاْ ،شةيَر ُةووزيً ،اًةُدكةةزكووكي) هةة بةزةةاوة كةة
هةٓةُد ٓؤُساوة بآلوكساوةكاُياُدا ٓةوهيياْ داوة شياتس بطةزِيِةوة ضةز بةكازٓيَِاُي كةزةضةتة خؤًاهيييةةكاْ،
بةتايبةتي ةيرةًيَسد) كة ةطؤزاْ)ي ٓؤُياز خةؤي هةوةضةفي ئةةوةدا دةهييَةت  :ةشةيعسي يرةًيَةسد يؤهلوةؤزي
كوزديٓ ،ةهيبةضس شيَوةي طؤزاُي تةئطري تي كسدوة ٓةزوةٓا ئةدةبي توزكيي تةئطري ٓةز هة ضةةز ديةاز
بوو يرةًيَسد ووتاخباُةيةكي تايبةةتي ُةةبووة بةةالَ شةيعسةكاُي شؤز تةئطةري هةةالواْ ئةةكسدو جؤشةي يةآ
ئةضةُدْ ئةطةز بةزاوزديَم بلةي ّ هة بةيي شةيعسةكاُي ئةةو وٓةي ووتاخباُةكةةي ئيٌَةة ئةةبيِ شةيعسي ئةةو
ةوةوًي) تس بوو ،ضِعاتي كوزدي وٓةضةس كةوزدي شيةاتس ييصةاْ ئةةدا)ةٓ ،)15ةؤُساوةي ةًةّ و ئةضةتيَسةكاْ)
منووُةي ئةو ٓؤُساوةية كة يرةًيَسد شًاُِيَلي يازاوي تيَدا بةكازٓيَِاوةو تا زِادةيةكي شؤز دووزي خطةتؤتةوة

هة كةزةضتةي بياُي ٓةزوةٓا شيَواشيَلي تايبةت ٓؤُساوةكةي دازِشتووة ئةًةةط منووُةةي ةةةُد ديَسِيَلةة هةةو
ٓؤُساوةية:
ئةضتيَسة بةزشةكاْ ،ئةدزةوشيَِةوة بةشةو
وةن ًّ بةداخةوةْ ُةضسةوتياْ ٓةية ُة خةو
ةةُد ضاهية ،ئاشِاي شةوي بيَدازي يةكرتيّ
وةن ضةزضةزيّ ،شةو ُاكةيِة ضةزضةزيّ
شةو شةومني ئةواُة ةيٌةْ ئاو ئةخواتةوة
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زِؤذ ٓةهيٌي ئاوي ةاوي ًِة ،ضةز ئةخواتةوة.16
ضاالُي يةياكاُي ضاآلُي شؤزشي ُويَي شةيعسةكاُي طةؤزاُي ٓؤُيةاز بةوو ٓؤُيةازاُي وةكةو كاًةةزاْ
ًةةوكسي وديةةالْ و ٓةةةزدي وكاكةةةي يةةةال – كاًةةةزاْ ًةةوكسي وديةةالْ و ٓةةةزدي وكاكةةةي يةةةال ٓةةؤُساوةي
ضةزبةضتياْ ُووضي ٓةزوةٓا بةزٓةًةكاُياْ هة زؤذُاًةكاُي ئةو كاتةدا بآلودةكسدةوة وةكو زؤذُاًةي ةذيةّ)
ٓةز بةشيَواشيَلي ُو وجووت ضةزواو وكيَصداز ٓؤُساوةياْ بآلودةكسدةوة.
ئةَ طؤزاُلازياُة هة ٓؤُساوةدا تةةُٔا هةة شةيَوةو شةيَواش ُةةبوو بةةهيلو هةضةةز ُةاوةزؤكي ٓةؤُساوة الي
ٓؤُيازاْ بوو ةوُلة ٓؤُيازاُي كوزد تازادةيةن ئاطاياْ هةبازودؤخي ئةو كاتةي كةوزدو ئاًةايي ُةتةوةكةةياْ
هةة ٓةةؤُساوة دةزبسِيةةوة بةًةة كةةازيَلي طةةةوزةياْ كسدبةووة ضةةةز بةةرو بةاوةزِي كوزدايةةةتي و زيَطةةاي ئةةاشادي و
ضةزبةضس ذيي بةختيازي خؤياْ ُيصاْ دةدةْة.)17
هةةةو طؤزِاُلازياُةةة هةةة ذيةةاْ و ذيِطةةة داو هةةةزيآ كؤًةهيةكةةةياْ هةةة ٓؤُساوةكاُياُةةدا بةةة وةةاهيبيَلي ُةةوي
وشيَواشيَلي تاشة ُووضياْ وبةتيَلةهيبووُياْ هةطة كةهةةتووزو ٓةؤُساوةي جةؤزاو جؤزيةاْ ُووضةيبوو ٓةةزوةٓا
بابةتةكاُياْ باضي ئاشايةتي وضةزبةضس كض و ئايسةت و وخويَِدْ وييَسبووْ بووة ٓةزوةٓا خؤشةويطس خان
وُيصتٌاُياْ هة برُةكسدووة وٓةزدةَ باضياْ كسدووة هة ٓؤُساوةكاُياْ:
كةس ُيية ٓاوازة! ٓاواز بلا ئةي كوزد هةبؤت
ٓةهيدزِا وزطياْ ،خِلاْ وضوًاْ وةن بصؤت
طةوزةوو كضلةو يياوو كوزو كير شيَر وًةال

ة)18

خويَي كوزد زيَرزا بة غةدزي عةيي دةشس كةزبةال
ٓةزوةٓا شؤزبةي ٓؤُساوةكاُياْ باس هة ٓةذازي ذيةاُي ًيووةةتي كةوزدي ئةةو كاتةة كسدبةووٓ ،ةةز هةةو
كاتةدا ٓؤُيازاُي كوزد ٓةضتياْ بةو دةزدةياْ كسدبوووبآ وهةٓؤُساوةكاُياُدا دةزِبسِيوة:
تووشي دةزديَلٍ هة ٓيض دةزًاُطة دةزًاُي ُيية
د يةزؤشتيَلي ٓةية ئازاَ و ويَطتاُي ُيية
طوزطة بؤشو طوزطة ش وطوزطة زِةط ةووُة ًةالس
ة)19
ًيَطةهي كوزدي هة شيوو ٓةزدةية شواُي ُيية
ياْ شيَر ُووزي كةباس ُيصتٌاُي كسدووة و دةهييَت:
طةز ئاو بدزيٍَ وشةييقاُة بليَويسيٍَ
يصلووتي طؤيلةي ئةًةمل حاشزي ئاُة
ئةو خةهفة ُاًةًي هق ويؤث ُاضم يرَ

بآ ئاوية ئةضبابي بةٓازَ كة خةشاُةة.)20
بازودؤخي كوزدضتاْ هةوكاتةدا بازودؤخيَلي ُو بوو هةة ٓةؤُساوةدا بةتايبةةتي هةةياط ضةاآلُي1970
ٓؤُساوةي ُو شًاُيَلي ُو تاويلسدةوةي ُو دةزبسِيي ُو ٓةةًووياْ كةازي كةسدة ضةةز ،زةوتةي ئةةدةبي
كوزديدا ٓةضتيازاُي كوزد دةبوواية شيَوةيةكي ُويَياْ دزوضةت بلسدايةة هةة ٓؤُساوةكاُيةاْ واتةة بصووتِةةوةي
شؤزشة ُويَيلاْ هة كوزدضتاْ كازي تايبةت بةضةز ٓؤُيازةكاْ كسدبوو.
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ياشاْ شيَوةي ُو هة ٓؤُساوةي كوزديدا كة هة دواي ضاهيي ٓ 1970ةتاكو ئيطتا بةزدةواًة و دةبيَت
هةزووي ئةوةوة كة طؤزاُلازيية هة شيَوة وشيَواشو دةزبسيي ٓؤُساوةكاْ ٓةًووي ضةزُح زِاكيَض بوو بةتايبةت
شيَوة بةو ييَيةي كة ئاضؤيةكي يساواْ و يةي ٓاويصتي شياتس ٓةية ُاكاتةة ئةةوةي كةة بصووتِةةوةي دآيَِةاْ
تيايدا ئاضاُرت و ضووكرتبيَت هةوةي كةهة ييَصةوة ٓةبوو طوًاُيض هةوةدا ُييةة كةة تواُةاو زِادةي زووُةاكبري
ٓةز ٓؤُيازيَم هة ٓؤُساوةكاُيدا زةُطي داوةتةوة ،ئايةا ئةةو ٓؤُيةازة تةا د زادةيةةن تواُيويةةتي هةة دازشةتي
ٓؤُساوةكةي شيَوةيةكي توُدو ووو بةؤذيَتةوةو ًةبةضتةكةي دةزبريَتة.)21
ٓؤُساوة ئةطةز خةهيلةكة ضوود هيَي وةزُةطسيَت و هةبةزي ُةكات ياخود زووُاكي ُةخاتة د و دةزووُةي

خةهيم بة ٓؤُساوة ُاذًيَسدزيَت:
شيعسي طياُي تيابآ بري و ببصوىَ

ة)22

شًاُي د بصاُىَ وباط ييَي بدوى .
ٓةزوةٓا ئةطةز بطةزِيَِةوة ضةز شًاُي ٓؤُساوةي كوزدي ُو و ٓاوةةزث دةبيِ ٓؤُياز ذًازةيةةكي
كةَ هةوشةو ٓةهيةبريسيَت بةشيَوةيةن كة واتاي ٓؤُساوةكةو ويَِةةي ٓؤُساوةكةة وةكةو تابوؤبةكةة خويَِةة زهيَةي
تيَدةطات وةكو تابوؤيةكي جواْ وزةُل ٓةضت و ُةضس ٓؤُيازةكةة وةن ًسؤظيَةم هةة ُيةو ذيِطةكةة ةذيِطةة
كؤًةاليةتييةكة) دةذيَتٓ ،ةًاْ شيَوةوزاشي خةهيلةكة هةذياُي زؤذاُةي بةكازدةٓيَِآ بؤ ُووضةيي ٓؤُساوةكةة
يةُا دةباتة ضةز شًاُي يةكطستووي ضتاُدةز بؤ دةوهيةًةُدكسدُي ٓؤُساوةكاُية.)23
بؤ منووُة ئةطةةز بسِواُيِةة ئةةَ يازةةة ٓةؤُساوةي طةؤزاْ ئةةوا دةبيةِ وٓةضةت دةكةةيّ ةةةُد

شًاُةكةي ضةزيسِاكيض وُاضلةو بة ئاضاُي هةبةز دةكسيَت :
هةذيَس ئاشاُي شيَِا
هة يا هووتلةي بةيسيِا
كوزِدضتاْ طةزاَ
دؤآلو دؤ ييَواَ
ُة هة شازو ُة هةد
ُةًدي كةس
وةن تؤ جواْ بآ
تؤيت و بةسة.)24
ٓةزوةٓا هة ٓؤُساوةيةكي تسدا بةٓةًاْ شيَواشي ٓؤُساوةيةكي دي ُووضيوة بة شيَوةيةن خويَِةةزو
طويَطس ٓةضت دةكةْ بةئاضاُي ٓؤُساوةكة:
ةادة ةؤ وضيَبةز بوو ،كات بةياُي
ئةزِؤيصتٍ خاياآلوي ئةًسِواُية.)25
ٓةزوةٓا زوذبة زؤذ ٓؤُساوةي كوزدي بةزةو ييَصلةوتّ دةزوات بةشيَواشيَلي ُو وشةيَوةيةكي تةاشة
وشًاُيَلي كوزدي ووو وئاضاْ ٓؤُيازاْ ٓؤُساوةكاُياْ دةُووضّ بؤ ئةوةي بطةُة ئاًايةكاُياْ.

ئةياَ
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هة ئةياًي ئةَ هيَلؤهييِةوةًاْ طةيصتِة ئةوةي كة بوييَّ شيَوة وشيَواش ٓةز هةضةزدةًي دايلبووُي
ٓةةؤُساوةي كةةوزدي كازيطةةةزي طسُطةةي ٓةةةبووة بةةؤ ييَصةةلةوتي ٓةةؤُساوة ةةةوُلة شةيَواش بابةةةتيَلي طسُطةةة هةةة
ٓؤُساوةدا ويَِةيةكي ضةزبةخؤيةو كازيطةزي بةضةز ٓؤُساوةي كوزدي دةكات.
جطة هة شيَواش شيَوةط ٓةية كة ئةويةزي طسُطي خةؤي ٓةيةة بةضةةز ٓةؤُساوةدا و ٓةةًووياْ دةبيَةت
بةشًاُيَلي زِةواْ وكازيطةز ٓؤُياز بةكازياْ بٔيَِيَت هة ٓؤُساوةكةيدا كة شةيَواش ئاًادةكسدُةة بةؤ بةةكازٓيَِاُي
شًاْ هة دةودا و دةضةةآلتي خةؤي ٓةيةة هةة ئةدةبةدا هيَة سةدا دةبةآ ئاًةاذة بةةوة بلةةيّ كةة شًةاُي ٓةؤُساوة
طسُطييةكي ئةو تؤي ٓةية بةضةز ٓؤُساوةكةة وخةا يهيَلي طسُطةة بةؤ ئةةوةي كةة خويَِةةز ٓةضةت بةة ئاضةاُي و
ًؤضيقاي ٓؤُساوةكة بلات هةزيَي شيَوةو شيَواشي ُووضيي ٓؤُيازةكة.
جطة هة هةشيَوةو شيَواش و شاْ كيض و ضةزواط ٓةية كة ئةو يةزي كازيطةزة بةضةز ٓؤُساوةكة بؤية
ئة يهيَّ ٓؤُساوةي كالضيلي ووزضة ةةوُلة كةيَض و ضةةزواكةي شةمحةتةة وشةيَوةو شيَواشةكةشةي بةة ئاضةاُي
خويَِةز هيَي بليَِاكات و ٓؤُساوةي كوزدي ُو و ٓاوةةزث شيَوةو شيَواشي ُووضيي ئاضاُة و ٓؤُيةاز ٓةةًوو
دا ٓيَِاُي خؤي هة ُيَو ٓؤُساوةكة دةزبسِيوة.
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