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 پێػەكی:
لە جیهاًـــــــدو پرـــــــر لە غـــــــەظ هەزور زهـــــــاى هەى  
ئاغكروغــە  كە زهــاى هەتــوکو  ئەکوو زور کو گــۆڤەریع تــوکوًی 
دەتێـــد  چـــوًكە ضرکوغـــری زهـــاى کوویە  كە تەپێـــی ڕۆژگـــار 
پەرەضەًدى کو گۆڕروى کو لەًاکوچوکوًی کوغـە کو دەًـد دەتێـد 

ە ًــــاکوەکوەی کوغــــەی تێ ــــاًە کو کو هەر تە ئەکو پێــــیەظ هــــاذٌ
لە خـــــــودی زهـــــــاًەكەدو  كە   ڕضـــــــكاًی کوغـــــــەی ًـــــــو 

ــــــــاری  ــــــــرە هۆك ــــــــاًی ًەذەکوەكە دەتێ پێویطــــــــرییەكاًی ژی
ضەرهەڵدوًیاى  دێٌە ئاروکوە کو دەچـٌە فەرهەً ـی ًەذەکوەكەکوە. 
ــــــی تەخــــــۆی دەدوخ کو کوە   ــــــاى تەردەکووه هەر تەکوەظ زه
ــدکوکو لەكــاردو دەتێــد. خــۆ ئەگەر کووًەتێــد  ئەکوو  زهــاًێكی زیٌ
زهاًەكە تەرەکو پاغەكػە کو پوکوكاًەکوە دەچێـد کو هێدیهێـدی 
زهــــــاًی ذــــــر جــــــێ ەی دەگــــــرًەکوە کو زهــــــاًە ڕەضــــــەًەكە 
لەًاکودەچێــــــد  كە دیــــــارە لەگەڵیػــــــیدو ًاضــــــٌاهەی ًەذەکوە 
قطەپێكەرەكەی لەًاکودەچێد. تێ وهاى لەًـاکوچوکوًی زهـاًیع 

 هۆكاری زۆری هەى. 
(ی 1تەغـــــێئ لە ئەم لێكـــــۆڵیٌە پێػـــــرر لە ژهـــــارە )

گۆڤاری )زهاى کو زور(دو  تەًاکوًیػـاًی )هەکوروهـی گـۆڤەرێكی 
ڕەضـــەًی زوری گـــۆروًی زهـــاًی كـــوردییە( تاڵکوكـــروکوەذەکوە  
تەاڵم لێـــرەدو تەًاکوًیػـــاًی )هەکوروهـــی گـــۆڤەرێكی ڕەضـــەًی 
زوری گۆروًی زهاًی كوردییە؟ یاخود...( فروکووًكروکوە تۆ دکوکو 

ە تەغی یەكهەهدو ضەتارەخ تە زهاى کو زور کو گـۆڤەر تەظ  ل
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کو ئاضرەكاًی زهاى دکوکووذر دەًد کو فـۆًێن تەگػـری کو دەًـد 
ــــــایثەذی کو پاغــــــاى  ــــــوردی تەذ ــــــاًی ك ــــــاًی زه کو فۆًێوەك
ــاى  ــاًەکوەی زه ــاخ ه ــاى کو هاکوك ــوکوًی زه ــاًی پەرذث هۆكارەك
تەیەك رذــوکویی کو هەرکوەهــا چەردەیە  گــۆڕروًی دەً ــی لە 

تەغـی دکوکوهەم  پێی كاخ خـروکوەذەڕکوکو  زورەكاًی كوردیدو تە
تە دکوکو ذەکوەر خـــــروکوەذەڕکوکو  یەرهەهیـــــاى ڕکوکوًکـــــردًەکوەی 
ضرکوغــــری هاذٌەئــــاروی هێٌــــدێگ لە ئەکو دەً ــــاًەیە  رە تــــۆ 
دەرخطــرٌی جیــاکووزی لەًێــووى گــۆڤەرەرە کو زورەرــاًی ذــری 
. زهـــاًی روردیـــدو لەێیەى هێٌـــدێگ رەضـــەکوە دەخـــرێٌەڕکوکو

ـــــ ـــــیع تەًاکوًیػـــــاًی گ ـــــی ذەکوەری دکوکوهەه ۆڤەری هەکوروه
ــــدوى  ــــۆ ئەهەظ چەً ــــسدویە  ت لەتەردەم دکوکو جەهطــــەری هێ

  ًووکوًە کو تەڵ ە خروکوًەذەڕکوکو.
لێكـــۆڵیٌەكە تەپێـــی ڕێثـــازی هێجکوکویـــی ئەًجاهـــدروکوە  
هاکوكاخ هێٌدێئ جار پەًـاتروکوەذەتەر ڕێثـازی تەروهثەركـاری 
لەپێٌــــاکوی ڕکوکوًكــــردًەکوەی ئەکو گریوــــاًەیەی  كە لێكــــۆڵ تە 

ًی زهاى کو تە ضەرچاکوە زوًطـرییەكاى پػرثەضري تە ئاضرەكا
ڕەچــــــاکویكردکوکوە. لە كۆذاییػــــــدو ئەًجــــــام کو ڕوضــــــ اردە کو 

 دکوکووذریع پەروکوێس کو ضەرچاکوەكاى خروکوًەذەڕکوکو.
 تەغی یەكهەم

 ذیجیكدوًێكی خێرو لە زهاى کو زور کو گۆڤەر:
گوهاى لەکوەدو ًییە  كە هەر ًەذەکوەیە  زهـاًی خـۆی 

ـــارێكی دەر ـــۆهەڵە هۆك ـــد  ئەگەر تە ك ـــاًەكەی دەتێ ـــی زه ەك
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لەدەضـــــرٌەدوخ. ئاغكروغـــــە  كە دیـــــارذریٌی ئەکو هۆكـــــاروًە 
دوگیركروکویی خودی ًەذەکوەكەیە. هەرچەًدە لە هێٌدێئ تـاردو 
ــــاکو  ــــدی خــــۆی کو چــــوکوًە ً ــــدروًی ًەذەکوەیە  لە زێ هەڵكەً
ـــرەکوە  دەغـــێد  ـــاًی ذ ـــوکور کو زه ًیػـــرواى کو ًەذەکوە کو كەلر

دوخ  هێدیهێــدی ًەذەکوەی هەڵكەًــدروکو  زهــاًی خــۆی لەدەضــرث
  كە ئەهەظ كۆهەڵێــئ پــاڵٌەر دەتــٌە هۆكــار تــۆی  دەًــا تەتــ 
تــــوکوًی ئەکو هۆكــــاروًە  ًەذەکوە زهــــاًی خــــۆی دەپارێسێــــد. 
ــیە زهــاى لەدەضــرثدرێد  چــوًكە  ــس كــارێكی ئاضــاى ًی هەرگی
ــــاى  لەدەضــــردوًی ًاضــــٌاهەی ًەذەکوەكەظ  لەدەضــــردوًی زه
دەتێد. لەکوتڕکوویەغدوم  كە هەرکوە  چۆى ێیالیەی دویئ تـۆ 

ـــۆ ـــاکووزە  هەر تە ئەکو ك ـــۆرپەكە خۆغـــرریي ئ رپەكەی  ێی ك
چەغٌەظ زهاى کو ئاکووزی کوغـەکو ڕضـرەی زهـاًی ًەذەکوەیـی 
تۆ ڕۆڵەكاًی  چێجێكی ئەفطوکوًاکویی هەیە  ئەکوە ج ە لەکوەی 
كاذێئ کوغەكاى لەگەڵ هۆضیقاکو ئاکووزە ًەذەکوەییەكـاى ئـاکوێرە 
 دەتێد  ئەکوو ئەهەیاى ڕەکووًـی ذاكەكـاًی ًەذەکوەكە دەێکوێٌێـد.
هەر ئەکو هەضرەغـــە  كە )گـــۆروى(ی غـــاعیری خطـــرە ضـــەر 
 كەڵكەڵەی ًوکوضیٌی هۆًروکوەی )دەرکوێع عەتدکوڵاڵ( کو تڵێد:

 ئـەکوەًـدەم تیطد لە هۆضیقاکو خرۆغی ڕۆحی تێ اًە 
 هـیـسوجـی كـوردەکووریـن ذـێكچوکوە دەرکوێع عەتدکوڵاڵ 
 دەخـیـلـد تـن دەضـا تـەکو ێکو  کو ئای ئای کو حەیروًە 
ــی پــڕ دەرکوکوًــی هــاخ کو چــۆڵن غــەپۆلی زەکوقــ  ی هیلل

 (1)كە!
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ــوکوًە هــۆی  ــاًە  ًەت ــاکووزە عەرەتیی کووذە ئەکو هەهــوکو ئ
ئاروهكردًەکوەی دەرکوکوًی گۆروًی هەضرٌاضئ  تـۆیە ڕەکووًـی 
ــاى کو کوغــەی زهــاًی ًەذەکوەكەی  ــاکووزە خۆهاڵییەك ــوکوی ئ ذیٌ

 توکوە.
ئەکوەی تاضـــكرو  ضـــەتارەخ تە زهـــاى کو گرً یـــی تـــۆ 

تەاڵم دەتێد ئەکوەظ تسوًیي  كە  ًەذەکوە خاکوەى زهاًەكە توکو 
زهــــاى ًیــــیە زور کو گــــۆڤەری ًەتێــــد. تێ وهــــاى ئەکوەظ كە 
ضــــٌوکوری زور کو گــــۆڤەر لەًــــاکو زهاًــــدو دیاریــــدەكاخ  ئەکوە 
ئاضــری ئەکو ذایثەذوەًــدی کو جیاکووزییــاًەیە  كە لەًێــووى زور کو 
گــــــۆڤەرە جیاجیاكــــــاًی زهــــــاًەكەدو هەى. كەکووذە لەًێــــــووى 

ـــاکووزی زورەكـــاًی هەر زهاًێكـــدو ئاضـــر ێئ لە ئاضـــرەكاًی جی
ــــاکودەترێي. هەر تەکو چەغــــٌەظ  ــــۆیە تە زور ً ــــارودویە  ت لەئ
ــاى  ــیع  ئاضــرێئ لە ئاضــرەكاًی جیاکووزیی ــاًی زورێك گۆڤەرەك
لەگەڵ گۆڤەرەكـــاًی ذـــری زورێكـــدو هەیە  تـــۆیە کوە  گـــۆڤەر 
ـــدو چـــوور زور هەى  هەر  ـــاکو زهـــاًی كوردی دەًاضـــێٌرێد. لەً

. ئەکوەی تـــاتەذی ئەم (2)زورێكیػـــیاى چەًـــد گـــۆڤەرێكی هەى
لێكـــــۆڵیٌەیە  گـــــۆڤەری هەکوروهیـــــی زوری گـــــۆروًی زهـــــاًی 
كوردییە. ئەم گۆڤەرە ًاکوچەكەی دەكەکوێرە ًێـووى تاغـوکوری 
كوردضراى کو ڕۆژهەاڵذی كوردضراًەکوە. جا ئەگەر لە خـودی 
ئەم گۆڤەرە کوردتثیٌەکوە  ئەکوو تەغێوەیەكی ئاضـایی دەتیٌـیي  

گۆڤەرەغدو  كەهرازۆر كە لەًێووى گوًدکو غارۆچكەكاًی ئەم 
جیــــاکووزیی هەى  كە ئەهە ضرکوغــــری هەر گـــــۆڤەر کو زور کو 
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زهـــاًێكە لە جیهاًـــدو. هەر تـــۆ ًوـــوکوًە ئەگەر لە هەکوروهـــاًی 
لهــــــۆى کو ذەخــــــد تــــــڕکووًیي  ئەکوو ڕێــــــجەیە  جیــــــاکووزی 
ــۆى  تە  ــاًی له تەرچــاکودەكەکوى. خــۆئەگەر لە خــودی هەکوروه

دیطـــاى  گوًـــدکو ًـــاکوچە جیاکووزەكـــاًییەکوە  کوردتثیـــٌەکوە  ئەکوو
ڕێجەیە  لە جیاکووزی دەتیٌیٌەکوە. ئەم دیـاردەیە لە ضـەرجەم 

 .(3)گۆڤەرەكاًی زورەكاًدو هەیە کو ئاضاییػە
 

 ئاضرەكاًی زهاى:
تەپێی لێكۆڵیٌە زوًطرییەكاى  زهاى كـروکوە تە چەًـدوى 
ئاضرەکوە  لەکووًەظ ئاضـری دەًـد  تە هەردکوکو لـقەكەیەکوە  كە 

ــــــۆجیي. ئاضــــــری ڕێسهــــــاى   ــــــئ کو فۆًۆل تە هەردکوکو فۆًەذی
ــاظ   ــقەكەیەکوە  كە کوغەضــازی کو ڕضرەضــازیي  ئاضــری کووذ ل
دیطـــاى كـــروکوە تە دکوکو تەغـــەکوە  كە ئەکووًـــیع کووذاضـــازی 

 )ضیواًریئ( کو پروگواذیكي.
ـــازێكی هەى   ـــد ڕێث ـــاى  چەً ـــۆڵیي لە زه ـــاخ لێك هاکوك
لەکووًەظ ڕێثازی پەضٌی )ضـیٌكرۆًیئ( کو ڕێثـازی هێجکوکویـی 

 )دویەكرۆًیئ( کو...ذاد.
جـــا كاذێـــئ  كە تە ڕێثـــازی پەضـــٌی  لە زورێـــئ یـــاى 
گۆڤەرێـــئ یـــاخود زهاًێـــئ تكـــۆڵیٌەکوە  ئەکوو تەئاكاه ەلێـــئ 
ــــاى کو  ــــووى گۆڤەرەك ــــاى لەًێ ــــاکووزیی زۆره ــــي  كە جی دەگەی
زورەكاًـــدو لە خـــودی زهاًێكـــدو تۆدەرتكەکوێـــد تەغـــێوەیەكی 
ڕێجەیــــــی  تەاڵم كاذێــــــئ تە ڕێثــــــازی هێجکوکویــــــی تــــــۆ ئەکو 
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ود لە ڕکوکووًــــ ەی ئیروۆلــــۆژییەکوە جیاکووزییــــاًە تچــــیي  یــــاخ
ضـــەرًجیاى تـــدەیي  دەتیٌـــیي زۆرێـــئ لە ئەکو جیاکووزییـــاًە  
ـــاًەکوەیە  كە لە ئاضـــرەكاًی  ضـــەرچاکوەیاى لە ئەکو گۆڕوًكاریی
زهاًـــدو ڕکوکویاًـــدوکوە. جـــا ە ئاضـــری دەً ثێـــد  یـــاى ڕێسهـــاى  
ذەًاًەخ کووذاظ. کووذە تە لێكۆڵیٌی زوًطـری دەذـووًیي تـٌەچەی 

ـــــا ـــــاى کو هەرکوەه ـــــاًێكیع  زهاًەك ـــــاًی زه ـــــۆڤەرکو زورەك گ
 دەضرٌیػاًثكەیي.

زهاًی هرۆڤ کوە  توکوًەکوەرێكی زیٌـدکوکوە  هەهیػـە 
لە گۆڕروًـــــدو دەتێـــــد  كە ئەهەظ ضرکوغـــــری تـــــوکوًەکوەری 
زیٌــدکوکوە  ذــا ئەکوكــاذەی كە دەهرێــد. تێ وهــاى هردًــی زهــاى 
كاذێــئ دەتێــد  كە قطــەپێكەروًی ئەکو زهــاًە ًەهێــٌي  جــا ئەکو 

کووزهێٌاى لە تەكارهێٌـاًی زهـاًەكە کو ًەهاًە فیسیكی تێد یاى 
ڕکوکوكـــــردًە تەكارهێٌـــــاًی زهـــــاًێكی ذـــــر. دیـــــارە ًەهـــــاًی 
ـــئ  ـــد  یەكێ ـــد غـــێوەیە  دەتێ قطـــەپێكەروًی زهـــاى  تە چەً
لەکووًە  ئەکوەیە كە ئەکو ًەذەکوەیەی خـــــــــاکوەًی زهـــــــــاًەكەیە  
ـــاکو  قەاڵچـــۆ تكـــرێي. تێ وهـــاى ًوـــوکوًەی لە ئەم چەغـــٌە لەً

ـــــــ ـــــــوکوە  كە دوًیػـــــــروکووًە ڕەضـــــــەًەكاًی ئەهەریك ادو هەت
ــ   ــاى ل ــد كەضــێكی كەهی ــا چەً ــاخود ذەًی ڕەغــەكوژكروکوى  ی
هاکوەذەکوەکو تە هردًی ئەکووًیع  ئیرر ئەکو زهـاًە لەًاکودەچێـد. 
ـــاکوچوکوًی  ـــدیی تە لەً ـــاى  پێوەً ـــی زه ـــری هردً جـــۆرێكی ذ
فیسیكیــــی قطــــەپێكەروًی زهــــاًەكە  یــــاخود ًەذەکوە خــــاکوەى 

ەاڵم زهــــاًەكەکوە ًیــــیە  چــــوًكە دەغــــێد ًەذەکوەكە هــــاتي  ت
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دەضریاى لە تەكارهێٌاًی زهاًەكەیـاى هەڵ رذثێـد کو زهـاًێكی 
تێ ـــــاًە تەكـــــارتهێٌي. دیـــــارە ئاكـــــاهەكەی هردًـــــی زهـــــاًە 
ــــــاى  ــــــوکوًەی ئەم جۆرەی ــــــدەكەکوێرەکوە. ًو ڕەضــــــەًەكەی لێ
قیثرییەكــاًی هیطــرى  كە کوە  ێیەًــی فیسیكــی هــاکوى  تەاڵم 
زهاًیــاى تــوکوە تە عەرەتــی تــۆیە قیثریــیەكە تە زهــاًی هــردکوکو 

 ودەًرێد.د
ــــر ئەکو دەقــــاًەی  كە لەکو چەغــــٌە  لێــــرەکوەیە  كە ئیر
ــــایەخ  چــــوًكە  ــــاى تەضــــەردو ً ــــاتٌەکوە  گۆڕروًی ــــاًە ه زهاً
تەكارتەری ضرکوغـرییاى کوە  زهـاى ًەهـاکوى. كەکووذە زهـاًی 
زیٌدکوکو  تەخۆی کو ضەرجەم زورکو گۆڤەرەكـاًییەکوە  هەهیػـە 
لە گـــۆڕروى کو پەرەضـــەًدًدو دەتێـــد. كـــاذێكیع  كە ًەذەکوەی 

ەًسهــاى دوگیركروکوتێــد کو ًیػــرواًەكەی تەغثەغــكروتێد  خاکو
ــــــدوى  ــــــرە تەر چەً ــــــای زهاًەكەغــــــی دەكەکوێ ئەکوو جوگروفی
گوغاری جیاکووز  تەکوەظ ضرکوغری جیاکووزییەكـاًی لەًێـووى 
زورکو گۆڤەرەكاًیــدو  زۆرذــرکو جیــاکووزیع دەتــي  چــوًكە هەر 
ًـــاکوچەیەكی یـــاى هەر زورێـــئ یـــاخود گـــۆڤەرێكی  دەغـــێد 

ی دەضـــەاڵخ کو زهـــاًێكی جیـــاکووزەکوە  تكەکوێـــرە تەرگوغـــار
ــــاکووزدەتي.  ــــي  جی ــــاًەی تەضــــەریاًدو دێ تەهەظ ئەکو گۆڕروً
هاکوكــــاخ خــــودی ئەکو دوگیركــــروکوی کو پارچەپــــارچەكردًەی 
ًیػـــرواًەكەی کو ًەتـــوکوًی پێوەًـــدی لەًێـــووى پارچەكاًـــدو کو 
هاکوكـــاخ دەرفەخ ًەتـــوکوى تـــۆ ڕضـــكاًی زهـــاًێكی ئەدەتیـــی 

اًە تە پـــلەی یەكـــهەم یەك رذـــوکو  یـــاخود ضـــراًدورد  كە ئەهـــ
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ـــاریی  ـــي  كە ًەذەکوەكە قەکوورەی ڕوهی ـــئ دەضـــرەتەر دەت كاذێ
ــــــریی تەڕێــــــوەتردًی  ــــــد  كە ئەکودەهە پێویط ــــــۆیی هەتێ خ
كارکوتارەكــاًی  دەخووزێــد  كە زهــاًێكی فەرهیــی گػــر یری 
هەتێد. هەرئەکوەظ خۆی لەخۆیدو دەتێرە هۆی كـاروذركردًی 

ــــوکوًی ــــثەردو ًەت ــــاذٌی. لەتەروه ــــاًەكەکو تەخۆدوه ــــاًی  زه زه
ئەدەتیی یەك رذوکو  یاى ضراًدور یـاخود فەرهـی  ڕێشۆغـكەر 
دەتێــــــد تــــــۆ قــــــوکوڵكردًەکوەی جیاکووزییەكــــــاى  هێــــــجکوکوی 
دکوکورکودرێــــــجی دوگیركــــــروکوییع  هێٌــــــدەی ذــــــر ڕکوکوتەری 
جیاکووزییەكــاى فروکووًرــر دەكــاخ. ئەم تــارە ًــاهەهوورە تەضــەر 
زهــاًی كــوردی کو زورکو گۆڤەرەكاًیــدو هــاذوکوە. ئەکوە جــ ە لە 

یەذی ێكردًی دوگیركەروى تە زهـاًەكە کو قەدەەەكردًـی ضوکوكا
کو...ذــاد  كە ئەهــاًە دەتــٌە هۆكــاری ضطــركردًی زهــاًەكە کو 
كەکوذــٌە تەر هەژهــوکوًی زهــاًی دوگیــركەروى. هاکوكــاخ ذاتێــد 
ــــــــدو  ــــــــووى زورکو گۆڤەرەكاً ــــــــاى لەًێ ڕکوکوتەری جیاکووزییەك
ـــۆ ئەکو  ـــ  ت ـــدێكجار كەضـــاًێئ ه ـــاًەخ هێٌ ـــدەكاخ. ذەً فروکووً

ــــوورە دەد ــــاى فەروهۆغــــدەكەى. لە كەذ ــــاًی زگواكی ەى کو زه
ئێطرادو لەًاکو ئێروقدو خێڵ کو ذیرە هەى  كە تە تٌەچە كـوردى  
ــــاًی زهــــاًی  ــــاى کو تەكارهێٌ تەاڵم تە لەدەضــــردوًی زهاًەكەی
ــــاری  ــــاًییع  لە ڕۆژگ ــــاًی ذوركو ــــاًەخ زه ــــی کو ذەً عەرەت
عوضواًییەكاًەکوە  ئێطرا کوە  ًەذەکوەظ خۆ تەكورد ًـازوًي. 

  گرً یــــــی زهــــــاى تــــــۆ پــــــاروزذٌی ًەذەکوە ئەکوەی تاضــــــكرو
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ــارە پێچەکووًەكەغــی لەدەضــردوًی ًاضــٌاهەی  دەخــاذەڕکوکو  دی
 ًەذەکوەی لێدەكەکوێرەکوە.

 
 

 دەًد کو فۆًێوەكاًی زهاى تەگػری:
زهاًەكــــــاًی جیهــــــاى  كە پرــــــر لە غــــــەظ هەزورى  

. (4)( فۆًێوـــدوى67-11ضـــەرجەهیاى فۆًێوەكاًیـــاى لەًێـــووى )
( فــــۆًێوی هەى. زهــــاًیع هەیە 11کووذە زهــــاى هەیە ذەًیــــا )

( فـــۆًێوی هەى. كەکووذە كەهرـــریي فـــۆًێن لە زهاًێـــئ لە 67)
(ە. زهـــاًیع هەیە لەکو 67(یەکو زۆرذـــریٌیع )11زهاًەكاًـــدو )

  ًێوەًدەدو فۆًێوی هەى کو ئاخاکوذٌی تەغێوەیەكی ئاضـایی پـ 
 اًە.ئەًجاهدەدوخ  كە زهاًی كوردی  یەكێكە لە ئەکو زهاً

 
 دەًد کو فۆًێوەكاًی زهاًی كوردی:

ـــاى   ـــاًی زهاًەكەه ذائێطـــراظ ضـــەتارەخ تە فۆًێوەك
دودەًـێي. هەى  (5)( فـۆًێوی36یەكدەًد ًیي  چـوًكە هەى تە )

 تە كەهرر کو هەیػي تە زۆرذری دودەًێي.
تێ وهاى دەتێد ئەکوە تسوًیي  كە کوە  زوروکوە  كاذێـئ 

جییــاًەی زهــاًي  دەڵێــیي فــۆًێن  ئەکوە هەتەضــد ئەکو دەًــ ە تٌ
كە خۆیاى کووذایاى ًییە  تەاڵم تە گۆڕروًیاى لە کوغەدو  کووذای 

 کوغە دەگۆڕرێد.
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هاکوكــاخ لە زهاًــدو دەًــد هەى  كە توکوًیــاى هەیە کو 
تەكاردێي  تەاڵم فۆًێن ًیي  کووذە ًاذووًي کووذای کوغە ت ـۆڕى. 

پیـــد   تۆًوـــوکوًە کوغـــەی )ئـــاکو( لە زهـــاًی كوردیـــدو تە ضـــ 
ًیــا دکوکووًیــاى فــۆًێوي  چــوًكە ئەگەر دەًوکوضــرێد  تەاڵم ذە

دەً ـــی یەكهەهـــی کوغـــەكە گۆًەكرێـــد  ئەکوو هـــی  لە کووذـــای 
  (ءکوغەكە ًاگۆڕێـد  هەرکوەكچـۆى تـۆ ًەرێكـردى دەڵێـیي )ًە

ەاڵم ئەگەر ئەکو هەهـــــسەیەظ گـــــۆًەكەیي هـــــی  لەکووذـــــای ت
ــ ەکو فــۆًێن  كەرەضــرە زهــاًییەكە ًاگۆڕێــد  چــوًكە ئەکوە دەً

ــیە. دەتــ  ــسوًیي  كە  ًی ــ ە  تەاڵم  ئەکوە ت هەهــوکو فۆًێوێــئ دەً
هەهــوکو دەً ێــئ فــۆًێن ًیـــیە  جــ ە لەکوەظ ئــێوە لە زهاًـــدو 

 دەً ی زهاًیواى هەتەضرە  ًە  دەً ە ًازهاًییەكاى.
لێرەدو پرضـێئ دێـرە ئـاروکوە  ئەکویـع ئەکوەیە  كە ئایـا 
ــجە  ــجکوکوی خــۆی هەر ئەکو ڕێ ــی هێ ــاًی كــوردی تە درێجوی زه

یــاخود فــۆًێوی ذــری فــۆًێوەی هەتــوکوە  كە ئێطــرا لەكــاردوى  
هەتــوکوى  كە ئێطــرا تەكارًــایەى کو هاکوكــاخ فــۆًێوی ًوێیػــی 
هەى  كە لە كۆًــدو تەكارًەهــاذوکوى؟. تــۆ کوەاڵهــی ئەکو پرضــە  
تەدڵٌییــــاییەکوە دەڵێــــیي: تەڵــــ  غــــرێكی ئاضــــاییە  كە فــــۆًێن 
هەتوکوتي  تەاڵم لە ئێطـرادو ًەهـاتي یـاخود تەهـای فـۆًێوێریی 

ًە لە زهـــاًی كوردیـــدو خۆیـــاى لەدەضـــردوتێد. هەر تۆًوـــوکو
[ کوە  فــۆًێن هەتــوکوى  تەاڵم لەئێطــرادو ز[ کو  ذدەً ەكــاًی  

ًەهاکوى  یاخود گۆڕروکوى تە فۆًێوی ذـر. هاکوكـاخ دەغـێد لە 
یەكێــئ لە زورەكــاًی زهــاًەكەدو  یــاى لە گــۆڤەرێكی زورێكیــدو  
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ئەکو فۆًێوە کوە  دەًد هاتێد  تەاڵم تەهای فۆًێوێریی خـۆی 
د هــاذثێرە زهــاًەكەکوەکو تەهــای ًەهاتێــد. یــاى دەغــێد دەًــ

فۆًێوێریی کوەرگرذثێد  لەكاذێكـدو  كە لە كۆًـدو ًەتـوکوتي. هەر 
تۆًوــوکوًە لە ڕۆژگــاری دێریٌــی زهــاًی كوردیــدو دەً ەكــاًی 
 ق[ کو  ح[ کو  ع[ توکوًیاى ًەتوکوە  تەاڵم ئێطرا ە کوە  دەًـد 
ە کوە  فــــۆًێن هــــاذوکوًەذە ًــــاکوەکوە. تۆًوــــوکوًە دەً ــــی  ق[ 

اًی كوردی ًیـیە  تەاڵم لەدکوکووی هـاذٌی دەً ێكی ڕەضەًی زه
عەرەب کو ئیطالهەکوە تـۆ ًاکوچەكـاًی كوردضـراى  ئەم دەًـ ە 
هاذوکوەذە ًاکوەکوەکو لە ئێطرادو فۆًێویػە. تۆًوـوکوًە لە زهـاًی 
كوردیـــــدو  لە ئێطـــــرادو کوغـــــەی )قەی(هـــــاى هەیەکو کوغـــــەی 
)كەی(یػواى هەیە  كە یەكهەم پەلەکوەرە کو دکوکوهەم ئاهـاژەیە 

ـــۆ ئەکو تۆغـــاییە ـــووى دوًەكـــاًی ت ـــئ لەًێ ـــی دوًێ ی كە كەکوذٌ
هرۆڤــدو درکوضــریدەكاخ. دکوکووذــر تەپێــی فروکووًثــوکوًی کووذــایی  
کوغەی )كەی( ئاهاژە تۆ تەغێكی یاخود غوێٌێكی دیـاریكروکو 
لە چیا  دەكـاخ  دکوکووذـر تەپێـی فروکووًثـوکوًی کووذـایی  هێٌـدێئ 

 کوە  هاکوکووذای )كەژ  چیا  غاخ( تەكاریدەهێٌي.
  ێــئ لە زورەكاًــدو دەً ێكــی ًــو جــا كاذێــئ كە لە یەك

ـــدو  ـــری زورێك ـــۆڤەرێكی ذ ـــاى لە گ ـــی ی ـــد کو لە زورێك تەكارتێ
ــــیە  كە ئەکو زورە  ــــایە ًی ــــس تە ئەکو کووذ ــــد  ئەهە هەرگی ًەهاتێ

 یاخود گۆڤەرە لە زهاًەكە دوتثڕێد.
ــــریع  ئەکوەی تاضــــكرو  ضــــەتارەخ تە ئاضــــرەكاًی ذ
ئەگەرچی ڕێجەییع تێد  هەر ڕوضرە  چـوًكە دوگیركـروکوی کو 
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ٌوکوری جوگروفیـــایی کو ئـــاییي کو...ذـــاد  ئەهـــاًە هەهوکویـــاى ضـــ
 کوودەكەى  كە گۆڕروى کو جیاکووزی درکوضرثثي.

تــۆیە ئەگەر ضــەرًە تــدەیي  دەتیٌــیي کوغــەگەلی زۆر 
هەى  كە پێوەًدییاى تە ضەرکوەخرێكی هاذٌەًاکوەکوەی ضـوپای 
دوگیركەرێكـــــی دیـــــاریكروکوەکوە هەیە. تۆًوـــــوکوًە لە زهـــــاًی 

)ًێرگــس( لە زهــاًی یۆًــاًییەکوە  كوردیــدو کوغــەی )ئاضــۆش( کو
هــاذوکوًەذە كــوردییەکوە  كە یەكهەهیــاى چیــایە کو دکوکوهەهیــاى 
ًاکوی گوڵێكی دیاریكروکوە  تەاڵم ئایـا كـورد ًـاکوی ئەکو چیـا کو 
گـــوڵەی ًەًـــاکوە؟!  تێ وهـــاى تەڵـــ   تەاڵم کوغـــە كوردییەكـــاى 
پاغەكػـــەیاى لەتەروهـــثەر کوغـــە تێ ـــاًەكەدو كـــردکوکوە  تـــۆیە 

هـــــاذوکوًەذە فەرهەً ەكەهـــــاًەکوەکو  لەئێطـــــرادو ئەکو کوغـــــاًە
تــوکوًەذە كــوردی  ئەگەرچــی تٌەچەیــاى كــوردی ًیــیە  دیــارە 

 ئەهەظ لە ضەرجەم زهاًاًی جیهاًدو هەیەکو ئاضاییػە.
 

 هۆكارەكاًی پەرذثوکوًی زهاى:
ضــــەتارەخ تە پەرذثــــوکوى  ئاغــــكرویە  كە كۆهەڵێــــئ 
هۆكـــار کوودەكـــاخ  كە زهـــاى ئاهـــادەیی پەرذثـــوکوًی هەتێـــد. 

ێیەًە تــۆ زۆریــٌەی زهاًــاى ڕوضــرە. جــا ئەکوەی دیــارە ئەم 
دەتێد ڕەچاکوتكرێـد  ئەکوەیە  كە ئەم هۆكـاروًە لە ڕۆژگـاری 
ـــوکوەکو  ـــاى هەت ـــدو تەتەروکورد تە ئەم ضـــەردەهە  جیاکووزیی كۆً
هەیە. ضەتارەخ تە كۆى  هەرکوە  پێػرر كەهێئ لێیـدکوکوویي  
دوگیركـــــــاری کو ڕەغـــــــەكوژیی قطـــــــەپێكەروًی زهاًـــــــاى کو 
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کو ضـەپاًدًی     کو هاذٌەئـاروی ئـاییٌی ًـو ڕوگووزذٌی زۆرەهلـ
ــدو ضــەپاًدًی  ــروکودو  لەگەڵی ــاکوچەکو ًەذەکوەی دوگیرك تەضــەر ً
زهـــــاًی ئـــــاییٌەكە کو كەلرـــــوکوری ًەذەکوەی خـــــاکوەى ئـــــاییٌە 
ـــاًە  ـــوکوًی زه ـــاى لە پەرذث ـــاًە ڕۆڵی ـــوکو ئەه ضـــەپاکوەكە  هەه
ـــارە  ـــوکوە. دی ـــرە لەًاکوتردًیػـــیاًدو هەت ـــاى کو ت  دوگیركروکوەك

ە  لە هێــــجکوکوی زهاًــــاًی جیهــــاى کو ًوــــوکوًەظ لەکوتــــارەیەکو
 ًەذەکوەكاًدو  كەهٌیي.

هۆكارەكـــــاًی پەرذثـــــوکوى یـــــاخود پەرذكـــــردى لەم 
ضــەردەهەدو  تە ئەکو غــێٌەییەی كــۆى ًیــیە  تەڵكــو لە ئێطــرادو 
تە تەرًاهە کو پالًی ذۆكوە کو لە هێٌدێئ تاردو تە قاًوکوى تەر 
تە زهــــاى دەگیرێــــد کو تەرەکو پەرذثــــوکوى کو ذەًــــاًەخ تەرەکو 

ــاًیع ــار لەضــەر زورکو  ًەه ــركەروى ك ــد. زۆرجــار دوگی دەترێ
گۆڤەرەكاًی زهاًی دوگیركـروکو دەكەى کو هەکوڵـیع دەدەى  كە 
لەًــــاکو خــــودی ًەذەکوە دوگیركــــروکوەكەدو  جاغــــقەڵەم تەپێــــی 
ــاکو  ــاکوە  ئەڵقەلەگــوێیە  لەً ــشەًەگەڕ  ذ ــاى ت ــاهەی خۆی تەرً
خـــودی ئەکو زورکو گـــۆڤەروًەی زهـــاًە دوگیركـــروکوەكەدو  كـــٌە 

یي کو پەرذكــردى. هێٌــدێكجاریع ڕوضــرەکوخۆ تــكەى تــۆ دوتــڕ
تاً ەغەی ًاكارویی زهاًەكەی خۆیاى دەكەى کو هاًی خەڵكی 
دەدەى  كە ڕکوکوتكەًە تەكارهێٌاًی زهاًی دوگیركەروًیـاى. ئەکو 
ــدەکووروًی  ــاردو ڕکوکوی دەم دەكەًە خوێٌ جاغــقەڵەهاًە لەزۆرت
ًەذەکوە دوگیركـــــــــــروکوەكە  چـــــــــــوًكە دەزوًـــــــــــي  كە ئەگەر 

ــــدەکووروًی ًەذ ــــڕى  خوێٌ ــــاى کوەرت ێ ەکوەكە  ڕکوکو لە زهاًەكەی
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ـــــــــد.  ـــــــــاى لەێیەى ڕەغـــــــــەخەڵكەکوە دەتێ ئەکوو چاکولێكردًی
ج ەلەکوەظ دوگیركەر هەهیػە هەکوڵدەدوخ لەم هەلوهەرجەی 

كەڵئ کوەرت رێد  ذاکوەكو پالًەكـاًی خـۆی   ذەكٌەلۆژیای ًو 
تەچــاكرریي غــێوە جێثەجێثكــاخ. ئەکوكــاروًە دەچــٌە خــاًەی 

ــــاًەکوە ــــ(6)غــــەڕی زه ــــی ضــــڕیٌەکوەی   كە لەڕێ  ەیەکوە هەکوڵ
 ًاضٌاهەی ًەذەکوەی دوگیركروکو دەدرێد.

 
 هۆكارەكاًی هاًەکوەی زهاى تەیەك رذوکویی:

ضــــەتارەخ تە یەك رذــــوکویی زهــــاًیع  ئەکوو دیطــــاى 
كۆهەڵێــــــئ هۆكــــــار کوودەكەى  كە زهــــــاى تە یەك رذــــــوکویی 
ـــرەکوەکو ترووًێـــد تەروهـــثەر تە دەضـــەاڵذی دوگیـــركەروى  توێٌێ
پێكۆڵ تكاخ  یەكێئ لە گرً رـریي ئەکو هۆكـاروًە  هۆغـیاریی 
ًەذەکوەیـــی خەڵـــكە خـــاکوەى زهـــاًە دوگیركـــروکوەكەیە  چـــوًكە 

تەئاضاًی پالًـی پیالًەكـاًی جێثەجێثكـاخ.  دوگیركەر ًاذووًێد
ــاری ەریی  ــاری ك ــر ت ــكەكە ًەكەکوًە ژێ ــئ خەڵ تۆًوــوکوًە كاذێ
زهاًی دوگیـركەرەكەکوەکو خۆتەخـۆی خۆیـاى غـكۆی زهـاى کو 
كەلروکوری خۆیاى تەرز ڕوت رى. هاکوكاخ تەرهەهە کوێجەیی کو 
هوًەرییەكـــــــاًی خۆیـــــــاى ًادیـــــــدە ًەكەى. ًوکوضـــــــەروًیاى 

زگواكیاى تٌوکوضـي  ًە  تە زهـاًی تەرهەهەكاًیاى تە زهاًی 
دوگیركەروًیاى  چـوًكە ًوکوضـەر کو کوێجەکووًـی لـوذكە دەذـووًي 

تەدکوکووی خۆیاًــدو كێػــثكەًە هەیــدوًی پێكــۆڵ کو   ًەکوەی ًــو 
ــــاى  كە ئەهە  ــــوکور کو ًەذەکوەی ــــاى کو كەلر ــــرییەکوە لە زه تەرگ
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هێـــسی ًەرهە کو لە هێٌـــدێئ تـــاردو كـــاری ەریی لە غۆڕغـــی 
کوكــاخ دەتێــد تە هــی  غــێوەیە  چەكــدوری زیــاذر دەتێــد. ها

ڕێ ە تە ًاکوچەگەری ًەدرێـد کو لەگەڵیـدو ًوکوضـەروى هەکوڵـی 
تەكارهێٌاًی کوغـەی زورکو گۆڤەرەكـاًی ذـری زهاًەكەیـاى  لە 
دەقە کوێجەییەكاًیاًدو تدەى  كە تەهەظ دکوکو ئاهاًە تەدیـدێد  
یەكهەهیـــاى ژیاًـــدًەکوەی کوغـــەكاًی زهـــاى کو فروکووًكردًـــی 

هــیع هەضــری یەكثــوکوى لەێی فەرهەً ــی گػــرییاى  دکوکوهە
ڕۆڵەكــــــــاًی ًەذەکوەكە کو زهاًەكەیــــــــاى تەضــــــــەرجەم زورکو 
گۆڤەرەكاًیاًەکوە  تەهێسدەكـاخ. خـاڵێكی زۆر زۆر گرًـد  كە 
ــــورد  زۆر  ــــروکوی کوە  ك ــــۆ ًەذەکوەی دوگیرك ــــ ە ت ئەهە ڕەً
ئاضــاى ًەتێــد  ئەکویــع ئەکوەیە  كە هەکوڵثــدرێد فەرهەً ێكــی 

ــــــوردی  ــــــد  كە –)ك ــــــوردی(ی گػــــــر یرهاى هەتێ ئەهە  ك
ــۆ زهاًەكەهــاى دەتێــد  چــوًكە  كــاری ەریی یەكجــار زۆری ت
ضەرجەم زورکو گۆڤەرەكـاًی كـوردی دەتـٌە ضـەرچاکوە تـۆی  
كە هەر تەهەظ دەذــووًیي غــكۆی زهاًەكەهــاى تە تێ اًــاًیع 
تٌاضــێٌیي  چــوًكە هــی  زورێــئ ًیــیە  كە تەذەًیــا ضــەرجەم 

. تــــۆئەکوەی تــــسوًیي  كە (7)کوغـــەكاًی زهــــاًەكەی پاروزذثێــــد
ً یــی ئەکو فەرهەًــ ە گػــرییە چەًــدە  ئەکوو تــا ضــەرًجێكی گر

فەرهەً ــــی )هەهثــــاًە تــــۆرێٌە(ی هەژور تــــدەیي کو تــــسوًیي 
لەدکوکووی تاڵکوتـــوکوًەکوەی ئەکو فەرهەًـــ ەکوە  ذەًیـــا ئەکو کوغـــە 
كوردییاًەی  كە لەکو فەرهەً ەکوە  تەزۆرێئ لە خەڵكی كـورد 
ە  ًاضێٌروکوى  تدەیي  تسوًیي چەًدیاى لەئێطرادو توکوًەذە ًـاکو 
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تۆ هٌدواڵًی كوردکو ە تۆ توکوورەكاًی ذر. هاکوكاخ زۆرێـئ لە 
ئەکو کوغــــاًە چـــــوکوًەذە دەقە کوێـــــجەییە ًوێكاًوـــــاًەکوە. ئەکوە 
كــارێكی ذاكەكەضــیی هەژور تــوکو  دوخــۆ ئەگەر دوهەزروکوێكــی 
ذـــــــایثەخ تە ئەکو فەرهەًـــــــ ە گػـــــــرییەهاى  کوە  )دکودى(ی 
ـــا  ئەڵواًەكـــاى کو )ئۆكطـــ ۆرد(ی ئیٌ لیسەكـــاى  هەتـــوکوویە  ئای
ــاًە لە  ئێطــرا ًەدەتــوکوە تەرپەرچــی ئەکو ًاهۆغــیاروًەی  كە ذ
ــاتەخ کوغــەی کوە   ــۆ زۆر ت ــۆیە ت ــوردی دەدەى  گ ــاًی ك زه
پێویطــد ًیــیە؟!. تەدەر لە هەهــوکو ئەکووًەظ  ێیەًێكــی گرًــد 
تــۆ هــاًەکوەی زهــاى تە یەك رذــوکویی  ئەکوەیە  كە خوێٌــدى لە 

 ضەرجەم ًاکوچەكاًدو  تەیە  غێوە تێد.
 

گۆڕروًی دەً ی لە زورەكـاًی كوردیـدو تەپێـی چەردەیە  لە 
 كاخ:

پێػــــــرر لەکوە دکوکوویــــــي  كە زهــــــاى تــــــوکوًەکوەرێكی 
ـــدکوکوە.  ـــوکوًەکوەری زیٌ ـــۆڕروًیع ضرکوغـــری ت ـــدکوکوە کو گ زیٌ
دیارە زهاًی كوردییع تە ضـەرجەم زور کو گۆڤەرەكـاًییەکوە  
ــــەکوەظ   ـــردًەکوەی ئ ـــۆ ڕکوکوًك ـــیە. ت ـــایە تەدەر ًی لە ئەم تٌەه

کوًەی ئەکو گـــۆڕروًە دەً ییـــاًە ئـاهــــاژە تــــە كۆهەڵێـــئ ًوـــو
[  ئــاڵوگۆڕی w-دەكەیــي. تۆًوــوکوًە دەً ــی  ب[ کو  ڤ[ کو  کو

ئەکوەی کووذــا ت ــۆڕى. تــۆ   جێ ــا لەگەڵ یەكرریــدو دەكەى  تەتــ 
کوێٌە کوغەی )ڤاز( تەکووذای )كروکوە( دێـد. هەرکوەهـا )کووز(یـع 

ـــد ـــای )كـــروکوە( دێ ـــاز(یع (8)هەر تەکووذ . هاکوكـــاخ کوغـــەی )ت
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ــا ضــەرەكییەك ــئ لە کووذ ــی یەكێ ــروکوە(یە. کووذە تەپێ اًی  هەر )ك
تەروکوردكردًـــــی زورەكـــــاًی زهـــــاًی كـــــوردی  یە  لەگەڵ 
ــاًەی   ــاى لەگەڵ ئەکو زهاً ــاخ تەروکوردكردًی ــدو کو هاکوك یەكرری
كە لەگەڵ زهـــاًی كوردیـــدو لە دێریٌـــدو یە  تٌەڕەذثـــوکوى کو 
ـــووًیي  ـــاًی دروکوضـــێدو  دەذ ـــا لەگەڵ كەرەضـــرەی زه هەرکوەه

ەً ـاًە لە هێٌـدێئ کوغـەدو کووذـا ت ەیٌە ئەم ئەًجاهە  كە ئەکو د
ًاگۆڕى  ئەگەرچی هەریەكەغیاى لە ئێطرای زهاًی كوردیـدو 
ـــر  ئەگەر دکوکو کوغـــەی  ـــایەكی ذ ـــۆًێوی ضـــەرتەخۆى. تەکووذ ف
جیــاکووز  كە هەریەكەیــاى لە زورێكــدو تــي کو جیاکووزییەكەیــاى 
ذەًیــا لە ئەکو دکوکو دەًــ ەدو تێــد  ئەکوە کووذــای ئەکوەیە کوغــەكە 

ەر ئەکو کووذــایەیە کو گــۆڕروًەكە هەهــاى کوغــەیە کو کووذاغــی ه
ذەًیــــا لەًێــــووى ئەکو دەً ــــاًەدو تــــوکوە. تــــۆ پاڵ ػــــریی ئەکو 
تۆچــــوکوًەظ )د.هەکوروهــــاًی( کوغــــەكاًی )ڤاًــــد( کو )تاًــــد( 
دەهێٌێــرەکوە  كە لە غــێوەكاًی كــوردییەکوەى کو یە  کووذایــاى 
هەیە کو ئەکویـــع )تـــاً ەکووز  چـــڕیي(ە. لە كـــوردیی كۆًیػـــدو  

 .(9)ذای )گەًە( هاذوکوەکوغەی )ڤەًە(هاى هەیە  كە تەکوو
(هـاى Vizand –لە كوردیی دێریٌدو کوغـەی )ڤیسەًـد 

هەتـــــــوکوە  كە تەکووذـــــــای )گەزیـــــــي( هـــــــاذوکوە کو کوغـــــــەی 
ـــاذوکوە. كەکووذە  ـــا ه ـــاى کووذ )گەزەًد(یػـــواى هەیە  هەر تەهەه
  دکوکور لە هەهوکو گوهاًێكەکوە  دەً ی  ڤ[ کو  گ[ جێ اگۆڕك 

 دەكەى  لەتەرئەکوە ئەًجام تەم جۆرەیە:
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A- ًی  ب  ڤ   کودەً ەكــــــــا-w گ[ لەگەڵ یەكرریــــــــدو  ]
 دەكەى.  جێ اگۆڕك 

B-  دەً ەكـــاًی  پ[ کو  ى[ لەگەڵ یەكرریـــدو جێ ـــاگۆڕك  
 .(10)دەكەى  کوە : )پیػاًدوى = ًیػاًدوى(

د.هەکوروهاًی  تۆ ئاڵوگۆڕی دەً ی  م[ کو  ى[ کوغـەی 
)تاًیە( کو )تـاهیە(ی تە ًوـوکوًە هێٌـاکوەذەکوە  كە ئەم ئـاڵوگۆڕە 

تەەدوییــــدو هەیە  جــــا لەتەرئەکوەی تــــۆ  لە زهــــاًی عەرەتیــــی
  دڵٌییــا ًــین  تــۆیە کوغــەی )غــەًثە( کو  كــوردیی كــۆى کو ًــو 

)غـەهوە( تە گوًجـاکو دەزوًـن کوە  ًوـوکوًە تـۆ ئەکو ئــاڵوگۆڕە 
 دەً ییە.

ضەتارەخ تە ئاڵوگۆڕی دەً ەكـاًی  ب  کو  پ  ى  م[  
د.هەکوروهــاًی  دەڵێــد: ئەکو ئــاڵوگۆڕی دەً ــاًە دەهــاً ەیەًێرە 

هەڵطوكەکوخ لەگەڵ پػـكٌیي   اهەی  كە تە ە جۆر ئەکو ئەًج
کو ذوێجیٌەکوەی زهاًٌاضیدو تكەیي  ئەگەر هەتەضرواى ًاضـیٌی 

 .(11)تٌەڕەخ کو ڕەضەًی کوغە کو ذێ ەیػرٌی کووذای کوغە تێد
ــــاى  دەڵێــــد:  هەر ضــــەتارەخ تە ئــــاڵوگۆڕی دەً ەك

ــــــاگۆڕك  ــــــدو جێ  ــــــی  ز[ کو  ە[ لەگەڵ یەكرری دەكەى    دەً 
( کو )ڤـازور = Vachārاًی )ڤاچـار = کوێٌەظ تـۆ ئەهە کوغـەك

Vazār ى  كە هەردکوکوكیاى كوردیی كۆًي کو هەردکوكیػـیاى)
 .(13( )12)تەکووذای )تازوڕ( هاذوکوى

ـــــــاًی  ر[ کو  ی[کوە   ـــــــۆڕكێی دەً ەك ـــــــارەی جێ  لەت
ـــۆ دەهـــی هێرغـــی ئەضـــكەًدەری  ـــرەکوە ت ضـــەرەذای دەگەڕێ
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هەكــــدۆًی تــــۆ ًاکوچەكــــاًی كوردضــــراى کو ئێروًــــی دێــــریي  
ــاکو تەزۆریــیع لەێ ــڕە ئەرهەًەكــاًەکوە هــاذوکوەذە ً یەى کوەرگێ

زهاًەكەکوە. لەم ڕکوکوەکوە زهاًی كوردیی دێریي زیـاًی زۆری 
ـــدو  ـــاى ذێ ـــی  ر[ ی ـــوکوە کو زۆرتەی کوغـــەكاى  كە دەً  لێكەکوذ
تـــوکوە  لەگەڵ  ی[ دو جێ ۆڕكێیـــاى كـــردکوکوە. ًوـــوکوًەی ئەم 
دەً  ــــۆڕكێیەی  ر[ کو  ی[  تەئاغــــكرو ذــــا ئەهــــڕۆظ لەًــــاکو 

ــدو ــار( کو )خــاڵ( کو  غــێوەكاًی كوردی ــاڵ( کو )ه هەیە  کوە : )ه
 .(14))خار(...ذاد

لە كــوردیی دێریٌــدو  کوغــەی )هــرم( هەیە  كە ئەهــڕۆ 
ــــــن( تەكاردێــــــد. جــــــا ئەگەر لەتەر ڕۆغــــــٌایی  (15)کوە  )هل

تەروکوردكاریدو  لە تٌەڕەخ کوردتثیٌەکوە  تۆهـاى دەردەكەکوێـد  
كە کوغـــەی )هلـــن( لە تٌەڕەذـــدو )هـــرم( تـــوکوەکو هەر لەهەظ 

ئەهــڕۆ هـــاذوکوەذە ئــاروکوە  کووذە دەً ـــی  ر[ کو  ی[  )دەڕۆم(ی
. تەکوپێــیە دەتێــد تیرهــاى تــۆ ئەکوە (١٦)جێ ۆڕكێیــاى كــردکوکوە
( -( یاخود )هە-= دە -[ کو ًیػاًەی )ئە-تچێد  كە دەً ی  م

( جێ ای یەكرریاى گرذوکوەذەکوە. تـۆیە دەكرێـد -= ئە -کو )دە
تڵێـــــیي )هە( لە کوغـــــەی )هەرەم(دو کو )ئە = دە( لە کوغـــــەی 
ــاى هەیە. ئەکوە  ــي  چــوًكە یە  کووذای ــئ ت )ئەڕۆم(دو هەر یەكێ

ـــكەکوە ێیەًێكـــی لەێیەكەکوە )فـــۆًێ ن تە فـــۆًێوە( لەێیەكـــی دی
ڕێسهاًییە  كە )پێػثەًدی کووذای دوهاذوکو تەدەضرەکوە دەدوخ(. 

[ e-كەکووذە دەغـــــــێد تسکوێٌـــــــی دکوکووی  م[ لە تـــــــٌەچەدو  ە
ــــسرۆكە ــــد تە  ت ــــر گۆڕروتێ ــــد کو دکوکووذ [  کووذە تەکوە i-توکوتێ
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-(یەظ گـۆڕروکوە تە )دە-)هەرم( توکوە تە )هلن(. هەر ئەکو )هە
(  تەکوەظ لە گـــۆڤەری ضـــلێواًیی زوری -تە )ئە( کو دکوکووذـــر 

ًێوەڕوضردو )هەرم( کو )هەلن( توکوە تە )دەڕەکوم( کو دکوکووذریع 
)دەڕەکوم( توکوە تە )دەڕۆم( لەًاکو گۆڤەری ضلێواًییػدو توکوە 
تە )ئەڕۆم(. دیارە هي پێووویە  كە ڕەگـی چـاکوگی )ڕۆیػـري(  
 كە لە ئێطـــرادو دەکوذرێـــد )ڕۆ(یە  لە كۆًـــدو )ڕەکو( توکوتێـــد 

-[ کو  کوe-چوًكە ًووکوًەی تەدکوکووییەكدوهاذٌی دەً ەكـاًی  ە
wزۆرى  كە لە كرهــــــاًجیی ًێوەڕوضــــــردو  دەً ــــــی  ۆ ]-o ]

جــێ ەی ئەکو دکوکو دەًــ ەی گرذــوکوەذەکوە. کوە  کوغــەی )جەکو  
دەکو...ذاد(  كە تـوکوى تە )جـۆ  دۆ...ذـاد(. ئەم گـۆڕوًە دەً یـیە  
 ە پێػیٌەی هێجکوکوییػی هەیە  تۆًوـوکوًە کوغـەی ")هەکوغـیەً

– haoshiyangha"(١٧)(  كە ًــاکوی هوکوغــەً ی پێػــدودییە  
خـــــودی ئەکوًـــــاکوە لە ئێطـــــرای زهـــــاًی كوردیـــــدو تـــــوکوەذە 

[  دەً ــــی w-[ کو  کوe-)هۆغــــەًد(. کووذە هەردکوکو دەً ــــی  ە
ــوکوًەذەکوە. جــ ەلەکوەظ ذائێطــراظ )ڕەکو( o- ۆ [ جــێ ەی گرذ

کوە  کوغەیەكی ضەرتەخۆیع لەكاردو هاکوە  کوە  ئەکوەی كە 
 دەکوذرێد:
 ێڵ ڕەکویكرد.خ -

یاخود دەکوذرێد: )كـۆڕەکو(  کووذە ڕۆیػـرٌی تەكـۆهەڵ. 
كەکووذە ئەکوە پێكهاذە دەً یـیەكەی کوغـەكەیە کو تەهەهـاى کووذـا 
تەردەکووهثـــــــوکوە  تەاڵم ئەکوەظ دەزوًـــــــیي  كە گوزورغـــــــری 
ـــێن لە ئەم  ـــد تڵ ـــاکوكەڕۆ( کو )تروڕۆ(غـــواى هەى  كە دەكرێ )ت
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تـوکوە تە گوزورغراًەدو گۆڕروًەكە تەضەر )ڕەکو(دو هـاذوکوە کو 
)ڕۆ(. یاخود خودی گوزورغرەكە دەغێد ًـوێرر تێـد  لەچـاکو 

[ ی ًەتــسکوێي  w-)ڕەکو(دو. هاکوكــاخ دەغــسوًیي  كە دەً ــی  کو
لەزۆر کوغـەدو خــۆی ًــوێیەکو گــۆڕروکوی چەًــد دەً ێكــی ذــری 

[ لە کوغــــەی )كەف یــــر(دو  كە w-زهــــاًی كــــوردییە  کوە :  کو
ـــر(  کووذە ئەکو كەکوچـــكە پەلەی  كە خاًوـــ اًی تـــوکوە تە )كەکوگی

كورد  كەفی گۆغری كواڵکوی ًاکو هەًجەڵی پێـدەگرى  چـوًكە 
كوًكوًەکو ئاکوەكەی لێوە دەچۆڕێرەکوەکو كەفەكەظ فڕێدەدەى. 
یــــــــــــاخود )دەم(  كە لە ًــــــــــــاکوچەی ضــــــــــــۆروًدو تە )دەکو( 
ـــــع لە  ـــــاد. کووذە ئاضـــــاییە  كە کوغـــــەی )ڕەکو(ی دەتێجرێد...ذ
)ڕەم(ەکوە هاذثێــد. هەر لە ئەکو )ڕەکو(ەغــەکوە کوغــەگەلێكی ذــر 

کوەیاى گرذوکوە  کوە  )ڕەکویٌەکوە( کو )ڕەکووًدًەکوە(...ذاد. ضەرچا
 تۆًووکوًە  دەکوذرێد:

 هلووًكەكە ڕەکوییەکوە. -     
 هلووًكەكەی ڕەکووًدەکوە. -یاى 

ــــــكە  ــــــد کو هەر دەً کووذە دوکوی هــــــۆًیٌەکوەكەی تچڕوً
تەێیەكدو تاڵکوتوکوەکوە. هەرکوەها گوزورغری: )خەهـڕەکوێي(. لە 

دەكەى.   ظ جێ ـۆڕك [ ھزهاًی كوردیـدو  دەً ەكـاًی  خ[ کو  
   کوە : کوغەی )هەر( تەکووذای )خەر(ی ًاکوچەی لوڕضراى د 
كە هەردکوکوكیـــاى یە  کووذایـــاى هەیە  كە )كەر(ی كرهـــاًجیی 

 .(١٨)ًێوەڕوضرە
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یــــاى )خوضــــرەکو( کوە  ًــــاکو لە دێریٌــــدو تەغــــێوەی 
[ کو  خ[ ظ ھتــسوًیي  كە    ذوکوە. كەکووذە دەتــ )هوضــرەکو( هــا

. یاخود کوغەی )جوکوذیار( کو لەگەڵ یەكرردو دەكەى  جێ ۆڕك 
ـــدو  دەً ـــی   [ کو دەً ـــی   ـــاًی كوردی ـــار( لە زورەك [ ھ)هیری

جێ ۆڕكێیـــاى كـــردکوکوە  هەرکوەهـــا لە کوغـــەكاًی )جـــوکوخ( کو 
)هیـــــــد(دو  تەهەهـــــــاى دەضـــــــروکور  یە  کووذایـــــــاى هەیە کو 

 دەً ەگۆڕكێیاى پێوەدیارە.
[ دەذــووًي یــاى ذووًیویــاًە ھكەکووذە دەً ەكــاًی     خ  

 .(١٩)تكەى  جێ ۆڕك 
( کووذە )جـــۆ(  لە yaveلە ئاڤێطـــرادو کوغـــەی )یەڤە = 

ــكەی ئەهــڕۆدو  هەهــاى کوغــەی ئاڤێطــرایە  كە  غــێوەیەكی دی
 ئەکویع )یەکوە = یەڤە(یەکو تەهەهاى کووذاظ هاذوکوە.

(ی ئاڤێطـــرایی تەکووذـــای yuvanکوغـــەی )یوڤـــاى = 
)جووى  ێکوگەًە( هاذوکوە  كە لە غێوەكاًی كوردیی ئەهڕۆدو  

توذرێـد دەً ەكـاًی       هەر کوغەی )جووى(ە. تەکوپێـیە دەتـ 
   ی[ جێ ۆڕكێیاى كردکوکوە.ھخ  

دەكەى  ئەم دیـاردەیەظ   دەً ی  خ[ کو  د[ جێ ۆڕك 
تەزۆری لەًێــووى كــوردیی دێــریي کو هــی ئەهــڕۆدو تەرچــاکوی 

  کوە : )دیرار(ی دێریي کو کوغـەی )دیـدور(ی  یي دەكەکو پػكٌ
ئەهڕۆ  كە  د[ کو  خ[ جێ ۆڕكێیاى كـردکوکوە  كە یە  کووذایـاى 

 هەیە.
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(  كە datastanهەرکوەهـــــا کوغـــــەی )دوذەضـــــراى = 
تەکووذای )دودضراى = هەحكەهە( هـاذوکوە. یـاى )دوخ( تـوکوە تە 

 )دود(.
 –ضــەتارەخ تە دەً ــی  ز[ کو  د[ ێــع  کوە : )زرەیە 

zraya (ی ئاڤێطــــرایی تەکووذــــای )دەریــــا( هــــاذوکوە  کوغــــەی
)دەریا( یاى )زەریا(ی ئەهڕۆی ًاکو كوردییػواى هەر هەهـاى 
کووذای هەیە. تەم پێیە  د[ کو  ز[ جێ ۆڕكێیاى كردکوکوە. كەکووذە 

 دەكەى.  دەذووًیي تڵێیي دەً ەكاًی  د  ز  خ[ جێ ۆڕك 
لە كــوردیی كۆًــدو کوغــەی )زەى = زى(هــاى هەى  كە 

اى تەکووذـــای )ژى( هـــاذوکوى کو ئەهەظ تەئاغـــكرو هەردکوکوكیـــ
ـــاى هەیە  ـــای ئەکوەی ئەکوە تەدەضـــرەکوە دەدو كە  ز[ کو  ژ[ ذووً

تــــــــكەى. كەکووذە دەً ەكــــــــاًی  ژ     ز  د  خ[   جێ ــــــــۆڕك 
 .(٢٢)دەكەى  جێ ۆڕك 

 هاذٌە ًاکوەکوەی دەً ی  ی[ تۆ ًاکو كوردی:
ًاکوچەكــاًی كوردضــراًی دێــریي کو ئێروًــی دێــریي  كە 

ــۆئەکوەی كە لە 330ضــاڵەكاًی )دەکورکوتەری  ( پ.ز دەكــاخ  ت
هەى کو ًیـــیەی دیـــي کو زهـــاًی ئێروًییـــاى ذێـــث ەى. کوەرگێـــڕی 
ئـــاروهی تەفەرهـــاًی ئەضـــكەًدەر تەزۆری تەكـــارهێٌروکوى کو 
ئەهەظ یەكەم هەً ـــاکو تـــوکوە تـــۆ هێٌـــاًە ًـــاکوەکوەی چەًـــد 
دەً ێكـــی زهاًـــاًی تێ ـــاًە تـــۆ ًـــاکوەکوەی پاغـــواکوەی زهـــاًی 

لەکو دەً ـاًەظ كە ذـا   هـادەکوە  یەكـ  ئاڤێطرا کو ئەکوجا زهاًی
ئەهــڕۆ تێ ــاًەیەذییەكەی پێوەدیــارە  دەً ــی  ی[یە تەهەردکوکو 
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ئــــاکووزەكەیەکوە. تــــۆیە ئەگەر لە زهــــاًی ئاڤێطــــرا )گاذەكــــاى( 
كە لە زهــاًی ئاڤێطــرادو دەً ــی  ی[   کوردتثیــٌەکوە  دەردەكەکو 

ـــــوکوە  ئەگەر لەکوێغـــــەکوە لەگەڵ  ـــــیە کو ًەت ـــــوێٌەکووری ًی غ
ـــیي كە پارضـــیی پارضـــیی تاضـــراًد و تەروکوردی تكەیـــي  دەتیٌ

تاضراى  دەً ـی  ی[ی ذێـدو هەیە  كەکووتـوکو ئەم دەً ـی  ی[یە  
ـــــــاکو كـــــــوردییەکوە زکورتەی زۆری لەێیەى  كە هـــــــاذوکوەذە ً
ــــــیع لە پارضــــــیی  ــــــاًەکوەیە  هەرکوەهــــــا تەكەهی ئەرهەًییەك
تاضراًەکوە  چوًكە هەردکوکوێیاى تەدرێجویی هێجکوکو دروکوضـێی 

 .(٢١)یٌی كورد توکوىكورد کو تاکوتاپیری دێر
کوغەی )دڵ( کوغەیەكی كوردیی ڕەضـەى ًیـیە  تەڵكـو 

كەرەضەی کوغەضـازییەکوە    تێ اًەیە  یاى ئاهێشرەیە تەهەًد 
ــای کوغــەی )دڵ(  چــوًكە کوغــەی )زەرەد(ی ئاڤێطــرایی تەکووذ

ًــــاکوچەی   دێــــد کو پاغواکوەغــــی تەهەهــــاى کووذــــا لە هەًــــد 
تەكاردەهێٌرێـد كوردەکووریدو هەرهاکوە  كە کوە  غـێوە )زور( 

کو دەکوذرێــد )زورم ئــێع دەكــاخ( یــاى دەکوذرێــد )خــووردًەكە 
ضــەرزورهی گــرذییە( کووذە )خــووردًەكە ضــەر دڵوــی گرذــوکوە( 

 .(٢٢)تێ وهاى لە ئەکو کوغەی )زور(ە  هەتەضری )دڵ(ە
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گــۆڕروًی دەًــد کو ڕۆڵــی لە جیــاکووزی خطــرٌە ًێــووى زور کو 
 گۆڤەرەكاًی زهاًی كوردییەکوە:

ەظ ًە  هەر لە زهاًی كـوردی کو دیارە ئەم دیاردەی
ـــاًی ذریػـــدو ًوـــوکوًەی  ـــدو  تەڵكـــو لە زهاً زور کو گۆڤەرەكاًی
ــــدو   ــــۆڤەری ضــــلێواًیی زوری ًێوەڕوضــــری كوردی هەى. لە گ
ًیػـــاًەی دوهـــاذوکو  تە دەرتڕیٌـــی فۆًەذیكـــاًە )ئە(یە  كە ئەم 

( ٢٣))ئە(یە لەئاكاهی گۆًەكردًی دەً ی  د[کوە هاذوکوەذە ئاروکوە

د[ -diەیە لە كرهــاًجیی تــاكوکوردو تەغــێوەی  . ئەم ًیػــاً(٢٤)
ـــــاری )دەچـــــن( تە )دچـــــن(  ـــــد  کوە  ئەکوەی  كە ك گۆدەكرێ
گــــــۆدەكەى. هاکوكــــــاخ لە ًــــــاکوێكی کوە  )ئەحــــــوەد(دو  كە 
ــــــــد  تەاڵم لە  ــــــــۆًێوی  د[یە  تەئاغــــــــكرو دەردەتڕرێ دکوکووف
ــــد تە  ــــع دەً ــــی  د[یەكەی دەگۆڕرێ ضــــلێواًیدو )ئەحوەد(ی

كە تە ئەل ــوتێی ئــاروهی  (  eȟmei[ کو دەکوذرێــد )i- تــسرۆكە
لەتەرئەکوەی تــسرۆكە پیرــی تــۆدوًەًروکوە  ئەکوو ئەگەر تەغــێوە 
فــــۆًەذیكییەكەی تٌوکوضــــرێد  هەر دەتێــــد تە )ئەحــــوە(  كە 
ڕوضـــرییەكەی دەرتـــڕیٌەكە کووًیـــیە  چـــوًكە فـــۆًێوی تـــسرۆكە 
دەرتڕیٌــــی هەیە  خــــۆئەگەر ًەیثێــــد  ئەکوو کووذــــای کوغــــەكە 

یدو کوغـەی )تەد( دەكەى دەگۆڕرێد  کوە  ئەکوە  كە لە ضلێواً
( be-(  خــۆئەگەر تــسرۆكەكە گۆًەكرێــد  ئەکوو )تەbei-تە )تە

 ذەًیا پێػ رێكە کو  کووذای )تەد(  كە )خروپ(ە  ًاگەێٌێد.
ــــــا  ــــــد: ))... ج ــــــای ًەتەز( دەڵێ ــــــا هەرکوە  )جەه ج
ــــروق   لەتەرئەکوەی تەزۆری ًوکوضــــەرەكاًی كوردضــــراًی عێ
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ە تٌــاخەی ذائێطــرە زوروکوەی خەڵكــی ضــلێواًی یــاى كــردکوکوە ت
ــوردکوکو تەچەغــٌی  ًوکوضــیٌیاى) )دە(ی پێػــ ری كــاری ڕوًەت
)ئە( دەًوکوضـــــي  کوە  ئەکوەی لەجیـــــاذی "دەچـــــن" "ئەچـــــن" 
دەًوکوضــي. ئەم كــارەظ ًە  ذەًیــا لەڕکوکوی زهــاًەکووًی یەکوە 
ًـــاذەکووکوە  تەڵكـــو تەهـــۆی ئەکوەکوە كە ئەم )ئە(یە لە كوردیـــدو 

ەی ذازە كوکورەیە  دیارە ضـەر لـ  غـێووًێكی زۆرە تـۆ زۆرت
ـــــاهێٌي   ـــــۆر تەكارً ـــــاى كە "د" كل یەكجـــــار زۆری كوردزهاً
ــۆرە تە هەهــوکو جۆرەكــاًیەکوە   ــدوًی ئەم "د" كل لەتەرئەکوە فڕێ
ــاًی  ــدًی زه ــدوًی دوهەزروً ــاکوێكی یەكجــار تاغــە لە هەی هەً 

 .(٢٥)یەك رذوکوی ئەدەتی دو((
ـــدوچوکوًی دەً ـــی  د[ لە زوری  ــــە ذێ چەغـــٌێكی دی ل

[ی r-ەیە  دەً ـــی  ركرهــاًجیی ژکوکورکوکودو  كە كاذێـــئ کوغـــ
ذێدوتوکو  پێع  ر[یەكەظ فـۆًێوێكی تـسکوێي تێـد  ئەکوو لە ئەکو 
ـــد  کوە  کوغـــەكاًی: )زەر  ضـــار   زورەدو دەً ـــی  د[ دەكەکوێ
كێــر  ئــار(  كە ئەم کوغــاًە لە كرهــاًجیی ًێوەڕوضــردو  دەً ــی 
 د[ تەرجەضرە دەكرێد کو تە: )زەرد  ضارد  كێرد  ئارد...ذـاد( 

ـــــارودوى ـــــوکویەذی: . هەرکوە  )(٢٦)لەئ جەهـــــای ًەتەز(یـــــع  کوذ
لەتەرئەکوەی زوری ًێوەڕوضــد پاروضــروکویەذی  تــۆیە ێتردًــی 
تەڕوضـــد ًـــازوًیي. هاکوكـــاخ هـــاًەکوەی ئەکو دەً ـــی  د[ یە لە 
ـــــدو  غـــــێوە كـــــۆًەكەی زهاًەكەهـــــاى  زهـــــاًە ئەدەتییەكەهاً

ــد ــێوەظ توکوچــوکوًەكەی )ًەتەز( تە (٢٧)دەپارێسێ . هەرتــۆیە ئ
 درکوضد دەزوًیي.



31 

دەً ی  ڤ[  لە ئێطرای زهاًی كوردیدو  ضەتارەخ تە 
ڕێـــجەی زۆری ئەکو کوغـــاًەی  كە ئەم دەً ەیـــاى ذێـــدویە  لە 
ــــــدێئ لە  زوری كرهــــــاًجیی ژکوکورکوکودوى  ئەگەرچــــــی لە هێٌ
گۆڤەرەكــــاًی ئەکو زورەغــــدو دەً ــــی  ڤ[  کوە  كرهــــاًجیی 

[ کو ًە  هەر ئەکوەظ  تەڵكــــو w-ًێوەڕوضــــد گــــۆڕوکوە تە  کو
ژکوکورکوکوە  لە كرهـاًجیی  هێٌدێئ جار ئەکو  ڤ[ ی كرهاًجیی

 ًێوەڕوضردو  ب[ یە  کوە  لە کوغەكاًی:
 تەروهثەر ــــــــــ ڤەروڤەر

 تاروى ــــــــــــــ ڤاروى
 زتر ــــــــــــــــ زڤر
 تادور ــــــــــــــ ڤادور

 ذەتایی ـــــــــــ ذەڤایی
 تاب ـــــــــــــــ تاڤ
 تەفر ــــــــــــ ڤەرڤە

ــدو لە  ڕوضــرییەكەظ ئەکوەیە  كە دەً ــی  ڤ[ لە كوردی
 ب[ ڕەضــەًررە لەتــارەی فۆًۆلــۆجییەکوە. هــی  دکوکور ًەڕۆیــي 
کوغەی )تەروهثەر( لە تٌەڕەذـدو )تەروکوتەر(ە. ذەًـاًەخ کوغـەی 
)تەفر( لە ئاڤێطـراییدو تە )ڤەڤـرە( هـاذوکوە  کوغـەی )تـا(یع تە 

رئەکوە ئەم ئاڤێطرایی )ڤەیە(یەکو )تاروى( تە )ڤار( هـاذوکوە. لەتە
 ڤ[ یە لە كوردیٌوکوضیٌواًدو  كە  ب[ یە  كردًەکوەی تە  ڤ[ 
لە  ب[ یەكە ڕوضــرررە. تــێج ە لەکوەظ تەڵ ەیەكــی دی هەیە  
ئەکویع ئەکوەیە  كە گۆڤەری هـوكری  لە زۆر غـوێٌدو دەً ـی 
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[ظ غێوەیەكی قورضـی w-[ لێدەكاخ  كە  کوw- ب[ کوە   کو
  ڤ[ یە  تۆ کوێٌە لەم گوزورغراًە تڕکووًە:

 ەدەضركەکوذي ـــــــــــ تەدەضركەکوذيکو
 کوەدکوکوكەکوذي ــــــــــــــ تەدکوکوكەکوذي

 کوەدیهێٌاى ــــــــــــــــ تەدیهێٌاى
 کوەڕوضر ەڕوى ـــــــــــ تەڕوضر ەڕوى

جــ ە لەکوەظ لە هێٌــدێئ لە گۆڤەرەكــاًی كرهــاًجیی 
[. تۆ ًووکوًە کوغـەكاًی: w-ًێوەڕوضردو  دەً ی  ب[ دەتێرە  کو

ـــوکو    ـــٌە: )کوەرە  کوەکوی  )تەرخ  ت ـــاریي  ضـــەرتاز( دەت تاروًث
کووروًووریي  ضەرکووز(...ذاد. ذەًاًەخ ضرکوغری زهاًی كوردی 
ـــدوتێد  كە  ـــی  ب[ ی ذێ ـــاًەظ  كە دەً  کوویە  كە کوغـــەی تێ 

ــــــ ە  ب[ یەكەی دەكــــــاذە  کو [  کوە : w-کوەریــــــدەگرێد  دەً
  (٢٨)(ی عەرەتــی كە كردکوکویەذــی تە )زەکوخ(ولضــثظکوغــەی )

ــــــردى(ی لێطــــــازكردکوکوە. کوە  ئەکوەی كە چــــــاکو گی )زەکوذك
ذەًــاًەخ لە كــۆًی ضــلێواًیدو  کوغــەی )زەفریــیە( هەتــوکوە  كە 

( کو كـاری ئەکووًیـاى كـردکوکوە  ضثاط)إً کوە  کوغەی عەرەتیی
( عەرەتییەكە  گۆڕروکوە ضثطیحكەچی دەً ی  ب[ ی کوغەی )

تە  ف[  كە ئەهەظ جەخرـــی تۆچـــوکوًەکوەی )ًەتەز( دەكـــاخ  
 کوە.لەتارەی گۆڕروًی دەً ی  ب[ 

[ یـاى لە w-ضەتارەخ تە ئەکو کوغاًەی  كە دەً ـی  کو
ئەکوە   كرهــــاًجیی ژکوکورکوکودو ذێــــدویە  )ًەتەز( دەڵێــــد: دەتــــ 

تێٌیـــــــٌەکوە تەرچاکوهـــــــاى  كە زۆرتەی زۆری ئەکو کوغـــــــاًە  
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ــــــی  خ ــــــی کو هەاڵغــــــوکویی x-ئەکووًەى كە دەً  [ ی گەرکوکوی
 لەضەرەذایاًەکوە هاذوکوە  کوە :

خورًـــوکوف )خوەضـــري  خـــوەظ  خـــوە  خوەردیـــاى  
[ کوە  لە كرهـاًجیی ًێوەڕوضـردو w-)خرًوکو (. ئەکو دەً ی  کو

. ئەم (٢٩)[  کوە : )خــــۆظ  خۆ...ذــــاد(o-تەزۆری تــــوکوە تە  ۆ
[ یە  لە زهاًی كوردیدو دەً ێكی زۆر كۆى ًیـیە  o-دەً ی  ۆ

تەڵــ ەظ تــۆ ئەکوە زۆرى. لە كرهــاًجیی ژکوکورکوکودو  چەًــدوى 
ــدو  لەتریــی  ۆ[ دکوکو  کوغــەهاى هەى  كە لە پێكهــاذەی دەً ییاً

ــــی  ە ــــارودوى  کوە  کوغــــەكاًی: )دەکو  w-[ کو  کوe-دەً  [ لەئ
درەکو...ذــــاد(  كە ئەهــــاًە لە كرهــــاًجیی ًێوەڕوضــــردو تە: )دۆ  

 درۆ...ذاد( لەئارودوى.
دەً ــــی  ە[ دەً ێكــــی ڕەضــــەًی زهــــاًی كــــوردییە  
هاکوكـــاخ دەً ێكـــی ئاڤێطراییػـــە  تەاڵم زۆرێـــئ کوغـــە هەى  

ە تە  ژ[  كە  ژ[ یع هەر دەً ێكـی دەً ی  ە[ ذێیاًدو گۆڕروکو
كۆًی كوردییە. جەهای ًەتەز  پێیوویە كە  ژ[ لە  ە[ کو   [ ی 
ئاڤێطـراییەکوە هاذثێـد کو لە كوردیـدو کوە  پەهـلەکوی  توکوتێــد 
ـــــــد تە  ز[. ئەم  ە[ی  ـــــــدو توکوتێ تە  ژ[ کو لە فارضـــــــیی ًوێ
ئاڤێطراییە  ئێطرەظ لە هێٌـدێئ کوغـەی كوردیـدو تە ذەکووکوی 

-روکوە. تۆ کوێٌە ضەرًجی کوغەی )تەڕۆچـكەکوە  خۆی پارێس
beȓoçkeھ(ی كـــــوردی تـــــدەکو لەگەڵ کوغـــــەی )روۆچـــــا -
raoçah .(ی ئاڤێطــرایی  كە هاًــای )ڕۆژ(ە  تەروکوردیــاى تــكە
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هەرکوەها ضەرًجی کوغەی )رۆچیـار(  كە ًێـوی فریػـرەیەكە 
 .(٣٢)لەێی )ئەهلی هەق(  كە دیارە تە کووذای )ڕۆژیار(ە  تدە

ە كرهــاًجیی ًێوەڕوضــردو  هێٌــدێئ کوغەغــواى هەى  ل
  دەً ـــی  ژ[ كەیـــاى  تە كـــاری ەریی زهـــاًی فارضـــیی ًـــو 

گــۆڕروکوە تە  ز[  كە ئەکو کوغــاًە لە كرهــاًجیی ژکوکورکوکودو تە 
ــــاردوى.  ــــی  ژ[ لەك ــــاکوًەذەکوە  کووذە هەر تە دەً  ڕەضــــەًی ه
تۆًوــــوکوًە: )دڵطــــۆژ  ژیــــرە   تــــاژێڕ  ژرەًد...ذــــاد(  كە لە 

تـــــازور  زرًد...ذـــــاد(  ًێوەڕوضـــــردو  تە: )دڵطـــــۆز  زیـــــرە  
 .(٣١)تەكاردێي

کووذە کوغــــــەكاى تە دەً ــــــی  ژ[ ڕەضــــــەًي کو تە  ز[ 
گۆڕروى تەضەریاًدو هاذوکوە. هەرتۆیە ئـێوەظ  کوە  )جەهـای 
ًەتەز( پێواًوویە  كە گێڕروًەکوەی دەً ـی  ژ[ تـۆ ئەکو کوغـاًە  
كـــارێكی درکوضـــرە کو هەً اکوێكیػـــە تە ئاڕوضـــرەی زهـــاًێكی 

 .ئەدەتیی یەك رذوکوی ذۆكوەدو
[ لە کوغــەگەلێكی كوردیــدو h-ھ[ کو  w-دەً ەكــاًی  کو

دەردەكەکوى  کوە : هــــورد د کورد  هــــورە د کوکورە  ئەهــــاًە 
[ دەكەکوێـــد  ئەکوو لەتەرئەکوەی دەً ـــی h-ھكاذێـــئ دەً ـــی  

[ە  هاکوكــاخ دەزوًــیي كە دەرتڕیٌــی u-[  تسکوێٌــی  کوھدکوکووی  
کوغــەی دەضــر ێكردکوکو تە تــسکوێي  كەهێــئ گروًیــی دەرتڕیٌــی 

ــی فــ ــسکوێي لەێیەً ــۆیە دەً ێكــی ذــری ًەت ۆًەذیكییەکوە هەیە  ت
[ە  تەکوەظ w-[  كە ئەکویـــــع  کوھدێـــــرە جێـــــی ًەتسکوێٌـــــی  

ــوکوە تە )کوکورد  ــر خــودی wurd –کوغــەی )هــورد( ت (  دکوکووذ



34 

[ i-[ ظ گۆڕروکوە تە تسکوێٌێكی ذـر  كە  تـسرۆرەu-تسکوێٌی  کو
(. هەر تە ئەکو wird –یە  تەکوەظ کوغـــــــەكە تـــــــوکوەذە )کورد 

 –( تــــوکوە تە )کوکورە hurç –چەغــــٌەظ کوغــــەی )هــــورە 
wurç ــــــــریع تە )کورە (. ئەکوجــــــــا ئەگەر لە wirç –( دکوکووذ

کوغەی )کورە( تـڕکووًیي  ئەکوو تە ئەم غـێوە جیـاکووزوًە: )هـرە  
ئرە  ئـورە  کوکورە( تەرچـاکو دەكەکوى  كە تٌەچەكەغـیاى یە  
  غــێوە تــوکوە کو ئەهــاًە هەهوکویــاى گــۆڕروکوی ئەکو تــٌەچەیەى
تۆیە هەرکوە  )جەهای ًەتەز( دەڵێـد: ڕوضـد ئەکوەیە  كە ئەکو 

. دیارە (٣٢)[ یە ت ەڕێٌیٌەکوە تۆ کوغە گۆڕروکوەكاىh-ھدەً ی  
ئەهەظ لە ڕوژەی ًسیكشطرٌەکوەی زور کو گۆڤەرەكاًی زهـاًی 

 كوردیدو دەتێد.
یەكێــئ لە ذایثەذوەًــدییەكاًی زهــاًی كــوردی  ئەکوەیە 

ە  لە )ئەز(دو  كە كە دەً ـــــی  ز[ ی كـــــۆًی پاروضـــــروکوە  کو
کوێٌەیەكـــــی زۆر كـــــۆًی زهـــــاًی كـــــوردییە  كە ذائێطـــــراظ 
ـــ ە لە ئەکو کوغـــاًەدو  لە  تەكاردێـــد کو لەكـــاردویە  كە ئەکو دەً

 زهاًی فارضیدو توکوە تە  د[  کوە  لە کوغەكاًی:
 زوکوو  زوڤا د دوهاد

 زوًا د دوًا
 زوًیي د دوًطري
 گوهەز د گوًثەد

 زۆڵ د دکوی
 زًە د دًە
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 (...ذاد.edem –ئەزم د )أدم 
ڕەضەًێریی ئەکو دەً ی  ز[ یە کوویكـردکوکوە  كە زهـاًی 
كــوردی کوغــەی تێ ــاًەظ  كە  د[ ی ذێــدو تێــد  دەیكــاذە  ز[  

(ی عەرەتـــی  كە كـــروکوە تە )خـــسهەخ(  حکوە : کوغـــەی )خدهـــ
 .(٣٣)کوغەی )هرود( كروکوە تە )هروز(

 
( لە جیــاکووزی Metathesisڕۆڵــی ئــاکوەژکوکوتوکوًی دەًــد )

 کو گۆڤەرەكاًی زهاًی كوردیدو:خطرٌە ًێووى زور 
ئەم دیــــاردەیە لە زۆر زهاًــــدو لەئــــارودویە. هاکوكــــاخ 
دەتێــرە هــۆی جیــاکووزی لە کوغــەكاًدو  تەاڵم لەێیەًــی کووذــاکوە 

 هەهاى کووذایاى دەتێد. تۆًووکوًە:
 ذەیٌا –ذەًیا 
 ئای –ێ 
 ًئ –كي 
 خیس –زیخ 
 قػ   –پػق  
 ذەزرە –ذەرزە 

 كەکورێػئ –كەرکوێػئ 
 رێع...ذاد.دەکو –دەرکوێع 

هێٌــدێئ جــار ئەم دیــاردەیە لە خــودی گۆڤەرێكیػــدو 
لەئـــارودویە  کوە  ئەکوەی لە ضـــلێواًیدو )فـــڕیي( کو )ڕفـــیي(یع 
ـــــــــوکورە(  )یەكجـــــــــار( کو  لەئـــــــــارودویە. )هێـــــــــرکوکولە( کو )هێل
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)یەج ار(...ذــاد. ذەًــاًەخ لەکو کوغــە تێ اًــاًەظ  كە هــاذوکوًەذە 
کوە : زهــاًی كــوردییەکوە  ئەم ئــاکوەژکوکوكردًە تەدیــدەكرێد  

 )جوهعە( کو )جوعوە(  )فاًیلە( کو )فالیٌە(...ذاد.
جــــا ئــــێوەی كــــورد  ئەگەر هەتەضــــرواًثێد زهــــاًە 
ئەدەتییەكەهـــــاى درکوضـــــد کو ذـــــۆكوە تێـــــد  ئەکوو دەتێـــــد 
هەکوڵثــــــدەیي کوغــــــە ڕوضــــــرە ڕەضــــــەًەكە كاهەیــــــاًە  ئەکوە 
ڕەچـــــاکوتكەیي. تۆًوـــــوکوًە لە كوردیـــــدو کوغـــــەی )تەفـــــر( کو 

ە کوغـــــەیەكی كـــــۆًی )تەرف(یػـــــواى هەى  تەاڵم )تەفـــــر(ەك
كوردییە  كە تە هێٌـدێئ زوری كـوردی تە )ڤەرڤە( لەئـارودویە 

. ێی كوردوًی فەیلی تە )کوەفر( (٣٤)کو تە ئاڤێطراییع )ڤەفرو(یە
دەردەتڕرێـــد  هاکوكـــاخ ئەکو کوغـــەی )کوەفـــر(ە  ڕۆژگارێـــئ 

 .(٣٥)عەرەتی تەەدوظ لەتریی )پلە( )کوەفر(یاى تەكارتردکوکوە
اى لە ئاكــــاهی گــــۆڕروًی گــــۆڕروًی كەرەضــــرە ڕێسهاًییەكــــ
 دەً ەکوە لەًێووى زور کو گۆڤەرەكاًدو:

ـــــاًجیی  ـــــدی لە كره ـــــاًی پێوەً ـــــئ لە ئاهروزەك یەكێ
ـــاًجیی  ـــاهروزە لە كره ـــع(ە  كە ئەم ئ ًێوەڕوضـــردو )ظ( کو )ی
ـــــــــــدە لە  ژکوکورکوکودو تە )ژی( لەكـــــــــــاردویە. جـــــــــــا هەرچەً
ــێوە  ــرە قەڵەم  تەاڵم ئ ًێوەڕوضــرەكەدو تە )ظ( کو )یــع( دەدرێ

كە لە تــــــٌەچەدو )یــــــع(ە  ًە  )ظ(. هەرچــــــی پێوــــــاًوویە  
ــسکوێي  ــاهروزەكە تە ت ــێع ئ ــئ کوغــەی پ )ظ(ەكەیە  ئەکوە كاذێ
كۆذاییهاذثێــد  ئەکوو تسکوێٌــی ئــاهروزەكە ذێــدودەچێد کو تەکوەظ 
ذەًیـــا )ظ( دەهێٌێـــرەکوە  کوە : ئـــازوظ  كـــاکوەظ  هێـــرۆظ  
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غـــــێٌێع...ذاد  تەاڵم ئەگەر کوغــــــەی پــــــێع ئــــــاهروزەكە تە 
ئەکوو تسکوێٌــی ئــاهروزەكە کوە  خــۆی ًەتــسکوێي كۆذاییهــاذثوکو  

ــوکوًە:  ــدوًاچێد  تۆًو ــی  ی[ ذێ ــد  کووذە دەً  تەرجەضــرە دەتێ
هٌــــیع  خوغــــكیع  هاهیع...ذــــاد. ئەم جیــــاکووزیی کوغــــەی 
كۆذاییهــاذوکو تە تــسکوێي کو ًەتــسکوێي  کوویكــردکوکوە  كە تە دکوکو 
ــــاخ  ــــد. هاکوك ــــع دوتٌرێ ــــع( کو تە )ظ(ی غــــێوە  کووذە تە )ی

ــــ ــــاًەخ کوغــــەی كۆذاییه ــــدێكجار ذەً ــــسکوێٌیع  هێٌ اذوکو تە ت
هەردەً ـــی  ی[ ی ئــــاهروزەكە تەرجەضــــرە دەكرێــــد  کوە : 
ئــازویع  كــاکوەیع  هێــرۆیع  غــێٌێیع...ذاد. جــا خــودی ئەم 
ئـــاهروزە لە كرهـــاًجیی ژکوکورکوکودو تە )ژی( لەكـــاردویە  کوە : 

  تەاڵم هێٌـــدێكجار دەً ـــی  ز[  كە پـــێع  ژ[ یە کو (٣٦)ئەز ژی
ەتێـد كە گۆًەكرێـد تەغێكە لە کوغەی پێع ئـاهروزەكە  کوو د

یــــاى  ژ[ دکوکوتــــارە تكــــرێرەکوە. ئەکوەی هەتەضــــرواًە لێــــرەدو 
تیشەیـــــــٌە ڕکوکو  ئەکوەیە كە پێـــــــدەچێد ئـــــــاکوەژکوکوكردًێكی 
دەً ەكاى لێرەغدو ڕکوکویـدوتێد. لە گـۆڤەری هەکوروهیـی زوری 

(. جا تەپێی ئەکوەی  كە هێٌـدێئ ayç –گۆروًدو  دەڵێي: )ئای  
ذەًـــاًەخ زۆر  ضـــەرچاکوە دەً ـــی  ە[ تە كـــۆًرر دەزوًـــي کو

ــرى  لە  ــی ذ ــدو  تە  ژ[ کو دەً  کوغــەظ  كە لە ئێطــرای كوردی
ـــــــــــــارودوتوکوى  کوە : )ڕۆژ(  كە لە  ئاڤێطـــــــــــــرادو تە  ە[ لەئ

( تــوکوە  یــاخود raoçah –ئاڤێطــراییدو  تە غــێوەی )روۆچــاٍ 
)ڕۆچیار(  كە ًێوی فریػرەیەكە ێی )ئەهلی هەق(  كە دیارە 

ووًیي تڵێـــــیي ئەم . كەکووذە دەذـــــ(٣٧)کووذـــــای )ڕۆژیـــــار(ی هەیە
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ئاهروزە لە تٌەچەدو تە )ئای ( یاى )ئەیـ ( یـاخود )ئـی ( تـوکوە. 
ذەًــاًەخ لە غــارەزکوکوردو ئــاهروزەكە تە )یــع( کو تە )ی (یــع 
ــدو  ــیي  كە لە ئێطــرای زهــاًی كوردی لەكــاردویە. ئەکوەظ دەزوً
هەهسە ذەًیا دەً ە کو فۆًێن ًییە  تۆیە ئاضاییە  كە لە کوغـەدو 

ڕێد. کووذە دەغێد )ئی ( گۆڕروتێد تە تكەکوێد کو کووذاظ ًەگۆ
)یــ (. جــ ەلەکوەظ لە گــۆڤەری ضــلێواًیدو کوغــەی )غــد(هاى 
هەیە  كە لە غـــــارەزکوکوردو تە )چـــــد( لەكـــــاردویە. هەر ئەکو 
)چــد(ەی غــارەزکوکور لە گــۆڤەری هەکوروهیــی زوری گۆروًــدو  

( گۆدەكرێد  كە تێ وهاى تە ئەل وت  ئـاروهییەكە  Çii–تە )ە 
تە تسرۆكە ًاکودەترێي پیریاى ًیـیە  تەاڵم ئەکو دکوکو تسکوێٌە  كە 

( کوێـــٌە كـــروکوە  جـــا ئەگەر تەکوردی لە کوغـــە iلە ێذیٌیـــدو تە )
ــڕیٌەی   ــدەی ئەکو دەرت ــٌەکوە  ئەکوو تەیاری ــیەكە کوردتثی هەکوروهی
ــــێي )چػــــد(  ئەکوو  ــــاکوچەدو  تە )غــــد( دەڵ ــــدێئ ً كە لە هێٌ
دەكرێد تڵێیي لە هەکوروهییەكەدو دەً ی  خ[ لەئـارودو ًەهـاکوە  
تەاڵم لەجێ ەی ئەکو  دەً ی تـسرۆكە هـاذوکوە. هەرکوە  چـۆى 

یدو  فۆًەذیكییاًە )دەضـرد(  زۆرجـار دەً ـی  خ[ ی لە ضلێواً
جێٌــاکوەكە گۆًــاكەیي  تەاڵم تسرۆكەیەكــی ذــر جــێ ەی  خ[ ی 
جێٌاکوەكە دەگرێرەکوە  كە ڕۆڵـی لە گەیاًـدًی کووذـای )دەضـرد 

– destit (دو دەتێــد کو تەکوەظ تە )دەضــد(ی ذێٌــاگەیي. کووذە
(destii( کووذاكەی جیاکووز دەتێد لە )destٌكە لێرەدو جێ  ) اکو

لەئارودو ًییە  هاکوكاخ لێرە دی رۆًد درکوضـردەكاخ  کووذە دکوکو 
تسکوێي دەچٌە ضەریە   كە ڕەً ە هەتي ذەًیا تە ئەلۆفـۆًێكی 
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(ەی Çiiدرێــــجی تــــسرۆكەی یەكهەهــــی ذێــــث ەى. تــــۆیە ئەکو )
هەکوروهییع  كە تەکووذای )چـد( کو )غـد(ە  ذەًیـا دەً ـی  خ[ 
ی ی تـــــڕگەكە  كە کوغەیەكیػـــــە  كەکوذـــــوکوە  کووذە تـــــسرۆكە

ـــوًكە  ـــوە  چ ـــۆًێوی  خ[ ی کوغـــەكەی تیٌی ـــی ف دکوکوهەم ڕۆڵ
( گـۆدەكروکو ئەکوەظ کووذـای Çiئەگەر کووًەتێد  ئەکوو ذەًیـا تە )

(Çii.ە  ًاگەێٌێد)(  كە )چد( یاى )غد 
ضەتارەخ تە جێٌاکوی ئاهاژەی )ئەم( کو )ئەکو(  دیطـاى 
ــوکوەذە  ــدو  گــۆڕروًی دەً ــی ت ــاى کو گۆڤەرەكاً ــووى زورەك لەًێ

ی جێٌــــاکوەكە  تەذــــایثەخ جێٌــــاکوی هــــۆی گــــۆڕیٌی پێكهــــاذە
ئاهــاژەی )ئەم(  كە تـــۆ ًـــسیكە  كەچـــی دەتیٌـــیي لە گـــۆڤەری 
ضــۆروى کو هوكریاًــدو  )ئەکو( تــۆ ًــسیكەكەظ تەكاردێــد  کوە  
ئەکوەی كە دەکوذرێد: )ئەکوغەکو  ئەکوكاذەذـاى تـاظ(  كە دیـارە 

 هەتەضد لە )ئەم غەکو  ئەم كاذەذاى تاظ(ە.
ئەر  کو کووذـای  لە زوری ًێوەڕوضردو  هـۆرفێوی )ەکوە( 

ذــایثەذی خــۆی هەیە  لەکووًەظ یەكێــئ لە ئەکو ئەركــاًەی كە 
دەیثیٌێــد  ئەکوەیە كە دەچێــرە ضــەر کوغــەی خــووردى  كــردى  
ــــدەكەکوێرەکوە. هەر  ــــاى لێ ــــای ًوێی هــــاذي  ضــــوکوذاى...ذاد  کووذ
تۆًووکوًە  كە دەچێـرە ضـەر )خـووردى( کوغـەی )خـووردًەکوە( 

ەكاى  كەچـی لە درکوضردەكاخ  كە ذایثەذە تە ئـاکو کو غـلەهەًیی
ئێطــرای گــۆڤەری ضــلێواًیدو زۆركەش تــۆ خووردًەکوەكــاًیع 
کوغەی خووردى تەكاردەتەى. کووذە كاذێئ  كە ئاکوخ پێػكەظ 
تـــكەى  لەتریـــی ئەکوەی تڵـــێي تشـــۆرەکوە  یـــاخود ًـــاخۆیرەکوە  
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دەڵێي: ئاکو ًاخۆید؟ دیارە ئەهەظ تەپێی زهاًەكەهاى ڕوضـد 
دەرتڕروکوە هەڵەیە ًییە  تەاڵم ئەگەر خەڵكەكە هەهوکویاى ئەم 

تەكــارتثەى  ئەکوو لە دوهــاذوکودو )خــووردى( ە تــۆ غــلە کو ە تــۆ 
ًاغلەیع دەتێد تە تاکو  ئەکودەم ئەگەر لەڕێ ەی ًوکوضروکو کو 
دەقی كۆًەکوە ًەتێد  ڕەً ە ًەکوەی دوهاذوکو ئەکوە ًەزوًـي  كە 
ئەهە لەئاكاهی هەڵەکوە هاذوکوەذەكایەکوە. جـا ئەگەر دەضـر ای 

ەهـــێڵي هەڵەی زهـــاًی تكەکوێـــرە ذـــایثەخ تە زهـــاى هەتـــي کو ً
  زهاًەكەکوە  ئەکوو زهاًەكە تەدرکوضری دەهێٌێرەکوە  تەاڵم تەتـ 
ـــاًی هەڵەی  ـــد تەكارهێٌ ئەکو دەضـــر ایاًە  ئەکوو ئاضـــایی دەتێ
کوغەکو زوروکوە تكەکوێرە زهاًەكەکوە. ئەکو ذێثیٌییەهـاى لەپێٌـاکوی 
ئەکوەدو خطــــــــــــــــــرەڕکوکو  كە جەخرثێــــــــــــــــــد لەئەکوەی  كە 

ۆڤەر کو زهاًیػــدو  لە ضــەرجەم گۆڕروًكارییەكــاى لە زور کو گــ
ئاضــــــرەكاًدو  ڕکوکودەدوخ  تەاڵم ئەکوە ئەکو دەضــــــر ایاًەى  كە 
دەتٌە پەرژیٌـی پـاروزذٌی زهـاى لە هەر ێدوى کو پەرذثـوکوى کو 
لێكرروزوًێــــئ. دیــــارە ئەهە هەرگیــــس تەئەکو کووذــــایە ًیــــیە  كە 
توذرێد زهـاى ًاتێـد کوغـەکو زوروکوەی ًـوێی ذێثێـد  جـا ە تە 

تێـد  یـاخود لە زهاًـاًی ذـرەکوە تێـد   و دوًاى کو دوذاغـیٌی ًـ
یــاى تهێٌــرێرە زهــاًەكەکوە  تەاڵم هێٌــدە هەیە  كە ئەم هــاذي کو 
هێٌروًاًە  دەتێد لەڕێ ەی دەضر ا ذایثەذەكاًی زهـاًەکوە تێـد 
ـــدوتێد  ئەهجـــا کوە  کوغـــەکو  کو ئەکووى ئەرێـــی درکوضـــرییاى پێ
زوروکوەی كـــوردی تشـــرێٌەگەڕ کو تاڵکوتثـــٌەکوە  ًە  هەركەش 

ـــی  ئەکو دەضـــر ایاًە تثیٌێـــد  كـــاذێكیع کوغـــەکو تۆخـــۆی ڕۆڵ
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دودەًرێد یاى دودەذاغرێد  دیطاى دەتێد ئەکو   زوروکوەی ًو 
دەضـــر ایاًە  لەدکوکووی لێكـــۆڵیي کو لێكـــدوًەکوەی زوًطـــرییەکوە  
تیڕوضرێٌي کو ئەرێی خطرٌەگەڕی پێثدەى  دەًا پاغـاگەردوًیی 
زهــــاًیی لێــــدەكەکوێرەکوە کو لەتریــــی ڕوژەی زهــــاًەكە  دەتــــٌە 

پــــاروکویی زهــــاًەكە دەغــــێوێٌرێد. دیــــارە ئەکوەظ ذەگەرە کو 
پـــێچەکووًەی خـــووزخ کو پەرژەکوەًـــدییەكاًی هەر ًەذەکوەیەكە  
ــی خــۆی  ــاری لە ًاضــٌاهەی ًەذەکوەی كە هەتەضــریثێد پارێسگ
تكــــاخ  كە تە پــــلەی یەكــــهەم لە زهــــاًی زگواكیاًــــدو خــــۆ 
دەتیٌێرەکوە. گوهـاًیع لەکوەدو ًیـیە  كە پاغـاگەردوًیی ًەذەکوە  

ــــاى غــــێوە   پاغــــاگەردوًیی ــــدەكەکوێرەکوە  تەهەه ــــاًیی لێ زه
پاغــــــــــــاگەردوًیی زهــــــــــــاى پاغــــــــــــاگەردوًیی ًەذەکوەكەی 
لێــــدەكەکوێرەکوە. هەر ئەهەغــــە کوویكــــردکوکوە  گە دوگیــــركەروى 
ـــاًی  ـــاًی زه ـــی زورکو گۆڤەرەك ـــار لەضـــەر دًەدوً هەهیػـــە ك
ـــاى  چـــوًكە چـــا   ـــكەى  تەئاڕوضـــرەی پەرذكردًی ـــدو ت كوردی

اى  ذـــۆكوەیی کو دەزوًـــي  كە یەك رذـــوکویی کو ذـــۆكوەیی زهـــ
ـــــدەكەکوێرەکوە  پێچەکووًەكەغـــــی  ـــــوکویی ًەذەکوەكەی لێ یەك رذ
تەڵ ەًەکویطــــرە. ئەکو كــــاركردًەی دوگیركەروًــــی ًیػــــرواًی 
كورد  توکووری ًوکوضـیي کو ئەل وتێیػـی گرذـوکوەذەکوە  لەکوەدو 

دو  هطرەفا كەهای  ئەل وتێی عەرەتیی گـۆڕی تە 1928كە لە 
كـوردی ژێردەضـری ئەل وتێی ێذیٌی لە ذوركیادو  كە ئەهە تۆ 

ــدەکووری كــورد  ــدەتوکو  چــوًكە خوێٌ ــا  گــورزێكی كوژً ذوركی
  دوتــــڕرو ًە  هەر لە دەضــــرٌوکوش کو ًوکوضــــروکوەكاًی  لەکو 
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ـــووًي ًوکوضـــیٌی  ـــر ًەذ پێػـــرر  تەڵكـــو كـــارێكی كـــرد  كە ئیر
تاغـــــوکور کو ڕۆژهەاڵخ تشـــــوێٌٌەکوە. هاکوكـــــاخ تاغـــــوکور کو 
ی ڕۆژهەاڵذیػی لە ًوکوضروکوی ًوێی ئەکووى  دوتـڕی  ئەگەرچـ

ڕۆژگارێــــــئ  ًە  هەر ًوکوضــــــیي  تەڵكــــــو ئاخاکوذٌیػــــــیاى 
 .*تەكوردی ل  قەدەەە كردتوکوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
ــی  * ــی خەڵك ــاکوی دوتڕیٌ ــارەی لەپێٌ ــای  ئەکوك ــێي: هطــرەفا كەه هەى دەڵ

ــێوە ئەکو تۆچــوکوًە  ــارە ئ ــردکوکوە. دی ــوکوری ئیطــالم ك کواڵذەكەی لە كەلر
ڕەذٌاكەیٌەکوە  تەاڵم كارەكەی کوە  ئەکوە توکو  كە دەکوذرێد تە تەردێئ 
دکوکو چــۆلەكەی كوژذثێــد  چــوًكە ئاكــام ًە  هەر ضــٌوکورەكاى  تەڵكــو 

كــــوردی لەگەڵ پێػــــیٌەی خــــۆی کو لەگەڵ  لەڕێــــ ەی ًوکوضــــیٌەکوەظ
 پارچەكاًی ًیػرواًی  دوتڕی.
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 تەغی دکوکوهەم
 هەکوروهی گۆڤەرێكی ڕەضەًی زوری گۆروًی زهاًی كوردییە
ئەم پارە  دەخووزێد  كە لە چەًـد ڕکوکووًـ ەیەكەکوە لە 
ــــ ەی دەً طــــازی کو  ــــد  لەکووًەظ: ڕکوکووً ــــۆڤەرەكە تڕکووًێ گ
کوغەضازی کو ڕێسهـاى  کووذـا  هاکوكـاخ تـاکوەڕی قطـەپێكەروًی 
گــۆڤەرەكەظ  تەذــایثەخ هۆكارەكــاًی ئەکو تــاکوەڕە لەێیەًــی 

 هێجکوکو کو كەذوور )کووقع(ەکوە. 
جار كەضـــاًێئ یەكێـــئ لە ئەکو تاتەذـــاًەی  كە هێٌـــدێك

ـــــــۆًێن هەیە  لە زورکو  ـــــــدو ف ـــــــۆڤەری هەکوروهی ـــــــێي لە گ دەڵ
 - و°گۆڤەرەكــاًی ذــردو ًیــیە  کوە  ئەکوەی  كە لە کوغــەی )ئەد

Ɂeia)(٣٨)  ـــا ئەکوەیڕوضـــریثێد خـــودی ـــئ(دو هەیە. ج کووذە )دوی
کوغـــەی )دویـــئ( لە زهـــاًی كوردیـــدو تە چەًـــدوى غـــێوە گـــۆ 
ــاى هەر یە  غــرە کو  ــوویە تٌەچەكەی ــد  ئەگەرچــی پێو دەكرێ
ــۆ ًوــوکوًە هەرکوە   ــاى تەضــەردو هــاذوکوە. ت گــۆڕروًی دەً یی
)هێجەرًوئێـــــ (یع ئاهـــــاژەی تە ئەکو غـــــێوە جیـــــاکووزوًەی 

)دویـئ(ی كـردکوکوە  کوە : )دوی  دو  پێكهاذەی دەً یی کوغـەی 
ــــاى جــــ ە لەکووًەظ  ئەم غێوەیاًەغــــی هەى  (٣٩)دی( . تێ وه

کوە : )دو   دوڵئ(. ضەتارەخ تە کوغەی )دویئ(ی كرهـاًجیی 
ًێوەڕوضـد  پێـدەچێد لە تـٌەچەدو لە )دوی (  ( كەکوذثێـرەکوە  

( کووذە  كە ئەهەظ تەروهــــــــثەر )ًەًــــــــئ( یــــــــاخود )ًەًــــــــ 
ە  کووذە )دویە تچــــــوکو (  دەًــــــا )دویەگەکورە(دو هاذثێرەكــــــایەکو

ــد. کوغــەی  ــادەر(ی فارضــی دەگەێٌێ ــای )ه خــودی )دوی( کووذ
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ـــد  ئەهـــیع تەرهەهـــی  ـــۆ تـــاً كردى تەكاردێ )دویە(ظ  كە ت
ــــۆرفێوی )ە  ــــا ه ــــیە  دەً ــــۆڕروًی دەً ی ــــۆڤەری e –گ ( لە گ

ضــلێواًیی زوری ًێوەڕوضــردو  ًیػــاًەی تــاً كردًە تــۆ )ًێــر(  
. تۆیە دەتێد تـسوًیي  كە (٤٢)کوە : )كا (ە(  )هام(ە(  )خاڵ(ە(

( هـــۆرفێوی تـــاً كردًە تـــۆ  (یەکو )  )دویە( گـــۆڕروکوی )دوی( 
ی  (. دکوکووذـر هەتـوکوًی دەً ـی    پوکور  ( کوە : )خوغك  )ه 
– y] ــی ــدو دەً ــی تسکوێٌ ــسکوێي لە )دوی(دوکو تەدکوکوی  [   ی ًەت

  كە هـــۆرفێوی ًیػـــاًەی [   تـــوکوەذە هـــۆی ئەکوەی تسکوێٌـــی 
ت ۆڕرێـد. جـا ئەگەر هەتەضـرواًثێد  [e –ە  هێیە تۆ دەً ی 

زهاًەكەهاى پێڕەکوتەًـدوًە لە تـوکووری ًوکوضـیٌدو تەكـارتثەیي  
ـــ  ـــارتهێٌیي )دوی ـــد غـــێوە درکوضـــرەكەی کوغـــەكە تەك (  دەتێ
تٌوکوضــیي  تەاڵم هەرچۆًێــئ لە قطــەدو تەكارتێــد ئاضــاییە. 
دەتێد ئەکوەظ تڵێـیي  كە لە گـۆڤەری ضـلێواًیدوکو ذەًـاًەخ لە 

لە كەهرـریي ئاضـردو   و ًیػـاًەی ًێرکوهـ كرهاًجیی ًێوەڕوضرد
 ًەتێد  ًەهاکوە. 

ئێطــرا  كە ئەکو گۆڕروًاًەهـــاى ضـــەتارەخ تە کوغـــەكە 
خطرٌەڕکوکو  دەكرێد تەکوردی ضـەرًجی کوغـەكە لە گـۆڤەری 
هەکوروهیدو تدەیي  ذاکوەكو ڕێثەدییی تۆ ئەکو گۆڕروًاًە تكەیـي  
كە تەضەر کوغـەكەدو هـاذوکوى. پـێع هەرغـد ئـێوە پێوـاًوویە 

کوروهیــیەكە  لە )هەدو(کوە گــۆڕروکوە تــۆ )ئەدو(  چــوًكە کوغــە هە
لە زۆر کوغــــەدو  گــــۆڕروکوە تــــۆ هەهــــسە  کوەكــــو  [ھ دەً ــــی 

)هەضـــــە د ئەضـــــە(  )هاضـــــاى د ئاضـــــاى(...ذاد. تەدکوکووی 
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ظ ە لە گــــۆڤەری [د   دەً ــــی [هەهــــسە تــــۆ  [ھ گــــۆڕروًی 
ـــــاًجیی  ـــــۆڤەری ضـــــلێواًیی زوری كره ـــــدوکو ە لە گ هەکوروهی
ًێوەڕوضـــد کو ژکوکورکوکویػـــدو  ًوـــوکوًەی كەکوذٌـــی لە کوغـــەدو 
زۆرى. هەر تــــــۆ ًوــــــوکوًە لە ضــــــلێواًیدو )دەڵــــــێن  دەچــــــن  
ـــاًە  ـــاد( فۆًەذیكیی ـــێن  ئەچـــن  ئەخۆم...ذ ـــاد( تە )ئەڵ دەخۆم...ذ

ًیـیە   دەردەتڕرێي. ئەم دیاردەیە ذەًیا تۆ ضـەرەذای کوغـەظ
ــی هەى   ــو لە ًێوەڕوضــد کو كۆذاییػــدو  ًوــوکوًەی كەکوذٌ تەڵك

 کوە : )پەًد(  كە دەکوذرێد )پەى(  تۆًووکوًە:
 فاڵى توکو تە پەى. -

ــــــاًەخ زۆرجــــــار   [ŋ تە  [گ کو  [ى کو  [د کو  [ى ذەً
ـــــــــۆ  ـــــــــد  دەكەى تە )دەکوڵەهەى(. ت ـــــــــڕى. دەکوڵەذوەً دەردەت

تە ( کووذە zînŋûًاکوەڕوضریع  کوغـەی زیٌـدکوکو  دەكرێـد تە )
یەكە دەردەتـڕى  یـاى هەر دەڵـێي [د کو  [ى دەً ـی  [ŋ -ًد  

ــی  ــوکو(. ئەم دەً  ــي کو [د )زیٌ ــاًی ذریػــدو  كەکوذ یە  لە زورەك
گۆڕوًیػـــــــی هەیە  تۆًوـــــــوکوًە لە كرهـــــــاًجیی ژکوکورکوکودو  

ـــاد( ـــرد  كێرد...ذ ـــر   (٤١)کوغـــەكاًی: )زەرد  پ ـــي تە )زەر  پ دەت
زۆر کوغـەی كێر...ذاد(. ًە  هەرئەکوەظ  تەڵكـو لە ئاڤێطـرادو 

لە ئـارودوى  لە ئاڤێطـرادو تە  [د كوردیی ئێطرا  كە تە دەً ـی 
(  كە تەکووذـــــای zraya –تـــــوکوى  کوە : )زرەیە  [ز دەً ـــــی 

ـــــی  ـــــاًەخ دەً  ـــــاذوکوە. ذەً ـــــا( ه غـــــدو [خ لەگەڵ  [د )دەری
گۆڕروًیــاى ًوــوکوًەی كــۆًی هەى  کوە : ئەکوەی لە كــوردیی 
دێریٌدو )دیرار( تەکووذای )دیـدور(ی ئەهـڕۆ هـاذوکوە. )دوذطـراى( 
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ــــاخود )دوخ(  ــــای )دودضــــراى( کووذە )دودگــــا( هــــاذوکوە  ی تەکووذ
 (٤٢)تەکووذای )دود( هاذوکوە. 

كەکووذە دەتێد تۆ زهاًەکووى ڕکوکوى کو ئاضایی تێد  كە 
ـــــیي دەً ـــــی  ـــــاى Ɂeiaەی )لە کوغـــــ [د تڵێ ـــــد ی (دو گۆڕروتێ

كەکوذثێــد  چــوًكە ًووکوًەهــاى ە لە گــۆروى کو ە لە زورەكــاًی 
ذریػـــــــدو هەى. هاکوكـــــــاخ تەدکوکوری ًـــــــازوًیي  كە )هەدو(ی 

ی كەکوذـوکوە  یـاخود [ھ هەکوروهی  هـۆرفێوی )هە(  كە دەً ـی 
ــــد  كە لە  ــــۆرفێن تێ ــــاى ه ــــسە(  هەر هەه ــــۆڕروکوە تە )هەه گ

اد(دو هەیە  كە لێـــرەدو کوغـــەكاًی )هەژیـــر  هەكـــار  هەژیي...ذـــ
کوە  پێػـــ ر هـــاذوکوە  تەاڵم لە تـــوکوًە پاغـــ رییدو دەتێـــرە: 
)ژیرە  كارە  ژیٌە...ذاد(. ئەهە کوودەكاخ تۆچـوکوًی ئەکوەغـواى 

(  e –هەتێــد  كە ڕەًــ ە )دویە(كەی ضــلێواًیع  هــۆرفێوی )ە 
کو [y –ی  كە پێػـــــرر کوە  گـــــۆڕروکوی دەً ـــــی ًەتسکوێٌـــــی 

( توکوتێـد    کووذە )دویـ [e –ە  (  توکوتێـد تە  )   ًیػاًەی هـ 
تە )دویە(  لێــــرەدو ئەم غــــیواًە ًــــوێیەظ دەخەیــــٌە ڕکوکو  كە 

ـــی ) [e –ە  دەً ــی  ـــودی هـۆرفـێـوـ ( تێــد  تەاڵم لێــرەدو ھخــ
(  کووذە e –دو  توکوتێــــد تە )ە [ھ تەدکوکووی كەکوذٌــــی دەً ــــی 

ــاخ لە پێػــ رییەکوە  ــئ  هاکوك ــا دەً ێ ــد  ًە  ذەًی ــۆرفێن تێ ه
  کووذە لە خـودی هـۆرفێوی )هە(  دەً ـی (٤٣)توکوتێد تە پاغـ ر

( تچێرە دکوکووی کوغـەی )دوی(  e –ًەهاتێد کو ذەًیا تە )ە  [ھ 
ــــو  ــــاذثێرە   تەکوەظ دوتەغــــثوکوًەکوەیەكی ً ــــدو ه لە تڕگەكاًی



47 

كـــــایەکوە  كە تە )دو( کو )یە( کوغـــــەی )دویە(ی ضـــــازكردتێد  
 پێػرر )هەدوی( توکوتێد.

ــریي ًوکوضــروکوهاى لە ضــەردەهە ــورد  كەهر ــێوەی ك  ئ
كۆًەكــاًەکوە تۆهــاکوەذەکوە  چــوًكە هەر دوگیركەرێــئ هاذثێــد  
ئەکوو دەضٌوکوضـــەكاًواًی لەًـــاکوتردکوکوى. دیـــارە تەڵ ەًـــاهەی 
هێجکوکویــی تــۆ ئەکو كارەیــاى  كەهٌــیي. جــائەگەر كەهرازۆرێــئ 
هـــاتي  ئەکوو ئەکووًەى  كە تە هۆكـــاری ئـــاییي غـــارروکوًەذەکوە  

ەتییـاًە  کوە  ئەدەتییاذی ئاییٌی یارضاى  یاخود ئەکو دەقە ئەد
تەذایثەخ غیعر  كە ضیٌە تە ضیٌە  پـارێسروکوى. هەرتـۆیە  تـۆ 

( کووذە )دویئ(ی هەکوروهی  ئەم تەیـرەی هەکوێًـا Ɂeiaکوغەی )
   دەخەیٌە تەرچاکو  كە دەڵێد:(٤٤)خالیدی ًەقػثەًدی

 ئیطوع هوحەهوەد  قورەیػی کو عەرەب
 ـٌـاچـەی کوەهەبــــە  كــــٌــــیــــاهـــەدوظ ئـئ

دو هەکوێًا کوغەی )ئەدو(ی ًوکوضـیوە  ڕەًـ ە کووذە لێرە
هەتــي تڵــێي هەکوێًــا خــۆی هەکوروهــی ًەتــوکوە  تــۆیە ًاكرێــد 
ــــێن  ــــۆ کوەاڵهــــی ئەکووًە  دەڵ ــــد. ت ًوکوضــــیٌەكەی ڕەچاکوتكرێ
ــی  ــاًی ئەدەتی ــا  زه ــاری هەکوێً ــا ڕۆژگ ــی ذ ــۆڤەری هەکوروه گ
زۆرێــئ لە ًاکوچەكــاًی تاغــوکور کو ڕۆژهەاڵخ تــوکوە. کووذە تە 

گـۆڤەرەكەی زوًیـوە. هاکوكـاخ هەکوێًـا لە دڵٌیایییەکوە هەکوێًـا 
ــا تــوکوە. جــ ە لەکوەظ  ًوکوضــیي کو زهــاًی عەرەتیــدو  كەههاکوذ
ــی لە تاغــوکور کو  ــاًی ئەدەت ــوکوًی گــۆڤەری ضــلێواًی تە زه ت
ـــــالی کو  ـــــا کو ً ڕۆژهەاڵخ  تەدکوکووی لوذكەكـــــاًی کوە  هەکوێً
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ضــالن کو كوردیــدو  پەرەیطــەًد. هەرتــۆیە كاذێــئ هەکوێًــا لە 
ـــــــــاهیٌە...( ئەکوە لە غـــــــــیعرەكەیدو  ًوکوضـــــــــیویە : )ئەدوظ ئ

تەئاگــاییەکوە تــوکوە تــۆ ێیەًــی دەً ــی کو ێیەًــی پێڕەکوتەًــدیی 
ئەکو کوغـــەیە کو خـــودی فـــۆًیوەكەظ. تـــۆیە تەپێـــی ذـــایثەذییە 
فۆًیوییەكەی کوغەكە ًوکوضیویە  ًە  کوە  ێیەًـی گـۆكردًە 

( تــوکوە. هەکوێًــایە   كە لە تــوکووری Ɂeiaفــۆًەذیكییەكە  كە )
فارضی کو...ذاد  تەذووًا توکوە  دەیرـووًی زهاًەكاًی عەرەتی کو 

ظ( تیٌوکوضـییایە  كە  لەتریی پیری )د( لە غیعرەكەدو  تە )ئە 
ظ(  تەاڵم ئەکوە تەئاگــایی  آتە ئەل ــوتێی عەرەتــی دەتــوکو تە )أ

هەکوێًـــا تـــوکوە  كە تە پێڕەکوتەًـــدەكەی گـــۆڤەری هەکوروهـــی  
 کوغەكەی ًوکوضیوە  ًە  تە فۆًەذیكی.

یە  یـاى [د پێػرر کوذواى  كە ئەم لەًاکوچوکوًی دەً ی 
گــــۆڕروًی  ە لە ضــــلێواًی کو ە لە زورکو گۆڤەرەكــــاًی ذــــری 
زهـــاًی كوردیـــدو  ًوـــوکوًەی زۆرى. جـــا ئەگەر تەکوردی کو تە 
گوێیەكی هەضرەکوەرەکوە لەێیەًی فـۆًەذیكیی دەرتڕروکوەكـاًی 
گۆڤەری ضلێواًییع تڕکووًیي  ئەکوو دەتیٌـیي  كە ضـەتارەخ تە 

  لەًـــاکوچوکوى ًیـــیە  هێٌـــدەی ئەکوەی كە گـــۆڕروى [د ً ـــی دە
ڕکوکویدوکوە  چوًكە ئەگەر لەًاکوچوکوى تێد  ئەکوو کووذای ئەکوەیە 
كە هی  فۆًیوێئ لەجێی ًەهـاذوکوە کو جـێ ەكەی لە کوغـەكەدو 
تە چۆڵی هاکوەذەکوە  كە تێ وهاى ئەکوەظ ڕوضد ًیـیە  چـوًكە 
ـــد  ئەگەر  ـــۆًێوی )د( دێ ـــ ەی لەجـــێ ەی ف زۆرجـــار ئەکو دەً

تثرێد  ئەکوو کووذای کوغەكە گـۆڕروًی تەضـەردو دێـد کو کووذـا ێ
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تٌچیٌەیـــــیەكەی ًاهێٌێـــــد. هەر تـــــۆ ًوـــــوکوًە لە ضـــــلێواًیدو  
 دەکوذرێد:
 ئەکو گوڵە تە تە دڵطۆز. -

 لێرەدو ئەم ڕضرەیە گۆڕروکوی ڕضرەی:
 ئەکو گوڵە تدە تە دڵطۆز(ە. -) 

ــــ ەی ڕضرەضــــازیی كــــوردییەکوە تــــۆی  جــــا ئەگەر لە ڕکوکووً
 ەتوکو توذرویە:تڕکووًیي  ئەکوو د

 ئەکو گوڵە تە دڵطۆز تدە. - 
کووذە ئەهە ڕضـــرە پێڕەکوتەًـــدەكەیە  تەاڵم لە ڕضـــرەی        

ــیي  كە ئەهە  ــڕروکوی )تە( هــاذوکوە  دەزوً پێػــوکوذردو  كە دەرت
)تە(ی پێػ رذئ ًییە  تەڵكو كاری دوخـووزی یـاى فەرهـاًە لە 

 زهاًی كوردیدو کو پێڕەکوتەًدەكەی )تدە(یە.
ــئ دەً ــی  ــاى  [د جــا لە ضــلێواًیدو كاذێ ــد  ی گۆًاكرێ

ذێدو دەچێد  یاخود دەگۆڕرێد تە دەً ێكی ذـر  ئەکوو هێٌـدێئ 
جــــار دەگۆڕرێــــد تە دەً ێكــــی تــــسکوێي  كە لە كوردیــــدو تە 
)تــــسرۆكە( ًاکودەترێــــد. دیــــارە ئەم دەًــــ ە  كە لە كوردیــــدو 
فۆًیویػـــە  کووذە دەً ێكـــی تٌجیـــی زهـــاًی كـــوردییە  چـــوًكە 

د لە کوغـــەكاًدو تە گـــۆڕروى کو ًەهـــاًی  تثێـــرە هـــۆی دەذووًێـــ
گــۆڕیٌی کووذــای کوغــەكاى. تــۆ دڵٌیــاتوکوى لەکوە  دەذــووًیي ئەم 
ــاد(  كە  ــوکوًە تهێٌیــٌەکوە: )كــ   دڵ  چــڵ  ه  ...ذ کوغــاًە تە ًو
لەًێـــووى هەردکوکو دەًـــ ە ًەتسکوێٌەكاًیاًـــدو  تسکوێٌـــی تـــسرۆكە 

تـۆ  هەیە  كە لە ئەل وتێی ئاروهی )عەرەتـی(ی كوردیـدو  پیرـی
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ــــــــدو  تە ) ــــــــی كوردی ( iدەضرٌیػــــــــاًٌەكروکوە  تەاڵم لە ێذیٌی
تـسکوێي   کوێٌەكروکوە. هاکوكاخ دەغسوًیي  كە تڕگەکو کوغـە تەتـ 

گۆًــــاكرێي. كەکووذە کوغــــەكاًی ضــــەرەکوە  لە هەریەكێكیاًــــدو 
( تـوکوًی هەیە. لەهەغـەکوە دەزوًـیي كاذێـئ iتسکوێٌی تـسرۆكە )

 لە گۆڤەری ضلێواًیدو  دەکوذرێد:
 (ە.iدڵطۆز تـ )ئەکو گوڵە تە  - 

 ئەکوو تە ێذیٌییەكە دەتێرە:
 - ew guῐe be diῐsoz bie. 

 یاخود كاذێئ ڕضرەكە ت ۆڕیي تە:
 ئەکو  گوڵ تە دڵطۆز دەدو. - 

غـێوە دەردەتڕرێـد    لێرەدو تە گۆكردًی ضلێواًییاًە  تە ض 
 كە تریریي لە:

 ئەکو  گوڵ تە دڵطۆز ئەدو. -1
 ئەکو  گوڵ تە دڵطۆز ئەیا. -2
 ( و.iطۆز ئە )ئەکو  گوڵ تە دڵ -3

لە ڕضرەی یەكهەهدو  كاری )دەدو(  ذەًیـا یە  دەً ـی 
ی كەکوذوکوە  تەاڵم هەهسە جێ ەی گرذـوکوەذەکوە  كەچـی لە [د 

یەكە كەکوذـــــوکوى  [د ڕضـــــرەی دکوکوهەهـــــدو هەردکوکو دەً ـــــی 
ی ًەتسکوێي جـێ ەی [y –ی  یەكهەهیاى هەهسەکو دکوکوهەهیاى 

ــــوکوەذەکوە. لە ڕضــــرەی ضــــێهەهدو  فــــۆًێوی دکوکوهەم  كە  گرذ
ضـــەرەذای قەدی چـــاکوگی )دوى(ە  ئەکوو کوە  خـــۆی ًاهێٌێـــد  
چـــوًكە لەتریـــی ئەکو تـــسرۆكەیە  هـــاذوکوە  كە ئەهـــیع هەر 
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دێد  كە تسکوێٌـی قەدی  [a –و  تسکوێٌە  تەدکوکوویػیدو تسکوێٌی 
ــــــوتێ ــــــی چــــــاکوگی )دوى(ەكەیە. تەهەظ ئەگەر تە ئەل  ی ێذیٌ

جـــۆرە گـــۆڕروًەكە   تٌوکوضـــرێد  ئەکوو ڕضـــرەكە تە هەر ضـــ 
 دەتي تە  

 .ew guῐ be diῐsoz Ɂeda - یەكهەم:
 .ew guῐ be diῐsoz Ɂeya - دکوکوهەم:

 .ew guῐ be diῐsoz Ɂeia - ضێهەهیع:
جا ئەگەر ئەم كارەی ڕضرەی ضێهەم تەروکورد تكەیي 

هەهــاى تە ئەکو کوغــەی )دویــئ(ەی گــۆڤەری هەکوروهــی  ئایــا 
پێكهــاذەی دەً ــی ًیــیە؟ خــۆئەگەر هەهــاى پێكهــاذە تێــد  ئەکوو 
ـــۆًێوێكی ضـــەرتەخۆکو  ـــاى درکوضـــرە  كە ئەکوە ف تۆچوکوًەكەه
جیاکووز ًییە  هێٌـدەی ئەکوەی كە تـریرییە لە كەکوذٌـی دەًـد کو 
گـــۆڕروًی دەًـــد  لە هەردکوکو گـــۆڤەرەكەدو. هاکوكـــاخ دەتێـــد 

ـــــیي  كە لە ) ـــــدɁeiaئەکوەظ تڵێ ( (دو ضـــــێچەً ەیە  )ذریرۆً
درکوضرثوکوە  چوًكە کوغەكە ج ە لە هەهسە  كە ذەًیا دەً ەکو 

فــۆًیوەكەی ذــر  هەرضــێكیاى تــسکوێٌي.   فــۆًێن ًیــیە  ئەکوو ضــ 
ــۆ هەهــوکو  هەر ئەکو چــاکوگی )دوى(ە  لە گــۆڤەری ضــلێواًیدو  ت
گەردوًەكــاًی  غــیواًەی ذێــدوچوکوى یــاخود گــۆڕروًی دەً ــی 

 د:لەئارودویە  هەر تۆًووکوًە  كاذێئ  كە دەکوذرێ [د 
 ئەکو گوڵی تە دڵطۆز دوکوە. - 

ــــڕیٌەظ  ــــاى ڕضــــرەی ضــــەرەکوە  ئەم جــــۆرە دەرت ــــۆ هەه ت
 لەئارودویە:
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 ئەکو گوڵی تە دڵطۆز یاکوە. - 
ی [y –ی  كەکوذـوکوەکو دەً ـی  [د کووذە لێرەدو دەً ـی 

ًەتسکوێي جێ ەی گرذـوکوەذەکوە  تەاڵم هێٌـدێئ جـار  تەذـایثەخ 
ەظ لەێی دوًیػـــروکووًی ڕەضـــەًی ضـــلێواًی  تە ئەم غـــێوەی

 گۆدەكرێد:
 (وکوە.iئەکو گوڵی تە دڵطۆز ) - 

ــــی  ــــاذوکوە  [y –ی  کووذە دەً  ــــسکوێٌەكەظ ًەه یە ًەت
تەڵكــــــو دەً ێكــــــی تــــــسرۆكە  تە ئەلۆفــــــۆًێكی كــــــورخ  لە 

 –و  ڕکوکوتەرێكی كورذـدو هـاذوکوەکو كەکوذـوکوەذە پـێع تسکوێٌـی 
a]  کوە  كە تەگـــوێی هەضـــرەکوەری ئاضـــایی هەضـــری ێدەكرێد

 چەغٌە دەًوکوضرێد: گەر تكرێد تە ێذیٌی  تە ئەم
- ew guῐî be diῐsoz iawe. 

ـــــــڕروکوەكە  كە ) ـــــــ ە iaweکووذە دەرت (یە  تە دکوکوچەً
(Diphthongێـــــــئ دەضـــــــر ێدەكاخ)(٤٥) كە تسکوێٌەكـــــــاًی  
ى  كە ئەهەظ لەًــــــاکو گـــــــۆڤەری [a –و  کو  [i –تــــــسرۆكە  

ـــــد  تەرگـــــو  ـــــۆ   ضـــــلێواًیدو ًەتێ ـــــد کو هاکوكـــــاخ ت ًاكەکوێ
 دەرتڕیٌیع ئاضاى ًییە.
هەکوروهیـــدو  لە چاكوچۆًیـــدو  دەکوذرێـــد: لە گـــۆڤەری 

)کوەغەًی؟(  کووذە چۆًید. یـاى دەکوذرێـد: )خاضـەًی؟(. دیـارە 
ـــاکوچەدو  ـــدێئ ً ـــۆڤەری ضـــلێواًیدو  لە هێٌ ـــاش(ە لە گ ئەم )خ
تەكارهێٌــاًی هەیە. هاکوكــاخ )خــاش( کوغــەیەكی كــوردییە کو 

 پێوەًدیی تە )خاؼ(ی عەرەتییەکوە ًییە.
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ــــٌەچەدو )خوکو ەغــــەًی( هەرچــــی )کوەغــــەًی(یە  لە ت
توکوە  کو كە هۆرفێوی ضـەرە لە ئەکو دەرتـڕروکوەدو )خـوەظ(ە  

یە  دەً ێكـــــــی [خ جـــــــا دەً ـــــــی یەكهەهـــــــی کوغـــــــەكە  كە 
هەاڵغـــوکوییە  دەرتڕیٌـــی كەهێـــئ گروًیـــی ذێـــدویە  تـــۆیە ئەکو 
دەًـــــ ە لە هەکوروهیـــــیەكەدو كەکوذـــــوکوەکو ئەکوەی هـــــاکوەذەکوە 
)کوەظ(ە. هەهــاى کوغــەی )خــوکوەظ( لە گــۆڤەری ضــلێواًیدو 

دو [خ م گــۆڕروًی تەضـەردو هــاذوکوە. گــۆڕروًەكە لە هـاکوە  تەاڵ
( uwe –ًیــــــیە  چــــــوًكە هــــــاکوە  تەاڵم )کوە( یــــــاخود )کوکوە 

ـــــــــۆڕروکوە تە  ـــــــــی )خـــــــــوکوەظ  [o –ۆ  گ  –تەهەظ لەتری
Wuweş ( کوغـــەی )خـــۆظ( ضـــازتوکوە  كە لە ضـــلێواًیدو ذـــا

ـــــی  ـــــاًی ضـــــەدەی پێػـــــوکو  كەضـــــاًێكی زۆر لەتری حەفراك
لە پرضـــیي لە  )چـــاكوچۆًی( دەیـــاً وخ )خۆغـــی کو چـــۆًی(.

ــرەدو  ــرو: خۆغــی؟  كە لێ ــاری ًۆغــوەًدیی كەضــاًیع  دەکوذ ت
درکوضد هاکوکووذـای )چـۆًی؟(یە  یـاخود )چـاكی؟(یە. تێ وهـاى 
)خۆغی( لە كوردیـدو دکوکو کووذـای ذریػـی هەى  كە ئەکووًـیع  
یەكهەهیـــــــاى: )خـــــــۆظ( کووذە )تەلەزەخ(  دکوکوهەهیـــــــاى: تە 

)خۆغـی  پێكهاذەی )خۆغی(  کووذای )غادی(ی هەیە  تەاڵم لە
ــــای )ًاذەًدرکوضــــد(ە  کووذە  کو چــــۆًی(یەكەدو )خــــۆظ( دژکووذ
ــــــا  ــــــێچەکووًەی )ًەخــــــۆظ(ە. كەکووذە )خۆغــــــی؟( کووذە )ئای پ

 ًۆغوەًدید؟(.
ـــسوًیي  كە دەً ـــی  ـــد ئەکوەظ ت لە گـــۆڤەری  [خ دەتێ

هەکوروهیــدو ذەًیــا لە ئەکو کوغــاًەدو ًاكەکوێــد  تەڵكــو دیــاردەی 
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كەکوذٌـــــی  لە کوغـــــەی ذریػـــــدو لەئـــــارودویە  کوە : چـــــاکوگی 
)خووزذي(ی گۆڤەری ضلێواًی  كە لە هەکوروهیـدو )کووز  کووذەى( 
هەیە  كە ًوــــوکوًەی ئەکو كەکوذــــٌەى. پێــــدەچێد ئەکو كەکوذٌــــی 

ــایثەخ  یە  تەهــۆی جۆرێــئ لە گــروًییەکوە تێــد[خ دەً ــی  تەذ
لەضـــەرەذای کوغـــەکوە  کوە  پێػـــرر لێیـــدکوکوویي  ڕەًـــ ە ئەهە 
ذەًیـــا لە هەکوروهیػـــدو ًەتێـــد  تەڵكـــو لە زورەكـــاًی ذریػـــدو  

ًووکوًەی هەتي  کوە  ئەکوەی كە کوغەیەكی کوەكو   لێرەکولەکو 
  كە تەکووذای پاضەکووى هاذوکوە  تٌەچەكەغـی (٤٦)))خوەردیاى((

ەی گرذــوکوە  (کوە ضــەرچاکوgardienزهــاًی فەرەًطــییەکو لە )
كەچــــی لە كرهــــاًجیی ًێوەڕوضــــد تەگػــــری کو لە گــــۆڤەری 
ـــاردەهێٌرو  كە لە ئێطـــرادو  ـــاى( تەك ضلێواًییػـــدو  تە )کوەردیی
ــــ  ــــوەًە. دەت ــــاًی دەگ ــــا تەكارهێٌ ــــۆى  دەً   هەگەر ًەکوەی ك
ئەکوەظ تڵێیي  كە زۆرجـار ئەکو کوغـە فەرەًطـییاًە لەڕێـ ەی 

ــوركیی عوضــواًییەکوە هــاذوکوًە زهــاًی كــوردیی ەکوە. زهــاًی ذ
ــــی  ــــاى لەگەڵ  [ھ کو  [خ هەر لە كۆًیػــــەکوە  دەً  جێ ۆڕكێی

زۆرجـار  [ھ یەكرردو كردکوکوە  هاکوكاخ دەغسوًیي  كە دەً ی 
ــــایثەخ لە  ــــد  تەذ ــــوکوەکو دەكەکوێ ــــدو كەکوذ لە کوغــــەی كوردی
دەرتــــڕیٌە فۆًەذیكییەكــــاًی کوغــــەدو. جــــ ە لەکوەظ کوغــــەی 
ـــــاکوچەی  )هەر(ی گـــــۆڤەری هەکوروهـــــی تەکووذـــــای )خەر(ی ً

كە هەردکوکوكیػـــیاى یە  کووذایـــاى هەیە  كە  لوڕضـــراى دێـــد 
)كەر(ی كرهـــــاًجیی ًێوەڕوضـــــرە. یـــــاخود کوغـــــەیەكی کوە  
)پێكەًیي(ی ئێطرای ًێوەڕوضد  لە تٌەچەدو )پێشەًـیي( تـوکوە. 
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ـــــی  ـــــدە( کو  [خ کووذە دەً  ـــــئ كە )خەً ـــــۆڕروکوە  تەاڵم كاذێ گ
ـــــدیی تەکوەکوە هەیە  كە  ـــــاگۆڕرێي  ئەکوە پێوەً )زەردەخەًە( ً

وذــای کوغــەی ذــردو دێــرە كــایەکوە  تــۆیە ذێكەڵثــوکوى لەگەڵ کو
 هێڵروکوًەکوە. [خ ئەهاًەیاى تە دەً ی 

ئەم دیــــاردەیە هێجکوکویەكــــی كــــۆًی هەیە  تۆًوــــوکوًە 
ـــدو تەغـــێوەی )هوضـــرەکو(  ـــاکوێكی کوە  )خوضـــرەکو( لە كۆً ً

کو  [خ تە  [ھ . كەکووذە گـۆڕروًی ئەم دکوکو دەًـ ە  ە (٤٧)هاذوکوە
ــریع  [ھ تە  [خ ە  ەكی دکوکوری پێػــیٌەی [  تە  [خ کو دکوکووذ

 هەیە.
لە هەکوروهیـــــــدو تە )هەذـــــــاکو( دەکوذرێـــــــد )کوەر(  كە 

كەکوذوکوەکو تـٌەچەی کوغـەكە لە  [خ ئاغكرویە لێرەغدو دەً ی 
( huwer –)خوەر(ەکوە توکوە  كە لە لەكییػدو هەر تە )هوەر 
( کو hevere –خـــــوەر  تەكاردێـــــد  لە ئاکوێطـــــرادو )هەڤەرە 

)هەذــاکو  خــۆر  . جــا ئەگەر لە کوغــەكاًی (٤٨)(ەhver –)هــرەر 
ڕۆژ( لە گــــۆڤەری ضــــلێواًیدو  تــــڕکووًیي  ئەکوو دەتیٌــــیي  كە 
هێٌدێكجار کوغـەی )هەذـاکو( تەکووذـای خـودی )خـۆر(ەكە  کووذە 
ــاکو( کو  ــدو  كە )هەذ ــاکودەتەیي  ئەهە لەكاذێك ئەضــرێرەی خــۆر ً
)ذاکو( هەتەضد لێیـاى ذێٌـی گەرهیـی خـۆرەكەیە  ًە  خـودی 

كەڵكـــردًە خـــۆرەكە. هەرکوەكچـــۆى کوغـــەی )ڕۆژ(یـــع ئەم ذێ
کووذاییەی ذێدو دەكرێد  تەذایثەخ  كە دەزوًیي )ڕۆژ( دژکووذای 

 )غەکو(ە  كەچی زۆرجار دەکوذرێد:
 ئا خۆخ ێتدە  تا ڕۆژەكە لێواى تدوخ. - 
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کووذە لێـــــرەدو هەتەضـــــری لەکوەیە  كە هەذـــــاکوەكە  كە 
ضـــــــــەرچاکوەی لە خـــــــــۆرەكەکوەیە لێیثـــــــــدوخ. هەر تە ئەم 

جیـار(یع تەکووذـای چەغٌەغە  كە لە هەکوروهاًدو  کوغـەی )ڕکو
)خــۆر( تەكاردێــد  تەاڵم پێــدەچێد  هەر کوغــەی )ڕۆژگــار(ی 
گۆڤەری ضلێواًییع  لە ئەم )ڕکوجیـار(ەکوە هاذثێـد کو دکوکووذـر 
فروکووًثــــوکوًی کووذــــایی لە کوغــــەكەدو ڕکوکویــــدوتێد  چــــوًكە لە 
ئێطـــرادو )ڕۆژگـــار( تەکووذـــا )ضـــەردەم( دێـــد. دیـــارە ئەکوەظ 

تەکووذــای  (٤٩)(raoçah – ھدەزوًــیي  كە لە ئاڤێطــرادو )روۆچــا
کو  [ظ کو  [ە تـوکوە. دەغـسوًیي كە  [ە خۆر هاذوکوە  کووذە تە 

ــاى تەضــەردو [  کو  [ژ  ــدکوکوویي  گۆڕروًی   کوە  پێػــرریع لێی
دێــد کو دەغــێد کوغــەكاى لە ضــەردەهێكەکوە تــۆ ضــەردەهێئ 
جیاکووزییەكەیاى ضەریهەڵدوتێد  تۆیە دەتیٌـیي  كە هێٌـدێكجار 

ورێئ کو گۆڤەرێكی ذـر  تە کوغەكە لە زورێكی كوردییەکوە تۆ ز
یەكێــــــئ لە ئەکو فۆًیوــــــاًە لەكــــــاردویەکو ئەهەظ جیــــــاکووزی 
خطــروکوەذە ًێــووى زورکو گۆڤەرەكــاًەکوە  گەرچــی لە تــٌەچەدو 

 هەر یە  پێكهاذەی دەً ییاى هەتوکوە.
ــــــدو  زۆر لە دەً ەكــــــاى  لە زهــــــاى کو زور کو گۆڤەروً
ـــدو  ـــیە لە یە  كاذ ـــاًە هەر  ًی ـــۆڕرێي  تەاڵم ئەم گۆڕروً دەگ
ضـــەرجەم زورکو گۆڤەرەكـــاًی زهـــاى ت ـــرًەکوە. کووذە دەغـــێد 
گـــۆڕروى لە زورێكـــدو یـــاخود لە گۆڤەرێكـــدو ڕکوکوتـــدوخ  تەاڵم 
لەکووًەی ذـــــــردو ڕکوکوًەدوخ. لەتـــــــاری لە ئەکو چەغـــــــٌەدو كە 

وکوە  زۆرجـار ئەکو کوغـەیە یـاخود هـۆرفیوێكی گۆڕروى ڕکوکویـد
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ــری ضــازكردتێد  كە گــۆڕروًەكە  کوغــەكە دەغــێد کوغــەی ذ
ــٌەکوە. تۆًوــوکوًە لە  ــاى توێٌ ــی خۆی ئەکووى ًەگــرێرەکوەکو تە دەق

تەڵــ ە کوودەگەێــٌي ئەم ًیػــاًەی   جێٌــاکوی هەیــی كە ))هەًــد 
ــی  ــاکوی )هەی ــی relative pronoun –)ی(یە  لە جێٌ (ی ه

هەرچەًدە کوغەی هی )ئی( لە ذێكطری )ئی(یەکوە كەکوذثێرەکوە. 
ــارخەرکو  ــدو  تەغــێوەیەكی ضــەرەكی دی ــوێی كوردی ــۆى کو ً ك
ــــــسوفەی  ــــــێكەکوە تەضــــــروکوە. کووذە دەکوری ئی ــــــروکوی پ دەرخ

جـا ئەکوەی هەتەضـروە لێـرەدو لێیثـدکوکوێن  ئەکوەیە   (٥٢)تیٌیوە.((
كە لە زوری هەکوروهیدو  كە ئەم كەرەضرە زهـاًییە تەكاردێـد  

ەضـەى كە ًۆغـەى...(  ئەکو )ەکو(کوە  كە کوە : )ئاًە كٌـاچە کو ح
تەكاردێــد  كە لە  [o –ۆ  لە ئێطــرادو تە ئەلۆفــۆًێكی دەً ــی 

دو كــورذە  ت ــرە زۆر [ۆ – o ڕکوکوتەری فــۆًێوێریی فــۆًێوی 
كورذیػــە  كە تێ وهــاى تەپێــی زوًطــری دەًــد ئەکوە زوًــروکوە  
ــوکوًەکوەکو  ــای درێجت ــاى ذووً ــایثەخ تسکوێٌەك ــاى تەذ كە فۆًێوەك
كورذثوکوًەکوەیاى هەیە. ئەکوجا خودی ئەم دیاردەی گـۆڕروًی 

  كە تــــــــــڕگەیە  [w –کو  کو  [e –ە  جــــــــــوکوذە دەً ــــــــــی 
ى هەیە  پێػـرر درکوضردەكەى  لە زورەكـاًی ذریػـدو ًووکوًەیـا

ضــەتارەخ تە کوغــەكاًی )ڕەکو( کو )ڕۆ(  )غــەکو( کو )غــۆ(...ذاد  
ًووکوًەهــــــــاى هەى. کووذە هەهــــــــاى ئەکو دکوکو فــــــــۆًێوەى  كە 

. هاکوكـــــــاخ لە گـــــــۆڤەری [o –ۆ  گـــــــۆڕروکوى  تە دەً ـــــــی 
ضلێواًییػـــدو ًوـــوکوًە هەى  كە ذائێطـــراظ تەكـــاردێي  تەاڵم 

ەکو کوە  ئەکو كەرەضرە زهاًییە  جیـاکووز لە ئێطـرا تەكارهـاذوکو
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ـــع گوزورغـــری  ـــاردویە  كە ئەکوی ـــاکوەذەکوەکو لەك زوروکوەیە  ه
ـــی  )ذلوخـــو  ـــی دەرتڕیٌ (یە. ئەکو گوزورغـــرە ئەگەرچـــی تەپێ

 –ۆ  ئێطــــرای گــــۆڤەری هەکوروهــــی  كە )ەکو(ی گــــۆڕروکو تە 
o] ـــــوکوە تە ـــــاى [u –کو  یەکو ئەهەی ضـــــلێواًی ت   تەاڵم گوه

ــــــایثەخ لە  ــــــاى كەرەضــــــرەیە  تەذ ــــــد  كە هەه لەکوەدو ًاهێٌێ
ٌی دیـــارخەرکو دەرخـــروکودو. دیـــارە کوغـــەی )ذـــ ( لە پێكثەضـــر

ـــاکوگی  ـــی چ ـــاى ڕەگ ـــد کووذـــایەكی هەى  یەكێكی ـــدو چەً كوردی
)ذلدوى(ە  کووذایەكی ذریـاى  یەكـێكە لە كەرەضـرەكاًی تـوکووری 

(  كە  (ی تەرد. کووذە )ذلوخــو Semantic Fieldsکووذــایی )
لە ئێطرادو تۆ گوزورغد لە زۆر ضوێریی چێػد تەكاردێـد  

(یە  چــــوًكە لەكۆًــــدو ئەکو  ەكەی )تەردی خــــو تەاڵم تــــٌەچ
ــــایثەخ  ــــوکوە  چــــاڵی ذ ــــاکوی ضــــوێریاى هەت ًاکوچــــاًەی كە ئ
ـــاکو   ـــاکوەی ذێكـــروکوە  تە كـــاری ەریی هەذ ئاهـــادەكروکوەکو ئەکو ئ
ئاکوەكە توکوەذە هەڵن کو ئەکوەی هاکوەذەکوە  خوێكە توکوە  كە لە 
غێوەی كەرضەكدو  کوە  تەرد ڕەقثوکوەکو دکوکووذـر تە كـوذروى 

ی تەكارهێٌــاى كــروکوە. هەر تەکو پێــودوً ەظ  کو هــاڕیي ئاهــادە
گوزورغری )تەرکوتوکوم( لە زهاًەكەدو  هـاکوەذەکوە  كە تەکووذـای 
)تەری تــــــوکوم(ە  لێــــــرەدو )تەر( کووذە )تەرهەم(  )تــــــوکوم(یع 
کوغـــــەیەكی كـــــۆًی كـــــوردییە  كە تەکووذـــــای )زەکوی( دێـــــد  
ـــــارودویە  كە لە  ـــــدو لەئ هەرکوە  لە کوغـــــەی )توکوهەلەرزە(غ

 ەژ(یع لەكاردویە.ئێطرادو تە )عەرده
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كەکووذە لە كرهـــاًجیی ًێوەڕوضریػـــدو  ئەکو كەرەضـــرە 
ـــــوکوە  تەاڵم لە  ـــــاًی تە ئەکو چەغـــــٌە هەت زهـــــاًییە تەكارهێٌ
ــد. جــ ە  ــوکوە  تەكاردێ ــی( ت ئێطــرادو  )ی(  كە تــٌەچەكەی )ه
ـــي  كە ئاضـــایییە زهـــاى لە  ـــاد ًەكەی لەکوەظ دەتێـــد ئەکوە لەی

ەیەكی قۆًاەێكــدو گــۆڕروى تەضــەر کوغــەیە  یــاخود كەرەضــر
زهاًییدو تێد کو دکوکووذر  جـارێكی دی ت ـۆڕرێرەکوە  تەاڵم ئەم 
ــجکوکوییە دکوکورەكەی ئەکو  ــد لە پێػــیٌە هێ ــر تێ ــاى ًسیكر جارەی
کوغە کو كەرەضرە زهاًییە. هەر تۆًووکوًە خـودی ئەکو )ەکو  ۆ  

(ە  لە زهــاًی فارضــیی ًێوەڕوضــردو )))ئــی( جێٌــاکوی [u –کو  
ــــــاکوە(( ــــــوکوەکو كــــــاری ئیسوفەغــــــی تەجێهێٌ . لە (٥١)هەیــــــی ت

ئاکوێطراغــــدو جێٌــــاکوی هەیــــی تەغــــێوەی )))یە/ یــــا(  )یەخ/ 
هــــیەخ( تــــوکوە. هاکوكــــاخ کوە  ًیػــــاًەی پــــێكەکوە تەضــــرٌی 

ــــ ــــدکوکوە((دی ــــارخروکو خــــۆی ًوکووً . جــــا ئەگەر (52)ارخەرکو دی
ضـــەرًجی ئاڤێطـــرا تـــۆ ئەم كەرەضـــرە زهـــاًییە تـــدەیي  ئەکوو 
ـــــــاًجیی  ـــــــا(دو  لەگەڵ ئەکوەی كە لە كره ـــــــیي لە )یە/ ی دەتیٌ

ـــــدو تەكاردێـــــد  ژکوکورکوکود ـــــایثەخ لە گـــــۆڤەری تادیٌاً و  تەذ
ذــــاڕودەیە  یەكــــي  تەاڵم لەگەڵ گــــۆڤەری ضــــلێواًیی زوری 

کو  [د ًێوەڕوضردو )هیەخ( ًسیكررە  چوًكە دەزوًیي كە دەً ی 
ــــرًەکوە   [خ  ــــر ت  ــــێ ەی یەكر ــــد ج ــــ ە لەکوەی كە دەكرێ ج

ــكەکوى کو دەرتڕیٌیــاى ًەهێٌێــد   هاکوكــاخ دەغــێد زۆرجــار ت
ە ًووکوًەهــــاى هەى. ضـــــەرجەم ئەکوەی پێػــــرر لەکوتــــارەیەکو

تاضــــــكرو  دەهــــــاً ەیەًٌە ئەکو تۆچــــــوکوًەی  كە تڵێــــــیي ئەکو 
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ـــئ لە  ـــدو لە قۆًاەێ ـــۆڤەری هەکوروهی ـــاًییە لە گ كەرەضـــرە زه
  [o –ۆ  قۆًاەەكاًـــــدو گـــــۆڕروکوە تە )ەکو( کو دکوکووذـــــریع تە 

ئەهەظ تەپێـــــی ئەکو ڕکوکوًكـــــردًەکووًەی خـــــودی كەرەضـــــرە 
 لە گۆڤەرەكاًیاًدو. زهاًییەكە  ە لە زورەكاًی ذردو کو ە

 
 گۆڤەری هەکوروهی لەتەردەم دکوکو جەهطەری هێسدو:

ـــي  كە  ـــا كەضـــاًی كەکودەى ًەزوً ـــاکو ذەًی ـــ ە ذەًی ڕەً
زهـــــاًی كـــــوردی ە لە كـــــۆى کو ە لە ئێطراغـــــدو  لەتەردەم 
چەًدوى جۆری دژویەذیكردًدو توکوە کو هەیە  دەًا تۆ كەضـاًی 
هۆغیار  لەهێـجە ئەکوە زوًـروکوە  كە چـۆى کو لە چەًـد ڕێـ ەکوە 
دوگیركەروًی كوردضـراى كـار لەضـەر ًـاتوکودكردًی ًەذەکوەی 

كەى  تەذایثەخ لەڕێ ەی دژویەذیكردًی زهـاًەكەیەکوە كورد دە
تەگػــــری. هاکوكــــاخ ئەهە تــــۆ زوًایــــاًی تێ ــــاًەظ غــــرێكی 
غارروکوە ًییە  ًە  هەر تۆ زهاًی كوردی  تەڵكو تۆ هەهـوکو 
ئەکو زهاًاًەی كە ًەذەکوەكاًیاى دوگیركـروکو تـي  چـوًكە زهـاى 
ًاضــــــٌاهەی ًەذەکوەكــــــاًە کو دوگیــــــركەروًیع هەتەضــــــرییاًە 

وى لە ًاضــــٌاهەی ڕەضــــەًیاى دوتوــــاڵي. هاکوكــــاخ دوگیركــــروکو
خـــــودی زهـــــاى هێسێكـــــی دکوکوجەهطـــــەریی هەیە  هەرکوە  

( دەڵێد: ))زهـاى هێسێكـی Jose Medina –هەدیٌا   )ژۆض 
یەكواًثشــاخ کو دەغــرووًێد   دکوکوجەهطــەریی هەیە  دەذــووً 

پەرذوــاى تكــاخ  یەكثــوکوى لە تەكارهێٌــاًی كــۆهەڵ  چەهــئ کو 
ی زهاًدو  پەرذثوکوًیع لە خوێٌدًی پڕەًطی ی زهاى کو دوذاكاً
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هەركەش لە ئاکووزێـــئ کو پاغـــاگەردوًی کو تێطـــەرکوتەرەیی لە 
 .(53)تەكارهێٌاًی زهاًدو((

ــێوەی كــورد تەگػــری لە  ــا ئ لێــرەدو پــرش ئەکوەیە  ئای
تێـد    ئەکو تێطەرکوتەرەییەدو ًیي؟! خـۆ ئەگەر کوەاڵهەكە ئەر 
هێـسی  ئەکوو دەتێد چا  ئەکوە تسوًیي  كە لە هەلوهەرجی کوودو

پەرذكردًـــی زهـــاى ذەکووکو چاێكـــدەتێد  ئەهەظ پاڵٌەرەكـــاًی 
 غارروکوە ًیي.

خودی زهاى تەگػری هەهیػە لە گۆڕروًدویە  چوًكە 
ــــوکوًەکوەرێكی زیٌــــدکوکوە   ــــدکوکوویي زهــــاى ت کوە  پێػــــرر لێی
ـــاهێٌێرەکوە  جـــا تـــۆیە  زیٌـــدکوکویع هەرگیـــس لە یە  دۆخـــدو ً
ە ئەگەر تـــۆ تـــوکوًەکوەری زهـــاى  دەضـــر ایە  ًەتێـــد  كە ل

خەهیــــــــدو تێــــــــد  ئەکوو ئاضــــــــاییە  كە لێكرــــــــروزوى لە زورکو 
گۆڤەرەكاًیـــدو تێـــرە ئـــاروکوە  ئەهە ئەگەر پـــاڵٌەر کو تەرًـــاهەکو 
پالى کو پیالًیع تۆ ئەکو لێكرروزوًە لەئارودو ًەتێـد. خـۆ ئەگەر 
هەتێد  ئەکوو لێكرروزوى پرر کو پەرذثوکوى پرر دەتێـد. هەرکوە  

ــــد: زهــــ ــــا عــــوهەر ئەهــــیي(یع دەڵێ اى لە پرۆفیطــــۆر )کوری
ـــاتوکوری کو  ـــاری جـــوگروفی کو ئ گـــۆڕروًێكی تەردەکووهـــدویە. ت
كۆهەاڵیەذی کو پەیوەًدی لەگەڵ زهاًاًی ذر  دەکور دەگێڕى لە 
چـــۆًییەذیی ئاڕوضـــرەكردى کو غـــێوەگرذٌی ئەم گۆڕوًـــاًە  كە 

یاضـا فۆًۆلـۆجی  –هەهوکو ئاضرەكاى دەگـرێرەکوە )دەً ەكـاى 
ــــــــــۆجی کو ضیٌراكطــــــــــییەكاى کو ضــــــــــیواًریئ کو  کو هۆرفۆل

 .(54)گواذیئ(یعپرو
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ــا چــی کوودەكــاخ  كە ئەکو  ــرەدو پــرش ئەکوەیە  كە ئای لێ
ــــاًی  ــــی زه ــــجەًە دەركردً ــــاًە تە ئاڕوضــــرەی لە گرێ گۆڕروً

ـــوکویی ت ـــاًەكە تە یەك رذ ـــد کو زه ـــرەکوە؟ هێًەذەکوەكەدو ًەتێ ڵێ
کوەاڵم ئەکوەیە  كە دەتێـــــد تـــــسوًیي تـــــۆچی کواڵذێكـــــی کوە  

ەی زوًطـریی فەرەًطا کو ئەڵواًیا کو تەریراًیا کو...ذاد  دوهەزروکو
ذۆكوەیـــاى تـــۆ زهـــاى هەیە؟ تـــۆچی دوهەزروکوەی فەرهەً ـــی 
ــاى ًەتێــد کو  ــا ئەگەر ئەکو دوهەزروکووًەی ــاى هەیە؟ ئای زهاًەكەی
ئەکووًـــیع کوە  كـــورد تەپێـــی قطـــە ًەضـــرەقەكە  كە دەڵێـــد: 
))ئۆخەی ئـۆخەی  هەركەش تۆخـۆی(( كاریـاى تكـردویە  ئایـا 

 ئێطرا زهاًیاى تە ئەکو ذۆكوەییە دەهایەکوە؟.
ــا ــد تە ك ــۆهەاڵیەذی  هەر دەتێ ــی ك ــد: تسوکوذ ڵ ی  دەڵێ

ــۆ ئەکو  ــدوى ت ــڕکووخ  ئەکوەظ تە هل ــدو ت كــردەی گوًجــاًی زهاً
ًوــــوکوًەیەی كە ًوــــوکوًەی دەضــــەاڵذە  جــــا کوە  ئەکوەی كە 

دەرتثڕێـد  كە لە  [ھ ئیٌ لیسێئ تە ڕێطای )كۆكٌی( ًاذووًێد 
. ئەکوە لەكاذێكـــدو كە (55)دەرتڕیٌـــدو هەًاضـــەی لەگەڵـــدو تێـــد

زورێكــــی ئیٌ لیسییػــــە. دەتێــــد ئەکوەظ تــــسوًیي  كە كــــۆكٌی 
زۆرجــار دەضــەاڵخ تە هۆكــاری هەتــوکوًی ئەدەتــی تــااڵ  یــاى 
کوێجەکووًــی درکوضــردەتێد  یــاى لــوذكە درکوضــریدەكاخ  دکوکووذــر 

 چاکوی لێدەكرێد. هێٌدێكجاریع ئاییي ئەکوە دەكاخ.
ضەتارەخ تە گۆڤەری ضلێواًی  كە لە دکوکووی ًـالی کو 

تە زهاًی ئەدەتـی  ئەکوە كـاری ەریی  ضالن کو كوردییەکوە  توکو
کو خوێٌـــــــدەکووری   ئەکووى تـــــــوکو  كە کوویكـــــــرد هەێکو فەقـــــــ 
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هەکوروهــاًیع چاکویــاى لێــثكەى  دەًــا پــێع ئەکووى  زۆرێــئ لە 
ًاکوچەكــاًی زورەكە  تە كەركــوکو  کو ًاکوچەكــاًی ذریػــەکوە  
ًوکوضــیٌی هۆًروکوەیــاى هەر تە گــۆڤەری هەکوروهــی تــوکوە  كە 

وکوضـــــــیثێد. ًوـــــــوکوًەظ ئەگەر هۆًروکوەیـــــــاى کوذثێـــــــد کو ً
ـــوکوە  خـــۆ  ـــاکوگۆزی(  كە خـــۆی هەکوروهـــی ًەت ـــی ذ )هەکولەکوی
ئەگەر هاکوغاًی هەکولەکوی چەًد لوذكەیەكی ذر تەرکودکوکوو  تە 
ئەکو گۆڤەرە تهاذٌایەذە كایەکوە  ئەکوو ڕەً ە گۆڤەری ضـلێواًی 
ئەکو گەغەیەی ًەكردویە  تەذایثەخ كە هێجکوکوی تـوکوًی زوری 

دە تـوکوە. جـ ە لەکوەظ گۆروى تە زهاًی ئەدەتی  چەًدوى ضـە
ـــــوکوویە  ئەکوو  ـــــاییٌی یارضـــــاى  ئەگەر لەتەر گوغـــــاردو ًەت ئ
ًەدەچــــوکوە خــــاًەی ًهێٌیــــیەکوەکو ًە گــــۆڤەری هەکوروهیــــیع 
پاغەكػـــەی دەكـــرد  چـــوًكە ئەدەتیـــاذی ئـــاییٌی یارضـــاى تە 
ــٌەیەكە  كە هەر هەگەر  ــیە  كە دەكرێــد تڵێــیي گەًجی هەکوروهی

یی  ًە  هەر لەڕێـــ ەی ئەکو ئەدەتییـــاذەکوە هێٌـــدێئ کوردەكـــار
ـــوکوری ڕەضـــەًی كـــوردییع  ـــاییٌەكە  تەڵكـــو زهـــاى کو كەلر ئ

 ڕکوکوًثثێرەکوە.
پــــۆی هێــــٌلە  دەڵێــــد: ))هۆهثۆڵــــد پێیووتــــوکو زهــــاًە 
جۆروکوجۆرەكــاى  ذەًیــا لە دەًــد کو هێواكاًــدو جیــاکووز ًــیي  

. لێـــرەدو تۆهـــاى (56)تەڵكـــو لە جیهاًثیٌییەكاًیػـــدو جیـــاکووزى((
کوًە ڕوضــــرثێد  ئایــــا ڕەکوویە  كە ت رضــــیي  ئەگەر ئەم تۆچــــو

جیهاًثیٌیی كەضێكی گۆروى یاى هەکوروهیـیە  لەگەڵ یەكێكـی 
هەکولێــر کو ضــلێواًی کو دیــارتەكر کو كۆتاًێــدو  لەچیــدویە؟! ًە  
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هەر ئەکوە  تەڵكو لەگەڵ یەكێئ لە ئەکو كـوردوًەی كە ضـرالیي 
لە قەڵەهڕەکویی ضۆڤییەذی جاروًدو كردًییە ئاردی ًـاکو دڕكـی 

ـــد ـــاًی ضـــایەی خۆیاً ـــدو كۆهارەك ـــدو لە جیهاًثیٌیٌواً و  لەكوێ
جیاکووزیي؟! ئـاخر كـوردێكی یارضـاى کو كـوردێكی ئێـسەدی کو 

ضاڵە كاری لەضـەر دەكرێـد   1400كوردێكی هوضڵواى  كە 
 لەكوێدو لە جیهاًثیٌیٌواًدو جیاکووزیي؟!

كـــورد لەدکوکووی ئیو روذـــۆرییەذی هـــادەکوە  هیچكـــاخ 
ــــرەکو لەکو  ــــاذێكیع لێ ــــوە  ك ــــۆکوە ًەتیٌی ــــوکویی تەخ   یەك رذ
دەضـــــرەاڵذی دیـــــاریكروکوی ًـــــاکوچەیی کوە  هیرًػـــــیٌەكاًی 
هەتــــــوکوتي  ئەکوو لە ضـــــــایەی دەضـــــــرەاڵذدورە دوگیـــــــركەرە 
گەکورەكاًــدو تــوکوى. تــۆیە لە ضــایەی هەلــوهەرجی کوودو زهــاى 
ئەگەر تەرەکو پوکوكــــاًەکوەظ ًەچێــــد  ئەکوو ئەضــــرەهە هەلــــی 
تەخۆدوهاذٌی تـۆ هەڵثكەکوێـد کو زهـاًی ئەدەتیـی یەك رذـوکوی 

ەپـێچەکووًەکوە  هەرکوە  )ئـاًرووى هیـیە( دەڵێـد: تۆ تڕضكێد. ت
لەتیر تكەیي  كە هەر  ًیـیە هەهـوکو کوغـەیە  خـاکوەى   ))ًات 

ڕیػەًاضی تێد  ڕەکوذی گۆڕروًی زۆرێئ لە کوغەكاى لێـڵ کو 
ذــارە  یــا لەژێــر ًیػــاًەی پرضــیاردویە  یــاى هەڵ ــری زۆرێــئ 
لێكـــــدوًەکوەیەکو یـــــاخود ئەکوەی كە لە تڕگەیەكـــــدو تەذەکووکوی 

. ئەم تۆچــوکوًە ضــەتارەخ تە گــۆڕروًی کوغــەکو (57)دوتــڕوکوە((
ــــاًەخ کووذــــاظ  تەپێــــی زوًطــــد غــــرێكی زۆر ئاضــــاییە   ذەً
ـــاى  ـــئ ی ـــودی کوغـــەیە  لە زورێ ـــار خ تەڕودەیە  كە زۆرج
گــــۆڤەرێكی زورێكــــدو ئاضــــری گۆڕروًەكــــاًی تە تەروکورد تە 
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هەهاى کوغە لە زورێكی ذری زهاًەكەدو  هەر هەگەر لێكۆڵ کو 
كە یە  کوغــــــەى. تــــــۆ ًوــــــوکوًە پطــــــ ۆڕوى تیاًٌاضــــــٌەکوە  

كەرەضـــرەیەكی زهـــاًیی کوە  )هلـــن(  ئەگەر هـــاذوکو یەكێكـــی 
کوە  )هــــــئەهەد ئەهــــــیي هەکوروهــــــاًی( ًەتێــــــد  كە ))لەتەر 
ڕۆغــــــٌایی تەروکوردكاریــــــدو کو تە تەئاگــــــایی لە گــــــۆڕروًە 
  دەً ییەكـــاى ضـــەتارەخ تە تٌەڕەذـــی ئەکو كەرەضـــرەیە  كـــ 

)ئەڕۆم(ی دەیسوًــــی  كە پێػــــرر )هــــرم( تــــوکوە کو )دەڕۆم( کو 
جێ ۆڕگەیــاى  [ی کو  [ر ئەهــڕۆ لەکوەکوە هــاذوکوە. کووذە دەً ــی 

کو  [-م  كە   تیرهــاى تــۆ ئەکوە تچــ   كــردکوکوە  هاکوكــاخ دەتــ 
 .  (58)جێ ای یەكرر ت رًەکوە...(( [-ئە  کو  [-دە  

هێـــــــجکوکوی دوگیركروکویـــــــی كـــــــورد کو كەکوذـــــــٌە تەر 
كـــاری ەریی هەهەێیەًەی ًەذەکوەکو زهـــاًی دوگیركەروًـــی  تە 
چەغٌێكە  كە زۆرێئ لە ذاكی كـورد  خـۆی گوهـاى لە خـۆی 
کو هێجکوکو کو كەلروکور کو ضەرکوەرییە هێجکوکویی کو یەك رذـوکویی 
خۆی تكاخ. تەپێی تۆچوکوًی هێٌـدێئ لە لێكـۆاڵى  لەًاکویاًـدو  
)د.پـــاكیسە رەفیـــی حیلوـــی( کو ًوێرریٌیػـــیاى )ضـــۆروى حەهە 
ڕەظ(ە  كە دەڵێــــــد: پێوەًــــــدییەكی زۆر تەهێــــــس لەًێــــــووى 

ــدو هەیە  تەغــێوەیەكی کوغــەك اًی زهــاًی ضــۆهەری کو كوردی
ــــۆڕروکو... ــــئ گ ــــاى ئەکوە ڕوضــــرییەكە خــــودی ( 59)كەهێ تێ وه

کوغـــەكاى دەیطـــەلوێٌي  ذەًـــاًەخ ذێیاًـــدویە  كە تە پێكهـــاذەی 
دەً ی کو کووذاییەکوە  ذائێطراظ لەگەڵ زهاًی كوردیـدو هەهـاى 
پێكهاذەکو کووذاى  كەچی زۆرێئ لە خوێٌدەکووری كورد گوهـاى 
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ـــــــــــور   كە لەهە  ـــــــــــدو  كە ڕەگەزی ذ دەكەى  ئەکوە لەكاذێك
ًیػــرواًی ڕەضــەًی خۆیــاى هەزوروى كیلــۆهەذر لە ًــاکوچەی 
ضۆهەرییەكاًەکوە دکوکورە  كەچی دێي کو دەڵـێي پێوەًـدییاى تە 
ڕەگەزی ئەکووًەکوە هەیە  ئەکوەظ لەتەرئەکوەی كە 

 ضۆهەرییەكاى خاکوەى غارضراًێری توکوى.
  ە ضـــــەتارەخ تەکوەی كە هـــــاد تـــــاپیروًی كـــــوردى

)هیٌۆڕضــكی( کو ە زوًایــاًی ذــریع ئەکوەیــاى خطــروکوەذەڕکوکو  
ـــدییاى  ـــاد پێوەً ـــورد کو ه ـــوکوە  كە ك ـــسی( پێیووت تەاڵم )هەكەً

ـــیە ـــێكەکوە ًی ـــسی( (60)پ ـــیە  كە )هەكەً ـــد ئەکوە ًی ـــرەدو گرف . لێ
چـــۆًی تیركـــردکوکوەذەکوە  گرفـــد ئەکوەیە هێٌـــدێئ لە خەڵكـــی 
ـــسی( کوەردەگـــرى   ـــدەی ئەکوەی كە قطـــەی )هەكەً كـــورد هێٌ

دە تەقـــا تە ًوکوضـــەروًی ذـــر ًـــاكەى  تێ وهـــاى ئەهە تـــۆ هێٌـــ
خۆتەكەهسوًیٌی ذـاكی كـورد دەگەڕێـرەکوە  كە گوهـاى لە زۆر 
غــری خــۆی دەكــاخ. هەر ئەکوەظ کوویكــردکوکوە  كە ضــەتارەخ 
تە ئەکو تۆچوکوًەی )هەكەًسی(  ذۆفیی کوەهثی  تڵێد: ))لەپـێع 

لە خۆهاى ت رضـیي: هادەكـاى چییـاى لـ    هەهوکو غرێئ دەت 
ـــاڵە هێـــجکوکوییە تەضـــەر هاذوکوە؟ تەرەی پاغـــواکوەی ئەکو تٌەه

كێي؟ تەپێی ًوکوضروکوەكاًی )گسیٌۆًۆف( تەًێوی پاغەكػـەکو 
ی زوییٌیــــــــــدو 1957ذێكػــــــــــكاى  كە )کوورًەر( لەضــــــــــاڵی 

لە تاكوکوری عێروقـی ئەکوڕۆژەکوە ت ـرە ذـا  –کوەری ێڕوکوەذەکوە 
لێوورەكــــــاًی تەرەکو ڕۆژهەاڵذــــــی چــــــۆهی فــــــوروخ  ذــــــاكو 

ــاخرکوئۆخری چەرخــی پێٌجــ ــای ئ ــاذٌە ضــەر دًی ــێع ه وهی پ
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هەڵثەًدکو ًـاکوچەی هادەكـاى  –  ضاڵکوی خووی ل  ت  –عیطا 
توکوە  تەاڵم ئەکو ًەذەکوەیە لەضەر ئەکو هێسکو پێـسەظ ڕو  هەذـا 
ــدێئ  ــیي  تەتاغــی ًەًاضــروتوکو. هێٌ دکوکووی چەرخــی حەکوذەه
ــــی هەى  كە تەرچــــاکودەخەى:  ــــ ەی هێجکوکوی ضــــەرچاکوەکو تەڵ

د( گۆڕروکوە تە )های( کو لەدکوکووی ضاضاًییەكاًەکوەڕو ًێوی )ها
)هـــاش( پاغـــاًیع لە تەرەتەیـــاًی دەضـــەاڵذی ئیطـــالهدو  ئەکو 
ــوی  ــاى ًێ ــیي ئەکو کوغــاًە هەهوکوی ــاٍ(  دەتیٌ ــۆذە )ه کوغــەیە ت
ــاى  ــۆ ئێوەی ــی ئەکو تەڵ ــاًەی كە ئاروهێكــاى ت ــدوًي. تەپێ هەڵثەً
تەجێهێػـــــروکوە  هەر لەهێـــــجەکوەڕو ذـــــا دکوکووی ضـــــەردەهی 

ەر زهاًاًەکوە تـوکوەکو ضاضاًییەكاى  کوغەی )هادوی( هەر تەض
ئەکو کوغــەی )هــاد(ە لە هەهــوکو کوغــەكاى ڕەضــەًررە  چوًكــو 
ڕەگەز کو هاكی )هادوى( چاكرر دەًوێٌي. جا ە ڕکوکویـدوکوە کو ە 
قەکوهـــاکوە  كە ئەکو خەڵـــكە ضـــەر تە ئیو روذـــۆرەیە  تەجارێـــئ 

ــــدوچوکوت  ــــوکوتێرەکوە کو ضــــەری ذێ کو پاغەتەرەغــــی   لەتیرچ
ی ضاضاًێكاى  لەضەر ؟!... ئەکو ًێوە ذا ضەردەه ڕوًەگەیەًروت 

زوروى توکوە  تەاڵم ئێوە ًازوًیي لە دکوکووی ئەکو ضەردەهەی ڕو 
  ە غرێئ توکو تەهۆی ئەکوەی كە ئەکو ًێـوە غـرخ کو گـوم تـ 

ــۆه  ــو گ ــرە تەردی ًێ ــاًەخ تەضــەر زوروًیػــەکوە   کو تثێ کو ذەً
!  تێ وهاى هادەكاى هەر هەتـوکوى کو تە ژیـاًی خۆیـاى  ًەهێٌ 

كـۆچەر   یە: كـوردوًی كە ئێطـر درێجەیاًدوکوە. كەکووتوکو پێوـوو
کو گەڕۆ  ًـــــیي  دەچٌەکوەضـــــەر )هـــــادوى( کو لە ڕەچەڵەكـــــی 

. ئەکو تۆچـــوکوًەی )ذۆفیـــی کوەهثـــی( تۆچـــوکوًێكی (61)ئەکووًـــي((
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ـــجکوکوی عەرەب لە  ـــیي  كە هێ ـــێوە دەزوً درکوضـــرە  هاکوكـــاخ ئ
ـــــــوکوًەکوەی ئیطـــــــالم  ـــــــۆ دکوکووی تاڵکوت ـــــــدو تەزۆری ت ئێروق

ە ەەضاضــیٌە کو دەگەڕێــرەکوە  دەًــا عەرەب لەپــێع ئیطــالهدو ل
ــوکوە   ــاى هەت ــدو توکوًی ــاکووی ئێروق ــازرە  لە ئەکوپەڕی ڕۆژئ هەً

(ی كۆچیـدو 23(ی كۆچیـدو تەضـرە کو لە )17دکوکووذر لەضاڵی )
ــرەدو پــرش  ــاد  درکوضــركروى. لێ ــر تەەــدو کو...ذ كــوکوفە کو دکوکووذ

توکوى کو   ئەکوەیە  كە ئایا خەڵكە ڕەضەًەكەی ئەکو ًاکوچاًە ك 
ی ئەکو پرضـەدو دەڵێـیي  دکوکووذر چییاى تەضـەرهاخ؟. لە کوەاڵهـ

كاذێـــــئ دوگیركەرێـــــئ کواڵذێـــــئ دوگیردەكـــــاخ  ئەکو خەڵـــــكە 
ــجوردەی  ــر دکوکو ت ــای تەرگریــی ًەهــا  ئیر دوگیركــروکوە  كە ذووً
لەتەردەهــــــدو دەتێــــــد  یەكێكیــــــاى ڕەکوكــــــردًە کو ئەکوی دی 
هلكەچكــــــردى. كــــــاذێكیع هلكەچكــــــردى هەڵثجێرێــــــد  ئەکوو 

دییەكاًی  دەكەکوێرە تەر ضوکوكایەذی تە كەلرـوکور کو ذایثەذوەًـ
تەذــایثەخ ئەگەر دوگیــركەر تە ئــاییٌێكی ًوێــوە کو تەهەتەضــری 
تاڵکوكردًەکوەغــــی دوگیركــــارییەكە تكــــاخ. تەکوە دوگیركــــروکو 
دەكەکوێـــــــرە تەر دکوکو گوغـــــــار  كە هەردکوکوكیـــــــاى تەرە کو 
لەدەضردوًی ًاضـٌاهەی ًەذەکوەیـی دەتەى  كە ئەکووًـیع ئـاییي 

ي  كە کو زهـــاًی ئاییٌەكەغـــە. تـــۆیە دەتێـــد تەئاضـــایی تـــسوًی
ئەگەر زۆریـــاى ذێـــدوچوکوتي کو ئەکوەیػـــی ذـــووًیثێری خـــۆی 
دەرتازتكــاخ  ئەکوو دکوکووذــر دەرتەدەری ًاکوچەكــاًی ذــر تــوکوە. 
خــۆ ئەگەر ئەکوەی تــۆی ًەكروتێــد  ئەکوو ًاچــاری ذوکووًــدًەکوە 
ــاییٌی دوگیركەرەكەیــدو  تــوکوە. تــۆیە  لە زهــاى کو كەلرــوکور کو ئ



69 

خود یەكـێكە لە ئێوە پێواًوویە  هاد  یـاى هـادوى  كە تـٌەچە  یـا
  ئەکو ًــــاکووًەی  كە كوردیــــاى لە ئاهــــاژە هێجکوکوییەكاًــــدو پــــ 
ــدو ًەهــاکوى.  ــاًە  لە ًاکووً ًــاکوتروکوە  تەزۆری تە ئەکو كاری ەریی
خــاڵێكیع كە دەكرێــد ذــاڕودەیە  ڕوضــریی ئەم تۆچوکوًەهــاى 
پػرڕوضــد تكــاذەکوە  تــوکوًی گرکوکوپێكــی كــۆهەاڵیەذیی ذــایثەذە 

کو تاغـــوکوری ئێـــروق  لە خــۆرهەاڵذی ًاکوچەكـــاًی ًاکوەڕوضـــد
(یع ًــاکودەترێي  دیــارە عــدوىتەًــاکوی )هعیــدی(یەکوە  كە تە )ه

ـــێوە  یەكهەهیـــاى ذـــا  کو دکوکوهەهیـــاى كـــۆی کوغـــەكەیە  كە ئ
پێوــــاًوویە ئەم دکوکو کوغــــەیە لە زهــــاًی كــــوردییەکوەى کو لە 

یاى تۆ زیادكروکوە. کووذە کوغـەكاى )هیـدی( [ع عەرەتیدو دەً ی 
تە )هـــاد  هـــادوى  کو )هـــادوى(ى  خـــودی کوغـــەكە لە كوردیـــدو  

هیدی  هیدیا...( لەئـارودویە  لە عەرەتییەكەغـدو گـۆڕوى کو پـاظ 
ڕکوکویــــــدوکوە  كە ئەهەظ  [a –و  کو[ی کو پــــــێع تە تسکوێٌــــــی 

 لەًێووى زهاًاًدو  ئاضاییە. 
ئەکوە کوە  ًـــــاکوەكە لەێیەًـــــی زهـــــاًەکوە. لەێیەكـــــی 
ذریػەکوە دیدی عەرەب تۆ ئەکو خەڵكە دیدێكی ئەرێٌی ًییە کو 

جیــــــــاکووز لە خۆیــــــــاى کو تە كەهرــــــــر کو تە ذائێطــــــــراظ تە 
ــــاى دەدەًە قەڵەم  كە ئەهەظ  ذێٌەگەیػــــروکو کو دکوکووكەکوذوکوی
ــیەکوە  ــیوچە دکوکورگەی عەرەتی ــاًەیە  كە لە ً دیــدی ئەکو عەرەت
ـــروًیع.  ـــری كوردضـــراى کو ئێ ـــاًی ذ ـــروق کو ًاکوچەك هـــاذٌە ئێ
هاکوكــــاخ لە هێٌــــدێئ ضـــــەرچاکوەدو دەکوذرێــــد  كە ئەهـــــاًە 

ەکو زوروکوە تەكــاردەهێٌي  ڕەگەزێكــی ضــۆهەریي  هێٌــدێئ کوغــ
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كە تــٌەچە ضـــۆهەری کو كلــدوًیي. جـــ ە لەکوەظ زۆر درەًـــد 
تـوکوى تە هوضـڵواى  تێ وهـاى ئەهـاًەظ ئەکوە دەردەخەى  كە 
ئەهاًە پاغواکوەی هیدی  یاخود هادەكاًي. خاڵێكی ذر لێـرەدو  
كە جێ ەی ضـەرًجە  ئەکوەیە  کوە  پێػـرر لێیـدکوکوویي  تەپێـی 

ی زۆر فروکووًـی كوردضـراًی ضەرچاکوەكاى  هاد لە ڕکوکوتەرێك
هـۆی   ئێطرا کو دەرەکوەی كوردضراًی ئێطراغدو ژیاکوى  دەت 

ــاترێي   ــدییەکوە ًاکوً ــاخود هی ــاد ی ــاکوی ه ــد  ئەکووًە تەً چــی تێ
یـــاخود هەر هـــی  ًەتێـــد تە هعیـــدی کو هیعـــدوى ًـــاکوًەترێي؟ 
پێوــوویە هــۆی ئەم گــۆڕیٌە پێوەًــدیی تە دکوکووی لەدەضــردوًی 

خ كە تە چـــــــــاکوێكی كەم دەضـــــــــەاڵذیاًەکوە هەیە  تەذـــــــــایثە
ضەیركروکوى. جا كورد  كاردۆ  كاردۆخی کو... ذـاد  كە ئەهـاًە 
هەر یە  ًــاکوى  تەغــێكی هــاد تــوکوى  لێــرەکوە ئیرــر کوە  خــۆ 
ڕزگــاركردى لە ئەکو ذێــڕکووًیٌەی دوگیركەروًــی ًیػــرواًەكەیاى 
لەڕێ ەی ًاکوەكەیاًەکوە  ضـەرجەهیاى خۆیـاى تە ئەکو تەغـەی 

ەًــــــ ە كەهرــــــر جــــــێ ەی ًەذەکوەكەیــــــاى ًــــــاکوتردکوکوە  كە ڕ
ــــ  ــــد. دەت ــــركەروى توکوتێ ئەکوەظ   ضــــوکوكایەذی ێكردًی دوگی

تسوًیي  كە لە ئێطرادو هعیدییەكاى خۆیـاى تە عەرەب لەقەڵەم 
دەدەى  زهاًیػیاى تـوکوە تە عەرەتـی  هەرچەًـدە پاغـواکوەی 
زهاًی ڕەضەًی خۆیـاى کو كەلروکوریـاى  كەهرـازۆر هەرهـاکوە  

ى ًەتــــوکوەذە هــــۆی لەگەڵ ئەکوەغــــدو ئەکو تەعەرەتثوکوًەغــــیا
ـــــــــــــاکووز لەێیەى عەرەتەکوە  ئەکوەی كە تە ضـــــــــــــوکو  کو جی

 ضەیرًەكرێد.
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گوهـــــاى لەکوەدو ًیـــــیە  كە ئەم تەكەم ضـــــەیركردًەی 
دوگیركەروى تۆ دوگیركروکو ذائێطراظ تەروهـثەر تە كـورد هەر 
تەردەکووهە. جـــا ئەکو دوگیـــركەرە ە عەرەب تێـــد کو ە فـــارش 

ەكاًیاًدو تێــد کو ە ذــور . ذــور  لە دەرکووزەی هەهــوکو غــار
ـــوركن   ـــ  ذ ـــاى هەڵووضـــیوە  كە ًوکوضـــروکوە: ئەکوەی تڵ ذاتلۆی
تەخـــرەکوەرە. ضـــەرتاری ئەکوەظ ذـــور  ذائێطـــراظ جـــ ە لە 
ضەپاًدًی زهـاًی ذـوركی  تە ئاڕوضـرەی پەرذكـردى لەڕێـ ەی 
ئــاییي کو ئــاییٌسو کو زورەكــاًی زهــاًی كوردییػــەکوە  هەر كــٌە 

))ذـور  دەكاخ. تۆیە هەرکوە  )هەریووى کوریـا قـاًع( دەڵێـد: 
ــا کوە   ــوکوًی تەغــێئ لە كــوردی ذوركی ــدەدوخ عەلەکویث هەکوڵ
ــــــورد پیػــــــاًثدوخ  كە ئەکوەظ  ــــــاکووز لە ك غوًاضــــــێكی جی
ـــاى  درۆیەكـــی گەکورەیە  چـــوًكە هەرکوە  ڕۆغـــٌثیروًی خۆی
دەڵــــــێي:... هــــــي یەكەهجــــــار كــــــوردم  ئیٌجــــــا دکوکووی ئەکوە 

 .(62)عەلەکوین((
ـــورد هەهیػـــە لەتەردەم غـــەڕی  ـــایەكی دی  ك تەکووذ

ەلرـــوکور کو ًاضـــٌاهەدو تـــوکوە  ئەهەظ ذـــاڕودەیەكی زهـــاى کو ك
زۆر  توکوەذە هۆی ًە  هەر پەرذثـوکوًی زهاًەكەهـاى  تەڵكـو 
ــــۆذەی  ــــدًەکوەی ڕێجەیەكــــی زۆری خەڵكــــی كــــورد لە ت ذووً
دوگیركەروًواًدو  كە ًووکوًەی ئەهە  ە لە ئێروق کو ە لە ئێـروى 
کو ذوركیا  كەهٌـیي. لە ئێروًـدو كـاركردى لەضـەر دوتڕیٌـی لـوڕ 

ورد  ذائێطراظ تە چەًدوى ڕێ ە لەئارودویە  كە یەكێكیـاى لە ك
جیـــاکووزیی ئـــاییٌسویە  كە لوڕەكـــاى غـــیعەى کو كـــوردوًی ذـــر 
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ضوًٌەى  هەهاى غێوە كار لەضەر )لە (یع لەئـارودویە. ًە  
ــــ ەی  ــــاى لەڕێ ــــی خطــــرٌە ًێووًی ــــۆ دژویەذ هەر ئەکوە كــــار ت
ــاییٌسوکوە پێڕەکوكــروکوە کو دەكرێــد. لە ئێطــرادو زوری گــۆروى   ئ
ـــوکوەذە تەر ئەکو غـــەڕە  ـــی كەکوذ ـــۆڤەری هەکوروه ـــایثەخ گ تەذ
ــویەذی  ــركەری كوردضــراى کو ذووًی زهــاًییەی دەضــەاڵذی دوگی
چەًد زڕە قەڵەهێكـی خـودی گـۆڤەرەكە تشـاذە ڕوژەی غـەڕە 
زهـــــاًەكەیەکوە لە دژی ًەذەکوەی كـــــورد. ئەهـــــاًە كـــــار تـــــۆ 

ــ  ــاى دەكەى  تەت تە   ئەکوەی گــو   زەقكــردًەکوەی جیاکووزییەك
كە تـــۆ ًەذەکوەیەكـــی دوگیركـــروکوی کوە  كـــورد   ئەکوە تـــدەى 

ئاضاییە گۆڕوًكاری  ًە  هەر لە دەً دو  تەڵكو لە ڕێسهـاى کو 
کوغە کو کووذاغـدو  لەًێـووى زورەكاًـدو درکوضـرثوکوتێد  كە ئەهە 
لە زهاًاًی ذریػدو  ئەگەرچی دوگیركـروکویع ًـیي لە ئێطـرادو  
ـــوکوًی هەر هەیە  کوە  ئەکوەی لە زهـــاًی ضـــویدیدو  كەچـــی ت

)ئێلرـــدولی(  كە لە ًـــاکوچەی )دوێرًـــا(ی ضـــوید  قطـــەی  زوری
پێــدەكرێد  تــۆ ئەکو ضــویدییاًەی  كە غــێوە ضــراًدوردەكەیاى 
ــاى  تەتەروکورد تە ذێ ەیػــرٌیاى لە  ــرە تۆی ــي  زۆر گروًر دەزوً
ًورکویجی کو دوًیوـاركی  ئەهە لەكاذێكـدو كە تەفەرهـی زورێكـی 

تـۆیە . (63)ضویدییە کو كەضیع ًایەخ تڵێد ئـێوە ضـویدی ًـیي
ئـێوەی كـورد  ئەگەر   پرضێكی ڕەکوویە  كە ئەگەر تڵێـیي ئەر 

كەهێــئ خۆهــاى هاًــدکوکو تكەیــي کو هەتەضــرواى تێــد  كــام لە 
زورکو گۆڤەرەكاًوــــاى هێٌــــدە جیــــاکووزە  كە ًەذــــووًیي لەیە  
ت ەیـــي؟!. تـــۆیە ئـــێوەظ لەگەڵ )د.ًەجـــاذی عەتـــدکوڵاڵ(دو ئەکوە 
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ــــووى ــــاًی ًێ ــــٌەکوە  كە ضــــەتارەخ تە جیاکووزییەك زوری  دەڵێی
كرهـــــاًجیی تـــــاكوکور کو تاغـــــوکور  دەڵێـــــد: ))زۆر لەیەكەکوە 
ًــسیكي  ئەگەر )غــیرپاكەكاى!( قــوڕی تــۆ ًەگــرًەکوەکو هەکوڵــی 

 .  (64)لەیەكرر دکوکورخطرٌەکوەی ًەدەى((
ئــێوە  كە لە خەهــی زهاًەكەهاًــدویي کو دەزوًــیي  كە ە  

ـــــــــد  کوە   ـــــــــاى دەكرێ ـــــــــی ًەذەکوە کو زهاًەكەه دژویەذییەك
ـــاًی ـــۆی  ڕکوکوضـــەكاًیع  كە تە زه ـــێي: )ڕۆدً ـــاى دەڵ زگواكی

یەزییئ( کووذە خۆغەکویطررریي غـد  ئـێوە زهـاًی كوردیوـاى 
ــــاًییەکوە لەێ خۆغەکویطــــررریي  تە ضــــەرجەم زورکو گۆڤەرەك
غـــرە  تـــۆیە كاذێـــئ دەتیٌـــیي كەضـــاًێئ تە پـــاە کو پـــێوەڕەی 
كــــورذثیٌییەکوە  كەکوذـــــوکوًەذە کوێـــــسەی یەكێـــــئ لە گـــــۆڤەرە 

ـــد لە  ـــاى کو دەیاًەکوێ ـــاڵثی زهـــاًی ڕەضـــەًەكاًی زهاًەكەه ك
كـــــــوردیی تـــــــكەًەکوە  ئەهە تۆهـــــــاى هێٌـــــــدەی ئەً ـــــــای کو 
كیویاتــاروًەكە  تۆهــاى تە ئێػــە  تڵێــی ئەم تەڕێــسوًە خــاکوەًی 
ــای  ــثەر( کو )خاً ــر قەً ــر  لە )پی ــر کو كروکوەذ ــاکوەزێكی گەکورەذ ئ
قوتــادی( تــي؟!  كە چەًــد ضــەدەیە  لەهەکوتەر )پیــر قەًــثەر( 

 کوذوکویەذی:
 دئەضڵوەى جە كورد  ئەضڵوەى جە كور

 ەضڵوەى جە كوردـاى  ئـوردەًـۆم كـا تـت 
 ی دەضرەی گوردـەًـهي ئەکو غێرەًاى چ 
 ای زکوحا  كەردم هوردـ ـەی ضـڵـطـڵـض 
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 یاخود  خاًا  كە کوذوکویەذی:
 اى فارضی غەكەرەىـووچـەى هـرـڕوض

 كوردی جە فارضی تەڵ غیریٌرەرەى 
 

تڵێـــی ئەهـــاًە تە كـــاری ەریی ئەم هەضـــرە ًەذەکوەیـــیە 
ذاضــێٌروکوەی ئێطــرای كــورد ئەهاًەیــاى کوذثێــد؟! یــاخود تڵێــی 
ــــدە ًەذەکوەیەكــــی خــــاکوەى دەضــــەاڵخ کو دەکوڵەخ  كــــورد هێٌ
توکوتێد کو ئەهاًە تۆ خەاڵخ کو تەروخ خۆیاى كردتێرە كورد؟! 
كوردێئ كە دەهڕوضـراًی  ذائێطـراظ گرً یـی زهـاى ًـازوًي!  
ــاًە   ــۆڵی ئەه ــدی کو دکوکورئەًدێػــی کو پێك ــاى ئەکوە ئاکوەزهەً ی

ــــاًەی  كە ە ئەکوضــــا کو ە ئێطــــراظ  تە روهــــثەر تە ئەکو تێ اً
ضــوکوكایەذی تە زهــاى کو هێجکوکوهــاى دەكەى؟. غــەرەفٌاهە  كە 

ــێع ئەکوەی هەضــری كــوردویەذی 1596لە ) (دو  ًوکوضــروکوە  پ
ــرە   تكەکوێــرە ضــەرپ  کو تیرکوتــاکوەڕی ًەذەکوویەذیــی كــوردوى تێ

زهاى  لوڕ کو گۆروًی تە كورد ًاکوتردکوکوى  ذەًاًەخ كۆهەڵێئ 
 (.65)ًــای دکوکووذــری تێ ــاًەظ هەر هەهــاى تۆچوکوًیــاى هەیەزو

ـــاى  ـــد ئەکوەی ـــا ئەکووًە تە ە پێودوًێ ـــرش ئەکوەیە  ئای ـــرەدو پ لێ
کوذوکوە؟ ئایا غـەرەفشاى  كە خـۆی ًـاکوچە تە ًـاکوچە گەڕوکوە  
لە خەڵــكەكەی پرضــیوە  كە چــیي؟  تڵێــی ئەکو خەڵــكە ڕوضــریی 
ـــاى ًەکوذثێـــد کو ئەم تەڕێـــسوًەی ئێطـــرا ڕوضـــرییەكاى  خۆیاًی
ــئ ضــادەذر  ــاذە خەڵ ــیي  كە ئەکوك ــێوە دەزوً ــسوًي؟!. ئ تاغــرر ت
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ــــاکوەكو گوهــــاى لە  تــــوکوى کو ڕوضــــرییاى ًەغــــاردکوکوەذەکوە  ذ
 زوًیارییەكاًیاى تكەیي.

ئــێوەی كــورد لەتریــی ئەکوەی كــااڵی دزروکوی خۆهــاى 
ــــاى کو  ــــیي زه ــــٌەکوەکو تڵێ ــــاى دەرتهێٌی ــــی دوگیركەروًو لە چٌ 

ًكروکوى کو كەلرــــوکور کو زۆرێــــئ لە ذایثەذوەًــــدییەكاًواى ذــــااڵ
دەتێد لەڕێ ەی زوًطد کو لێكۆڵیٌەکوە  تەرگـری لە خۆهـاى کو 
ــی  ــیي کو لەهەکوڵ ــي  ًە  تێ ــدییەكاًواى تكەی ــاى کو ذایثەذوەً زه
پەرذكردًــــی خۆهاًــــدو تــــیي. ئــــێوە ذائێطــــراظ ًــــازوًیي  كە 
زهاًەكەهـــــاى چەًـــــد دەکوڵەهەًـــــدە  ًـــــازوًیي  كە هەر زور کو 

ئێطـــرا لە گۆڤەرێكوـــاى  خـــۆی لەخۆیـــدو گەًجیـــٌەیەكە  كە ذا
كەهرریي ئاضرا پەیـی پێثـروکوە. دڵٌیاغـن ذـاکوەكو فەرهەً ێكـی 

كوردیی فروکووًواى ًەتێد  لە ئەکو ڕوضرییە ًـاگەیي.  –كوردی 
کوغــــەگەلێكی زۆری زهاًەكەهــــاى لە عەرەتــــی کو ذــــوركی کو 

 فارضیدوى  كەچی ئەکووى ذووًە دەگرًە زهاًی ئێوە.
هەهـــــدی ضـــــەًەًدەجی  دەڵێـــــد: ))...لە فارضـــــیدو تە 

وى کوغــــەی ڕەضــــەًی كــــوردیی گــــرش کو پــــارێسروکوە  ضــــەد
گرً ـــی کو  [kûze (-a) ت ەرژیــٌە ضــەر کوغــەیەكی کوە : 

ڕۆڵی ضەرەكی ئەم ێیەًەهاى لە زهاًی كوردیـدو تـۆ ئاغـكرو 
ــاًی فارضــیدو یە   ــد. ئەکوەی ڕکوکوًە  ئەکو کوغــەیە لە زه دەتێ

(ی Signifierهۆرفێوە کو هی  ڕێیە  تۆ غـیكردًەکوەی دوی )
هەگەر غێوەیەكی كۆًی ل  تـدۆزرێرەکوە  كە    دەرًاكەکو   ذ 

ذائێطرا تۆ ئەم کوغەیە ًەتوکوە. کووذە ڕیػەدۆزی یا كۆغػـی 
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  هەرکوەهـا لەڕکوکوی کوغەًاضـیی ئیػـرقاقی فارضـیدو  تۆ تكر 
ــروکوەذەکوە  كە  ــئ ذائێطــرا ًەتیٌ ــاذەکو ڕەگ کو چاکوگێ ــی  پێكه ه
ئاهاژە تۆ پاژەكاًی ئەم کوغەیە تكاخ کو کوغـەیەكی هوغـرەق 

  كەکووتــــوکو لە زهــــاًی فارضــــیدو  کو ... تسوًــــر یــــا لێكــــدروکوە 
ئیریوۆلۆژی هاکوزەهاًی تۆ ئەم کوغەیە دەضـد ًـادوخ. ئەگەر 
لە ڕکوکووً ەی کوغەًاضیی تەروکوردیدو  تۆ دۆزیٌەکوە کو دەضـد 
گەیػري تە هاکوزوكاًی ئەم کوغەیە لە زهـاًە خسهەكـاًی ذـردو 
تكۆڵیٌەکوە  لە زهاًی كوردیدو کوغەی هوغرەقی ))گـۆزە((  كە 

ـــج ـــجەیە لەهێ ـــاکوە کو تەم تێ ـــدو ت ـــاًی كوردی ـــجکوکو کو زه ە لە هێ
 .(66)کوێجروکوە  گەلێئ ڕێٌوێٌكەرە...((

ئەم ذێثیٌیــیە گــرً ییەكەی لەکوەدویە  كە ئــێوەی كــورد 
ــي. هاکوكــاخ  ــاى تكەی ــری لە زهاًو ــووًیي تە زوًطــد تەرگ دەذ
دەتێــد ئەکوە تڵــێن كە لە كوردیــدو چەًــدوى تەكارهێٌاًوــاى تــۆ 

هەى  هەر تۆًوـوکوًە هٌـدواڵًی كـورد  )گۆز(کو )گۆزە( کو...ذـاد  
كاذێئ غرێكیاى لـ  کوًـدەتێد  گوزورغـرێئ تەكـاردەهێٌي  كە 
دەڵــێي: ))گــۆزە گــۆزە تــۆم هەڵ ــۆزە((  لێــرەکوە دەكرێــد لە 
کوغەكاًی گووزذٌەکوە  هەڵ ۆزیي  هەڵ ووزذي  گەکوز  گەکوزیـي  
گەکوزدوى کو...ذاد  تڕکووًیي  یاى لە گوزورغری دویكاًی كـورددو 

اًیاى  كە دەڵێي: ))گۆزە گـۆزە((  كـۆرپەكەظ هلـی تۆ كۆرپەك
تەهالکوێدو هەڵدەضـوکوڕێٌێد. لێـرەدو ئەکوەی هەتەضـروە تیڵـێن  
ئەکوەیە  كە زهاًی كوردی خـاکوەًی فەرهەً ێكـی فـروکووًە  كە 
ــاى  ــئ ی ــی تــ ەى. تەاڵم هەرزورێ ــاى لەهەدو پێ ــ ە كەم زه ڕەً
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گۆڤەرێكوـــــاى ڕێجەیەكـــــی لە ئەکو کوغـــــەکو زوروکووًە هەى  كە 
 ە لە ئەکووًی دیكەدو هێٌـدێكیاى توکوًیـاى ًەهاتێـد  یـاخود ڕەً

ــد   ــي  كە پطــ ۆڕ ًەتێ ــاى تە ئاضــرێئ ت ــۆڕروًە دەً ییەكاًی گ
ًاضیٌەکوەیاى ئاضاًٌاتێد. هەرکوە  )ذۆفیی کوەهثی(ظ دەڵێـد: 
ًاکوی )هـاد( لەدکوکووی ضاضـاًییەكاًەکوە گـۆڕروکوە تە )هـای( کو 

ــــر لە دەضــــەاڵذی ئیطــــالهیدو تە )هــــاٍ(   كە )هــــاش( کو دکوکووذ
ــدى ــوی هەڵثەً ــاى ًێ ــاەی (67)هەهوکوی . کوە  ئەکوەی  كە لە قۆً

دەکوڵەذـــی خەێفەذـــدو  گوزورغـــرەكاًی )هـــاٍ كـــوکوفە( کو )هـــاٍ 
تەضرە(...ذاد  لەكاردوتوکوى کو هەر ًاکوی هەڵثەًد تـوکوى  تەاڵم 
هەڵثەًـــدەكە ًـــاکوەكەی لە خەڵـــكەكەیەکوە کوەرگرذـــوکوە. دیـــارە 

ثەًــدوًەی كە هەتەضــد كــوکوفە کو تەضــرە ًیــیە  تەڵكــو ئەکو هەڵ
خێـــــرکو تێریـــــاى تـــــۆ كـــــوکوفە کو تەضـــــرەی ذازەغـــــاری تە 

 عەرەتثوکوی ئەکو ڕۆژگارە  گەڕوکوەذەکوە.
ئــــێوەی كــــورد ذەًیــــا تە تەدکوکوودوچــــوکوًی زوًطــــری 
ــــــای ًیػــــــرواًە  ــــــاًەکوە جوگروفی ــــــ ەی زه ــــــووًیي لەڕێ دەذ
دوگیركروکوەكەهـــــاى  جـــــ ە لە ئەکو تەغـــــەی  كە ذائێطـــــرا تە 

تكەیـي. تۆًوـوکوًە لە  ًیػرواًی كورد هـاکوەذەکوە  دەضرٌیػـاى
ئێروًــــدو چیــــای )ئەلثــــورز( هەیە  كە خــــودی ًــــاکوەكەی تە 
ــــــدو  ــــــاًی كوردی ــــــۆرفێوەكەیەکوە ذائێطــــــرا لە زه هەردکوکو ه
لەكاردوى. جا ئەگەر )هەضعوکود هئەهوەد( لەڕێ ەی تەئاگایی 
ــوکوویە   ــاى ًەت ــارییە دەً ییەك ــاى کو لە گۆڕوًك ــاًە كۆًەك لە زه

لە کوغـــەی )هەرە( کو ئەکوو چـــۆى دەیرـــووًی پێوـــاى تڵێـــد  كە 
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یەکوە  هــاذوکوە. (68))تەرز( یــاخود )تەرزوذــی(  یــاى )تەرزێرــی(
 –تێ وهـــاى کوغـــەی )هەرە( لە كوردیـــدو تەکووذـــای )ئەکوپەڕی 

maximum  ــــد ــــیي: )هەرە تڵٌ ــــد  کوە  ئەکوەی كە دەڵێ ( دێ
ــد.  ــع ذائێطــرا تەكاردێ ــاد(. کوغــەی )تەرز(ی هەرە جــووى... ذ

ــــد لە )پەهلەکوی(غــــ ــــئ  كە توذرێ دو هەیە  ئەکوو ئەکوجــــا كاذێ
دەكرێد تڵێیي كام ًەذەکوە هێٌدەی كورد کو زهاًی كـوردی لە 

 )پەهلەکوی(یەکوە ًسیكە؟
ــــــدو  ــــــدێئ ًاکوچەی ــــــدو  لە هێٌ ــــــۆڤەری هەکوروهی لە گ
ذائێطراظ تە )دڵ( دەکوذرێد )زێـڵ( یـاى )زیـڵ(  ڕەًـ ە هەتـي 
ئەهەیــاى لە زهــاًی كوردیــدو تەگػــری  تەێکوە ًاهۆتێــد  تەاڵم 
كاذێئ ئاگادوری گۆڕروًە دەً ییەكاى تثـیي  ئەکوو دەزوًـیي  كە 
 ًە  ذەًیا ئەکو کوغەیە  تەڵكـو زۆر کوغـەهاى هەى  كە پێػـرر

  هاکوكـــاخ [د تـــوکوى کو دکوکووذـــر گـــۆڕروکوى تە  [ز تە دەً ـــی 
پێچەکووًەكەغــی ڕوضــرە  چــوًكە لە زهــاًی كوردیــدو  ذەًــاًەخ 

یـاى ذێـدوتوکوە  هێٌـدێكیواى [د ئەکو کوغە تێ اًاًەی  كە دەً ی 
  [ز کوە  ضرکوغرە كۆًەكەی زهاًی كوردی  كردکوکوهـاًي تە 

ــی  كە كــروکوە تە )هــروز(. جــ  ە کوە  کوغــەی )هــرود(ی عەرەت
ــــی  ــــیي  كە دەً  ــــاًی  [ڵ کو[ی لەکوەظ دەزوً ــــدو لە زه لە كۆً

لە زۆرێــــئ لە ئەکو  [ر كوردیــــدو ًەتــــوکوى  تەڵكــــو دەً ــــی 
ـــوکوە  كە ئێطـــرا تە  ـــارودوى. كەکووذە  [ڵ کو[ی کوغـــاًەدو هەت لەئ

ی هــاکوەذەکوە  تەاڵم [ز ی گــۆڤەر هەکوروهــی  دەً ــی (69))زیــڵ(
ــــدو [ڵ دەً ـــی  ـــوێیە  چـــوًكە لــەكــۆًــ ـــدو ً ــــوکوە.  [ر ی ذێی تـ
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ــــووى  ــــی ًێ ــــاخ تسکوێٌ ــــاخود  [     [ڵ کو[ز هاکوك ــــد ی   [ی تێ
یە  چوًكە كـورد هەى  كە تە [i –تسرۆكە  گۆڕروکوی تسکوێٌی 

( کوغــــــــەكە تەكــــــــاردەهێٌي  كە ئەم کوغــــــــەیە لە zir –)زر 
تـــوکوە. ئەکوەظ دەزوًـــیي كە لە زهـــاًی  (70)ئاڤێطـــرادو )زەرەد(

ی كۆذـایی کوغـە دەكەکوێـد. [د كوردیدو هێٌـدێئ جـار دەً ـی 
ـــر تە  ـــوکوە تە )زەرە( کو دکوکووذ ـــیي )زەرەد( ت کووذە دەغـــێد تڵێ
)زر( کو دکوکوو قۆًاەی گۆڕروًەكاًی کوغـەكە  توکوتێـد تە )دڵ(. 
ــــــسیكە لە ڕەضــــــەًی کوغــــــەكەکوە  ئەکوە ئەکو  كەکووذە ئەکوەی ً
پێكهــاذەیەی کوغــەكەیە  كە تە )زر( یــاخود )زێــڵ( هــاکوەذەکوە. 

رێثــــار( هەر تەکوًێــــوەکوە جەهــــای ًەتەز  پێیــــوویە گــــولی )ز
هــاکوەذەکوەکو ًەتــوکوە تە )درێثــار(  كەچــی لە كوردیــدو کوغــەی 

هەرچەًـدە تە  (71))زەریا( تەزۆری توکوە تە )دەریا( کو )دەلیـا(
ـــــا(ظ هەر لەكـــــاردویە. دەكرێـــــد ئەکوەظ تڵێـــــیي  كە  )زەری
کوغـــەهاى هەى  كە لە خـــودی کوغـــە كـــۆًەكەکوە ڕضـــكاکوى کو 

گۆڕروًێكی كەهیـاى تەهەهاى غێوەی كۆى هاکوًەذەکوە  یاخود 
تەضـــەردو هـــاذوکوە  تۆًوـــوکوًە کوغـــەی )زورەذـــرە (  ئـــێوە 
دەزوًــیي کوغــەیەكی دوڕێــجروکوەکو لە هۆرفێوەكــاًی )زور( ( )ە 

– e ذـــرە ( پێكهـــاذوکوە  هەرچـــی )ذرە (یػـــە  ڕەگـــی( ) )
چــــاکوگی )ذــــرەكیي(ە  كە لە ئێطــــرادو تــــۆ زوییٌــــی ضــــەگ کو 

ـــدو ت ـــدەچێد لەكۆً ـــد  كە پێ ـــاد  تەكاردێ ـــای پػـــیلەکو... ذ ەکووذ
)ذەقیي( کو )دەرتوکوى( هاذثێد. كەکووذە )زورەذرە ( ئەکو کووذـایە 
ــیي( گوزورغــریلێدەكرێد   ــد  كە لە ئێطــرادو تە )دڵرەق دەگەێٌێ
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یــــاخود دەکوذرێــــد )ڕۆحــــن چــــوکو(. هەر تەکو پێــــیەظ  كە لە 
ــــد )گــــریەکوزوری(  ئەهەظ )گــــریەی زور (  ئێطــــرادو دەکوذرێ

ـــــــــــاًی دڵ( هەرکوە  ئەکوەی لە ئێطـــــــــــ رادو ی(یە  کووذە )گری
ـــای  ـــا(  کووذە )زور(  كە لە ئێطـــرادو تەکووذ دەکوذرێـــد )تەدڵ گری
ــیە   ــدیی تە )دەم(ەکوە ًی )دەم( دێــد  لە )گــریەکوزوری(دو  پێوەً
چــــــوًكە گریــــــاى ئەگەر تێــــــدەًد ًەتێــــــد  ئەکوو هەر تەدەم 
دەردەتڕرێـــــــــد. ئاکوەزهەًـــــــــدیی هـــــــــرۆڤیع لە زهاًـــــــــدو  

 كەرەضرەیە  ًاهێٌێد  كە پێویطد ًەتێد.
ــــاکو كــــورددو   كەضــــاًێئ هەى  كە ًە  هەر خــــۆ لەً

تەكەهسوًي  کوە  كورد  تەڵكو زهـاًی كـوردییع تە زهـاًێكی 
ذــۆكوەکو كــارو ًــازوًي کو زۆرجــار پــالرکو ذــووًجیع دەگــرًە 

هــــی  گوهاًێــــئ ئەم   زهــــاى کو كەلروکورەكەغــــیاى  كە تەتــــ 
ــدیی تە  ــی  هاکوكــاخ پێوەً هەضــرە جــ ە لە دەردێكــی دەرکوکوً

ـــــاً ـــــاییەکوەیە  لە زه ـــــی کو تێیاگ ەكە تەگػـــــری  کووذە تە ًەزوً
 ضەرجەم زورکو گۆڤەرەكاًییەکوە هەیە. هەر تۆًوـوکوًە تە هەر

ة(ی عەرەتـــی لە ظـــكـــوردێكی تاغـــوکور تڵێیـــد کوغـــەی )هوو
كوردیدو هەیە  ڕوضرەکوخۆ دەڵێد ًیـیە  خـۆ ئەگەر كەهێـئ تە 
کویجدوى کو زوًطراًە کوەاڵم تدوذەکوە  ئەکوو دەڵێـد: ًەهثیطـروکوە  

كە کوغــــەیەكی لەتــــاری کوە  یــــاى ًــــازوًن. ئەکوە لەكاذێكــــدو  
)هوکورەکوور(هاى لە كرهاًجیی تاغـوکور )لەكـی کو كەلهـوڕی کو 

دو هەیە  كە کوغــەیەكی تەركــارە  کووذە تەكاردێــد کو (72)لــوڕی(
ــــاًی  ــــۆرفێوە پێكهێٌەك ــــدە ه ــــاخ هێٌ ــــیە. هاکوك دوذاغــــروکو ًی
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ـــــوە  ـــــد ێیەًە ئیریوولۆژییەكەغـــــی لێ ئاغـــــكروى  كە دەكرێ
ـــد. جـــ ە لەکوە کوغـــەی )دوردە ـــرە( لە ئەکو هەڵثهێٌجرێ ( کو )دوڵ

ــــــــدە(  زورەدو هەى  كە لە كرهــــــــاًجیی ًێوەڕوضــــــــردو تە )دوڵ
لەئـــارودویە  هاکوكـــاخ ئەگەر ت ەڕێیـــٌەکوە ضـــەر ئەکو گـــۆڕروًە 
دەً ییـــاًەی  كە پێػـــرر خطـــرواًٌە ڕکوکو  ئەکوو دەزوًـــیي  كە 

  جیــاکووزیی خطــروکوەذە  هەهــاى کوغــەى کو ذەًیــا دەً ەگــۆڕك 
 پێكهاذەیاًەکوە.

دو  گوزورغــری )دیقكــردى( کو لە تاغــوکوری كوردضــراً
)ضی  کو دیی(هاى تیطـروکوە  تەاڵم كێوـاى ئەکوەی دەزوًـی  كە 

( کو )دەق( dix –لە كوردیــــدو )زوری تاغــــوکور( کوغــــەی )دخ 
تەکووذای )دڵوەضراى(ە. هاکوكاخ هەر لە ئەکو زورەدو )دخكردى( 

هەى  كە هەهــاى کووذــا دەگەێــٌي  كەکووذە ئەکوە  (73)کو )دقكــردى(
ــوکوە تە )دەق( لەهەهــاى زوردو کو کوغــە كــۆًەكەی )دخ(ە   كە ت

لە كرهاًجیی ًێوەڕوضریػدو  توکوە تە )دیی(. هاکوكـاخ هەر لە 
ئەکو زورەدو زوروکوەی )دخــــــــــوەرگ( کو )دقــــــــــوەرگ( هەى کو 
ــــێوە لە  تەكــــاردێي  كە تەکووذــــای )هــــردى تە دڵوەضــــراى(ە. ئ
كرهـــاًجیی ًێوەڕوضـــردو  زۆرجـــار تـــۆ گەیاًـــدًی کوغـــەیەكی 

ـــــادەتەیٌە تەر دە ـــــاًە پەً ـــــرە تێ  ضـــــرەکووژە کو ڕضـــــرە کو ت 
ـــدو ئەگەر  ـــیي  ئەکوە لەكاذێك ـــاكە ت ەێٌ ـــاکوەكو کووذ ـــاذریع  ذ زی
تەڕوضــــــری زهــــــاًەكە  تە زورەكــــــاًییەکوە تــــــسوًیي  ئەکوو ئەکو 
درێجدودڕییەهاى پێویطد ًاتێد. هەر ئەم ًەزوًیٌی زوروًەغە  
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کوویكردکوکوە  كە تۆ کوەرگێڕوًی ًاهیلكەیە  لە زهاًێكی ذرەکوە  
 کو هێٌدە.كوردییەكەی تثێرە دکو

ئێوە تەزۆری تە پیرێجى کو پیرەهێردی جووى  دەڵێیي 
)ًوکوروًی(  ئەکوە لەكاذێكـدو  كە کوغـەی )هـۆری(ی كرهـاًجیی 
تاغوکور  ئەم کوغەیەی هەیە  كە ئەگەر كوردێكی تاغـوکوری 
كوردضــــراى تیثیطــــرێد  ڕوضــــرەکوخۆ دەڵێــــد لە )حــــۆری(ی 
ـــــو لە  ـــــیە  تەڵك ـــــیەکوەیە  كەچـــــی ڕوضـــــرییەكەی کووًی عەرەتی

خـــــوەر(ەکوە هـــــاذوکوەکو  –یەکوەیە  کووذە لە )هـــــوەر )خـــــۆری(
 دێد. (74)تەکووذای ًوکوروًی

ـــاد  ە  ـــد: ))پاغـــاكاًی ه ـــوەد  دەڵێ هەضـــعوکود هئەه
ــاًێكیع  ــاى جێٌەهێػــروکوە کو زه ــاظ خۆی ًوکوضــروکوێكیاى لەپ
دەقێكی کووی ًەتێد دەضروکوری زهاى کو دەرتڕیٌی ت ارێسێد  
ی تۆی هەیە تەدرێجویـی ڕۆژگـار کو تەهـۆی دکوکوریـی خێڵەكـاً

لەیەكرــــرەکوە  لقوپــــۆپی غــــێوەزوری لێــــثكەکوًەکوە  تێــــیەکوەی 
پێووًەیەكیـــاى هەتێـــد لە كـــاخ کو دکوکوریـــی غـــێوەزورەكاى لە 
ڕیػــەی خۆیــاًەکوە تــۆی ت ەڕێــٌەکوە تــۆئەکوەی تــسوًي زهــاًی 
هــــــادە كوردەكــــــاى لەڕکوکوی غــــــیكردًەکوە کو جــــــۆرەکوە  ە 
گۆڕوًكــارییەكی تەضــەردو هــاذوکوەکو لەهــاکوەی ئەکو تیطـــد کو 

 .(75)چۆى گەغەی كردکوکوە...((پێٌە ضەدەیەدو 
تێ وهـــاى ئەکوە تۆچـــوکوًێكی تەجێـــیە  هەرتـــۆیە ئـــێوە 
ذەًیاکو ذەًیـا دەتێـد لەڕێـ ەی تەئاگـایی لە ئاضـرەكاًی زهـاى  
تەذــــــایثەخ ئاضــــــری دەًــــــد کو هاکوكــــــاخ لە ئەکو کوغــــــاًەی 
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ئاڤێطــراکوە  كە هــاکوًەذەکوە  ترــووًیي زهاًەكەهــاى کو ضــەرجەم 
هێــسە یەكــشەرەكەی زور کو گۆڤەرەكاًیػــواى  تە ئاڕوضــرەی 
 زهاًدو تثەیي  ًە  پەرذكردى کو لێكرروزوى.

ـــئ كە لە کوغـــەیەكی کوە   ـــێوە كاذێ هەر تۆًوـــوکوًە ئ
ــــــــیي  كە لە  ــــــــٌەکوە  دەتیٌ )پیــــــــرۆز(ی كــــــــوردی کورد دەتی
ــایثەذی هەیە   ــر  ڕێــسی ذ كەلروکورەكەهاًــدو خــودی هرۆڤــی پی
هاکوكاخ پیاکوە ئاییٌییەكاًوـاى لەكۆًـدو تە )پیـر( ًـاکوتروکوى  كە 

و پێوەًــدیی تە ذەهەًەکوە ًیــیە  کووذە کوە  ئەکوە کوویە  كە لێــرەد
کوغەی تەڕێس  تەغكۆ  پا   چا ...ذاد  کوە  کووذا دەی ەێٌێد. 
ـــدێئ گـــۆڤەری  ـــورددو ذائێطـــرا لە هێٌ ـــ ەلەکوەظ لەًـــاکو ك ج
كرهـــــاًجیی ژکوکورکوکودو  تە ئــــــافرەخ دەڵــــــێي )پیــــــرە (  كە 
ـــاى  ـــاذوکوە  یەكهەهی ـــۆرفێن پێكه ـــاى کوغـــەكە لە دکوکو ه تێ وه

ــــــرە( ــــــۆرفێوی ))پی ــــــیع ه ــــــوویە -ەکو دکوکوهەه ە (ە  كە پێو
)پیــــرە (ە  ( تــــوکوە. جــــا ئەم کوغــــەی ik –تــــٌەچەكەی )  

(ی عەرەتـی کو The Lady – جدرکوضد کوە  کوغەی )ولطـید
ئیٌ لیسییە لەێیەًی کووذـاکوە  چـوًكە خـودی کوغـەكاى ضـیوای 
ڕێسلێ یــروکوی کو غــكۆیاى ذێــدویە. جــا ئەم کوغــەی )پیــرۆز(ی 

ــــوردییە  كە لە فارضــــیدو ت ــــاردویە  کوغــــە ك ــــرکوکوز( لەك ە )پی
 –کو  کو  [e –ە  كــوردییەكە  كاذێــئ لە گــۆڕروًی دەً ەكــاًی 

w]  ئاگــادور تــیي  كە تە ئەکو غــێوە تەدکوکووییەكــدو هاذٌەیــاى لە
  هەرکوە  ئەکوەی [o –ۆ  کوغــــەدو  دەگۆڕرێــــد تە تسکوێٌــــی 

پێػــــرر ڕکوکوًوــــاًكردکوکوەذەکوە. ئەکوجــــا دەكرێــــد تڵێــــیي  كە 
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ــر( کو )کوەز(ەکوە هــاذوکوە. )کوەز( کوە   ــرۆز(ی ئێطــرا  لە )پی )پی
ــــارویە  کوە  کوغــــەی  ــــدو ك پاغــــ رێئ ذائێطــــراظ لە كوردی
)خــۆرًەکوەزوى(  كە ضــەیروً ایەكە لە ًسیــئ ك ــری کو كەێر  

ـــاخود )خـــۆر تەرًەكەکو ذـــوکو(ە. کووذاكەغـــی )خـــۆر لێـــٌەدوکو( ی
تێ وهاى ئێوەی كـورد کوغـەگەلێكی زۆرهـاى هەى  كە ًـسیكي 
ــاد(   ــسە  کوەزەًد...ذ لە ئەم كەرەضــرەیەکوە  لەکووًەظ )کوزە  کوێ
كە ًە  هەر پێكهــــــاذەی دەً ییــــــاى  تەڵكــــــو کووذاغــــــیاى لە 
)کوەز(ەکوە ًسیكەکو دەكرێد تڵێیي یە  تٌەچەیاى هەیە. كەکووذە 

هەظ پێدەچێد )پیرۆز(ی كوردی  لە )پیرکوەز(ەکوە هاذوکوە. ئە
پێوەًـــــــدیی تە ئەکو ذێـــــــڕکوکووًیٌە كـــــــوردییەکوە هەتێـــــــد  كە 
ذائێطــراظ كەضــاًی تاکوەڕهەًــدی ئــاییٌی پێیــاًوویە  كە ئەگەر 
پیاکوچاكێــئ دەضــد تەضــەر هٌــدوڵێئ  ێکوێــئ  هەركەضــێكدو 
تهێٌێــد  ئیرــر ئەکوكەضــە لە زۆر كێػــە کو ًەخۆغــی کو ...ذــاد  

ـــد ـــاى كەضـــێكی ضـــەركەکوذوکو دەتێ ـــد  ی ـــاری دەتێ . (76)رزگ
ــــــایی  ــــــوکوًی کووذ ــــــ ەی فروکووًث ــــــر ئەم کوغــــــەیە لەڕێ دکوکووذ

(Semantic Expansion ەکوە  ئەم کووذــــایەی ئێطــــرای)
 کوەرگرذوکوە.

لە زهـــاًی كوردیـــدو  هێٌـــدێكجار کوغـــەی تێ ـــاًە  كە 
هـــــاذوکوًەذە زهـــــاًەكەکوە  تۆهـــــاکوەیە  غاًثەغـــــاًی کوغـــــە 
كــوردییەكە تەكارهــاذوکوى  کووذە لەگەڵیــدو لە یە  دەرتــڕروکودو 

ـــڕروکوى. ـــدکوێن  كە لە  دەرت ـــد لە کوغـــەیە  ت ـــرەکوە دەهەکوێ لێ
ــــع کوغــــەی  ــــوردییەکوە  كە ئەکوی ــــاذوکوەذە ك ــــیەکوە ه عەرەتی
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)خێــــر(ە  ئەم کوغــــەیە ذائێطــــراظ لە هێٌــــدێئ دەرتڕیٌــــدو  
ـــی  ـــئ لە تەغـــی دکوکوهەه ـــا كاذێ ـــر(  ج ـــرکو تێ ـــد )خێ دەکوذرێ
دەرتـــــــڕروکوەكە کورددەتیـــــــٌەکوە  كە ئەهە خـــــــودی کوغـــــــە 

ـــورد ـــر(ی ك ـــای )خێ ـــوردییەكەیە  كە هەر کووذ ێٌروکوی هەیە  ك
چــوًكە لە عەرەتیــدو تە )خەیــر( گۆدەكرێــد. تــۆ دڵٌیــاتوکوى لە 
ئەم تۆچوکوًەهاى  دەتێد تسوًیي ئایا كەرەضرەی ذرهاى هەى  
كە پێوەًـــــــدییاى تە )تێـــــــر(ەکوە هەتێـــــــد  یـــــــاخود لەهەکوە 
 –ضەرچاکوەیاى گرذثێد  دەتیٌیي کوغـەكاًی )تێـری  تێریـووى 

اًیــــــاى لە کوغــــــە تێریرــــــاى  تێركردى...ذاد(هــــــاى هەى. کووذاك
تٌجیـــــیەكەی )تێـــــر(ەکوە ضـــــەرچاکوەیاى گرذـــــوکوە  كە خێـــــر 
دەگەێٌێد  چوًكە لە كوردیدو ئەکو غـیرەی كە لە هەڕکوهـااڵخ 
دەدۆغــرێد  کوە  خێرێــئ لە خــودوکوە  ذێیڕکوکووًــروکوە. ئەکوجــا 
ــــــد غــــــەً ەتێری  هەتەضــــــد لە ئەکوە  ــــــئ  كە دەکوذرێ كاذێ

( تێریرـاى –)غیردۆظ(ی جووًە. هاکوكاخ پێدەچێد )تێریـووى 
ەکووى(ەکوە گۆڕروتێـد تە )تێریـووى(  کووذە -( کو )  -لە )تێر( کو )

( ًیػاًەی هێیە  كە لە كۆًدو کوغەكاًیع ًیػـاًەی ًێـرکو   -)
ـــۆڤەری ضـــلێواًیدو  ـــوکوە  كە لە ئێطـــرادو لە گ ـــاى کوەرگرذ هێی
ـــــسکوێي  ـــــیع هەر تە ت ـــــر پاغـــــ ری )ەکووى(ً ًەهـــــاکوە. دکوکووذ

و  لە دەضــر ێدەكاخ  جــا لەتەرئەکوەی دکوکو تــسکوێي لە كوردیــد
تاری ئاضاییدو ًاچٌەضەر یە   تـۆیە یـاى دەتێـد تسکوێٌێكیـاى 
ذێدو تچێد  یاخود ًاکوگرێكی ًەتسکوێي تێرە ًێووًیاًەکوە  لێرەدو 

جێیـــــــاى  [î -ی    تە تسکوێٌـــــــی [e –ە  کو[   تسکوێٌەكـــــــاًی 
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گیروکوەذەکوە. هاکوكاخ ئەکو هـۆرفێوەی كە لە کوغـەی )تێـری(دو 
-پێدەچێد لە تٌەچەدو )ی( لەكاردویە  -هەیەکو لە ئێطرادو تە )

  كەکوذثێـــد  كە ئەم دیـــاردەیە لە [ٍ هـــی( توکوتێـــد کو دەً ـــی 
زهــــاًی كوردیــــدو زۆرە. ئەم ًووکوًەیەهــــاى هێٌــــایەکوە  کوە  
ـــدو زۆر  ـــاًی كوردی ـــێي لە زه ـــۆ ئەکووًەی  كە دەڵ ـــئ ت کوەاڵهێ
کوغەی ڕۆژوًە هەى  كە ًیواًي. لەكاذێكـدو كە ئەگەر تەکوردی 

ًییەکوە کوردتثیـٌەکوە  دەزوًـیي  لە زهاًەكە  تە زور کو گۆڤەرەكـا
ــاکوەزیی  ــدە کو ە فەرهەً ێكــی ئ كە چەًــدە زهــاًێكی دەکوڵەهەً
فروکووًوـــاى هەیە  كە تەدوخەکوە ذائێطـــرا لە كەهرـــریي ئاضـــردو 
ًەتێد  ًەخروکوەذە ضەر كاەەز  چجای ئەکوەی تدیجیرەڵێٌرێد 

(Digitalize ــوردی ــوردیی  –(. خــۆ ئەگەر فەرهەً ێكــی ك ك
ــیي  كە گػــر ری زور کو گۆڤەرەكا ًوــاى هەتێــد  ئەکوجــا دەزوً

زهاًەكەهــاى لە زۆر لە زهاًــاًی ًەذەکوە خــاکوەى دەکوڵەذەكــاى 
ذـــــــۆكوەذر کو كـــــــاروذرە  تـــــــۆ گوزورغـــــــركردى لە زۆرتەی 

 هەرەزۆری پێدوکویطرییەكاًی هرۆڤ  تەگػری.
 

 ئەًجام:
زور کو گــۆڤەروًی زوروًــی هەر زهاًێــئ  تە ضرکوغــری  .1

 دەتي.ئاضایی خۆیاى  هەهیػە لە گۆڕروًدو 
زهــاى کو زوروًــی  ئەگەر هۆكــار تــۆ تە یەك رذــوکویی  .2

هێػرٌەکوەیاى لەئارودو ًەتێد  ئەکوو ئاضاییە  كە تەرەکو 
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پەرذثـــوکوى تچـــي  ئەگەر لەهـــ ەڕی ضرکوغـــری یـــاى 
 ڕوهیارییاى لەتەردەهدو هەتێد.

ــوکویی کو  .3 ــئ  كە ًەذەکوەیە  تە یەك رذ ــریي خاڵێ گرً ر
ــاى کو ئەکو ــرەکوە  خــودی زه  ًاضــٌاهەی خــۆیەکوە تهێڵێ
هەضــرەیە  كە ڕۆڵەكــاًی ًەذەکوەكە هەیــاًە کو خــۆ تە 
ــــــــــــادەی  ــــــــــــي کو ئاه ــــــــــــاكی ئەکو ًەذەکوەیە دەزوً ذ

 دەضرثەردورتوکوًی ًاضٌاهەیاى ًیي.
هەکوروهییەكاى لە هێجکوکوی ًەذەکوی كورددو  ًە  هەر  .4

تە هەضــد کو تەرهەهــی ئەدەتــی  تەڵكــو تە چەكــیع 
تەرگریكــار تــوکوى لە ًاضــٌاهەی ًەذەکوەیــی كــورد کو 

 وردتوکوًیاًەکوە كردکوکوە.غاًازییاى تەك
ذـــاكی كـــورد  لە كەهرـــریي ئاضـــردو  ئاگـــادوری زور کو  .5

ــــۆی لە  ــــاًەكەیەذی. هەر ئەکوەظ خ ــــاًی زه گۆڤەرەك
 خۆیدو هۆكارێكی پەرذثوکوًی زهاًەكەیە.

ًەتـــــوکوًی دەضـــــەاڵذێكی گػـــــر یر لە كوردضـــــراًدو   .6
ــــــــــۆڕروًە  ــــــــــوکوًی ڕکوکوتەری گ ــــــــــاری فروکووًث هۆك
زهاًییەكاًی ًێووى زورە كوردییەكاًواًە  چـوًكە هەر 
ــــــــاًە  ــــــــاری هێػــــــــرٌەکوەی زه دەضــــــــەاڵذیع هۆك

 تەیەك رذوکویی.
ــوکوًی فەرهەً ــی )كــوردی  .7 كــوردی(  گػــر یر   –ًەت

د لە یەكێكی ذـرە لە هۆكارەكـاًی تێیاگـایی ذـاكی كـور
فروکووًیـــی کو كـــارویی زهـــاًەكەی  كە ئەهەظ یەكێكـــی 
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ذـــرە لە هۆكارەكـــاًی پەرذثـــوکوًی زهـــاى کو تێیاگـــایی 
 ذاكەكاًی ًەذەکوە لە زهاًەكەیاى تەگػری.

 
 ڕوض اردەكاى:

ــــۆ ڕوژەی زهــــاًی كــــوردی  تە  -1 ــــاتەخ ت ــــریي ت گرً ر
ــــاًی دەضــــر ایەكی  ــــاًییەکوە  پێكهێٌ ضــــەرجەم زورەك

ًسوًە ڕوضــرەقیٌەكاى کو ذــایثەذە تە زهــاى  كە ذێیــدو زهــا
زهـــاًەکووًە كاروكـــاى  تەدەر لە دەضـــررێوەردوى  ذێیـــدو 

 كارتكەى.
ئەکو دەضـر ایە  پطـ ۆڕی ضـەرجەم زورکو گۆڤەرەكــاى  -2

ـــــاًی  ـــــاًجی ڕوژەی ًەذەکوە کو زه ت رێرەخـــــۆ کو تەئاه
ــــــــــاکوچە کو زور کو  ــــــــــدەی ً ــــــــــوردی  تەدەر لە خ ك

 گۆڤەرگەری.
ــی  -3 ــدو دەضــر ای فەرهەً  ــاخ  لە هەرێو ــریي ك تەزکوکوذ

 كوردی( دوتوەزرێٌرێد. –یری )كوردی گػر 
  تەرًــــاهەی خوێٌــــدًی زهــــاًی كــــوردی  ضــــەرلەًو  -4

دوتڕێجرێرەکوە  تەهەرجێـئ هەکوڵـی تەكارهێٌـاًی کوغـە 
هاکوتەغـــــــەكاًی ًێـــــــووى زورەكـــــــاى تـــــــدرێد  ًە  

 تەپێچەکووًەکوە.
دەضـــــــر اكاًی ڕوگەیاًـــــــدى  پاتەًـــــــدتي تە زهـــــــاًی  -5

 كوردییەکوە  ًە  هەركەش تۆخۆی.
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چـــــــاپكردًی ضـــــــەرجەم ئەکو لیـــــــجًەی ذـــــــایثەخ تە  -6
دەضٌوکوضاًە دوتٌرێـد  كە كـۆًي  لە ضـەرجەم زور کو 
ــدوچوکوى  ــاکوەكو لە ذێ ــدو  ذ ــاًی كوردی ــاًی زه گۆڤەرەك
 ت ارێسرێي کو زهاًەكە تەگػری لێیاى ضوکودهەًد تێد.

 
 پەروکوێسەكاى:

 (.120دیووًی گۆروى  ی) (1
تۆ زوًیـاریی پرـر لەکوتـارەیەکوە  تـڕکووًە: زهـاًی كـوردی کو  (2

وکوًی جوگروفیایی دیالێكرەكاًی  فوئاد حەهەخورغید  دوتەغث
 (.74-58ی)
ـــوکو  كە  (3 ـــسەدیي هطـــرەفا ڕەضـــوکوڵ  پێیووت پرۆفیطـــۆر عی

ــدو  ــاکووزییە زهاًییەكــاى ًە  هەر لەًێــووى زورکو گۆڤەرەكاً جی
هەیە  تەڵكو لە خودی گۆڤەرێكیػـدو  جیـاکووزی ذـا ضـٌوکوری 

ە لە هـــــاڵە دروکوضـــــێكاى تـــــوکوًی هەیە  تەاڵم ئەکو جیـــــاکووزیی
 ئاضرێكی زۆر كەهدو دەتێد.

 (.14زهاًەکووًی  هئەهوەد هەعرکوکوف فەذاح  ی) (4
ــــوکوی كــــوردی  جەهــــای ًەتەز   (5 ــــڕکووًە: زهــــاًی یەك رذ ت
 (.89-88ی)
ضەتارەخ تە غەڕە زهاى  تڕکووًە: زوًطری تەروکوردكردًی  (6

پێووًەیی لە زهاًە هیٌدۆئەکورکوپییەكاًدو  غاضوور هەرغەهی  
 (.85ی)
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دەتوکو ئەم كارە هەر لە ضەرەذای هاذٌەضەركاری هیریی  (7
ــۆ  ــروکوە ئەکوە ت ــرویە  تەاڵم كە ًەك هەرێوــی كوردضــراًەکوە  تك
ــرەکوە  كە دەكرێــد لە  كەهرەرخەهیــی تڕیارتەدەضــراى دەگەڕێ
ئێطــــــرادو كــــــاری ڕژدی تۆتكرێــــــد کو ًەكــــــرێرە قورتــــــاًی 

 حیستئیستێٌەکو تاڵثاڵێي.
 (.16د.هەکوروهاًی  ی)تڕکووًە: فەرهەً ی ئاریاًرا    (8
 (.16ضەرچاکوەی پێػوکو  ی) (9
 ضەرچاکوەی پێػوکو. (10
 (.16ضەرچاکوەی پێػوکو  ی) (11
 هەهاى ضەرچاکوە. (12
دیــارە لە ئێطــرادو تەچەًــد کوغــەیەكی ذــریع لەئــارودویە   (13

ــــــاًجیی  ــــــاًی زوری كره ــــــۆڤەری تادیٌ کوە  ئەکوەی كە لە گ
غـــەی ژکوکورکوکودو  تە )ضـــیئ( ًاکودەترێـــد  كە پێـــدەچێد لە کو

 )ضوق(ی عەرەتییەکوە هاذثێد.
 (.17-16فەرهەً ی ئاریاًرا   د.هەکوروهاًی  ی) (14
د.هەکوروهــاًی  هەتەضــری لە گــۆڤەری هەکوروهــی کو زوری  (15

 گۆروًە.
 (.19-18ضەرچاکوەی پێػوکو  ی) (16
فەرهەً ــــی ئاریاًرــــا  )تەرگــــی یەكەم(  د.هەکوروهــــاًی   (17
 (.549ی)
 (.20اًی  ی)فەرهەً ی ئاریاًرا   د.هەکوروه (18
 ضەرچاکوەی پێػوکو. (19
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 (.21ضەرچاکوەی پێػوکو  ی) (20
 (.23ضەرچاکوەی پێػوکو  ی) (21
 (.24-23هەهاى ضەرچاکوە  ی) (22
ًاکوًاًی ئەکو گۆڕروًەی  د[ كە تۆ تسرۆكەیە  لە هێٌـدێئ  (23

کوغەدو  تە كلۆرتوکوى  هەڵەیەكی زوًطرییە  چوًكە دەًد یـاى 
 ذێدودەچێد  یاخود دەگۆڕرێد.

ــدەترد  كە ڕ (24 ــوکوى ًاکویاً ێسهاًٌوکوضــە كۆًەكــاى تە كلۆرت
ڕوضـــرییەكەی گـــۆًەكردًە. جاكاذێـــئ دەً ـــی  د[ گۆًەكرێـــد  

ـــــی  ە ـــــا تسکوێٌ ـــــۆكردًی e-ئەکوە تەذەًی ـــــرەکوە  كە گ [ دەهێٌێ
کوغـــەظ  كە تە تـــسکوێي دەضـــر ێثكاخ  گروًیـــی خـــۆیی هەیە  
ــی  د[ یەكە  تەهەظ   ــرەکوەی دەً  ــوکوەذە جێ  ــسە ت ــۆیە هەه ت

ــــسە  كە ًە ــــی هەه ــــوکوەذە كارئاضــــاًی لە دەرتڕیٌ ــــسکوێٌە  ت ت
کوغەكەدو  تەاڵم خودی هەهـسە خـۆی فـۆًێن ًیـیە  کووذە ذەًیـا 
دەً ە کو کووذا ًاگۆڕێد  تۆیە ئەگەر گۆغٌەكرێد ًـاتێرە هـۆی 

 گۆڕیٌی کووذای کوغە.
 (.58زهاًی یەك رذوکوی كوردی  جەهای ًەتەز  ی) (25
ضـــەرچاکوەی تـــۆ زوًیـــاریی پرـــر لەکوتـــارەیەکوە  تـــڕکووًە:  (26

 پێػوکو.
 ضەرچاکوەی پێػوکو. (27
 (.61زهاًی یەك رذوکوی كوردی  جەهای ًەتەز  ی) (28
 (.61زهاًی یەك رذوکوی كوردی  جەهای ًەتەز  ی) (29
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ـــای ًەتەز   (30 ـــوردی  جەه ـــوکوی ك ـــاًی یەك رذ ـــڕکووًە: زه ت
(61-62.) 

 (.62زهاًی یەك رذوکوی كوردی  جەهای ًەتەز  ی) (31
تــڕکووًە: زهــاًی یەك رذــوکوی كــوردی  تــۆ زوًیــاریی پرــر   (32

 (.73-72جەهای ًەتەز  ی)
تۆ زوًیاریی پرر لەکوتارەیەکوە  تڕکووًە: زهاًی یەك رذوکوی (33

 (.73كوردی  جەهای ًەتەز  ی)
تــۆ زوًیــاریی پرــر  تــڕکووًە: زهــاًی یەك رذــوکوی كــوردی   (34

 (.75جەهای ًەتەز  ی)
 (.229گەغری ژیاًن  هطعود هئود  ی) (35
: ڕێسهاًا كوردی )كرهاًجی یا ژکوری کو ژێری یـا تڕکووًە (36

 (.432یي ئاهێدی  ی)ولد ءهەڤثەركری  صادق تها
تــۆ زوًیــاری پرــر  تــڕکووًە: زهــاًی یەك رذــوکوی كــوردی   (37

 (.62-61جەهای ًەتەز  )
ًوکوضــیٌی ئەکو فــۆًێوە  تە ئەم جــۆروًەظ دەًوکوضــرێد:  (38
 (.و¯و  ئەد֒)ئەد
ـــڕکووًە: زهـــاًی كـــوردی  (39 ـــایی دوتەغـــ –ت ثوکوًی جوگروفی

 (.37دیالێكرەكاًی  فۆود حەهەخورغید  ی)
ئەکوەظ تــــسوًیي  كە لە كرهــــاًجیی ًێوەڕوضــــردو    دەتــــ  (40

ۆ(ظ تۆ تاً كردًی ًێر  تەكاردێد  کوە : خـاڵۆ   -هۆرفێوی )
ۆ(یە   -ە(ظ  گـــۆڕروکوی ) -ێلـــۆ. تـــۆیە پێوـــوویە هـــۆرفێوی )

ـــاًجیی  ـــۆ ئەهە  ئەکوەیە  كە لە كره ژکوکورکوکوغـــدو تەڵ ەغـــن ت



93 

ذائێطـــرا هەهـــاى هـــۆرفێن لەكـــاردویە  کوە : )كەكـــۆ  هـــاهۆ  
ـــاًەخ لە ًێوەڕوضریػـــدو ذائێطـــرا لە کوغـــەكاًی:  ـــاپۆ...(. ذەً ئ

 )ئاهۆژى  خاڵۆژى(دو هۆرفێوەكە کوە  خۆی هاکوەذەکوە.
ـــای ًەتەز   (41 ـــوردی  جەه ـــوکوی ك ـــاًی یەك رذ ـــڕکووًە: زه ت
 (.58ی)
ریاًرـا   )تەرگـی تۆ زوًیاریی پرـر  تـڕکووًە: فەرهەً ـی ئا (42

 (.21یەكەم(  د.هەکوروهاًی  ی)
ًووکوًەی ئەهەظ لە زهاًی كوردی  گـۆڤەری ضـلێواًیدو  (43

( لە کوغەكاًی: ذێڕوهاى  ذێڕکوکووًیي   هەیە  کوە : هۆرفێوی )ذ 
(غــواى هەیە  كە  تــڕروکوی )كوًر ذێكردى...ذــاد  هاکوكــاخ دەر

ــــدو  ث)ه ــــاکو ژًاً ــــاًەخ لەً ــــد  ذەً ــــی دەگەێٌێ ــــوب(ی عەرەت ق
ـــــوًر گوز ـــــری پـــــالری  کوە : )كەڕەك ( لەئـــــارودویە  كە  ورغ

 تەذایثەخ ژًاى تۆ ذاًە لە ژًی ًاحەزیاى تەكاریدەهێٌي.
دیووًی هەکوێًا خالیـد  دیـدوری جیهـاًیی هەکوێًـا خالیـد   (44
 (.275ی)
زۆر لێكۆڵ پێیـاًوویە  كە کوغـە تە تـسکوێي دەضـر ێٌاكاخ   (45

هاًی كوردیـدو  تەاڵم ئەکو تۆچوکوًە درکوضد ًییە  چوًكە لە ز
ـــ ەظ  کوە   ـــدو تە دکوکوچەً ـــی فۆًەذیكی ـــایثەخ لە دەرتڕیٌ تەذ
تڕگەیەكی ضەرتەخۆ لە کوغـەدو هەیە  تەڵ ەغـواى دەرتڕیٌـی 
ـــۆیە  ـــی هەیە  هەر ت ـــئ لە گروًی ـــاژەتۆكروکوە  تەاڵم جۆرێ ئاه

 زۆرجار هەهسە لە هێٌدێئ دەرتڕیٌدو دێرە پێػیەکوە.
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ـــای ً (46 ـــوردی  جەه ـــوکوی ك ـــاًی یەك رذ ـــڕکووًە: زه ەتەز  ت
 (.107ی)
تـــــۆ زوًیـــــاریی پرـــــر  تـــــڕکووًە: فەرهەً ـــــی ئاریاًرـــــا    (47

 (.20د.هەکوروهاًی  ی)
تـــــڕکووًە: فەرهەً ـــــی تاغـــــوکور  عەتاضـــــی جەلیلیـــــاى   (48
 (.734ی)
ـــاًی   (49 ـــهەم  د.هەکوروه ـــا   تەغـــی یەك ـــی ئاریاًر فەرهەً 
 (.62-61ی)
هۆرفۆلــــۆجیی ًــــاکو  د.ئەکوڕەحوــــاًی حــــاجی هـــــارف   (50
 (.227-226ی)
-73زهاًی فارضیی ًاکوەڕوضد  ڤ.ش.ڕوضرۆرگویرا  ی) (51
(  هەرکوەهـــا تـــڕکووًە: هۆرفۆلـــۆجیی ًـــاکو  د.ئەکوڕەحوـــاًی 74

 (.227-226حاجی هارف  ی)
(  هەرکوەها 66-65زهاًی ئاکوێطرا  ش.ی.ضۆكۆڵۆف  ی) (52

تـــڕکووًە: هۆرفۆلـــۆجیی ًـــاکو  د.ئەکوڕەحوـــاًی حـــاجی هـــارف  
 (.227ی)
 (.197ضاتیر  ی) لیٌ ووفروًكای كوردی  كاهیار (53
پیرۆكەكاًی زهاًەکووًی  پرۆفیطۆر کوریـا عـوهەر ئەهـیي   (54
 (.21ی)
  لــویص جــاى كــاڵ ی  ححــرب وللتــاخ کوولطیاضــاخ وللتویــ (55
 (.143ی)
 (.105زهاى کو هسر کو كەلروکور  پۆی هیٌلە  ی) (56
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ــاًرۆًی ئــاێرذۆ   (57 ــی  ئ تەرویــیە  تــۆ زهاًٌاضــیی هێجکوکوی
 (.47ی)
پرــــر  تــــڕکووًە: فەرهەً ــــی ئاریاًرــــا   د. تــــۆ زوًیــــاریی  (58

 (.19هەکوروهاًی  تەرگی یەكەم  ی)
 (.XIVكورد كێیە؟  ضۆروى حەهە ڕەظ  ی) (59
تٌەچەكەی كوردوى کو تٌچیٌەی زهـاًی كـوردی  ذەکوفیـی  (60

 (.11کوەهثی  ی)
 (.13-11ضەرچاکوەی پێػوکو  ی) (61
 (.175ًاضیۆًالیسم کو ضەفەر  هەریووى کوریا قاًع  ی) (62
تــۆ زوًیــاریی پرــر  تــڕکووًە: زهــاًی كــوردی لە ئاضــراًەی  (63

 (.149ضەردەهێكی ذازەدو  فەرهاد غاكەلی  ی)
 (.6ڕێسهاًی كوردی  پۆی تێدور  ی) (64
زهــــــاًی كــــــوردی کو دیاڵكرەكــــــاًی  پ.د.فوئــــــاد حەهە  (65

 (.35-34خورغید  ی)
 (.45کوغەکووى  هەهدی ضەًەًدەجی  ی) (66
تٌەچەكەی كوردوى کو تٌچیـٌەی تۆ زوًیاریی پرر  تڕکووًە:  (67

 (.13زهاًی كوردی  ی)
 (.26تڕکووًە: لطاى ولكرد  هطعود هئود  ی) (68
لە ئێطـــــرادو لە زۆر ًــــــاکوچەی هەکوروهاًــــــدو  هەر )دڵ(  (69

 تەكاردێٌي.
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تــۆ زوًیــاریی پرــر  تــڕکووًە: زهــاًی یەك رذــوکوی كــوردی   (70
  (  هەرکوەها تڕکووًە: فەرهەً ی ئاریاًرـا 74جەهای ًەتەز  ی)
 (.21-20تەرگی یەكەم  ی)

 ضەرچاکوەی پێػوکوذر. (71
 (.732فەرهەً ی تاغوکور  عەتاضی جەلیلیاى  ی) (72
 ضەرچاکوەی پێػوکو. (73
 ضەرچاکوەی پێػوکو. (74
زهاًی كورد  هەضعوکود هئەهەد  کو: حەكین كاكەکوەیص   (75
 (.85-28ی)
تۆًوــوکوًە زۆرجــار تیطــروکوهاًە  كە کوذــروکوە فــاڵًەكەش  (76

ی غــێخ( دەضــری تەضــەریدو هێٌــاکوەکو تەکوەظ )كــا  ئەحــوەد
 ذەهەًدرێجکو ضەركەکوذوکو توکوە.
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 ضەرچاکوەكاى:
تەرویــیە  تــۆ زهاًٌاضــیی هێجکوکویــی  ئــاًرووى ئــاێرذۆ  کو:  -1

هەهــدی ضــەًەًدەجی  چاپشــاًەی خــاًی  چــاپی یەكەم  
 .2013دهۆ   

ــی  -2 ــوردی  ذەکوفی ــاًی ك ــٌەی زه ــوردوى تٌچی ــٌەچەكەی ك ت
زودە  چـــاپەهەًی ضـــەییدیاى   کوەهثـــی  کو: ذاهـــا فەیـــسی

 هەهاتاد.
پیرۆكەكاًی زهاًەکووًی  پرۆفیطـۆر کوریـا عـوهەر ئەهـیي   -3

 .2011دەزگای چاپ کو تاڵکوكردًەکوەی ئاروش  هەکولێر  
ــ -4 ــویص جــاى كــال ی  ححــرب وللتــاخ کوولطیاضــاخ وللتوی   ل

 .2008وێکولی  تیرکوخ   حثعط  ولج: د.حطي حوسحذرجو
ــۆ -5 ــی گ ــۆروى  ضــەرجەهی تەرهەه ــووًی گ روى  تەرگــی دی

 .1980یەكەم  چاپشاًەی كۆڕی زوًیاری عێروق  تەەدو  
دیـــووًی هەکوێًاخالیـــد  دیـــدوری جیهـــاًیی هەکوێًاخالیـــد   -6

 .2009دەزگای چاپ کو پەخػی حەهدی  
ــۆژی  تەغــی  -7 ــوردی  تەرگــی یەكەم  هۆرفۆل ــاًی ك ڕێسه

ًــاکو  د.ئەکوڕەحوــاًی حــاجی هــارف  چاپشــاًەی كــۆڕی 
 .1979زوًیاری عێروق  تەەدو  

ڕێسهــاًی كــوردی  پــۆی تێــدور  کو: د.ًەجــاذی عەتــدکوڵاڵ   -8
 .2009هەکولێر  

زهاى کو هسر کو كەلروکور  پۆی هیٌلە  کو: رەحین ضورخی   -9
چــاپی یەكەم  چاپشــاًەی کوەزورەذــی پەرکوەردە  هەکولێــر  

2000. 
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ــــاًی كــــورد  هەضــــعوکود هئەهــــوەد  کو: حەكــــین  -10 زه
كــاكەکوەیص  چــاپی یەكەم  چاپشــاًەی غــراى  ضــلێواًی  

2010. 
دوتەغـــــــثوکوًی جوگروفیـــــــایی  –زهـــــــاًی كـــــــوردی  -11

حەهەكەریوــــی  دیالێكرەكــــاًی  فــــۆود حەهەخورغــــید  کو:
 .1985(  تەەدو  حفاق عرتی آهەکوروهی  چاپشاًەی )

زهـــاًی كـــوردی لە ئاضـــراًەی ضـــەردەهێكی ذـــازەدو   -12
فەرهاد غاكەلی  دەزگای چاپ کو پەخػی ئاروش  چـاپی 

 .2011دکوکوەم  
ًەتەز  پـاهثێرگ   زهاًی یەك رذوکوی كـوردی  جەهـای -13

1976. 
فەرهەً ی تاغوکور  عەتاضی جەلیلیاى  دەزگای چاپ  -14

 .2004کو تاڵکوكردًەکوەی ئاروش  هەکولێر  
فەرهەً ـــی ئاریاًرـــا   د.هەکوروهـــاًی  تەرگـــی یەكەم   -15

 .2008هەکولێر  
 .2013كورد كێیە؟  ضۆروى حەهەڕەظ  لەًدەى   -16
(  زد  هطــعود هئوــد  چاپشــاًەی )ولئــوودلطــاى ولكــر -17

 .1987تتدود  
لیٌ ووفروًكـــای كـــوردی  كاهیـــار ضـــاتیر  چاپشـــاًەی  -18

 .2009ڕەًە  چاپی یەكەم  
ًاضیۆًالیسم کو ضەفەر  كـورد لە دیاضـ ۆرو  هەریـووى  -19

 کوریا قاًع.
کوغــەکووى  هەهــدی ضــەًەًدەجی  دوًػــ اە كردضــراى   -20

 .1392چاپی یەكەم  ضٌٌد   


