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لهنێوانههڵكهوتنوملمالنێیزارهكاندا
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لەنێوانزاروزماندا:
هیچزمانێکنییەلەزارىجیاجیاپێکنەهاتبێ،هەتاوەکوبوارىباڵوبونەوەى
و ئابوری و سیاسى ئیدارەدانى و تۆبۆگرافیا و دانیشتوان ڕووى لە زمــان
جیاجیا زارى بەسەر دابەشبوونى بــوارى بێ، بەرباڵوتر دیكهوه هۆكارهكانی
باشترتێدادهردهكهوێ،چونکەزمانەکەناتوانێهەتاسەروەکوخۆىبمێنێتەوە،
بۆیەبەتێپەڕینىڕۆژگارشێوەىجیاجیاىلێدەکەوێتەوەودواجارشێوەکان

چەمکىزاریانبەسەردادەبڕێت.

پەرتببن، و بڕبکەن زیاتر باڵوبونەوه و بەرفراوانبوون لە زارانــە ئەو هەتا
لە هێندەى دوورکەوتنەوەکە دەبێت. زیاتر یەکدى لە دورکەوتنەوەیان ڕادەى
فەرهەنگووشەودەستەواژەوشێوەىدەربڕینداڕەنگدەداتەوە،هێندەسەمتى
زمان ڕۆحى ناكات،چونکە زمانەکەدا ڕێزمانى  ئاقارى به جیاوازییەکانسهر
حهزیبەرنگارییەکىخۆییلەمڕووەوەتێداهەیە،دوورکەوتنەوەىزارەکانبە
ئاراستەىجیاوازیلەڕێزماندازارەکانبەرەوزمانىسەربەخۆوجیاوازدەبات.

)10ل172–173(
یەکجەستەیی زمانێک زارەکانى کە تێدەگەین، زارەکــانــەوە دابەشبوونى لە
بە ئەگەر بۆیە زمانەکەن، نواندنى جیاجیاى شێوەى بەڵکو نانوێنن، زمانەکە
زمانەکە بڵێین:خودى دەکرێ ئەوا بیپێوین، بۆچوونەکانىسۆسێرەوە پێوەرى
زماندەنوێنێوزارەکانیشچاالکیىتاکەکان.واتەئەگەرکوردىخودىزمانەکە
بنوێنێت،ئەواهەریەکەلەکوردیىناوەڕاستوکرمانجىولوڕىوهەورامى

چاالکىتاکەکانىزمانەکەن،بۆپهیوهندیزاروشێوهزارهكانیشههمانشتن.
لەگەڵ جوگرافى ناوچەیەکى و سنوور و ژینگە بە ئــەوەى لەگەڵ زارەکــان
مۆڕفۆلۆژى و جیاواز زمانى فەرهەنگێکى و ئەکسنت بە جیادەکرێنەوە یەکدی
وسینتاکسێکىتاڕادەیەکجیاوازیشلەگەڵیەکجیادەکرێنەوە.ئەمجیاوازییە
لەچوارچێوەىسنوورىدەوڵەتویەکەىسیاسىوئیداریداهەمیشەزارەکان
دەخاتەناوکێشەوملمالنێىبوونبەزمانىستانداردوفەرمى،کەلەزمانەوانیدا

بەکێشەيانملمالنێىزارەکانناسراوە.
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کێشەىنێوانزارەکان:
زارەکانیش فرەزمانیدا کۆمەڵگایەکى لە زمانەکان بەریهککەوتنى هاوشێوەى
زمانى ببێتە و بکات زمانەکە نوێنەرایەتیى کامەیان کە ئەوەى ملمالنێى دەکەونە
ستاندارديانفەرمىلەڕوىنووسینوخوێندنەوەوکارگێڕىودەوڵەتدارىو

بازرگانىودەستورىو....تد.
هەمیشە ملمالنێوە، دەکەونە یەکديدا لەگەڵ زارەکانى کە کۆمەڵگایەکدا هەر لە
بەریهککەوتنیاندووئەنجامىلێدەکەوێتەوە،بۆنمونەلەکۆمەڵگایەکدائەگەردوو

زارهێزىملمالنێکردنیانلەئەوانەىدیکەمکومتربێ:
1-یانزارەکانوەکیەکدەڕۆنوگەشەدەکەنوناکەونەژێردەستەاڵتو
ئیدارى، ئەوەىهەردووکیاندەستەاڵتێکىسیاسى، بەهۆى یەکدیەوە، کاریگەریی

بازرگانى،ئەدەبی......تدلهپشته.
لهڕووی یهكێكیان نهبوونو یهكدا ئاستی له ئهگهرههردووزارهكه یان -2
دهستهاڵتوهێزوكاریگهریوبواریڕۆشنبیریوئهدهبییاتهوهبههێزتربوو،ئهوا
ژێر دهیخاته و دهسهپێنێت دیكهدا ئهوهی بهسهر ههژمونیخۆی دهستهاڵتدارهكه
باڵیخۆیهوه،بهمهشدهستهاڵتدارهكهڕوهوستانداردوفهرمیبوونههنگاودهنێتا

دهچهسپێویهكالدهبێتهوه.)10ل181(.
لهبنهڕهتدالهكێشهینێواندووزاریزمانێكدادووبابهتیوهك)جیابوونهوهی
)8ل115( ههن و بهرچاودهكهون زمانی( پهیوهستیی یان )یهكانگیریی و زمانی(

چونكهلهیهككاتدادووزارهكه:
1-نوێنهرایهتییزمانهكهدهكهنوبهمهشپهیوهستییهكیزمانییانلهگهڵیهك

ههیهودهبێت.
2-بهاڵمئهگهرملمالنێینێوانیانبۆدرێژهدانبهملمالنێیهكهسهربكێشێویهكیان
نهكهوێتهژێردهستهاڵتیئهوهیدیكهوه،ئهوابێگوماندوورنییهجیابوونهوهیزمانی
لهم حاڵهتی سهربهخۆ. زمانی ببنه ئاییندهدا له ڕۆژگــار تێپهڕینی به و ڕووبــدات
جۆرهلهسنورهسیاسییهبهزۆردهستكردهكانداڕوویانداوه،ههربۆنمونه:كاتێك
واڵتهكانیناوسنورییهكێتییشۆرهوییپێشانلهدوایههڵوهشانهوهییهكێتییهكه
سهربهخۆییخۆیانجاڕدازارهكانیشبوونهزمانیسهربهخۆ،كهتائهوكاتههربه

زارێکیزمانیڕوسیدهژمێردران.
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لهڕوانگهیناوچهودهستهاڵتدارییهوه پێیهدهكرێملمالنێینێوانزارهكان بهم
بینراوه زارهكاندا ملمالنێی مێژوی له كهتوارهی ئهو بهپێی بپێورێت. و لێكبدرێتهوه
ئیداریوڕۆشنبیریو بهدهستهاڵتداریهتییسیاسی،فهرمانڕهوایی دهركهوتوه،كه
ئهدهبییناوچهیهكزارێكبهسهرزارێكیدیكهدازاڵبووهوزارهكهیكردۆتهزمانی
ناوچهكه.زاریپاریسبههۆیدهستهاڵتداریهتییحكومهتیپاریسبوتوانی فهرمی
بهسهرههموزارهكانیدیكهیسنوریدهستهاڵتداریهتییفهڕهنسازاڵببێت،ههروهها
زاریلهندهنبهههمانشێوه.لهمێژوویعهڕهبهكانیشدازمانیتیرەیقوڕهیشله
دوایهاتنوباڵوبوونهوهیئایینیئیسالمودواتریشدابهزینیقوڕئانبووهزمانی
فهرمیعهڕهبوتوانیبهسهرتهواویزارهكانیدیكهیناوچهكهزاڵببێت،لههۆكاری

ههرهسهرهكییهكانیشئهوهبووه،كهزمانیقوڕئانبووه.)7ل80–84(.
لهالیهنیكاریگهرییئهدهبیوڕۆشنبیریشهوهنموونهیئهوهلهمێژوویكێشهینێوان
زاركانداههیه،كهواههڵكهوتوهزارێكلهڕوویڕۆشنبیریوئهدهبییهوهبههێزتربووه
فهرمی زمانی ببێته خۆی و ببهزێنێ كۆمهڵگاكه سنوری دیكهی زارهكانی توانیویهتی
ناوچهكه،بێئهوهیزمانیدهستهاڵتیناوچهكهشبێ،ههروهكوئهوهیپێشدروستبوونی
دهوڵهتیتازهیئهڵمانیالهسهدهیشانزههمدابهرچاودهكهوێ،كهزاریسهكسۆنیتوانی
بهههمانشێوه ئهڵمانیادازاڵببێ،ههروههازمانیتۆسكانیش بهسهرزارهكانیدیكهی
توانیبهسهرزارهكانیدیكهیئیتاڵیاداسهربكهوێت،بهرلهدروستبوونیدهوڵهتیتازهی

ئیتاڵیالهدوایسهدهیچواردهههمیزایینییهوه.)10ل182(.

لهزارهوهبۆزمانیفهرمی:
بهپێیهۆكارهكانیسهرهوهههركاتێكزارێكملمالنێیهكهیلهگهڵزارهكانیدیكه
بهههرهۆكارێكلههۆكارهكانبردهوهئیدیههڵدهكهوێوبهفهرمینوێنهرایهتیی
زمانههاوبهشهكهینێوانیاندهكات،بهمهشئامێزوباوهشیبۆگرنگیپێداندهكاتهوه
وڕێزمانهكهیدهنووسرێتهوه،چونكهتاوهكوئێستاشیلهگهڵدابێجیاوازییههره
سهرهكینێوانزاروزمانرێزمانهكهیانه،هیزارهكانتهنیالهئاوهزیئاخێوهرهكاندایه،
خۆئهگهرنووسرابێتهوهشلهچوارچێوهیلێكۆڵینهوهزمانهوانهوانییهكاندایهوبۆ
پێوهپابهندبووننییه،بهاڵمهیزمانلهزارهفهرمییهكهیهوهدهنووسرێتهوهوكۆی

كایهكانیكۆمهڵگاپێیهوهپابهنددهبن.
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ئهوهی دوای دهنووسرێتهوه و وهردهگیرێ لێ زمانهكهی ڕێزمانی زارهی ئهو
شێوهی دهبێته كۆمهاڵیهتییهوه زمانهوانیی ڕوانگهی له فهرمییهوه قالبی دهچێته
بهرزیانسهرهوهیزمانهكهوشێوهكانیدیكهشنزم.بۆئهممهبهستهفێرگسۆن
بۆ كۆمهاڵیهتیدا زمانهوانیی چوارچێوهی له زمانی جیاوازهكانی شێوه جیاوازیی
چۆنیهتییمامهڵهكردنلهگهڵزاروشێوهكانیدا،لهژێرنۆناونیشانداوردكردۆتهوه،
كهبریتینله:ئهرك،پایه،میراتیئهدهبی،فێربوون،پێوانه،جێگیری،ڕێزمان،فهرههنگ

وفۆنۆلۆژی.)9ل58(.
لهبۆچوونوتیۆرهكانیهابرماسهوهدهكرێبۆئهوهبچین،كهچهندبنهمایهك

بۆبهفهرمیبوونههن،وهك:
1-نهریتهدهستورییهكهی،كهخۆیلهسهكۆیپهرلهمانیدادهبینێتهوه،ئهویشبه

نووسینهوهیتهواویبڕیارویاساكانبهشێوهفهرمییهكه.
2-كهلتورهفهرمییهكهی،كهسهكۆههرهدیارهكهیالپهڕهونووسراویبواره

ڕۆشنبیرییهكانن.
3-نهریتهدهوڵهتدارییهكهی،كهخۆیلهبهكارهێنانیلهدامودهزگادهوڵهتییهكاندا

دهبینێتهوه.
4-نهریتهسیاسییهكهی،كهخۆیلهپهیوهندیوگفتوگۆسیاسیوههمهالیهنهكانی

گروپوحیزبهكاندهبینێتهوه.)6ل33-32(
5-دهكرێمیراتیئهدهبیشبههۆكاروڕووكارێكیههرهسهرهكیئهوفهرمیبوونه

دابنرێ.
ههرچهنده بهكاربهێنرێن یهكدیش شوێنی له ستاندار و فهرمی زمانی ئهگهر
جیاوازیشن،ئهواناكرێههستبهوهنهكهینكهنابێزمانینهتهوهییوزمانیفهرمی
تێكهڵبهیهكبكهین،چونكهههموكیانێكیسیاسییاندهوڵهتزمانێكیفهرمیبۆ
و.... یاساكان نوسینهوهی و دهوڵهتییهكانیخۆیوخوێندن كارڕاییه و ڕاییكردن
تدههیه،بهاڵمبهپێیئهوهیكهههموونهتهوهیهكمهرجنییهسنووروقهواری
سیاسییسهربهخۆیههبێت،بۆیهئهوانزمانینهتهوهییخۆیانههیه،بهاڵممهرج

نییهلهوسنورهجوگرافییهیتێیدادهژینئهگهرنیشتمانیشبێفهرمیبێت.
الیهنه بۆ شێوازێك دواجــار ئیدی دهبــاتــهوه، ملمالنێیهكه ــك زارێ كاتێك هــهر
فهرمییهكهیوهردهگرێوههڵدهكهوێ،كهههڵكهوتئیدیدهقدهگرێ،كهدهقیگرت،
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مهرجنییهخهڵكلهكاتیئاخاوتنیئاسایینێوانخۆیانداقسهیپێبكهن،ههروهها
هۆی به دهبــا، پێشهوه بــهرهو خۆی خۆی و جێگیرهوه و وشك قالبێكی دهچێته

تۆماركردنهوهكهمترڕووبهڕوویگۆڕانوگۆڕانكاریدهبێتهوه.
نمونهیههرهباوكهلهمڕوهوهلهچوارچێوهیئهمنۆئهركهداجهختیلهسهر
بكرێتهوهئهوهیه،كهكاتێكمنداڵلهدایكدهبێزمانلهژینگهكۆمهاڵیهتییهكهیهوه
چوونه لهگهڵ دواتر و نزمهكهیه شێوه كۆمهاڵیهتییهكه ژینگه زمانی وهردهگــرێ،
خوێندنگابهشێوهبهرزهكهیزمانهكهئاشنادهبێودواجاروهریدهگرێ.خوێندنو
نووسینودامودهزگاكانیدهوڵهتلههۆیهههرهسهرهكییهكانیپشتبهفهرمیكردنی

زارهكاننلهملمالنێیزارهكاندا..

زمانیفهرمیوزمانیئاخاوتن:
كاتێكلهملمالنێیزارهكاندازارێكبهههرهۆكارێكبێتبهسهرزارهكانیدیكهدا
زارهكانی تــهواوی دهتوانێ زاره ئهم نییه ئهوه مانای دهیباتهوه، و سهردهكهوێ
دیكهلهناوببات،چونكهههموزارهكانبهڕادهیهكپهیوهستییههمانزمانییانله
ئهو ئهوهندهههیه،كه بهاڵم نێواندادهبێوههمویانشێوهیجیاجیایزمانهكهن،
له زارهیزاڵدهبێدهبێتهزمانیفهرمیدهوڵهتهكهونوێنهرایهتییزمانهكهدهكا
الیهنهجیاجیاكانیژیانیدهوڵهتداریوهكو:نووسین،دهستورویاساكان،خوێندن،
كارگێڕی،دبلۆماتیوپهیوهندیینێودهوڵهتی،بازرگانی،كۆڕوكۆبونهوهفهرمییهكان،
ڕاگهیاندن،چاپوچاپهمهنی،ئهدهبییات،ڕیكالم،نوسینیسهردراوو......تد.لهپاڵ
ئهمهشدازارهكانیدیكهههریهكهیلهشوێنیجوگرافییخۆیانلهڕهوتیئاسایی

خۆیانوهكزمانیئاخاوتن)دایك(بهردهوامدهبن.
لهالیهكیدیكهوهئهوزارهیلهملمالنێیزارهكانداسهردهكهوێودهبێتهزمانی
فهرمی،لهچوارچێوهیهكیدیاركراودادهقدهگرێودهچهسپێوبهڕادهیهكیزۆر
ئاخێوهری خهڵكانهی ئهو ڕۆژگــار درێژایی به بهاڵم نهگۆڕهوه، دۆخێكی دهچێته
زارهكهنمهرجنییهبهههمانشێوهیشێوهفهرمییهكهبدوێن،چونكهزمانهفهرمییهكه
لهگۆڕانوگۆڕانكارییهوهدووردهبێبهپێچهوانهیئاخاوتنیخهڵكییهوه،كهههمیشه

ناتوانێخۆیلهبهرسهمتیگۆڕانوگۆڕانكارییهكانبگرێودهگۆڕێ.
دوایئهوهیزاریخهڵكیپاریسبهسهرزارهكانیدیكهداسهركهوتووهكوزمانی
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نووسینوخوێندنچهسپاودهقیگرت،ئهگهرئێستالهگهڵئهوزارهیخهڵكیههمان
شارقسهیپێدهكهنبهراوردبكهیدهبینیجیاوازییهكیزۆریانلهنێوانداههیهو
فهرمییخهڵكی ئاخاوتنی ئاخاوتن.ههروهكزمانی زارهقسهناكاتوهك بهو كهس
لهندەنزۆرجیاوازهلهوشێوهفهرمییهیئینگلیزیههیهتی،تهنانهتجیاوازییهكهوای

لێهاتوهپسپۆڕانفهرههنگێكیتایبهتبهوجیاوازیانهدابنێن.)10ل185(.
نموونهیههرهزهقیدوركهوتنهوهیزمانلهئاخێوهرانییهوهبههۆیئهوچهسپین
ونهگۆڕاویهوهئینگلیزییه.زۆرجارسهرنجیوالهخهڵكیپسپۆردهبیسینكهله
ئاییندهداڕهنگهئینگلیزییهكهیئێستائهوڕۆحهیتێدانهمێنێوزیاتروهكوزمانێكی
جیهانیبۆپهیوهندییهكانوبازرگانیودپلۆماسیوتهكنۆلۆجیاوزانستبمێنێتهوه

وبهكاربهێنرێ.
ئهدهبییهكان زمانه وایــه پێی مولـلهر ماكس زمانهوه گیانی و ڕۆح بــارهی له
دهستكردنوژیانیڕاستهقینهوسروشتییزمانلهزارهكانیدایه.)11ل489(ههر
ئهمهشیهكێكلهوهۆكارانهبوو،كهوایلهبونیادگهرهكانیئهمهریكاكردپشتله
ناوڕۆحیزمانهكانیانو ئهوڕوپیبكهنوبچنه بونیادگهریی شێوازیكاركردنی
لهڕێیسهرنجدانوتۆماركردنهوهبگهنهڕاستییڕێزمانهكهیان،ئهمكارهیئهوان

تیۆریمۆڕفیمودابهشكاریلێكهوتهوه.


هۆیهكانیملمالنێیزارهكان:
لهملمالنێیزارهكاندا،سهركهوتنیزارێكبهسهرزارێكیدیكهداپشتبههۆكارێك

یانزیاتردهبهسترێ،كهلهمخااڵنهیخوارهوهداخراونهتهڕو:

یه كه م: ده سته اڵت )سه ربازی و سیاسی(:
زار بهرچاوكهوتون، زارهكاندا ملمالنێی مێژووی له نمونانهی ئهو بهگوێرهی
ههبووهلهسۆنگهیدهستهاڵتیسهربازیوسیاسییهوهملمالنێیهكهیبردۆتهوهو
بولگاریوسڕبی توانیویهتیبهسهرزارهكانیدیكهداسهركهوێ.زمانیچیكیو
لهسهردهمییهكێتییشۆرهویدابهزارێكیزمانیڕوسیدهژمێردران،بهاڵمدواتر
بوونهزمانیفهرمیلهچوارچێوهیدهوڵهتهكانیاندادوایئهوهیلهژێردهستهاڵتی

یهكێتییشۆرهوییداهاتنهدهرهوهوسهربهخۆییخۆیانوهرگرت.



زمان و زار14

زمانیئیسپانییئێستاپێشئهوهیببێتهئهوزمانهفهرمییهیئێستازمانیئهو
چینهسهربازییهبووكهدژیعهڕهبهكانیئیسپانیاوهستانهوهواتهقشتالییهكان،دواتر
لهگهڵسهركهوتنیانزمانهكهشیانلهسهربنهمای)خهڵكلهسهردینیڕابهرهكانیانن(
له یهكێكه بنهڕهتدا له كه ئیسپانیا، دهستهاڵتداریهتیی سنوری فهرمی زمانی بووه

لقهكانیالتینی.
بهههمانشێوهزمانیڕۆمانیشپێشئهوهیببێتهزمانیفهرمیوهكتێكهڵهیهكلهچهند
زارێكیالتینیپێشسهرههڵدانیئیمپڕاتۆریهتهكهیڕۆماوبههۆیئهوسهركهوتنانهی
سوپایڕۆمانیبهدهستیهێنانلهجهنگهكانوفراوانبوونیقهڵهمڕهوییئیمپراتۆریهتهكه

ئهوزارهبووهزمانیفهرمیدهستهاڵتداریهتییئیمپڕاتۆریهتهكه.)7ل81(.

دوه م: ئایین:
ئایینبهیهكێكلههۆكارهكانیزاڵبوونیزارێكبهسهرزارهكانیدیكهیههمان
زاره زاڵبونی زهق هــهره نمونهی زارهكــانــدا. نێوان ملمالنێی له دادهنــرێ زماندا
چاكسازییه بزوتنهوه هۆی به التینیدا زمانی بهسهر ئهڵمانهكانه نهتهوهییهكانی
ههڵگهڕایهوه ئهڵمانیا كاسۆلیكی كلێسای له لۆثهر كاتێك لۆثهر. مارتن ئاینییهكهی
بهمهبهستیدروستكردنیبزوتنهوهیهك،كهدواتربهبزوتنهوهیچاكسازییئایینی
ناسرا،یهكهمكارههوڵیدائهنجامیبدابۆئهوهیبزوتنهوهكهیپێبباتهناوخهڵكهوه
خهڵكی. زمانی سهر بۆ التینییهوه زمانی له بو )ئینجیل( پیرۆز كتێبی وهرگێڕانی
ئیدیلهوكاتهوهخهڵكبهشێوهیهكبهوزمانهیبۆیوهرگێڕدراوهپهیوهستبوون
تاگهیشتهئهوئاستهیئهوزارهبهتهواویلهناوخهڵكداوهكزمانینووسینو

خوێندنهوهبچهسپێوببێتهزمانیئهدهبییههمووئاڵمانزمانهكان.)1ل104(.
پێشتریشئهوزمانهیقورئانیپێدابهزی،كهلهبنهڕهتدازاریهۆزیقوڕهیشی
ناوچهیمهككهبوههرلهمڕێگایهوهبووهئهوزمانهفهرمیوستانداردهیكهئێستا
و دهستوری و نووسین و فهرمی زمانی وهكو عهڕهبی دهوڵهتی بیست له زیاتر
دبلۆماتیكاریپێدهكهن،چونكهدوایهاتنیئیسالمعهڕهبهكانتوانیانههموتیرهو
هۆزهكانیانلهنیوهدورگهیعهڕهبكۆبكهنهوهوخۆیانڕێكبخهن،پاشانلهژێر
ئااڵیئیسالمداچوونهناوسنوریدهوڵهتێكهوهوعهڕهبییقوڕهیشییهكانیانبههۆی

قوڕئانوئایینهكهیانهوهكردهزمانیفهرمیوستانداردیدهوڵهتهكه.)1ل81(.
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ههڵبهێنجرێ سهرنجێك دهكــرێ ســهرهوهدا نمونهیهی دو لهم ووردبــونــهوه له
ئایینییهوه چاكسازیی بزوتنهوهیهكی له ئهڵمانی زمانی ئهگهر كه ئهوهیه، ئهویش

كهوتبێتهوهئهوازمانیقوڕئانلهچهندڕووێكهوههاتووه:
1-عهڕهبیزمانیئایینهوئایینیشبۆتهكۆڵهگهیالیهنیگیانییمرۆڤیموسڵمان.
زمانیباڵوكردنهوهیئایینهكهبووهلهڕوویباڵوكردنهوهیشهریعهتوشیكردنهوه
وڕاڤهكردنیقوڕئانوزانستهكانی،ههرئهمهشوایكردوهكهئهودهوڵهتانهیبه
ئایینئیسالمنوهكزمانیدوهمسهیریعهڕهبی به بهاڵم نین، ڕهگهزعهڕهبیش

بكهن،لهناوئهودهوڵهتانهئێراننمونهیهكیزهقه.
2-لهگهڵئهوهیعهڕهبیزمانیئایینیئیسالمه،ئایینیئیسالمیشخۆیلهخۆیدا
لهمهدینەدابهدرێژایی فهرمانڕهواییهئیدیدوایدروستبوونیدهوڵهتیئیسالمی
ڕۆژگارئهمفهرمانڕهواییهچلهشێوهئایینییهكهیسهردهمیپێغهمبهروخهالفهتچ
لهشێوهمۆدێرنهكهیداوهكودهوڵهتینهتهوهیی،ئهوشێوهزمانهوهكزمانیفهرمی

ههربهردهوامبووه.
3-لهدواینهمانیدهوڵهتیئیسالمیشڕاستهوخۆئهوزمانهفهرمییهبۆتهزمانی

گوزارشتكردنلهنهتهوایهتی)عڕوبه(.
بهمپێیهزمانیعهڕهبیلهیهكهۆكارهوهكهئایینبووهچهندهۆكارێكیدیكهشی
ههرلهڕێیهۆكاریئاینییهوهبونهتهههوێنیزاڵبونیئهمشێوهزارهیعهڕهبوهكو

زمانیفهرمی.

سێیه م: ئه ده بییات و ڕۆشنبیری:
لهپاڵهۆكارهكانیدیكهوه،ئهدهبوڕۆشنبیریشیهكێكنلههۆكارهكانیدیكهی
بردنهوهی لهسهر زهق ههره نمونهی دیكهوه، زارهكانی بهسهر زارێك زاڵكردنی
ڕۆشنبیرییهوه و ئهدهبییات هۆی به زارێكهوه الیهن له زارهكــان نێوان ملمالنێی
ئهوزارهیه،كهههریهكهلهئهفالتۆنوئهرستۆپییاننووسیوه،زارهكهبریتییهله
زاریخهڵكیئهتیكالهسهدهیچوارهمیپێشزانییهوه،چونكهبۆتهزمانیفهرمی
زیاتر درێژایی به واته زایینی، نۆیهمی تاسهدهی یۆنانی فهلسهفهی باڵوبونهوهی
لهدهسهدهزمانیفهرمیفهلسهفهوزانستهكانبووه،تهنانهتدوایباڵبوونهوهی
ئهوزارهلهڕێیفهلسهفهییۆنانییهوهبۆكهنارهكانیئاسیایبچوك،كهئایۆنیاپێی



زمان و زار16

گوتراوهزمانیفهرمیئایۆنیابووه،كههیرۆدۆتسبهرههمانیخۆیپێنووسیوه.
زاری له بریتییه بنهڕهتدا له ئیتاڵیاش تازهكهی زمانه شێوه ههمان به ههروهها
ناوچهیفلۆڕهنسایانئهوزارهیكهههریهكهلهدانتیوپتراركبهرههمهكانیانپێ

نوسیوهتهوه.)7ل82(
بهگوێرهیئهمهلهزاڵبوونیئهمزارانهدائهدهبوهونهروفهلسهفهوزانست

هۆكاریسهرهكین.

چواره م: ڕووكاری كۆمه اڵیه تی و چینایه تیی زاری زاڵ:
یهكێكلههۆكارهكانیدیكهزاڵبوونیزارێكبهسهرزارهكانیدیكهلهڕووكاره
كۆمهاڵیهتیوچینایهتییهكانیخودیزارهكهوهسهرچاوهدهگرێ،واتهئاستیپلهی
زمانی نمونه: بۆ زارهكــه. بوونی زاڵ هۆكاری بۆته كۆمهڵگا چینێكی كۆمهاڵیهتی
و كۆن ئهنگلۆسهكسۆنی له تێكهڵهیهكه كه )مایدالندز( زاری له بریتییه ئینگلیزی
نۆرمانوفراوانبوونیبهچهندههاوشهیوهرگیراولهزمانیگریكیوڕۆمانیو
التینی.ئهمزارهبۆتهزمانیشاریلهندهنوكۆمهڵگایبااڵیلهندهنلهڕوویئاستی
كۆمهاڵیهتییهوه.ههروهكزمانیڕوسییئێستابریتییهلهزاریكۆمهڵگایمۆسكۆ
وهۆكاریئهمهشوهكلهسهرچاوهكانهوهباسكراوهبۆ)لیمۆنۆسۆف(یشاعیر
دهگهڕێتهوه،كهبهرههمهكانیخۆیبهوزارهنووسیوهودواترزۆربهیشاعیرهكان
وخهڵكیكۆمهڵگایمۆسكۆوهریانگرتوهوپهیڕهویانكردوهتابۆتهزمانیفهرمیی
دهوڵهتهكه.)7ل83(.وێڕایههمووئهمانهیسهرهوه،هۆكارهكانیزاڵبوونیزارێك
بهسهرزارهكانیدیكهلهكێشهوملمالنێینێوانزارهكاندادهكرێلهیهكهۆكارهوه
بێیانلهچهندهۆكارێكهوه،سروشتیملمالنێیهكهوكۆمهڵگاكهدهزانێ،بۆیهههر
لهسروشتی دهدا، زارهكانی نێوان ملمالنێی به دیاركراو كۆمهڵگایهكسروشتێكی

ملمالنێیهكهشهوههۆكارهكاندهردهكهون.

ههڵكهوتنیزارێكلهنێوانزارهكاندا:
و ههیه زمانهوانییهكاندا لێكۆڵینهوه له ــان زارهك ملمالنێی چهمكی ههرچهنده
ئهوهشدا لهگهڵ بهاڵم باسكردوه، ملمالنێیهكهیان ڕوكارهكانی و هۆ سهرچاوهكان
نێوان له نابینرێوزارێك نێوانزارهكانیزمانێكدائهوملمالنێیه له ههندێكجار
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زارهكانیدیكهداههڵدهكهوێ.ههڵكهوتنیزارهكهچهندهۆكارێكیلهپشتدهبێو
بوارودهرفهتیگونجاوولهباریبهدرێژاییڕۆژگاربۆههڵدهكهوێلهگهڵبوارو

دهرفهتهكهدائهویشههڵدهكهوێوبهرگێكیفهرمیوستاندارددهپۆشێ.
لهگهڵ زیاتر ههبووه ڕابـــردودا له كوردیدا زمانی زارهكــانــی نێوان له ئــهوهی
چهمكیههڵكهوتندادێتهوهولهگهڵچهمكیملمالنێداتێكدهگیرێ،بهاڵمئهوهیئێستا
خهریكه دهبینرێت میریدا دامودهزگاكانی و خوێندن مهنههجهكانی به باشوردا له
بابهتهكهسهربهجوغزیملمالنێدادهكا.بۆئهممهبهستهیسهرهوهچهند سهمتی
زاره ئێستای و ڕابردوو پێوهری به زارهكاندا ههڵكهوتنی بارهی له ڕووكارێكمان

كوردییهكانداخستۆتهڕوو،كهبریتینله:

یه كه م: له  سه رده می ده سته اڵتی میرنشینه  كوردییه كان و ئه ده بییاته وه :
و ئیمپراتۆریهتیسهفهوی نێوان له كوردستان دابهشبوونی و چاڵدیران دوای
عوسمانی،كوردستانكهوتهچوارچێوهیدهستهاڵتداریهتیمیرنشینهكانهوه.لهژێر
دهستهاڵتیههرمیرنشینێكدازارێكبهتایبهتیزاریئهوناوچهیهیمیرنشینهكهی

تێدادهستهاڵتداربووههاتۆتهپێشهوه.
ئهو لهگهڵ بۆتانداكرمانجی میرنشینی لهسهردهمی و لهسهدهیشانزهههمدا
مهالی وهكو ئهوسهردهمه وشاعیرانی ئهدهب و نووسین زمانی بۆته میرنشینه
جهزیریوئهحمهدیخانیوفهقێیێتهیرانبهرههمهكانیخۆیانبهوزارهنوسیوهتهوه
وتهنانهتبوونهتهبنهمایداڕشتنیئهدهبیاتیكالسیكییكوردیبهوزاره.)3ل34(.
لێرهتێبینیدهكرێئهوهیه،ئهمزارهئهگهرچیلهڕوویئهوهیوهك ئهوهی
زمانینووسینوئهدهبییاتلهگهڵدهستهاڵتیمیرنشینهكهداهاوتهریبڕۆیشتووه،
بهاڵملهگهڵكهوتنوشكستهێنانیمیرنشینهكهنهیتوانیوهزیاتربڕبكاولهسهرههمان
ڕێچكهبهردهوامبێوڕێڕهویمێژوییخۆیببڕێ،ئیدیئهویشدوایچارهنووسی

میرنشینهكهپوكاوهتهوه.
له جــاره ئهم بــهاڵم كرمانجی، دیكه جارێكی  جیهانیی یهكهمی جهنگی دوای
ڕۆژئاوایكوردستانبهشێوهیهكیپچڕپچڕهاتۆتهوهناوهوهوههوڵدراوهڕۆژنامه
بارودۆخی ژینگهو بههۆی ئهوهی لهبهر ئهمهش بهاڵم وگۆڤاریپێدهربكرێ،

تایبهتیئهمبهشهیكوردستاننهتوانراوهزۆربڕبكاوزووپوكاوهتهوه.
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دوایدروستبوونیدهوڵهتیتازهیتوركیالهسهردهستیئهتاتوركوبههۆی
توركیاودواتریش له ئهلفوبێیعهڕهبی قهدهغهكردنی بهالیڕۆژئاواو بادانهوه
زمانیكوردیبهگشتی،ئیدیئهوزارهتهنیالهچوارچێوهیئاخاوتنداماوهتهوهو
لهوهزیاترلهناوجهرگهیكوردستاندانهتوانراوهبچێتهسهرڕووپهڕیرۆژنامهو
گۆڤارودوتوێیكتێبهكان،بۆیهلهبهرئهوهزارهكهنهیتوانیوهقۆناغهمێژوییهكانی

خۆیبهتهواویببڕێوبمێنێتهوه.
لهڕۆژههاڵتیكوردستانیشدالهگهڵسهرههڵدانیمیرنشینیئهردهاڵنلهسنهبوار
بۆزاریگۆرانی)ههورامی(خولقاوهكهبتوانێههڵكهوێ،لوتكهیگهشهكردنیزارهكه
لهبواریگۆرانیوئهدهبییاتیخودیزارهكهدادهردهكهوێههروهكلهشیعرهكانی
خانایقوبادیوبێسارانیومهولهویوشاعیرهكانیدیكهدادهبینرێ،بهاڵمدیسان
بههۆیئهوبارودۆخهتایبهتییهیناوچهكهلهدوایكهوتنیمیرنشینیئهردهاڵنهوه
تێیكهوتوه،زارهكهنهیتوانیوهزیاتربڕبكاولهههورامانولهچوارچێوهیگۆرانیو

ئاخاوتنیخهڵكیداقهتیسبووه.)3ل35(.
پایتهختی گواستنهوه دوای تایبهتی به و بابان میرنشینی دهركهوتنی دوای له
میرنشینهكهبۆسلێمانیودهركهوتنیشاروهكسیمایهكیتازهیمیرنشینهكه،ئهو
زارهیپێیدهگوترێكوردییناوهڕاستلهشارهكهداجێیبهزارهكانیدیكهلهقكردوه

ووردهوردهبۆتهزمانیفهرمییمیرنشینهكه.
ئیستاش تا كه ناوهڕاستهوه، لهپشتكوردیی فهزڵیههرهگهورهوسهرهكی
كوردی( سالم، )نالی، بابان سێكوچكهكهی دهركهوتنی بهردهوامه، كاریگهرییهكهی
ئاقیهكهی دانا. زاره بهو ئهدهبییاتیكالسیكییكوردییان بناغهی بهردی ه،چونكه
جێبهجێكردنی بۆ ههنگاو یهكهمین وهكو نووسراوه زاره بهو ههر كه مهوالناش
به دیكهی تهكانێكی زمانیخۆی، به كۆمهڵگای كولتورییهكانی و گیانی داخوازییه
مزگهوتهكانیش و كاریگهرییحوجره مێژوییهكانیدا. قۆناغه بڕینی له داوه زارهكه

هۆكارێكیدیكهیبهردهوامبوونیئهوزارهنوهكڕووكاریخوێندنلهكۆندا.
بهمپێیهكوردییناوهڕاستمیراتێكیدووسهدساڵهیئهدهبییاتیلهمێژووی
كوردداپێنوسراوهتهوە،ههرلهكالسیكهوهبگرهتادهگاتهڕۆمانسیزموههوڵهكانی
نوێكردنهوهیشیعریكوردیلهدوایجهنگییهكهمیجیهانیهوهودواتریشڕێبازی

ڕیالیزموئهدهبییاتیڕوانگهوگروپودهستهكانیدیكهو...تد.
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لهگهڵتێپهڕینیڕۆژگارداكوردییناوهڕاستوردهوردهفۆڕمێكیمكومیبهشێوه
نووسینهفهرمییهكهیبهخشیوهوقۆناغهكانیستانداردبوونوفهرمیبوونیپێبڕیون.
كه لهوهدایه، دیكهی زارهكانی لهگهڵ ناوهڕاست كوردیی جیاكهرهوهكانی سیما
زارهكانیدیكهلهگهڵكهوتنیمیرنشینهكهیانبهواتایهكیدیكهدهستهاڵتهسیاسی
وسهربازییهكهخۆشیانكهوتونوپوكاونهتهوهوزیاتربڕیاننهكردووه،بهاڵمبه
بابانیشوێڕای ناوهڕاستدوایڕوخانوكهوتنیمیرنشینی پێچهوانهوهكوردیی

ئهوهیههربهردهوامبووهگهشهیكردووهومكوتربووه.
لهگهڵئهوهیئهگهرچیههریهكهلهكوردییناوهڕاستوكرمانجیوگۆرانیبه
هۆیدهستهاڵتیسیاسیومیرنشینییهوهبونهتهزمانیفهرمی،بهاڵملهپاڵئهوهشدا
هۆكاریدیكهشیانلهپشتبووهوهكئهدهبییاتوڕۆشنبیری،كوردییناوهڕاست
وێڕایئهوهیههریهكهلهمیرنشینیبابانوسۆرانیلهپشتبووه،ههروههابۆته
زمانینووسینوئهدهبیاتوزانستوزانیاریوچۆتهناوبهرنامهكانیخوێندنیشهوه،

لهسهردهمیخۆشیدالهپاڵعهڕهبیلهحوجرهكاندازمانیخوێندنبووه.

دوه م: له  سه رده می هاوچه رخدا:
له چونكه تــازهوه، دۆخێكی كهوته كوردستان جیانیی یهكهمی جهنگی دوای
و پێكهێنرا بهغدا و بهسڕه ویالیهتی دو ههر لێكدانی له عێڕاق دهوڵهتی 1921دا
دهیكرده كه موسڵ، ویالیهتی قاهیره كۆنگرهكهی ڕاسپاردهكانی و بریار بهپێی
خواروویكوردستان،بهبارێكیناوهخۆییداتێدهپهڕیتادواتربهچهندمهرجێكهوه
عێڕاقی دهوڵهتی به ئهویش 1925دا له نهتهوهكان كۆمهڵهی لیژنهكهی بڕیاری به
له مهحمود شێخ شۆڕشهكانی لكاندنی پێش لكێنرا. ئهوكاتهوه دروستكراوی تازه
مهحموددا شێخ دهستهاڵتی به دان دیاركراودا قالبێكی له دواتر تا چهخماخهیاندا
دانرا،ئهمهدهرتانێكبووههڵكهوتتاكوردییناوهڕاست،كهلهدوایمیرنشینی
فهرمیی زمانی به بووهوه بوو ئهدهبییات و نوسین فهرمی زمانی ههر سۆرانهوه
گۆڤارهكانی و ڕۆژنامه دهركردنی زمانی بووه دواتریش شێخ، حكومڕانییهكهی
حوكمیان ناوچانهدا لهو كه بهریتانییش، دهستهاڵتداریهتیی تهنانهت ســهردهم، ئهو
كردوه،ڕۆژنامهوگۆڤاریانههربهوزارهدهركردوه،لهسهروویههمووشیانهوه

)مێجهرسۆن(نوێنهریدهستهاڵتیبهریتانیالهناوچهكهدا.
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له كوردستان كۆماری دروستبوونی لهگهڵ و  جیهانیی دوهمی جهنگی دوای
مههاباد،دیسانكوردییناوهڕاستوهكوزمانیفهرمییدهستهاڵتداریهتییكۆماری
زمانی بۆته كۆمارهكهدا سنوری تهواوی له و كراوه لهگهڵدا مامهڵهی كوردستان
ڕۆژنامهش، و گۆڤار چهندهها دهركردنی وێــڕای كۆمارهكه، ئیدارهدانی فهرمیی
و دهنووسرێ زاره بهو ههر كوردستاندا بهشهی لهم لهگهڵدابێ ئێستاشی تا كه

دهخوێنرێتهوه.
دوایئهوهیلهسهرهتایشهستهكانداشۆڕشیكوردیلهوجودیئهوهیكورد
بهشۆڕشیچواردهیتهمموزداناویبردوهههڵگیرا،ئهمزارهبۆتهزمانیفهرمیی
تهنانهت تهواویباڵوكراوهكانیشۆڕشههربهوزارهباڵوكراونهتهوه، شۆڕشو
بهوزارهبووهو ئازادكراوبوونههر ناوچانهیكه لهو خوێندنوخوێندهواریش
بهڕێوهچووه.دواینسكۆیشۆڕشی1961وتێههڵچوونهوهیكوردبهشۆڕشینوێ
ههمدیسكوردییناوهڕاستزیاترگهشهیكردوهوبۆتهزمانیفهرمییشۆڕشو

باڵوكراوهوچاپهمهنییهكانی.
لهدوایڕاپهڕینیشهوهتاسهرهتایدواههزارهكاندیسانههرئهوزارهزمانی
فهرمیئیدارهدانیدامودهزگاحكومییهكانبووهوتهواویبهرنامهكانیحكومهتههر

بهوزارهنوسراونهتهوه.

سێیه م: له  ڕووی دانپێدانانی ده وڵه تی عێڕاق و سه ركردایه تیی كورده وه :
له عێڕاقهوه دهوڵهتی به موسڵ( )ویالیهتی كوردستان خواروی لكاندنی دوای
1925بهپێیبڕیارێكیكۆمهڵهینهتهوهكان،دهبوحكومهتیعێڕاقلهبهرانبهرئهو
پێوهلكاندنهدادانبهمافهڕۆشنبیرییهكانیكورددابنێ.لهدوایسیییهكانیسهدهی
ڕابردوهوهكاتێكخوێندنبهزمانیكوردیكرایهوه،كوردییناوهڕاستكرایهزمانی
خوێندنلهناوچهكانیپارێزگایههولێروسلێمانی.،ئیدیلهوكاتهوهبۆتهزمانی
فهرمیخوێندنلهكوردستاندا.ئهمهوێڕایئهوهی،كهههرئهوزارهزمانحاڵیحیزبه
كوردییهكانبووهلهسهردهمیخۆیدالهدهركرنیگۆڤاروڕۆژنامهوچاپهمهنیو

باڵوكراوهكانیان.
دوایڕێككهوتنیسهركردایهتییشۆڕشیئهیلولوحكومهتیعێڕاقله1970
وڕاگهیاندنیبهیاننامهی11یئازاردهبووبهپێیڕێككهوتنینێوانیانخوێندنله
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پارێزگایدهۆكیشبكرێتهكوردی،ئهوهبووههندێكلهخهڵكیناوچهكهوحكومهتی
عێڕاقیشلهگهڵئهوهدابوونهكهكرمانجییهكهیسنوریدهۆكبكرێتهزمانیفهرمی
ناوچهكه،بهاڵمسهركردایهتییشۆڕشڕێیانبهوهنهداوهولهسهرئهوهكۆكبوونه،
كهكوردییناوهڕاستبكرێتهزمانیخوێندنونووسینلهناوچهیئۆتۆنۆمیدا،بهاڵم
دوایشكستیشۆڕشجارێكیدیكهعهڕهبیبۆتهوهبهزمانیخوێندنونوسین
ئهم پارێزگایدهۆكدا،وهكدهگوترێكهخهڵكیدهۆكخۆیانداوای لهسنوری

گۆڕانكارییهیانكردوهوئیمزاشیانبۆكۆكردۆتهوه.)3ل47-39(
ئهمهئهوهدهردهخاكهكوردییناوهڕاستبهدریژایینزیكهی200ساڵیڕابردوو
بهبهردهوامیزمانیدهستهاڵتداریهتیوئهدهبییاتونووسینوخوێندنبووه،ئهمهش

یهكێكهلهبنهماكانیههڵكهوتنوزاڵبوونیزارلهنێوانزارهكانیدیكهیزمانێكدا.

چواره م: له  ڕووی تایپۆلۆژییه وه :
لهڕوویجۆریزمانهكانهوه)Typology(ناتوانرێزمانیكوردیبخرێتهژێر
كامجۆریزمانهوهئهگهرلهبنزاروشێوهزاركانیهوهتێیبڕوانرێ،چونكهلهنێوان
كوردییناوهڕاستبهشێوهفهرمییهكهیوكرمانجیداجیاوازییزۆربهدیدهكرێ،
لێكبدهیتهوه لهڕویجۆرهوهكرمانجییهكه لهڕوویڕێزمانیشهوه.ئهگهر تهنانهت
ئهوازمانیكوردیبهرجۆریزمانهئهركییهكاندهكهوێ،چونكهئهمجۆرهزمانانه
كهیسیڕێزمانیانتێدازۆرباڵووباوه،كوردییكرمانجیشبهتهواویئهوسیفهتهی
پاراستوهوتیایداماوه،بهتایبهتیلهڕوویدۆخیڕهگهزوتهنانهتئێرگهتیڤیشهوه.
بهپێچهوانهوهئهگهرلهزمانیكوردییلهڕوانگهیكوردییناوهڕاستهوهوهربگرین
زمانه خانهی دهچێته زیاتر ئــهوا ئێستای بــاوهكــهی و فهرمی شێوه تایبهتی به
تێكچڕژاوهكان)Polysynthetic(هوه،چونكهیهكێكلهوتایبهتمهندیانهیئهوزاره
بهوشێوهفهرمییوباوهكهههیهتیئهوهیهكهكهیسهڕێزمانییهكانیتێداكاڵبۆتهوه
ناوهڕاست باوهكهیكوردیی بهمهشدهردهكهوێكهشێوه بهجێهێشتن، ڕادهی تا
لهنووسینداڕهوتێكیمێژوییبڕیوهولهڕوویتایپۆلۆژییهوهقۆناغهكانیگۆڕانی

زمانیبڕیوهوتاگهیشتۆتهسهرئهمشێوهدهقگرتوهیئێستای.
بهمپێیهدهكرێبگوترێگیرهكهكانیدۆخلهزارهكانیكوردیدیاروچاالكن،بهاڵم

بهپێچهوانهوهلهشێوهباوهكهیدائهمفۆڕمانهنابینرێن،ئهمهشدووشتمانپێدهڵێ:
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1-سهمتیزمانهكهههمیشهبهرهوئاقاریسادهییوئاسانبونڕۆیشتوه.
2-ئهگهرزمانیكوردیلهڕوانگهیئهوشێوهنوسینهفهرمییهیپێیدهگوترێ
كوردییناوهڕاستلێینهكۆلڕێتهوهبهزمانێكیشیوهزاریدهردهچێ،لێكۆڵینهوهش
لهكوردیلهژێرڕۆشناییزاروشێوهزارهكانیدازمانهكهدهخاتهچوارچێوهیزمانه
ئهركییهكان)2ل130-131(بهمهشدهردهكهوێكهئهمدهستبهردابونهیكوردیی
ناوهڕاستلهماوهیئهمدوسهدساڵهیڕابردولهمفۆڕمانهئهوهیسهلماندوه،كه

قۆناغهكانیبهفهرمیبونوستانداردبونیههنگاوبهههنگاوبڕیوه.

پێنجه م: له  ڕوی ئه لفباوه:
ئهوهیلهمێژووینووسینیكوردیبهمیراتماوهتهوه،كهبهوئهلفبایهنووسراوه
قۆناغێكی ئێستای ئاستهی ئهو گهیشتۆته تا بێگومان نووسیوه. پێیان عهڕهب كه
زۆریبڕیوهوقۆناغبهقۆناغیدهستكاریكراوهتاتهواوگونجێنراوه،وایلێهاتووه
چۆندهنوسرێودهگوترێههرواشبخوێنرێتهوه.ئهمهشسیماوجیاكهرهوهیهكی

دیكهیئهوزارهیهلهبڕینیقۆناغهمێژوییهكانیدا.
ههموزارهكانیزمانیكوردیئهمئهلفبایهیانبهكارهێناوه،تهنانهتدووبهیتییهكانی
باباتاهیریشههربهوئهلفبایهنووسراوهنهتهوه،كهیهكهمیندهقنلهمێژویئهدهبییاتی
كوردیداكهوتبێتنهدهستومێژویتۆماریكردبن.بهههمانشێوهبهرههمهكانی
ئهلفبایه بهو ههر ئێستا تا و بابان سێكوچكهكهی دواتریش و خانی و جهزیری
له كوردیدا له نووسین مێژووی درێژایی تۆماركراون.به و نووسراون و هاتوون
دووبهیتییهكانیباباتاهیرهوهتائێستازیاتردووئهلفبابهكارهاتون،ئهلفبایعهڕهبی
والتینی.لهكۆتاییبیستهكانوسهرهتایسییهكانیسهدهیڕابردوهوهبزوێنهكانی
كوردیلهجیاتیسهروبۆروژێریعهڕهبیوێنهوهێمایتایبهتیانبۆدانرا،ئهمهش
پێشكهوتنی سیستهمی و كوردی ڕێنووسی و زمان تایبهتمهندیی خۆیدا له خۆی
ئاستهی ئهو ئهلفبایهكهچۆته بهمهش دهردهخــا، كوردی یهكگرتوی ئهدهبی زمانی
چۆنگۆدهكرێبنوسرێ،چۆندهنوسرێههرواشبخوینرێتهوه.)3ل74-73(

لهڕوویمێژویسهرههڵدانوباڵوبونهوهیئهمدوئهلفبایهوهجیاوازییهكیزۆر
ههیه.ئهلفبایعهڕهبیلهدوایباڵوبونهوهیئایینیئیسالملهناوچهكهپهیدابووهو
بهدرێژاییئهمماوهیهشكوردبهههموزارهكانییهوهههربهوئهلفبایهنوسیویهتی،
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ئهلفبایالتینیشلهگهڵدروستبوونیدهوڵهتیتوركیایتازهلهسهردهستیكهمال
ئهتاتوركهوهله1923هاتۆتهكایهوه،ههربهوهۆیهشهوهباكوریكوردستانكهوتۆته
بهكارهێنانیئهمئهلفبایهوه.بهكارهێنانیئهمئهلفبایهلهتوركیامهبهستێكیسیاسی
لهپشتهوهبو،چونكهئهتاتوركدهیویستلهڕێیبهكارهێنانیئهمئهلفبایهوهسیما
ئیدی بكاتهوه، توركی كۆمهڵگای دهموچاوی له ئیسالمی خهالفهتی ئیسالمییهكانی
گۆڕینیئهلفباوهكڕوكارێكلهڕوكارهكانیسیاسهتیبهجێهێشتنیڕۆژههاڵتو

بادانهوهبهالیڕۆژئاوایانسیاسهتیبهڕۆژئاواییبونپهیڕهوكراوه.
دهركردنی بۆ كوردستان له التینییه ئهلفبا بهم كوردی نوسینی ههوڵی یهكهم
سهدهی چلهكانی سهرهتای بۆ سییهكان سهرهتای له دهگهڕێتهوه هاوار گۆڤاری

ڕابردولهالیهنجهالدهتبهدرخانهوهلهسوریا.
جیاوازییئهمدووئهلفبایهبۆچهندخاڵێكدهگهڕێتهوه:

و كوردی زمانی بۆ تێدایه كهموكورتی و كێشه ئهگهرچی عهڕهبی ئهلفبای -
نووسینیكوردی،بهاڵمتائهوپهڕیتواناگونجێنراوه،لهماوهیئهوقۆناغهمێژویانهی
بڕیویهتیدهستكاریكراوه،پاشخانێكیئهدهبیورۆشنبیرییزۆریپێبهجێماوهبه
شێوهیهككهتهواویئهدهبییاتیكوردیبهنووسینوخوێندنلهماوهیزیاترله

400ساڵیپێنووسراوهتهوه.
-ئهلفبایالتینیبهڕادهیهكئهلفبایعهڕهبیبهرههمیكوردیپێنهنووسراوهتهوه
وبهكارنههێنراوهئهمهلهالیهك،لهالیهكیدیكهوهئهوئهلفبایهیلهباكوریكوردستان
بهكاردههێنرێلهتوركییهوهوهرگیراوهولهبنهڕهتدابۆفۆنهتیكیتوركیخواستراوه
ودانراوه،بهبهڵگهیئهوهیئێستالهزمانیكوردیداچهنددهنگێكههنئهمڕۆله
كرمانجیدابههۆیبهكارهێنانیالتینیتوركیشێوێنراونبهبیانوویئهوهیكهگوایه

عهڕهبینوهكو)ح،ع(وهكخۆیاندهرنابڕدرێنونانووسرێن.)3ل83(.

بۆچیكوردییناوهڕاستزاڵه؟
بهپێیئهوسهرنجانهیلهمنوسینهداخستومانهتهڕوو،دهكرێبگوترێكوردیی
كوردیدا زمانی دیكهی زارهكانی ناو له خــوارهوه خااڵنهی ئهم لهبهر ناوهڕاست

ههڵكهوتوه:
1-ئهمزارهههرچهندهوهكوزارهكانیدیكهیزمانیكوردیبۆتهزمانیدهستهاڵت
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وئهدهبییات،بهاڵموهكوئهوانلهگهڵنهمانوكهوتنیدهسهتهاڵتداریهتییهكهنهكهوتوه،
بهڵكوههربهردهوامبووهوماوهتهوە،بهمهشبهڕهوتیمێژوییگهشهكردنیخۆیدا

چووه.
لهگهڵئهوهیزمانیدهستهاڵتوئهدهبییاتبووه،بۆتهزمانی 2-ئهمزاره
جیاجیای لهسهردهمی فهرمانڕهوایی و كارگێڕی و فهرمی نوسینی و خوێندن
كۆماری و محهمود شێخ حكومهتی دواتریش ســۆران، بابان، میرنشینیی وهكو
و نوێ شۆڕشی و ئهیلول شۆڕشی زمانی بۆته ئینجا مههاباد، له كوردستان
له ،1992 له دامهزراندنییهوه دوای له كوردستان ههرێمی حكومهتی دواتریش
دهستوریعێڕاقیدوای2003ههرئهوزارهنوێنهرایهتییزمانیكوردییكردوه

لهدهزگافیدڕاڵییهكاندا.
له و وهرگرتوه فهرمی بۆتهستانداردێكیكوردیشێوهیهكی كه زاره ئهو -3
ئاخێوهرانیدووركهوتۆتهوه،لهجوغزێكیفهرمیدانهبێخهڵكبهوشێوهنووسینه
و ستانداردبون به دیكهی قۆناغێكی بڕینی ئهمهش دهنوسرێ، پێی كه قسهناكا

فهرمیبوونه.
لهوشێوهنوسینهفهرمییه،نیشانهی 4-نهمانوكاڵبونهوهینیشانهكانیدۆخ
ئهوهیهكهقۆناغهمێژووییهكانیخۆیبڕیوه،نووسینوخوێندنبهمشێوهخوێندن

ونووسینئاسانتردهكاوقوڕساییناخاتهسهرخوێندكاران.
و ڕۆژنامه هوه 1991 دوای له كوردستانیش باكوری حیزبهكانی تهنانهت -5
كهناڵهكانیڕاگهیاندنوچاپهمهنییهكانیانبهوشێوهنوسینهیباشوریكوردستان

دهركردوهوباڵوكردۆتهوه.

تهنیابڕیارێكیسیاسیگهرهكه:
به نهبێ تێدا تایبهتمهندییهكانی ئهگهر زارێــك گرانه ئێستادا سهردهمهی لهو

بڕیارێكیسیاسیبیكاتهفهرمیوستاندارد،چونكه:
و دانیشتوان ژمـــارهی لهسهر زارێــك فهرمیكردنی به و ســتــانــداردكــردن -1

ئاخێوهرانینهوهستاوه.
2-بهڵكوپهیوهندییبهوبارودۆخهوهههیه،كهبۆیههڵدهكهوێوتیایداگهشهدهكا

وڕهوتوقۆناغهمێژووییهكانیخۆیدهبڕێ.
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به كه ههیه، ئهدهبییهوه و ڕۆشنبیری و فۆلكلۆری میراته بهو پهیوهندی -3
درێژاییئهوقۆناغهمێژویانهوهبهجێیدههێڵێ.

4-پهیوهندییڕاستهوخۆیبهوهۆكارانهوهههیهكهزهمینهیبۆڕێكدهخهن،وهك
هۆكاری:ئایینی،ئابوری،بازرگانی،سیاسی،ڕۆشنبیریو.....تد.)5ل212(.

ئاساییدا گهشهكردنكی به و تێدابن تایبهتمهندییانهی ئهو ههموو كه زارێــك
ڕۆیشتبێ،ئهوجائاساییهبهبڕیارێكیسیاسیوكارگێڕیبكرێتهستانداردوزمانی
ههڵكهوتن چهمكی به ئهمهش دهوڵــهت، دامودهزگاكانی كارگێڕیی و واڵت فهرمیی
پاساودهدرێ،پێچهوانهیئهمهسهپاندنه.ههربۆیهكاركردنبهدوزاریجیاوازیی
زمانێكبهخوێندنوچاپهمهنیوهۆیهكانیدیكهدهبێتههۆیجیابونهوهولێكدابڕانی
دووزارهكهودواتریشلێكدابڕانیمیللهتهكه،ئهمدیاردهلهزوهوهلهالیهنفهڕهنسی
وعهڕهبهكانداڕهتكراوهتهوهووازیانلهبهكارهێنانیزمانیناوچهیییانزارهكان
هێناوهوبهمهبهستییهكانگیریزمانیپهنایانبۆبهكارهێنانیزمانیئهدهبیبردوه.

)4ل73(.

به  كورتی :
دهستوری له ئــهوهی و فهرمییهكان زمانه یاسای جێبهجێكردنی زهمینهی له
عێڕاقدانوسراوهلهبارهیكوردییهوه،بهلهبهرچاوگرتنیواقیعیئێستایههرێمی
ئهوه نێوان له كوردیی زمانی نوێنهرایهتیكردنی كێشهی ئاییندهدا، له كوردستان،
له پێیدهخوێنرێودهنوسرێو بادینان لهسنووریسۆرانو ئێستا شێوهیهی
دهزگافهرمییهكانیدهوڵهتدابهكاردههێنرێ،بێلهبهرچاوگرتنیئهوهیئهوڕهوته
ئهوهی بڕیویهتی، ساڵ 200 له زیاتر درێژایی به ناوهڕاست كوردیی میژووییهی
و ستانداردی – جوت گرفتی دهكــا، كــوردی كردهیی نوێنهرایهتیی كه بڕیوهتهوه

فهرمیدههێنێتهپێشهوه.
كۆمهڵگا دیكهی كایهكانی ههمو وهك زارهكــه دوو و دهنێتهوه كێشهیهك ئهمه
لێ زۆری سهرنجی ملمالنێیه ئهم ناتهندروستهوه. ملمالنێیهكی جوغزی دهخرێنه
له خراپهكانی كاریگهرییه ئاییندهدا له بهردهوامبوونی بهدرێژایی كه دهكهونهوه،

بازنهی)جیابونهوهیزمانی(و)یهكانگیرییزمانی(دادهبینین.
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سه رچاوه كان:
تێبینی:لهناوهوهئهوسهرچاوانهیزانیارییهكانیانلێوهرگیراوهبهوژمارانهتۆماركراون،

كهلهڕیزبهندیسهرچاوهكانداههیانه.

كوردییه كان:
كوردی، زمانی گرفتهكانی و زمانهوانیی سهلیقهی )1999( عهزیز محهمهد حوسێن -1
باڵوكراوهكانیدهزگایچاپوپهخشیسهردهم،چاپییهكهم،چاپخانهیههواڵ،سلێمانی.
2-حهیدهرحاجیخدر)2010(تایبهتمهندییهمۆڕفۆلۆژییهكانیزمانیكوردیلهڕوانگهی
زانكیسهالحهدین– زمان، كۆلیژی ماستهر، نامهی زمانهكانهوه، پۆڕفۆلۆژیانهی پۆلێنی

ههولێر.
كــوردی، بێی و ئهلف و ــوردی ك زمانی ستانداردكردنی به )2008( سابیر ڕهفیق -3

باڵوكراوهكانیدهزگایچاپوپهخشیسهردهم،چاپییهكهم،سلێمانی.
و چــاپ دهزگــای كــوردی، زمانی و ڕێزمان بابهتێكی چهند )2001( شوانی ڕهفیق -4

باڵوكردنهوهیموكریانی،چاپخانهیوهزارهتیپهروهرده،ههولێر.
5-ڕهفیقشوانی)2009(زمانهوانی–كۆمهڵهوتارێك،دهزگایتوێژینهوهوباڵوكردنهوهی

موكریانی،چاپییهكهم،چاپخانهیخانی،دهۆك.
پهخشی دهزگایچاپو بۆكوردستان، فهرمی )2011(زمانی 6-غازیعهلیخورشید

سهردهم،چاپییهكهم،سلێمانی.

عه ڕه بییه كان:
7-انیسفریحه)1989(اللهجاتواسلوبدراستها،دارالجیل،الطبعةاالولی،بیروت،لبنان.

8-حاتمصالحالضامن)1989(علماللغة،منشوراتجامعةبغداد.
9-رالففاسولد)2000(علماللغةاالجتماعيللمجتمع،ترجمة:ابراهیمبنصالحبنمحمد

الفالي،منشوراتجامعةالملكسعود.
10-عليعبدالواحدوافی).....(علماللغه،الطبعهالتاسعة،دارنهضةمصرللطبعوالنشر،

القاهرة.
/ الدینحمیدي الثاني،ترجمة:محي المجلد اللغویة، الموسوعة 11-ن.ي.كولنج)2000(

عبداللهالحمیدان،منشوراتجامعةالملكسعود.



شەمسەدینیشارەزووری
»زمان«بەهێموبناخەیفەلسەفەدەزانێ

ئەیوبگارزانی



زمان و زار28

شەمسەدینمحەممەدشارەزووری*،یەکەزانەڤان)فیلسووف(یسەدەیحەوتی
کۆچی،کەسێککەمێژوونووسانیفەلسەفەی)بەعارەوینووسراو(یش،ئاورێکی
بەخێریانلێینەداوەتەوەوزۆربەیزانەڤانانیپاشخۆی)میردامادومەاڵسەدرا

نەبێ(هەرناویشیاننەهێناوە.
شەمسیشارەزووری،زانەڤانێکیسەربەفەلسەفەیڕووناکاییە،کەجیالەوەی
نەیهشتپاشڕاخوشینی»شەهاب«یژیانیکورتی»سوهرەوەردی«،ڕووناکایی
چرایژیرایەتیوبیروەرزیبکوژێتەوە،کەمامۆستایشەهیدی،سوهرەوەردی

دایگیرساند.
سوهرەوەردیوەکشێلگیرترینڕەخنەگریمەنتقیئەرەستووییوسەرهۆناسی
زانستیمەنتق**یتەشک)بروانە<ضیاءموحد،نوآوریهایسهروردیدرمنطق(
بایەخێکییەکجارزۆردەدابەڕەفتوگفتیبەئاوەزوژیرانە،بۆیەبەردەوامبە
ڕێبوارانیفەلسەفەهۆشداریدەداکەهۆشتانبهئاکاریخاپینۆکانە،ناتەندروست،

چەواشەکارانەوتەنانەتبکوژانەیزمانەوهبێ:
»هۆشتانبێ!

زمانکوژنەكرێن!«
سوهرەوەردیبایەخێکییەکیبێوێنەیدەدابە»مغلطە«وچەواشەکاری-نە
خوازەچەواشەکاریزمانی-لەڕەوتیتێفکرینوبیروەرزیدا،وەکپەتایەککە

تووشیاریبیرگەوزمانگەهاتووە،چاولێیدەکات.
ئـــاوڕدانـــەوەیبــبــڕیشـــــارەزووری-وەکخــوێــنــدکــاریبــیــرگــەیگـــەورای
شێوازی و ڕێباز جێکەوتووەی نەریتە لــەم ومەنتق، زمــان لە ــرەوەردی- ســوه

سوهرەوەردییەوە،سەرچاوەدەگرێ.
ڕووناکایی »فەلسەفەی لە تۆکمەوتەواوی شیکارانەی ڕاڤەیەکی شــارەزووری

سوهرەوەردی-دکتێبی»شرححکمتاالشراق«دا-بەدەستەوەدا،
گەورەترینزانستنامەیفەلسەفەی»الشجرەاالهیە...«نووسیوهەروەها

ژیاننامەیفیلسووفانینووسیوە»تاریخالحکما:نزهەاالرواحوروضهاالفراح«
کەئێستاشژێدەروسەرچاوەیەکیگرینکیڤەکۆڵەڕانومێژوونووسانیفەلسەفەیە.

مەالسەدرا،خاوەنیگەورەترینزانستنامەیفەلسەفە»اسفاراربعە«
و تۆکمە زانستنامە لە زۆری بەهرەی و ئەڵها کۆچیدا، یــازدەی ســەدەی لە

فرەالیەنەکەیشارەزووریوەرگرتووە.ییزانستنامەیە،داگریپێنجپاژە:
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پاژی یەکەم: پێشەکییەکیگشتی:پۆلینکردنازانست.
پاژی دوویەم:رێبیر)منطقهلۆزیک(

پاژی سێیەم: ئاکاروئەخالق،ماڵبەێیوەبردن،سیاسەتوڕامیاری.
پاژی چوارەم:زانستێنسروشتیوئاروینی.
پاژی پێنجەم: زانستیواوەسروشتیو...

ئەوەیپێوەندیبەباسیئێمەوەهەیە،پاژیدوویەمیزانستنامەیشەجەر...ە،
کەبۆخۆیداگریسێبەشە:لێرەداهەرئاماژەبەبەشییەکەمیدەکەینکەشارە
زووری،باسیفەلسەفەیزمانولۆژیکولێکئاالنولێکنەپساویدووچەمکی
بە»شجر« کتێبەکەی وشوبهاندنی ناواندن هۆی و دێنێتەئاراوە زمان و لۆژیک

)داریناسیاری(دەکا.
شەمسیشارەزووری،سەرجەمناسیاریمرۆڤیشوبهاندووەووێکچوواندووە
دارێــک، وەســە ناسیاری« و »زانــیــاری چوواندنە لێک ئەم پێی بە دارێــکــەوە: بە
خاوەنریشەوقەوولقو.ئەوەیسەرەنجراکێشەوبۆچوونادەگمەنوبێوێنەی
شەمسیشارەزوورە،لدۆرزمان،کەلەفیلسووفانیسەردەمیئێمە-سەردەمی

»زمانبینی«*وزمانشیکاری-نزیکیدەکاتەوە.
و ڕەگ بە زمان سەربە زانستێن و زمان فەلسەفەی زانەوانە، و ڕازەوان یی
ریشەیداریناسیاری.مەنتقولۆژیک)رێبیر(بەقەدیداروزانستیواوەسروشتی

وخوداییبەلقوپۆیییشەنگەدارەدەژمێرێودەیچوێنێ.
محەممەدی شەمسەدینی ئێالهیە«ی »شــەجــەرەی لە ک حەبیبی، نەجەفقولی

شارەزووریکۆڵیوەتەوە،ڕاستوساقیکردۆتەوەوپێشەکیبۆنووسیوە،
بۆچوونەکانی بەرپەرچی و، گرتووە شــارەزووری لە ڕەخنەی سۆنگەوە، لەم
و جێگە گرینگایەتی، لە ئاگای پێویستە وەک دەقناس، لێکۆڵەری دیارە داوەتــەوە.
شوێنیفەلسەفەیزمانو،ڕەوتیوەرچەرخانیناسیاریهاوچەرخ،لەبوونناسیو
ڕەوانناسییەوە،بۆزمانبینی*وزمانشیکارینییە،بۆیەلەکرۆکوکاکڵیبەپێزی
نووسەریدەقولەبۆچووناوردوقووڵیشارەزوورینەگەیشتووە،بۆیەبەڕێز

حەبیبیدەڵێت:
»بەاڵمتائەوجێگەیڤەدەگەڕێبۆدروستیمەبەستوجیهانیواقێع،ڕێکبە

پێچەوانەوبەراوەژوویبۆچووناشارەزووریڕاستە«
دەڕاستیدا،شارەزووریبەموێکچوواندنەی،زمانبەڕەگوڕیشەوبنەمای
هەمووزانستەکاندەزانێت.بەمشێوەیەپلەوپێگەیەکیهەرەبەرزبەزمانوزانستێن
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سەربەزماندەبەخشێ.کەلەکەلەپووریفەلسەفیبەعەرەبنووسراویپێشینیان
دابیروبۆچوونێکینوێوداهێنەرانەیە.وبەمپێیەفەلسەفەیزمانلەفەلسەفەی

گشتیدادەبێبەهیموبنەما.
لە نوژەنوئەمڕۆیی تێخوێندنەوەی لە تێبینییانە، و بەموردبینی شــارەزووری

زماننزیکدەبێتەوە.
*پێشەکییانپاشەکییەکیناپێویست!

کـــوردەواری، بیرڕووناکی ئێمەی نەخوازەڵە، ئەمڕۆ، ــەرەی وب نفش کە ئــەوە
شەمسەدینیمحەممەدیشارەزووری،فەیلسووفیسەدەیحەوتیکۆچیناناسین،
ئەوەڤەدەگەڕێبۆدرموپەتایەکیبڤەوپرمەترسی،کەوێناچێبەمزووانەلەکۆڵی

ئێمەیکڵۆڵبێتەوە.
ئێمەبەنێوگشتێکداڕۆدەچینبەنێوئاگروجەنگدا،بەنێوسیاسەتوتەنانەت

گەروویگڕکانوحەزیاشدا،بەاڵمبەنێو»فەلسەفە«دانا!
سیاسەت بین، ئێمە کە مەردمێک، وزەی و نەست و هەست ســەدی ســەدای
ئەم زدە(ی )سیاست بردە سیاسەت بیرڕووناکی ئێمەی کەچی دەلووشێ، هەڵی

کوردەوارییە،لەبەرتەشەنەیئەوپەتابڤەیە،ئامادەنین.
هەزاریەکیوزەیئاوەزوهێزیهزریمانتەرخانی»فەلسەفەیڕامیاری«)یابە

زاراوەیفەلسەفەیبەرگ»سیاستمدن«(بکەین!
وازۆربەیحێزبەرامیارییەکانیکوردەواری،پاشچەنددەیە،لەباریفکرو
هزرییەوە،بەمووچییەنەگۆڕاون،هەربەودەقەیجاران-الو-ماون،تێداماونو

داماون!
ئێمە مەردمی و خەڵک دەربڕینی »رێبێژ«وشێوە تاکە بدە،چۆن یانسەرەنج

هەربریتییەلەشێعرهەڵبەست!
زمان هەربە زانستوەریش، وتەنانەت ڕەخنەگر و وێژەناس ڕامیار،ڕووناکبیر،

هەڵبەستوپەخشانیشێعربدوێن!
جادیارەمەردمێک،کەئێمەین،لەباتیژیرایەتیوتێفکرین،خوومانبەکەلجان

وهەستوسۆزەوەگرتووە.جاگەرەکناگەرەک،هەردەشێسەرلە:
ناتە و نادەربەست فەرهەنگی فەرمانی، حێزب ئەنفال، کیمیاباران، ژێردەستی،

ندروستیڕامیاریوحێزبایەتینادەربەست...دەربێرین!
خنە، ڕە ئەدەبی، فەرهەنگی، ڕامــیــاری، چاالکی بوارگەی بــوارو هەموو لە با
ئابووری،فێرکاری،زانکۆیی،وەرزینو...دا،ئەگەردەمانەوێکردوکارمانڕەسەن،

کاراوکارامەبێ،بابایەخبەهەرەوەزیهزریوبیروەرزیبدەین(.



پەهلەویلەتەرازووی
بەراوردکاریدا

ڕێکارئەحمەد
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بنەچەیدامەزرێنەریئیمپراتۆریساسانی
ئەو دامــەزرێــنــەری بــووە، خۆمانە دەستەاڵتی دوایــیــن ساسانی ئیمپراتۆریەتی
پاپەکان ئەرتەخشیری دەڵێن فارسەکان وەکو یان پاپکانۆ ئەردەشێری دەستەاڵتەش
بووە!بەهۆیئەوەیکەبنەماڵەیئەردەشێرلەهەرێمیفارسداژیابوون،ئیدیهەندێک
کەسبەبێلێکۆڵینەوەمۆریفارسیبوونلەناسنامەوزمانیساسانییەکاندەدەن؛
ئێمەشبۆیەکالییکردنەوەیئەمبابەتە،پەنابۆگوتەیمێژوونووسانیدێریندەبەینکە
سەبارەتبەهەرێمیپارستۆماریانکردووەووەکگەواهییەکیباوەڕپێکراوماونەتەوە.
سترابۆن،جوگرافیزانیناودارییۆنانلەبەشیسێیەمیپازدەهەمینپەڕتووکیخۆیدا
سەبارەتبەکوردیپارسیانهەرێمیفارسنووسیویەتی:هۆزوتایفەیجۆراوجۆر
لەمهەرێمەداجێوارنکەبریتینلەپاتیشخوارەکان،هەخامەنشییەکان،مەجوسەکان)کە
گروپێکیزۆرتوندڕۆ،ڕەگەزپەرستوکۆنەپارێزن(،کورتییەکان)کورد(ومەردەکان،
و تــەرشــداری)مــەڕداری خەریکی دیکەیان هەندێکی کشتوکاڵن، خەریکی هەندێکیان

ئاژەڵداری(وهەندێکیدیکەشیانخەریکیڕێگرین.
خۆیدا پەڕتووکەکەی لە یۆنانی نــاســراوی دیرۆکنووسی گەزنەفۆن)گزینفۆن(
ئەو بوونە. ئەرمەنیەکاندا لەڕێزیسوپای کە هێناوە ناویکورتییەکانومەردەکانی
مێژوونووسە،کورتییەکانومەردەکانیوەکهۆزیچادرنشینیئازەربایجانناساندووە.
یەکتر بەدراوسێی کورتییەکانی و مەرد دێرین، یۆنانی جوگرافیناسی بەتلیمۆس
ناساندووە،دواترمێژوونووسەکانجەختیانلەهەبوونیئەوهۆزەلەهەرێمیفارسدا

کردۆتەوە.
فارسینامەدا لە ژیــاوە، کۆچیدا پێنجەمی لەسەدەی کە مێژوونووس بەلخی ئیبن
چەند بۆسەر هەرێمەکان کۆندا )لە ڕەمی لە کەشەپانکارە)شوانکارە( نووسیویەتی
ناوچەیەکدابەشکرابوونکەپێیاندەگوتراڕەم(بازنجانبوونوهەرهەمانبازڕەنگی
بوونکەئەردەشیریپاپکانۆئەندامێکیئەوهۆزەبوو.زۆربەیمێژوونووسانیوەک
مەسعودیوئەوانیدیکەشجەختیانلەهەبوونیکوردلەهەرێمیپارسداکردۆتەوە.
ئەردەشیریپاپکانۆلەشاریئەستەخرلەدایکبووە،کەئەوێڕۆژێشارەکەلە

دەستیسەرۆکیعەشیرەتیبازڕەنگیدابوو،ناویگۆزچەهریانگۆچەربوو.
سوپاکەی کە دواتــر دابهێنێ، بەچۆک فارسەکان میرە توانی سەرەتا ئەردەشێر
زۆربوو،لەساڵی212یزاینیلەگەڵسەرۆکیعەشیرەتیخۆی،واتەبازڕەنگیکە



33 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

گۆچەهرشایئەستەخربوو،بەشەڕهات،توانیقەاڵیسپییانقەاڵینسایەکبگرێ
وگۆچەهربکوژێوخۆیلەشوێنیدابنیشێ.هەروەهادارابگەردکەشوێنێکیدیکەی
شەپانکارەکانبوو،پەیوەندییانبەئەردەشێرەوەکردوپاشایەتیئەویانپەسندکرد.
ئەبوئیسحاقئیبراهیمکوڕیمحەمەدیفارسیکەجوگرافیناسێکیناوداربووەوبە
ئەستەخەریناسراوە،دەڵێ:دارابگەردودەوروبەرەکەیلەدەستکوردەکاندابوون.
و شەپانکارە هۆزی لە ئەردەشێر باوکی کە دەڵێن مێژوونووسەکان لە هەندێک
دایکیشیلەهۆزیبازڕەنگیبوو،هەردووهۆزەکەشکوردیهەرێمیفارسبوون.

کە ئەشکانی پاشای دوایین دەڵێن، ئەسیر ئیبن و تەبەری وەک مێژوونووسانی
ئەردەوانیچوارەمبوو،زۆربێڕێزیبەبنەماڵەیئەردەشێرکردووە،ئەواندەگێڕنەوە

کەئەردەوانلەنامەکەیخۆیداهەڕەشەیلەئەردەشێرکردووەونووسیوویەتی:
]تۆلەبەڕەیخۆتزیاترپێتلێڕاکێشاوەومەرگتبۆخۆتبەدیاریهێناوە،ئەی
کوردیگەورەبووینێوچادریکوردان،کێڕێیبەتۆداوەکەتاجیپاشایەتیلەسەر

بنێی؟[
االکــرادمن المربیفیخیام الکردی ایها اجتلبتحتفک »انکقدعدوتطورکو
اذنلکفیالتاجالذیلبسته«یاقوتیحەمەوی،جوگرافیناسودیرۆکنووسیناودار
)1179زلەدایکبووەوساڵی1229زمردووە(بەگێڕانەوەلەحەمزەیئەسفەهانی
نووسیوویەتی:کاتێکئەردەشێریپاپەکانگەیشتەشوێنێکوبنکەیخۆیلێدانا،بە
مەبەستیزیندووڕاگرتنییادگارینەتەوەکەیخۆی،یەکێکلەشارۆچکەکانیمەدائینیان
ناونابووکوردئاڤاذ.هەندێکیدیکەلەمێژوونووساندەڵێنکەناویشاریموسڵیان

کردبەبۆزئەردەشیریاننۆکوردئەردەشیر.
بەستن پشت بە فەرەنسی، فەرهەنگنووسی و ئیرانیناس زمانناس، الزارد، ژێلبەر
زەمانی لە کە دەنووسێ موقەفەعەوە‹، ›ئیبن زاری لە ئەلفەهرەست، پەڕتووکی بە

ساسانیداپێنجزمانهەبوون،ئەوانیش:
1.پەهلەویزمانیسەرزەمینیپەهلەبووە،واتەزمانیمیدیدێرینیزاگرۆسنشین
)چیانشینەکان(،کەهەرێمەکانیئەسفەهان،ڕەی،هەمەدان،ماهـنەهاوەندوئازەربایجانی

دەگرتەوە.
ڕۆژهەاڵتی دیکەی ناوچەکانی و سیستان خەڵکی کە دەری، فارسی زمانی .2
قەڵەمڕەویساسانیقسەیانپێدەکرد،بەاڵملەنێوشاریتیسپونومەدائینشداڕەواجی
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پاشای خزمەت لە لەوێ ناوچانە ئەو خەڵکی  سەربازی یەکەیەکی چونکە هەبوو،
ساسانیدابوون.

3.زمانیپارسی،زمانیتایبەتیهەرێمیپارسبوو،بەاڵمهەندێکلەزاناکانبەو
زمانەدەیاننووسی.

4.زمانیخوزیلەخوزستانقسەیپێدەکرا،پاشماوەیعیالمیەکانبوو.
5.زمانیسریانی،زمانیخەڵکیسریانبوو.

ئاکام هەبوو، خوزی زمانی  بە سەبارەت زۆر مشتومڕی دواییانەش ئەم هەتا
›بێرتۆلدشپولەر‹مامۆستایزانکۆ،لێکۆڵەر،نووسەر،ڕۆژهەاڵتناسیمەزنیئەڵمانی
نووسی:زمانیخوزیتایبەتبەهەرێمیخۆزستانبووە،لەزمانیفارسیدووربووە،
تەنانەتبەئابێیعەرەبیتێرنەبووە،دەتوانرێبەپاشماوەیعیالمیپێوانەیبکەین.
سەبارەت بۆچوونی هەمان ڕووسیش ڕۆژهەاڵتناسی مینۆرسکی، ڤالدیمێر هەروەها
زاییندا دەیەمی لەسەدەی ئەستەخری تەنانەت هەبووە. خوزی زمانی و خوزی بە
خەڵکی زمانی کە نووسیویەتی خوزی بە سەبارەت الممالک( )مسالک پەڕتووکی لە
خوزستاننەفارسیونەعیبریونەعەرەبییە،بەاڵمدوایهاتنیئیسالم،زۆربەیان
دەتواننبەعەرەبیوفارسیقسەبکەن.لەالیەکیدیکەشەوە،ئیبنحەوقەل،نووسەر،
مێژوونووس،جوگرافیناسوبازرگانیناودارکەساڵی977یزایینیلەنسێبینلەدایک
بووە،نووسیویەتی:وێڕایئەوەیکەزمانیعەرەبیوفارسیلەخوزستانڕەواجی
پەیداکردووە،بەاڵمئەوانزمانێکیتایبەتیانهەیە،نەسریانی،نەعەرەبیونەعیبرییە.
وشەی عەرەبەکان جار یەکەمین بۆ  کە دەبینین بگەڕێینەوە، مێژوو بۆ ئەگەر
زەردەشتی دینی دەقەکانی کە هێنا بەکار زمانە ئەو بۆ فەهلەویاتیان یان فەهلەوی
سەردەمیساسانییانپێنووسرابۆوە،هەروەهازمانیفەرمیدەوڵەتیساسانیبووە.
ڕاستییەکەیپێشئەوکاتەدەستەواژەیزمانیپەهلەویوزمانیپارسیکوەکدوو

زمانیجیاوازوهەریەکلەشوێنیخۆیبەکاردەهاتن.
ئاساریپەهلەویئەشکانیئەوانەیکەدۆزراونەتەوەبریتیبوونلە:ئاسارینسا
بنچاقیهۆرامانکەسێسەنەدیفرۆشتنەولەسەر ئێستا، ئابادی لەنزیکعەشق
پێستیئاسکنووسراون،ئێستالەمۆزەخانەیبەریتانیاداپارێزراون؛دراویپاشاکانی
دراویمسی نووسراون،هەروەهاژمارەیەک یۆنانیش بە کەهەندێکجار ئەشکانی
ئەشکانی ئابێی بە کە باشووریڕۆژهەاڵتیخوزستان واتە ئیالم پاشاکانیهەرێمی
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نووسراون،ئەمانەوژمارەیەکمۆریتایبەتکەبۆکۆتاییەکانیدەستەاڵتیئەشکانی
دەگەڕێنەوە.

نووسینیئەشکانیلەسەرپەیکەریهەرکۆڵلەکرمانشاوپەیکەریبرۆنزیهەرکۆڵ
لەدەڤەریسلێمانیلەساڵی1948دۆزراونەتەوە.

بەردنووسەکانیشووشوچەندینبەردنووسیدیکەیسەردەمیساسانیکەبە
ئابێیئەشکانینووسراون.

هەروەهاپاشماوەکانینووسینیپەهلەویساسانیخۆیانلەمانەدادەبیننەوە:
و پێغەمبەر مانی بەرهەمەکانی پەهلەوی، زەبــوری پەڕتووکەکان، و دەستنووس
ژمارەیەکڕستەووشەیپەڕاگەندەکەلەنێوکتێبەکانیعەرەبیوفارسیدابەنموونە

هێنراونەتەوە.دەتوانینبەمشێوەیەپۆلێنیانبکەین:
لە دیلەک بەرمی لە ئەبنون بەردنووسی پاپکانۆ؛ ئەردەشێری بەردنووسی کورتە
ڕۆژەاڵتیشیراز؛نووسینیشاپورلەنەخشیڕۆستەم؛بەردنووسیشاپورییەکەملە
ئەستەخریدێرین؛بەردنووسیدیکەیشاپورییەکەملەتەنگەیبوراق؛بەردنووسی
شاپورییەکەملەسەردیواریکەعبەیزەردەشتیان؛بەردنووسێکیدیکەیشاپوری

یەکەملەپیشابور)کازرۆن(.
و ساسانییەکان ڕووخانی دوای دەکــرێ گومان کە پەڕتووکانەش ئەم هەروەها
لەسەردەمیعەباسیەکانداجارێکیدیکەنووسرابنەوە،وەک:فەرهەنگیئیوەمیانئیوەم
ئیوەک؛فەرهەنگیپەهلەویک؛شرۆڤەکانیئاڤێستابەپەهلەویبەناویزەندوپازەند
نۆ  هەروەها ماونەتەوە، وەندیداد ویسەپەرد، گاهان، و یەسنا زەند تەنیا ئێستا کە
بەشیدینکرد،بۆندەهیشنواتەدەستپێکیئافراندن،بژاردەکانیزادسپەرم،دادستانی
دینیگ،نامەکانیمنۆچەهر،گێڕانەوەکانیپەهلەوی،زەندیوەهمەنیەسن،جاماسپنامە،
بریتین گرنگترینیان ڕاستییەکەی ئەندەرزنامە. بەهرام، شا هاتنی جاماسپی، یادگاری
و شایست ئاسۆریک، درەخت زەریر، یادگاری پاپکانۆ، ئەردەشێری کارنامەکۆی لە
نەشایت،گێڕانەوەیئومێتئەشەوهیشتان،مادەیانهەزاردادیستان،گێڕانەوەیئازەر
فەرەنبەغیفەرخزادان،گێڕانەوەیفەرەنبەغسروش،پرسەکان،پەیماننامەیهاوسەری،

پەڕتووکێکیوێنەداریمانیبەناویئەردهەنگیانئەرژەنگ.
هەروەکووپێشووترئاماژەکراوەکەمێژوونووسانلەسەرهەبوونیپێنجزمانی
ساسانیدا قــەڵــەمــڕەوی لە سریانی‹ و خــوزی دەری، فارسی فــارســی، ›پــەهــلــەوی،
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هاوڕان،هەروەهاشوێنوپێگەیئەوزمانانەڕوونکراوەتەوە،ئیدیدەردەکەوێکە
خاوەندارێتیزمانیپەهلەویبۆکورد،بەلوچ،تاتی،تالشی،مازنیوگێلەکیدەمێنێتەوە،
چونکەئەونەتەوانەلەناوقەڵەمڕەویساسانیدابوونوڕاشکاوانەناویزمانەکەیان
دیکەوە لەالیەکی کراوەتەوە. نشتمانەکەیانڕوون و زێد بەاڵمجوگرافیای نەهاتووە،
دیترانواتەبیانیانئەوناوانەیانلەسەرئەونەتەوانەداناوە،دواترباسیانلێوەدەکەین.

زمانیپەهلەویلەتەرازوویبەراوردکاریدا:
مرۆڤێک کۆمەڵە کاتێک کە کردۆتەوە ئەوەیانسەرڕاست زمانناسان و زمانزان 
بارودۆخی و ژینگە واتــە دەبــێ، دروســت لەنێوانیاندا سنوور و دادەبڕێن لەیەکدی
جیاوازیانبۆدەڕەخسێیانبەسەریاندادەسەپێ،زمانوئاخاوتنیانبەرەوگۆڕین
دەچێ،لەوانەیەئەوگۆڕینانەهاوکاتوهاوڕەنگنەبن،بەاڵمبەتێپەڕبوونیکاتوبەهۆی

شێوازیڕەفتاریدەستەاڵتدارانلەگەڵیاندا،ئەوگۆڕینەبەخشکەییدەستپێدەکات.
تیرە هاوێربوونی و کوردستان داگیرکردنی و ناوچەکە بۆ عەرەب هاتنی دوای
دروست جیاواز بنزاراوەی و زاراوە هێدی هێدی ئیدی لەیەکترییەوە، هۆزەکان و
و سەفەوی ئیمپراتیۆریەتی بەسەر کوردستان دابەشبوونی دوای بەتایبەتیش بوون،
عوسمانلی،دواتردابەشبوونیکوردستانبۆسەرپێنجدەوڵەتیجیاواز،خۆیلەخۆیدا
وایکردووەکەزاراوەوبنزاراوەیدیکەدروستبنوبەناچارییەوەپەنابۆزاراوەزانیش

)Dialectology(ببرێ،کەئەویشهەردوولکیجوگرافیاییوجڤاکیدەگرێتەوە.
کە کت بەیەکەوە،سازکراون، کتەکان لکانی بەشێوەی پەهلەوی زمانی وشەکانی
دەلکێن، بەیەکەوە و کاتێککۆدەبنەوەسەریەک وتەیە، یان واچە بەشی بچووکترین
چۆن هەر پەهلەوی زمانی کتەکانی ڕاستییەکەی دەکــەن. دروســت ــادار وات پەیڤێکی
کۆبوونەتەوە،لەتوانایانداهەبووەکەپەیڤینوێبئافرێنن،بەوهۆیەشەوەزۆربەئاسانی

لەیەکترهاوێردەکرێن.وەک:
هەروەها بــدا، تابەت واتــای بکەینەوەو جیا ئە=بێ دەتوانین بێکۆتایی. ئەسەر=
هاوێر لەیەکتری دار و بون کە بوندار=بنەدار، دەدەن. واتا دیسانەوە سەر=کۆتایی،

دەکرێن،دیسانەوەهەرکتەکبەتەنیاواتادەبەخشێ.
بەگشتی،لەیەکچوونیوشەوزمان،ڕەنگوئادگارلەنێوکۆمەڵیمرۆڤایەتیداهەیە،
بەاڵمئەولەیەکچوونەڕێژەییە،هەیەڕادەکەیزۆرە،هەیشەکەمە،هەیانەزۆردەگمەنە
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ولەسنوورێکیبەرتەسکدایە،یانبەهیچشێوەیەکلەیەکترناچن،چونکەدیاردەی
لەیەکچوون،بەپێیهەبوونونەبوونیهاوڕیشەییدەردەکەوێ.هەندێکجاروشەی
هاوڕیشەیی دەکەون. بەرچاو جیاوازیش دووخێزانی زمانی دوو نێوان لە هاوبەش
مرۆڤوزمانلەسەرەتاوەلەناوکۆمەڵەمرۆڤێکداپەیدادەبێودیاردەکەوێکە
دایکزایشوێنێکبن.واتەلەشوێنێکداپێکەوەسەریانهەڵدابێوژیابن،ئەوشوێنە
ئیدی فراوانبوون، دواتر و پەرەسەندن گۆڕان، و دایەنگە،شوێنیگەشە بۆتە بۆیان
بۆ مرۆڤەکانیان زمانی زمانناس، زانایانی یەکەمیان. ژینگەی و زێد و ماڵ بە بووە
چەندخێزانێکدابەشکردووەکەهەرخێزانەیبەیەکگەیشتنەوەوپەیوەندینزیکایەتی
زمانیکۆیاندەکاتەوە،بەهاوڕیشەییوبنچینەیوشەکان،ڕێزمانیپێکهاتنولێکدانی
ئاخاوتنیاندا و زمان لە نزیکایەتیان نەتەوە ژمارەیەک شێوەیە بەم ئیدی ڕستەکان.
وەدیاردەکەوێ،یانژمارەیەککۆمەڵونەتەوەیجیاوازیمرۆڤایەتیکەهاوڕیشەیی
وهاوبنچەییانهەیەوبۆیەکمیللەتدەگەڕێنەوەیانتێکەاڵویوپێوەندینزیکیان
کۆمەاڵیەتیان و مێژوویی و جوگرافی وابەستەی چەند یاخود هەیە، یەکتردا لەگەڵ

لەنێوانداهەیەوبەڕایەڵەیخزمایەتییەوەدەبەسترێنەوە.
لەگەڵ تێکەاڵویکردن و کــات بەتێپەڕبوونی زیــنــدوو، بوونەوەرێکی وەک زمــان
دیتراندا)خەڵکونەتەوەیدیکەدا(گەشەدەکاتودەگۆڕێ.لەڕابردوودادووهۆکار
کاریگەریڕاستەوخۆیانلەسەرزمانوچەسپاندنیزمانداهەبووە؛یەکەمیاندینو
پەڕتووکیدینی،دووەمیاندەستەاڵتوفەرمانڕەوایەتیهاوبەش،بەاڵمگۆڕینیزمان
پەڕەی بەرفراوان بەشێوەیەکی نەتەوەکانیدیکەوە، لەگەڵ تێکەاڵوبوون لەهۆکاری
پێوەرانە ئەم ناساندنیان، و زمانەکان لەیەکچوونی الیەنی دەرخستنی بۆ سەندووە.

خۆیانڕەپێشدەخەن:
نیشتمانی و زێد یەک کــوردی زمانی و پەهلەوی )زمانی نیشتمان. و زێد – 1
و هەبووە ڕەواجیان دیاریکراودا سنوورێکی لە زمانەکە هەردوو هەیە، هاوبەشیان

چەسپاون(.
)لەڕوویوشەیهاوبەشەوە،بەهەزارانوشەیهاوبەش 2–پەیڤیهاوبەش.
و کــوردی لەنێوان پەهلەوی لە پێشتر – هەن کوردیدا و پەهلەوی زمانی لەنێوان
فارسیدا–ئەمانەمڕوونکردۆتەوە(.وێڕایئەمانەشەوەچەندینهەزاروشەیزمانی
پەهلەویبەگۆڕانیبچووك›بەقرتاندنیپیتیانزیادکردنیپیت‹،ئێستالەنێوزمانی
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کوردیدائەرکدارنوبەکاردەهێرنێن،بێجگەلەهەژماروشێوازیژماردنوئامرازە
جۆراوجۆرەکانیدیکەیزمانەوانی.

3-دەنگوگۆکردن.)لەڕوویدەنگوگۆکردنەوە،هەردووزمانتەواوهاوبەشن
وهیچجیاوازییانلەنێواندانییە.پیتەکانی›ئـ،ا،ب،پ،ت،ج،چ،ح،خ،د،ر،ڕ،ز،ژ،
س،ش،ع،غ،ف،ڤ،ق،ک،گ،ل،م،ن،هـ،و،ۆ،وو،ی،ێ(هاوبەشن،بەاڵمپیتی
›ذ‹لەپەهلەویهەبووە،ئێستابەتەنیالەنێوهۆرامیداماوەتەوە،هەروەهاپیتی›ڵ‹کە
ئێستالەسۆرانیوهۆرامیوهەندێکزاراوەیدیکەداهەیە،لەنێودەقەکانیپەهلەویدا

دەگمەنبووە(.
و لێکچوون ڕستەسازییەوە و ڕێزمان  ڕووی )لە ســازی. ڕستە و –ڕێزمان 4
هاوبەشیئێکجارزۆرهەیە،پێشترلە›پەهلەویلەنێوانکوردیوفارسیدا(بەدرێژی

باسیانلێوەکراوە.

ئەوزمانانەیکەدرێژکراوەیزمانیمیدیوپەهلەوین
دوای یەکەمدا هەنگاوی لە کە دەکــەنــەوە لــەوە جەخت دیرۆکناسان و زمانزان
ئیمپراتۆری لەهەنگاویدووەمیشدادوایڕووخانی  ئیمپراتۆریمیدیو ڕووخانی
ساسانی،ئیدیئەوزمانەبەرەوهاوێریوپارچەبوونوفرەزاراوەییڕۆیشت؛دواتر
هاونەژادی زمانی ژمارەیەک دابڕانەوە، و هاوێربوون بەهۆی و کات بەتێپەڕبوونی
پەیدابوونو ئاسیوپشتۆیی مازنی، گێلەکی، تالشی، تاتی، بەلوچی، وەک:کوردی،
خۆیاننواند.لێرەداناساندنیئەوزمانانەهەنگاوێکلەپڕۆسەیبەراوردکاریلەزمانی

پەهلەوینزیکماندەکاتەوە.
1-زمانیکوردیڕیزبەندیسیویەکەمیلەنێوهەشتازمانیزیندوویجیهاندا
هەیە،ئێستازیاترلەشەستملیۆنمرۆڤقسەیپێدەکەنوبەسەرواڵتەکانیئێران،
عێراق،سوریا،تورکیا،ئەرمەنستانوئازەربایجان)ئەوواڵتانەدواییەکەمینشەڕی
جیهانەوەدروستکراون(دابەشکراون.هەروەهالەواڵتانیدیکەیوەکئۆزبەکستان،
لە یەکێک تورکمەنستانوگورجستانیشداکورددەژین،زمانیکوردیوەک لوبنان،
و هەیە مێژوویی پێشینەی هەم دەکرێ،چونکە پێوانە دەوڵەمەندەکانیجیهان زمانە

هەمیشژمارەیەکزاراوەوبنزاراوەیتایبەتبەخۆیهەیە.
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پڕۆفیسۆرڤالدیمێرمینۆرسکی)VladimirMinorskij(،ڕۆژهەاڵتناسوئیسالمناسی
)میدی( مادی بنەچەیزمانی بێگومانزمانیکوردی دەڵێ: ڕاشکاوانە ڕووسیزۆر
)GernotLudwigWindfuhr(هەیە.هەروەهاپڕۆفیسۆرگێرنۆتلودوینگویندفور
یئەڵمانیئێرانیناسومامۆستایپێشوویزانکۆیمشیگان،لەوباوەڕەدایەکەزۆربەی
ئەوانەیکەئەمڕۆبەزاراوەکانیزمانیکوردیقسەدەکەن،نەوەیئەوانەنکەپێشتر
بەزاراوەکانیزمانیمیدیقسەیانکردووە.هەرسەبارەتبەپێشینەیمیدیبوونی
کوردان،جانلیمبێرت)JohnLimbert(،ڕۆژهەاڵتناسیئەمریکیلەوباوەڕەدایەکە
مادەکانباپیریکوردەکانبوون.دیسانەوەسەبارەتبەزمانیمیدی،دياكۆنۆفدەڵێ:
»زمانیئاڤێستاییلەمیدیایدێرینداگرنگترینزمانبووە،نزیکایەتیلەگەڵزمانەکانی
بنرێتکەزمانیفەرمی ناو بەپارسی ناتواندرێئەمزمانە هیندوئۆڕوپاییهەیە،

ئێرانە‹‹.
لەپێنجسەتساڵیڕابردوودا،بەهۆیداگیرکاریودابەشبوونیکوردستانلەنێوان
سەفەویوعوسمانلیدا،چەندینهۆزوتیرەیکورد،بۆپارێزگاریکردنلەمانەوەی

خۆیانپشتیانلەزمانیکوردیکردوزمانیسەردەستانیانپەسندکرد.
و ئێران پاکستان، دەوڵــەتــی سێ بەسەر بەلوچ نــەتــەوەی بەلوچی، زمانی -2
دەکەن بەلوچی زمانی بە قسە کەس ملیۆن 10 لە زیاتر دابەشکراوە، ئەفغانستاندا
و حەوقەل ئیبن وەک مێژوونووسانی لەمەوبەر ساڵ هەزار سوننەن. موسڵمانی و
و زمانناس ئێستاش کردۆتەوە. بەلوچ و کورد لەیەکنەتەوەیی ئەسیرجەختیان ئیبن
دیرۆکنانسانجەختلەنزیکایەتیزمانیبەلوچیوکوردیدەکەنەوە،تەنانەتهەندێک
لەتۆژەرانڕاشکاوانەنووسیویانەکەزمانیکوردیوبەلوچیبەبەراوردبەزمانەکانی

دیکە،نزیکایەتیزیاتریانلەگەڵزمانیپەهلەویداهەیە.
زمانیبەلوچیلەنێوبنەماڵەیزمانەکانیباکووریڕۆژئاوایئێرانداجێیگرتووە،
نزیکایەتیزۆریلەگەڵزمانەکانیتاتی،کوردی،گێلەکیوتالشیداهەیە.دیرۆکنووسان
پێیانوایەکەزێدیسەرەکیئەمزمانەدەوروبەریدەریایخەزەربووە،لەقۆناغەکانی
دواتردابەرەوشوێنیئێستایانکۆچیانکردووە.ئەوەیئاشکرابووەکەبەلوچیلە
زاراوەیکوردیخەمڵیندراونو ئەوانیشوەکدوو کە نزیکترە، زازاکی هۆرامیو
نزیکایەتیزۆریانلەگەڵپەهلەویئەشکانیداهەیە.بۆزیاترشارەزابوون،بەهۆیچەند

وشەیەکەوە،بەراوردکاریدەخەینەبەرچاوان.
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پەهلەویکوردیبەلوچیفارسی
سوچن سوژن سوچن سوزەن
هەژدە هەژدە هەژدە هیجدە

دروو، درۆگ درۆ درۆگ دروغ
اسپید سپی اسپیت سفید
وانگ بانگ بانگ ئەزان

هامین، هامێن هاوین هامین تابستان
سوور،سوخر سوور،سۆر سوهر سورخ

ئەسپ ئەسپ،هەسپ ئەسپ  ئەسب
موشک مشک مشک موش

بورز، بولەند بەرز، بڵند بەرز بلند
شۆی شوو شوو شوهەر
جامەک جلک جل لباس

ڕۆچ ڕۆژ، ڕۆچ ڕوەچ ڕوز
پار پار پاری پارسال

بەو کردووە، ئاڤێستایی زمانی لەسەر لێکۆڵینەوەیان ئەوانەی زۆربەی بڕوای بە
ئاکامەگەیشتوونکەزاراوەکانیهۆرامی،کردکی)زازاکی(لەگەڵزمانیبەلوچیزۆر
لەئاڤێستاوەنزیکنوزۆربەکەمیگۆڕاون.واتەدەکرێبگوترێکەپەهلەویئەشکانی
زۆرلەئاڤێستانزیکترەتاپەهلەویساسانی،ئەمەشدووهۆکاریهەیە،چونکەئاڤێستا
بەوزاراوەیەنووسراوەکەزەردەشتوهۆزەکەیقسەیانپێکردووە،بەاڵمساسانی
کەئەویشهەردرێژەپێدەریمادییە،چونکەگشتگیرتروبەرفراوانتربووە،هەروەها

بەهۆیتێپەڕبوونیزەمانەوەوردەوردەدوورکەوتۆتەوە.
3-زمانیتاتی،هەرچەندەسەرژمێریگشتیئاخێوەرانیدیارنییە،بەاڵمخۆیلە
نیوملیۆنمرۆڤدەدا.لەسەرژمێریرووسیساڵی1901دا،ئەوانەیلەدەرەوەی
سنووریدەوڵەتیقاجاریدابەتاتیقسەیانکردووەبە135000هەزارخەمڵێندراوە.
قەزوین، زمانیخەڵکی تاتی زمانی کە دەکەنەوە لەوە دیرۆکناسانجەخت هەروەها
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تاکستانوسەرتاپایئازەربایجانیئێستابووە.سەبارەتبەوشەیتات،شەمسەدین
سامی،لەستوونیدووەمیالپەڕەی370یقاموسیتورکیدانووسیویەتی:تورکەکانی
تات بە دابــوون خۆیان فەرمانڕەوایەتی لەژێر کە کوردانەی و ئێرانی ئەو جــاران،
یەکڕیشەییمیدی،کوردی لە ناودەبرد.هەمووڕۆژهەاڵتناسودیرۆکناسانجەخت
وتاتیدەکەنەوە.هەندێکزۆرڕاشکاوانەگوتویانەکەزمانیتاتیوکوردیپێوەندی
پەهلەوین.هەروەها نزیکیانهەیە،چونکەهەردووکیاندرێژەپێدەریزمانیمیدیو
جەختلەمیدیبوونیتاتەکاندەکەنەوەودەڵێن:تاتەکانئەومیدانەن)مادانەن(کە
لەقەفقاسودەوروبەریدەریایخەزەردادەژیانوتاهاتنیئیسالمیشپێوەندییان

لەگەڵمیدیاییەکانیدیکەنەپچڕابوو.
لێرەداچەندوشەیەکبەنموونەوەردەگرینولەگەڵزمانیپەهلەوی،کوردیو
فارسیدابەراوردیاندەکەین،لەوڕێیەوەنزیکایەتیلەگەڵئەوزمانانەداخۆیدەنوێنێ

وخۆیپێشاندەدا.

پەهلەویکوردیتاتیفارسی
ئایێنەک ئاوێنە ئاڤێنە ئایینە)آیینە(
ئیمڕۆچ ئیمڕۆ، ئەمڕۆ ئەمڕۆ ئێمروز

سەرت سارد، سار سارت سەرد
نەخچیر نێچیر نەچیر شکار

مێرەک مێرد مەرت،مەرد شوهەر
گۆڕ گۆڕ گۆڕ گور

کارت کێرد، کێرک کوردا کارد
ئەماهـ ئێمە، ئەم ئـاما ما

مەزەک مەزە، تام تام مەزێ )مزە(
مێدان مەیدان مەیدون مەیدان)میدان(

نەماچ،نمێچ نوێژ نەموژ نەماز
پەنچ، پەنج پێنج پینج پەنج

دێوانەک دێوانە،شێت شیت دیڤانێ)دیوانە(
ڕاس، ڕاهـ ڕێ ڕۆ راه
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دەهـ دێ، گوند دی دێهـ )دە(
دوور، دێر دوور دوور دور

دوشمێن دوژمن دەشمەن دوشمەن
گوناک گوناح،گونەهـ گەنو گوناهـ)گناه(

ئاپ ئاو، ئاڤ ئۆڤ، ئاو ئاب
ئەسپ ئەسپ،هەسپ ئۆسپ ئەسب)اسب(

زنگ=پاغ لنگ، پێ لنگ پا
چینار چنار،چینار)کر( چینار چنار

چیهر، ڕۆغ ڕوو، دیم دیم چهرە، روی
ڕۆچ ڕۆژ، ڕۆچ ڕووژ روز

سەخڤەن قسە قسا سوخەن)سخن(
سال سال، ساڵ، سار سور سال

نەخچیر نێچیر نێچیر شکار
4-زمانیتالشی،لەبنەماڵەیزمانەکانیباکووریئێرانیپێوانەکراوە؛بەگوێرەی
کۆماری تالشەکانی کە باکوور دەستەی دابەشکراوە، دەستە دوو بۆ سەرچاوەکان
ئازەربایجانوشارەکانینەمینوئاستارادەگرێتەوە،هەروەهادەستەیباشووریش
شارەکانیماسال،فومەنوشێفت)سێشاریئوستانیگەیالن(دەگرێتەوە.بەتێکڕایی
نزیکایەتیزۆری تالشی زمانی دەکــەن. بەوزمانەقسە ملیۆنمرۆڤ نزیکەیدوو
لەگەڵکوردی،تاتی،تاجیکی،فارسیدەری،پشتۆوئاسیداهەیە،بەتایبەتیشلێکچوونی
داوە نیشانی میللێر‹ ›و.ب. بارەیەوە لەم  هەیە. ئاڤێستاییدا و میدی زمانی لەگەڵ
پاراستووە.بەگوێرەیسەرچاوە تایبەتیدەنگەکانیزمانیمادی تالشی کەزمانی
مێژووییەکان،ئاخێوەرانیزمانیتالشیلەهەرێمیتالشولەنزیکڕووباریئاراسو
دەریایخەزەرداژیاون.مێژوونووسانپێیانوایەکەتالشەکانهەمانتیرەیکادۆسی
پاراستووە. خۆیان سەربەخۆیی هەخامەنشیەکانیشدا سەردەمی لە بەاڵم میدەکانن،
نشینگەی ناسێندراوە. دەیلەمیەکان زێدی بە تالشەکان زێدی ئیسالمدا سەرەتای لە
تالشەکانهاوسنووریتاتەکانبووە،لەباشووریقەفقاسیاتائەرمینیادرێژبۆتەوە.
ئیدیهێدیهێدیزمانیتورکی دوایهێرشوپەالماریمەغۆلوسەلجوقییەکان،
شوێنیتالشیگرتەوە،نازاندرێبەزۆرەکیبووەیانئارەزوومەندانەخەڵکەکەزمانی
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خۆیگۆڕیوەوزمانیتورکیانهەڵبژاردووە.زمانیتالشیپەیوەندینزیکیلەگەڵ
زمانەکانیباکووریئێرانداهەیە.

قەفقاسیا بەشی زایینی، 1828ی ساڵی تورکمەنچای پەیمانی بەهۆی ڕاستییەکەی
دابڕێندرا،بەوهۆیەوەتالشوتاتوکوردەکانلەیەکتریهاوێرکرانودوورکەوتنەوە.
واتەهەندێکلەنێوسنووریقاجاریدامانەوە،ئەوانەیدیکەشوەژێرفەرمانڕەوایەتی

ڕووسەکانکەوتن.
ئەگەرلەڕێیچەندوشەیەکەوە،زمانیتالشیلەگەڵزمانیپەهلەوی،کوردیو

فارسیدابەراوردبکەین،بێگومانئاکامێکیباشترمانوەچنگدەکەوێ.

پەهلەویکوردیتالشیفارسی
ماونگە مانگ مانگ،مونگ ماهـ )ماه(

شەپ شەو، شەڤ شەو، شەڤ شەب)شب(
گۆپتن گۆتن، وتن واتەن،واتێ گوفتەن)گفتن(

ژەن، زەن ژن ژەن، ژێن زەن )زن(
گوربەک پشیلە، پشیک پیشیک گوربە، پشی

سەپز سەوز، کەسک سەوز سەبز
ئەز، من ئەز، من ئەز، من مەن )من(

کوو کوێ، کوو، کوا کوورا کوجا )کجا(
کەفتەن کەوتن  ئوفتادەن)افتادن(

گەردەن گەردەن، مل میل گەردەن )گردن(
شەپان شوان، شڤان  چوپان

شەپچارەک شەوچەرە شۆچەرە شەبچەرێ )شب چرە(
تاپەک تاوە تاوە، تاڤە تابێ )تابە(

ژوزەک ژوژی، ژیژی ژەژۆ،ژەژێ جوجەتیغی
پوهل،پوهر    پرد، پر پەر پول )پل(

هوشک هیشک،  هیشک، هیشکۆ خوشک)خشک(
5-زمانیمازنی،کەبەزمانی›تەبەری‹شدەناسرێ،لەبنەماڵەیزمانەکانیباکووری
ئێرانودەستەیزمانەکانیکاسپین)خەزەر(پێوانەکراوە،ئەمزمانەنزیکایەتییەکجار
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زۆریلەگەڵهۆرامیوزازاکیوزمانەکانیتاتیوتالشیوگێلەکیداهەیە؛لەدێریندا
هەرزاراوەیەکیپەهلەویئەشکانیبووە،زیاترلەشەشملیۆنکەسبەمزمانەقسە
دەکەن.ئێستابەهۆیچەندوشەیەکەوەبەراوردلەنێونزمانەکانیپەهلەوی،کوردی،
مازنیوفارسیدادەکەین،بەوهۆیەوەئەندازەینزیکایەتیلەگەڵهەریەکلەوزمانانەدا

ئاشکرادەبێ.

پەهلەویکوردیمازنیفارسی
تەحل تەحل، تاڵ تەهل تەلخ
هەمبار عەمبار عەمبار ئەنبار

ئەسپ ئەسپ، هەسپ عەسپ ئەسب
ئافتاپ ئافتاو، هەتاو عافتۆو ئافتاب

شەپ شەو، شەڤ شۆو شەب
گۆشت گۆشت گوشت گوشت

خواپ خەو، خەڤ خۆو خواب)خاب(
مەژگ مەژی، مێشک مەژ مەغز

باریک، نیزار باریک،الواز باریک الغر
کیلیل کلیل کەلیل کلید

سۆختەن سۆتن،سووتان سۆختەن سوختەن
کەتام، کەتار کامە، کێهان کەمو کودام)کدام(

لەپ، لەف لێڤ، لێو لۆڤ لەب )لب(
ئیمڕۆچ ئیمرۆ، ئەمڕۆ ئۆمڕۆ ئێمڕوز
خۆن،خوون خین، خوێن خین خون

هەفتدەهـ حەڤدە، هیڤدە هیڤدە هەڤدە
زووان، زوان، زمان زۆون زەبان)زبان(.

6-زمانیگێلەکیلەبنەماڵەیزمانەکانیباکووریئێرانولەدەستەیزمانەکانی
دەریایخەزەرداپێوانەکراوە،بەوهۆیەوەنزیکایەتییەکجارزۆریلەگەڵزمانەکانی
پەهلەوی زمانی بۆ ڕیشەیان و ڕەگ کە هەیە مازندەرانیدا و تالشی تاتی، کــوردی،
لەبەردەست فەرمی سەرژمێری و ئامار هیچ کە هەرچەندە  دەگەڕێتەوە. ئەشکانی



45 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

دانییە،بەاڵمبەگوێریهەندێسەرچاوە،واخەملێندراوەکەنزیکەیسێملیۆنونیو
مرۆڤبەوزمانەقسەدەکەن.

لێرەدابەهۆیچەندوشەیەکەوەبەراوردکاریلەنێوانزمانەکانیپەهلەوی،گێلەکی،
کوردیوفارسیدادەکەین،لەوانەیەبەوهۆیەوەڕێژەینزیکایەتیزمانیگێلەکیلەگەڵ

ئەوزمانانەداخۆیاببێ.

پەهلەویکوردیگێلەکیفارسی
پوهل،پوهر پرد، پر)ب( پور پول )پل(

ئورموت هەرمێ هەربێ گوالبی
کەنیچەک، دوختەر کەنیژەک، کیژ، کچ کیجا دوختەر)دختر(

دار، درەخت دار،درەخت دار درەخت)درخت(
زامات، دامات زاوا، زاماد زۆمێ داماد

شامەک، سریشک چۆڕ، دڵۆپە چۆڕێ قەترێ)قطرە(
ڕەز ڕەز ڕەز باغێ ئەنگور، تاکستان
دالمان  داڵ، هەڵۆ دال عوقاب)عقاب(

برات برا برار برادەر)برادر(
دکتۆرحەمیدتاهیریسەبارەتبەوزمانانە،ئاماژەبەنووسینێکیدیاکۆنۆفدەکات
کەپێشترلەپەڕتووکیمادەکاندانووسیبووی:)هەتائێستاشتاتییەکان،تالشیەکان،
گێلەکیانومازەندەرییەکانبەزاراوەکانیانقسەدەکەنکەپاشماوەیزمانیهیندی
وئەوڕوپاییە،لەزۆربوارداجیاوازییانلەگەڵفارسیداهەیە،بەاڵملێکچوونیانلەگەڵ
زمانیپارتی)پەهلەویئەشکانی(وئاڤێستاییزۆرە،بەوهۆیەوەئەگەرتاتیوتالشو
ئەلبانیەکانبەمادی)میدی(،دابنێینوپێمانوابێکەبەزۆرەکیفارسێندراون،بەتەواوی
هەڵەمانکردووە،چونکەتاتیوتالشیبەتەواویبنەمایزمانیمادییانپاراستووە(.
هەروەهاسەبارەتبەپەهلەوینووسیویەتیکەزاراوەکانیباکووریئێرانشێوەیەکی
پێشکەوتوویزمانیمادینولەزمانیکوردییەوەنزیکنکەناسنامەکەیهەرناسنامەی

زمانیمادی)میدی(ییە.
7-زمانیپەشتۆ)پەشتۆن(،لەبنەماڵەیزمانەکانیڕۆژهەاڵتیئێرانداپێوانەکراوە،
واتەزمانێکیهیندوئەوڕوپییە،یەکێکەلەدووزمانەفەرمییەکەیواڵتیئەفغانستان،



زمان و زار46

نزیکەیچلملیۆنمرۆڤبەوزمانەقسەدەکەن،وەکدەگوترێزیاترلە23ملیۆن
پەشتولەپاکستانوئەوانیدیکەشلەنێوسنووریواڵتەکانیئەفغانستانوئێرانو

هیندستاندادەژین.
زۆرێکلەزمانناسانیئەوڕوپاییلەوباوەڕەدانکەزمانیپەشتۆپێشینەیئاوێستایی
هەیەونزیکایەتیزۆریلەگەڵئەوزمانانەداهەیەکەدێژکراوەیزمانیئاڤێستایین،
بەتایبەتیشنزیکایەتیلەگەڵزمانەکانیخوارزمیوسوغدیدێرینداهەبووە،بەاڵملە
باکوور بنەماڵەی لەگەڵزمانەکانیدیکەی ڕوانگەیڕێزمانودەستووریداجیاوازی
وڕۆژئاواییئێرانداهەیە.بەهۆیئەوەیکەبەدرێژاییهەزاروچوارسەتساڵی
ڕابردوودالەژێرکاریگەریزمانەکانیفارسی،عەرەبی،هیندیوئینگلیزیدابووە،ئیدی
گۆڕانیزۆریبەسەرداهاتووەووشەگەلێکیزۆریلەزمانەکانیئینگلیزیوئەڵمانی

وفەرەنسیوەرگرتووە.
جێیخۆیەتیکەلەڕێیهەندێوشەوەبەراوردکاریلەنێوانزمانەکانیکوردی،

فارسیوپەشتۆییدابکەین.

پەشتۆکوردیفارسی
بچ کول بچکۆڵ کودەک)کودک(

پغێ)پغە( پێ با
پالر باوک، باب، باڤ پدەر)پدر(

تە، تا تە)ب(، تۆ تو
چڕگە چرگ، مریشک مورغ)مرغ(

خواڕەخ خۆراک غەزا)غذا(
ژەر، ژێرە زەر)ب(، زەرد زەرد )زرد(

سپی سەگ، سە سەگ)سگ(
سپین، سپینە سپی سفید

سوور، سرە سوور، سۆر سورخ )سرخ(
سەرچینە سەرچاوە مەنبەع)منبع(

شین، شنە شین ئابی )آبی(
کاکا مام، کاکۆ عەمۆ )عمو(
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مورد دایک مادەر)مادر(
موژک مشک موش

ورور برا برادەر)برادر(
ئاسمان ئاسمان ئاسمان)آسمان(

ئوڕی هاوین، هوڕڕە تابستان
ئوسپنە ئاسن ئاهن)آهن(

ئەپل سێو، سێڤ سیب
زمانیپشتۆنبەهۆیڕەوشیکۆمەڵیجڤاکیوژێردەستیی،هەربەسێویوهەژاری
ماوەتەوەوبایەخیپێنەدراوە،بەاڵمئێستادوایهاتنەسەرکاریتالبان،شیمانەیئەوە
دەکرێکەبەباشیئاوڕیلێبدرێتەوەوزۆرخزمەتبکرێ،تەنانەتهەندێکلەلێکۆڵەر
وسیاسیەکانپێیانوایەکەپشتۆکانبۆپارێزگاریکردنلەخۆیانوزیندووکردنەوەی
دەتوانن ڕێیەوە لەو پێیانوایە چونکە دەستپێکردووە، دینیان بانگەشەی زمانەکەیان،
نەتەوەکەیخۆیانپێشبخەنوبەدنیایبناسێنن.هەڵبەتزیندووکردنەوەوپێشخستنی

زمانیشمەرجێکیبەهێزیخۆجیاکردنەوەیەلەنەتەوەکانیدیکە..

سازگاربوونیپەهلەویوکوردی
هەرچەندەکەزمانیفارسیپێشینەیهاوبەشیلەگەڵزمانیئاڤێستاییدانییە،بەاڵم
و پەهلەوی و پارس تێکەاڵویکردنی بەهۆی ڕۆژهەاڵتناسان، و زمانزان لە زۆرێــک
هەر فارسیش زمانی کە پێیانوابووە ئیدی نەتەوەیە، دوو ئەو بوونی هاونیشتمانی
پاشماوەیزمانیپەهلەوییە،بەاڵمکاتێکزمانیپەهلەویلەگەڵزمانیکوردیوفارسی
بەراورددەکەین،وەکخۆریئاسماندەردەکەوێکەئەوانەسەرچیغڕۆیشتوونو
کەجنیشانەیانگرتووە،چونکەپەهلەویوکوردیسازگارنولەیەکترییەوەنزیکترن.

زۆرپێویستەکەئەمانەلەبەرچاوبگرین:
برات؛ پەهلەویداهەن،وەک لەزمانی لەدەستپێکیوشە بێدەنگ پیتی 1-دوو
لەکوردیبووەبەبراولەفارسیبەبرادردەنووسرێبە›بەرادەر‹گۆدەکرێ
ودەخوێنرێتەوە؛برۆک،برۆی،لەکوردیبووەبەبرۆ،لەفارسیدابووەبەئەبرو؛
فریات،لەکوردیبووەبەفریاد،لەفارسیبەفریاددەنووسرێوبەفەریادگۆ
دەکرێ؛ستار،لەکوردیبووەبە›ستێر‹و›ئەستێرە‹،لەفارسیبووەبەسەتارە؛
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درێچ،لەکوردیبووەبەدرێژولەفارسیبووەبەدەراز؛سپوکلەکوردیبووە
بەسووک،لەفارسیبووەبەسەبوک)سبوک(؛فرێو،لەکوردیبووەبەفریو،
لەفارسیبەفریبدەنووسرێبەفەریبدەخوێنرێتەوە.لەهەندێکوشەیدیکەدا
عەرەبی مامەندی ›کەسرە‹ ئیدی هەبن، دەستپێکدا لە دەنگدار پیتی دوو ئەگەر
لە سپید، وەک دەکــرێ، زیاد یەکەمدا پیتی دوای بە ›ۆ‹یسووک یان ›ێ‹ یان
کوردیبووەبەسپیلەفارسیبەسفیددەنووسرێوبە)سێفید(دەخوێنرێتەوە؛
ستایشن،لەکوردیبووەبەستایش،لەفارسیبەستایشدەنووسرێبەسێتاێش
دەخوێنرێتەوە؛دروشت،لەکوردیبووەبەدرشت،لەفارسیدرشتدەنووسرێ
بەدۆروشتدەخوێنرێتەوە.لەمڕوانگەیەوە،پەهلەویوکوردیسازگارووەک
یەکن،هاتنیدووپیتیبێدەنگلەدەستپێکیوشەدائاساییوسروشتییە،کەچی
دووپیتیبێدەنگلەدەستپێکیوشەیزمانیفارسیدابەدەگمەنبەرچاودەکەوێ،
تەنیائەگەرهەردووپیتی›ف‹و›ر‹بن،بێدەستکاریدەخوێنرێنەوە،وەکفروغ،

فروهەر،فروزان،فرو.
دەگۆڕدرێن، ›هـ‹ بۆ فارسیدا زمانی لە پەهلەوی وشەی زۆر ›س‹ی پیتی  -2
بەاڵملەکوردیداگۆڕانییانبەسەردانایێومینایخۆیاندەمێننەوە.وەک:ئاسک،لە
کوردیئاسکماوەتەوەولەفارسیبووەبەئاهو؛ئاسن،لەکوردیدابەئاسنوهەسن

ماوەتەوە،بەاڵملەفارسیدابووەبەئاهن.
3-لەزۆربەیئەووشانەیپەهلەویکەکۆتاییانبەپیتی›ذ‹هاتووە،لەکوردی
بە بووە کــوردی لە نموونە:گومبەذ، ›د‹. بە بووە فارسی لە بەاڵم گــۆڕاوە، ›ز‹ بۆ
گومبەزوگومبەت،کەچیلەفارسیدابووەبەگونبەد)گنبد(؛پاذ،لەفارسیبووەبەپاد.
4-زۆربەیپیتی›ێ‹یوشەکانیپەهلەویلەکوردیداوەکووخۆیانماونەتەوە،
بەاڵملەزمانیفارسیدابۆ›ی‹گــۆڕدراون،وەک:شێر،لەفارسیبووەبەشیر،لە
کوردیداهەربەشێرماوەتەوە؛سێر،لەفارسیبووەبەسیر،کەچیلەکوردیدابوو
بەتێر)بۆجیاوازیکردنوهاوێرکردنیلەگیایخۆراکیسیر(؛سێپ،لەفارسیبووە
دەلیر، بە بووە فارسی لە دلێر، وسێو؛ بەسێڤ بووە  کوردیدا لە کەچی بەسیب،
لەکوردیهەربەدلێرماوەتەوە؛شێپاکلەفارسیبووەبەشیوا)شیڤا(،لەکوردیبووە
بەشێوا.ئامێز،لەفارسیبووەبەئامیزولەکوردیداهەربەئامێزماوەتەوە؛پێشۆپای،
لەفارسیبووەبەپیشواورهبر)پیشەواوڕەهبەر(لەکوردیبووەبەپێشەوا.واتە
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ئەووشەپەهلەویانەیکەپیتی›ێ‹یانتێدایەلەکوردیداوەکخۆیانماونەتەوە،بەاڵم
لەفارسیدابۆ›ی‹گۆڕدراون،بەوهۆیەشەوەکوردینزیکتروڕاستترخۆیدەنوێنێ.
5-ئەووشانەیکەپیتییەکەمیان›س‹ە،لەزمانیپەهلەویهەربە›س‹گۆکراون،
زمانی لە زۆرینەیان کەچی دەکرێن، گۆ بە›س‹ هەر کوردیشدا زمانی لە هەروەها
فارسیدابۆ›ئیس‹دەگۆدەکرێن.بۆنموونە:وشەیسپاهانبووەبەئیسفاهانودواتر
بووەبەئیسفەهان)اصفهان(.بۆنموونە:ستۆکهۆلمپێتەختیواڵتیسویدەوکوردهەر

بەستۆکهۆلمگۆیدەکا،کەچیفارسەکانبەئیستۆکهۆلمدەریدەبڕن.
6-پیتی›ژ‹یزۆربەیوشەپەهلەویەکانلەفارسیدابۆ›ز‹یان›ج‹گۆڕدراون،
بەاڵملەکوردیداوەکخۆیانماونەتەوە،وەکوو:ئامۆژگار،لەفارسیبووەبەئاموزگار؛

هەژدە،بووەبەهجدە؛ئەرژبووەبەئەرج)ارج(؛
7-پیتی›ۆ‹یزۆربەیوشەپەهلەویەکان،لەزمانیکوردیداوەکخۆیانماونەتەوە،
بەاڵملەزمانیفارسیبۆ›و‹گۆڕدراونیانوشەکەبۆخۆیگۆڕانیبەسەرداهاتووە،
وەک:درۆ،درۆغ،لەکوردیبەدرۆماوەتەوە،لەفارسیبووەبەدروغ؛دۆستلە
بەبۆر کــوردی لە بەدوســت؛بۆر، لەفارسیبووە بەدۆستماوەتەوەو کــوردی
ماوەتەوەولەفارسیبووەبەبور)رنگبور(؛ڕۆچ،لەکوردیبووەبەڕۆژولەفارسی
بووەبەروز؛سۆزاک،لەکوردیبەسۆزانماوەتەوەولەفارسیبووەبەسوزان؛
گۆناک،لەکوردیبەگۆناماوەتەوەولەفارسیبووەبەسیما؛شکۆفەک،لەکوردی
بووەبەشكۆفەولەفارسیبووەبەشکوفە؛هۆشیار،لەکوردیبەهۆشیارماوەتەوە
ولەفارسیبووەباهوش،یانهوشیار؛کەپۆتەر،لەکوردیبووەبەکۆتروفارسی
بووەبەکبوتر)کەبوتەر(؛کۆیلەفارسیبووەبەکویوکوچە،لەکوردیبووەبە
کۆاڵن؛کۆر،لەفارسیبووەکور،لەکوردیبەکۆروکوێرماوەتەوە؛کۆشیتار،لە
فارسیبووەبەکوشا،لەکوردیداپیتەکانپاشوپێشیانپێکراوەوبووەبەتێکۆشا،
واتەپیتی›ۆ‹هەرماوەتەوە؛ڕۆچن،لەکوردیبووەبەڕۆچنە،لەفارسیبووەبە
دەریچە)دریچە(؛ڤێنۆک،لەفارسیبووەبەنخود،بەاڵملەکوردیبەنۆکماوەتەوە؛
تەکۆک،لەفارسیبووەلیوانوبەزەرفێئابخوری)ظرفآبخوری(،بەاڵممن
لەبیرمەجارانبەوجامەیکەلەداردروستدەکراوئاویپێدەخورایەوە،دەگوتراکۆتک،
واتەپاشوپێشبەوشەکانکراوە؛سۆتەک،لەفارسیبووەفرسودە)فەرسودێ(ولە

کوردیبەسۆتەکماوەتەوە؛
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لەدووەمینبڕگەداکۆمێکوشەلەنێوانپەهلەوی)ئەشکانیوساسانی(،کوردی
وفارسیدابەراورددەکەین،لەوانەیەئاکامێکیباشتروەدەستبێ:

ئەشکانیساسانیکوردیفارسی
وخاردن خواردن خواردن، خارن، واردن)هۆ،ز( خوردەن

وخاستن خواستن خواست، خاستن خواستەن
ئەز ئەز، من ئەز، من مەن

ڕاشت ڕاست ڕاست، ڕاشت)ز( ڕاست، موستەقیم
سارغ سال ساڵ،سار)هـ( سال

واد، ڤاد وات، بات، واد با، ڤا)ز( باد
خوفت خوەفت خەوت،خەفت خابید)خوابید(

زەرا زرێهـ، دەریا دەریا، زەریا دەریا
ئاسۆن ئاسن ئاسن، هێسن ئاهەن)آهن(

شاتیفت شاتی شادی شادی
خوەش خوەش خوەش)ب(، خۆش، وەش)ز( خوشمەزێ)خوشمزە(

هری سێ سێ،هری)ز( سێهـ )سە)
ڤاران ڤاران،

واران باران، واران)هۆ( ڤارون)ز( باران
وزورگ ڤوزورگ، مەزن ڤوزرگ)ز(، مەزن،گەورە بوزرگ)بزرگ)

ئانید ئانیت ئانی)ب(، هێنای ئاورد )آورد)
واخت گۆپت وات)هۆ(، وتی، گۆت گوفت)گفت)

دەستەاڵتی لەژێر پارسەکان کە کاتێک پێکردبوو ئاماژەمان پێشتر ڕاستییەکەی
لە زمانیخۆیان و مێشک کرد، وندا زمانیخۆیان ئارەزوومەندانە بوون، میدەکاندا
پەیڤیمیدیداگرت،؛هەروەهاکاتێکهەخامەنشیەکاندەستەاڵتیانلەدەستیمیدەکان
سەردەست میدیان زمانی هەر بەڵکو نەکردەوە، زیندوو  پارسییان زمانی دەرهێنا،
دیسانەوەهەر پەهلەویساسانیدا، و ئەشکانی پەهلەوی لەسەردەمی دواتریش کرد؛
لەژێرکاریگەریزمانیپەهلەویدابوون،لێرەدابۆسەرڕاستکردنەوەینزیکایەتی
پێشتر لەوانەیە هەرچەندە دەکەین، بــەراورد وشانە ئەم پەهلەوی، و کوردی زمانی
هێدی ئێستا بەاڵم بەکارهێنابێ، پەهلەویان دێرینەکانی ئێمەوشە وەکو فارسەکانیش
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ئەو بۆیە گرتۆتەوە، عەرەبی بۆ باوەشیان و دەڕۆن و عەرەبی زمانی بەرەو هێدی
وشانەدەنووسینکەئێستالەنووسیندابەکاردەهێنرێنولەفێرگەکاندادەخوێنرێن،

کەفارسەکانبە›زبانمعیار‹ناویدەبەن:

پەهلەویکوردیفارسی
بامیک بامۆک، پڕشکۆ باشکوە

براتیهـ براتی، برایەتی بەرادەری)برادری(
بورز بەرز بولەند

بونەدار بنەدار بون درەخت
بونەک بنکە ستاد، قرارگاه

بێت، بیت بێت، بیت
ئەگەر ئازا بێت باشەد

ئەگەردەلیر باشەد
بێش، دەرد ئێش، دەرد زەجر، دەرد

بەشن بەژن، بااڵ قەد، بااڵ
بەهرەوەر بەهرەوەر، بەهرەمەند بەهرەمەند

بەور بەور بەبر
پایەستەک پێویست الزم، بایەست

پوس پس)ب( پێسەر)پسر(
پەڕ پەڕ پەر و بال

پەڕەک پەڕاوێز حاشیە، فەراویز
پەهرێچ پارێز پەرهیز

تۆم، توخم تۆو، توخم بەزر )بذر(
تەڕ تەڕ خیس

تەنوک تەنک، زراڤ نازک
چاپوک چاپوک چابوک)چابک(

چاشت چاشت، چێشت سوبحانە، ناشتا
چۆڕ چرگ، چۆڕگ قەرقاڤول)قرقاول(
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خوان خوان ئەدیم، سفرە
خوە خوە، خۆ خود

خوەدای خوەدی، خودان صاحب
خوەش خوەش)ب(، خۆش خوش، نیک

خۆرتەک خۆرت)ب( جدی
خۆسور خەزوور پدرزن

درۆزن درۆزن دروغگو، کازب
دوت دو)ز(، دوکەڵ دود

دولەک، دۆرەک دەولک دەلو، سەتل
دیتار دیتراو مەرئی)مرئی(

دیتیشن دیمەن مەنزەرە )منظرە(
دەربەند دەربەند، بەنداو سەد، ئاب بەند

دەستکاری دەستکاری، کاری دەستی کارێدەستی
)کاردستی(

دەستگراو، دەستگیر دەستگیرکراو، گیراو بازداشت شودە، تەوقیف)توقیف(
دەهیو، روستا دەو)ز(، دێ، گوند روستا

ڕستەک ڕستە جوملە)جملە(
ڕووتەک ڕووت لوخت، )برهنە(

زاکیهـ زارۆک فەرزەند
زوان، ئوزوان زوان، زمان زەبان)زبان(

زێنەڤاند زێرەڤان دیدەبان، مراقب
ژوزەک ژوشک، ژوژی خارپشت، جوجەتیغی

ستورگ ستور، ئەستور خەشن، زبر
سێ ئێک سێ یەک،سێ ئێک یەک سوڤەم

سەر، سەرێنیش سەرەتا ئاغاز )آغاز(
شکۆد شکۆ شکوه

شوپان شوان، شڤان چوپان
شێپیشن شێواندن ئیغتشاش
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فرەهـ فرە فەراوان
ڤاران ڤاران)ز(، باران باران

ڤیر ڤیرسۆ)ز(،بروسک رەعد )رعد(
ڤێڤەک بێوە، ڤێڤەک)ز( بیوە

ڤەرچ ڤەرجۆ، پەرجۆ موعجیزە)معجزە(
ڤەشتەک نێڤەش، نەخۆش مەریز)مریض(

ڤەفر، وەفر ڤەور)ز(، بەفر  بەرف
ڤەلگ، ڤەرگ پەلک، ڤەلگ)ز( بەرگ)برگ(

کوو کوو، لە کوێ، کوا کوجا )کجا(
کێ کێ کی)چە کسی(

کیر، کێر کیر، کێر زەکەر)ذکر(
کێم ڕەنج کێم ڕەنج، کەم ڕەنج کەم زەجر

کەڕەت کەڕەت دەفعە )دفعە(
کەسان کەسان، کەسەکان  ئەشخاس، ئەفراد

کەفچک کەوچک، کەفچک قاشوق )قاشق(
کەنیچەک،

کەنیک کەنیشک، کچ، کناچێ)هۆ( دوختەر)دختر(
کەهروپا کەهرەبا، کارەبا بەرق)برق(

کەهون،کەهوەن کەون)هـ(، کەهان)ز(، کۆن کوهەن )کهن(
گومبەت گومبەت گونبەد

گۆز، گوچ گوێز، گیز گەردو)گردو(
گەوەڕ گەوەڕ گودال

مانتەن، ماندەن مانەوە، ماوە باقی ماندەن
میزیشن میزتن شاشیدەن

مەزگەت مزگەوت نەمازخانەمە
مەشیە، میترێ مەشیە، مرۆڤ ئادەمی، ئینسان

نپیستار نڤیسەر، نووسەر کاتب، نڤیسەندە
نیکار، نیگار نیگار، نەخش نەقش)نقش(
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نەخچیر نێچیر شکار
هۆشتاپ هەشتاو شتاب

هێت، هێژ هێز نیرو
هێت هەیت هەستید)هستید(

هیم هەیم)هەم( هەستەم)هستم(
هەگریز هەرگیز هەرگیز

هەمیهـ هەمی، هەموو مەجموع، کول، همە
واچ واچ)هۆ(، وشە)س(، بێژە)کر( واژە، کەلەمێ

وێناپ وێنا تەسەڤور)تصور(
وێنەک وێنە تەسویر، عەکس

وەهان وەهۆی، بەهۆی سەبەب
وەیات وەیاد حافظه

ئاپسەر سەراو، سەراڤ سەر چەشمە 
ئاتر، ئاتەر ئاگر، ئادر)ز( ئاتەش )آتش(

ئادوێنەک ئاوێنە ئایینە )آیینە(
ئاسیاو، ئاسیاپ ئاسیاو، ئاش ئاسیاب

ئامێچ ئامێز بەغەل)بغل(
ئوستان هەستان بەرخاستەن

ئیدەر ئەڤدەر، ئیدەر ئینجا، دەر ئینجا
ئێزم، هێزۆم ئێزم)ز(، ئێزنگ هیزۆم)هیزم(

ئەڤدۆمیهـ، ئەپدۆم دویماهی ئاخر )آخر(
سێوەگ سێوی، هەتیو یەتیم )یتیم(

لەدویماهیئەمبەشەدالەڕێیچەندڕستەیەکەوەنزیکایەتینێوانزمانیکوردی
وپەهلەویساغدەکەینەوە:
پەهلەوی:فریهەمتۆەی.

کوردی: خۆشەویستمتۆی
 فارسی: مەحبوبێمەنتوهەستی.محبوبمنتوهستی

پەهلەوی:زەمانیمانئاپگەنیهێد.
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کوردی: زەمانمانئاوگەنیدەبێ)زەمانمانتێپەڕدەبێ((
فارسی: زەمانێماسێپەریمیشەوەد.)زمانماسپریمیشود(.

پەهلەوی: خوەمنیمدیتراستبوود.
 کوردی: خەونیدیتم،راستبوو

فارسی:خوابکەدیدەبوودەمڕاستبود.)خوابکەدیدەبودم،راستبود(.
پەهلەوی: تۆمنەیخوەدای.

 کوردی:تۆخودایمنی.
فارسی:توخودایەمهەستی)توخدایمهستی(.

پەهلەوی:وەتاننەئامورزیدهێند.
کوردی: بەزەییتبەواننەهات.

فارسی: بەئانهارەحمنەکەردی.)بەآنهارحمنکردی(.
پەهلەوی: منپۆئەشماتیسوزنەوینەست.
 کوردی: منهییچبەدیمبەتۆنەکردووە.

فارسی:منبەدیبەتۆنەکردەم)منبەتوبدینکردم(.
پەهلەوی:ئەوشدەستئەهەنوزنێشووشت.
کوردی:ئەوتاهەنووکەدەستینەشووشتووە.

فارسی:اوهنوزدستهایخودرانەشستهاست.
پەهلەوی: ئەماتۆدیدهێ.

کوردی: مەتۆدیت.)ئێمەتۆماندیت(.
فارسی:ماتورادیدیم.

ڕەسەنایەتیپیتی›ۆ‹یکۆتایی
لەکۆتاییهەندێکوشەیپەهلەویدا،پیتی›و‹یان›ۆ‹نووسراوە،زۆربەیزمانزانە
ئێرانییەکانهەبوونیئەوپیتەلەکۆتاییئەووشانەدابەزیاددەزاننوپێیانوایەکە
کە گرتووە سەرچاوەی لەوە بۆچوونەوەش ئەو ــدراوە. دان وشەکە بێدەنگکردنی بۆ

هەبوونیئەوپیتەلەکۆتاییوشەکاندا،لەفارسیدابێواتاخۆیدەنوێنێ.
ڕاستییەکەیڕۆژهەاڵتناسوشارەزایانیزمانەدێرینەکانلەوباوەڕەدانکەلە
کارو )ڕەگی لەکۆتاییڕەگ )وو( ڕاکێشراو یانوای ›ۆ‹ پیتی باستاندا فارسی
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قەدیچاوگ(دادەگمەنبوون،تەنیائاماژەبەوشەی›تەنوو‹کراوە،کەئەویشلە
سانسکریتیوئاڤێستاییهەرتەنووبووە،بەگریمانیزۆریشەوەلەوانوەرگیراوە.
لەالیەکیدیکەوەلەنێوزمانیئاڤێستاییداژمارەیئەووشانەیکەکۆتاییانبە›ۆ‹
هاتووە،یەکجارزۆرن،بۆنموونە:]زرەیۆ،مەنۆ،زوورۆ،ڕەئۆچۆ،مینۆ[،هەڵبەت
زمانیمیدی)مادی(وئاڤێستاییهەریەکزمانبوون،هەروەهاپەهلەویئەشکانیو
پەهلەویساسانیشدرێژەپێدەریزمانیمیدین،بۆیە›ۆ‹و›وو‹لەکۆتاییڕەگی
کارولەکۆتاییوشەکاندامابوونەوە.ئێستاشلەزمانیکوردیدائەوڕەگانەیکە
کۆتاییانبە›ۆ‹یان›وو‹هاتووە،بەرچاون،بۆنموونە:]ڕۆ،ڕەگیڕۆیشتن؛خۆ،
ڕەگیخواردن؛شۆ،ڕەگیشووشتنوشۆردن[.هەروەهاپیتی›ۆ‹یکۆتایوشە
زاراوەکانیکردکیدا)زازاکی(وکرمانجیوبادینیداهەرماوەتەوە.ئەمڕۆژمارەی
ناتوانین و زۆرن هێندە هاتووە ›ۆ‹ بە کۆتاییان کە کوردی زمانی وشانەی ئەو

بیانژمێرین.
بەهۆیبێئاگاییلەزمانیکوردی،مخابنئەوانەیبەردنووسودەستنووسەکانیان
خوێندۆتەوە،ئەوپیتەیانبەزیادەوێناکردووەوبەبێدەنگکردنیوشەوێنایانکردووە،
ئیران بە ئــەوان کــراوە،کەچی تۆمار ئیرانویچۆ کەوشەی ئــەوەی وێــڕای هەربۆیە،
پاپەکاندەیخوێننەوە. بە پاپکانۆتۆمارکراوە،ئەوان یان پاپەکانۆ ویچدەیخوێننەوە.

نووسراوەیەسینۆ،ئەوانبەیەزداندەیخوێننەوە)هەریەسنومەزنیکوردین(.
لە کوردیدا، زاراوەکانی زۆربــەی لە کە نییە، شــاراوە کورد بۆ دیکەوە، لەالیەکی
کردکیدا لە ماوەتەوە. بۆمێ ›ا‹ یان ›ێ‹ و نێر بۆ ›ۆ‹ پیتی ناووجێناو، هەندێک

دەگوترێ:
1-ئازادۆنانوەنۆ)ئازادنانیدەخوا(.›ۆ‹بۆنێر.
2-شیالنانانوەنا)شیالننانیدەخوا(.›ا‹بۆمێ.

هەروەهاچەنددێڕیکلەمسترانەفۆڵکلۆرییەیکرمانجیشدەنووسینەوەکەزۆر
بەئاشكرا›ۆ‹یکۆتاییوشەبەدیاردەکەوێوخۆیدەنوێنێ:

توژنۆبێوەرەخوارۆ،هەیلۆلۆلۆوەیلۆلۆلۆ،
شەڤیەکەودزهەزارۆ.

الوکۆنۆبەتدارۆ،هەیلۆلۆلۆوەیلۆلۆلۆ،
شەڤیەکەودزهەزارۆ.
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لەالیەکیدیکەشەوە،لەئامرازیبانگکردنداجیاوازیلەنێواننێرومێداهەیە.بۆنێر
)هۆ،ۆ(وبۆمێ)هێ،ێ(دەکاردەکرێ.بۆنموونە:

1-ۆبۆنێر:هەڤالنۆڕابن.
2-هۆبۆنێر:هۆپێشمەرگە،وەالتێخۆبپارێزە.

3-ێبۆمێ:پوورێوریابە،نەکەویت.
4-هێبۆمێ:هێدلبەرامن،بەرسڤامنبدە

جێناویئاماژە)نیشانە(
لەزمانیئاڤێستاییداجێناویئاماژەیکەسی،›ئیەم‹و›ئیمای‹بۆتاکینزیکو
دوور،هەروەها›ئەڤە‹و›ئەڤەنا‹بۆکۆینزیکودوورهەبوون.لەپەهلەویدا›ئیەم
یانئیم(و›ئێن‹بۆتاکینزیک،›هەوو‹یان›هانوهو‹بۆتاکیدوور،هەروەها
دوورتــر کۆی بۆ ›ئۆشان‹ و دوور کۆی بۆ ›ئەڤێشان‹ نزیک، کۆی بۆ ›ئۆیشان‹

هەبوون.ئێستالەنێوازمانیکوردیدابەمشێوەیەن:
زاراوەیسۆرانی:›ئەمە‹بۆتاکینزیک.›ئەو‹بۆتاکیدوور،›ئەوێهێ‹بۆتاکی
دوورتر،هەروەها›ئەمانە‹بۆکۆینزیک،›ئەوانە‹بۆکۆیدوورو›ئەوانێهێ‹بۆکۆی

دوورترهەن.
لەزاراوەیبادینیدا:›ئەڤە‹)ڤیبۆنێروڤێبۆمێ(بۆتاکینزیک،›ئەو‹)وی،وێ(

بۆتاکیدوورو›ئەوێها-بۆنێر‹و›ئەواها-بۆمێ‹،بۆتاکیدوورترهەن.
لەهۆرامیدا›ئیٛڎ‹بۆتاکینزیک،›ئاڎ‹بۆتاکیدوورو›ئوڎ‹بۆتاکیدوورتر.

هەروەها›ئیٛڎٛی‹بۆکۆینزیک؛›ئاڎٛی‹بۆکۆیدوورو‹ئوڎٛی‹کۆیدوورتر.
لەزمانیفارسیدائین)این(بۆتاکینزیکوئان)آن(بۆتاکیدوور،هەروەهائینها

)اینها(بۆکۆینزیکوئانها)آنها-آنها(بۆکۆیدوورهەن.
جێناویئاماژەیشوێنلەزمانیپەهلەویساسانیدا،بریتیبوونلە:›ئیتار،ئاڤار‹
بۆنزیک،›ئۆد،ئانۆد‹بۆدوورو›ئۆرۆن‹بۆشوێنیدووتربەکاردەهێنران،ئێستالە

نێوزمانیکوردیبەمشێوەیەن:
لەزاراوەیسۆرانی،بە›ئێرە‹بۆنزیک،›ئەوێ‹بۆدوورو›ئەوێندەرێ‹بۆدوورتر

هەن.
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لەزاراوەیبادینیدا،›ڤێرێ‹بۆنزیکو›وێرێ‹بۆدوورو›وارا‹بۆدوورتر
جێوارن.

لەهۆرامیدا،›ئینە‹بۆنزیک؛›ئانە‹بۆدوورو›ئوونە‹بۆشوێنیدوورترهەروەها
لەزمانیفارسیدا،ئینجا)اینجا(بۆشوێنینزیکوئانجا)آنجا(بۆشوێنیدووروەک

جێناویئاماژەیشوێنهەن.

ڕۆڵیپاشگری›ک‹لەچێکردنیوشەدا
لەزمانیپەهلەویداپاشگری)ک(هەبووە،بەوهۆیەوەچبەتەنیاوچبەهاوکاری

پیتیدیکە،بەچەندینشێواز،ڕۆڵیخۆیلەدروستکردنیوشەداگێراوە.
1-)ک(بۆدروستکردنیوشەینوێ.

وەک:پەهلو+ک=پەهلوک؛
2-)ەک(بۆبچووککردنەوە.

وەک:وەرد+ەک=وەردەک؛نیهات+ەک=نیهاتەک؛پەشم+ەک=پەشمەک؛ڕۆچن+ەک=
ڕۆچنەک؛پەنج+ەک=پەنجەک؛پووت+ەک=پووتەک؛ڤێشات+ەک=ڤیشاتەک؛پاپ+ەک=

پاپەک.
3-)وک(بۆدروستکردنیوشەینوێ.

وەک:تەن+وک=تەنوک؛بان+وک=بانوک؛بورز+وک=برزوک؛پاز+وک=پازوک؛
پەڕ+وک=پەڕوک؛تور+وک=توروک؛دان+وک=دانوک.

4-)ۆک(بۆدوستکردنیوشەینوێ.
وەک:پەرست+ۆک=پەرستۆک،خوەست+ۆک=خوەستۆک؛ئاتەر+ۆک=ئاتەرۆک.

5-)ک(دەبێتەپاشگر،بەاڵملەواتایوشەکەناگۆڕێ.
بــازو+ک= پەهلەویک؛ پەهلەوی+ک= دانــاک؛چــارە+ک=چــارەک؛ دانــا+ک= وەک:

بازوک.
6-)یک(کەپەسندروستدەکا.

وەک:بار+یک=باریک؛بام+یک=بامیک؛ساهـ+یک=ساهیک؛ئەپار+یک=ئەپاریک؛
پەڕ+یک=پەڕیک؛گرام+یک=گرامیک.

ئێستائەگەربەنێوزاراوەکانیکوردیدابگەڕێین،پاشگری›ک‹بەهێزیخۆیپێشان
دەدا.لەزمانیکوردیشدائەرکیجۆراوجۆرەیلەئەستۆگرتووە.
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1-)ۆک(بۆبچووكکردنەوە.
وەک:ئازاد=ۆک=ئازادۆک.برایم+ۆک=برایمۆک.

2-)ک(لەدروستکردنیوشەینوێدائەرکیخۆیجێبەچیدەکا.
وەک:دای+ک=دایــک؛بــاو+ک=بــاوک،الو+ک=الوک؛نــاز+ک=نــازک؛کار+ک=

کارک.
3-)ک(ئەرکیناساندنلەئەستۆدەگرێ.

زاراوەی لە بــەاڵم کــوڕک؛ و ژنــک؛کچوکچک؛کوڕ و مێرک؛ژن مێرو وەک:
سۆرانیدا›ەکە‹وەکپاشگردێتوناویتاکدەناسێنێ.وەک:

کوڕ+ەکە=کوڕەکە؛ئەسپ+ەکە=ئەسپەکە؛نان+ەکە=نانەکە؛دار+ەکە=دارەکە.
هەروەها)ەکان(وەکپاشگرناویکۆدەناسێنێ،وەک:

کوڕ+ەکان=کوڕەکان؛ئەسپ+ەکان=ئەسپەکان؛دار+ەکان=دارەکان؛بزن+ەکان=
بزنەکان.

4-)یک(بۆئافراندنیوشەینوێ،وەک:
تار+یک=تاریک؛بار+یک=باریک؛نێز+یک=نێزیک.

لەزمانیفارسیدا)ک(وەکپاشگرئەمئەرکانەیلەئەستۆگرتووە.
ڕوباهەک )زنک(؛ زەنەک مەردەک)مردک(؛  وەک: کردنەوە، بچووک بۆ )ەک( -5

)روباهک(.
6-)یک(بۆدروستکردنیوشەینوێ،
وەک:)تاریک،نەزدیک/نزدیک،باریک(.

شێوازیخوێندنەوەیدەقەکان
ئەگەرچەندنموونەیەکلەودەقانەوەربگرینکەلەالیەندیترانەوەخوێنراونەتەوە،
چەندە کە دەردەکــەوێ یەکسەر بکەین، بــەراورد ئێستا پیتی لەگەڵ پیتەکانیان ئینجا
چەواشەکارییانتێداکراوە.هەرچەندەمنناتوانمقامکیتۆمەتبۆتۆژەرەبیانیەکان

درێژبکەم،بەاڵمناچارمکەپیتبەپیتوشەکانبنووسمودواترکۆیانبکەمەوە.
ئەمنموونەیەلەالپەڕە135یپەرتووکی›دستورزبانفارسیمیانە‹تۆمارکراوەو
منیشپیتەکانمکۆکردۆتەوەوبەشێوەیەکیدیکەهاتوونەتەدەستکەزۆرلەئێستای

کوردییەوەنزیکن.
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باپیتەکانبەوشێوەیەبنووسینەوەکەتۆمارکراون.
=ئە

=و
=م=هـ

=ن
=یـ
=ت

=د
ئێستائەگەرپیتەکانکۆبکەینەوە،دەبینینکەوشەکانزۆرجیاوازترنلەوشێوەیەی

کەئەوانتۆماریانکردوون.ڕاستییەکەیئاکامبەمشێوەیەخۆیادەبێ:
کەسی یەکەم: ئەوەهەم)منم(،ئەوەهەیم)ئێمەین(.
کەسی دووەم:ئەوەهێی)تۆی(،ئەوەهەیت)ئێوەن(.
کەسی سێیەم:هەیت)ئەوە،هەوە(،ئەوەهەد)ئەوانن(.

هەروەهائەمنموونەیەشلەالپەڕە176یسەرچاوەیپێشوووەرگیراوە.
ئەپاچ بە ئەوان گوپتۆ[ )هەپەپ( ]ئەپاپ بخوێندرێتەوە: شێوەیە بەم دەکرێ خۆ 
ئەپاپگوپتۆ ئەگەر داوەتەوە،بەاڵم لێکیان بازگوفتەن بە گوفتەنوێنایانکردووەو
دێتەوە. ڕاست و ڕاستە بکەین، بــەراورد گوتیەوە( دووبــارە گوتی، )دووپــات لەگەڵ
کەوشەکانهەڵدەوەشێنین،وشەییەکەمبەمشێوەیەدەردەکــەوێ:]ئە،پ،ئە،پ[،
هەروەهاوشەیدووەمیشئاواخۆیدەنوێنێ:]گ،و)ۆ(،پ،ت،ۆ[.ئەگەربۆزاراوەی
کردکیبگەڕێینەوەکەپێشترئاماژەمانپێکردبوو،دەبینینچونکەبکەرنێرەئیدی›ۆ‹
پیاوەکەدووپات بەوهۆیەوەدەیناسینەوەکە بەگوپتۆ. وەردەگرێ.واتەگوپتدەبێ

گوتویەتی،بەاڵمئایائەمەلەگەڵزمانیفارسیدا.

کێشەیهوزواریشچییە؟
دەگوترێبۆیەکەمینجاروشەیزەوارشلەپەڕتووکیئەلفەهرست)الفهرست(
یئیبننەدیمدابەکارهاتووەومەبەستلەووشەئەرمەنی،سریانیانەبووەکە
لەنووسراوەکانیپەهلەویداتۆمارکراون.هەرچەندەهەتائێستالێکدانەوەیجیاواز
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بۆئەووشانەکراون،هەریەکەبەئارەزوویخۆیوێنایکردووە.هەندێکپێیانوایە
کەئەووشانەلەالیەنمیرزاکانیئەرمەنییەوەتۆمارکراون،بەاڵملەخوێندنەوەدا
بەهاوواتاکەیپەهلەویخوێنراونەتەوە،یاندەگوترێکەمیرزاکانیئەوێڕۆژێ
گۆکردنیهوزواریشەکانیاننەدەزانی،بەڵکوتەنیابەوێنەکە،وشەکەیاندەناسیەوە.
لەحما وشــەی کە تێناچێ ڕێی چونکە نییە، زانستی بنەمای هیچ بۆچوونە ئەم
بنووسرێوبەنانبخوێنرێتەوە،یەومەنبنووسرێبەئێکڕۆژبخوێنرێتەوە،جەلتا
بەشەپبخوێندرێتەوە، بنووسسریو لیال پێستبخوێنرێتەوە، بە بنووسرێو
بەاڵملەوانەیەمیرزاکان،ئەوانەیکەنامەکانیانخوێندۆتەوە،ڕاستەخۆدەقەکانیان
نەخوێندۆتەوە،بەڵکوبۆئەوەیبەرانبەرەکەیانتێبگەیەنن،تەنیاناوەڕۆکەکانیانبۆ

وەرگێڕاون.
هەرچەندەکەڕۆژهەاڵتناسوزمانناسانئەمەیانبەکێشەیەکیگەورەپێشانداوە،
بۆ ئەوکێشەیە، بۆیەکالییکردنەوەی ناکرێنەوە. ئاسانی بە چونکەوەکگرێکوێرە
کۆ پەهلەویکدا فەرهەنگی لە هوزواریش وشەی سەت حەفت نزیکەی جار یەکەمین
کرانەوەوڕادەستینووسەرانکران.ژاڵەئامۆزگار،شارەزالەزمانیپەهلەوی،پێیوایە

کەتێکڕاسێسەتوشەیهوزواریشلەنووسراوەکانیپەهلەویدابەکارهاتوون.
هەندێکپێیانوایەکەئەووشانەبەوەرگیراولەزمانیدیترانپێوانەناکرێن،چونکە

تەنیاوەکجفرەیەکنووسراون!!مندووهۆکاربۆئەووشانەدەبینم.
هەموو ئیدی ساسانی، ئیمپراتۆریەتی ڕووخــانــی و عــەرەب هاتنی لەگەڵ -1
نووسراوەکانسووتێندرانوفەوتێندران،دواترلەسەدەیسێیەموچوارەمیکۆچیدا
بێگومان دەقانەیاننووسیەوە، ئەو بوو،دووبارە لەبیر ئەوکەسانەیکەدەقەکانیان
نووسەرەکانلەژێرکاریگەریزمانیعەرەبیدابوون،بەهۆیئەوەیکەزمانیعەرەبی،
وێنا پیرۆز بوو،وەکزمانێکی ئەمەویوعەباسی فەرمانڕەوایەتیخەالفەتی زمانی
بۆ بانگەشەی بەهەشتیان زمانی هەمیشوەک بوو، ئیسالم دینی زمانی هەم دەکرا،

دەکرا،بەوهۆیەوەسەرپشکوپیرۆزکرابوو.
بێدینان و کافر زمانی بە پەهلەوییان زمانی توندڕۆکان و دەمارگیر عەرەبە -2
ناودەبرد،ئەوانەیبەوزمانەدەیاننوسیبەزەندیقدەناسێندران،بۆیەنووسەرەکان
ناچاربوونبۆپاراستنیگیانیخۆیانوالبردنیئەوتۆمەتە،وشەیئەرمەنی،سریانی

وعەرەبیبەکاربهێنن.
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لەسەردەمی کــە وەربــگــریــن، ــەدا ــان دەق ئــەو لەنێو بیانی وشــەی هەندێک ئــەگــەر
عەباسیەکانداجارێکیدیکەبەئابێیساسانینووسراونەتەوە،دەبینینکەهەندێکیانبە

هەڵەلێکدراونەتەوەوهەندێکیدیکەشواتاکانیانبەنادیاریماوەتەوە
ئەموشەیەلەدووپیتی)ل،ک(پێکهاتووە،دەتوانینبەلەکە)لََك(بیخوێنینەوە،کە
واتایبۆتۆدەدات،بەاڵمئەوانبەتۆدەیخوێننەوە،ئەمەشهەڵەیەوواتاکەیدەشێوێ.
ئەموشەیەلەچوارپیتی)ل،ک،و،م(پێکهاتووە،بەلَُكم)لەکوم(دەخوێنرێتەوە،کە
واتایبۆئێوەدەداتکەچیئەوانبەشما)ئێوە(وێنایانکردووە.دیسانەوەواتاکەی

لەنگدێتەوە.
ئەموشەیەلەچوارپیتی)ح،و،ل،م(پێکهاتووە،بەحولمدەخوێنرێتەوەوواتای
خەوندەدات،کەچیئەوانبەخوابدایانناوەکەواتاینووستندەدا.هەڵبەت)حلمو

نایم(یعەرەبیلەیەکترجیاوازن.
ئەموشەیەلەپیتەکانی)ی،و،م،ک(پێکهاتووەوبەيَوَمك)یەومەک(دەخوێنرێتەوە

وواتایڕۆژیتۆدەدات،کەچیئەوانبەرۆژێک)روزە(وێنایانکردووە.
ئەموشەیەلەسێپیتی)م،ی،هـ(پێکهاتووەوبەمیاهـ)میاه(دەخوێنرێتەوەکە
کۆیئاوە،کەچیئەوانبەئاب)آب(وڕووبار)رود(وێنایانکردووە.ڕاستییەکەی

)ماء(لەگەڵئاو)ئاب(هاوواتایە،نەکلەگەڵمیاه.

بەزۆرەکیپەهلەویبەفارسیمیانەناودێردەکەن!
نێو لە لەدێریندا کە بوونەتەوە ســاغ ئــەوە لەسەر دیرۆکناسان و زمــانــزان
پارسی و میدی ئاڤێستایی، زمانی سێ هەر قەفقاسنشینەکاندا و زاگرۆسنشین
هەبوون،ئاڤێستاییومیدیئەوەندەلەیەکترییەوەنزیکبوونکەبەیەکزمانپێوانە
کراون،کەچیپارسیکەئێستافارسەکانناویانناوەپارسیباستانجیاوازیزۆری
لەگەڵئاڤێستاییداهەبووە.وەکمێژوونووسانتۆماریانکردووەکەلەسەردەمی
فەرمانڕەوایەتیمیدەکاندا،فارسەکانیزمانیخۆیانفەرامۆشکرد،زمانیمیدیان
هەڵبژاردوپارسیباستانوەجاغکوێرکرا.بەگریمانیزۆرەوەهەندێکوشەی
پارسیباستانخزاوەتەنێوزمانیمیدییەوە.لەوسۆنگەیەوە،زۆرهەڵەوناڕەوایە
بە میدین زمانی درێژکراوەی کە ساسانی پەهلەوی و ئەشكانی پەهلەوی ئەگەر

فارسیمیانەناودێربکرێن.
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لەئەرمەنستاندا ئێرانیکە گارنیکئاساتۆریان،مێژوونووسیئەرمەنیبەڕەگەز
دەژیومەیلێکییەکجارزۆریبەالیفارسەکانهەیە،لەبواریکوردناسیداپڕۆفیسۆرە
ولەزانکۆییەریڤانداوانەبێژە،ڕاشکاوانەدەڵێ:›ئێمەلەئێرانیپێشئیسالمدادوو
نەتەوەیگەورەیمادوفارسمانهەبوو.هەمووئەونەتەوانەیکەئەمڕۆلەوخاکەدا
هەن،لەودوونەتەوەیەپەیدابوون.ئەوخەڵکانەیلەباشووریئێراندادەژیان،بەزمانی
پارسیقسەیاندەکرد،بەاڵمئەوانەیلەباکووروڕۆژئاوایئێراندادەژیان.بەزمانی
مادیقسەیاندەکرد‹.ئەمدانپێدانانەخۆیلەخۆیداپێگەیناولێنانیزمانیپەهلەوی،بە

فارسیمیانەهەڵدەتەکێنێوپووچیدەکاتەوە.
بەڵگەیگرنگوبەرچاولەبەردەستدانکەپەهلەویلەپارسیجیاوازبووە،ئێستا
ئەگەرئەمدێڕەلەبەردنووسیشاپورییەکەم،لەسەردیواریکەعبەیزەردەشتیان
وەربگرینکەتێیداهاتووە:»لەنێوئێرانشاردا،لەنێوپارسوپەهلەووخوزستانو
ئاسوریستاندا‹‹،دەردەکەوێکەشاپورییەکەمیکوڕیئەردەشێریپاپەکان،›پارس
وپەهلەو‹یبەدووناوچەیجیاوازتۆمارکردووە،ئەمەشبەڵگەیەکیدیکەیجیاوازی
نێوانزمانیپارسیوزمانیپەهلەویمانڕادەستدەکات.ژاڵەئامۆزگارکەلێکۆڵەرێکی
لێهاتووە،شارەزاییزۆریلەزمانیپەهلەویداهەیەویەکێکەلەوانەیکەشێلگیرانەبۆ
شرۆڤەولێکدانەوەیوشەوڕستەکانیزمانیپەهلەویتێکۆشاوە،سەبارەتبەپەهلەوی
نووسراوەکانی دێرینەوە لە بەاڵم فارسی، نەک ›پارتی‹یە بەواتای ›پەهلەوی دەڵێ:
زەردەشتیانکەبەساسانینووسراون،لەالیەنعەرەبەکانەوەبەفەهلەویناونراوە‹.
میانە فارسی بە ›پەهلەوی‹یان زمانی نەزانینەوە ڕووی لە پێشتر ئەگەر گریمان
لەسەر بێپەرواجەختیان فارسیزمان، نووسەرانی دواتریشسەرجەم کردبێ، ناودێر
ئەوەکردبێتەوەوبەزۆرەکیدەستەواژەیپەهلەوییانبەفارسیمیانەناساندبێ،بەاڵم
ئێستاکەپەردەلەڕووهەڵماڵراوە،زۆربەڕوونیجیاوازینێوانزمانیپەهلەویو
فارسیئاشكرابووە،ئیدیهەندێکبەمەبەستدەستەواژەیفارسیمیانەبەکاردەهێنن،
هەندێکیدیکەشلەنووسەرانیفارسزماندێنوبیردۆزیسەیردەهۆننەوە،دەنووسن
کەگوایەوشەیپەهلەویواتاکەیلێکنەدراوەتەوەولەوانەیەمەبەستزمانیپارسی
یانفارسیباستانبووبێ!!تەنانەتکەسێکیوەکعەليئەشرفسادقي)علياشرف
صادقي(کەپێشترخۆیڕاشکاوانەنووسیبووی:)دێرینەتیرنقۆناغیزمانیوێژەیی
فارسیلەسەدەکانیسێیەموچوارەمیکۆچیدادەستپێدەکات،چونکەلەسەردەمی
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سەرەکی جیاوازی هەندێک بووە، نووسین و فەرمی زمانی پەهلەوی ساسانیەکاندا
بەدرێژەپێدەر ناتواندرێزمانیفارسی بەشێوەیەککە فارسیداهەیە، لەگەڵزمانی
وگــۆڕدراویپەهلەویبزاندرێ،کەچیسیودووساڵدواتر،لەوتارێکدا،لەژێر
ڕێوی و ســەدانشێر  فارسي( زبان در »پهلوي« كلمة ناشناختة معني )يك ناوی
هێناوەتەوەوپاشاننووسیویەتی)بنابراينعنوانپهلويدرموردايندوكتابنيز
بهمعني»فهلوي«يعنيگويشهـايغربايران)بەجزكردي(است(،واتەپەهلەویبە
مانایزاراوەکانیڕۆژئاوایئێران)جگەلەکوردی(یە.لەسەرئەوبۆچوونەشهەندێ
نموونەیهێناوەتەوەوهەندێوشەیڕەتکردۆتەوەوپێیوایەکەپەهلەوینین!!ئەو
نووسەرە،چونکەزمانیکوردینەزانیوە،ئیدیبەچوارپەلتێکەوتووە.بەهۆیئەوەی
خۆیواتایوشەکانی]بیوەر)دەهەزار/ز(،کاص)کاس(،کاض)کاز(،هیزەک)هیزە(،
/ب[ی گۆری ز، ڤیڤەک/  گــەورە/ب(، گرەگر)گەورە دێر، ز(، )سێسەت/ تیراست
نەزانیوەکەلەهەندێکهۆنراوەوپەڕتووکیدێرینداهاتوون،ئیدیپێیوایەکەئەموشانە
پەهلەوینینودەستکاریکراون؛کەسنییەبەرۆکیبگرێوپێیبڵێکەهەتائێستاش

ئەموشانەلەزاراوەکانیزمانیکوردیداجێوارنودرێژەبەکارواندەدەن.
ئەمنووسەرەوهاوشێوەکانیانپشتیانلەبیروڕایڕۆژهەاڵتناسوئێرانیناسانە
و ویتگێنشتاین لودویک دارمەستێتەر، مینۆرسکی، دیاکۆنۆڤ، وەک ناودارەکانی
ئەوانیدیکەکردووەکەڕاشکاوانەجەختیانکردۆتەوەکەزمانیکوردیلەبنەماڵەی
زمانەکانیباکووروڕۆژئاوایئێرانزەمینە،هەرئەوڕۆژهەاڵتناسوزمانناسانەش
)میدی(یەکانە، ماد زمانی درێژکراوەی کوردی زمانی کە کردۆتەوە لەوە جەختیان
هەروەهازمانیمیدیشدایکیزمانیپەهلەویئەشکانیوساسانییە.واتەئەوزمانناس
و پەهلەوی درێژەپێدەری وەک کوردی زمانی و دەکەن پێداگری ڕۆژهەاڵتناسانە و

میدیوئاڤێستاییپەسنددەکەن.
ئێستابەشێوازێکیدیکەدژایەتیزمانیکوردیدەکری،ئەوەتابۆالسەنگکردنی
تاهەندێک بەهاودابەزاندنینرخیزمانیکوردی،هەندێکنووسەرڕاسپێردراون
زاراوەلەزمانیکوردیبقرتێنن.مخابنماوەیەکەبەدنەدانوهاندانیسەردەستانەوە،
لەک،زازاو لوڕ، ناوچەکە،دەیانەوێ بەناومێژوونووسانی لەنووسەرانو بەشێک
هۆرامیلەکوردهاوێربکەن،ئامانجیشیانئەوەیەپێگەیزمانونەتەوەیکوردبە

الوازیپێشانبدا.



65 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

ئاکام:
1-زمانیپەهلەوی)ئەشکانیوساسانی(درێژەپێدەریزمانیماد)مید(ییە.بە
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ولەیەکترهاوێربوونیئەوانەیبەزمانیمیدیوپەهلەویقسەیاندەکرد،چەندین
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هەندێکنووسەریکوردبانگەشەیئەوەدەکەنکەزمانیپەهلەویهەمانزاراوەی
فەیلیبووە،ئەوانپێێانوایەکەوشەیپەهلەویبۆفەیلیگۆڕاوە،ئەمەشهەڵەیەکی

گەورەوچەواشەکارییەکینەبەخشراوە.
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ئەیالەتی لە 1879 ساڵی فاسووم، لودویگ بە ناسراو فاسووم، ئۆلسن لویس
ناوەتەجەغزی پێی نۆروێژیدا ڕەسەن بە بنەماڵەیەکی نێو لە ئەمریکا، »ئیۆوا«ی
ژیان.فاسوومهەرلەبەرەبەیــانیفامینوهەڕەتیگەنجییەوەمەیلیبەرەودنیای
ڕووحانیبزاوتووەولەسەربڕینیئەمڕێبازەساڵی1894وەکئەندامیکلیسای
ئێمانوێلیڕۆژهەاڵتوەرگیراوە.ساڵی1895چۆتەکۆلێژیئینجیلیلــوتێریی»سەنت
ئانسگار«کەئامانجیپەروەراندنوڕاهێنانیپیاوانبووەبۆئەوەیببنەکەشیش.
ســاڵی1899بۆدرێــژەدانیخــوێندنچــۆتەناوەندیدینپــەروەریی»سەنتپاول«
بڕوانامەی بۆتەکەشیشووێدەچێ بڕیوەو قۆناخەشی ئەم وهەتاساڵی1902

لیسانسیوەرگرتبێ.
فاسوومساڵی1902،پاشتەواوبوونیخوێندنی،لەگەڵخاتوو»ئۆدینگرانگارد«
»ساڵیتۆن« لە مانەوەی ساڵ دوو پاش کــردووە. زەماوەندی »دینا« بە ناسراو
کەشیشیالولەسەرپێشنیاریکەشیشێکیئێرانیبەناوی»مەلەک«بەمەبەستی
یاریدەینەستوورییەکانوبەلەنگازانوپەرەدانبەمەسیحایەتی،ساڵی1905چۆتە
ئێرانولەشاریورمێنیشتەجێبووەوژنومنداڵیشیلەگەڵخۆیبردووە.پاش
دووساڵکارکردننەخۆشیڕوودەکاتەماڵیانوساڵی1907»ئالفیا«ینۆبەرەی
پێنجسااڵنەیاندەمرێولەچیای»سیر«دەنێژرێ.فاسووملەترسیئەوەینەکا
هاوسەرەکەشیتێدابچێ،خێرادەینێرێتەوەئەمریکاوخۆیهەتاساڵی1909لەوێ

دەمێنێتەوەوفێریسۆریانینوێوتورکیدەبێ.
لەسەر لێدوان بۆ کۆنفرانسێک سکاتلەند، »ئێدینبورگ«ی لە ،1910 ساڵی
کاروچاالکییمیسیۆنێرانپێکدێکەڕەنگەخودیفاسوومیشتێیدابەشدار
بووبێ.لەمکۆنفرانسەدابڕیاردەدرێتاکووکلیسایلوتێریئەمریکا،باڵبە
بکێشێ. ئێران تورکیاوڕۆژئاوای واتەڕۆژهەاڵتی سەرهەرێمیکوردستان،
هەرلەمکۆبوونەوەیەدا»کۆمەڵەیهاوبەشیئەنجومەنەکانیلوتێرییمیسیۆنی
ڕۆژهەاڵت«دادەمەزرێ.چاپوباڵوکرانەوەیگۆڤاری»کوردستانمیشنێری«
بەرهەمیئەمکۆنفرانسەیەوفاسووموهاوڕێیەکیوەکئێدیتۆریهەڵدەبژێردرێن
وئۆکتۆبری1910،یەکەمژمارەیبەزمانیئینگلیسیلەئەمریکاچاپدەکرێ.
لەمگۆڤارەداکەباسیکاروچاالکییەکانیمسیۆنێرانکراوەوگەلێکهەواڵو
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بابەتیسەبارەتبەکوردستانیشڕەنگیتێداداوەتەوە،ناوەناوەبەشێوەیەک
پەرەپێدانیدینیشیتێداڕەچاوکراوە.ئەمگــۆڤارەهەتاساڵی1928هەربەم
»ئۆریانت بە گــۆڕاوە نــاوی لەوساڵەوە و داوە مانــەوەی بە درێــژەی نــاوە

میشن«.
ئێدینبورگ، کۆنفرانسی ڕاسپاردەی لەسەر نۆروێژی، ــ ئەمریکایی فاسوومی
ورمێوە لە بنکەیخۆی شانی، ئەرکیسەر ڕاپەڕاندنی مەبەستی بە 1911 ساڵی
پێش کە وەبیرهێنانەوەیە بە پێویست دواتر. مەهابادی یانی ساباڵغ، دەگوازێتەوە

فاسووموهاوڕێیانیدەستەیەکمیسیۆنێریئاڵمانیلەساباڵغبنەیاندانابوو.
ئەمکەشیشەکەهەتاساڵی1916لەساباڵغماوەتەوە،فێریزمانیکـوردیبووە
وبەپێینووسینیخۆیلەکوردستانمیشنێریدامیرزاڕەحمانیحاجینەورۆز،واتە
بابوباپیریبنەماڵەیمۆزیقاچیکەئێستاناسراونبە»جەننەتی«،بۆتەمامۆستای
ولەوەرگێڕانی»ئینجیل«دایاریدەیداوەودەبێهەتائەندازەیەکیشلەوەرگێڕانی
لە فاسووم بەپێیدەقیسەرچاوەکان بووبێ. پاڕانەوەداهاوکاری نزاو کۆمەڵێک
زمانزانیداکەسێکییەکجاروریابووەوبەحەوتزمانیجیاوازیوەک:سوێدی،
دانمارکی،نۆروێژی،ئاڵمانی،کوردی،سۆریانیوئینگلیسیخوتبەیداوەویۆنانی،

عیبری،فەڕانسەییوتورکیشیزانیوە.
بەکورتیفاسوومپاشپەیدابوونیبارگرژیلەناوچەکەوگەڕانەوەینابەداڵنەی
بۆئەمریکالەساڵی1916دا،دەستدەکاتەوەبەخوێندنوساڵی1919لەکۆلێژی
ئۆسکالووسابڕوانامەیدوکتۆراوەردەگرێودەبێکتێبی»ڕێزمانیزمانیکوردی

بەکردەوە«یوەکتێزیدوکتۆراکەیپێشکەشکردبێ.
ناوەندی وەک ساباڵغی و دانـــاوە کـــوردان ئەوینداری بە خــۆی کە فــاســووم
شوێنی بــەرەو ــا هەت لێدەبڕێ دیسان 1919 ساڵی هەڵـــبـــژاردووە، چاالکییەکانی
ئاواتەخواستەیببزوێوهەرواشدەکا؛بەاڵمشەڕینێوانئەرمەنیوتاتارەکانلە
قەفقازماوەیەکپەکیسەفەرەکەیدەخا.دواترلەناوچەیئێرەواندەستدەکابە

فریاکەوتنیخەڵکوبەسەربەشیدابینکردنیپێداویستییەکانڕادەگا.
هەرچۆنێکبووبێ،پێشئەوەیفاسوومبگاتەوەساباڵغوچاویبەهەرەسهێنان
وڕووخانیشوێنیکاروکلیساونەخۆشخانەکەیانبکەوێولێیڕوونبێتەوەچی
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کەلوپەلیبوویانەنەماوە،ساڵی1920نەخۆشدەکەوێوپاشچەندڕۆژێکدەمرێ
ووێڕایئاواتەکانیلەئێرەواندەنێژرێ.

دەتوانێ ماندوونەناس، و زیرەک و بــڕوادار مرۆڤێکی وەک فاسووم بەکورتی
لەدنیایزمانیکوردیداخۆیبنوێنێوچەندینبەرهەمبکاتەدیاریدەستی،کە

زۆربەیانوەرگێڕاننوبەشێکیاننووسینیخۆنیوبریتینلە:
جار یەکەم بۆ 1912 ساڵی و وەرگێڕانە کە ڕووحانی«، شێعرانی »کتێبی -1
چاپکراوەوبەپێیپەڕاوێزیدوایینالپەڕەیئەمبەرهەمە،دەبێمەبەستیچاپی
دەستنووسیبەشێکلەمشێعرانەبێکەلەیازدەشێعرتێنەپەڕیون.ساڵی1914
بۆجاریدووهەمچاپکراوەتەوەوپاشپێداچوونەوەیان،شێعرەکانبوونەچل.
نییە،دەبێ ئەمچاپەیئاخریکەهیچساڵێکیجگەلەساڵی1912یبەسەرەوە
لەنێوان1914-1915داچاپکرابێو140الپەڕەیەوبریتییەلەسەددەستەشێعر.
ئینجیلوەرگیراونوسروودو لەدەقی نیوەیئەمشێعرانە وەکفاسوومدەڵێ
پاڕانەوەکانبەهەوایتایبەتیلەڕۆژهەاڵتیکوردستانگوتراونەتەوە.ڕۆژهەاڵتی
کوردستانناوێکەکەخودیفاسوومبۆئەوبەشەیکوردستانیداهێناوەوجێگای
تێڕامانە.ئەمکتێبەبۆتەسەرمەشقیمیسیۆنێرەتازەکانوگەلێکییاریدەداونهەتا
هەمفێریزمانیکوردیبنوهەمیشلەگەڵداڕێژرانینزاوپاڕانەوەبەزمانی

کوردیئاشنابن.
نــووســراوە: کە دەنوێنێ خــۆی فاسووم مــۆری کتێبە ئــەم ڕووبــەرگــی لەسەر
»فاسوومساحیبیئەمریکلی،ساوجباڵغیکوردستانیئێران«.هەڵبەتخوێندنەوەی
مۆرەکەشێوەیدیکەشهەڵدەگرێودەکرێئاواشبێ:»فاسوومساحیبیئەمریکلی،
ساوجباڵغ،کوردستان،ئێران«.دیارەوشەی»ساحیب«لێرەدابەمانایسەروەرە.
ئەمبەرهەمەدواتردەگەڕێمەوەسەری،کەمەبەستی لەسەر لێدوانیزیاتر بۆ

سەرەکیمەبۆنووسینیئەموتارە.
چوار هەر کە موکریانی، کوردیی بە مــوقــەددەس« »ئینجیلی وەرگێڕانی -2
لە 1919 وساڵی دەگرێ لەخۆ یوحەننا« و لۆقا مەرقۆس، »مەتتا، گێڕانەوەکەی
ئەمریکاچاپکراوەوسەرجەم318الپەڕەیە،بەاڵمچەندساڵێکپێشتروەریگێڕاوە.
3-»ڕێزمانیزمانیکوردیبەکردەوە«کەوەکژێدەرێکیکارپێکراووگونجاو
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داڕێژراوە،بەقەڵەمیخودیفاسوومنووسراوە.ئەمکتێبەکەبریتییەلە279الپەڕە
هەروەکئینجیلیموقەددەسساڵی1919لەئەمریکاچاپکراوە.ئەمبەرهەمەجگە
پێشەکییەکەی کورتە بێگومان و تێدایە دیکەشی دەقێکی چەند ڕێزمان باسی لە
بەیتی»زەنبیلفرۆش«لەڕوویدەقی»ئۆسکارمان«یئاڵمانییەوەنووسراوەتەوە
کەچەندساڵێکپێشفاسوومگەیبوویەساباڵغوتوانیبوویلەگردوکۆیکتێبێکدا
سەبارەتبەفۆلکلۆریکوردیسەرکەوتووبێوساڵی1905لەبەرلینبەناوی

»توحفەیموزەففەرییە«چاپیبکا.
ڕووحـانی«ی »کتێبیشێعرانی هۆنراوەی دوایین بەرهەمەدا لەم هەر فاسووم
بەهێنـدێکجیـاوازییەوەنـووسیـوەتەوەکـەهـۆنراوەیخـۆیەتیووەکسروودێکی
پێشەوە »بۆ هەوای لەسەر دەکرێ گوتوویەتی تەنانەت کردووە؛ باسی نەتەوەیی

سەربازانیمەسیحی«بگوترێتەوە.
4-کورتەیبنەماکانیمەسیحییەتیلوتێر؛

5-نامیلکەیپاڕانەوەیلوتێری؛
6-کتێبیوانەیقوتابخانە،بەتایبەتجوغرافیاوئەژماردن؛

دواییم بەرهەمەی چوار ئەم بەندە دیارە کە قامووس؛ ڕێکخستنی و دانان -7
لەمانەوێدەچێسەبارەتبەجوغرافیاومێژوویکوردستانیش نەدیتوونوجگە
بەرهەمیبووبێ.بەپێیدەقیچەندسەرچاوەیەکدوکتۆرفاسوومدەبێگۆڤارێکی
مانگانەشیباڵوکردبێتەوە،بەاڵمهەتائێستاکەسنەیدیتووە،ئەگەرچیلەسەربەرگی

کتێبیڕێزمانەکەینووسراوەئێدیتۆریگۆڤارێکیشەبەزمانیکوردی.
**

»کتێبی سەر هاویشتنە تیشک سەرەکی مەبەستی کــرد، باسم پێشتر وەکــوو
شێعرانیڕووحانی«یە،کەدوکتۆرفاسوومبەهەڵێنجانلەکۆمەڵێکدەقیدینیبە
زمانیکوردیدایڕشتوونەوە.ئەوەیدیارەفاسووملەمنزاوپاڕانەوانەداکەخۆی
ناویناونشێعروزۆرجارانسەربەندیانهەیە،ڕوویکردۆتەکێشێکیئازاد،کە
دەکرێبڵێینوەککێشیپەنجەیییانکێشێکیئازادینزیکلەزمانیکوردیداخۆی
نیشاندەدا.سوارەیئێلخانیزادەسەردەمیخۆیگەڕانەوەسەرکێشیبەیتەکانی
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بەڕێچارەیدەربازبوونلەکێشیعەرووزیداناوە،بەاڵمخۆینەیتوانیوەلەشێعرە
کوردییەکانیدالەمکۆتوبەندەڕزگاربێوئەمدەربازبوونەتەنیالەچەندشێعرێکی

فارسییسااڵنیدواییتەمەنیداخۆدەردەخا.
موزەففـەرییە«ی کتــێبــی»توحـــفەی لــە وردبـــوونـــەوە بە فاســووم وایــە الم
»ئۆسکارمان«لەالیەکوشێوەیزکروپاڕانەوەیخۆماڵییانەیکوردیلەالیەکی
دیکەوەگەیشتۆتەداهێنانیکێشێکیئازادیانبەشێوەیەکهێنانەوەئارایکێشیبەیتی
کاری ئینگلیسیش داڕێژرانیشێعری شێوازی دەکرێخودی بێگومان و کوردی
تێکردبێ.هەربۆیەبەالیمنەوەدەکرێدوکتۆرفاسووموەکیەکەمنوێکەرەوەی
شێعرینوێیکوردیدابندرێوساباڵغ)مەهاباد(ببێتەشوێنیئەمتازەبوونەوەیە.

ڕاستەفاسوومزۆربەیئەمشێعرانەیلەزمانیدیکەوەکردوونەکوردی،بەاڵم
ئەمشێعرانە دەقی دایڕشتوون. هێندێکیانهەرخۆی وادیارە بەپێیسەرچاوەکان
ڕزگاری، ڕێگای دۆزینەوەی و بۆخوداناسی مرۆڤن هانــدەری هەموویان گەرچی
بەاڵمهێڵێکیتازەوڕێبازێکینوێنلەوێژەیکوردیدا.وەکووئاشکرایەئەمکتێبە
باڵوبۆتەوە میسیۆنێراندا نێو لە هەمیش و خوێندەواران نێو لە هەم بەرباڵوی بە
هەوڵێکی وەک تەنیا ناکرێ بۆیە پێکرابێ، کــاری کلیساکاندا زۆربــەی لە دەبــێ و
نەزۆکتەماشایبکرێ.خۆڕاستەئەمکارەدەسبەجێوێنەیلێهەڵنەگیراوەتەوەو
شاعیرانیبەشوێنخۆیداپەلکێشنەکردووەونەیتوانیوەئاڵوگۆڕێکیخێرابەدی
بێنێ،بەاڵمبەڕۆچوونبەبیروهەستیشێخنووریشێخساڵحوڕەوتیدواتری
گۆراندا،بۆماندەردەکەوێچەخماخەیگەڕانەوەسەرماکەیخۆماڵیپێشئەوان
بریسکەیداوە.شاعیریئەمریکاییــنۆروێژیبەوەالنانیقافییەوخۆنەبەستنەوە
بەوهەودایەڕچەیشکاندووەولەکوێبەپێویستیزانیبێئاوڕیداوەتەوەسەر

قافییەیانوەکلەپاڕانەوەداباوە،سەربەندیداناوەودووپاتیکردۆتەوە.
وەکووباسیکرا،فاسوومپێشئەوەیبێتەساباڵغوفێریزمانیکوردیبێ،
چەندساڵێکلەورمێژیاوەولەزمانیسۆریانیوتورکیڕاهاتووە؛بەاڵمئەوەی
دەقە لە توانیویەتی زەینیدا، و بیر بەسەر تورکی ڕێزمانی زاڵبوونی بێ ڕاستی
کوردییەکەشداڕەنگبداتەوە.بۆسەلماندنیئەمڕاستییەچەندنموونەیەکدەخەمە

ڕوو:
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ـ خراپە عەفووم بکە؛ کە دەبێتە: لە خراپە عەفووم بکە!
ـ خواڵ گەڵت بێ؛ کە دەبێتە: خودا لەگەڵت بێ!

ـ ئەمینداری بمدە؛ کە دەبێتە: ئەمینداریم بدەیە!
ـ فکر بکە سەر مردنی؛ کە دەبێتە: فکر بکە لەسەر مردنی!

ـ دەحەسێمە کن مەسیح؛ کە دەبێتە: دەحەسێمەوە لەکن مەسیح!

وەبەرچاو و ڕێنووس هەڵەوپەڵەی ژێــدەرە، ئەم گرێوگۆڵەکانی لە دیکە یەکی
نەگرتنیڕێنووسێکییەکدەستە.زۆرجاراننیشانەیدانەپاڵیڕەچاونەکردووەو
هەربەپێیڕێنووسیکۆنیکوردیجوواڵوەتەوه،کەشوێنپێیڕێنووسیفارسیی
پێوەدیاره.بەاڵمجاریواشەکارەکەیوەکووشێوەینووسینودەربڕینیئێستایە،

بەتایبەتلەبنزاراوەیموکریانیداو»ی«دانەپاڵیپاراستووه.
بۆم قەڵەو،کەچی لەسەرالمی دانانیچوکڵەیە دیکەیجێگایسەرنج، خاڵێکی
دووپاتی ئەو و کراوە ئەوتۆ کارێکی پێشتر یان خۆیەتی داهێنانی نەبۆوە ڕوون

کردۆتەوه.

بۆزانیاریزیاترسەبارەتبەمهۆنراوانە،لێرەداشێعریژمارە91دەنووسمەوە:

دەنووین، باڵ نە ئەبەدی
زوو سبحەینێکی هەڵدێ

کە وەخەبەر دێین بۆ ژینێ!
وە هەڵدەستین لە قەبری!

بەحر مردووانی دەدا
چۆالن ]و[ دەشتانیش وەها

بەڵێ، لە کێوێ و دۆڵێ
هەڵدەستن هەموو دنیا!

**
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دەنووین، باڵ نە ئەبەدی
زوو سبحەینێکی هەڵدێ 

کە وەخەبەر دێین بۆ ژینێ!
وە هەڵدەستین لە قەبری!  

وەختێ دەبینین
گوڵێکی کە خزمەتمان کردووە

لە دڵی مە توند بکێشرێ
ئاخ چەند گران]ە[ ئەو ئێشانە!
]لە[کن قەبری وی ڕادەوەستین

زۆرجاران بە خەمناکی
وە دیارە وەکوو ماوین

دە ئەو دنیا]یەدا[ بێ دڵخۆشی
دەنووین، باڵ نە ]ئەبەدی[.

**

دەنووین، باڵ نە ئەبەدی
لە ئەو قەبری تاریک دا

خواڵ شوکر کە هەڵدەگری
خواڵ شوکر کە دە ئەوێ =]لەوێ[

دە ئەو شاری ڕووناک، دە بڵندی]دا[
مردن قەت ]وە[ ژوور ناکەوێ!

کە وەخت]ی[ دێ، ڕەب بانگمان دەکا
بۆ ژیانی ئەبەدی!

دەنووین، باڵ نە ]ئەبەدی[!
هەروەها چەند کۆپلەیەکی دیکەش وەکوو نموونە دەخەمە بەرچاو:

ئاخ چەند خۆشحاڵی زۆر دەبێ
وەختێ کن خواڵی دەگەین =]دەگەینە کن خواڵی[.



75 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

هیچ کەس ناتوانێ بڵێ
دە ئاسمان چەند خۆش دەبین =]لە....[

لەکن یەسووع! لەکن یەسووع!
ئەوی کە دەحوبێنین!

»خۆشییئاسمان،ژمارە25«
**

پیاڵەی زەمانە دەڕژێ
وەک کەف]ی[ سەر ئاو زوو دەچێ

وە پاشان هیچ نامێنێ
ئەوەتا مردن زاڵمە

عومر]ی[ سەر ئەرزی زۆر کورتە
لەنەکاو ئەمەش دەچین.

»مەتتا،ژمارە6«
**

یا ڕەب ئەگەر مومکین بایە
خیزی دنیا بژمێرێ =]بژمێردرێ[

دیسان کەس تەوانی نییە
گوناحم و نافامی و خراپی من

هەمووی بە تەواوی وان بژمێرێ
»گوناحکارییئینسان،23«

**

پاشئەوەیلەمپاڕانەوانەبووینەوە،دەگەینەدوایینشێعرکەفاسووموەکوو
شێعرێــکینیشتمانیونەتەوەییدایناوە.بێگومانئەمکەشیشەویستوویەتیئەم
ڕێگایەشبۆڕاکێشانیکوردانبەرەودینیمەسیحتاقیبکاتەوەوپێیانبڵێئەم
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یان تاکوێسەرکەوتووە لەبەرچاوه.فاسووم نیشتمانیکوردانیشی دینەخەمی
هەوڵەکانیلەمپێناوەدابەفیڕۆچوون،جێیلێکۆڵینەوەیەکیتایبەتیدیکەیە.

وەکووپێشترباسمکردووە،فاسوومبەسەرهەڵەیڕێنووسیوڕێزمانیداکەوتووە
»دیاریی ژمارە3ی لە کە بۆیەشە هەر بەسەرەوەیە، دیکەشی ڕێزمانی وسێبەری
بۆ کەموکووڕییەکانی و هەڵە و کراوەچاپ ئەوەندەی ژ.ک«دا،سەرلەنوێ کۆمەڵەی
نگینی موجتەمەعی »کتێبخانەی ئۆرژیناڵی دەقی ڕووی لە لێرەدا کراوەتەوە. ڕاست
پێویستهەڵەکانڕاستدەکەمەوە. بەپێی غەربیمەهاباد«شێعرەکەدەنووسمەوەو
چرۆدانی و تازەگەری بۆ هەنگاونانە زەمانی دیارکردنی مەبەستم زیاترین هەڵبەت

نوێبوونەوە.
ئەمشێعرەلەمکتێبەدابەژمارەی100،بەناوی»میللەتی«تۆمارکراوەوبەسروودی
لە دانــدراوە.وەکباسیکراهەوای»بۆپێشەوەسەربازانیمەسیحی«ی نەتەوەیی

الیانفاسوومەوەبۆپێشنیارکراوە.هەروەهانووسراوە:»عیبریان16-14:11«.

میللەتی
)1(وەتەنیباپیرم،
کوردستان]ی[ قەدیم

کێو و شاخ و دەشتی
                                خۆشن بۆ دڵم.

جێی دایک و بابمە
ماڵی خوشک و برا!

هەر تۆزێکی و بەردێکی
بۆم مروارییە.

وەتەنی باپیرم،
کوردستان]ی[ قەدیم

کێو و شاخ و دەشتی
                                خۆشن بۆ دڵم.
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)2(وەتەنیمەحبووبی
کوردستانی بڵند،

ئەرزێک]ە[ پڕ یادگاری
لە جحێڵیی من.

هەوای خۆش و ڕووناک
ئاوی سارد و پاک
شوانان بە هەزاران

وە سۆحبەتانی چاک!
وەتەنی باپیرم،

]کوردستانی قەدیم
کێو و شاخ و دەشتی

خۆشن بۆ دڵم.[

)3(قوڵکە،ئەشکەوت،دۆڵی
هەر وەبیرم دێ

لێرە بووم بۆ ڕاوێ،
لەوێ بۆ شەڕێ؛

هەموو ئەو چتانە =]شتانە[
ڕابردوون وێستا

]لە[ خراپە عەفووم بکە
یا ڕەب خواڵی گەورە!

وەتەنی باپیرم،
]کوردستانی قەدیم

کێو و شاخ و دەشتی
                                خۆشن بۆ دڵم.[
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)4(دەنگیزوڕنە]و[دەهۆڵ
هەوای پڕی بکە =]هەوای لێ پڕ بکە![

زەوی، مێشە، بڵندی، قووڵ
هەموو پێکەوە بخوێنن

لەو قەومەی =]بۆو[
کە ]لە[ نێو وان دایە! 

]لە[ بیر]وو[ نەچێ ئەو]ان[ زەحمەتی و خەمیان کێشاوە!

وەتەنی باپیرم،
]کوردستانی قەدیم

کێو و شاخ و دەشتی
خۆشن بۆ دڵم.[

)5(خواڵ]ی[باریتەعاالی
ڕەحمان و ڕەحیم

هەرچی چاک و الزمە
لێت تەڵەب دەکەین

چاوت لە و وەتەنەم بێ
دایم زیادی بکە

ساڵمەتی و ڕەحەتیی
هەمیشە بیدە =]بیدەیە[!

وەتەنی باپیرم،
]کوردستانی قەدیم

کێو و شاخ و دەشتی
                                خۆشن بۆ دڵم.[
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سەرچاوەکان:
1- سروودێکی لەبیرکراوی کوردی، حەسەنی قازی، ماڵپەڕی ڕوانگە، 2008.

الپەرەی  دوایین   .]1915-1914[  1912 فاسووم،  ئۆلسن  لویس  ڕووحانی،  کتێبی شێعرانی   -2
ئەم کتێبە کە فاسووم بە ئینگلیسی نووسیویەتی، ئوستاد عەلی مەیمەندی تایبەت بەم وتارە 

کردوویەتە کوردی.
3- ڕێزمانی زمانی کوردی بەکردەوە، لویس ئۆلسن فاسووم، ل 250-252 لەگەڵ 259-257، 

ئەمریکا، 1919.
4- ئینجیلی موقەددەس، وەرگێڕانی ]فاسووم[ لە زمانی سەرەکیی یۆنانییەوە، ئەمریکا، 1919.
5- نیشتمان، باڵوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی ژ.ک. ئامادە کردنی عەلی کەریمی، بەشی دیاریی 
کۆمەڵەی ژ.ک. بۆ الوەکانی کورد، 1943، ل90-93. لەم چاپەی بنکەی ژین دا کە دەگەڕێتەوە بۆ 

ساڵی 2008، لە ڕووی زنجیرەی الپەڕەکانەوە دەبێتە 284 -287.
6- شەنگەسوار، سەرجەمی بەرهەمەکانی سوارە ئێلخانی زادە، ل 217 -220، ئامادە کردن و 
پێداچوونەوەی سەالحەددین ئاشتی، کۆکردنەوەی عومەر ئێلخانی، چاپی دەزگای غەزەلنووس، 

سلێمانی، 2014.
ئینگلیسییەوە:  لە  وەرگێڕان  نەبی،  عەدەن  دوکتۆر  ئێران،  لە  کوردی  ڕۆژنامەی  یەکەم   -7

حەسەن قازی، ماڵپەڕی ڕوانگە، 5ی سێپتامبری 2007.
8- کورتەیەکی مێژوویی سەبارەت بە چاالکییەکان لە کوردستان، ئێن. جەی. لۆر، وەرگێڕان 

لە ئینگلیسییەوە: حەسەنی قازی، ماڵپەڕی ڕوانگە، ساڵی 2008.
9- ئێڵ. ئۆ. فاسووم میسیۆنێری کوردان، دوکتۆر جان. لێگری، ئاوریلی 1968. وەرگێڕانی لە 
ئینگلیسییەوە: حەسەنی قازی، ماڵپەڕی ڕوانگە، 9ی مارسی 2009. )هەڵبەت پێویستە بڵێم کە 

جان. لێگری لە دایکەوە دەبێتە نەوەی دوکتۆر فاسووم.(
10- ئینجیل بە کوردیی موکریانی، جەعفەر حوسێن پوور )هێدی(، 2016، فەیسبووکی هێدی. 
بۆی  بوو  پێویستم  و چی  دام  یاریدە  گەلێکی  بابەتەکان دا  دۆزینەوەی  لە  هێدی  کاک  )بەڕێز 
دۆزیمەوە. ئەگەر هاوکاریی بەڕێزیان و کاک حەسەنی قازی نەبا، بێ گومان بابەتەکەم ئاوا بۆ 

نەدەنووسرا.(





عەبدولڕەحمانزەبیحی
کێبوو؟

فەرەیدونحەکیمزادە
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عەبدولڕەحمانزەبیحییەکێکلەکەسەچاالکەکانیسەدەیبیستیزایینیە،کە
توانیلەبواریڕۆژنامەگەرییونووسینشوێنێکیئەوتۆیهەبووە.

دەتــوانــمبڵێمزەبیحیســەرۆکــیڕۆژنــامــەگــەریکـــوردیلــەوســااڵنــەدابــوو،
گۆڤارینیشتمانیژمارە1یتاژمارە7و8و9ی]کەبەیەکەوەبوون[لەناوخۆی
)مەهاباد کوردستان ڕۆژنامەی لە زەبیحی ئەوە ســەرەڕای کــردووە. چاپ واڵتــدا
دوای و ساڵی1322هـ/1943ز( )مەهاباد نیشتمان گۆڤاری و ساڵی1324هـ/1946ز(
پەڕیوەبوونیبۆگەرمێن،لەگۆڤاروڕۆژنامەکانیباشووروەک:هاوکاری،ڕۆشنبیری
نوێ،چریکەیکوردستان)بەنێویبرزوو(،خەبات)بەنێویزانا(،ڕزگاری)مامۆستا
عیسا(،ڕۆژنامەیکوردستانینوێدانووسینیهەبووە.بەوتەینەوشیروانمستەفا،
گۆڤاریباهۆزیبەزمانیعەرەبیوپێشڕەو)ی(بەزمانیکوردیدەرکردووە)هەر

یەکەی،1ژمارەکەتائێستالەبەردەستاننییە.(


زەبیحیوئیشیزمانەوانی
خوالێخۆشبووزەبیحییەکێکلەوکەسەدڵسۆزانەبووەکەسەرەڕایکێشەکانی
زمانەوانی. و زانستی لێکۆڵینەوەی بە داوە بەهای ــەری دەوروب و خۆی سیاسی
یەکێکلەوانەبەدواچوونیبۆدەوڵەمەندکردنیزمانیکوردییاتەنانەتناساندنی
ئەوزمانەدەوڵەمەندەبەجیهانبوو.لەماوەینیشتەجێبوونلەبەغداوسلێمانی
بەردەوامخەریکیکۆکردنەوەیئیشوکارلەسەروشەیکوردیبووە.چاپیکتێبی
قــەوارە: ل248، 1977/1356ز- بەغدا یەکەم، بەرگی کــوردی، زمانی قاموسی -1
-3 1979/1358ز. بەغدا دووهــەم، بەرگی کوردی، زمانی قاموسی -2 17×24س.

قاموسیزمانیکوردی،بەرگیدووهەم،بەغدا1979/1358ز.
و ئــامــادەکــردن کاتەکانیبۆ زۆربـــەی ــــازاری1970یزایینی ئ 11ی »لـــەدوای
ئەدەبی بە بەرچاوی یەکجار خزمەتێکی کــارەی بەو و کرد تەرخان چاپکردنی
کوردیکرد.بەرگییەکەمودووهەمیقامووسەکەیچاپکردوخۆیسازدەکرد
بەرگەکانیدیکەیچاپبکاکەبەداخەوەلەساڵی1359یهەتاوی)1980یزایینی(دا،
گیراوبێسەروشوێنکرا.بەقسەیخۆیقامووسەکە8بەرگیدیکەیمابووتەواو
بێ.کاک»محەممەدیشاپەسەندی«شلەوت¬ووێژێک-دادەڵیبۆخۆمبەرگەکانی
وت-ووێژەكانی لە بردیان. بەعسی بوو، بەرگ 36 کــردووە ئامادە قامووسەکەم
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لە بــەڕڕاك« فازیل 1984ز»دوكتۆر لەساڵی عێراق وحكوومەتی كورد وەفدی
وەاڵمیپرسیارینوێنەرانیکوردسەبارەتبەچارەنووسی»مامۆستازەبیحی«و
كتێبخانەگەورەوبەنرخەکەیكوتبووی:الیئێمەیە،بەاڵمئەگەرمفاوزاتسەری

گرتدەتاندەینەوە.«
لێرەدادوونامەلەسەرزمانکەکەرەسەیسەرەکیهەرگەلێکەدێنمەوە.نامەی
مامۆستا وەاڵمی و زەبیحی مامۆستا بۆ ئەمیرحەسەنپوور دکتۆر خوالێخۆشبوو

عەبدولڕەحمانزەبیحی.
نامەیخوالێخۆشبووئەمیرحەسەنپووربۆمامۆستازەبیحیوجوابیمامۆستا
خوێنکارێکی ڕێز، و وێڕایساڵو ع.زەبیحی ماموستا بەڕێز زانای ئەمیر کاک بۆ
کوردموخەریکینووسینیاطروحەمسەبارەتبەزمانینەتەوەییکورد.بەشێکلە
تێزەکەباسیفەرهەنگنووسییکوردییە.لەوبەشەدابێجگەلەباسیفەرهەنگەکان
بەتێکڕایی،باسیسێفەرهەنگوسێفەرهەنگنووس)گیو،خاڵ،زەبیحی(دەکەم.
بۆم زانــی پێویست بە دیشت شتێکی هەر و بــدەوە وەاڵم پرسیارانەم ئەو تکایە

بنووسە.
زمانیستانداردیکوردی، بۆ داناوە بناغە یان بنکە، بە بنلەهجەیەکت چ -1

)norm(مەبەستملەبنکەئەوەیەکەلەزمانناسیداپێیدەڵێننۆڕم
]تێبینی:وادیــارەلە»قــامــوس«دا،لەهجەی»نــاوەنــدی«تبەنــۆڕمدانــاوە
)الپەڕەی9-40،10(،بەاڵمئەولەهجەیەخۆیچەندبنلەهجەیهەیەکەلەالپەڕەی
42،نێویحەوتیانتنووسیوە:موکریانی،سۆرانی،سلێمانی،شوانی،جافی،سنەیی،
لەالپــەڕەی40و9–10کردووتەوادەردەکــەوێکە لەوباسەیکە گەروسی.
»لەهجەیناوەندی«لەعێراقبەبناغەیستاندارددادەنێی.لەالپەڕەی107»کورتە
نیشانەکانیڕێزمان...«لەهجەیناوەندیتدیارینەکردوە،بەاڵمهەشتبنلەهجەت
موکریانی، کۆیی، کەرکوکی، شنۆیی، سلێمانی، سنەیی، جافی، – کــردوە نیشانە

هەولێری.[
تایبەتی »بە کە نووسین..« یەکگرتوی نوسراوە:»زمانی الپــەڕەی40 لە -2 
الپەڕەی9: هەڵێناوەتەوە...«. پێشەوە بەرەو باشی هەنگاوی عێراق، کوردستانی لە
دەچێ... پێش بەڕەو و ئەدەبی( )زمانی ڕچەی کەوتووەتەسەر کوردی »..زمانی
:1 پرسیاری بووە..« وشین گووراوە یەکگرتوو( ئەدەبی کوردی )زمانی نەمامی
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»قاموس«لەبەرامبەرئەوزمانەئەدەبییەیەکگرتووەچبەرنامەوسیاسەتێکیهەیە؟
»قاموس«چۆنیارمەتیدەدابەپەرەپێدانوتەسبیتیئەوزمانە؟پرسیاریب:لە
بنلەهجەکانیدوولەهجەیدییباکوریوجنوبیــوهەروەهازازاییوهەورامی
چۆنکەڵکوەردەگرێ؟پێوەندیزمانییەکگرتوویئەدەبیلەگەڵئەولەهجانەی
مێعیاری دەکــرێ؟مالکو تۆمار قاموسدا لە لەهجانە لەو دیچییە؟چوشەیەک

هەڵبژاردنیئەووشانەچییە؟
3-ئایائەو»زمانییەکگرتوینووسین«خۆیلەباریزمانیکومەاڵیەتییەوە
ڕەسمی/ قسەکردن، ئەدەبی/ شێوەی وەک نا؟ یان هەیە شێوەی یان نەوع چەند
غەیریڕەسمی،عیلمی/غەیریعیلمیوشتیوا..ئەگەرئەوانەیهەیەبۆلەقاموسدا

دیارینەکراون؟
4-سەبارەتبەتت)وشەیتازەداتاشراو(چسیاسەتێکتهەیە:

ئەلفـــچوشەیەکیتازەداتاشراوتوماریدەکەی؟
ب-بۆچیوشەیتتتۆماردەکەی؟

ج:سەرچاویئەووشانەچن؟
د-ئایاوشەکانی»کۆڕیزانیاری«دەخەیەنێوقاموسیاننا؟بۆ؟

زانستی »زاراوەی وەک کۆڕ دامــەزرانــی پێش داتاشراوەکانی وشە ئایا ه- 
نەبەز )جەمال زانستی« زاراوەی »هەندێک یان ماموستایان( )نەقابەی کــوردی«

-1960(دێنەنێوقاموس؟
)الپەرەی نوسیوە سەرچاوەت 80 نزیکەی دەکەیەوە؟ کۆ چۆن وشەکان -5 
101-106(.بێجگەلەوانەچونلەزمانیخەڵکیوشەکۆدەکەیەوە؟لەفەرهەنگی

خاڵومەهابادچۆنکەڵکوەردەگری؟
6-بۆڕۆژنامەوگوڤاریکوردیجێگەیەکتداناوەیاننا؟

دی کەسی خۆت بێجگەلە قاموس نووسینی( تا )کۆکردنەوە نووسینی لە -7 
بەشدارە؟

چاپی و دابنییە »قاموس«ەکە توانی دەت زانیاری کۆڕی یارمەتی بێ بە -8 
بکەی؟

ئەوشتانەیکە ــ بنوسە بەکورتی ئەگەردەکرێبەسەرهاتیخۆت تکایە -9
تەئسیری »قاموس«دا دانانی لە کە شتانەی ئەو ڕوونکردنەوەی بە بدا یارمەتی
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باشە. مەسەلە ئەو ڕوونکردنەوەی بۆ کە نوسیوە شتت زۆر قاموسدا لە هەیە،
چ مەدرەسە؟ فەقیەتی؟ دەرستخوێندوە؟ کوێ لە نوسراوە: نە کە بەعزەشتێک
ساڵێکلەالیماموستاگیوفەڕانسەتخوێندوە؟بێجگەلەچاپی»نیشتمان«وئەو
قاموسە،لەزمانوئەدەبیاتداچشوێنەوارێکتهەیە–وەکشێعروچیروکو
لە کورد فەرهەنگنووسی ئەوەیە:زۆربەی بەسەرهات لە مەنزور وا؟]تێبینی: شتی
روویهەستینیشتمانییەوەئەوکارەیانکردوەبۆپاراستنوگەشاندنەوەیزمان؛
زۆربەیانبێجگەلەفەرهەنگنووسیئیشوکاریدیکەیانبووە–معلم،مەال،خەباتی

سیاسیو...[
10-پێتوایەدانانوچاپکردنیتەواویقاموسچەندسااڵندەخایەنێ؟

11-بەرگی1قاموسچەندوشەیتێدایە؟
لەگەڵسپاسێکیزۆر-چاوەڕوانیوەاڵمتدەبم

بەئاواتیسەرکەوتنت-ئەمیرحەسەنپور
برایبەڕێزوخۆشەویستکاکئەمیرحەسەنپور

لەپاشعەرزیساڵووئەحواڵپرسی،لەمئەرکەپیرۆزەگرانەداکەوەئەستۆی
خۆتانگرتوەودەتانەوێ)تێز(یدوکتورایخۆتانلەسەرزمانینەتەوەییکوردی
بەشی لە داوە بڕیارتان کە لــەوەش و دەکــەم بۆ سەرکەوتنتان داوای بنووسن
فەرهەنگی)تێز(ەکەتاندایادێکیشلەبەندەبکەنسوپاستاندەکەم،ئەگەرچیخۆشم

بەشایانیئەوشانازییەنازانم.
نامەکەتانمدەپازدەڕۆژێکەبەدەستگەیشتووە،چەندپرسیارێکتانفەرمووبو

ئەوالەخوارەوەوەاڵمەکانیاتانبەعەرزدەگەیەنم:
بۆزمانی دانــاوە بناغە یا بنکە بە لەهجەییکت بن یەکەمتان»چ پرسیاری ء- 
)norm(ستانداردیکوردی.مەبەستملەبنکەئەوەیەکەلەزمانناسیداپێیدەڵێن

1-لەپێشهەمووشتیکدادەمەویڕوونیکەمەوەکە)بنلەهجە(بۆئەوەدەست
زمانێکدا هەر لە لەهجەیسەرەکی بەڵکو زمانێک نۆڕمی ببێتە منەوە بەالی نادا
ئەوەی پرسیارەکەتان، وەاڵمی بۆ جار ئەو زمانیستاندارد، بنکەی ببێتە دەتوانێ
ڕاستبێوخۆشتانباشدەزانن،کەتەنیالە)عێراق(زمانیکوردیبەشێوەیەکی
هەراووبەرباڵوپێیدەنووسرێوهەرلەدامەزراندنیدەوڵەتیعێراقەوەزمانی
ئۆتۆنۆمی لەهەرێمی ئێستا قانون، پێی بە قانونییەو کوردیزمانێکیڕەسمیو
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بۆیە دەوڵەتیشە، تری دەوایــری و دادگا و نووسین و زمانیخوێندن کوردستان
تەنیائەولەهجەیەیکەنیوقەڕنزیاترەشێوەیەکیڕەسمیوەرگرتوەوکەموزۆر
خزمەتیکراوەوتاڕادەیەکگەشەیکردەوپەرەیسەندوەبۆئەوەدەبێببێتە
نۆڕمیزمانیستانداردیکوردیئەویشلەهجەیناوەندیزمانیکوردییەکەبە
غەڵەتلێرەپێیدەڵێنلەهجەی)سۆرانی(کەئەمەیدواییانخۆیبنلەهجەیەکی
لەهجەی ڕاستە فەرمووتانە وەکوو هەر منیش و حیساب دێتە ناوەندی لەهجەی
ناوەندیمبۆ)نۆرم(یزمانیستانداردداناوەو)قاموس(شایەدیئەمەیە،چونکوو:
»...هەمووئەوانەبەتێکڕاییتواناییزمانیلەممەڵبەندەدابۆگۆڕانوگەشەکردن
زیادکردوەوکۆسپوبەرهەڵستەکانیسەرڕێگایئەمگۆڕانوگەشەکردنەشیان

تەختکردوە..«)قاموس،سەرەتا،ل48(
شێوەی هەرچەند نووسیوتانە، یەکەمتان پرسیاری بۆ کە تێبینییە لــەو -2 
پرسیارینییەوزیاترڕەنگیبیرخستنەوەیهەیە،بەمحاڵەشەوەبۆنێکیپرسیاری
هەرلێدێتبۆیەلەخوارەوەچەندشتێکیشتاندەربارەیئەومەبەستانەیکەباست

کردوونبۆدەنووسم.
A–منلەقاموسدائەوەمکردوەکەلەدەستمهاتووەوتوانیومەوزانیومە
لێیبدوێمهەربۆیەشەکەحەوتبنلەهجە)subdialecte(مدەستنیشانکردوە،

چونکووهەرئەوەندەمزانیوەوڕەنگەلەوژمارەیەزیاتربن.
B–ئەوەمەسەلەیەیکەحەوتبنلەهجەمدیارکردوەوکورتەنیشانمبۆ
هەشتانداناوە،بێگومانخۆتاندەزاننکەبنلەهجەکانیشلقوپۆپیانلێدەبێتەوە
بۆنموونەبنلەهجەیسۆرانی:)هەولێری(،)کۆیی(،)خۆشناوەتی(و...لێدەبێتەوە،

جانازانمئەملقوپۆپیبنلەهجەکانیزمانچیانپێبگوتڕێباشە؟
منبەئانقەستبۆ)هەولێری(و)کۆیی(و)کەرکووکی(کورتەنیشانمداناوە،
چونکووبەڕاستیلەوناوچانەداتووشیوشەیڕەسەنیکوردیئەوتۆدەبین،
هەر کە )ئــەزمــوون( وەکــوووشــەی بیرچوونەوە، لە دا دیکە لەشوێنەکانی کە
لە کە کردبێ پێ ئێوەشهەستتان دەبێ دەکرێ. دەکار ناوچەیخۆشناوەتیدا لە
مەڵبەندیبنلەهجەیموکریانیداشێوەیقسەکردنلە)مەنگوڕایەتی(و)الجان(
ئەوەدەشێن بۆ کە لێکجیاوازن، ئەوەندە وزۆر کەم )شاروێران( و )محاڵ( و
پیاوهەروابەسەریانداتێنەپەڕێوهەقیخۆیانبداتێ.بەکورتیهەڵژماردنی
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لەهجەوبنلەهجە)بەلقوپۆپەکانیانەوە(کانیزمانیکوردیبەالیمنەوەکارێکی
هێندەهاساننییەوپێویستیبەگەشتوگێڵبەناوچەجیاجیاکانیکوردستاناو
ناوچانەداهەیە.ئەمکارەشدەبێبە لەو ئاخافتن تۆمارکردنیفەرقوجیاوازی
شێوەیەکیعیلمیلەالیەنهەیئەتێکەوەبکرێ.چونکووکاریتاقەئینسانێکناتوانێ
کەموکووڕینەبێ،ئەمەشلەشرایطیئێستامانداهەرلەعێراقئیمکانیهەیەکە
تائێستانەکراوە.هیواموایەکۆڕیزانیاریکوردلەدواڕۆژێکینیزیکائەمئەرکە

پیرۆزەئەنجامبدات.
C-کاتێ)قاموس(زۆریلەسەربنگەیلەهجەیناوەندیداندرابێ،دیارکردنی
کورتەنیشانیتایبەتیمبۆئەولەهجەیەهێندەبەپێویستنەزانیوە،سەرەڕایئەمە
دەبوایەهەربۆیدانێم،خۆزگەکەموکووڕیهەرئەمەبایە،)قاموس(گەلێکەم
وکووڕیدیکەشیلەمبابەتەولەبابەتیفەننیوعیلمییەوەهەیەکەهیواموایەلە

بەشەکانیدیکەدابتوانمئەوەندەیلەدەستمبێتنەیانهێڵم.
چ یەکگرتوە ئەدەبییە زمانە ئەو بەرامبەر »قاموس« ء( /2 )پرسیاری – ب 
بەرنامەوسیاسەتێکیهەیە؟»قاموس«چۆنیارمەتیدەدابەپەرەپێدانوتەثبیتی

ئەوزمانە؟
)ئەدەبی( زمانی باسی قاموس 40یسەرەتای و 9 ــەڕەی الپ لە کە من -1 
وەاڵمی لە کە زمانەیە ئەو مەبەستم کردوە یەکگرتو(م ئەدەبی کوردی )زمانی و
لە کە کوردییە زمانی ناوەندی لەهجەی ئەویش و کرد باسم یەکەمتانا پرسیاری
سااڵنیسەرەتایئەمچەرخەڕالەکوردستانیعێراقبۆتەزمانیڕەسمیوکتێبو
گۆڤاروڕۆژنامەیپێدەنوسرێوئەوکوردانەشکەبەلەهجەیباکورییاجنوبی
قسەدەکەنولەپێشداوەکزمانیبێگانەدەهاتەبەرچاویان،ئێستازۆرلەجاران
زۆرترکەڵکلەمکتێبوڕۆژنامەوگۆڤارانەوەردەگرنکەپێشانئەمەلەحوکمی
)محاڵ(دابوو،هەرچەندئەمدوایانەدەساڵێکزیاترەهەندێڕۆشنبیر-ئەگەر
هەڵبگرێپێیانبگوتڕێڕۆشنبیرــیلەهجەیباکوریلەرویتعصبێکیکوێرانەی
غیرعیلمیمنطقەپەرەستییەوەناوبەناودەنگیانبەرزدەکەنەوەوبەناویئەوەی

کە:
ئی لە گەلێ ژمارەیان دەکــەن قسە باکوری لەهجەی بە کوردانەی ئەو – A 

لەهجەیناوەندیزۆرترە.



زمان و زار88

B–گۆیابەقسەیئەوانلەهجەیناوەندیزمانێکی)مفراش(ە،وشەکانیلە
زمانانیفارسی،عەرەبی،تورکیوتەنانەت)فرەنسی(شوەرگیراون.

C–زمانیلەهجەیناوەندی)گراماتیکا(ینییە،مذکروموءنثیتیدانییە)وەکوو
زمانانیعەرەبی،فرەنسی،ئەڵمانیو......(لەهجەیباکوریهەیەتی.

کوردی زمانی بناغەی ببێتە و باو بکرێتە باکوری لەهجەی کە دەکــەن داوا 
ستاندارد،کەئەمبڕوبیانوانەناتواننببنەبناغەیئەوتۆبۆخانویزمانیئەدەبی
یەکگرتویکوردی،چونکووزۆریژمارەیئەوکەسانەیبەلەهجەیەلەلەهجەکانی
لەهجەیەکی زیاتری هەزارساڵ تطوری ناداتێ هەقەیان ئەو دەکەن، قسە زمانێک
دیکەیزمانەکەبستڕنەوەلەهجەکەیخۆیانیلەجێگەدانێنکەهێشتالەسەرەتای
دروستبوونیخۆیهێندەدورنەکەوتۆتەوە،کەبۆتەعبیرلە)خانیدەنگ=مخرج
حرف(کەڵکوەرنەگرێوچونکوولەهجەیناوەندیئەو)فراش(ەشنییەکەئەوان
ـگەلێپاکوخاوێنترە ـخواستنەوەیوشەیبێگانەـ باسیدەکەن،بگرەلەمبابەتەوەـ
وهەروەکئێوەشئاگادارنگەلێڕۆژهەاڵتناسبنلەهجەیموکریانیانــئەوانبە
لەهجەیناودەبەنــبەسافوبێگەردترینیلەهجەکانوئەساسیزمانیکوردی
داناوەبەاڵم)مذکر(و)موءنث(کەلەلەهجەیباکوریداهەروەکزمانیفرەنسی
وایەــبەالیمنەوەلەهیچزمانولەهجەیەکداناتوانێنیشانەیپێشکەوتنیئەو
زمانەیانلەهجەکەبێتبەڵکومەعلولیئەوعیللەتانەیەکەلەخوارەوەباسیاندەکەم:
دەگەڕێتەوە دا پاشکەوتویوەکووکوردی زمانانی لە موءنث مذکرو یەکەم-   
بۆ:تطورنەکردنیزمانێیانلەهجەیزمانێکوهەروەکخۆیمانەوەیکەلە
دەورانێکاخەڵکناچاربونبۆدقتیتەعبیرفەرقیژنوپیاوبکەن،ئەودەورەشالم
وایەئەووەختەیەکەئافرەتلەناوکۆمەڵیئادەمیزادقەدروقیمەتیئینسانینەبووە
و)پیاو(بەنەنگیزانیوەلەگەڵژنفەرقینەکرێوچۆنلەگەڵژنقسەدەکرێ،
ئەویشهەروابکرێ،خۆئەوەشدەزانینکەعەرەبهەربۆئەوەیسەرشۆڕی
هەبوونی)ئەوالدیمیەینە(یبەسەرانەیەتکچانیخۆیزیندەبەگۆڕدەکردتا
ئیسالمهاتوگوتی»واذاالموءودەسئلتبایذنبقتلت«ولەمکارەناڕەوایەی

مەنعکردن.
 دوەم- مذکروموءنثلەزمانانیپێشکەوتویوەکوو)فرەنسی(دا–هەبوونی
عرووسی ئەڵمانی، )فرەنسی، وەکوو فەرەنگیدا زمانانی هەندێ لە موءنث و مذکر
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)gendre(هەروەکوودەشزاننزمانیئەڵمانیوڕووسیلەباتیدوجنس)...و...و
ینێرومێجنسیسێهەمیش،نەنێرنەمێ)مخنثneuter(یانهەیە،ئەمفێنۆمێنە
بەالیمنەوەلەزماناندائەنجامیئەوەیەپێشئەوەیعیللەتیئەساسیوجودی
مذکروموءنث)ئەوەیکەلە–یەکەم–داباسمانکرد(لەناوبچێ،ئەوانزمانانە
لەبەرشرایطیتایبەتیمیللیکەوتوونەتەقۆناغییەکگرتنونووسینیانبەنسیب
بووەوتثبیتبون،لەواقعیداوجودیمذکروموءنثلەمچەشنەزمانانەدا)فۆسیل(
ێکەلەدەورانێکیپاشکەوتەماوەتەوەپڕمحافظەکاریمانعیئەوەبووەتطوراتی
لە لەناویانبەرێت،هەروەکوووجودیمذکروموءنث دواییکاریانتێبکاو
دەستکارێکی هەموو پێشی کە قورئان و ئیسالم دینی بۆ دەگەڕێتەوە دا عەرەبی
لەمبابەتەیلەزمانیعەرەبیداگرتوە.ئەگەرئەوزمانانەلەزەمانێکینسبتا)زوو(
نەکەوتبانەحاڵینووسینوگراماتیکایانتۆمارنەکرابا،گومانمنییەئەوانیشوەکوو
لەهجەیناوەندیوجنوبیزمانیکوردیزمانیفارسیو...و...و)مذکر(و)موءنث(
لە هەروەک دەمایەوە، یادگار بە لێ بچوکی تەنیاشوێنەوارێکی و دەبوونەوە پا
سیغەیبانگهێشتن)vocative(لەهجەیناوەندیزمانیکوردیدادەبینرێودەڵێن:
کە ناسازانەی دەنگە ئەو بەاڵم کچەتیوێ. هەتیوە، ژنەکێ، پیاوەکە، کچێ، کوڕە،
لەسەر کوردی، ستانداردی زمانی )نــۆرم(ی بکرێتە باکوری لەهجەی دەکەن داوا
دیواریبەرزیلەهجەیگەشەکردوویپەرەسەندوودەبێتە)عەکسیصداeco(و
دەگەڕێتەوە،بەروبوویتەنیائەوەیەناوبەناوکتێبێبە)باکوری(دەردەچێیانلە
ڕۆژنامەکاناالپەڕەیەکیاکەمتریبۆتەرخاندەکرێ،ئیستگەکانیڕادیۆکەبەزمانی
کوردیقسەدەکەنڕەوتیکاریانخزمەتیزمانیکوردیناکاوبێگومانمەبەست
هێشتنەوەیفەرقوجیاوازیلەهجەکانیزمانیکوردیو)کریستالیزە(کردنیانەلەم
قۆناغەداکەکەوتۆتەخۆیو»نەمامیزمانیکوردیئەدەبییەکگرتوگووراوە«تا
ئەوخەڵفەساوایەیزمانیکوردیپەرەنەگرێوگەشەنەکاولەئەنجامائیشکببێ.
بۆیەبەالیمنەوەدەبێهەمووجۆرەهەوڵوتەقەالیەبدرێتبۆتثبیتیبەروبوی
زیاترلەپەنجاساڵیتطوریزمانینەتەوەییکوردیوئەمەئەرکێکەزیاترلەهەموو
کەسدەکەوێتەسەرشانیزانایانوخوێندەواروڕوشنبیرەکانیکوردکەئەوەی
نەمامە ئەو گەشەپێکردنی و پەرەپێدان پێناو لە دێ دەستیان لە و دەکــرێ پێیان
لەالیەکیدیکەوەکەخۆشتانباشدەزانن لەالیەک، ئەمە نەکەن ساوایەدرێغی
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قوانینیتطوربەشێوەیەکی)جەبری(کاریخۆیاندەکەنوهیچهێزێناتوانێببێتە
بەرهەڵستلەسەرڕێگایان،تەنیاجارجارەنەبێئەویشڕێگایانلێوەردەگێڕنو
ڕوویاندەکەنەالیەکیترەوەبەاڵمئەمکارەناتوانێهەتاسەربێودرەنگیازوو
دەگەڕێتەوەسەرشاڕێیتەبیعیخۆیانوکاریخۆیاندەکەنبۆیەمنهیچگومانم
لەوەدانییەکەزمانیستانداردیکوردیلەدواڕۆژداهەرلەهجەیناوەندیزمانی
کوردیەکەبەتەئسیریقوانینیتطورویارمەتیوهەوڵوتەقەالیزانایانیکورد

گەشەدەکاوپەرەدەستێنێ.
ئەومەبەستەزۆردرێژبۆوەبەاڵملەسەرفەرموودەیخۆتانکەلەسەرەتای
نامەکەتاندانوسیوتانە:»هەرشتێکیدیشتبەپێویستزانیبۆمبنوسە«بەالمەوە
و بزانیگەشەکردن بیو ئاگادار باسمکردوە کە مەبەستانەی لەم بو پێویست

پەرەسەندنیزمانینەتەوەیکوردچجورەگیروگرفتێکیلەسەرڕێگایە.
کتێبێک دەزانن وەکووخۆتان پرسیارەتان، ئەم دوەمی بەشی وەاڵمی بۆ -2 
چەنددەتوانێیارمەتیپەرەسەندنوتەثبیتیزمانێکبدات،»قاموس«یشهەوڵ
لێهاتووییلەهجەیناوەندیزمانی دەدائەوخزمەتەبکات،نیشاندانیحەقیقەتو
تلفظیانو لێکولووسبوونی کوردی،گەشەکردنوپەرەسەندنیوشەکانیو
دوورکەوتنەوەیانلەقۆناغی)بەدویی(زمانوزیاترمطابقبوونیلەگەڵقوانینی

گۆڕانوگەشەکردنیئەمقۆناغەیزمانیکوردی،بەرنامەیقاموسە.
ج-پرسیاری2/ب،کەخۆیدەبێتەچەندپرسیاریانچەندبەش،هەربەشەی

بەجیاوەاڵمدەدەمەوە.
باکوریوجنوبی–وهەروەها لەهجەیدی– لەهجەکانیدو بن 1-»لە
زازاییوهەورامیچۆنکەڵکوەردەگری؟«منالموایە–واقعیشهەروایە-کە
زۆربەیوشەکانیسێلەهجەیزمانیکوردییەکنوتەنیاتلفظیانفەرقدەکا،
دەنگەوە خانی قوواڵیی لە دەنگەکان عەرەبی زمانی وەکوو باکورییدا لەهجەی لە
)مخرجحرف(دەردەخرێنوهێندێدەنگیوەکوو)ڤ،ط،ص،ظ(یزۆرتێدایەولە
لەهجەیناوەندیدائەمدەنگانەگۆڕاونوبوونە)و،ت،س،ز(ولەلەهجەیهەورامی
وزازاییداکەلەئەساڵیەکنهێشتاهێندێدەنگیئاوێستاییکەوەکوو)ث،ذ(ی
ئیمڕۆیزمانیعەرەبیدەچن،هەرماونکەئەمانەشلەلەهجەیناوەندیدابوونە
)س(و)ز(کاتێکابرایەکیهەورامیقسەدەکایەکێکیناشارەزابێدەڵێئەمپیاوە
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زمانی)پسک(ە،ئەگەرلەوشەکانیهەموولەهجەکانیزمانیکوردیووردبینەوە
لەگەڵئیلەهجەیناوەندیبەراوەردیانکەیندەبینینکە:

یا باکوری،جنوبیوهەورامیهەروەکووخۆیانن یەکەم-هەندێکوشەکانی  
ئوو )بــک.(، ئاڤ وەکــوو: ناوەندیشهەن، لەهجەی لە تطوروگۆڕانەوە بەکەمێ
)جنو.(،ئاو)هو.(ببەالیمنەوەئەمجورەووشانەنابێوەربگیرێنوبخڕێنەزمانی
ستانداردەوەولە»قاموس«یشوەکواحیدێکیسەربەخۆنایاننووسم.الیەکی
ترەوەهەندێوشەکەلەلەهجەیناوەندیدادەنگەکانیتطورێکیزیاتریانهەیەو
ئاگر لەلەهجەوبنلەهجەکانیترابەشێوەیەکیکۆنترماونەوە،وەکوو:ئاوور،
)ناوەندی(،ئایەر،ئاهیر)هو.(بەالیمنەوەدەبێبنوسرێنچونکوویارمەتیزانینی

ڕێبازیگۆڕانوگەشەکردنیدەنگەکاندەدەن.
لەهجەی لە و دەبیندڕێن لەهجەکاندا لە یەکێ لە کە هەن وشە هەندێ دوەم-   
ناوەندیداهەرنین،وەکوو:ئێزنگ)بک.(،ئێزمیاهێزم)هو(=داریسووتەنییکە
لەلەهجەیناوەندیدا)دار(یپێدەڵێن،بەالیمنەوەدەبێ)ئێزنگ(بنوسریو)ئێزم
یاهێزم(یهەورامیبخرێتەپاشگوێلەبەرئەوەیبەڕێبازیتطوریفارسیدا
ڕۆیشتوە،یا:بژیشک)بک.(=پزشک)فر.(منوایبەڕاستدەزانمکە)بژیشک(ی
باکوریدەبێبنوسرێو)پزیشک(کەهێندێنوسەردەینووسنوازیلێبهێندرێ

چونکوووەکوشەیەکیفارسیدەقیگرتوە.
 سێ یەم- لەهجەیهەورامیبۆضمیریئیشارەکۆمەڵێوشەیوەکوو:)ئیر،یە...،...(
نیشانەیمەصدەری قۆناغەی ئەو نەگەییشتوتە ههەیە،هەندێوشەشیهەیەکە
بەمانایخوێندنو )وانــا( بــەاڵمدەاللــەتلەسەرفیعلدەکــەنوەکــوو: وەربگرن
»وانایوانۆ»=خوێندندەخوێنێبەالیمنەوەئەوانەشنابێبنوسرێن،چونکوو
گەڕانەوەیەبۆپاشەوە.هەروەهالەلەهجەیباکوریداضمیریموءنث،مذکرهەیە
وئەسڵەنهەروشەیەکیا)مذکر(یا)موءنث(ە-لەسەرەوەبەدرێژیباسمکردوە
–ئەوانەشپاشگوێخستنیانتطوریزمانیستانداردیکوردیخێراتردەکا.لە
لەهجەیباکوریداکۆمەڵێ)مصدرجعلیی(هەیەکەلە)ئیسم(یا)ریشەیمەصدەری
تاشین، = قوصاندن وەکــوو: پێکهاتوون کوردی مەصدەری نیشانەی و عەرەبی(
هەڵپاچین،طەمراندن=کوژاندنەوە،لەبطین=خێراکردنلەڕۆیشتنا،ئەومەصدەرە

جەعلیانەشدەبێوەالبندرێن.
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2-»پێوەندیزمانییەکگرتویئەدەبیلەگەڵئەولەهجانەیدیچییە؟«ئەوەی
ئی تەنیا بڵەین دەتوانین کە سلەیمانی لەهجەی بن کارەوە لەسەرەتای بێ ڕاست
ماوەیەک ئەمە مەیدانەوە، هاتۆتە پێنووسین زمانی وەکوو )سلەیمانی(یە، شاری
درێژەیکێشاوە،ئەوڕووداوەش–کەبێگومانشرایطیسیاسیومێژووییپێکی
هێناوە–خۆیبۆتەهۆیئەوەیکەنیمچەتعصبێکلەالیهەندێخوێندەواری
کوردیخەڵکیسلەیمانیپەیداببێوهەربنلەهجەیسلەیمانیبەنۆڕمیزمانی
یەکگرتوبزاننکەلەجێیخۆینییە.بەاڵمچەندساڵێکەئیشەکەروویلەوەیەکە
ئەمزمانەئەدەبییەدەبێبەوشەیلەهجەکانیدیدەوڵەمەندبکرێ،بەتایبەتیبن
ئاواڵەبووەکە لەهجەیموکریانیزۆرتەئسیریکردوەوبەرەبەرەئەوڕێبازە
لەهەموولەهجەکانکەڵکوەربگیرێوڕۆژبەڕۆژیشئەمئیشەپەرەدەستێنێ.
]تکایەتەماشایشەرەفنامەوەرگێڕانیهەژار،ئەفسانەیچیایئاگریوقەاڵیدمدم

تەرجومەیشوکورمستەفابفەرمون‹[.
لەقاموسداتۆماردەکرێ؟مالکومعیاری 3-»چوشەیەکلەولەهجانە
کە دواوم بابەتە لەو تۆزێ )ج/1( لەسەرەوە چییە؟ ووشانە ئەو هەڵبژاردنی
وشەیەک هەموو بگەڕێتەوە لەوانە گوێ، پاش بخرێتە پێویستە گەلێ وشە چ
وەربگیرێ. لێ کەڵکی ئەدەبی یەکگرتوی زمانی کردنی دەوڵەمەند بۆ پێویستە
دەمێنێتەوەسەرئەوانووشانەیلەهجەکانیدیکەلەقاموساتۆماردەکرێن،
ئەوەیڕاستبێ»قاموس«تۆمارکردنیهەموو)مفردات(ێکیلەبنلەهجەکانی
لەهجەکانیناوەندیداهەنــبەپێیلێزانینوزانینــوەئەستۆگرتوەودایناوە
ببێتەقاموسێکی)نسبتا(کامڵیئەملەهجەیەوهیواداریشمکەخوێندەوارانیکورد
تا چاکیمەردایەتیبەالدابکەنوقاموسێکیکامڵبۆهەرلەهجەیەکدابنێن
ببێتەبناغەیدانانیقاموسییەکگرتویزمانیکوردیبەهەموولەهجەکانییەوە،
منهەروشەیەکیدیکەلەمماوەیەداهێنراوەتەناوزمانییەکگرتو،لەقاموسا

تۆماردەکەم.
کۆڕیزانیاریکوردلەسەرەتایدامەزرانییەوە،جێبەجێکردنیئەرکیدانانی
ئەوە نازانم. دەکا بەجێی کەنگێجێ بەاڵم ئەستۆ، گرتۆتە یەکگرتوی قاموسێکی
کارێکەکەلەووزەیتاقەئینسانێکدانییە،هیچنەبێمنتوانستیئەوەدەخۆمدا

نابینم.



93 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

زمانی باری لە خۆی نووسین یەکگرتوی زمانی ئەو »ئایا )3 )پرسیاری د- 
قسە ئەدەبی/ شێوەی وەک نا؟ یان هەیە، شێوەی یا نەوع چەند کۆمەاڵیەتیەوە،
کردن،ڕەسمی/غەیرەڕەسمی/غەیرەعیلمیوشتیوا...ئەگەرئەمانەیهەیەبۆلە

قاموسدانەکراوە؟«
ئەگەرووردببنەوەمننوسیومە:»...نەمامی)زمانیکوردیئەدەبییەکگرتو(
گوراوەوشینبووە«هەربەدوایئەوڕستەیەدادەڵێم:»بەاڵمهێشتاپێیدەوێ
تادەبێتەدرەختێکیخاوەنسایەولقوپۆپداریئەوتۆکەپیاوماندوییڕێگای
سەختیلەژێردالەخۆیدەرکاولەبنسێبەریدابحەسێتەوە«)ل-9(ئەوقسانە
دەگەیەننکەهێشتا)زمانییەکگرتو(ئەوهەمووشیوەیانەوعانەیلێپەیدانەبووە
ونەبۆتە»دارێکیلقوپۆپدار«چونکووئەوانەیئێوەلەپرسیارەکەتانداباستان
باش بێ،خۆتان پەرەیسەند بێو کامڵەکەزۆرگەشەیکرد کردوەزمانێکی
هەڵ بۆ دەرفەتەی ئەو کوردی زمانی بدەینەوە، لێکی کە بارێکدا هەر بە دەزانن
زمانی بۆ گەیوەتێ، دیکەی نەتەوەکانی زمانی کە پلەیەی ئەو بگاتە تا نەکەوتوە
کوردیفارسیکوتەنی:»هنوزاولعشقاستیاعلیمددی«سەرەڕایئەوەش
ئەدەبیوقسە نووسین(شێوەی یەکگرتوی )زمانی بڵەین دەتوانین بەڕاشکاوی

کردنیهەیە.
هء-)پرسیاری4(»سەبارەتبە)تت.(،)وشەیتازەداتاشراو(چسیاسەتێکت
باسیان دا دیکە شوێنێکی لە کە دەبێتەوە لێ لقی چەند پرسیارەتان ئەم هەیە«؟
دواوم، توندی بە زۆر )ل/61( قاموسدا لە تازەداتاشراو دەکــەم.دەربــارەیوشەی
منمخالفیئەوەمهەرکەسدەستیقەڵەمیگرتهەقبدابەخۆیوشەیەکینوێ
بۆزمانیکوردیدابتاشێ،بەاڵمتعصبیکوێرانەیمیللیلەالیەکو)اظهارفضل(
وایانکردوەکەوشە کارێکی ترەوە لەالیەکی بەسەرخەڵکا )فضلفروشی( و
داتاشین)بەتایبەتیلەساڵی1958ەوە(چەشنی)وەبا(و)تاعون(باڵوبێتەوەولەم
ماوەیەدابەصەتانوشەیناڕەسەنیبێسەروپێیبێدایکوباببپەستێورێنە
ناوزمانیکوردیکەلە)ناڕەسەنی(داهیچیانلە)بەروار(ەکەیمن)تم:قاموس،
سەرەتا،ل/61(کەمترنین.مالحظەبفەرمون،وشەی)باکوور=شمال(کەبەالی
منەوەوشەیەکیڕەسەنەوزیندوکراوەتەوەسەرسەروسەرچاو.بەاڵمنازانم
کێهاتوەلەسەروەزنی)مشرق،مغرب(لەبەرانبەر)باکوور(یڕەسەندا)باشوور(
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یناڕەسەنیلەباتی)جنوب(داتاشیوە،هەروەهاوشەگەلی)ڕامیاری=سیاسەت(
و)ڕاژە=خزمەت(،)وێژە=ئەدەب،ئەدەبیات(وصەتانوشەیتریلەمبابەتە.

کاریداتاشینیوشەیتازەبۆهەرزمانێکدەبێبەوڕێبازەمێژوویییەدابڕوا
کەوشەکانیئەوزمانەلەسەفەریتاریخیخۆیانداپێیداڕۆیشتوون،هەروەها
ڕێکخستنیدەستووربۆهەرزمانێکدەبێلەسەربناغەیئەو)قاعدە(انەبێکەبە
تەبیعی بەشێوەیەکی ئەنجامیگەشەکردنیزمانەکەدا لە تێپەربونیڕۆژگارانو
دروستبوون،بەاڵمبەداخەوەهەمداتاشینیوشەوهەمدانانیدەستوریزمانی
زمانی کورد خوێندەوارێکی کە دابنێ وای بێگانە، تەئسیری ژێر کەوتۆتە کوردی
ئینگلیسیباشدەزانێئەمخوێندەوارەدێنێوشەواصطالحاتیزمانیئینگلیسی
تەرجەمەدەکابەکوردیووشەیەکدادەتاشێ،یاخۆبابەتەکانی)گرامر(یزمانی
ئینگلیسیبەسەرزمانیکوردیداتطبیقدەکاودەستدەکابەگرامرنووسینبۆ
زمانیکوردی.یەکێکیدیکەلەزمانی)فرانسە(یا)ئەڵمانی(تا)عەرەبی(شارەزایە،
هەقیئەوەدەدابەخۆیکەلەمزمانانەدا–لەوشەوبابەتەکانیدەستوریزمان
بەالوە منخۆشم دا لێرە بخوازێتەوە، کوردی زمانی بۆ گرتی عەقڵی هەرچی –
نانێمودەڵێمکەلەالیەندەستوریزمانەوە،دەستوریزمانیفارسیتاڕادەیەک
کاریلێکردومبەاڵمسەرەڕایخزمایەتیزۆرنیزیکی)کوردی(و)فارسی(خۆتان
دەزاننکەزانابەناوبانگەکانیفارسیزمانلەوباوەڕەدانکەهێشتا)فارسی(خۆی
دەستورێکیکامڵینییەوهێشتادەهەوڵیئەوەداندەستورێکیڕێکوپێکیبۆ
دانێن.قسەمانلەسەروشەیتازەبوکەکەوتینەباسێکیتریپێوەندیهەیەبەم
لێ پێنجپرسیاریفرعی )تت.( جورەووشانەوە،پرسیارەکەتاندەربارەیوشەی

بوونەوەبەمجورە:
ئەلفـــچوشەیەکیتازەداتاشراوتۆماردەکەی؟

بـــبۆچیوشەی)تت.(تۆماردەکەی؟
جـــسەرچاوەیئەوووشانەچن؟

دـــئایاوشەکانی»کۆڕیزانیاری«دەخەیەنێوقاموسیاننا؟بۆ؟
زانستی« زاراوەی وەک: کۆڕ دامەزرانی پێش داتاشراوەکانی وشە ئایا ــ ه 
نەبەز )جەمال زانستی« زاراوەی »هەندێک یان مامۆستایان(، )نەقابەی کــوردی،

ـــ1960(دێنەناوقاموس؟



95 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

 وشەی داتاشراو دەکرێنە چەند بەش:
1-ئەوانوشانەیکەلەزمانیکوردیداهەبونولەمدوایانەدا)زیاترلەکاتی
شەریدەوەمەوە(لەالیەننوسەرانوئەدەیبانیکوردەوە،دەاللەتێکیتازەیانبۆ

دۆزراوەتەوەوبەمانایەکیتازەلەنووسیندەکارکراونوەکوو:
مەڵبەندی لە کرابێ. کەڵەکە یەک لەسەر کە سوتەنی داری کۆمەڵێ لێژنە= 
شارباژێڕیسلەیمانیکەلێڕەوارەخەڵکیسادەونەخوێندەواربەومانایەدەیڵێن،
نوسەرانوئەوانەیبەکاریسیاسییەوەخەریکبون،ئەموشەیانلەباتی)کۆمیتە(

یا)کۆمیسیۆن(دەکارکردوە.
بە )سەرکۆمار( مرکبی کوردوشەی کۆچەری خێاڵتی ناو لە ئەسال کۆمار= 

مانایڕەئیسیتیرەیەکلەعەشیرەتێکیکۆچەریکورد،دەکاردەکرێ:
ئێستا جاف( عەشیرەتی لە تیرەیەکن ڕوغزایی ڕوغزایی( عێلی )سەرکوماری 
وشەی)کۆمار(لەباتیڕێژیمیجەمهوریو)سەرکۆمار(لەجیاتی)پرێزیدێنت(دەکار
دەکرێوجێگەیخۆشیانگرتوە،تەنانەتخەڵکینەخوێندەواریشقبووڵیانکردووە.
2-هەندێکوشەلەلەهجەکانیدیکە–زیاترباکوری-خوازراونەتەوەولەزمانی

یەکگرتویئەدەبیدانەبەمانایخۆیمانایەکیتربرەویانسەندوە،وەکوو:
خەبات=لەلەهجەیباکوریدابەمانای)کار،شغل(ەومەصدەری)خەبتین(بە
مانایکارکردن،کەخوازراوەتەوبۆزمانییەکگرتو،مەصدەرەکەینابەلکو)نێوە(
کەیهاتوەوبەمانای)مبارزەسیاسی(دەکارکراوە،مەصدەریمرکبی)خەبات
کردن(و)خەباتکەروخەباتکار(یشیلێداتاشراوەوزۆرباشچەسپیوەوتەنانەت

بۆتەناوبۆکوڕانوکچان.
هەڤاڵ=ئەموشەیەشلەلەهجەیباکوریڕاهاتوەوبەمانای)ئاواڵ(یموکریانی
خۆمانە،بەاڵمئێستاتەنیابەمانای)رەفیقیحزبی(جێگەیخۆیکردۆتەوەوهاوتا
ناوەندیەکەئەومانایەنادات،بۆتەناویشبۆکوڕان.مرۆڤ=پیاو،ئینسان،بەشەر

زۆروشەیدیکەشلەمچەشنەهەنکەخوازراونەوەیادەاللەتێکیتازەیانبۆ
هاتۆتەگۆڕێوبرەویشیانسەندوەولەڕێزیوشەڕەسەنەکانیکوردیداجێگای

خۆیانکردوتەوە،ئەوجورەووشانەلەقاموسداتۆماردەکرێن.
کە هەن و...( کۆمەاڵیەتی سیاسی، )زانستی، اصطالحاتی و وشە هەندێ -3 
ڕاستەوخۆلەزمانانیترەوەوەرگێڕدراونەسەرکوردیووشەکانی»زاراوەیزانستی
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کوردی«)نەقابەیمامۆستایان(و»هەندێکزاراوەیزانستی«)جەمالنەبەز(وهەر
وەهاوشەکانی»کۆڕیزانیاریکوردی«،بەشێلەووشەکانی»ئەستێرەگەشە«
ئەوەی بیزانمبێ الدین(کەوەکمن نظام )فاضل فەرهەنگێکیکوردی–عەرەبی
نەبەز(وەرگرتوەو لە)جەمال بێنێزۆربەیزۆریوشەزانستییەکانیهەر ناوی
هەروەهاوشەکانی»فەرهەنگیزانیاریوێنەدارعەرەبی–ئینگلیزی–کوردی«ش
لەوانەن.ووشەگەلێکەلەسەرەوەباسمکردنوپاشانیشهێندێکنمونەتانعەرز
ناڕەسەنن، ناکەوێ،چونکووهێندە لە»قاموس« دەکەم،زۆربەیزۆریانڕێگەیان
ــ نەبەز جەمال ئی ــ )هێندێکیان چەندساڵێکیش پاش کە داتاشراون نالەبار هێندە
نیزیکەیبیستساڵ(هێشتانەلەنووسینونەلەسەرزاروزمانیخەڵکینەیانتوانیوە
جێگەیەکبۆخۆیانبکەنەوە،ژمارەیەکیکەمیشیانلەوانەنکەوەبەرتاریفی)2،1(

دەکەونولەقاموسادەنوسرێن،تکایەسرنجێکیئەمووشانەیخوارەوەبدەن:
بازنەدراوە،بازنەدراوەکە=الدائرەالمفروضە

بازنەیکارەبایی=الدورەالدائرەالکهربائیە
بازنەیکەوت،بازنەلێکەوتەکە=دائرەالقاس

)ئەستێرەگەشە،ل/41(
سێگۆشە=مثلث،سکلثالثیاومثلثاالضالع
سێگۆشەیجوتال=مثلثمیساویالساقین
سێگۆشەیجیاال=مثلثمختلفاالضالع
سێگۆشەیگۆشەتیژ=مثلثحادالزاویە

سێگۆشەیگۆشەکراو=مثلثمنفرجالزاویە
سێگۆشەیوەستاو=مثلثقائمالزاویە

سێگۆشەییەکال=مثلثمتساویاالضالع
سیانە=الثالوث،ثالثی

سیانەجوتباسک=مثلثمتساویالساقین
سیانەیجیاباسک=مثلثمختلفاالضالع

سیانەییەکباسک=مثلثمتساویاالضالع
)ئەستێرەگەشە:ل460،466،467(

دەزولکەیخوێنین=الشعیراتالدمویە)ڕەگیزۆرباریک(
دەریالوش=المحیط)ئوقیانوس(
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دڵەماسولکە=العضلەالقلبیە
ڕەنوس=الرقم)عدد-فارسی(
)ئەستێرەگەشە:ل/317،362(

حندقوق شا، گوڵبەندی گوڵبەند، شا کنێرە، )crown imperial( الملک اکلیل 
sweetclover،melilotسێپەڕەیشیرین،کنێرە)فەرهەنگیزانیاریوێنەدار،

ل11،33(
خۆی ڕاستەو تەرجەمەی شا( گوڵبەندی و )شاگوڵبەند دەفــەرمــوی مالحظە 
)crownimperial(وئەویشتەرجەمەی)اکلیلالملک(و)سێپەڕەیشیرین(یش
ئی)sweetclover(ەکەکوردیهیچکاتێ)گوڵبەند(بەمانایدەسکەگوڵیاتاج

گل)فارسی(،کەمانای)اکلیل(یعەرەبییەدەکارنەکردووە.
»قیاسی و کوردانە« میللی »تعصبی کە هەن دیکە »وشــەی« کۆمەڵێک -4 
غەڵەت«دایتاشیونوناچنەوەسەرئەسڵێکیکەلەگەڵمانایئێستایانتەنانەتبۆرە

پێوەندیکێشیهەبێ:
ڕاژە=خزمەت:دەبێلە)ڕاژاندنیالنک(ەوە

وەرگیرابێکەگۆیائەمڕاژاندنەخزمەتیمنداڵدەکا!؟
وێژە=ئەدەب،ئەدەبیات:پەیوەندێکیلەگەڵ)بوێژ=بڵێوقسەبکە(هەیە،بەاڵم

ئەدەبوئەدەبیاتقسەکردننییە.
لەسەر ڕەســەن )باکوور(ی لەگەڵ ئــەوەی بۆ هەر وایە الم باشوور=جنوب: 

وەزنێکبنداتاشراوە!
ڕاڤە=شرح،تفسیر:نازانملەکوێڕاهاتوە،لەالدێیخۆمان)ڕاوەک(مانهەیەکە
ماستودۆو...تێدەکەنبەاڵمچمناسەبەتێکلەنێوان)پااڵوتن(و)شرحوتفسیر(

دانابینم.
واتا=مانا،معنی:یعنی،ئەموشەیەو)واتە(شبەمانای)کەوابێ،کەوابوو،

ئەگەربەمجۆرەبێ(یە،بەاڵمبەمانای)یەعنی؟...(
5-بەمەنزووریلێکنیزیککردنەوەیزمانی)کوردی(و)فارسی(وبۆکەم
کردنەوەولەناوبردنیفەرقوجیاوازیوشەکانیان،سەروگوێالکیهێندێوشەی
فارسییانکوردی،تێکشکێنراوە،)دەنگ(ەکانیانسەنگوسوککراونوبەم
کوردی زمانی ناویوشەی بە و مەیدان هاتونە ناڕەسەن کۆمەڵێوشەی جورە
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تۆمارکراونوخوێندەوارانیکوردوەکوشەی)ڕەسەن(یکوردیدەیانقۆزنەوە،
»فەرهەنگیآیەاللەمردوخ«لەمجورەووشانەیکەمتێدانییە.ئەمدودەستەلە)5،4(
داباسکرانبەوماناداتاشراوانەیئێستایاننانوسرێنوئەگەربۆمدەربکەوێکە
وشەی)ڕەسەن(یکوردینوبەپێیسیاسەتوبەرنامەی»قاموس«جێگەیەکیان

دەستبکەوێ،لەشوێنیخۆیانداتۆماردەکرێن.
6-لەپرسیارەدەربارەیوشەی)تت.(پرسیارێکتان)ج–سەرچاوەیئەوووشانە
چن(بەالمەوەڕووننییەونازانممەبەستتانلە)سەرچاوە(چییە؟ئەگەرمەبەست
ئەوەبێکەمنوشەی)تت.(لەکوێدێنم؟ئەوادەبێبڵێملەوسەرچاوانەیانڕادێنم
کەباسمکردونیاخۆلەکتێبوڕۆژنامەو...لەڕێگایبیستنەوەدێتەدەستم.خۆ
ئەگەرمەبەستیشئەوەبێکەوشەی)تت.(لەکوێڕاهاتون،ئەوالەسەرەوەباسم
کردکەوشەیتازەداتاشراوچۆنپەیدابونودەبنوچۆنداتاشینیوشەیتازە
وەکوو)ئاهۆ(یەکیزمانەوانیلێهاتوەوهەرکەسلەبەرخۆیەوەوشەدادەتاشێ
وئەوداتاشینەبەشیزۆریلەگەڵڕێبازیتطوریزمانیکوردی،لەگەڵشێوەی

ئیشتیقاقیلەزمانیکوردیداولەگەڵدەستوریزمانیکوردیڕێکناکەوێ.
و–)پرسیاریــ5(ئەمپرسیارەشتاندوبەشە،کەجیاجیاوەاڵمیاندەدەمەوە:
1-ئایاوشەکانچۆنکۆدەکەیەوە؟نیزیکەی80سەرچاوەتنوسیوە)الپەڕەی

101–106(.بێجگەلەوانەچۆنلەزمانیخەڵکوشەکۆدەکەیەوە؟

 کاری کۆ کردنەوەی وشە بەم جورەی خوارەوە ئەنجام دەدەم:
A/ئاشکرایەخۆمهێندێکوشەیکوردیدەزانم.

B/لەسەرچاوەکانیکەباسمکردونکەڵکوەردەگرم.

C/لەومەڵبەندانەکەگەڕاومگەلێوشەیترفێربوم.
لەوانەشبگەڕێتەوەهەمیشەخەڵکیگەلێناوچەیکوردستاندەبینموشەیانلێ
وەردەگرمبەاڵمبەڕاستیوشەکۆکردنەوەلەزمانیخەڵکی،بەتایبەتیخەڵکیسادە
ونەخوێندەوارونیمچەخوێندەوار،زۆردژوارە،چونکوولەواڵتمانفاسیلەینێوان
خوێندەوارونەخوێندەوار)هیچنەبێلەبەرچاویخوێندەوارەکە(گەلێکە،کابرای
کاتێ بۆیە بزانێ، دەبێ یا دەزانێ هەمووشتێک وایەخوێندەوار نەخوێندەوارالی
وشەیەکیسرنجڕاکێشلەدەمکابرایەکیسادەدەردەچێوبۆئەوەیچاکتریتێ
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بگەیلێیدوپاتەدەکەیتەوە،کابرادەمودەستلەدڵیخۆیداوایدادەنێکەدەتەوێ
گاڵتەیپێبکەی،دەناچۆنتۆکەخوێندەواریو)هەمووشتێدەزانی(وشەیەکیکە
الیئەوهیچنییە،تۆنایزانیولەویدەپرسیتەوە؟هەرچەندیشزیاترتێبکۆشی
وهەوڵبدەیتێیبگەیەنیکەبەڕاستیتۆئەموشەیەنازانیومەبەستتئەوەیە
ببی،کابرازیاتروادەزانێگاڵتەیپێدەکەیوزیاتردەمیخۆیدادروێ. فێری
سەرەڕایئەوانەهەمووی،منلەبەرموقعیتێکیکۆمەاڵیەتیتایبەتیکەبۆمڕەخساوە
کۆمەڵێکیزۆرخەڵکیجوربەجوردەناسمکەلەخەڵکیدیکەهاسانتربەدەستمەوە
دێن،وەاڵمیپرسیارمدەدەنەوە،ئەگەرچیگەلێجارتوشیئەوەهاتوومکابراپێم
دەڵێ:»قوربانجائەوەچییە،چۆنجەنابتشتیوانازانی؟»یاخۆزەردەخەندەیەکی
دێتێوبێدەنگدەبێ.بەمحاڵەشەوەئەگەرلەخەڵکیناوچەیەکیمعینیکوردستان
لەچەندکەسێکیدیکەی نەمبیستبێ، نەیزانمو لەوانەبوکە وشەیەکمبیستو
خەڵکیئەوناوچەیەدەپرسمەوە،کاتێبۆمدەرکەوتودڵنیابومکەوشەیەکیرایجی
ناوچەکەیەوخەڵکلەقسەکردنابەکاریدێننئەوجارفیشێکیبۆدروستدەکەم
ولەشوێنیخۆیهەڵیدەگرم،پاشانهەوڵدەدەملەشێعریشاعیرانیکۆن،قسەی
نەستەقومەتەڵیکوردیدابیدۆزمەوە.هەروەهاتێدەکۆشمبزانمکەلەچناوچەو
مەڵبەندێکیدیکەشابەکاردێتیاننا؟ئەسڵوسەرچاوەیبدۆزمەوە.ووتمکەکۆ
کردنەوەیوشەلەدەمخەڵکینەخوێندەوارکارێکیدژوارە،بەاڵملەویشگرانترو
دژوارتر،کۆکردنەوەیوشەلەخەڵکیخوێندەوارە،چونکووکابرایخوێندەواربە
ئارەزویخۆیولەباریسرنجیخۆیەوەماناتبۆلێکدەداتەوەوتوشی)تناقض(
ێکدەبیسەرتلێدەشێوێولەوانەشەوشەیەکی)ڕەسەن(یکوردیبەجارێک
سەریتێدابچێ،لەخوارەوەنمونەیەکتانعەرزدەکەم:لەمەڵبەندێکەپێیدەڵێن
)بانسیروان(ودەکەوێتەدەوروبەریچۆمی)سیروان(یبەناوبانگ،)مەال(یەکی
تێگەیشتوبەهۆیدۆستێکیمشترکمانەوەکۆمەڵێوشەیبۆناردمکەگەلێکیانالی
تایبەتیمبۆ خۆمتۆمارکرابون،سەرەڕایئەوەشمنهاتموکۆمەڵێ)فیش(ێکی
هەموووشەکانیسازکرد،چونکوولەوباوەڕەدامکەئەوناوچەیە)بانسیروان(
کوردی وشەی کە شوێنانەن لەو سنور دیوی ئەو ی )ژاوەرۆ( مەڵبەندی لەگەڵ
ڕەسەنایەتی هەر نەک )هــەورامــان( وەکــوو هەر پارازتوە، تێدا خۆی ڕەسەنایەتی
وشەبەلکوشکڵیکۆنیگەڵیوشەیبەوجۆرەیکەلەدەوروبەریباڵوبوونەوەی
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بیستبونوشەی نەم کە ئەوووشانەدا ناو لە ڕاگرتوە. بووە هەیان دا ئیسالمەتی
)بانگەشە(بوکەماموستابە)دعایە(یەعنی)تبلیغاتPropaganda(مانایلێدابۆوە.
خوالێخوشبومامۆستا)گیو(یشئەموشەیەیبەدوشکڵی)باڵگاشە(و)بانگاشە(
هەربەومانایەینوسیوە،کەتەماشایسەروشکڵیوشەکەمدەکردلەوانەنەبو
پروپاگاندەخۆی مەفهومی بدات،چونکوو )پرۆپاگاندە( مانای تا بێ داتاشراو تازە
تازەهاتۆتەناوکۆمەڵگاوزمانیکوردیەوەوناچێتەعەقڵەوەوشەیەکی)کۆن(ئەو
مانا)تازە(یەیهەبێ،بەاڵملەوباوەڕەشدابوومکەئەو)مامۆستا(یەیوشەکەیبۆ
ناردووملەخۆڕانەینوسیوەوبێگومانلەمەڵبەندی)بانسیروان(بەکاردێتبەاڵم
بۆچی؟وبەچمانایەک؟ئەوەیانجێگەیدودڵیبو.ئەوجارکەوتمەسەروکاری
)تجزیە(یوشەکەبەالیخۆمەوەبۆمدەرکەوتکەلەمکەرتانەپێکهاتوە]بانگ+ا–
ئاش+ە–ئە/ا[کەهاومانای)ئاشبەتاڵ(ەلەواقعیدامەدلولێکیپرۆپاگەندەشیهەر
تێدایە،ئیتربەدڵنیاییتۆمارمکردولەبەرگیدوەمیقاموسا)ب(کەهەرئێستالە

بەردەستمەئامادەیدەکەمبۆچاپدەیبینن.
2-لەفەرهەنگی)خاڵ(و)مەهاباد(چۆنکەڵکوەردەگری؟«

کــراوە،منهیچوشەیەک تۆمار تێدا قاموسانەکۆمەڵێزۆروشەیان ئەمدو 
نانوسمکەتەحقیقمنەکردبێ.بەڕاستیشهەاڵواردنیوشەی)ڕەسەن(و)ناڕەسەن(
و قاموسانە دو لەو وەرگرتنی کەڵک مەسەلەی هیچ، دژوارە کارێکی لێکترخۆی
هەمووکتێبونامیلکەیەکی¬تریشکەبەناوی)فەرهەنگ(یاناوەرۆکی»فەرهەنگ«
نوسراونلەدژوارتریشدژوارترکردوە.ووەکوودەزاننئەمدوقاموسانەلەوانەن
بەاڵم باشیشن گەلێ سەرچاوەیەکی و »قاموس« بۆ سەرچاوە بە کردومن کە
هەموو لەوانەن ڕەسەنەکانیان نین، خاڵی ڕەسەن« »نا و »داتاشراو« وشەی لە
کوردێک)کەمیازۆر(دەیانزانێومنیشلەالیخۆمنوسیومن،هەندێکوشەشیان
تێدایەکەلەئاخافتنیڕۆژانەداخەڵکدەکاریانناکاوبەسەرزمانخەڵکەوەنین
منهەمووئەوجورەووشانەیانلێوەردەگرموئەگەرلەوانەبنکەخۆمنەمزانیبن

یابەمەعنایەکیاننەمبیستبنسەرچاوەکەشیاندیاریدەکەم.
بێجگەلەوانەمنبۆبنلەهجەی)سنەیی(لە»فەرهەنگیمردوخ«وبۆبنلەهجەی
سلەیمانیوێڕایئی»خاڵ«لەئیمامۆستا)تۆفیقوەهبی(شکەڵکوەردەگرمو

هەربەوجورەیلەسەرەوەباسمکردکاریانلەسەردەکەم.
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ز-)پرسیاریشەشەمتان(»بۆڕۆژنامەوگۆڤاریکوردیجێگەیەکتداناوەیانا؟«
ڕۆژنامەوگۆڤاریکوردیموەکووسەرچاوەیەکیثابتدانەناوەچونکوولەبەر
تا لەساڵەکانیپێششەڕیدوەمەوە نمونەگۆڤاریگەالوێژکە بۆ دانین دەستم
1949بەڕێکوپێکیدەرچوەویەکەمینگۆڤارێکیئەدەبیکوردییەکەهەوڵیداوە
نووسینیکوردیبخاتەسەرڕێگەیەکیڕاستوڕەوانوچاکترینسەرچاوەیەبۆ
ئەمکارە،ئەمەشقەتمانایئەوەنییەکەمنئەوسەرچاوەگرینگانەمبەالوەناوە

وهیچکەڵکیانلێوەرناگرم.
دا قاموس نووسین« تا کردنەوە »کۆ نووسینی »لە حەوتم(، )پرسیاری ح- 

بێجگەلەخۆتکەسیدیبەشدارە؟«
نووسینوڕێکخستنی»قاموس«دەبێبکەینەچەندقۆناغ،بەمجۆرە:

A-کۆکردنەوەیوشە.
B-نووسینەوەیوشەکانلەسەر)فیش(وجیاکردنەوەیوشەکانیهەردەنگێ

لەدەنگەکانیترویەکخستنیانبەتەرتیبیئەلفوبێ.
C–تەحقیقدەربارەی:ڕەسەنیوناڕەسەنی،ئەسڵیوشەکەوسەرچاوەی

پەیدابونیوپێوەندیلەگەڵزمانەکۆنەکان.
D-دیاریکردنیهویتیدەستوریهەروشەیەک،هاوماناکانیلەلەهجەوبن

لەهجەکاندا.
E-مانالێدانەوەیوشەکان.

هەر )فیش(ی لەسەر )6،5،4( بزانم پێویست بە هەروشەیەکی بۆ تێبینی -F 
وشەیەکدەنوسرێ

G-نووسینەوەیانبەشکڵیکتێبوئامادەکردنیانبۆچاپخانە.
لەوکارانەیسەرەوە،تەنیاقۆناغیدوەم،)نووسینەوەیوشەکانلەسەرفیش
و...(ههەروەکوولەسەرەتایبەرگییەکەمیقاموس¬دا)ل/94(ئیشارەکراوە،کۆنە
کە دەفتەرانەی ئەو لەبەر دەنگەکانی هەموو )ء-ی( لە و داوم یارمەتی دۆستێکم
وشەکانمبەبێتەرتیبتێدانوسیبونەوەخستوتەسەرفیشوئەوجار)فیش(ەکانی
هەردەنگێکیلێکجوداکردوتەوەوخستویەتەسەریەکوبەوجورە52جلدفیش
کەهەرفیشەیتەنیاوشەیەکیلەگۆشەیەکلێنوسراوەهاتۆتەبەرهەم،لەوقوناغە
دافیشەکانیدەنگی)ء(کەئێستابۆتەبەرگییەکەمی»قاموس«چواربەرگبون
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کەهەروشەی)بسیطومجرد(یانتێداتۆمارکرابو،پاشئەوەیئیشیانلەسەر
کراوەو)مشتقات(یهەروشەیەکیشهاتۆتەگۆڕێ،فیشەکانلە)4(بەرگەوەبونە
)10(بەرگوباقیئیشەکانی)6(قوناغەکەیدیهەموویخومکردومنوبۆئەوەی
کاریقۆناغیحەوتەموەکووکتێبێکیدەسنوسبمێنێتەوە،جارێکیترڕۆژبەڕۆژ
فیشەکان، نووسینەوەی دوای کە بڵێم پێویستە ئەوەش نوسیومەتەوە چاپخانە بو
کتێبەدەسنوسەکەدەدەمبەچەندکەسێکیکوردیزانوهەرکەموکوڕێکیتێدا

بدۆزنەوەئاگادارمدەکەن.
ط-)پرسیاریهەشتەم(،»بەبێیارمەتیکۆڕیزانیاریدەتتوانی»قاموس«ە

کەدابنییەوچاپیبکەی؟«
1-کۆڕیزانیاریهێشتادانەمەزرابوکەمندەستمکردوەبەقاموسدانان،یانی

)کۆڕ(هەباونەبامن)قاموس(مدادەنا.
2-خۆتاندەزاننچاپکردنیکتێبپێویستیبەپوڵوچاپخانەهەیە،ئەگەر
ئەودوانەنەبنهیچکتێبێچاپناکرێ،ئەمنهەرچۆنێبوپووڵمبۆچاپیقاموس
پێکەوەنابو،لەمبابەتەوەبۆچاپیبەرگییەکەم)کۆڕ(هیچیارمەتێکیماڵینەداوم،
تەنیادوایتەواوبونی200دانەیانلێکڕیوم)ئەمەپوڵیکاغەزیبەرگییەکەمی
دەرهێناوەتەوە(.بەاڵمبۆمەسەلەیچاپخانە،ئەگەرچاپخانەیکۆڕنەبالەچاپخانەی
دیپوڵیزۆرتریدەویستلەوەیکەلەچاپخانەیکۆڕلێیانوەرگرتوموئەوەندەش
ئازادنەدەبومکارلەسەرفۆڕمەکانبکەم.بەرگییەکەمیقامووسلەسەرحیسابی
خۆمولەچاپخانەیکۆڕچاپکراوەئەگەرچاپخانەیکۆڕنەبانەمدەتوانیچاپی

بکەم.
لەسەرحیسابیخۆی )دەنگیب( قاموس بەرگیدوەمی داوە بڕیاری ]-کۆڕ 
چاپبکاوئێستاخەریکینووسینەوەموئەمەشبەئەندازەیبەرگییەکەمدەبێ.[
من کە پرسیارێکە خــۆم، بەسەرهاتی دەربــارەی نۆیەمتان« »پرسیاری ی- 
هەمیشەبەرانبەروەاڵمدانەوەیدورەپەڕێزڕاوەستاوم،زۆرکەسداوایانلێکردوم
بکەم باسیخۆم ناخۆشە پێ هێندەم بەاڵم بنوسم، بەسەرهاتوخاطراتیخۆم

دەستمناچێتەقەڵەم.
کاکەگیاندەبێبەسەرهاتییەکێکیوەکوومنچبێ؟چیرۆکێکیکوردەواری
هەیەنابێنەتانبیستبێ،دەڵێنکابرایەکیکوردمردوفرشتەیخواچونلێیانپرسی:
منربک؟وەاڵمیدانەوە:چەوەندەرێکمخواردوەهەموویڕەگوپوکە!ئەوەندەش
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کەلە»پێشگوتن«یقاموسدانوسیومەئەگەربەپێویستێکیزۆرپێویستمنەزانیبا
نەمدەنوسیوپاشنووسینیشالموابوڕوونکردنەوەیبەسەرهاتی»قاموس«
ئەوووردە وەاڵمــی خــوارەوە لە وا بێ هەرچۆنێ بەسە. ئەوەندە نەک»خــۆم«

پرسیارینۆیەمتانپەیدابونبۆدەنووسم:
1-»لەکوێدەرستخوێندوە؟«پێشئەوەیبچمەمەدرەسەئەلفوبێتکە
وهەندێووردەکتێبوقورئانملەکنبابمخوێندوەوپاشانچومەمەدرەسەی
ئیبتدایی)سعادت(لە)سابالغ(یئەودەمەو)مەهاباد(یئێستا،بەپێییاسایئەو
و کردوە تەواو بەساڵێک ئیبتداییم )3،2،1( )1306–شەمسی(سێکالسی کاتە
ئیمتیحانداوە. ئیبتداییمبەچوارسااڵن چومەکالسیچواروموشەشکالسەی
پاشئەمەهێندێکلەگولستانیسەعدیوچەندالپەڕەیەکقواعیدیعەرەبی)صرف
میر(ملەمزگەوتیهەباساغایالیمامۆستا)مەالبایزیزگدڕاوی(خوێندوە،الی
مامۆستایەم ئەو هەر خوێندوە )جەبر(م دەرسی مدرسی( قادری )مەال مامۆستام
هەستینەتەوەپەروەریمیوەخەبەرهێناوەساڵی1317چومە)رضائیە(ودەورەی
هەوەڵیدەبیرستانموەکووداوتەڵەبیخارجیئیمتیحانداوە.ئیترئاوبێنەودەستان

بشۆ.ئێستابۆتانمەعلومبو:چەوەندەرەکەچەندەڕەگوپوکبوو.
لەبیرم 2-»چساڵێکالیمامۆستاگیودەرسیفرانسەتخوێندوە؟«وەک
دانا عکاسی دوکانی و مەهاباد هاتەوە 1932 ساڵی ڕەحمەتی گیوی مامۆستا بێ
لەکاروانسەرایسەیدعەلیحسینیوکۆمەڵێلەالوانیساباڵغفرانسەیانلەال
دەخوێندومنیشبۆماوەیچەندمانگێکدەرسمخوێندوپاشانالیمامۆستا)مەال

قادریمۆدەرێسی(درێژەمپێدا.
پاشئەمانەالموایەهەرئەوەدەمێنێتەوەکەبڵەینکەرەستەوسەرمایەیمنیش
بۆقاموسنووسینوەکووگەلێلەقامووسنوسانیکوردتەنیاهەستینیشتمانییە،
قامووس بۆ کەوتوە هەڵ من بۆ ئــەوەی ڕەنگە و هەیە بچکۆڵە جیاوازێکی بەاڵم

نوسانیترڕێکنەکەوتبێ،چونکوو:
A-هەستینیشتمانپەروەریکردومیبەگەڕێدەیەک،کەممەڵبەندیکوردستان

هەیەنەمدیتبێیالەگەڵخەڵکیئەوێماوەیگفتوگۆمبۆهەڵنەکەوتبێ.
B-هەرئەوهەستەوایلێکردومهەوڵبدەمئەوەندەیپێمدەکرێوبۆم
دەلوێئاستیزانینیخۆمبەرزکەمەوەوزانیارێکیگشتی)نسبتا(چاکپەیدابکەم

بۆئەوەیلەڕاستخەباتکارانیدیکەبەخۆمدانەشکێمەوە.
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C-کارینیشتمانیماوەیچاوپێکەوتنودانیشتنوگفتوگۆیلەگەڵکوردی
وەاڵم هیچ، پرسیار ڕێگای و ڕەخساندوم بۆ کوردستان مەڵبەندەکانی دانیشتوی

وەرگرتنەوەشیبۆتەختکردوم.
3-»بێجگەلەچاپینیشتمانوئەوقاموسە،لەزمانوئەدەبیاتداچشوێنەوارێکت

هەیەوەکشێعروچیرۆکوشتیوا«.
لەپێشهەمووشتێکانابێ»نیشتمان«بەشوێنەوارێکیئەدەبییاهەرچیتری
مندابندرێ،چونکوومنتەنیالێپرسراویچاپکردنیبومووێڕایهاوڕێیانیدی
لەڕۆژنامەی»کوردستان«چاپیمەهاباد)ساڵی1945 مەقالەشمتێدانوسیوە.
-1946(،»کوردستان«و»خەبات«چاپیبەغدا)لەساڵی1958-1960(وڕۆژنامەی
»النور«یعەرەبیو»ڕووناکی«کوردیچاپیبەغدا)ساڵی1968-1970(مەقاالتی
سیاسیوئەدەبیمنوسیوە،ساڵی1959کۆمەڵەشێعرێکمبەناوی»ئاشتیخوازی
الدێیی«لەگەڵکۆمەڵەشێعرێکیدۆستمحەسەنقزڵجیلەیەکنامیلکەداباڵو
چەند )1974-1971( بەغدا چاپی »هاوکاری« کــوردی ڕۆژنامەی لە کــراوەتــەوە،

مەقالەیەکیئەدەبیومێژوییمچاپکراوە.
سااڵنی لە کە بکەم عەرزتان دەبــێ پرسیارەتان ئەم )تێبینی( وەاڵمــی بۆ -4 
گەڕیدەییوتاربونملەواڵت،بێجگەلەخەباتیسیاسیهیچکاروپیشەیەکمنەبووە،
چوار-پێنجساڵێکنەبێکەلەشاریبەغدالەڕەستورانێکوکاباڕێیەکشەوانە

بەناوی)محاسب(ئیشمکردوە.
یاـ)پرسیاریدەیەم(پێتوایەدانانوچاپکردنیتەواوی»قاموس«چەند 

سااڵندەخایەنێ؟
بەرگێکی هــەر دەبینم، ڕا خــۆم فکری و جیسمی توانستی دە جــۆرەی بــەو 
»قاموس«کەبەقەدبەرگییەکەمببێ.)نیزیکەی250الپەڕە(بەالنیکەمەوەبۆ
دانانوڕێکخستنوچاپکردنی)ئەگەرهیچکۆسپێکیالبەالینەیەتەڕێ(ساڵێکی
پتردەوێوبەوجورەیبەراوەردمکردوەتەواوی»قاموس«لەدەبەرگکەمتر
نابێ،بەرگێکیچاپکراوە،بەرگیدوەمیش)ب(ئەوابەدەستەوەیەوڕەنگەتایەک
دومانگێکیتربخرێتەژێرچاپەوە،بەمحیسابەباقیەکەیدەمێنێتەوە)8(بەرگ)8(

ساڵیپێدەوێ.
یب-)پرسیاری11هەم(»بەرگی1یقامووسچەندوشەیتێدایە«؟



105 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

ئەوەیڕاستبێمنلەپێشدائەوحیسابەمنەکردبوو،کەموزۆریوشەبەالمەوە
ئەهمیەتێکیدەرەجەدویهەیە،بەالیمنەوەئەوەیلەدەرەجەییەکەمیئەهمیەتدا
دێت)نوعیت(یقاموسەنەک)کمیت(.لەسەرپرسیارەکەیئێوەبژاردم)1249(وشەی

تێدایە.

کاکەئەمیرگیان
وادەزانموەاڵمیپرسیارەکانتتەواوبون،لێمببورەکەواوەدرەنگیکەوتبەاڵم
کاتێدەیخوێنیتەوەهەقمبەالدادەدەیکەئەووەدرەنگیخستنەمبەخۆڕایینەبووە
ودەبێزۆرسوپاسیئەوکچەکوردەشبکەمکەلەنووسینەوەیوەاڵمەکاندایارمەتی

دامدەناهێندەیتردوادەکەوت.
لە کەوتەوە بیر یەکگرتو زمانی لەسەر شتێکم دا نامەکەم ئۆخری ئاخرو لەم 

خوارەوەعەرزتانیدەکەم:
ئاشکرایەزمانی)نووسین(و)قسەکردن(یهەموونەتەوەیەککەموزۆرلێکتر
قسەی ئەوەی لەگەڵ دەنوسرێ )فارسی(یەی ئەو دەزانــن خۆتان هەیە، جیاوازیان
پێدەکرێهێندێکفەرقیانهەیەبەاڵمئەوەندەزۆرنییەوئەوەوایلەمنکردوەکە

بۆزمانی)کوردی(شهەرسنورێکیئاواڕەچاوبکەم.
کەدێیەسەرزمانیعەرەبیمەسەلەکەبەجارێکیدەگۆڕێچونکووئەو)عەرەبی(
یەیدەنوسرێلەگەڵئەو)عەرەبی(یەیقسەیپێدەکرێ)لەهەرواڵتێکیعەرەبیش
کردۆتەسەر کاری ئەوە و لێکجیاوازن دەکرێ(زۆر قسە تایبەتی بەشێوەیەکی
خوێندەواریکوردلەعێراقوالیانوایەزمانینووسینیکوردیلەگەڵئیقسەکردن
ئەوەندەیعەرەبییانیزیکبەو،دەبێلێکجودابن.منئەوەبەڕاستنازانموالم
وایەکەزمانیعەرەبیبەهۆیشەرایەتێکیزۆرتایبەتیئەوحاڵەتەیوەرگرتوەکە

لەهیچزمانێکیترانابیندرێوبۆهیچزمانێکیشدوپاتەنابێتەوە.

ئیترسەرکەوتنتانداوادەکەم

براتانزەبیحی
1978/9/20



زمان و زار106

سەرچاوە:
1-عەلیکەریمی.ژیانوبەسەرهاتیمامۆستاعولەما.چاپییەکەم،1999ز،بنکەیچاپەمەنیزاگرۆس

گۆتنبێرگ،سوید
2-عەبدوڵاڵهیکەماڵ،ئەوانەیبۆگەلژیان،گۆڤاریمەهاباد،ژمارە69،ساڵیشەشەم،ساڵی

1387هـ
3-شاپەسەندیمحەممەد،لەپەڕاوێزیژیانوبەسەرهاتیزەبیحی)نەهێنییەکانیچاپیژمارە)10(

ینیشتمان(،گۆڤاریڕۆژنامەنووسان،ژمارە1،بەهاری2002ز.
4-زەبیحیعەبدوڕڕەحمان.قاموسیزمانیکوردی،بەرگیدووهەم،بەغدا.کۆڕیزانیارییکورد،

1979ز
5-زەبیحیعەبدوڕڕەحمان.قاموسیزمانیکوردی،بەرگییەکەم،بەغدا.کۆڕیزانیارییکورد،

1977ز
6-زەبیحیعەبدوڕڕەحمان.قاموسیزمانیکوردی،جڵدیدووهەم]بەرگی1و2[،ورمێ،نەشری

سەالحەددینئەیوبی،1988ز/1367هـ
ئینتشاراتی یەکەم،1400هـ، چاپی گۆڕغەریب، ڕووناکبیرێکی زەبیحی فەرەیدون، حەکیمزادە، -7

ڕاژە)مەهاباد(.

عەبدولڕەحمانزەبیحیساڵی]1299/2/1هـ.21/ئاوریلی/1920ز[لەشاریمەهابادلەدایكبووە.
ناسنامەکەیدا )لە »مەرجان«ی دایکی و کاڵودروو مینەی بەسۆفی ناسراو حەمەدەمین باوکی
و )عەبدوڵاڵ خانم مەرجان لە کە هێناوە ژنی دوو مینە سۆفی بــووە. ناو نــووســراوە( میرجان
عەبدوڕڕەحمانومحەممەد(یبووە.لەژنیدووهەمواتە»ڕەزیە«خانمسێکچیبووە،)فاتمە

خانموڕەعناخانموهاجەرەخانم(
-1307 ساڵی خوێندووە. بەسەرێکەوە پۆلی سێ و قووتابخانە چووەتە 1927زایینی، -1306
1928زایینی،چواروپێنجوشەشیسەرەتاییپێکەوەخوێندووە.لە1309-1930زایینی،ئیسماعیل
ئاغایشکاک)سمکۆ(تێرۆردەکرێ،دەساڵیبووە.لە1311-1932زایینی،الیگیویموکریانی
فێریزمانیفەڕانسەییدەبێودواییوانەیجەبروزمانیفەڕانسەییالیخوالێخۆشبوومەالقادر
کاری شاتری«دا ساڵح »حاجی نەوتی شیرکەتی لە 1314-1935زایینی، خوێندووە. مۆدەرێسی

کردووە.
1315-1936زایینی،ساڵیسێاڵوەمەنشورەکەیمەهابادلەمەهابادبووە.خوالێخۆشبوومەالمارف

کۆکەییشێعریبۆئەوکارەساتەهۆنیوەتەوە.
1316-1937زایینی،لەدایرەیپەروەردەوڕاهێناندادەمەزڕێوکاتێکمامۆستایەکنایەتەوەجێی

ئەودەگرێتەوە.
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ساڵی1317-1938زایینی،چووەتەورمێودەبیرستانیخوێندووە.وەرگرتنیبڕوانامەیدەورەی
زەندی، عەزیز خوالێخۆشبووان لەگەڵ ساڵە ئەو حوزەیرانی »لە ورمێ. لە متەوەسیتە ئەوەڵی
حوسێنزێڕینگەران،محەممەدنانەوازادە،مەالیداودیوغەفورمەحمودیانحیزبیئازادیخوازیان

دامەزراندووە.«
1318-1939زایینی،ئەندامیحیزبیئازادیخوازیکوردستانبووە.

ژ.کاف کۆمەڵەی هاوڕێکانی لەگەڵ ساڵە ئەو سپتامبری 16ی گەالوێژ، 25ی 1321-1942زایینی،
دادەمەزڕێنن.

دەکا. بەشداری سنوور« »سێ پەیمانی لە ساڵە ئەو خەزەڵوەری مانگی لە 1322-1943زایینی،
پووشپەڕیئەوساڵەژمارە1یگۆڤارینیشتمانلەچاپدەدا.ئەوساڵە)ڕۆژئەژمێریتایبەتی

کۆمەڵەیژ.ک(دەنووسێ.
1323-1944زایینی،ژمارە9،8،7یگۆڤارینیشتمانباڵودەکاتەوە.لەتەورێزچاپیکردووە.ئەو9
ژمارەیەلە6بەرگداچاپدەکا.1944/7/17زلەپەیمانیسێسنووربەشداریدەکا.)خەرمانانی

1323هـ(
1324-1945زایینی،لەمانگیخەرمانانتاڕێبەندانبۆماوەینزیکەی8مانگلەگرتووخانەبووە.
15یفبریەی1946زلەزیندانئازاددەبن.ولە3یمانگیڕەشەمە،)ماڕس(یهەمانساڵدا،هەواڵی
ئازادبوونوگەیشتنەوەیگیراوەکان،عەبدولڕەحمانزەبیحیودڵشادڕەسوڵیوقاسمقادری
قازی)لەبەرهێشیچاولەتەورێزلەبیمارستانیشوڕەویماوەتەوە(لەڕۆژنامەیکوردستان،

ژمارە9،)6یڕەشەمەی1324هـ(چاپکرا.1324/12/19هـچووەتەشاریتەورێز.
)ال( دەتورکیا ئەلەمانەکان سیاسەتی لەسەر ]پەردە وتاری خەرمانان 26ی 1946زایینی، -1325
دادەدڕێ[لەڕۆژنامەیکوردستانژمارە87چاپدەکرێ.دوایتێکچوونیکۆماریکوردستان،
پەڕیوەیباشووریکوردستاندەبێولەگوندی»سیتەک«الی»شێخلەتیفحەفید«دەمێنێتەوە.
1326-1947زایینی،لەسەرەتایساڵی1947زدووردەخرێتەوەبۆشاری»ناسرییە«ولەنیوەی

ساڵڕایکردووەبۆگوندیسیتەکیشارباژێڕیباشووریکوردستان.
1328-1949زایینیدەچێتەبەغداولەڕێستورانباڕیعەبدوڵاڵشلێر)یوسفریزوانی(دادەمەزڕێ.

1329-1950زایینی،چووەتەڕۆژئاوایکوردستانوچاالکیسیاسیلەوێکردووە.
لەگەڵمامجەاللچاویان لەبەغدا باڵوێزخانەیسۆڤێت لە لەبەغدادەبێو 1331-1952زایینی،

بەیەکترکەوتووە.
1332-1953زایینی،لەبەغدابووە.لەگەڵمامۆستاحەسەنقزڵجیدەست¬بەسەرکراوڕادەستی
و باشور دەگەڕێنەوە ئەوێ، مەئمورانی ڕازیکردنی بە سنوور لەسەر کە کران ئێران حکومەتی

ڕزگاریاندەبێ.
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1334-1955زایینی،لەسووریابووە.
1335-1956زایینی،سەفەربۆسووریاومانەوەیبۆماوەیدووساڵونیولەوێودەبێتەیەکێکلە

دامەزرێنەرانیپارتیدێموکڕاتیکوردیسووریا.
1336-1957زایینی،لەسییدێسامبریئەوساڵەدابەشداریدەکالەیەکەمینکۆنگرەیئاسیاو
ئەفریقاکەلەقاهیرەبەستراولەگەڵئەنوەرساداتدانیشتووەوچاالکینواندووە.لەئیستگەی
»یوسف لەگەڵ 1957/12/23ز لە و قاهرە دەگاتە 1957/12/20ز کــردووە. کاری قاهرە ڕادوێــی
السباعی«گفتوگۆدەکابۆبەشداریلەکۆنگرەیناوبراوکەعەرەبەکاندژیئەمهەڵوێستەدەبن

وناتواننبەشداریکۆنگرەبکەن.
1337-1958زایینی،دەڕۆژدوایشۆڕشی14یتەموزی1958،لەسووریادەگەڕێتەوەباشووری
کوردستان.1958/9/18زلەگەڵ»عەبدولکەریمقاسم«دیداردەکاووتاری»مبادیثورە14تموز
فیخطبالزعیم«بەناویعیسازەبیحیولەالیەنگەلیسووریەدەخوێنێتەوە.ئەندامیچاالکی

کۆمیتەیمەرکەزیپارتیبوو.
1339-1960زایینی،بەرپرسیماڵییحیزبیپارتیبووە.

1341-1962زایینی،لەکەرکووکبووە
لەکۆنگرەی 1342-1963زایینی،کۆدەتاکرادژیعەبدولکەریمقاسموزەبیحیخۆیشاردەوە.

حیزبیپارتیلەشاریکۆیەبەشداربووە.
1343-1964زایینی،جیابوونەوەلەباڵیپارتیومەالمستەفابارزانیولەبەغدابەرپرسیلقی
بەغداوڕێکخستنەکانیناوخۆبوو.6یتەمووزیئەوساڵەلەکۆنگرەی6یپارتیلەقەاڵدزێلەگەڵ

13کەسیباڵیمەکتەبسیاسیلەحیزبیپارتیجیابوونەوە.
بەغدا مەشتەلی جادەی لە ماڵی مەکتەبسیاسی. بوو. بەغدا لقی لێپرسراوی 1344-1965زایینی،
بووە.لەدوکانییوسفڕێزوانی)عەبدوڵاڵشلێر(لەبەغدانادی»لیلی«کاریکردووە.باڵیمەکتەب
سیاسی)ئیبراهیمئەحمەدوهاوڕێیانی(بۆوتووێژدەینێرنەالیخوالێخۆشبوومەالمستەفابارزانی.
1345-1966زایینی،لێپرسراویلقیبەغدابوو،مەکتەبسیاسی.دەرکردنییەکژمارەگۆڤاربە
زمانیعەرەبیبەناوی)باهۆز(کەباسیسیاسیوهەواڵیتێداباڵودەبۆوە،کەتائێستالەدەست
دانییە.زەبیحیلەڕێگایبەسرەدادەچێتەئابادانیئێرانکەجەماعەتیمەکتەبیسیاسیبهێنێتەوە.

1346-1967زایینی،لەکۆنگرەیباڵی)مەکتەبسیاسی(لەکەالردابەشداربووە.
1347-1968زایینی،لەگەڵپارتیبووەلەکەالر.
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تودەیەکانی سەعید، نوری کۆشکی لە ڕاوێژکار وەک بەغدا لە 1348/2/27 1969زایینی، -1348
دابوو. کــوردان بە خودموختاری قەولی بەختیار« »تەیمور هێنا. پێک بەختیار تەیموری لەگەڵ

زەبیحیبەرپرسیڕادوێبووەلەبەغداولەگەڵ»مەحموودپەناهییان«کاریکردووە.
1349-1970زایینی،لەبەغدابووە.11یئازاریئەوساڵەکەهەردووباڵەناکۆکەکەیپارتیبە
هۆیخوالێخۆشبوومەالمستەفابارزانییەکیانگرتەوە،زەبیحیلەویەکگرتنەوەیەپشتیوانیکردو
لەبەغدامایەوەوخەریکیسازکردنیفەرهەنگیوشەیکوردیدەبێ.لە8یئابی1970زتەیمووری

بەختیاربەپیالنێکلەکاتیڕاوکردندەکوژرێوزەبیحیئەوهیوایەشیمایەپوشدەبێ.
گرتووخانەی لە مانگان 18 ماوەی بۆ دەگیرێ. و دەگەڕێتەوە بەیڕوت لە 1975زایینی، -1354
»ئەبوغرێب«دەستبەسەربووە.خوالێخۆشبوومحەممەدشاپەسەندیلەماڵیزەبیحیبریندار

دەکرێ.
1355-1976زایینی،لەزیندانیئەبوغڕیبیبەغدابووە.

لە گیرانی و سووریە کۆماری ســەرۆک ئەسەد« »حافز لەگەڵ وتووێژ 1977زایینی، -1356
فڕۆکەخانەیبەغدا.

1357-1978زایینی،1978/9/20زلەنامەیەکداوەاڵمیپرسیارەکانیپرۆفسۆرئەمیرحەسەنپوور
لەسەرزمانەوانیدەداتەوە.چووەتەواڵتیئینگلستانولەشاریلەندەنچاویبەخوالێخۆشبووان
ئیبراهیمئەحمەدونەوشیروانمستەفاکەوتووە.1357/12/28یهەتاوی-1979/3/19زنامەیەکی
لەشاریمەهابادبەناویهاوڕێیمنداڵیخۆیخوالێخۆشبووسەیدقادرجەعفەریبەدەستیدەگا.
1359-1980زایینی،لەهاتووچۆیبۆعێراقسەدامسەرۆککۆماریئەودەمچەکوچۆڵیدابوویە،
کەچیمامجەاللویەکیەتینیشتمانیبێبەشنەکردبووولەگەڕانەوەداڕژیمیبەعسدەیگرێو
بێسەروشوێنیدەکا.کتێبیجوغرافیایکوردستانیئێران)ی(عەلیئەزغەرشەمیمیهەمەدانی
وەرگێڕاوەتەکوردیوکۆڕیزانیارییعێراق)دەستەیکورد(بۆیچاپکردووە.پرۆفیسۆرعیزەت

مستەفاڕەسووڵدەنووسێ:زەبیحیلەنیسانیساڵی1980زبۆدواجارگەڕاییەوەعێراق.
کە زەبیحی، کەسوکاری دەست دەگاتە تاڵەبانی جەالل مام لەالیەن نامەیەک 1360-1981زایینی،

لەودائاماژەبەوەدەکاکەزەبیحیبێسەروشوێنکراوە.
کە دەبــێ 21ساڵە واتــە کــرد، تێپەڕ الویــیخۆی تەمەنی ناسکدا و هەستیار تافێکی لە زەبیحی
پێکهێنانیدەوڵەتی لەناوچەیموکریانسەودای دا لەشەڕیدووهەمیگێتی هێزەکانیڕووسیە
تورکوکوردیانلەسەردابوو.ئۆردوگایکۆمۆنیسمبەهەڵخەڵەتاندنیگەالنیژێرچەپۆکلەفیکری
گەیشتنبەئامانجەکانیخۆیاندابوون،گەلیتورکلەئازەربایەجان)تەورێز(وکوردیشلەوهەوا
خۆشودالوێنەداخۆیاننەگرتوتووشیئەزموونێکیقوڕسولەهەمانکاتیشداشادیهێنەر
وەکوو:حوسێن کەسانێکی چاالکی و نەهێنیکاری چەندینساڵ دوای دێمۆکرات، حیزبی بوون.
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حیزبە سفرەی سەر هاتە و.... ریحانی، عەلی زەبیحی، عەبدوڕڕەحمانی )فروهەر(، زێڕینگەران
جوانەکەیکۆمەڵەی)ژ.کاف(وبەئاشکراحکومەتیکۆماریکوردستانیلەڕێکەوتی1945/8/16د
زایینیڕاگەیاند.ئەوبڕیارەلەنەکاوەسەرەڕایخۆشبوونیلەوفەترەیەدا،ناڕەزایەتییچەندکەسی
بگرەڕیزی بەدوژمنایەتی، نەبوو لەنەکاوە،هەرگیز ئاڵوگۆڕە ئەو بەاڵم لێکەوتەوە، کۆنەکاری
خەباتکارانیپتەوتریشکرد.کەڵکوەرگرتنیخراپونابەجێلەوڕووداوەتائێستاشیلەگەڵبێ
بۆتەبنێشتەخۆشکەیسەرزارینەیارانوجاریواشهەیەیاران.لێکدانەوەیئەوڕووداوانەدەبێ
بەپێیزەمەنوبارودۆخیسیاسیوناوچەییوجوگرافیایشوێنیڕووداوەکەهەڵبەسەنگێن،نە

بەپێوانەیباویدنیایئەوڕۆمان!!!
زەبیحیلەکاتیخۆیداسەرەڕایبوونلەڕیزیخەباتکارانیکورد،هەستیبەکەمایەسیلەبەشی
فەرهەنگونووسراوەیکوردیدەکرد.ژیانیزەبیحیسیخناخەلەخەباتیفەرهەنگیوئەدەبی
سیاسەت لە ئەدەبیاتەکەی و فەرهەنگ زەبیحی مامۆستا بریا داخەکەم بەاڵم سیاسی. پاشان و
جوێدەکردەوە،تائێستائێمەوکتێبخانەیکوردیچاومانبەدەیانکتێبوقامووسیجوانیئەو

خوالێخۆشبووەڕوونببایەوە.بەداخەوەپێشینیانوتوویانە،»لەگەڵچوانهیچناکرێ.«
1327-1948زایینی،لەیەکەمڕۆژینەورۆزی1327هـ/21ی/1948/3زدا»محەممەدشاپەسەندی«
و»غەنیبلووریان«مەهابادجێدێڵنودەچنەشارۆچکەی»خەالن«ولەسەرەتایمانگینیسانی
سیتەکی گوندی لە زەبیحی مامۆستا دەگیرسێنەوە. سیتەک لە زەبیحی مامۆستا لەالی 1948ز
ناوچەیشارباژێڕیباشووریکوردستان،بەهاوکاریخوالێخۆشبووانمحەممەدشاپەسەندیو

غەنیبلووریانگۆڤارینیشتمانژمارە10یانچاپوباڵوکردووەتەوە.
1333-1954زایینی،کتێبی»دەنگیئاشتیلەالدێیی«بەهاوکاریخوالێخۆشبووحەسەنقزڵجی

دەنووسێودەیدابەمامۆستامحەممەدتۆفیقوردیتابۆیچاپبکات.لەزیندانبووە.
1338-1959زایینی،کتێبی»دەنگیئاشتیلەالدێیی«لەگەڵحەسەنقزڵجیدەنووسنولەوساڵەدا
چاپخانەی»النجاح«لەبەغدابۆیانچاپدەکا.وەکئەندامیکۆمیتەناوەندیلەبەغداهەڵبژێردراوە.

دەچێتەسووریاولەماڵیبەدرخانییەکانماوەیەکدەمێنێتەوە.
1340-1961زایینی،لەڕۆژنامەیکوردستانیباڵیئیبراهیمئەحمەدوهاوڕێیانیکاریکردووە.

1350-1971زایینی،دەستیکردووەبەنووسینیقاموسیزمانیکوردی.نیسانیساڵی1971ز
ژمارە1یگۆڤاری»دەنگییەکێتیی«یزمانحاڵیحیزبیتودەی،لەگەڵخوالێخۆشبوومحەممەدئەمین

سێراجیلەبەغداچاپدەکا.
1351-1972زایینی،خەریکیدەرکردنیگۆڤاریدەنگییەکێتییلەبەغدابووە.
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1352-1973زایینی،خەزەڵوەریئەوساڵەئاخرینژمارەیگۆڤاریدەنگییەکێتیی)31(یچاپکرد
ولەبەغدازەبیحیدەست¬بەسەرکرا.
1353-1974زایینی،چووەتەبەیڕوت.

وەاڵمی ئینگلستان لە هاتنەوەی دوای 1979/5/7ز - هەتاوی 1358/2/17ی 1979زایینی، -1358
نامەیخوالێخۆشبووسەیدقادرجەعفەریدەداتەوە.ولەڕێکەوتی1358/3/3ی-1979/5/24زایینی
دوهەمیننامەیلەمەهابادەوەبۆهاتەوەلەالیەنخوالێخۆشبووسەیدقادرجەعفەری.1979/6/22
دوای کوردستان ڕۆژهەاڵتی بۆ گەڕایەوە ئەوساڵە گەالوێژی مانگی نێوەڕاستی بووە. بەغدا لە
بووە. لەگەڵشێخعێزەددینحوسێنی بێژوێ لەگوندی ئەوساڵە پاییزی 33ساڵدەربــەدەری،

سەفەرێکیشبۆشاریورمێدەکا.
کتێبەچاپکراوەکانیمامۆستازەبیحی:

1-ڕۆژئەژمێریكوردیبۆساڵەكانی1322و1944/1323و1943ز
دا. 2-گۆڤارینیشتمان10ژمارەلە7بەرگ¬ 

بەغدا، النجاح کتێبخانەی ر.زەبیحی، ح.قزڵجی/ الیــی، دو پەیمانی و الدێیی ئاشتیخوازی -3
1959/1338ز.

4-قاموسیزمانیکوردی،بەرگییەکەم،بەغدا1977/1356ز-ل248،قەوارە:17×24س.
5-قاموسیزمانیکوردی،بەرگیدووهەم،بەغدا1979/1358ز.

زەبیحی عەبدوڕڕەحمان هەمەدانی، ئەزغەرشەمیمی عەلی ئێران)ی(، 6-جوغرافیایکوردستانی
وەریگێڕاوەتەکوردی،کۆڕیزانیارییعێراق)دەستەیکورد(،بەغدا،1980/1359ز،ل88،قەوارە:

17×24س.
7-قاموسیزمانیکوردی،ورمێ،ئینتشاراتیسەالحەددینئەیوبی،1367هـ/1988ز،ل742،قەوارە:

.23×17
8-الردعلیالکوسموبولیتیە،نووسینی:مەحمودحسنشنویی]عەبدوڕڕەحمانزەبیحی[»ڕەتدانەوەی
کۆسمۆپۆلیتیزم«بەناوینەهێنی»مەحموودحەسەنشنۆیی«لەدژیکۆمۆنیستەکانیسووریاو
عێراق.]ساڵی2017زکاکعەلیکەریمیبەهاوکاریکاکحەسەنجودیلەزمانیعەرەبیڕا

دەیکەنەکوردیودەزگایڕۆشنبیریجەماڵعیرفانلەسلێمانیچاپیکردووە[
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وتارە چاپکراوەکانی مامۆستا زەبیحی:
1ـڕێککەونتاسەرکەونــگۆڤارینیشتمانژمارەی1،ساڵییەکهم،پووشپەڕی1322هـ/)تەموز(

جوالی1943ز.
2ــسەرکەوتنبەزۆروکەمینییهــگۆڤارینیشتمانژمارەی1،ساڵییەکهم،پووشپەڕی1322هـ/

)تەموز(جوالی1943ز.
پووشپەڕی1322هـ/ یەکهم، نیشتمانژمارەی1،ساڵی ــگۆڤاری وەفایی ناوبانگ به 3ـشاعیری

)تەموز(جوالی1943ز.
ـگۆڤارینیشتمان.ع.بیژەن،ژمارەی2،ساڵییەکەم،خەزەڵوەری1322هـ/نوامبری 4ـئێمەومەردومـ

1943ز.
5ـبۆچینەگریم!ــگۆڤارینیشتمان.ع.بیژەن،ژمارەی3و4،ساڵییەکهم،سەرماوەز/ڕێبەندانی

1322هـ/کانونییەکەمودووەمی1944ز.
6ــکوردلهحەیاةئەنیسکلوپیدیاسیداــگۆڤارینیشتمان.ع.بیژەن،ژمارە5،ساڵییەکهم،ڕێبەندانی

1322هـ/کانونیدووەمی1944ز.
7ــفەلسەفەیژیان-گۆڤارینیشتمان.ع.بیژەن،ژمارە5،ساڵییەکهم،ڕێبەندانی1322هـ/کانونی

دووەمی1944ز.
8ـبۆچیگەورەکانی»قوڕەیش«موسڵماننەدەبوون؟ـگۆڤارینیشتمان.ع.بیژەن،ژمارە6،ساڵی

یەکهم،ڕەشەمەی1322هـ/مارس1944ز.
و خاکەلێوە یەکهم، ساڵی 7،8،9 ژمارە نیشتمان.ع.بیژەن، گۆڤاری ــ نادڕێت قوت کوردستان 9ــ

بانەمەڕوجۆزەردانی1323هـ/1944ز.
10ــلهناوجێگایمردناـــڕۆژنامەیکوردستان.ژمارە21/20/19/18ڕەشەمەی1324هـ/1946ز.

11ـــشەڕابیسوورــڕۆژنامەکوردستان.ژمارە1946،18ز/1324.ل3.
12ـچوونینوریسەعیدبۆتورکیەـڕۆژنامەیکوردستان.ژمارە24،چوارشەمۆ22یڕەشەمەی

1324هـ/1946ز.وەڕگێرانیعەبدوڕڕەحمانزەبیحی.
ڕۆژنامەی ــراوادا(- ــامــەی)پ ڕۆژن پەیام¬نووسی لەگەڵ ستالین گنرالیسموس هاوپرسەکی 13ـ
کوردستان.ژمارە29،شەمۆ1یخاکەلێوەی1325هـ/1946ز.وەڕگێرانیعەبدوڕڕەحمانزەبیحی.
14ــقەومیکوردلیاقەتیهەیەــڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە39-1325/2/4-24/ئاوریلی1946ز.

عەبدوڕڕەحمانزەبیحی.
ــڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە87، 15ـپەردەلەسەرسیاسەتیئەلەمانەکاندەتورکیادادەدڕێ

1325/6/26--1946ز.عەبدوڕڕەحمانزەبیحی.
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16ــساڵتێوەڕسوورا-ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە88-1325/6/28ــ1946ز.عەبدوڕڕەحمان
زەبیحی.

1946ز. ـــ 1325/7/11 - 92 ژمــارە کوردستان، ڕۆژنــامــەی دەخوێندڕێتەوەــ چۆن کتێب 17ــــ
عەبدوڕڕەحمانزەبیحی.

18-ردعلیکراسالسیدارشیروزفلتــبقلمزبیحی،جریدە»خەبات-النضال«)ژمارە192،
هەینی18یمارتی،1960(

وەاڵمیزەبیحیبۆنامیلکەکەیئارشێڕۆزڤێڵتـــگۆڤاریئایندە.جوتیاریحاجیتۆفیق،ژمارە
40،ساڵی2003ز/1382هـ.

ڕۆژنامەی وەرگێڕانی:زەبیحی، بۆخواڵد، ئارت نووسینی: بابۆڵە، و کەالک بابۆڵە- و کەالک -19
هاوکاری،ژمارە13،9ی/مارتی/1971ز.

20-گەشەکردنیسۆسیالیزملەسەرەتایمێژوــوەتائێستاــڕۆژنامەیهاوکاری،ژمارە50،
شەمە19ی/کانونییەکەم/1970ز.

21-باتەپوتۆزیسااڵنلهنەورۆزبتەکێنین-ڕۆژنامەیهاوکاری،ئەدەبوژیان،ژمارەی159،
1973/3/23زـــ1352هـ.

عەبدوڕڕەحمان کوردستان، ڕۆشنبیرانی و پرسیار 7 کوردستان- ڕۆشنبیرانی و پرسیار 7-22
زەبیحی،ڕۆژنامەیهاوکاری،ژمارە1973/6/8،170زــ1352هـ

23-گەورەترینئەستێرەیکلکدارونەناسراویچەرخیبیستەمهەڵهاتووەـڕۆژنامەیهاوکاری،
ژمارە1973/7/177،27ز،ل8.

هاوکاری ڕۆژنامەی .Error!Bookmarknotdefinedکــوردە فەیلەسوفێکی بەردەیسان -24
ژمارە181)1973/8/24ز(،182)1973/8/31ز(ـــ1352هـ

ژمارە هاوکاری، ڕۆژنامەی کورد- نەتەوەی لێهاتووی سەرکردەی نەمر مەحموودی شێخ -25
)189(،1973/10/19ز–1351هـ

عەبدوڕڕەحمان کوردا، نەتەوەی مێژووی لە نەورۆز کوردا- نەتەوەی مێژووی لە نەورۆز -26
زەبیحی،ڕۆژنامەیهاوکاری،ژمارە210-1974/3/21زـ1353هـ

27-پیتیءلەقاموسیزمانیکوردیداـپیتیءلەقاموسیزمانیکوردیدا،ڕۆژنامەیهاوکاری،
ژمارە385-1977/9/14ز–1356هـ

ــگۆڤاریڕۆشنبیرینوێ.ژمارە71، 28-ڕەخنەیزانستییانهیاخودشەلمکوێرمهیچنابوێرم
تشرینیدووەموکانونییەکەمی1978زـــ1356هـ
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ـ1358هـ ـچریکهیکوردستانژمارەی1،تموز،ئاب،1979زـ 29-شۆرشەپیرۆزهکهیگەالنیئێرانـ
30-االدماجیةواسالیبهاالمختلفةــڕۆژنامەیخەبات،لسانسالحزبالدیموقراطیالکردستانی،العدد

1961/2/16،424ز،بقلم:زانا.
31-حولالمسالةالکردیةــڕۆژنامەیخەبات،لسانسالحزبالدیموقراطیالکردستانی،العدد445،

1961/3/2ز،بقلم:زانا.
ــشەمیمهەمەدانی،وەرگێڕ:ع.ا.زەبیحی،گۆڤاریسروەژمارە1و2، 32-جغرافیایغربایران

ساڵییەکەم/ژمارە1،بەهاری1985ز/1364هـ
ـڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە1961/3/4،1. 33-ڕەژیمیدیمۆکراسیومافەنەتەوایەتیگەلیکوردـ

34-کۆسمۆپۆلیتایەتیچی¬یە؟ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە1961/3/4،1زایینی
35-شەندەلەمەندەکەمترنی¬یە!ــڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە1961/3/11،2زایینی.

ژمارە2، کوردستان، ڕۆژنامەی چی¬یە؟ـ دەسەاڵتدار نەتەوەی شۆڤینایەتی و شۆڤینایەتی -36
1961/3/11زایینی.

37-کوردونەورۆزلێکجیاناکرێنەوەــڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە1961/3/25،4زایینی.
ژمارە5، ــڕۆژنامەیکوردستان، پووچە و هیچ کۆنەپەرستانەی بیروباوەڕێکی ڕەگەزایەتی -38

1961/4/6زایینی.
39-حقیقةالشوفینیةوشوفینیةاالمةالمسیطرةــڕۆژنامەیخەبات،لسانسالحزبالدیموقراطی

الکردستانی،العدد1961/3/2،445ز،بقلم:زانا.
ڕۆژنامەی لە و کــوردی کردوویەتی زەبیحی عەبدوڕڕەحمان خوالێخۆشبوو وتــارە ئەو ]هــەر
ڕۆژنامەی دەسەاڵتدارچی¬یە؟ـــ نەتەوەی وشۆڤینایەتی کردووە،شۆڤینایەتی چاپی کوردستان

کوردستان،ژمارە1961/3/11،2زایینی.[



زارەکانوبنەمایەک
بۆزمانییەکگرتوو

مستەفاغەفوور
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زمانرەنگدانەوەیباروودۆخینەتەوەیە.هەرگیززمانێکنەبووەبێنەتەوە،
تردا زمانەکانی و نەتەوە ناو لە و لەدەستداوە زمانیخۆیان نەتەوەهەن بەاڵم
تواونەتەوە.زمانهەمیشەخەسڵەتینەتەوەییبەخشیوەبەوگەلەیائەونەتەوەی
پێیدەدوێ،کەواتەدەکرێبڵێینزمانچەقیاهەوێنیدروستبوونینەتەوەو
کامڵبوونیناسیۆنالیزمیئەونەتەوەیە،لەبەرئەوەناسیۆنالیزمیهیچنەتەوەیەک
بناخەی و نــەتــەوە ناسنامەی زمــان ــە وات زمــان، کامڵبوونی بێ بە نابێ کامڵ
ناسیۆنالیزمە.زمانیشوەکهەموویەنەکانیژیانیمرۆییگۆڕانیبەسەردادێ،
سیمایەکی و بدات لەدەست خۆی زمانییەکانی سیما تێکڕای نەتەوەیەک رەنگە
تروەخۆبگرێ.بەمپێیەهەرهەڵەیەک،سیمایداهاتوویزمانەکەبەرەوالدانی
زمانییدەبات،دوورنییەببێتەهۆیکاڵبووونەوەیناسنامەیئەونەتەوە،ئەمەش

کارەساتیلێدەکەوێتەوە.
کاتێکچاوبەزمانیکوردیدادەخشێنیندەبینینفرەزار،خاوەنکەرەستەیەکی
زۆریزمانییومەعریفییە.خاوەنمێژوویەکیهەزارنساڵەیە.هەریەکلەزارەکانی
بنزاریخۆیانوشێوازیئاخاوتنیناوچەییانهەیەوئەمدۆخەهەنووکەبەردەوامە.
ئەمبارودۆخەلەسەردەمێکدائاساییبوو،سەردەمێککەهاتۆچۆوپەیوەندییەکان
کەمبوون،سەردەمێکخوێندنوخوێندەواریلەئاستێکینزمدابوون،سەردەمێک
رووبەری سەردەمێک بوون، گێڕانەوە و ئاخاوتن زمانی تەنیا زارەکــان زۆربــەی
ئەو دوای ئێستا بەاڵم بوو، کەرەستەکانیانسنووردار و بەرتەسک بەکارهێنانیان
گۆڕانکارییەیلەهەمووبوارەکانیژیانداهاتۆتەئاراوەوجیهانبەرادەیکبچووک
بۆتەوەلەچەندچرکەیەکدادەتوانیپەیوەندیبەدوورترینکەستەوەبکەی،دەتوانی
لەهەرروویەکەوەبدوێیهەواڵوزانیاریمەعریفەبگۆڕیەوە...زمانیشسنووری
لەوگۆڕانکاریو نبوون بیبەش زارەکانیش بەزاندووە، پێشووی قەتیسمانەی ئەو
ئەگەر کە نووسین، و ئاخاوتن یەکگرتووی ئاڕاستەیەکی بێ بە بەاڵم پێشکەوتنە،
بە نەگەیاندبێ کورد ناسیۆنالیزمی و زمان ئافراندنی پرۆسەی بە زیانی تائێستا

دڵنیاییەوەلەمەوبەدوازیانیپێدەگەیەنی.
ئەزموونیچەندساڵەیتێکۆشانیگەلیکوردلەپێناویئازادیدا،سەلماندوویەتی
دوژمنناتوانێبەجەنگوداگیرکارییوکۆمەڵکوژیکۆتاییبەپرسیکوردو
لەپاڵئەوەشداقەوارەیسیاسیهەرێمیکوردستانئەمڕۆ بێنێ، دۆزەرەواکەی
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پشتیوانەینێودەوڵەتیهەیە،لەبەرئەوەدوژمنانناچارنرێگەیتربگرنەبەر،یەکێک
وردەکارییە، پر و درێژخایەن لەسەرەخۆ، پالنێکی پێیوایە بەندە کە رێگایانە لەو
نەهێشتنیئینتماولێکهەڵوەشاندنینەتەوەیکوردەلەدەروونیخۆیدا،بەواتایەکی
ترچەواشەکردنیبنەمایناسیۆنالیزمیکوردە.بۆئەمەشجگەلەرێکارەسیخوڕی
وسەربازییەکانپەنایانبردۆتەبەرکاڵکردنەوەیناسنامەینەتەوەییکەزمانە.بەو
پێیەیزمانفاکتەرێکیهەرەگرینگیمانەوەینەتەوەیە،یەکگرتوییزمانیشمایەی
لێکجیایی دیالیکتەکانییەتی، ئاخێوەری توێژو نەتەوەییچینو یەکگرتنیهەستی
هەنگاونانیش دەهێڵێتەوە. نەتەەوەییدا یەکییەتی لە درزێک زارەکــان، بەردەوامی
ناسیۆنالیزمیکوردی دژایەتی لە زارەکانجۆرێکە لێکجیاکردنەوەی پتر بەرەو
ویەکییەتینەتەوەیی،کەئێستابەپێیئەورووداوانەیسەرهەڵدەدەننیشانەکانی

دەرکەوتووە.
بەداخەوە،ئێستالەبارودۆخیناوخۆیباشووریکوردستانیشگەلێکئاڕاستە
هەستپێدەکرێ،کەهەریەکەیانبەپێیبەڵگەولێکدانەوەیبێبنەما،هەوڵدەداتنەک
زارەکانلەقەدیزمانیکوردیجیابکاتەوە،بەڵکوزەمینەیانبۆخۆشدەکاتببنبە
شێوەزمانیجیاواز.لەپاڵئەوەشدا،دووبەرەکیسیاسییوچەندبەرەییتێکۆشان
لەبوارەکانیتریژیانیکوردەواریدا،لەسەرئاستیخوێندن،کلتوور،دامودەزگای
بەڕێوەبری،راگەیاندن،زمانیپەیوەندیوئاخاوتنلەمبوارانەرەنگیداوەتەوە.نەک
دەمارگیری لێدەنێم ناوی دیاردەیەکیخوڵقاندووەمنوەکخۆم بەڵکو ئەوە هەر
هۆگری ئەوندەی رۆشنبیرەکانیشیان تەنانەت زارەکــان ئاخێوەرانی واتە زمانیی،
زارەکەیاننئەوەندەخەمیزمانییەکگرتوویاننییە،کەئەمەشپەرەبەوئاڕاستە
هەڵەیەدەدات:گوایەفرەزمانیوتەنانەتفرەکلتووریشلەکوردستانئاساییەو
دەتوانیخزمەتبەدۆزیکوردوپرسەرەواکەیبکات.بەوبۆنەیەوەدێنئاماژە
بەوواڵتوفیدراسیۆنانەدەکەن،کەفرەزمانیفەرمیشتێکیئاساییەویەکێکەلە
مافەکانیمرۆڤوئازادیتاکوکەمینە.بۆنموونەئاماژەبەکیوبیکیکەندادەکەن
کەدانیشتوانەکەیبەدووزمانیفەرەنسیوئینگلیزیدەدوێن،لەکاتێکداهۆکارەکەی
و لەناوچوون مەترسی کەمینانە ئەو لەبەرئەوەی نەک ئابوورییە، و سیاسی پتر
جینۆسایدیانلەسەربێت،یانلەرووییاساییەوەجیاوازیییانناکۆکییەکهەبێت،
یانئاپارتایدلەئارادابێیانتەنیاناسنامەیبوونیان،زمانەکەیانبێت.لۆکزامبۆرگبە
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سێزمانیلۆکزامبۆرگی،ئەڵمانیوفەرەنسیدەدوێن.بەاڵمئەمسێزمانەنەبوونە
هۆکاربۆچێبوونیکۆمەڵگەیجیاوازلەیەکتر.پەروەردەپتربەزمانیئەڵمانییەو،
بەڵگەنافەرمییەکانیشپتربەزمانیفەرەنسیدەنووسرێن،رۆژنامەکانیشبەهەر
سآزمانەکەدەردەچن.لەسویسرا:فەرەنسی،ئەڵمانیوئیتالیسێزمانیفەرمینلە
پەروەردەوخوێندن،دامودەزگایکارگێڕیوسیاسیتەنانەتلەپەرلمانیشکاریان
پێدەکرێت،بێئەوەیهیچکێشەیەکدروستبکاتوبێئەوەیئاخێوەرانیئەوسێ
زمانەهەستبەهیچمەترسییەبکەنوتەنیازمانەکەیانناسنامەیانبێت،لەهێندێک
شوینیترئەمحاڵەتەهەیەبەاڵمهیچیانپرسینەتەوەیینینزمانەکەیانناسنامەی
بوونومانەوەیانبێ،بەڵکوپرسێکیئابووریسیاسینوکۆدەنگییانلەسەرەو
و کۆمەڵکوژی و رەگەزپەرستی و جینۆساید سەرهەڵدانی مەترسی دەرەئەنجامی

لەنابردننین.
لەپاڵئەوەشدازاروبنزارەکانیسەرسنوورینەتەوەییبەهۆیگۆڕانکاری
بەسەردا کوردستانیان واڵتــانــەی ئــەو بەردەستی نێچرێکی وەک جیۆسیاسی،
لە واڵتانە، ئەو بااڵدەستی زمانی کاریگەریی ژێر کەوتوونەتە پتر دابەشکراوە،
رۆژهەاڵتزمانیکوردیبەهەمووزارەکانییەوەلەژێرکاریگەریزمانیفارسیدایە
وتەنانەتدەسەاڵتیشۆڤێنیفارستوانیویەتیناسنامەیکوردبوونلەهێندیکیان
بستێنێتەوە،بەشەکانیتریشلەزۆررووەوەکاریگەریزمانوکلتووریفارسیان
کە پــاراو، سەرەڕایزمانی روونابیرەکان و لەنووسەر شێک بە تەنانەت لەسەرە،
هێشتابەرهەمەکانیانسەبکیزمانیفارسیپێوەدیارە.لەباکوورپترلەسەدساڵە
ئاخاوتنبەزمانیکوردیکرمانجیسەرووبنزارەکانیقەدەغەیەتەنانەتلەناو
خانی زینی و مەم رەسەنەی دیاڵیکتە ئەو ئەوەی هۆکــاری بۆتە ئەمە ماڵەوەش،
پێنووسراوەگەشەنەکاتوتەنانەتلەبنەمایخۆی،کەزمانیئەحمەدیخانییە
دوورکەوێتەوە،ئێستاشلەسەردەستیسیاسەتمەدارنیبزوتنەوەیئازادیخوازی
بەوشەی تێکەڵ ئێستاوە لە بەڵکو ناکرێتەوە، باکوورنەکهەرزیندوو لە کورد
نامۆیبیانیوپراگماتکیزمانیبااڵدەستوسەبکیزمانیتورکیدەکرێکەنازانم
هەمانشێوەسەرەرای بە کوردستانیش رۆژئــاوای لە نەزانییە. یان دەمارگیرییە
بەزمانیخوێندنو ناوچەکانیخۆبەڕێوەبەریزمانیکوردییانکردووە ئەوەی
بە دەیانەوێ بەاڵم خۆیان، دەسەاڵتی ژێر ناوچەکانی فەرمی زمانی و نووسین
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ئەو و زمانیکوردی تری زارەکانی لە ئاوڕدانەوە بێ واتە بکات هەتیویگەشە
پێشکەوتنەیدیالێکیکرمانجیناوەراستلەباشووریکوردستانبەخۆیەوەبینیوە،
کەبەئەگەریزۆرئاڕاستەیەکەدەبێتەهۆیدابڕینیپتریرۆژئاوالەکوردستانی
دایک.جگەلەوەرێنووسبەالتینیبەربەستێکیتریدروستکردووەلەتێکەڵبوون
ولێکتیگەیشتنیخۆبەڕێوەبەریرۆژئاوایکوردستانوباشوورورۆژهەاڵت،بە
زمانناسانبڕوایرێنووسیالتینیلەکەکەلەپووروگەنجینەیئەدەبیومێژوویی
بە بێ دوژمنان نەخشەی کەرەستەیەکی ئەمە پێموایە بەندە دابڕیون. خۆشیانی
لە تایبەتیفاشیزمیتورکوفارسی،وەکچۆنشوێنەوارەکانینەتەوەیکورد
هەرشوێنێکبێ،دەیسڕنەوەئاواشبەمرێگەیەلەکلتووروکەلەپوورمێژووی
بە کەچی هەبــێ. یەکتر لەسەر کاریگەرییمان ناهێڵن تەنانەت داماندەبڕن، یەکتر
داخەوەهێندێککەسوالیەنئەوحاڵەتەبەئەرینیوەردەگرنوبانگەشەیدوو
زمانییتەنانەتسێزمانیفەرمیدەکەنلەکوردستان.بەکورتیدوژمنانبەوەوە
داببڕن، لەیەکمان جینۆساید و راگواستن و دەسکردەکان سنوورە بە نەوستاون
میژوومانبشێوێنن،هاتوونکارلەسەرلێکجیاکردنەوەماندەکەنلەروویزمان

وکلتووروکەلەپوورو...،
دروستبونیالدانلەزمانیکوردیداواتەبەئاراستەیلێکجیابوونەەیزارەکان
لەقەدیزمانیکوردیبەتایبەتیزاریکرمانجیسەروو،سەرەتاهەستیئینتمای
نەتەوەییبۆیەکتریالوازدەکاتودواتربەرێڕەویهەوێنکردنیدووئاڕاستەی
زمانییجیاوازدادەڕواوبەدووزمانیجیاوازکۆتاییدێت.ئەمەشوێناچێتەنیا
نەزانیینبێبەڵکوجگەلەنەزانی،غروروخۆبەزلزانیکەتەنانەتلەسەرئاستی
تاکیشکارەساتیلێدەکەوێتەوە،گوماندەکرێدەستێکیشاراوەیلەپشتەوەبێکە
بەئەگەریزۆرلەسەردەستیئەونووسەرووەرگێڕوئەکادمیانەئەنجامدەدرێ
کەتێگەیشتنیانبۆئەمپرسەالوازەوخولیایترجگەلەخولیایخزمەتکردنبە

زمانینەتەوەیی،هەڵیگرتوون.
راستەزمانیکوردیفرەزاروزارەکانیفرەبنزارن،بەاڵمئەمڕۆلەباشووری
کرمانجی چڕبۆتەوە: زاردا سێ لە تەنیا راگەیاندن و نووسین زمانی کوردستان
پراکتیکدا لە تر زارانــەی ئەو خــواروو. کرمانجی و ناوەراست کرمانجی ســەروو،
هەموویانوەکژێرزارمامەڵەیانلەگەڵدەکرێ.ئەمەشهۆیەکەیئاشکرایەئەویش
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رزگاریان تێدابوون قەتیسمانەی لەو دیالیکتانە ژێر یان زار لەو کام هیچ ئەوەیە:
نەبووەوئەوپێشکەوتنەیپێویستەبەخۆویانەوەنەدیوەتائەوپەرێزەببەزێننکە
تێیدان،بەواتایەکیترلەناوزارەکاندا،هەنتەنیازمانیئاخاوتنن،یازمانیئاخاوتن
وئەدەبن،وزمانینووسیننین،یازمانیئاخاوتنوئەدەبن،زمانیسیاسەتنین،
یازمانیسیاسەتیشن،بەاڵمزمانیزانستنین،بەومانایەهەریەکەیانلەئاستیکی

جیاوازدایە.
بوونبەزمانیئەدەب،سیاسەت،فەلسەفەوزانست،لەهەرزارێکدادەوڵەمەندی
لەسەر دەبــێ پتر کاریگەری بێ، دەوڵەمەند زارێکیش هەر دەگەیەنێ، زارە ئەو
کۆمەڵگاوزمانیگشتیکۆمەڵگابەتایبەتیزمانییەکگرتوو.بوونبەبنەمایزمانی
یەکگرتوویانرادەیبەشدارییهەرزارێکلەئافراندنیدا،بەستراوەتەوەبەئەندازەی
دەوڵەمەندیئەوزارە.لێرەدادەگەینەئەودەرئەنجامەیکەبمانەوێیاننەمانەوێ،
پێمانخۆشبێیانناخۆشبێ،زاریهەرەدەوڵەمەندخۆیدەسەپێنێببێتەبنەمایا

بنچینەیزمانییەکگرتوویانزمانیفەرمیقەوارەیباشووریکوردستان.
لێرەدامەبەستلەدەوڵەمەندیهەرزارێک،هەبوونیپانتاییەکیزۆرەلەوشە،
زاراوەی ئامۆژگاری، و پەند میتافۆڕ، ئیدیۆم نەستەق، دەستەواژە،قسەی زاراوە،
بە دەوڵەمەند و گۆڵ و گری بێ پراگماتیکی هەروەها زانستی، سیاسی، ئەدەبی،
رۆڵی و...هتــد، پرۆفۆڕم و فۆڕم نووسەک، گیرەک، وەک پەیوەندی کەرستەکانی
لەگواستنەوەیمەعریفەوکلتووریگەالنبۆناوزمانیکوردیوبەشدارییلە
پرکرنەوەیکەلێنەکانیخوێندنوخوێندنەوەودەوڵەمەندکردنیکتێبخانەیکوردی،
رۆڵیلەناساندنیکوردوکلتووریکوردەواریبەگەالنیجیهان.جگەلەوەلەبواری

فۆنێتیکداهەبوونیئەلفابیتیرەوانوبێگرێوگۆڵنزیکلەئەلفابێتیجیهانی.
دەشێلەکەمینەیەکیخاوەنزارێکیالوازداکەسانیزۆربەتواناهەڵکەونو
کاریگەربنلەسەرکۆمەڵگایکوردەواری،بەاڵمئەمەلەسەرئاستیتاکە،مەرجنییە
هێمابێبۆئاستیگشتی،ئەمەپەیوەندیبەپانتاییمەعریفەیاپاشەکەوتیزەینی

مرۆڤەکەوەهەیە،نەکئاستیمەعریفەیئەوکەمینەیتێیدائەندامە.
بەپێیلێکۆلینەوەکان،ئەوپێناسانەیپێشووپڕبەپێستیزمانیهاوچەرخنین.
لە کلتوور گەڵ لە ئاخاوتنە، و هزر کردنیسنووری دیاری ئامرازی ئێستا زمان
پەیوەندیدایە.بەبۆچوونیۆڕفزمانشکلبەهزریئاخێوەرانیدەبەخشێ.واتە
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و هزر بە نەزمێک ئاخاوتنیشە، رێکخەری بەڵکو گوتارە دەربــڕی هەر نەک زمان
کلێشەکەیدەبەخشێ.زمانکاریگەرەلەسەرهزروپێچەوانەکەشیراستە،هزر
بەو ئەمەش دەکــەن. گەشە یەکتر بەشانی دراونشان یەک دیــوی دوو زمــان و
گۆشەگیر تایبەتیدا سنوورێکی لە و نەکردووە گەشەیان زارانــەی ئەو نییە مانایە
کراونئاخێوەرانیانئاستیمەعریفییاننزمەیانالوازە،نەخێر،چونکەزمانیزانست
زمانی کوردستان، باشووری جگەلە کوردستاندا تری پارچەکانی لە مەعریفە و
نەتەوەیبااڵدەستەوبەسەرکورداسەپێنراوە،کاتێکخوێندنونووسینلەهەموو
ئاستەکانیدابەزمانیئەوانبێئەوزارەداماوانەیکوردانیئەوپارچانەپێیدەدوێن
لە تر ئەوبەشانەی بنزاری تازارو بەربەستێک بۆتە ئەمەش بکات. چۆنگەشە
سنووریئاخاوتنوهێندێکالیەنیئەدەبیدەرنەچێ،زارەکەوەکخۆیبمێنێتەوە

وئەمڕۆلەئاستێکینزدابێ.
لەالیەکیترنووسینبەقۆناغێکیوەرچەرخانیزماندادەنرێ،چونکەنووسین
زمانیئاخاوتنیگۆڕیوەبۆواقع،واتەزمانیبەمادیکردووەورێگەیخۆش
لەگەڵ مامەڵە ئاسانی بە بگوازرێتەوەو مادی کردووەوەکهەرکەرەستەیەکی
زمان، گەشەکردنی لەسەر بــووە زۆر کاریگەری ئەمەش بکرێ، بەرهەمەکانی
بەدڵنیاییەو دواکەوتوون نووسین لە زمانانەی ئەو بڵێین دەتوانین رادەیــەک بە
لەگەشەکردنیشدواکەوتوون،لەبەرئەوەیەکێکلەهۆکارەکانیدواکەوتنیزمانی
کوردیبەتایبەتیلەبەستانداردبووندادواکەوتنەلەنووسین)نووسینبەهەموو
رەهەندەکانییەوە(.ئەمەبۆزارەکانیشراستە،هەرزارێکیزمانیکوردیشزووتر
لەپێشئەوزارانەیەکەدرەنگتریانهێشتاقۆناغی گەیشتبێتەقۆناغینووسین
ئاخێوەرانی دەبێ کە هۆکارانەی لەو یەکێکە ئەمە نەکردۆتەوە. تاقی نووسینیان
)نەک باڵوبکەنەوە بنووسن، خۆیان زاری بە هانبدرێن کوردی زمانی زارەکانی
خوێندن(،پەرەبەزارەکەیانبدەن،بەاڵمبەپێیپالنوپرنسیپێکبەئاراستەی
لە لێکتێگەیشتن و لێکنزیکبوونەوە ئاڕاستەیەک بە کوردی، یەکرگرتووی زمانی

نێوانتاکەکانیانئاسانتروسادەتربکات.
ئەگەرچاوێکبەزمانەکانیجیهاندابخشێنیندەبینینهەرزمانێکهەوێنێکیخۆی
هەیەزمانەکەیهەوێنکردووەوبۆتەبنەماتابەشێوەیئەمڕۆیلێبێت،بۆنموونە:
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نووسینەکانیپێشئیسالمودواترقوڕئان،زمانیعەرەبیئەمڕۆیانپێهەوێنکراوە.
دەکرێبڵێینهەوێنیزمانیفارسیئەمڕۆشاهنامەکەیفیردەوسییە.سیکوالریزمی
دەرهێنا. عەرەبی زمانی پۆستاڵی ژێر لە تورکی زمانی دەســەاڵت واتە ئەتاتۆرک
خێزانی ناو زمانی تەنیا کە کــردەوە زیندوو عیبری زمانی ئیسرائیل دامەزراندنی
جوولەکەکانوزمانیپەرستنونزاوپارانەوەیکەنیسەبوو،بەوەشەوەنەوەستا
ئیسرائیلوزمانێکی ئێستازمانیفەرمیدەوڵەتی قەتیسمانەرزگاریکردوو لەو
قەوارەیەکی کــورددا، نەتەوەی مێژوو لە داخــەوە بە بەاڵم جووەکانە. ستانداردی
سیاسیئەوتۆدروستنەبووزمانیشاکارەکەیئەحمەدیخانیواتەزمانیمەم
شەرەفنامەی ستاندارد، زمانی بە بکات ســەروو کرمانجی و هەوێــن بکاتە وزین
زمانی بە دەنا هەیە مێژوویی وکەڵکی بەڵگەنامەیە تەنیا بەدلیسیش، شەرەفخانی
کوردینەنووسراوە،تالەروویزمانەوەکەڵکیلێوەربگیرێ.شتێکیئەوتۆشمان
نییەزمانیهەورامیپێهەوێنکرابێ.تەمەنیکۆماریمهابادوحکومەتەکەیمەلیک
وا دابڕێژن، کوردی یەکگرتووی زمانی بۆ بنەمایەک نەبوو ئــەوەدە بای مەحمود
ئیستاشلەحکومەتیهەریمیکوردستانداتائێستائاوڕیجدیلەزمانوئافراندنی

زمانییەکگرتووەنەدراوەتەوە.
دواکەوتنلەخەماڵندنیزمانییەکگرتوو،نەتەوەیکوردیلەهەمووروویەکەوە
لە هەمانستسی یەکگرتوو زمانی یێ دۆخە ئەم ردەوامبوونی بە و دواخستووە
روویەکەوە هەموو لە بارودۆخەکە و دەهێڵێتەوە زمانییدا داهێنانی و پێشکەوتن
دەتوانی چــۆن نەبێ مەعریفەت گــۆری ئاڵو ئــامــرازی کاتێک ــات. دەک ناهەموارتر
کارلێکتلەگەڵکلتوورەکانیترداهەبێت،چۆندەتوانیکلتووریخۆتبگوازیتەوە
ناوکلتووریگەالن،چۆندەتوانیئالوگڕیزانیاریلەنێوانکەمینەوئاخیوەرانی
ئاخێوەرانی رادەیــەک گەیشتۆتە مەترسییەکە ئێستا بدەیت، ئەنجام تردا زارەکانی
زارەکانبەئاسانیلەیەکترناگەن،کاناڵەکانیراگەیاندنیتایبەتبەزارەکانهیچ
کاریگەرییەکیانلەسەرئاخێوەرانیغەیریخۆیاننییە،چبگابەئاڵوگۆڕیزانیاری

وکارلێکیئەدەبیوزانستینیوانیان....
زارەکان لێکدوورکەوتنەوەی ئەگەری واقعە ئەم مانەوەی و ردەوامبوون بە 
سۆز و هەست سرینەوەی لێکدابران، دڵنیاییەوە بە کە دەکــات پتر ئاخێوەران و
کۆمەڵگای تاکی ـــی دەروون لــە نــەتــەوەیــی خولیای لەناوبردنی و خۆشەویستی
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بە رۆژ ئاڕاستەیە ئەم ئەوەیە: پێدەکرێ هەست ئەوەی دەسڕێتەوە. کوردەواریدا
رۆژپەرەدەستێنێوئەورایەڵکەیتاکەکانیکوردبەیەکەوەدەبەستێتەوەدەپچڕێ،
ئەوهۆگروخۆشەویستییەبۆخاکونیشتمانبەرەبەرەالوازدەبێ،ئەگەرئەمە

کارەساتنەبێئەیچیکارەساتە؟
بڕواناکەملێکنزیککردنەوەیزارەکانبەمەبەستیئافراندنیزمانییەکگرتوو
مەحاڵبێت،لێکنزیککردنەوەبەومانایەنییەزارێکبکرێتەبااڵدەستوئەویتر
یانئەوانیترپشتگوێبخرێن.نەخیرسەرەتاپێویستەیەکیەکیزارەکانبایەخیان
پێبدرێولەسەردەستیرووناکبیروئەدیباننووسەرانووەرگێرەکانیانئەو
زارەئەکتیڤبکرێ،ئینجابەیارمەتیزارەکانیتروهاوکاریتێکرایرووناکبیر
زارە ئەو کوردستان پارچەی هەرچوار ئەکادیمییەکانی و وەرگێر و زمانناس و
دەوڵەمەندبکرێئەمەشدووئەنجامیلێدەکەوێتەوە:یەکەمیانهەموویاندەگەنە
ناهێڵنەوە، یەکتر خویندنەوەی و لێکتێگەیشتن بۆ ئەوتۆ سنوورێکی کە ئاستێک
دووهەم:یانئەوەتاهەمووانبەویستوبۆچوونیخۆیانبەوئەنجامەدەگەن
کەپێویستەیەکێکلەوزارانەبەبنەماوەربگیرێبۆئافراندنیزمانییەکگرتوو.
هەموو بکرێ، بۆ کاری دەبێ زارەکان کردنی دەوڵەمەند واتە یەکەمیان قۆناغی
ئەوەشپرسێکبێخەمیهەموان بەرو بگیرێتە یاساییەکان رێکارەزانستیو
بێ،هاوکاتبڕیاریسیاسیبۆدەربرکرێ،بوجەیبۆتەرخانبکرێ،بەپسپۆڕو
شارەزایانیزمانوزمانناسانیئەودیالیکتەرابگەیەنرێوکۆڕوکۆمەڵوچاالکی
بۆئەومەبەستەئامادەبکەنوبەردەوامبن.چونکەهەرکاتێکزارێکوئاخێوەرانی
دەبیننبایەخیانپێنادرێهەستبەپەراویزخستنودوورخستنەوەدەکەن،ئەمەش
نەتەوەییوهەستیاربوون ئینتمای و لەدەستدانیهۆگرییزمان دەکێشێتە سەر
بەرامبەربەبەکارهێنانیدیالێکیغەیریخۆیانلەخوێندنوکارووبارەکانیتری
و پێدراو بایەخی پێویست وەک کاتێک بەاڵم کۆمەاڵیەتییان، سیاسی و ئیداری
پشکی دەتوانێ تاکوێ تێدەگات ئەوسا کــرد، خۆی توانای و ئاست بە هەستی
هەبێلەئافراندنیزمانییەکگرتوو.دوورنییەهەمووانبگەنەئەمبووچوونەکە
یەکەمینهەنگاوئەوەیەیەکێکلەدیالیکتەکانبەبنەمازمانییەکگرتوووەربگیرێ،
لێکدانەوەیەزاریبنەمادیاریبکەین:گریمان بەبڕوایمندەکرێبەمکوردتە
ویستمانیەکێکلەدیالیکتەکانبکەینبەبنەمایزمانییەکگرتوو،بەدڵنیاییەوە
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دەبێهەمووانلەسەریکۆدەنگوهاوڕابن،ئەگیناپرۆسەکەبەساغڵەمیبەڕوە
زانستییەکان پرنسیپە پێی بە جیاوازی بێ زارەکــان هەمــوو دەبێ سەرتا ناچێ.
تاوتوێبکرێن،پانتاییانلەروویوشە،زاراوە،دەستەواژە،قسەینەستەق،پەند
ئیدیۆمدیاریبکرێ،دواترپشکیانلەزاراوەئەدەبیوفەسلەفیزانستییەکانیاندا
چەندە،تاچەندتوانیویانەزانیاری،کلتووروزانستیلەناوخۆدەرەوەبگوازنەوە
پشکیان قەبارە و ژمــارە بە بکرێ، مەزندە کــورد. کلتووری دەوڵەمەدکردنی بۆ
کتێبخانەی چەند تا چەندە، بەرهەمدا باڵوکردنەوەی نووسینی و وەرگیران لە
بەخشیوە، بەمەعریفەوزانست تاچەندرووناکیان ئاوەدانکردۆتەوە، کوردیان
ئایائاخێوەریزارەکانیتریشتوانیوویانەسودلەوبەرهەمانەوەربگرن،یانئەو
تاوتوێکردن ئەم تێنەپەڕاندووە، دیالیکتیخۆیان ئاخێوەرانی بەرهەمانەسنووری
ومەزندەکردنەبۆهەرزارێکپێویستە.ئینجارادەیتێگەیشتنولێکتێگەیشتنی

تێکرایئاخێوەرانیزارەکانیتربەکامزارەئاسانترە.
دواقۆناغپرۆسەیبەستانداردکردنەکەیە،کەدەبێبەستانداردکردنتەکانێکبداتە
بەرزمانیکوردی،نەکلەمرەوتەیخۆیسستتریبکات،چونکەهەردواکەوتنێک
زیانمانپێدەگەیەنی،کەئەمڕۆدەرەنجامیکەمتەرخەمیدوێنیمانودواکەوتنەلەو

هەنگاوانەیپێویستبوولەکاتوشوێنیخۆیدائەنجامبدرێن.
بۆنموونەئەگەرزمانیهەورامیبەبنەماوەربگرین،سەرتاهەمووئەووشە
سنووری لەسەر بوونی هۆی بە ئیدیۆمانەی و پەند دەستەواژەی و زاراوە و
نەتەوەییلەزمانیبااڵدەستیئەوواڵتەیوەرگرتووەکەتێیدایەتی،دەسنیشان
بکەینوتائەورادەیەیبکرێلەزارەداقاویانبدەین،ئینجاشوێنەکانیانبەوشەو
زاراوەیزارەکانیترپڕبکەینەوە،ئەمەشهەرواسادەنییەپێویستەتاوتوێبکرێ
وکۆدەنگیلەسەردروستبێ،لێرەداپێویستەپەنابۆزاروبنزارەکانیتربەرین.
لەمحاڵەتەداپشکیشێربەرگەورەترینوبەرفراوانترینزاردەکەوێ،کەخاوەنی
زۆرترینوشەوزاراوەدەستەواژەوپەندوئیدیۆمەو..هتد،وزمانیدەرەنجام
مۆرکیئەوزارەیبەسەرەوەدەبێ.ئەگەرلەروویسینتاکسواتەرستازیو
مۆڕفۆلۆجی،واتەوشەسازیشبەهەمانشێوەسوودلەزارەکانیتروەربگرین،
دەبنینلەکۆتاییداپشکیگەورەهەربەردیالێکیگەورەوبەرفراواندەکەوێ،
چونکەهەاڵواردەودەگمەنییوناسازگاریکەمترەورێساکانیداڕشتنیوشەو
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دارشتنیرستەودەستەواژەیو...ساناترولەروویزامانناسییەوەساغڵەمترن،
ورەنگەخودییاساورێساکانیبنزارەکەنەتواننئەوکەرستانەیبنزارەکانی
هەموو خۆشحاڵییە جێگای ئەوەی بەاڵم بگونجێنن. خۆیان زارەکــەی لەگەڵ تر
زارەکانیکوردلەروویفۆنێتیکیوفۆنۆلۆجییەوەجیاوازییەکیئەوتوۆیاننییە
بەهەمانئەلفابێتدەنووسرێنودەخوێنرێنەوە،لەروویفۆنۆلۆجییەوەبەهەمان
ئاوابەجیاوازییەکیکەمگۆدەکرێن.یەکێکلەخەسڵەتەباشەکانیزمانیکوردیش
تێگەیاندنی و فێرکردن بۆ مەگەر دەنووسرێ، ئاوا دەخوێنرێتەوە چۆن ئەوەیە
فێرخوازانیبیانی،ئەگیناپێویستیبەپرۆسەی)Phonetictranscription(واتە

ئاوانووسیینییە.
ئەوەشدا لەگەڵ وەربــگــریــن، بنەما بە ســـەرووش کرمانجی زاری ئەگەر خۆ
ئاخێوەرانیلەژمارەدازۆرلەئاخێوەرانیزارەکانیترزۆرترن،هەرهەمانپرۆسە
دووبارەدەبێتەوەوپشکیشێربەرزاریگەورەدەکەوێکەکرمانجیسەروونییە،
چونکەلەبەرهۆکاریجیۆسیاسی،فشاروگوشاریدوژمنانونەیتوانیوەگەشە

بکات.
هەربۆئەممەبەستەئەگەربگەڕێنەوەسەرئەوسێزارەبەهێزەیزمانیکوردی
زارەکانی بەرچاوەکانیالوازی هەرە بەڵگە لە یەکێک دەبینین: بکەین تاوتوێیان و
کرمانجیسەرونەبوونیوەرگێڕانەبەوزارەجگەلەوەشهێشتازمانینووسینی
ئیداری،سیاسی،زانستی،نین.زۆربەیکوردەکانیتورکیالەبواریئاخاوتنیناوماڵ
بەوالوە،بەتورکیدەنووسنبەتورکیدەخوێننوبەتورکیلەبوارەسەرەکیەکاندا
دەدوێن.لەبەرئەوەزاریکرمانجیباکوربەتایبەتیبەشیکوردستانیتورکیاتا
ئاخاوتانیان قۆناغی هێشتا باکوور کوردانی ئەوە هەر نەک الوازە، زۆر ئەمڕۆش
تێنەپەڕاندووە،هێشتامافیئەوەیاننییەبەزمانیخۆیانلەفەزایگشتیدابەزاری
خۆیانبدوێن،ئیترچۆندەتواننگەشەبەزارەکەیانبدەن.ئەمەشنەنەنگەنەتاوانە،

قەدەریکوردئاواهاتووە،بۆیەناچارینمامەڵەلەگەڵواقعدابکەین.
ئەگەرلەسەرئاستێکیترزارەکانتاوتوێبکەین،دەبینین،هەرزارەولە
ئاستێکدایە،هێندێکیانلەئاستیئاخاوتنتێنەپەڕیونوەک:لوڕیوزازاکی
وکەلهوڕی...،هێندێکیانلەنووسنیشیعروگیڕانەوەوئەنجامدانینەریتو
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بۆنەنەتەوەییەکانوگۆرانیتێنەپەڕیون،وەکزاریگۆڕانلەوانەهەورامی،
هێندێکیتریانئەوئاستانەیانتێپەڕاندووەوگەیشتوونەتەئاستینووسینو
لێکۆلێنەوەیئەدەبی،بەاڵملەسەرئاستیبابەتیزانستەمرۆییەکانبەرهەمەکانیان
ئەو کوردستان، باکووری کرمانجی وەک کەمن، زۆر ژمــارەدا و قەبەراە لە
زارەلەرۆژهەاڵتیکوردستانلەئاستیئاخاوتنتێنەپەڕێوە،جگەلەوەهێشتا
بەشێکلەوزارانەبەزمانینەتەوەیبااڵدەستدەنووسنوباڵودەکەنەوە،کە
پترخزمەتیبەوزمانەبااڵدەستەونەتەوەکەیکردووەنەکزمانوکلتووری

کوردی.
بە کە کوردستان باشووری لە ناوەڕاستە کرمانجی زاری دەمێنێتەوە ئەوەی 
کوردیناوەراستیانسۆرانیناودەبرێ.ئەمزارەقۆناغیئاخاوتنوگیڕانەوەو
تێپەڕاندووەئێستازمانییاسایە،زمانیسیاسەتە، ئەدەبیبەئاخاوتنونووسین
زمانیزانستەتەنانەتگەیشتۆتەئاستێکخەریکەبۆهەربوارێکتایبەتمەندیخۆی
دەستەبەردەکاتووەکزمانەجیهانییەکانزمانیپزیشکیوفەلسەفیویاساو
دەئافرێنی، زمانی کەمینەیەکی هەریەکەیان بۆ دەکاتەوە لێکجیا هیتر و کۆمپیوتەر
بەشێکیزۆرلەئاخێوەرانیکرمانجیسەروکرمانجیخواروهەورامیبەئاسانی
پێیدەدوێن،زمانیخوێندنەوەونووسینمەعریفەیانە... ئاسانی بە تێدەکەنو لێی
لەبەرئەوەزۆرلەنووسەرانورووناکبیرانیدوورلەدەمارگیریوخۆپەرستی،
کوردیناوەراستبۆبنەمایزمانییەکگرتوودەسنیشاندەکەن،مامۆستاشکور

مستەفادەڵێ:
ئەمنلەنووسینەکانمدادەمەوێبەکوردیسەرانسەریکوردستانرابگەیەنم
بناخە بە بکا کوردییەکان لەشێوەزارە یەکێ دەبێ کوردی ستانداردی زمانی کە
وبنەڕەت،شێوەکانیدیکەوەکورووباربڕژێنەنێوئەمدەریاشێوەبنەڕەتییەوە.
ستانداردیزمانیئەدەبیهەموونەتەوەیێبەمرەنگەهاتۆتەگۆڕێ.بەالیمنەوە
زمانیستانداردیکوردیئەمڕۆئەمزمانەیەکەلەعێراقهاتۆتەگۆڕێ،چوارچێوەی
تێکڕایئەمزمانەستانداردەدەتوانێزۆربەچاوتێریبێشەڕەگەرەکوناوچەگەری
بکاتەوە. دیکە زارەکوردییەکانی لە کوردی رەسەنی وشەیەگی هەموو بۆ باوەش

)جوانیزمانیکوردی/شوکورمستەفال31(.
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تائێستاشباریقورسیزمانیکوردیلەسەرئەستۆیکرمانجیناوەڕاستە،
زمانی سیاسەت، زمانی راگەیاندن، زمانی خوێندن، زمانی دەهەیە چەند لە پتر
بارەقورسەشکاریگەربووەلەسەر ئەمە یاساوزمانیزانستو..هیتربووە،
گەشەکردنیئەودیاڵێکتە،چونکەپێداویستیئەوبوارانەیباسمانکرد،پێداویستی
رۆژانەوگەشەکردنیبوارەکانیژیانیبەزمانیشەوەدابینکردووە،زمانیکارا
چزاربێیانزمانیفەرمییانستاندارد،ناچارەگەشەبکاتتابتوانێئەوبارە

قورسەهەڵبگرێکەرۆژبەرۆژدەکەوێتەسەرشانیوقورستردەبێ.
مامۆستافەرهادشاکەلیلەمرووەدەڵێ:لەماوەینزیکەیهەشتاساڵدا،کە
زمانیکوردیلەهەندێناوچەیکوردستان،کەموزۆرزمانیخوێندنوپەروەردە
بووە،کوردیخوارووتاکەزاریکوردیبووەکەبتوانێتئەونەخشەیهەبێتو
تاکەشێوەزمانیکوردیبووەکەبەکردەوەوبەڕاستییارایئەرکیوەهابێت.
کورد بینەقاقەی لە چنگیان ئەوەندە دوژمنان نەچێ لەبیر ئەوشمان دەبــێ
زارەکانیسەرسنووری و زاراوە زۆربــەی کە کــردووە، توند کوردی زمانی و
بوون، کەوتن و لەناوچوون لێواری لەسەر و الوازببوون رادەیــک بە نەتەوەی
دوژمنانی بەدستەوەنەدان بەخۆ ناوەڕاست زاریکوردی پێچەوانەوە بە بەاڵم
بێئومێدکردوبەپێشکەوتنیخۆیپشتیوانیزارەکانیتریشیکردتاخۆیان
رادەستیویستیدوژمننەکەن.تائێستاشئەوزارانەتۆزوخۆڵیئەوملمالنییەیان
پێوەیەماوەونەیانتوانیوەقەرەبوویئەوزیانەبکەنەوەکەلەوملمالنێیەدابەریان

کەوتووە.
ماداملەهەردووپرۆسەکەدا،چوەرگرتنیهەریەکلەزارەکانیانوەرگرتنی
کوردیناوەڕاستبەبنەمایزمانییەکگرتوو،پشکیشێربەردیالێکیکوردی
یەکگرتووش زمانی و، شتە هەمــان هەر دەرەنجامەکە و ــەوێ دەک نــاوەڕاســت
شوناسی پاراستنی قەڵغانێکی و گەلەکەمان مانەوەی سەرەکی پێویستییەکی
نەتەوەکەمانە،ئەدیئێمەیکوردچاوەڕوانیچین؟دەمارگیریچمانایەکیهەیە؟
کەمتەرخەمیوخەمساردیبۆچی؟،لەئێستازووترنییە،هەموومانبەتایبەتی
ئەدیبان،نووسەران،وەرگیران،پسپۆڕانئەکادیمییەکانباهەوڵەکانمانچڕبکەینەوە

ودەسپێبکەین.
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سەرچاوەکان
1-زمانوهزروکلتور.یداللەموقن.و/رەحیمیسورخی

2-زبانواندیشە.نوامچامسکی.ت/کورشێفوی
3-فیلۆلۆجیایکوردومێژوویکوردستان.بێهزادیخۆشحالێ.و/مستەفاغەفوور

4-نووسین،دەسەاڵت،راستیرووت.د.کەمالمیراودەلی.
5-نامەکانیمامۆستامەسعودمحەممد.

6-جوانیزمانیکوردی/شوکورمستەفا
7-کاریگەریزاریگۆرانلەسەرکوردیناوەراست.میشللیزنبێرگ،و/عەزیزگەردی

8-وشەیزمانیکوردی.ئەورەحمانیحاجیمارف.
9-زمانوزانستیزمان.دمجەممەدمەجوی.

10-واتاسازی.کلودیرمان.
11-زبانوژهننوامچامسکیت/کورشێفوی

ئەلێکسانەر    / سلێمانی زاری کوردی زمانی دەربــارەی فیلۆلۆجی لێکۆڵینەوەیەکی چەند -12
خۆدزکۆ.

13-کوردوزمانیکوردی/تۆفیقوەهبی
14-دانشزبان/نوامچامسکی

15-توێژینەوەیئەدەبی-زمانووەرگێڕان
16-درایڤێروکورد/گ.ڕ.درایڤێر



دانپێدانانیبەڵگەنامە
نێودەوڵەتییەکانبەزمانیدایک،
بنەمایە بۆ فەرمی بوونی زمانی کوردی

م.کاروانئاورەحمانئیسماعیلبابان
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پێشەکی:
زمانیەکێکەلەرەگەزەسەرەکییەکانیپێکهێنەریهەرنەتەوەیەکوبایەخێکی
زۆریلەسەرمانەوەوپێشخستنیئەونەتەوەیەشهەیەولەپێکهێنەرەکانیژیان
بە رێگەیەوەهەست لەو کۆمەڵگایە،چونکە وهەستی زمانرۆح مرۆڤە، بیری و
گەلێک هیچ زمانی ناکرێت بۆیە دەکات، خۆی جیاکەرەوەکانی و تایبەتمەندییەکان
ــە رۆژان زمانی وەک دایــک زمانی گەلە ئــەو تــاوەکــو گەشەبکات و بێت زیــنــدوو

بەکارنەهێنێت.
بێگومانزمانوبیروکۆمەڵگادیاردەیەکیئاوێتەن،کەدەبێتەهۆیپێشکەوتنی
کۆمەڵگاوسەرهەڵدانیشارستانییەتێکیپێشکەوتوو.زمانهەرلەکۆنەوەهۆکارێک
بووەبۆپێشکەوتنیکۆمەڵگایمرۆڤایەتی،چونکەبەهۆیزمانەوەمرۆڤەکاندەتوانن

بەشێوەیەکیئاسانلەیەکتریتێبگەن.
لەسەر دەبێت کاریگەری بارودۆخەکاندا و ســەردەم لە گۆڕانکاریی ــارە دی 
گۆڕانکارییلەزمانیمیللەتاندا،بۆیەهەمیشەبەپێشکەوتنیمیللەتانزمانەکەشیان

پێبەپێیئەوگۆڕانکارییانەپێشدەکەوێت.
زمانجگەلەوەییەکێکەلەمافەسەرەتاییەکانیمرۆڤوزۆربەیڕێکەوتننامەو
جاڕنامەجیهانییەکانیمافیمرۆڤجەختلەسەربەکارهێنانیزمانیدایکدەکەنەوە.
بایەخێکی و نەتەوەیەک هەر پێکهێنەری سەرەکییەکانی ڕەگەزە لە یەکێکە چونکە

زۆریلەسەرمانەوەوپێشخستنیئەونەتەوەیەشهەیە.
بەخۆی تایبەت زمانی دیکە، نەتەوەکانی لە جیاوازە نەتەوەیەکی کە کوردیش
هەیەکەپێیدەڵێنزمانیکوردی،کەبەدرێژاییمێژوولەبەرانبەرهەوڵیدوژمنانی
پێشخستنی و هێشتنەوە هەوڵی ئەویش زمانە، ئەو سڕینەوەی و ــردن الوازک بۆ
زمانەکەیخۆیداوە،بۆیەهەمیشەیەکێکلەداواکارییەسەرەکییەکانیشۆڕشو
ڕاپەڕینەکانیکوردئازادیبەکارهێنانیزمانیخۆیبووە.ئەگەرئەوداواکارییەلە
پارچەی لەهەندێک ئەوا بەدیهاتبێت، باش تاڕادەیەکی کوردستان پارچەی هەندێک
بە دان بکات ناچار حکومەتەکان ئــەوەی بۆ دەوێــت زیاتری خەباتی هێشتا دیکە
مافەکانیدابنێتوئازادانەزمانیخۆیوەکزمانیمیلەتانیسەردەستەبەکاربهێنێت.
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یەکەم:زمانیدایکوبەڵگەنامەنێودەوڵەتییەکان
یاسایی پێگەی و زمان مانای سەر بخەینە تیشکێک هەوڵدەدەین بەشەدا لەم
1856ەوە ساڵی پاریسی رێکەوتننامەی لە هەر کە نێودەوڵەتییەکاندا، بەڵگەنامە لە
بایەخبەمبابەتەدراوەتادروستبوونیڕیکخراوەنێودەوڵەتییەکان،وەککۆمەڵەی
گەالنساڵی1919ودواتریشدروستبوونیرێکخراوینەتەوەیەکگرتووەکان.لەم
بەڵگەنامە لە دایک زمانی پێگەی و دایک زمانی چەمکی بە دەدەیــن بایەخ باسەدا

نێودەوڵەتییەکاندا.

چەمکیزمانیدایک:
زمانهۆیەکەبۆئاخاوتنومامەڵەکردنلەنێوانکۆمەڵگادا،هۆیەکیشەبۆپەیوەندی
وپێکەوەگرێدانیتاکەکانیکۆمەڵگالەناوخۆیاندا،وەهۆیەکەبۆدەربڕینیهەست
وسۆزوبیروبۆچون.پێناسەیەکیگشتیبۆزمانیدایکبریتییەلەوزمانەیکە
مرۆڤبیریپێدەکاتەوە،خەویپێدەبینێ،وکاریپێدەکات،یانئەوزمانەیە
توانستو لەرووی ئەگەر وە دەبێت. کەیەکەمجارکەسێکوەریدەگرێتوفێری
لێزانییەوەسەیریبکەین،ئەتوانینبڵێینزمانیدایکئەوزمانەیەکەکەسێکزۆر
بەباشیئەیزانێت.وەلەروویبەکارهێنانەوەئەوزمانەیەکەزۆرتربەکاردەهێنرێت.
ئەکرێتبوترێتزمانیدایکپەیوەندیهەیەبەناسنامەیکەسەوەوخۆیبەوزمانە
یانزمانیمنکوردییە.مێژوویشارستانییەتی بڵێمنکوردم ئەناسێنێت،وەکو
و تێکچوون زمانەکەیەوە، پێشکەوتنی رادەی بە پەیوەستە گەلێک و نەتەوە هەر
فەوتانیشیلەئاکامیپەرتوباڵویوفەوتانیزمانەکەیەتی.چونکەزمانتاکەرێگەیە

بۆپاراستنوگەیاندنیکەلتووروزانیاریلەنەوەیەکەوەبۆنەوەیەکیتر.
فێربوونیزمانیدایکلەالیەنمنداڵەوەبەشێوەیەکیباشگرنگە،چونکەزمانی
دایکبنچینەیبیرکردنەوەوهەستیمنداڵە،ئاستیفێربوونوقسەکردنیمنداڵبە
زمانیدایکئاماژەیەکیبەهێزەبۆگەشەکردنیزمانیدووەملەالیانوەکامڵبوونی
زمانیدایکهۆکارێکیگرنگەبۆزووفێربوونودروستفێربوونیزمانیجیاواز

وبەهرەکانیتر.
زمانیدایکئامرازێکیبەهێزەبۆپاراستنیمیراتیباووباپیرانوگواستنەوەی
باشترین بە فێربوون زامنکردنی بۆ گرنگە ئامرازێکی وە داهاتوو، نەوەکانی بۆ
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شێوازووەرگرتنیزانیارییەکانبەئاسانی.بایەخدانبەزمانیدایکیارمەتیدەرە
بۆباڵوبوونەوەیلەالیەک،وەلەالیەکیترەوەیارمەتیدەرەبۆنەهێشتنیجیاکاری
باڵوبونەوەی هۆی ببێتە کە بنیاتنەر و دروست گفتوگۆیەکی دروستبوونی لەگەڵ
فەلسەفەیرێزگرتنلەفرەرەنگیوفرەزمانیوفرەکەلتوری.کەئەمەشهۆکارە
بۆتێکەاڵوبوونیکەلتوروزمانەجیاوازەکانیگەالنیجیهانسەرئەنجامفەلسەفەی
بۆ رێگایەکە کە کایەوە دێنێتە میللەتاندا و گەالن لەنێوان یەکگرتوویی و یەکێتی
لەیەکتێگەیشتنوگفتوگۆ.لەمالیەنەوەبایەخزۆردراوەبەزمانچلەناوخۆی
دەوڵەتەکان،کەپێکهاتەکەیکۆمەڵگاکەیانفرەنەتەوەوفرەزمانن،تەنانەتهەندێک
لەوواڵتانەهەربەوەوەنەوەستاون،کەرێزیزمانیدایکیپێکهاتەکانیبگرێتو
زمانی لەپاڵ کە کــردووە ئەوەش لەسەر کاری بەڵکو بدات، بەکارهێنانی بە ڕێگە
فەرمیزۆرینەیواڵتدازیاترلەزمانێکیدیکەیدایکبکاتەزمانیفەرمی،چلەسەر
ئاستینێودەوڵەتیشبایەخبەزمانیکەمینەوزمانیدایکدراوەکەمیللەتەجیاوازو

کەلتوورەجیاوازەکانقسەیپێدەکەن.
بوونی لەسەر بەڵگەیە بەکاربهێنن، خۆیان زمانی کە کەمینەکاندا بە دانپێدانان
بەگشتی ــرۆڤ م مافەکانی بــە تایبەت نێودەوڵەتییەکانی بەڵێننامە کەمینەکان،
لەپێناوی قسەبکەن خۆیان بەزمانی کە تاکەکان مافی لەسەر جەختدەکەنەوە
بەڵێننامە کە دەبینین ئــەوە لەبەر نەریتەکانیان. و رۆشنبیری لە پارێزگاریکردن
هەبێت، بەخۆیان تایبەت خوێندنگای کە کەمینەکان بە مافیداوە نێودەوڵەتییەکان

منداڵەکانیانبەزمانیدایکفێربکەن.
جۆرەکەیانەوە، هــەردوو بە نێودەوڵەتییەکان بەڵگەنامە گشتی شێوەیەکی بە
گشتییەکانوتایبەتەکانجەختیانلەسەرپاراستنیمافوئازادییەبنەرەتییەکانی
مرۆڤکردۆتەوە،بایەخیانداوەبەزمانکەبەیەکێکلەگرنگترینمافەکانیمرۆڤ
دادەنرێت.جۆرییەکەمبەڵگەنامەگشتییەکانئەوبەڵگەنامەوجارنامەنێودەوڵەتییانەن
کەهەموو،یانزۆرینەیئەومافانەیانلەخۆگرتووەکەدەبێتمرۆڤپێیبگات،وەک
بەڵگەنامەینەتەوەیەکگرتووەکانساڵی1945،جاڕنامەیگەردونیبۆمافەکانیمرۆڤ
ساڵی1948،پەیمانینێودەوڵەتیبۆمافەشارستانیوسیاسییەکانساڵی1966،وە
پەیمانینێودەوڵەتیبۆمافەئابوریوکۆمەاڵیەتییەکانساڵی1966،وهەمووئەو
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جارنامەنێودەوڵەتییانەیکەلەکۆمەڵەیگشتینەتەوەیەکگرتووەکانەوەدەردەچێت،
وەکوجاڕنامەیتایبەتبەمافیئەوکەسانەیکەسەربەکەمینەنەتەوەییەکانیان

ئیتنییەکانیانزمانیانئایینەکاننکەساڵی1992دەرچووە.
جۆریدووەمئەوجاڕنامەورێکەوتننامانەنکەبابەتێکیدیارکراویانچارەسەر
ــەروەردەو پ بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی ڕێکەوتننامەی وەکــو کــردووە،
زانستوڕۆشنبیری)یونسکو(ساڵی1960تایبەتبەڕێگریکردنلەجیاکاریلە
بواریفێرکردندا،جاڕنامەینەتەوەیەکگرتووەکانبۆلەناوبردنیهەمووشێوەکانی

جیاکاریڕەگەزی1965.
هەرلەسەردەمیپێشدروستبوونیڕێکخراوەنێودەوڵەتییەکانەوەبایەخدراوە
بەمبابەتەولەڕێکەوتننامەیپاریسلەساڵی1856کەلەنێوانواڵتانیفەرەنساو
پێویستە رێکەوتننامەکە پێی بە بەسترا. تورکیادا بروسیاو و روسیا بەریتانیاو
کەمینە مافی پاراستنی بنچینەییەکانی بنەما بە پابەندبن بەڵقان ناوچەی دەوڵەتانی
ئاینیونەتەوەییەکانەوە.لەمادەینۆیەمداهاتووە،کەدەبێتدەوڵەتانمافییەکسانی

دەستەبەربکەنوجیاکارینەکەنبەهۆکاریئاینیورەگەزیوزمانەوە.
دوایدروستبوونیڕێکخراوەنێودەوڵەتییەکانولەسەردەمیکۆمەڵەیگەالنداکە
بوو، نالەباردا دۆخێکی لەبارو مرۆڤ مافەکانی و داگیرکاری و ملمالنێ سەردەمی
جیهانی یەکەمی جەنگی بەشداربووی دەوڵەتانی 1919 ساڵی فێرسای بەڵێننامەی لە
پابەندکردبەپاراستنیمافەکانیمرۆڤ،بەتایبەتیشدەوڵەتانیدۆڕاویجەنگەکە.ئەو
سیستەمەیکەفێرسایهێنایەئاراوەکاریگەریگەورەیهەبوولەسەررێکەوتننامەو
بەڵێننامەنێودەوڵەتییەکانیتایبەتبەرێکخستنیبنەماکانییەکسانبوونیکەمینەکانلەگەڵ
زۆرینەدا،چلەبەرانبەریاساداوچلەمسۆگەرکردنیئازادیئایینەکانیانورۆشنبیرییان
کە نێودەوڵەتییانەی بەڵێننامە لەو بەخۆیان، تایبەت دابونەریتەکانی پەیڕەوکردنی و
گرێدراون:بەڵێننامەینێوانهاوپەیمانانونەمساساڵی1919،وەبەڵێننامەی)تریانو(
ئەم ،1920 یۆنانساڵی لەگەڵ )سیڤەر( بەڵێننامەی وە ،1920 هەنگاریاساڵی لەگەڵ
بەڵێننامانەبەگشتیئەوئامرازوهۆکارەیاساییانەیتێداباسکرابوو،کەزامنیپاراستنی
مافەکانیمرۆڤەکەنابێتپێشێلبکرێنلەناویشیاندا)پابەندبوونبەپاراستنیمافی

کەمینەکان(.کەلەناوئەومافانەدایەکێکلەگرنگترینمافەکانمافیزمانە.
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کە جیهانی رێکخراوی گەورەترین وەک یەکگرتووەکانیش نەتەوە ڕێکخراوی 
زۆربەیدەوڵەتانیجیهانئەندامنتیایدا،لەدێباجەیبەڵگەنامەکەدابەشێوەیەکی
و یەکسانی و مرۆڤ بنەرەتییەکانی مافە بە باوەربوون بە داوە ئاماژەی گشتی
جیاکارینەکردنلەنێوانمرۆڤەکاندابەهەرهۆکارێکبێت،کەئەوەشئاماژەیە
بۆجیاکارینەکردنلەنێوانتاکەکاندابەهۆکاریزمان،کەئەمەلەخۆیدابایەخدانە

بەیەکێکلەمافەبنەرەتییەکانیمرۆڤکەزمانە.
کە  هاتووە. بەکار )زمــان( وشەی جیاوازدا مــادەی چوار لە بەڵگەنامەکەدا لە
ئەمەشبەبڕوایئێمەبەهەندوەرگرتنیمەسەلەیزمانەلەالیەنڕێکخراوەکەوەکە
بوارێکیژیاندا، لەهەموو لەخۆگرتووە لەگەڵئەوەیهەمووکێشەجیهانییەکانی
بەوپێیەیکەڕێکخراوێکینێودەوڵەتیجیهانیگشتییە،بەاڵملەکۆی111مادەلە4
مادەدائاماژەبەزمانبدرێتئاماژەیەبۆبایەخدانبەبابەتەکە.لەمادەکاندائاماژەی
داوەبەرێزگرتنیمافەکانیمرۆڤوجیاکارینەکردنلەنێوانتاکەکاندابەهۆکاری
رەنگیانرەگەزیانئایینیانزمان.هەرلەبەربایەخوبایەخدانبەزمانیدایک،
ئۆرگانەکانینەتەوەیەکگرتووەکانیشبەهەمانڕێچکەداڕۆیشتوونوبایەخیانداوە
بەمافیزمان.هەروەکلەالیەنکۆنگرەیگشتیرێکخراوینەتەوەیەکگرتووەکان
بۆپەروەردەوزانستورۆشنبیری)یونسکۆ(،لەمانگینۆڤەمبەری1999بڕیاری
ژمارە)C/DR.3530(دەرکرد،کەبەپێیبڕیارەکەڕۆژی)2/21(هەمووساڵێک
کرابەرۆژیجیهانیزمانیدایک،وەئەمبڕیارەبەهەنگاوێکیگرنگدائەنرێتلە

مێژوویهەموومیللەتەکاندا.
لەمانگیئایاری2007دابڕیاریژمارە)A/RES/266/61(لەالیەنرێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکاندەرچوو،کەداوایلەدەوڵەتانورێکخراوەنێودەوڵەتییەکان
کردبووکەهانیپاراستنوپارێزگاریهەمووئەوزمانانەبدەنکەگەالنیجیهان

بەکاریدەهێنن.

دووەم:پێگەیزمانیدایکلەبەڵگەنامەنێودەوڵەتییەکاندا.
بەڵگەنامەجیهانییەکانبایەخیانبەمافوئازادییەبنەرەتییەکانیمرۆڤداوە.لە
چوارچێوەیمافەکانیمرۆڤیشدابابەتیمافینەتەوەییوئایینیوکەلتوریوزمان



135 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

رەچاوکراوە،کەزیاترمەبەستیئێمەلێرەدازمانەوەکیەکێکلەگرنگترینمافەکانی
مرۆڤ.

لەسەرئاستینێودەوڵەتیولەالیەنڕێکخراوەنێودەوڵەتییەکانەوەبەبایەخەوە
باسلەمافیزمانکراوەوئەتوانینتیشکبخەینەسەرگرنگترینئەوبەڵگەنامانە.

- جاڕنامەی گەردونی بۆ مافەکانی مرۆڤ ساڵی ١٩٤٨
ئەمجاڕنامەیەبەپێیبڕیاریکۆمەڵەیگشتینەتەوەیەکگرتووەکانساڵی1948

دادەرچووە.
هەموو لە ئەکات مرۆڤ ئازادییەکانی و ماف لە داکۆکی بەگشتی جاڕنامەکە
جیهاندابەبێجیاوازیلەنێوانگەالنونەتەوەکاندا.بایەخداوەبەیەکسانیلەنێوان
تاکەکاندابەبێجیاکاریبەهەرهۆکارێکلەسەربنەمایرەنگوئایینیانزمان،
کەدەبێتهەموومرۆڤەکانبەمافوئازادییەکانیبگەنکەلەجاڕنامەکەداهاتووە
بەهۆی لەوانەشجیاکاری بەهۆکارەجیاوازەکان بەبێهیچجۆرەجیاوازییەک

زمانەوە.

- ڕێکەوتننامەی تایبەت بە قەالچۆکردنی جیاکاری لە بواری فێرکردندا ١٩٦0
رێکەوتننامەیەکیفرەالیەنە،لە1960/12/14لەشاریپاریسبەسترا،لەالیەن
ئامانجی فێرکردنوڕۆشنبیری، پــەروەردەو بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی
پەیماننامەکەقەالچۆکردنیجیاکارییەلەبواریپەروەردەوفێرکردندا،دەستەبەرکردنی
مافیخوێندنوبەکارهێنانیزمانیتایبەتیکەمینەکانە.لەمادەییەکەمداپێناسەی
جیاکاریکردووەلەسەرهەربنەمایەکبێتکەیەکێکیانزمانە،وەنابێجیاکاری

لەسەربکرێت.

- پەیمانی نێودەوڵەتی تایبەت بە مافە شارستانی و ڕامیارییەکان ١٩٦٦
ئەمپەیمانەبەبڕیارینەتەوەیەکگرتووەکانلە1966/12/1بەستراوە.

لە)مادەی27(دائاماژەیداوەبەمافیرۆشنبیریکەمینەکانوبابەتیزمان
تێدا زمانیان و ئایینی ڕەگەزیی، کەمایەتی کە دەوڵەتانەی لەو هاتووە: تیایدا کە
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هەیە،کەسانیسەربەوکەمایەتیانەنابێلەمافیبوونیژیانیکەلتووریخۆیانو
چاالکیئایینیخۆیانوبەکارهێنانیزمانیخۆیان،بەهاوبەشیلەگەڵئەندامەکانی
تریگروپەکەیخۆیان،بێبەشبکرێن.بایەخبابەتیزمانلەمپەیمانەدابەئاشکرا
ڕەنگیداوەتەوەوبایەختایبەتیپێدراوە.بەگشتیلە6مادەولە7بڕگەداوشەی
زمانبەکارهێنراوە،کەجەختکراوەتەوەلەسەررێگرینەکردنوئازادیبەکارهێنانی

زمانیدایک،وەجیاکارینەکردنبەهۆیزمانەوە.

- پەیمانی نێودەوڵەتی تایبەت بە مافی ئابوری و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری ١٩٦٦
ئەمپەیمانەبەبڕیاریکۆمەڵەیگشتینەتەوەیەکگرتووەکانلە1966/12/16

بەستراوە.
بەهەمانشێوەئەمپەیمانەشباسیلەزمانکردووە.لەچوارچێوەیپاراستنی
مافەکانیمرۆڤداوپاراستنیمافەرۆشنبیرییەکاندائاماژەیەبۆدەستەبەرکردنیمافی
زمان،وەالیەنەکانیناوپەیمانەکەجەختدەکەنەوەلەسەرجێبەجێکردنیمافەکانیناو

پەیمانەکەبەبێجیاکاریبەهۆکاریجیاواز،لەوانەشبەهۆیزمانەوە.

- ڕێکەوتننامەی مافی منداڵ ١٩٨٩
ئەمڕێکەوتننامەیەبەبڕیارینەتەوەیەکگرتووەکانلە1989/11/20بەستراوە.
ئازادییەکانی لەدێباجەیڕێکەوتننامەکەداهاتووەکەپێویستەمرۆڤبەمافو
خۆیبگاتولەناویشیاندامافیزمانوجیاوازینەکردنبەهۆیزمانەوە.پێویستە
الیەنەکانرێزلەومافانەبگرنکەلەڕێکەوتننامەکەداوێتیبەمندااڵنوەکومافی
ڕاگەیاندن ناوەندەکانی پێویستە وە بکرێت. جیاوازی هۆیەوە بە نابێت کە زمان
دانیشتوانە بەکەمینەو پێویستیزمانەوانیمندااڵن،کەسەر بە بدەن تایبەت بایەخ
ڕەسەنەکانن.وەپێویستەبایەخبەپەروەردەکردنیمندااڵنبدرێتلەسەربنچینەی
و پەرەبدرێت وە هەیانە. منداڵەکان کە زمانەوانییەی و ڕۆشنبیری پاشخانە ئەو
دەوڵەتانی رێکەوتننامەکە منداڵەکان. زمانی و رۆشنبیری ناسنامەی لە رێزبگیرێت
نابێت مندااڵنو پاراستنی بە ئەکات پابەندیان فرەزمانن، فرەرەنگو ئەندامکە
بێبەریبکرێنلەبەکارهێنانیزمانیدایک.کاتێکمندااڵندەچنەبەردەمدادگا،ئەگەر



137 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

بەزمانیخۆیان تایبەت وەرگێڕی پێویستە ئەوا تێنەگەیشتن بەکارهاتوو زمانی لە
هەبێت،واتەپێویستەبەزمانیدایکیاندادگاییبکرێنتابەباشیتێبگەن.

وەکدەبینینبایەخیەکیتایبەتبەزمانیدایکدراوەلەمرێکەوتننامەیەدالەکۆی
54مادە،لەدێباجەولە6مادەدا،8جاروشەیزمانبەکارهاتووەکەسەرجەمیان
داکۆکیکردنەلەپاراستنوبەکارهێنانیزمانیتایبەتبەتاکەکان،کەزمانیدایکە.

لە  تیرەگەری  و  ڕەس��ەن  گەالنی  لەسەر  نێودەوڵەتی  کاری  ڕێکخراوی  ١٦٩ی  ژم��ارە  ڕێکەوتننامەی   -
وواڵتانی سەربەخۆدا ١٩٨٩.  

لەپێشەکیرێکەوتننامەکەدائاماژەدراوەبەزمانیدایکبەوەیکەپێویستەپەرە
بدرێتبەناسنامەوزمانیکەمینەکانلەودەوڵەتانەیتیایدادەژین.

وەرێکەوتننامەکەوەکبایەخدانبەبابەتیزمان،داوادەکاتلەودەوڵەتانەداکە
فرەزمانیتیایە،پێویستەکەمینەکاننووسینوخوێندنەوەبەزمانیرەسەنیخۆیان
بێتکەزمانیدایکە،وەدەبێترێوشوێنیپێویستبگیرێتەبەربۆپارێزگاریکردنلە
زمانیگەالنیرەسەن،وەدەبێتهانبدرێنبۆپێشخستنوبەکارهێنانیزمانەکانیان،
هەروەهابایەخدانبەزمانیئەوگەالنەئەویشبەبەکارهێنانیلەالیەنناوەندەکانی

ڕاگەیاندن.

- جاڕنامەی مافی ئەو کەسانەی سەر بەکەمینەی نەتەوەیی یان ئیتنیکی، ئایینی و زمانن ١٩٩٢
کۆمەڵەیگشتینەتەوەیەکگرتووەکانبەبڕیاریژمارە47/135لە1992/12/18
جاڕنامەیتایبەتبەمافیکەمینەکانیپەسەندکردکەخۆیلە9مادەدادەبینییەوە.
لەپێشەکیجاڕنامەکەداهاتووەکەکۆمەڵەیگشتینەتەوەیەکگرتووەکانجەخت
ئەکاتەوەلەسەرجێبەجێکردنیئەومافانەیکەلەبەڵگەنامەینەتەوەیەکگرتووەکاندا
هاتووەکەبریتییەلەگەشەپێدانوچەسپاندنیمافوئازادییەبنەڕەتییەکانیمرۆڤ
کەلەناویاندامافیزمانە،هەرلەپێشەکییەکەداچەندینجارباسیلەزمانکردووە
وداواییەکسانیورێگریکردنلەجیاکاریکردووەبەهۆکاریزمان،وەدەبێتمافی
ئەوکەسانەپارێزراوبێتکەکەمینەیزماننواتەزمانیتایبەتبەخۆیانبەکاردەهێنن
کەزمانیدایکە.جارنامەکەپاراستنیمانەوەیکەمینەکانورۆشنبیرییانوزمانیانی
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خۆیانە مافی زمان کەمینەی لەناویاندا کەمینەکان وە دەوڵەتان، ئەستۆی خستۆتە
کەپارێزگاریلەکەلتورورۆشنبیریوزمانیخۆیانبکەنزمانیتایبەتبەخۆیان
بایەخداوەبە بەکاربهێنن.وەمــادەیچــوارەمبەتایبەتبڕگەیسێیەموچــوارەم
زمانیدایکودەقیداوەکە:دەبێتدەوڵەتانرێوشوێنیگونجاوبگرنەبەرتاهەلی

فێربونبرەخسێننبەزمانیدایک،یانوانەکانبەزمانیدایکوەربگرن.
جێگەیسەرنجەکەئەمجاڕنامەیەلەکۆی9مادەلە3مادەداجەختیلەبابەتی
زمانکردۆتەوەکەئەمەشئاماژەیەبۆبایەخپێدانیئەمبەڵگەنامەیەبەزمانیدایک.

- جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە مافی گەالنی ڕەسەن ٢00٧
بۆپاراستنیمافوتایبەتمەندییەکانیگەالنیڕەسەن،کۆمەڵەیگشتینەتەوە
یەکگرتووەکانبەبڕیاریژمارە295/61لە2007/09/13جاڕنامەیتایبەتبەمافی

گەالنیڕەسەنراگەیەند،کەلە46مادەپێکهاتووە.
ئاماژەینەداوەبەزمانیدایک، لەپێشەکیجاڕنامەکەداڕاستەوخۆ هەرچەندە
و گەالنیرەسەن نێوان یەکسانی لە کردۆتەوە بەشێوەیەکیگشتیجەختی بەاڵم
هەمووگەالنیتر،کەپێویستەرێزلەرۆشنبیریوتایبەتمەندێتیگەالنبگیرێت،کە
گرنگترینتایبەتمەندێتیگەالنبریتییەلەوزمانەیکەقسەیپێدەکەنکەزمانیدایکە.
مافەکانی هەموو بە ڕەسەن گەالنی بەهرەمەندبونی بە بڕیاریداوە جاڕنامەکە وە
مافەدەستەبەرکراوانە لەو یەکێک دیارە دانیپیاناوە، نێودەوڵەتی یاسای کە مرۆڤ

مافیزمانە،وەکلەجاڕنامەیگەردونیمافەکانیمرۆڤداهاتووە.
جاڕنامەکەبەبایەخەوەئەڕوانێتەزمانیگەالنیرەسەنمافیبەکارهێنانیزمانی
تایبەتبەخۆیان،وەمافیپەروەردەوفێربونبەزمانیدایک،وەمافیفێربونبە
بە ڕاگەیاندن کاری مافی تریشدا.وەهەروەها ناوکۆمەڵگاکانی لە دایکیان زمانی

زمانیخۆیانبەبێجیاکاریلەگەڵگەالنیتردا.
لەگەڵئەوەییاساینێودەوڵەتیگشتیوئەوبەڵگەنامەنێودەوڵەتییانەجەختیان
بە پابەندکردووە دەوڵەتانیان کردۆتەوەو میللەتان سەرجەم زمانی مافی لەسەر
لە رێزگرتنیمافیزمانیمیللەتان،وەزمانیکوردیشزمانێکیرەسەنەبۆزیاتر
پێدەکەن قسەی جیاوازەکانییەوە زارە بە و کوردی زمانی بە و کەس ملیۆن 40
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مافێکیدەستەبەرکراوەلەالیەنکۆمەڵگاینێودەوڵەتییەوە،وەلەمسااڵنەیدواییدا
لەزۆرلەزانکۆکانیئەوروپاپەیمانگاوبەشیزمانوئەدەبیکوردیکراونەتەوە،بۆ
نمونەلەزانکۆیمۆسکۆ،لەندەن،بەرلین،پاریس.بەاڵمحکومەتەکانیئەمناوچەیە
زمانی پەرەسەندنی و گەشەکردن بەردەم لە بکەن رێگری داوە هەوڵیان هەمیشە

کوردیوشێوەنوسینێکییەکگرتویکوردی.
کورد عێراقییەوە دەوڵەتی دروستبونی سەرەتای لە هەر لەعێراقدا هەرچەندە
هەروەک بەکارهێناوە فەرمی زمانی وەک کوردییان زمانی خۆیاندا لەناوچەکانی
لەسەردەمیشێخمەحمودیحەفیدولەسەردەمیبابانەکاندا.وەلەدەستورەیەک
لەدوایەکەکانیعێراقدابەشێوەیەکباسلەپێکەوەژیانیکوردیانزمانیکوردی
کردووەکەگرنگترینیاندەستوریعێراقیبۆساڵی2005بووکەئاماژەیبەزمانی
کوردیداوەبووەبەیەکێکلەزمانەفەرمییەکانیواڵتلەپاڵزمانیعەرەبیداکەبۆ

یەکەمجارەلەمێژویعێراقدازمانیکوردیببێتەزمانیفەرمیوواڵت.
ماددە ئەو گرنگترین لە کەیەکێکە عێراق 2005ی دەستوری چوارەمی مــادەی

جێگیرکراوانەیتایبەتکراوەبەزمانلەعێراقداوتیایداهاتووەکە:
مافی عێراقدا، لە فەرمین زمانی دوو کــوردی زمانی و عەرەبی زمانی یەکەم:
وەک دایکیان زمانی بە ڕۆڵەکانیان فێرکردنی لە پارێزراوە عێراقییەکان سەرجەم
تورکمانیوسریانیلەدەزگاکانیفێرکردنیدەوڵەتدابەپێییاساپەروەردەییەکان،

یانبەهەرزمانێکیدیکەلەدەزگاکانیفێرکردنیتایبەتدا.
دووەم: سنوریدەستەواژەیزمانیفەرمیدیاریدەکرێت،چۆنیەتیجێبەجێکردنی

حوکمیئەممادەیەشبەیاسائەمخااڵنەدەگرێتەوە:
أ-دەرکردنیڕۆژنامەیفەرمیبەهەردووزمان.

ب-قسەکردنووتووێژودەربڕینلەبوارەفەرمییەکاندابەهەریەکلەدووزمانەکە
وەکئەنجومەنینوێنەرانوئەنجومەنیوەزیرانودادگاکانوکۆنگرەفەرمییەکان.
ج-داننانبەبەڵگەنامەفەرمییەکانوئاڵوگۆڕکردنینامەودەرکردنیبەڵگەنامە

فەرمییەکانبەهەردووزمان.
د-کردنەوەیقوتابخانەبەهەردووزمانەکەبەپێییاساپەروەردەییەکان.

هـ-هەربوارێکیدیکەکەبنەماییەکسانیبیگرێتەوە،وەکپارەوپاسپۆرتو
پوول.
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زمانەکە هــەردوو کوردستان لەهەرێمی فەرمییەکان فیدراڵیە دامودەزگا سێیەم:
بەکاردەهێنن.

چوارەم: زمانیتورکمانیوسریانیدووزمانیفەرمیترنلەویەکەئیداریانەداکە
تیایدازۆرینەیدانیشتوانپێکدەهێنن.

دیکە ناوخۆیی زمانێکی هەیە ئــەوەی مافی پارێزگایەک و هەرێم هەر پێنجەم:
بکاتەزمانیفەرمی،ئەگەرزۆرینەیدانیشتوانەکەیلەڕاپرسییەکیگشتیدابڕیاریان

لەسەردا.
لەهەرێمیکوردستاندازمانیکوردیوەک لەعێراقو هیوادارینوەکچۆن
زمانیدایکبۆتەزمانیفەرمی،لەوواڵتانەیدیکەشداکەکوردپێکهاتەیەکیبایەخ
ئەوواڵتانەیە،پابەندبنبەیاساینێودەوڵەتیوبەڵگەنامەنێودەوڵەتییەکانەوەکە
ڕاستەقینە هاوبەشی قبوڵکردنی بۆ بنەمایەک ببێتە کردۆتەوە مافە لەم جەختیان
ئەوجێگایانەیکە بۆ نەبێت فەرمیهیچ دایکوەکزمانێکی بەزمانی وڕێگەدان

زۆربەیدانیشتوانەکەیکوردن.
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سەرچاوەکان:
چاپەمەنی، و کتێب بۆ زانست کوردییەوە، زمانی و زمان لەبارەی خەیات، عوسمان •ئاری

سلێمانی،2011.
لێکۆڵینەوەی سەنتەری نێودەوڵەتان، یاسای و کورد مەسەلەی خۆشناو، تۆفیق جاسم •د.

ستراتیجیکوردستان،سلێمانی،2002.
•د.محمدمعروففتاح.زمانەوانی،چاپخانەیحاجیهاشم،هەولێر،2011.

•د.عەبدوڵاڵعەتەوی،دەوڵەتوکێشەنێودەوڵەتییەکان،وەرگێڕانی)جزاتۆفیقتالیب،ئەحمەد
عەلیئەحمەد(،دەزگایچاپوپەخشیسەردەم،سلێمانی،2003.

ئۆفیسی کــوردی بۆ وەرگێڕانی مــرۆڤ، مافەکانی نێودەوڵەتیەکانی بنەڕەتییە •پەیماننامە
مافەکانیمرۆڤ-نێردەینەتەوەیەکگرتووەکانبۆهاوکاریکردنیعێراق،لەباڵوکراوەکانینەتەوە

یەکگرتووەکان،2016.
باڵوكراوهتهوه بابهتێكه پەسنکردن، بنەماو دایک: زمانی داخورانی عومەرحسێن، •د.شیالن
بهزمانى خوێندن رشتهكانى دانانى بۆ و كوردی خوێندنى بۆ وبهرنامهكان پرۆگرام له:ناوهندی

ستانداردیكوردیی،بهبێناوىچاپخانه،سلێمانى2019،ل68.
•سهيلحسينالفتالوي،التنظيمالدولي،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،2007.

•د.منىيوخناياقو،حقوقاألقلياتالقوميةفيالقانونالدوليالعام،مطبعةشهاب،أربيل،2009.
•د.محمدالمجذوب،التنظيمالدوليالنظريةوالمنظماتالعالميةواالقليميةوالمتخصصة،منشورات

الحلبيالحقوقية،بيروت،الطبعةالثامنة،2006.
•عثمانرحمنمحمد،تأثيراتالقانونالدوليلحقوقاالنسانفيالدستورالعراقيالدائم،مركز

كردستانللدراساتاالستراتيجية،السليمانية،2011.
المكتبة االنسان، حقوق ووثائق تحليل العامة الحريات نظرية العاني، شفيق محمد حسان •د.

القانونية،بغداد،2004
•دەستوریکۆماریعێراقیفیدراڵبۆساڵی2005.

•بەڵگەنامەینەتەوەیەکگرتووەکان.
•جاڕنامەیگەردونیبۆمافەکانیمرۆڤساڵی1948.

•ڕێکەوتننامەیتایبەتبەقەالچۆکردنیجیاکاریلەبواریفێرکردندا.
•ڕێکەوتننامەیتایبەتبەقەالچۆکردنیجیاکاریلەبواریفێرکردندا1960

•پەیمانینێودەوڵەتیتایبەتبەمافەشارستانیوڕامیارییەکان1966.
•رێکەوتننامەیمافیمنداڵ1989

•ڕێکەوتننامەیژمارە169یڕێکخراویکارینێودەوڵەتیلەسەرگەالنیڕەسەنوتیرەگەری
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لەوواڵتانیسەربەخۆدا1989
•جاڕنامەیمافیئەوکەسانەیسەربەکەمینەینەتەوەیییانئیتنیکی،ئایینیوزمانن1992

•جاڕنامەینەتەوەیەکگرتووەکانتایبەتبەمافیگەالنیڕەسەن2007
سەرچاوەیئەلکترۆنی:

•تيسيرعبدالجباراآللوسي،فياليومالعالميللغةاألممطالببتفعيلمشروعأممييعالجاألمية
296146=http://m.ahewar.org/s.asp?aid)باللغاتاألم؟،پێگەیئەلکترۆنی:)الحوارالمتمدن

توێژینەوەیەکی لألقليات، الخاصة اللغة استعمال الحقفي الجحيشي، عبدالكريمحسن باسم •
blog-/12/2017/https://www.law-arab.com.باڵوکراوەلەسەرپێگەی:شبكةالقانونيينالعرب

html.88_post
•بدريةعقعاق،تحديدمفهوماالقلياتفيالقانونالدوليوالوسائلالدوليةلحمايتها،ط1،دارالفكر

والقانونللنشر،المنصورة،2013،ص11.
•بولسرمزي،حقوقاألقلياتفيالمواثيقالدولية،ڕاپۆرتێکیباڵوکراوەلەسەرپێگەی)الحوار

)2007/5/22(0=r&97447=http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid)المتمدن
http://www.un.org/ar/events/  یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی سەرەکی پێگەی •

motherlanguageday/background.shtml
الپەرەی لەسەر بڕیارەکە نمونەی یەکگرتووەکان، نەتەوە 266/61/A/RESژمارە بڕیاری •

سەرەکینەتەوەیەکگرتووەکان:
h t t p : / /www.un . o rg /en /ga / sea rch / v i ew_doc . asp?symbo l=A /

Lang=A&266/61/RES

*مامۆستا لە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی.



کوردەکانیئەرمەنستان...
زمانوناسنامە

فەرەیدوونسامان
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بنزاریکوردەکانیئەرمەنستانسەربەزاریکورمانجیباکوورە،کەزارێکی
وەک ئەوانیش گەورەیە، کوردستانی هاوواڵتیانی سەرجەم زۆرینەی و سەرەکی
ناسنامەیئایینیژبلیئاینییارسان،سەربەئۆڵیئێزەدینکەئاینێکیرەسەن
وکەڤناریکوردییە،بەردەوامیشبەدرێژاییمێژوولەسەرناسنامەینەتەوەییو

ئایینیۆیانرووبەروویکۆمەڵکوژیوراوەدوونانهاتوون.
ســەرچــاوەمــێــژوویــەکــانئــامــاژەبـــەوەدەکـــەنکــەکــوردەکــانــیقەفقاسلە
هەندێ تەنانەت ئازەربێجانن، و ئەرمەنستان واڵتەکانی دانیشتووی دێرزەمانەوە
ناوچەوگوندەکانیاندرێژکراوەیسرووشتیجوگرافیای لەشاروشارۆچکەو
کوردستانن،مێژووناسانزۆرلەوەدرێژتریدەکەنەوە،کەئەوناوچانەلەسەردەمی
راستییەکەش قەڵەمڕەوییە، لەو بوون بەشێک میدییەکان ئیمپراتۆریای دەسەاڵتی
بە بکەین، کەڤنارییە واڵتــە ئەو دێرینەکانی شوێنەوارە و مــۆزە سەردانی ئەگەر
زەردەشتییەکاندا ئاتەشگدەی و پەرستگا لە  شوێنەوارەکانیان پاشماوەی ئاشکرا
ماون،ماستەرنامەکەیدکتۆرئیسماعیلشوکرکەلەسەردەوڵەتیئارانیکوردییە،
لەسەدەیدەیەمیزایینیوکەبۆماوەیپترلە350ساڵحکومڕانیئەوناوچانەیان
کردووەوشاریرەوان-یەریڤانیئێستابەشێکبووەلەوقەڵمڕەوییە،لەسەدەی
دەیەمیزایینیدوایداگیرکردنیناوچەیقەفقاسلەالیەنتورکەسەلجوقییەکانەوە
ورووخانیحکومڕانیئارانییەکانکەلەباوانیتیرەیکوردەشەدادییەکانبوون،
قسەلەوەشدەکڕیتماڵباتیسەرکردەیناسراویجیهانیئیسالمیسەالحەددینی

ئەیوبیلەنەوەیشەدادییەکانیواڵتیئارانبووە.
ناوچانە لەو دیموگرافی گۆڕانکاڕیی سەلجووقیەکان هاتنی و داگیرکردن بە
روویانداوکوردلەنەتەوەیەکیزۆرینەیدەسەاڵتدارەوەبووتەکەمینەیەکینەتەوەیی

پەراوێزراووبێدەسەاڵت.
دەوڵەتی دامەزراندنی و سەرهەڵدان دوای پتر ئەرمەنستان کوردەکانی بەاڵم 
یەکێتیسۆڤیەتیجارانتارادەیەکئەستێرەیبەختیاندرەوشایەوە،بەتایبەتیشکە
جۆرێکلەمافیکولتوورییانپێدرالەکردنەوەیخوێندنگەپەروەردەییەکانبەزمانی
کوردیوهەرەهاکرانەوەیبەشیکوردیلەئینیستوویخوێندنیبااڵلەیەریڤانی
پایتەختووەشاندنیچاپەمەنیورۆژنامەیرێیاتازەوکرانەوەیبەشیکوردی
رادیۆییەریڤان،وێڕایهەبوونیچاالکیهونەریوکولتووریووێژەییجۆراوجۆر
لەبواریزمانوچیرۆکورۆمانوشێعردا،هەروەهارەخساندنیدەرفەتێکیلەبار
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بووبۆبزاڤیشانۆوسینەماوگرووپەهونەرەییەکاندابۆکوردەکانیئەرمەنستان،
گوندانە ئەو نیشتەجێی هەن. کــوردان گوندی 21 ئەرمەنستان کۆماری لە ئێستا
هەموویانکوردن.لەوهەمووگوندانەداخوێندنگەهەن.ئەوقوتابخانانەبەزمانی
ئەرمەنین.جگەلەزمانیئەرمەنی،رووسی،ئالمانی،ئینگلیزی.زارۆکیکوردهەفتەی
2جاربەزمانیکوردیتاقۆناغیپۆلی12دەخوێنن،ماڵباتیئەوگوندانەهەموویان
کوردیئیزەدینەوبەزاریکورمانجیداخڤن.هەموویانخوێندەوارن.لەوانگوندا
قوتابخانەی بوو. ناوچە  بپێشتر ئەلەگەز ئەلەگەزێنە، دەڤدۆراگوندێ لە 11گوند
کەڤناروناودارن.بەسەدانزارۆکیکوردئەوخوێندنگایانەیانتەواوکردووەو
جیاواز پسپۆری بە بااڵیان بڕوانامەیخوێندنی دەولەتێدا، زانکۆیێن پاشێچوونە
و رۆژنەمەڤان دیرۆکزان، ئەندازیار، مامۆستا، پزیشک، بوونەتە هێناوە. وەدەست
شتیدیکە.دەتوانینلێرەئاماژەبەناویگوندەکوردەکانیناوچەیئەلەگەزبکەین:


ناڤێنگوندێندەردۆرێئەلەگەزێ

1.میرەک
2.رییاتەزە)قوندەخسا(

3.ئەلەگەز)جامووشڤانامەزن(
4.جامووشڤان

5.ئاڤشێن)چۆبانگمەز(
6.سیپان)پامپاکوردا(
7.دێرک)جەرجەریس(

8.قوروبخاز
9.شێنکانی)کۆربالخ(

10.سەنگەر
11سادوونس)پۆشت(

گوندێنکوردایەلمەنتیقاتالینێ
1.هەککۆ
2.گەلتۆ

3سۆریک
4.قبخگەپە
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5.بەرۆژ.
6.بایسز
7.تلک

8.سیچانلوو
لمەنتیقائاشتاراکێ

1.شامیران
لەناوچەیئێجمیادزینێ
1.فێریک)کوورەکەند(.

گوندا وان زارۆکــێــن دەخوێنن. کــوردی ــژەی وێ و زمــان خوێندنگایانەدا، لــەو
ژبلیزمانێکوردیتوزماناناخڤن.)وتووێژلەگەڵمرازێجەمالهەلبەستڤانو

رۆژنامەنووس(.
هەفتەیەکسەردانێکیشاری ماوەی بۆ  ،)2021( ئابیساڵی مانگی سەرەتای
زانی بــەدەرفــەتــم هەفتەیەدا لــەو کــرد، ئەرمەنستانم واڵتــی پایتەختی  یەریڤانی
بەڕێز وسەرنووسەرەکەی تازە )ریا رۆژنامەکانی دیداری بۆ دابنێم بەرنامەیەک
مرازێجەمال(وهەروەهارۆژنامەی)زاگرۆسوبەرپرسینووسینگەکەیخاتوو
لیانامحۆیان(،دواتردیداریبەڕێز)تیتالێکەرەمبەرپرسیبەشیکوردیرادیۆی
یەریڤان(مکرد،ودوایپەیوەندیکردنبەچەندانکەسایەتیوەکبەرێزانخاتوو
سەیرانخوبایانیشاعیروچاالکیمەدەنیوکنیازێحەمیدسەرۆکیفیدراسیۆنی
کوردەکانیئەرمەنستان-ئەندامپەرلەمان–)مخابنخۆیلەدیدارەکەموەشارد(.

کۆمەڵکوژی تــراژیــدی ـــادەوەری ی کە ئــاب سێی رۆژی بــوو بــاش دەرفەتێکی
شنگال کۆمەڵکوژی لەسەر الپەڕەییم پێنج تایبەتی دۆسییەکی )پارساڵیش شنگالە،
پارکی لە بەیانی کاتژمێر10ی نوێداباڵوکردەوە(. لەکوردستانی یادەوەرییەدا لەو
ئابۆڤیانلەسەنتەرییەریڤاندابەوبۆنەخەمناکەلەگەڵژمارەیەکلەرۆشنبیرانو
رۆژنامەوانوهاوواڵتیکوردانیئیزەدی،لەبەردەممۆنۆمینتیجینۆسایدیشنگال
کۆبووینەوەوچەندوتارێکبەوبۆنەیەپێشکەشکران.هەریەکلەبەرێزانمرازێ
جەمال.کنیازێحەمید،سەیرانجەالد،دواتریشنووسەریئەموتارەلەوتەیەکدا
ئاماژەمانبەتاوانەکانیکۆمەڵکوژیرێکخراویتیرۆریستیداعشکرد،مخابنلە
ناکاوداهاوواڵتییەکیئیزەدییەکیتوندرۆبێمۆڵەتوەرگرتنهاتەسەرستەیجو
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دەستیبەقسەیناماقوولکرد،زیاترقسەکانیئاراستەکراوبوونولەوەدەچووکە
خۆیان کــورد نین، کــورد ئیزەدین، ئێمە دەیگوت ئامادەکردبێت، بۆ خۆی پێشتر

تاوانبارنلەجینۆسایدیئیزەدییەکان.
گەربۆالپەڕەکانیمێژوویتراژیدیئەوپێکهاتەرەسەنەیکوردهەڵدەینەوە،
لەو هەندێ بەدەست قڕکردن فەرمانەکانی  مێژووش بەدرێژایی دەبینین مخابن
هێرشەکانی بە ئاماژەی لەوانەش و  ئایینی هۆکاری بە کە بــووە کوردانە میرە
بەدرخانییەکانومحەمەدپاشاکۆرەیرواندزوبرایمپاشایبابان،میرئبەدرخان،
ئێزەدی گەلی دژی کۆمەڵکوژییان تاوانی فیتیعوسمانیەکان و ئایینی پاڵنەری بە
دەوڵەتی تیرۆریستی رێکخراوی الیەن لە شنگال کۆمەڵکوژی دواجــار  کــردووە،

ئیسالمیناسراوبەداعش،تائێرەگوێبیستبووین.

-زمانیکوردیکۆڵەگەیبنەڕەتیناسنانەیئێزەدییەکانە:
زۆری ژمارهیهكی ئەرمەنستان دەوڵەتی سەربەخۆیی دەسەاڵتی سەرەتای له
مندااڵنیکوردیئێزیدینهیاندهتوانیبچنبۆقوتابخانهبۆخوێندنبەزمانیدایکییان،
ئەرمەنییە. زمانی کە بخوێنن، دەوڵەتیش فەرمی زمانی بە نەیاندەتوانی تەنانەت
هەڵبەتبههۆیههژاریونهبوونیخوێندنگەیتایبهتبهزمانیخۆیان،ئهمهله
كاتێكدالهسهردهمیسۆڤیهتداولهساڵی1925،زیاترله50خوێندنگەیكوردی
لهئەرمەنستانداكراونهتهوهلهالیهكیدیمهسهلهیگۆڕینیئهلفوبێ،یانتیپ
کێشەیەکیترهلههۆكارهكانینهخوێندهواریلهنێوكوردهكاندا.ئهوانسهرهتابهتیپی
التینیدهنووسن،لهسهردهمیفهرمانڕهوایئهرمهنستانداولهساڵی1920ناچار
دهكرێنزمانیكوردیبهتیپیئهرمهنیبنووسن،له1927داجارێكیدیدهبێتهوه
بهالتینی،پاشانله1945دادهبێبهتیپیسیریلیك،بااڵبوونیپیتیسیریلیکیشله
ئەنجامیبااڵبوونیكڵێسایوارتۆدۆكسبوولهمهسهلهیتهبشیریلهسهردهستی
سالڤییهكانبهدهستنیشانكراویسانتكیلرسوسانتمیتۆدیوس،ئهمكارهشیان
تهنیاچهنددهیهیهككارابوو،بهاڵملهبهرئهوهیخهڵكیئەرمەنستانههڵگریباوهڕی
واڵتانی کاتێک دهنووسن. تیپ ههردوو به كوردهكان ئێستهیش تا ئهرتهدۆكسین،
دەرەوەئەمڕۆبەرگریلەکورددەکەن،لەپێناویبارودۆخێکینەخوازراودایەکەلە
داهاتووینزیکداکاریگەرییخراپیبۆئەواندەبێت،نەکلەپێناویکورد،بەاڵمباشە
گریمانئێزیدیپێکهاتەیەکیگەلیکوردنین،یاننەتەوەیەکیسەربەخۆن،ئایەگەر
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وەهاشبێتئەوقسەیەگونجاوەئەوانبیکەنلەکاتیئاساییونائاسییدا،لەکاتێکدا
هەرهەمانئەوقسەیەکراوەبەبەهانەی74جارجینۆسایدکردنیان؟

لەوەتەیچارەنووسیکوردیئێزیدیکەوتوتەژێردەستینەتەوەسەردەستەکانی
عەرەبی کە دەکەن تاوانباریان بەوە ئەرمەن، دواتریش فارس و تورک و عەرەب

هەڵگەڕاوەن،یانگرووپێکیجیاوازلەگەلیکوردن..هتد.
دەیانچیرۆکیدی.کاتێکبەشێکلەئەوانخۆیشیانڕەگەزونەژادیخۆیان
ئەو کورد دەڵێن کاتێک دەدەن. ناحەزانیان بــاوەڕەی بەو شەرعیەت دەکــەن، ون
جینۆسایدانەیئەنجامداوەوهاوکارییداعشیکردووەوداونیبەدەستەوەولە
هەمانکاتدابێحورمەتیشبەپێشمەرگەدەکەن،لەڕوویدپلۆماسییەوەسەیریبکەیت
دەکات وا و هەیە واڵتپارێز کوردێکی هەموو هەستی لەسەر نەرێنیی کاریگەریی
خەڵکیکوردستانبەرانبەریانلەسۆزداماڵێت.ئەگەرئەوبەهانەیەیئەوانڕاستە،
بۆگەڕاندنەوەیلەسەرهەستینەتەوەییوئاسمیلەبوونیئیزەدییەکانیئەرمەنستان
ئهرمەنستاندالەسەردەمیسۆڤیەتدا له لەرابردووییانبدەینەوە. ئاوڕێک گەرەکە
كوردبەگشتیجۆرێکلەمافیرۆشنبیرییهەبووە،لەناوچەکوردییەکانخوێندن
تازە یەکەمرۆژنامەیکوردیرێیا لەساڵی1930 بووە،هەر بەزمانیکوردی
هاتووتەوەشانددن.یەکەمفیلمیکوردی،رۆمانیکوردی،تەنانەتشانۆوسەمای
بالێیشیانهەبووە،بەاڵمدوایهەڵوەشاندنەوەیدەسەاڵتیسۆڤیەتی،مخابنجارێکی
دیکوردەکانیئەوواڵتەلەالیەندەسەاڵتیناسیۆنالیستیئەرمەنیبەتوندیدژایەتی
کراونوبهسهردووگرووپیانئیتنیكدادابهشیانكردوون،كوردیمسولمانو
ئێزیدی،ئهوانهیکوردیموسڵمانبوونبهشێوهیفهرمیپێیاندهگوترێتكورد،
بوون، دەوروبــەر ئاوارەیواڵتانی زۆرینەیان  هەڵوەشانەوەیسۆڤیەت دوای کە
وەکئازەربایجانوکازاخستانوقەرغیزستانورووسیا،بەاڵمئهوانهیبەئایین
کوردیئێزیدیبوونلەالیەندەوڵەتەوەپێیانگوتراوەئێزیدیووەکنەتەوەیەکی

سەربەخۆجودالەکوردناوزەدیانکردوون.
گەرئاوڕێکبۆمێژوویملمالنێوکێشەینێواندەوڵەتیئۆسمانورووسیای
تزاربدەینەوە،لەسەردەمیرووسیایتزاریبەشێکلەکوردەئیزەدییەکانلەپاڵ
لە و رووسیا داگیرکەری لەشکری رێزی چوونە ئەرمەنییەکان خریستانە میلیشیا
ئەنجامیهێرشوشەڕەکانینێوانرووسیایتزاروسوپایعوسمانلیدا،لەئەنجامدا
بەهەزارانکوردیمسوڵمانکوژرانوسەرگەردانبوونوگوندەکانیانسووتان
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وزەویزاروموڵکەکانیانلەالیەنئەوهێزانەداگیرکران،وەککاردانەوەیەکیش
رێکخستنی میلیشیاکانی پاڵ چوونە ناوچەکە مسووڵمانەکانی کوردە لە ژمارەیەک
سوارەیحەمیدیکەلەالیەندەرەبەگەکوردەکانیسەربەدەوڵەتیعوسمانلیپشتیوانی
کۆمەڵکوژی هۆکاری بووە لەئەنجامدا و بیستەم سەدەی سەرەتاکانی لە دەکــران.
ئەرمەنوئیزەدییەکانبەدەستیسوپایدەوڵەتیعوسمانلیوبەهاوکاریچەکدارە
کوردەکانیسوارەیحەمیدی.ئیترلەوساوەژمارەیەکیزۆرلەکوردەئیزەدییەکانی
ئاوارەیوالتانیقافقاسبوونبەتایبەتیشئەرمەنستان.ئەگەرچیلەروویمێژووییدا
ئەو ئەرمەن،چونکە بوونی لە بووە کۆنتر زۆر )یەریڤان ئێرەوان لە کورد بوونی
ناوچەیەوەکوپێشترئاماژەمپێدابەرلەهاتنیسەلجووقییەکانبەشێکبووەلە

قەڵەمرەوەیدەوڵەتیئارانیشەدادییەکان،کوردحکومرانیاناوچەکەیانکردووە.
كوردهكانیئەرمەنستانبێرەزامەندیخۆیانپۆلینكراون،بهاڵمخۆیانههست
پۆلێنكردن، ڕووی له دهخوازێت وتاره ئهم بێت. مهبهستدار پۆلینكردنێكی ناكهن
ڕاڤهی كورت، ئاماژهیەکی به كولتوورییهوه و كۆچكردن دیمۆگرافی، گۆڕانکاری
نامرۆڤانەی سیاسەتی ئەمە مخابن بكهین، پۆلینكردن پشت مهبهستگهرایی

ناسیۆنالیستیئەرمەنیبووەلەهەمبەرپرسیکوردەکانیئەرمەنستان.
ئەرمەنستان دانیشتووی كوردانی ژمارهی سۆڤیهتیدا، دهسهاڵتی سهردهمی له
بەاڵم بــووه. كهس هــەزار 150 بۆ 140هــەزار لهنێوان موسڵمانهوه، و ئێزیدی به
كوردی 100هــهزار نزیكهی ئەرمەنستان،  سەربەخۆی کۆماری راگەیاندنی دوای
مسوڵمانبەناچاریئهوواڵتەبهجێدههێڵنوڕوودهكهنهواڵتهكانیدەوروبەر
ئاماری بهپێی سەرهەڵدەگرن. ئوسترالیا و ئەورووپا بــەرەوە دیکەش بەشێکی و
بووه، كهس 40620  2001دا لهساڵی ئێزیدییهكان ژمارهی ئەرمەنستان، فهرمیی
بهاڵملهساڵی2011دائهمژمارهیهدادهبهزێتبۆ35272كهس)جگهلهواننزیكهی
لهتهكئهوژمارهكهمهی لهوێنیشتهجێن، نێوان1500-1800كوردیموسڵمان
موسڵمانانیدیخاوهنمزگهوتێكن.پۆلینكردنیناسنامهیكوردهكانودیمۆگرافیای
نیشتهجێبوونوكۆچكردنیئهوژمارهزۆرهدهكرێتڕووماڵیڕاستهقینهیهۆكارهكان
بكات.فاكتهرهئاینییهكهیانوهكنهتهوهبۆکوردانیئەرمەنستاندابڕیون،لهكاتێكدا
ههڵهیهئایینیخهڵكێكبهنهتهوهبناسرێت.ئهمپۆلینكردنهلهسهرهتاوسهردهمی
ئێزیدییهكان لهوهدهكهنكه فهرمانڕهواییسۆڤیهتدانهبووه.ههندێسهرچاوهباس
خۆیانداوایئهمپۆلینكردنهیانكردووه.ئهمهیشدهكرێتڕاستبێت،بهاڵمئهوهی
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تپهڕبوون ساڵ 100 پاش ئهرمهنییهكان، مامهڵهی و ههڵوێست له كرد تێبینیم من
بهسهركۆمهڵكوژییئهرمهنییهكاندابهرانبهركوردانێككهلهباشوورهوهڕۆیشتبوون،
بهبیانوویئهوهیوهكخۆیاندهیانگوتكوردبهشدارییلهوجینۆسایدهداكردووه،
ئهوهی بۆ پۆلینكردنهبووه بهو پێویستیان ئێزدییهكان ئهوڕاستییهدهسهلمێنێتكه
خۆیانلهكینهودژهكاریئهرمهنییهكانبپارێزن،یاندهكرێتحكوومهتیئەرمەنستان
بۆ ههبێت بیانوویهك ئــهوهی بۆ واتــه هێنابێت. بهكاری مهبهست ههمان به خۆی
له هێشتا کە ئەرمەنستان له ناسیۆنالیستی تهوژمی لهو نهتهوهكان كهمه پاراستنی
جێبهجێكردنی به سهبارهت ئهرمهنی سهرچاوهی ههندێ ئــهوهی لهگهڵ لوتكهدایه،
مافەکانیمرۆڤلهئەرمەنستاندا،باسلهوهدهكهنكهكوردلهساڵی1920-1918
بهبێ ههبووه پهرلهمانی ئهندام و سیاسی دهسهاڵتی بااڵكانی پۆسته گهیشتووهته
زۆر كۆمهڵێكی ڕوو. خرابێته بهڵگهیهك یان بکهن كهسهكه ناوی به ئاماژه ئهوهی
ژمارهیهكی و ئهرمهنی سهربازانی ڕیزی چوونهته خۆبهخشانه ئێزیدیش كــوردی
زۆریانلهشهڕیكارباخاداكوژراون.ههرلهبهرئهوهیشكهكوردهكانبهپشتیوانی
لهساڵی1937داژمارهیهكی لهمشهڕهداههژماركراون. ئهرمهنییهكان سهرسهختی
زۆریكوردلهپاڵئهرمهنییهكاندازۆرهملییانهلهسەردەمیستالینلەئازهرباینجان
دهردهكرێن.ههرلهوساڵهداولهسهردهمیپاكتاوكردنیڕهگهزیلهالیهنمۆسکۆوە،
كوردیشوهكئهرمهنییهكانڕووبهڕوویتوندوتیژیوبهزۆردهركردنبوونهتهوه،
ئهمهریكا، یهكگرتووهكانی نهتهوه ئاسایشی بهشی بۆ بهپێیراپۆرتیواڵتهكه ههر
له ئێزیدی كه فهرموویهتی ئێزیدییهكان یانسهرۆكعهشیرهتیکوردە سهركرده

ئەرمەنستانڕووبهڕوویهیچكێشهیهكیجیاكارینابنهوه.
کاتێکسیاسەتمەدارێکیدەرەوەدێتەناوکۆبوونەوەیەکبۆباردۆخیئێستای
جیهانوبەرگریلەکورددەکەنکەئەمڕۆشەڕدەکاتودەڵێنئێزیدیشکوردن،
نەکلەپێناویئێزیدیدا،بەوبەڵگەیەیلە74جینۆسایدیڕابردوودانەبوونبەخاڵی
سەروشەیەکیشلەالیجیهاندا.بۆیەکاتێکقسەکەرلەبریداواکردنیپشتگیری
دەڵێنحکوومەتی دەکەن، هەرێم ئێدانەیحکوومەتی داوای ئیزیدییەکان، بۆپرسی
هەرێمڕێگەینەداونچەکهەڵگرن،ئەگیناوەکوکۆبانیبەرگرییاندەکرد.)ئەمە
ئایینەکەیانبەگشتیدژیچەکوبەکارهێنانیچەکوتەقەمەنیو لەکاتێکداکە
توندوتیژییە(.لەهەمانکاتیشداقسەکەرنەقوربانونەلەودۆخەشدایەکەئێزیدی
تێیدادەژی،داوایهاوکاریبۆخۆیدەکات،ئەگەرقسەکەشیانراستبێت،گوێگر



151 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

دەزانێتلەچجۆرەقەیرانێکیعەقڵومۆراڵیدایەلەبریدەنگکۆکردنەوەلەدەوری
کێشەیئێزیدییەکان،ڕوویەکیهەڕەمەکیودواکەوتوویگرووپێکدەردەخاتکە
دەکرێت نییە. دروستیان نوێنەرایەتیکردنی بەهرەی ساتدا قورسترین لە تەنانەت
حکوومەتیهەرێمیکوردستانشایانیڕەفتاریوپەرچەکرداریخراپبێت،بەاڵم
بۆبێگانەیەکئەوە‘باردۆخیناوخۆیخۆتانیپێدەوترێت،لەبریکاریگەریئەرێنی،
کاریگەرییخراپیبۆسەردۆزیئێزیدیدەبێتنەککورد.ئەگەرئەوانەیدڵسۆزی
بن، ڕاستیش دەیکەن بانگەشانەی ئەو گەرسەرجەم تەنانەت بن، ئێزیدی کەیسی
دەزاننکەی،چۆنولەکوێدابیگەیەنن.لەودۆخەداکەئێزیدیلەالوازترینخاڵی
ژیانولەکەناریمەرگداوەستاون،تەنهاخەڵکێکبەرگرییانلێدەکاتئەویش
شەرڤانوپێشمەرگەیکوردە،ئیزەدییەکانبەوژمارەکەمەیخۆیانەوەئەمڕۆوەکو
ناویانناوە’ئێزیدخان’شیانبۆبکرێتبەدەوڵەتێکوبدرێتەدەستیانوناوچەکەش
لەداعشپاکبکرێتەوە،هێشتادەبنبەنێچیریەکیئاسانوڕاوکراو،بەوژمارە
کەمەیخۆیانوئەزموونەلەرزۆکەیانلەگەڵمێژوویچەکداریبەبێهاوکاریی
حکوومەتوالیەنوخەڵکانێکیدی،ناتواننلەسەردەمیئێستاداخۆیانبپارێزن.

کەواتەئەوقسانەیدەکرێتلەپێناویکێدادەکرێنکەزیانیبۆئێزیدیهەیە؟
سیاسەتمەدارێک، دژایەتیکردنی بۆ دەکــەن تەرخان خۆیان خەڵکانێک جار زۆر
تاکێک،حزبێکیانگرووپێک،لەبریدژایەتیکردنیفەرهەنگ،کولتوور،ئایدۆلۆژیو
ئایدیاینادروست.جێگەیبەزەییەئیترئەوخەڵکەشئەمجۆرەقسەکەرەدەکەنبە
پاڵەوانولەهەرکەناڵوسۆنگەیەکەوەدەرکەوتدەیکەنبەمەکۆیگردبوونەوەو
باوەڕەکانیان،ئەمەلەکاتێکدادوورنییەقسەکەربەرلەجنێونووسینەکانی،پارەکەی
لەجنیوپێدراوەوەرنەگرتبێت.چونکەئەوەندەیئەمجۆرەقسەکەرەدەستیبەبااڵی
گەندەڵی،سیاسەتبازوسیستمیشەقەوەگرتووە،خودیدەسەاڵتوتاکوگرووپەکە
نەیانکردووە.چوونئەوئاکارەلەچەندرووەوەهاوکارییالیەنیدژایەتیکراودەکات،
کاتێک دەکاتەوە، نزیک دژایەتیکراوەوە لە جەماوەر سایکۆلۆژییەوە ڕووی لە یەک:
بەبەردەوامیبەبێڕەچاوکردنیخاڵەباشەکانیژیان،کاریهەرتاکوگرووپێک
بەردەوامدەخەیتەژێرچەکوشیسەرکۆنەکردن،خەڵکئەگەرزارەکیشدەرینەبڕێت،
لە نادادوەرییە، لەو بەشێک بە ببێت نایەوێت نــادادوەریدەکات، بە ناوەکیهەست
ڕوویەکیدیکەوەلەبەرئەوەیئەوجۆرەقسەکەرەچاکوخراپەکانیانبەشیوەیەک
تێکەڵدەکەن،نەکتەنهالەبەرئەوەیخەڵکپێیڕادێتودەبێتبەنۆرمیکۆمەڵگە،
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بەڵکوئەوەڕاستەکانیشبەدرۆدەبینێت،جگەلەهەڵگریگومانودڵەڕاوکێنابێتبە
خاوەنیهیچیدی،لەمڕوانگەیەوەناتوانمنیەتپاکییئەوانەیبەوشیوەیەیباسمکرد
نوێنەرایەتییئێزیدیەکانیاندەکەن،ئەوانەشبەهانەیانبۆوەهاهەڵوێستێکئەوەیەکە
ئەوانتوڕەن،بەاڵمهیچتایبەتمەندییسیاسیودپلۆماسییلەپشتنییەبۆمرۆڤی
سیاسەتمەدار،مەگەرسیاستبازەکانئەوجۆرەمەعریفەدیماگۆگییەبکەنبەڕووکەشی
لەمیللەتیخۆیانبەشێوەیژێربەژێر.چوونهاوواڵتی فرۆشتنودەستبەردان
کوردئەوجۆرەیەکەبەچاوبیردەکاتەوەنەکعەقڵ،ئەمتەنزەهاشوهوشە،بایەخی
بێهاوتایهەیەوخاوەنئەوجۆرەئاکارانەوەکوگوتمپاڵەوانەکانیمەیدانیکوردین،
بەردەوامی بە ساختەیە پاڵەوانی تەکنیکی لە بەشێک کە ئاکارە جۆرە ئەم بۆیەش
بەرهەمدێتەوە،نەکتەنهادژیئێزیدی،بەڵکودژیدەسەاڵتوحزبەکوردییەکانیش،
ئەوکەسانەیگوایەدژبەبەرژەوەندییکوردستانن،بەاڵملەراستیدائەوانەیکەبە
ڕاستیدژایەتیانکردووەدارەدەستیسیاسەتبازەکاننەبوونیانکوژراونیانواڵت
و زانیوە ڕاست بە پاڵەوانیساختەیان تەکنیکی کــورژراون ئەوانەی کــراون، بەدەر
لەژێرچەترەساختەکەیئەوانەوەخۆیانخستووەتەمەترسییەوەوبوونبەقوربانی.
بۆیەبەکورتیئەوانەیگوایەبەبەرژەوەندییئێزیدی،دژیکوردوپێشمەرگەقسە
دەکەن،زۆربەجێیەوامەزەندەبکەینبۆیەکێکلەوالیەنانەیلەگەڵلەناوچوونو
ناشیرینکردنیئێزیدیدان،کاربکەن.چوونبۆچوونەکانیانهیچجیاوازیینییەلەگەڵ
قسەیئەوداعشوتوندڕەوەئیسالمییانەی،پشتگیرییانلەبکوژانیئێزیدییەکاندەکرد
بەبیانوویئەوەیئەوانکوردنینوشۆفینیزمیعەرەبفێریکردوونوهانیداون
کەجنێوبەپێشمەرگەوکوردبدەنوبەردەواملەئینتمایکوردبوونیاندابماڵن،ئەمە
بەشەئاشکراکەینێوهۆڵەکان،بەاڵملەپشتیپەردەکانەوەچیگوزەراوە،چیرۆکێکی
دیکەیە.ئەوچاوەیسەیریکوردەبەشداربووەکانیئەوبۆنانەدەکەنکەبۆپشتگیریی
ئەوانئامادەن،مامەڵەیداعشیشبەوشێوەیەناکەن.بەڵگەیەکیکۆنکرێتییتریشبۆ
ئەوەیئەمجۆرەئێزدییانەنوێنەریساختەیئێزیدیەکاننولەبنەمادادژیدۆزی
رەوایئێزیدییەکانکاردەکەنئەوەیە.بۆهاوکاریودەستکەوتنیچەندزانیارییەک
سەبارەتبەئایینەکەیان،سەرباریتۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان،ئەوەیدەیکەنهەردژایەتی
یەکێتینەتەوەییگەلیکوردستاننییە،بەڵکودژایەتییدۆزیرەوایئێزدییەکانیشە،
بەاڵمبۆکێولەپێناویبەرژەوەندییکێدادەیکەن،ئەمەئەرکیئێزدییەسیاسەتزانو
دڵسۆزەکانیانەهۆشیاریینوێنەرایەتیکردنیساختەبدەن،ئەگەرکەسیبااڵشبێت.
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دەبێئەمانەکاتێکدێنوێنەیاندەگرنولەدەرەوەبۆخۆیانسواڵیپێکۆدەکەنەوە،
ئێزیدی هاتــووە ئەوە کاتی کە تێبگەن لەوە ئیتر چاودێرییەوە، ژێر بخرێنە باشتر
شۆڕشیدیپلۆماسی،سیاسیوچەکداریبکاتلەکاتیپێویستداوبتوانێتڕاڤەی
ژیانیخۆیوبەڕیوەبردنیخۆیبەشێوەیەکبکاتلەگەڵسەردەمەکەوسیاسەتی
نێودەوڵەتیوناوخۆداگونجابێتبۆئەوەیبتوانێتکەرامەتوئاسایشبۆئەوبڕە
واتەخودی ئامانجیکورد پێویستە لەوەشسەرووتر بکرێت. دابین ماون کەمەیان
ئێزیدیشئەوەبێتکەگرووپوئایینیئێزیدیبنبڕنەکرێتوبەشێکپەیوەندییبە
و دەکەن زیاد خۆیان ڕێژەی هەیە،چۆن خۆیانەوە کۆمەاڵیەتیی هۆشیاریی الیەنی
ڕادەگرن،بەشێکیشپەیوەندییبەبەرنامەوهۆشیارییحکوومەتیهەرێمودەسەاڵتی
کوردییەوەهەیەلەدابینکردنیئاسایشوتایبتمەندییەکبۆژیانوکولتووروئایینی
ئێزیدیگونجابێت،کەلەبەشیداهاتوودالێوەیدەدوێین.لەئەنجامدائەوپێشنیارەم
الگەاللەبووکەچۆنلەورەوشەنالەبارەئابووریوکۆمەاڵیەتیورۆشنبیرییەی
ئەوانبتوانینخزمەتیکوردانیئەرمەنستانبکەین.ئەمداواکارییەدەخەمەبەرچاوی

بەرپرسانیحکومەتیهەرێمیکوردستان.

راسپاردەوپێشنیار:
ئاشکرایەزمانیکوردیوەکهەرزمانینەتەوەیەکیسەرئەوزەمینەسەبارەت
بەزۆرهۆکاریسروشتیومێژووییوسیاسیلەچەندانزاروبنزارودەڤۆک
پێکهاتووە.بۆتەگەنجینەیەکیدەوڵەمەندیوشەوزاراوەیپێکهاتەجیاوازەکانیگەلی
کورد،لەهەمووبەشەکانیکوردستاندا،سەبارەتبەداگیرکاریینیشتمانەکەمان،
و تورکی و فارسی و عەرەبی زمانەکانی  و بووە دابەش زمانەشیرینەکەشمان
خۆشبەختانە هەرچەند هەیە، کوردیدا زمانی بەسەر بااڵیان هەژموونی ئەرمەنی
زمانیکوردیلەسەرئاستیهەرێمیکوردستانوهەروەهاعیراقیشدابەرەسمی
ناسراوە،بەاڵمهێشتازمانێکیهاوبەشوستاندارماننییە،جابەمەبەستیپاراستنی
یەکێتینەتەوەییمانوپاراستنیزاروبنزارەکوردییەکان،کەدوایهەڵوەشانەی
لەناو بەتایبەت پێدێت، کۆتایی کوردبوون ناسنامەی خەریکە سۆڤیەت دەسەاڵتی

کوردەکانیئەرمەنستاندا،
پێشنیاردەکەمبۆپاراستنیزمانوناسنامەوکولتووریکوردەکانیئەرمەنستان
یەریڤانی شاری لە کــوردی کۆمەاڵیەتیی و  کولتووری ناوەندێکی  دامەزراندنی و



زمان و زار154

پایتەخت،کەژمارەیەکیبەرچاویهاوواڵتیکوردیئیزەدیتیایە.پردێکیکولتووری
لەنێوانرۆشنبیرانیکوردستانیگەورەوباشووروکوردانییەریڤانیشدرووستبێت.
بۆسەرخستنیئەوپرۆژەنەتەوەییەپیرۆزەهاوبەشەینێوانمان،لەپێناوپاراستنی
شکۆیزمانیکوردیهاوپێچلەگەڵئەوداواکارییەمانبەرنامەیناوەندەکەدەخەینە

بەردیدیبەرێزتان.
-پرۆژەیدامەزراندنیناوەندیکولتووریکۆمەاڵیەتیکوردانیئەرمەنستان:

نوێنەری رەزامەندی دەبێت سەرەتا داواکارییە ئەم لەسەر رەزامەندی بۆ  -
دەوڵەتیئەرمەنستانلەهەولێریپایتەختمسۆگەربکرێت.

فەرمانگەی و ئەرمەنستان رۆشنبیری وەزارەتـــی  بــۆ فەرمی سەردانێکی -
ناوچەکەو کوردی رۆشنبیرانی بە پەیوەندیکردنی بۆ  ناحکومییەکانیان رێکخراوە

قسەکردنلەسەرئەوپرۆژەیە.
 پێداویستییەکانی دامەزراندنی ناوەندەکە  ئەمانەن:

-یەکەم: دابینکردنیخەرجیکرێیچەندساڵێکبۆبارەگایناوەندەکەلەشاری
یەریڤانیپایتەخت.

-دووەم : دابینکردنیکەلوپەلوپێداویستیناوبارەگاکەلەکورسیومیزودۆاڵب
وکۆمپیوتەر.

-سێیەم:دابینکردنیراهێنەرومامۆستایزمانیکوردیبۆپەروەردەوفێرکردن
وکردنەوەیخوولیفێربوونیبەردەوام.

-چوارەم: بانگهێشتیژمارەیەکلەکەسانیئەکادیمیورووناکبیروزمانپەروەری
کوردیناوچەکەودەرەوەبۆهاوکاریکردنیپرۆژەکە.

-دەرکردنیگۆڤارێکیرۆشنبیریگشتی)مانگانەیانوەرزی(بەزاریکورمانجی
خەڵکیناوچەکە.

-سازکردنیکۆڕوسیمیناریهزریووێژەییوکۆنفرانسوکۆنگرەیسااڵنەو
کردنەوەیپێشانگایهونەریونمایشیفیلمیسینەماییوئامادەکردنیفەستیالی

هونەریلەبوارەجیاوازەکاندا.
ئاستەکانی سەر لە ئەرمەنستان کــوردی خوێندکارانی لە ژمارەیەک -سااڵنە
بەکەلۆریۆسوماستەرودکتۆرالەزانکۆیەکانیهەرێمیکوردستانوەربگیرێنو
بەشێوەیەکیئەکادیمیوزانستیپسپۆریلەزمانوئەدەبوفەرهەنگیکوردی

وەدەستبهێنن.



بۆکوردزمانێکی
هاوبەشینییە؟

دیاکۆهاشمی
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زارەکانیزمانیکوردی:
زۆرکوردئەوپرسیارەدەکەنوئاواتیئەوەدەخوازنکەکوردیشوەکنەتەوەکانی

تربۆنموونەفارس،عەرەب،سویدیوهتدزمانێکیهاوبەشیانهەبوایە.
لێرەداهەوڵدەدەینئەوەڕوونبکەینەوەکەئاخۆئەونەتەوانەتوانیویانەزمانی

هاوبەشبۆخۆیانچێبکەنیانئەوانیشهەروەککوردن.

زمانوزار:
ئەگەرکۆمەڵێکئاخێوەربەشێوەیەکیتایبەتبەخۆیانپێکەوەبدوێنووشەی
لێکچوووهاوبەشیانهەبێتوبەپێیسیستەمێکیهاوبەشیڕێزمانیومۆرفۆلۆژی

وشەکانیانڕێکبخەنوبەکاریبهێننئەوەخاوەنیزمانیتایبەتبەخۆیانن.
لەڕووی و ببنەوە پرشوباڵو ئــەوالدا و بەمال و بستێنن پەرە خەڵکە ئەو ئەگەر
لە و ببێت جــیــاواز ئاخاوتنەکەیان شێوەی ڕەنگە داببڕێن، لێک جوگرافییەوە
ناوچەیەکەوەبۆناوچەیەکیترهەستبەجیاوازیبکەیت.تەنانەتدەکرێتلەڕووی
مۆرفۆلۆژیوفۆنۆلۆژییشەوەهەندێکجیاوازییانهەبێت.وردەوردەهەستبە
درووستبوونیشێوازیجۆربەجۆردەکەیت،بەوجۆرەچەند»زار«ێکدەکەونە

ئاراوە.
ئەوزارانەزیاتروەکزاریزارەکیبەکاردەهێنرێن.ڕەنگەیەکێکلەوانەپەڕاوێکی
کە بنووسرێتەوە پێ ئەدەبیی بەرهەمێکی ڕەنگە یان بنووسرێتەوە پێ ئایینیی
بە خەڵکە ئەو زۆرینەی ڕەنگە یان دابنێت، تریش بەشەکانی لەسەر کاریگەریی
بەرە بێت، بەکارهێنانیسادەتر یان بن ئاشنا زیاتر زارەکان لە یەکێک وشەکانی
بەرەئەوەخۆنەویستئەو»زار«ەجێیخۆیپتەودەکاتوبۆئەوەیژمارەیەکی
زیاترلەیەکترتێبگەنهەرئەوزارەبەکاردەهێنن.وایلێدێتئەوزارەئەرکی

زمانێکیهاوبەشدەگێڕێت.
جاریوایەئەوخەڵکەپێکەوەدەتواننچوارچێوەیەکیجوگرافییسیاسییهاوبەش
بۆخۆیانجیابکەنەوەوپێکەوەوەکواڵتێکبژین،ئەوکاتەئەوزارەدەکەنەزمانی

پێوەریانزمانیستاندارد.
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زمانیسکاندیناڤی:
خۆی بــۆ بەجیا بەشێک هــەر بــەاڵم کــەمــە، جیاوازییەکە هــەرچــەنــد واشـــە، جــاری
دەکــات،وەک درووســت بۆخۆی وواڵتێک دەکاتەوە چوارچێوەیەکیجوگرافیجیا
خەڵکیسکاندیناڤیاکەچەندزاریانهەیەبەاڵمهەرکامەیەکیانجیابوونەتەوەوبۆ

خۆیانواڵتێکیجیایاندرووستکردووە.
)سویدی، جیاوازن تۆزێک »زارەکانیان« هاوبەشە، زمانەکەیان بنەڕەتدا لە ئەمانە
نەرویجی،دانیمارکی،ئیسلەندیوفارۆئی(.ئەگەرلەچوارچێوەییەکواڵتدابژیایەن
ئەوەئەوزمانەوئەوواڵتەخاوەنیچەندزاریجیادەبوو،بەاڵمهەرزارێک)لەگەل

بنزاراوەکانیئەوزارە(واڵتێکیسەربەخۆیاندرووستکردووە.
کاتێکئێمەلەدوورەوەچاولەوواڵتانەدەکەینچونکەناوەکانیانجیاکراونەتەوە،وا
دەزانینچەندزمانیجیاوازوچەندواڵتیجیاوازن،ئەوانەتەنهالەڕوویجوگرافییەوە
جیاوازن،بەاڵملەڕاستیدالەڕوویزمانەوانییەوەهێشتاهەرچەندزارنسەربەزمانێکی

هاوبەشنکەدەکراناویزمانیسکاندیناڤیبایێ.
کەوابێتخەڵکیسکاندیناڤیاکەهەموویانپێکەوەبەقەدباکووریکوردستاننابن
نەیانتوانیوەزمانێکیهاوبەشبۆخۆیاندرووستبکەن،بەڵکوولەیەکدابڕاونوجیا
بوونەتەوەوهەرزارێکواڵتێکیبچووکیبۆخۆیدرووستکردووە،گەورەترینەکەیان
سویدەکەکەمترلەڕۆژهەاڵتیکوردستانە.بچووکترینەکەشیانکەدوورگەکانیفارۆئیە

کەمترلە50هەزارکەسن.
سەرچاوەینەخشەکە:ویکیپێدیا

»فارسی«،»دەری«و»تاجیکی«
سکاندیناڤی«یان »زمانی بەسەرهاتی هەمان »تاجیکی«یش و »دەری« »فارسی«،
هەیە،ئەمانەچەندزارێکنکەبەپێیپێوەرەڕێزمانییەکانسەربەیەکزمانیهاوبەشن،
واڵتی یەک چوارچێوەی لە ئەگەر کــردووە، درووســت جیاوازیان واڵتی چەند بەاڵم

جوگرافیدابژیایەنئێستەئەوانیشچەندزاربوون.
کەوابێتئەوانیشنەیانتوانیوەبۆهەمووزارەکانیانیەکزمانیهاوبەشچێبکەن
نەیتوانیوە کورد بۆ دەڵێن کەس هەندێ ئێستە جا بوونەتەوە. جیا  بیسەپێنن. یان
وەکووفارسزمانێکیهاوبەشدرووستبکات؟لەڕاستیدائەگەرئەوکەسانەهەموو
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زارەکانیهاوشانی»فارسی«یانبناسیبا،ئەوکاتەدەیزانیکەفارسیتەنیایەکزارە
لەزارەکانیتریهاوشانیخۆی،بۆنموونەوەکسۆرانییەبەرانبەربەزارەکانیتری

کوردی.
کەوابێتلە»فارسی«،»دەری«و»تاجیکی«شداکەبۆیەکتر»زار«ن،ئاخێوەران
نەیانتوانیوەزمانێکیهاوبەشلەنێوخۆیانداپێکبهێننهەرچەندەپێکەوەسەربەیەک
خێزانەزمانیهاوبەشن،بەڵکووهەرکامەیەکیانلەگەڵبنزاریتایبەتبەوزارەداجیا

بوونەتەوەوبەجیاواڵتێکیانپێکهێناوە.

زارەکانیعەرەبی
زارانە ئەو هەموو هەیە. جۆربەجۆریان زاری کۆمەڵێک شێوە هەمان بە عەرەبیش
لەڕوویزمانەوەزاریسەربەیەکخێزانەزمانن،بەاڵملەڕوویجوگرافییەوەواڵتی
پیرۆزی پــەڕاوی قورئان کە بووە ئەوە هەبووە کە بەختێکیان جیاوازن.عەرەبەکان
زۆر ڕادەیەکی تا ئەوە هەر و نووسراوەتەوە قوریەشی زاری بە کە هەیە ئایینییان

لەڕوویزمانەوەبەیەکگرێیداون.بەوەشەوەیەکواڵتیاننییە.
پێتانوانەبێتئەوزمانەیکە1400ساڵپێشلەئێستەقورئانیپێنووسراوەتەوە
لەگەڵعەرەبییئێستاکەدایانلەگەڵزارەعەرەبییەکانیئەوڕۆداڕێکوەکوویەکبن.
گەنجەئاسایییەکانهەندێجاربەئەستەملەگەلێوشەوپەیڤیقورئانتێدەگەن.

زمانیکوردی:
کوردیی ناوەڕاست، کوردیی باکووری، کوردیی وەک زاری چەند لە کوردی زمانی
باشووریوکوردییهەورامیدرووستبووە،ئەگەرئێمەشوەکئەونەتەوانەیکە
ئاماژەمپێکردنچەندواڵتمانهەبوایەئێستەکەسئەوپرسیارەینەدەکردکەبۆ
کوردزمانێکیهاوبەشینییە.ئێمەچونکەواڵتیسەربەخۆماننییە،هەوڵمانداوەپێکەوە
داوایمافیخۆمانوواڵتیکوردیبکەین،بەاڵمبەوەشەوەنەمانتوانیوەچوارچێوەیەکی
جگە بکەینەوە جیا ــان زارەک لە یەکێک بە یان بەگشتی کــورد بە تایبەت جوگرافیی
بەپێی بەڵکوو نەبووە پێکهاتەیزاری بەپێی لەباشوورکراوەکەئەویش لەوەیکە
پێکهاتەیکوردیبووە،واتەهەمووکوردپێکەوەلەوپارچەیەداکەوتوونەتەسنووری

ئەودەسەاڵتەکوردییە.هێشتاشبەتەواویسەربەخۆنین.
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ئەنجام:
کەوابێتناکرێتئەوگلەیییەلەکوردبکرێتبۆنەیتوانیوەزمانیهاوبەشبۆخۆی
درووستبکات،هیچزمانێکیترکەچەندزاریهەبێتنەیتوانیوەئەوکارەبکات،زۆر
بنزارەکەیخۆیدایەکواڵتیانبەجیادرووست لەگەڵ لەوانە تەنهایەک»زار« جار
کردووەوخەڵکوەکزمانێکچاویانلێدەکات،کەچیبەپێیپێوەرەزمانەوانییەکان

ئەوانەبەرانبەربەیەکترهێشتا»زار«ن.نەکزمان.
بەم ببێتەوە، بەش بەش کوردیش با بوترێت کە نییە ئەوە بۆ نموونانە ئەم هەڵبەت
نموونانەتەنهاویستراوەئەوەڕوونبکرێتەوەکەگەلێزمانیترهەنکەوەککورد
خاوەنیزاریجۆربەجۆرنوهێشتاشزمانێکیهاوبەشیاننییەوهەرزارێکیانبەجیا

واڵتێکیدرووستکردووەوشێوازیخۆیوەکزمانێکبەکاردەهێنێت.
ئێمەیکوردلەبەرژەوەندیماندانییەکەخۆمانپارچەپارچەبکەین،باشترینڕێگەچارە

ئەوەیەپێکەوەبژین.پێکەوەبەهێزترینودەبێتڕێزلەهەمووزارەکانمانبگرین.
باشترەبۆپێوەندییگشتیوخوێندنوئەدەبیانیهاوبەش،هەوڵبدەینبەگشتییەک
یاندووزاربکەینەزمانیپێوەردەقیخۆیپێبدەینولەزمانیگەڕەکوکۆاڵن
خاوێنکرێتەوە.دەبێتزمانێکبێتکەدەوڵەمەندبێتولێهاتووبێتبۆلێشاویوشە
وپەیڤیبیانیوتوانیبێتیبەکاریزمانەوانیتوانایخۆیپیشانبداتبۆگەشەسەندی

زیاتر.
پاشانڕێزلەهەمووزارەکانمانبگرین.هەوڵبدەینبەگوێگرتنوخۆفێرکردن،النی
کەمگوێمانڕابێتبۆباقییزارەکانیتر،تابەبێگرفتلەکاتیقسەکردندالەیەکتر

تێبگەین.
ئێمەکەیەکنەتەوەینوبەسەرجوگرافیایەکیبەرینودوورودرێژداباڵوبووینەتەوە
فۆلکلۆروجلوبەرگو دابونەریتو ئێمە دابنێین، بەئاسایی دەبێتهەبوونی»زار«
فەرهەنگمانهاوبەشە،کەوابێتدەشتوانینپێکەوەبەخۆشیوبەپاڵپشتییەکتربژین.
بێگومانباشترەبوونیئەوزارانەوەکڕەنگینیوجوانیودەوڵەمەندیچاولێبکەین.

* ڕێنوێنکاری زمان لە سویدی





زمان،
جوگرافیایبوونینەتەوە

جەبارجەمالغەریب
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زمانباشترینڕێگایلێكتێگەیشتنە،باشترینداهێنانیمرۆڤە،خێراترینهۆی
زانستیتریش و پێناسەیوردتر زمانن. هەرەسادەكانی پێناسە ئەوانە پەیوەندییە،
زۆرن،كەزمانوبەكارهێنانیوئەركەكانیمانپێدەناسێنن،ئەوەبابەتیمننییە،یان
ئەوەبابەتیئەموتارەنییە.دەمەوێبەجۆرێكیدیكەلەزمانبدوێم،بەجۆرێك

تەنیابۆمنڕەوابێتوبۆكەسیدیكەنا.

-ئایازمانیهەموونەتەوەكانیەكئەركیانهەیە؟
-ئایازمانیكوردییشلەئاستیزمانەكانیدنیادایە؟

ڕەگیزمانیكوردیلەوەتۆكمەتروكۆنترەگومانلەڕەسەنیوسەربەخۆییەكەی
بكرێت،یەكێكەلەزمانەهەرەدێرینەكانیڕۆژهەاڵتوكاریگەرییشیبەسەربەشی
هەرەزۆریزمانینەتەوەكانیناوچەكەوەهەیە)دەتوانمبەبەڵگەوەئەوەبسەلمێنم(.
چ هەبووە، لێکچوویان و هاوبەش ژینگەیەكی لەبەرئەوەی ڕۆژهــەاڵت زمانەكانی
لەڕوویدەنگوچلەڕوویپێكهاتەودەربڕینەوەكاریگەرییانبەسەریەكەوەهەیە،

مەبەستمژینگەیجوگرافیوكولتوریوهەتامرۆییش.
دەستەواژەیزمانەكانیڕۆژهەاڵت،دەشێفراوانتربێلەمەبەستیمنوهەموو
عەرەبی زمانی نموونە بۆ چوارچێوەیەوە. ئەو ناو نەچنە ڕۆژهــەاڵت زمانەكانی
كوردیدا زمانی لەگەڵ ئاشنایەتیەكی و تیكەاڵوی هیچ بەاڵم ڕۆژهەاڵتییە، زمانێكی
نییە.ژینگەوپێكهاتەوتۆنیهەردووزمانەكەتەواولێكجیاوازن.ئەوجیاوازییەش

دەشێبەبەڵگەیزانستیبسەلمێنرێت.
كۆمەاڵیەتیی و عەرەبی ئینسانی سروشتی و بیابان بەرهەمی عەرەبی زمانی
ئامۆزا بە كە عیبرییە لەزمانیعەرەبیەوەزمانی نزیكترینزمان كۆمەڵگەكەیەتی.
دادەنێرێن.دەیانخاڵیهاوبەشلەنێوانیانداهەیە،هەرچەنددواترماڵیخۆیانلەیەكتر
كردوهەتائایینیجیاوازوتایبەتبەخۆیانبۆپەیدابوو،هەردووئایینەكەشزۆر
خزمەتیئەودووزمانەئامۆزایەیانكردووە،لەگەڵئەوەشدابەیەكجاریلەیەكتری
دابڕینوپێشدروستبوونیئیسرائیل،زمانیعیبرینزیكەیبەتەواویلەڕۆژهەاڵت

دەركرابووەدەرێوسڕابووەوە.
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هەلومەرجیهەرزمانیک.تایبەتەبەنەتەوەكەیەوە،نەتەوەكەیلەڕوویسیاسی
دەسەاڵتی هۆی بە عەرەبی زمانی ئاستێكدایە. چ لە فەرهەنگییەوە و ئابووری و
ئایینیەوە،كەبەشێكیهەرەگرینگیدەسەاڵتیعەقڵیشەخزمەتێكیزۆركراوەوبە
هەموودنیاداباڵوبووەتەوە،ئەوەجگەلەوەیلەزۆرشوێنوواڵتزمانینەتەوە
خۆجییەكانیشیسڕیوەتەوەوبۆخۆیچووەتەجێگایان.زمانیفارسیدەسەاڵتێكی
كولتوریوئیدارییدووهەزاروپێنجسەدساڵەیلەدوایە،زمانیتوركییشكوڕە

نازدارەكەیئیمپراتۆریەتیعوسمانیبووە.
-لەودووسەدساڵەشداكەهەستینەتەوەییبەتەواوەتیبەزمانەوەبەستراوەتەوە،
دەسەاڵتیئیداریوئابووریوسیاسیبەتەواوەتیلەژێرهەژموونیئەوسێزمانە

سەردەستەدابوون،وەكوئەنجامیش:
فارسی، زمانانەیسەرەوە،عەرەبی، لەو هەریەك لەشوێنیدەسەاڵتیان یەكەم: 
توركیبوونەزمانیفەرمی،ئیداریوسیاسیوئابووریوفەرهەنگی،نەكهەر
هەموو كوردیش زانایانی و نووسەر كە كرد، دروســت فەزایەكیان بەڵكو خۆیان
توانایەكیخۆیانبۆخزمەتیزمانیسەردەستەتەرخانبكەن.ناویسەدانكورد
لەلیستیئەوزانایانەدایەكەخزمەتیفەرهەنگوزمانیزاڵیانكردووەوئێستاش

هەربەردەوامە.
دووەم: بەهەمانئەوگوڕوتینەوەكەخزمەتیزمانەكانیخۆیانكرد،بەهەمان
و لێبڕین هەناسە نیازی بە و وەستانەوە كوردی زمانی دژی فەرمی بە هێزەوە،

كوشتنیخستیانەژێرچەوسانەوەیەكیقورسەوە.
-لەئێرانیخاوەنكولتووروئاری،سەردەمانێكئەوەیبەكوردیقسەیكردبا

نێفۆكیانهەڵدەبڕیونامووسیاندەشكاند.
بەكوردیقسەیكردبادەگیراو ئەوەی لەتوركیایشارستانومۆدێرندا -
هەر بەكارهێنانی لەسزای پــارە، بۆ كرد دواتــرسزاكەیانسووك دەكــرا، زیندانی

وشەیەكیكوردیلیرەیەكیانلەقسەكەریقوڕبەسەردەستاند.
-لەسووریایشۆڕشوئازادیشدا،هەرقسەكردنبەكوردیكوشتنیلەسەر
بوو،لەوپەڕیبێهیزیولەوپەڕیبەهێزییانبۆڕۆژێكیشنەیانتوانیدانبەبوونی

كورددابنێن.
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كولتووروداگیركردن:
زمانبەشێكیهەرەگرینگیكولتوورە،دەتوانینبڵێیندایكیبەشەكانیدیكەشیەتی،
بەرگە توانی و نەتوایەوە كوردی كولتووری زمانەكەی، سەرەڕایسەركوتكردنی
بەڕەنگو هاتبوو، لەزەمەنێكیدوورەوە بڕیبوو، بگرێ.كولتوورێككەمێژووی
تامیكوردییەوە،كولتووریكوردیلەدوایزمانەكەیچاالكترینسەربازیبەرگری

بووەلەكیانیكورد.
-مندووبەرگریكاریسەرسەختوگرینگدەبینم،لەمەیدانیپاراستنینەتەوەی

كورددا،یەكەمیان:زمانودووەمیان:كولتوور.
تاڵییەكانی ســـەرەڕای كــورد ئینسانی هــەبــووە، بەهێزی بەرگریكاری كــورد -
دەبات، ناوی ئاوا فارس نووسەرێكی وەك كوردبوون موسیبەتی و كوردبوون
ئینسانیكوردنەیتوانیوەدەستبەرداریكولتووروزمانوخاكوئاویخۆیبێت،
هەڵەیقورسیكردووە،خیانەتیشیكردووە،بەاڵملەزینداندا،لەحاڵەتیخیانەتی
قورسایی و ژیانی سەختیی نەكردووە، بەنەفرەت خۆی كوردبوونی گەورەشدا،
لە پێ وازیــان و نەیانخستووە بەاڵم چەشتووە، پێ ڕۆژگاریان تاڵی كوردبوونی

شانازییەكانینەهێناوە.
-ئەوئەركەچییەزمانیكوردیلەزمانەكانیدیكەجیادەكاتەوە؟ئەوخوێنەچییە
لەناودەنگوپیتەكانیدایە؟منوەاڵمدەدەمەوە،تۆشدەبێلەگەڵمنبیربكەیەوە.

زمانیكوردیلەزمانێكزیاتر:
پەیوەندیو ئاسانكردنی پێناسەكان،ئەركیزمانگەیاندنو سەرەڕایهەموو
گفتوگۆیەلەنێوانئینسانەكاندا،گواستنەوەیماناوهەستیمرۆڤەكانەبۆیەكتری،
و نیشانە دواتــر كە زمانە و لێو سەر ئاماژەی كۆمەڵێك دەنگە، كۆمەڵێك زمــان
بمێنێتەوە،بەاڵمدیسانەوەئەركەكەیهەر بنووسرێتو دادەنرێكە بۆ سیمبولی

وەكخۆیمایەوە،گەیاندنیویستوئارەزوووپێویستییەبۆیەكتری.
ئەو یەكە، وەك بەدەركەین، هیچیان ئەوەی بەبێ زمانەكان، هەموو پێكهاتەی
بۆ دنیا لەمسەری ئەورووپایە، و ئاسیا لە یان ئەفریقایە، ناوەڕاستی لە زمانەی
ئەوسەری،پێكهاتەیانیەكشتە،ئەویشئەودەنگەیەكەلەقوڕگوزارولێوی

ئینسانەوەدروستدەبێودێتەدەرێ.
-زمانەكانهەرهەموویانكۆمەڵێكدەنگن،كۆمەڵێكئاوازودەربڕینیزمانین.
هاوئاوازن، هاوشێوەن، دەرێ، دێنە ئینسانەكانەوە قوڕگی لە دەنگانەی ئەو -
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جیاوازیلەدەنگەكانداتەنیائەوەندەیەكەسروشتیناوچەكەدروستیدەكات،بیابان
دەكات، دروست باریكتر یان قوڵتر دەنگێكی چەند هاوبەشەكان دەنگە ســەرەڕای
شاخبەهەمانشێوە،دارستانودوورگەودەریاشبەهەمانشێوە،هەریەكەیان
سەرەڕایدەنگەهاوبەشوجێگیرەكانكەلەهەمووزمانەكاندادەردەكەون،هەندێ
دەنگیتایبەتیشیانهەیە،كەلەشوێنەجیاوازەكاندابەشێوەیجیاوازدەردەكەون.

دەدات، مانایەك و زمانە هەر لە وشەیەكدا، لە دەنگەكان كۆكردنەوەی ڕاستە
بەاڵممەبەستیمنئەوەیە،دەنگی)ب(بۆنموونە،زۆرتریندەنگەكانیدیكەشلە
بەشیهەرەزۆریزمانەكانداوەكدەنگهەمانئاوازوتایبەتمەندیهەیە،بەاڵم

بەشدارییلەدروستكردنیوشەدا،لەدروستكردنیماناداجیاوازە.
-واتهفسیۆلۆجییزمانیەكشتە،قوڕگیئینگلیزێكوڕووسێكوفارسێكو
توركێكوعەرەبێكوكوردێك،هەرهەماندەنگیپێدادێت،هەموویانمیمونوون
دروستبوونیاندا لە دێت، قوڕگیاندا بە دیكە دەنگی وشینچەندان وسین دال و
لە بــااڵیــی و ڕەگـــەزی جیاوازییەكی هیچ نەجیبزادەییەك، هیچ ــا وات هــاوبــەشــن،
زمانێكی بەسەر زمانێك لووتبەرزییەی ئەو ئیدی نییە، دەنگەكاندا دروستكردنی

دیكەوەدەیكات،چییە؟
ناو دەنگەكانی هەموو كە ئەوەیە بیسەلمێنم، ویستم سەرەتایەوە لەو ئــەوەی
زمانەكانیدنیابەشێوەیەكیگشتیهاوشێوەوهاوبەشن،ئەوجیاكارییەیلەنێوان
زمانەكانودواترنەتەوەكانداكراوەتەنیابیانوویەكەبۆبەگرووپكردنیئینسانجا

چەوسانەوەیوداگیركردنیوتوانەوەی،یابەمیراتبردنیئەوەیهەیەتی.

كوردیلەزمانێكزیاتر:
-هەمووزمانەكانیدنیائەركێكیانلەسەرەكەلەپێناویداهاتوونەوجوود،ئەویش
گۆڕینی یەكتری، بۆ ئینسانەكانە ناخی گواستنەوەی و وتوێژ و گەیشتن لەیەكتر

پێویستیناوەوەیئینسانەبۆدەنگ.
-ئەركیزمانەكانیدنیالەدوایگەشەكردنیانپاراستنیكولتووروفەرهەنگە.

-زمانەكانیدنیائەركیدیكەشیانهەیە،ڕۆژبەڕۆژلەگەڵگەشەكردنیزمانەكان
وكۆمەڵگەدائەركەكانیشیانزیاتروئاڵۆزتردەبێ.
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ئەركیزمانیكوردی
-بۆچیزمانیكوردیلەزمانێكزیاترە؟

ئینگلیزی، زمانی بە سپێردراوە، دیكە زمانەكانی بە ئەركانەی ئەو هەموو -
عەرەبی،فەڕەنسیوتوركیوفارسییش،بەزمانیكوردیشسپێردراوە،هەمووئەو

ئەركانەیزمانیهیندییانئەڵمانیلەسەریەتیلەسەرزمانیكوردیشە،واتا:
بۆ بگۆڕێت كورد ئینسانی ناوەكیەكانی پێویستە توانیویەتی كوردی زمانی -

كۆمەڵێكدەنگ،ویستەكانیلەبەرانبەربگەیەنێ.
-كولتووروفەرهەنگیكوردبپارێزێ،گەشەیپێبدات.

-لەدوایگەشەكردنیتوانایئەوەیهەبێتدەنگەكانلەناوپیتداجێبكاتەوەو
ببێتەكەرەسەینووسین.

-لەناوئاوازومۆسیقادابگونجێودەریایەكبەرهەمتۆماربكات.
-ببێتەكۆگایهەڵگرتنیمێژوو.

ئەركێكیدیكەی دیكە،زمانیكوردی ئەركی ئەوانەودەیان سەرەڕایهەموو
لەسەربووەكەلەسەرهیچزمانێكیدیكەنەبووە،ئەویشبریتیبووەلە:

-پاراستنیكیانینەتەوە.
-پاراستنیكیانیكورد.

كوردوەكجەستە،وەكشاروگوند،وەكبەڕێوەبردنوئیدارە،وەكگرووپو
كۆمەڵگەهەمیشەلەژێرهەڕەشەدابووە،هەمیشەلەحاڵەتیلەناوچووندابووە،زۆر
جارلهناوچوشە،واتازۆرجارهەمووبنەماكانیمانەوە،بنەماكانیبوونلەخاك،
لەشار،لەكۆمەڵگەوێرانکراون،كاولكراون،تەنیاوتەنیازمانەكەیماوە،نیشانەی

بوونیكوردزمانەكەیبووە.
-جلوبەرگیقەدەغەكراوە،هیچپۆستێكیئیداریوفەرمینەدراوەبەكورد،
سوپاودادگاوژیانبەدەستیكەسانیدیكەوەبووە،كوردتەنیازمانیماوە،تەنیا

بەهۆیئاخاوتنەوەبوونیخۆیوەكنەتەوەووەكگەلسەلماندووە.
-ئەوئەركەیزمانیكوردیچووەتەسەرشانی،پاراستنیكیانیگەلونەتەوە
خاك مانەوەی بۆ كورد، مانەوەی بۆ كــردووە. جێبەجێی بەوپەڕیسەركەوتنەوە

پێویستەستاییشیزمانبكرێت.
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جیاوازییەكان
-زمانەكانیدیكەهەموویانبەباشترینشێوازەكانیسەردەمخزمەتكران.
-زمانیكوردیبەتوندترینومۆدێرترینشێوازەكانیسەردەمدژایەتیكرا.

-زمانەكانیدیكەئەركیانتەنیاپاراستنیكولتووروفەرهەنگوئاخاوتنبووە.
بووە نەتەوە كیانی و خۆی پاراستنی كــوردی زمانی گرینگی هەرە ئەركی -

سەرەڕایهەمووئەركەكانیدیكە.
-سەردەمهەبووەكوردیەكبستەخاكیكوردستانیبەدەستەوەنەبووە،هیچ
یاساوبڕیارێكنەبووەبۆپاراستنینەتەوە،چاپكردنوخوێندنوگۆرانیگوتنیش
بەكوردیقەدەغەبووە،لەوڕۆژەسەختانەدازمانیكوردیوەكتاكەبەرگریكارو

خۆبەختكەربانگیمانەوەوبەردەوامییخۆیداوە.
-نەكهەرئەوەئەوزمانەگەشەیكردووە،شێوازیدەربڕینووشەوئالیەتی

تازەیمانەوەیداهێنانەوە.
-زمانی.كوردیئەوپاڵەوانەبووە،دوژمنیپێكاوە،بەاڵملەبەرئەوەینەبینراوە،

تیریدوژمننەیتوانیوەبیپێكێت.
-بۆیەزمانیكوردیئەونیشتیمانەیەكەكەسناتوانێداگیریبكاتوهەمیشە

لەزمانێكیشزیاترە.
-مەترسییزمانیكوردیتەنیاكوردخۆیەتی،چونكەسروشتیزمانەكەوایە

خۆیبۆئاخێوەرەكانیڕووتدەكاتەوەوتەنیائەواندەتواننئەتكیبكەن.
-تائەمڕۆشزمانەكەلەوپەڕیبەرزیداماوەتەوە.

ژێرپێكەوتنیزمان:
سەرەڕایگۆڕانیشێوازەكانیڕاگەیاندن،زمانوەككەرەستەیبنەڕەتییدەربڕین
وگوزارشتلەخۆكردن،وەكخۆیمایەوە.واتاهیچدەربڕینێكلەدەرەوەیزمان

نییە،ئامرازوئامێریڕاگەیاندنهەرشتێكبن،بەبێزمانناتواننهیچبگەیەنن.
ئەلیكترۆنییزمانە، یانالپەڕەی یەكەم،ڕۆژنامەودواكەناڵ، خاڵیهاوبەشی

ئەوەیلەونێوانەداپێشدەكەوێت،یانشكستدەهێنێ،هەرزمانە.
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ئەدەبیاتوڕاگەیاندنوزمان
-دەركەوتنینووسین،داهێنانیڕۆژنامە،تەكانێكیگەورەیانبەزمانیكوردی
دا،لەسەر)زمان(زارەوەگواستیانەوەبۆسەركاغەز،ئەوەشلەچەندڕوویەكەوە

گرنگبوو:
یەكەم:تائەومێژووەزمانتەنیالەكتێبدادەنووسرایەوە،ئەوەشهەمسنووردار
پێویستییهەموان، بوو،هەمبۆگرووپێكیبچووكبوو.ڕۆژنامەنووسینیكردە
ئەوهەوااڵنەیدەمبەدەمدەگوازرانەوەودواترلەبیردەچوونەوە،ڕۆژنامەتۆماری

كردنوتەمەنیئەوەندەیتەمەنینووسیندرێژكردنەوە.
دووەم: رۆژنامەسەرنجیزیاتریڕۆشنبیروئەدیبانیڕاكێشایەسەریاساوڕێسا
پێناسەكردنو زمانییەكانوشێوازینووسین.ڕستەیشیكتركردووشەكانی

خستنیەشوێنیخۆیان.
تێبینی: لەكۆتاییبیستەكانیسەدەیڕابردوودا،ڕۆژنامەلەباشووریكوردستان
هاوكاریی بە 1918ز ساڵی لە سۆن مێجەر دەركــەوت، بەرجەستە شێوەیەكی بە
شوكریفەزڵی،زانایگەورەیكورد،67ژمارەیلەڕۆژنامەی)تێگەیشتنیڕاستی(
یدەركرد،لەساڵی1920جگەلەوەیڕۆژنامەكەیكردە)پێشكەوتن(وگواستیەوە
ڕۆحی كە دامــەزرانــد، چاپخانەیەكیشی دەرچــوو، لێ ــارەی ژم 118 سلێمانی، بۆ
پێشكەوتنینووسینوزمانە.هەرلەوسااڵنەداهەوڵەكانلەدووبواردایەكخران.

زمانیشپێشكەوتنیگەورەیبەخۆیەوەدیت:
1-چەندشارەزایەكبەگەرمیهەوڵیئەوەیاندابەرنامەوپرۆگرامێكیگونجاو
ڕێسای نووسی، قوتابخانەكان بۆ كتێبیان دانێن، كوردی نووسینی فێركردنی بۆ

تایبەتیاندانا.
2-گەورەزانایكوردتۆفیقوەهبیوچەندزانایەكیدیكە،لەبواریچۆنیەتیی
تۆمار گەورەیان داهێنانی دەربڕینیان، و دەنگەكان سیمبولی دانانی و ڕێنووس
كردووە،ئەوەسەرەڕایئەوەیكاریزۆریانلەدروستكردنیوشەوڕیشەناسیی
وشەداكردووە.بەوەبناغەیپێشكەوتنیزمانیكوردییاندانا.بۆماوەیسەدساڵی
تەواوپێشكەوتنیزمانیكوردبەهۆینووسینوڕۆژنامەوەلەنەشونومادابوو،بە
هەزارانكتێبنووسرانوگۆڤاروڕۆژنامەگەلیزۆردەرچوون،شەڕیگەورەی
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هەموویانلەسەرپەرەپێدانیزمانوزمانینووسینبوو.ڕێكەوتیشنییە،كەتاكە
ڕادیۆیكوردی،كەلەیافادادەنرێ،لەجەنگیدووەمیجیهاندا،مامۆستاگۆرانبۆ
سەرپەرشتیوكاركردنتێیدابانگهێشتدەكرێ.ئەوەش.دەمانگێڕێتەوەسەرەتای
بەشێوەیەكی نووسینە و ئەدەبیات كاریگەریی وتارە، ئەم بیرۆكەی دەستپێكردنی

گشتیلەسەرڕۆژنامەگەریوگەشەیزمان.

ڕۆژنامەگەرییكوردوپێستینووسەران:
لەسەرەتایدەركەوتنیڕۆژنامەوە،نووسەروئەدیبانبەئەركیخۆیانزانی
وخۆبەخشانەدەستیاندایەكارەكە،لەپێستوماندووبوونیخۆیانبەهەزاران
كاتژمێرسەریانبەسەرالپەڕەووشەكانداشۆڕكردەوە.ئەوانلەوەدڵنیانبوون،
سەرەڕایگەیاندنیهەواڵوبابەتەكانیدیكەیڕۆژنامە،سێبابەتیگرنگهەن،لەو

ڕێگایەوەخزمەتیبكەن:
یەكەمیان:زمان.

دووەمیان:دیسانەوەزمان.
سێیەمیان:هەرزمان،

تا ئەوە، بوارە. ئەو ئەوانیشگونجاوترینئەزموونوكەسایەتییانهەبووەبۆ
ئەوكاتەبەردەوامبوو،كەڕۆژنامەگەریلەڕوویئابوورییەوەتەنیاماندووبوون

ومەمرەومەژیبوو.

بەكورتی:
-تائەوكاتەیڕۆژنامەگەرییبەشێكبوولەبەرگریلەنەتەوە.

-بەشێكبوولەڕۆشنبیرییوزانیارییوداهێنان.
-تائەوكاتەیڕۆژنامەگەرییبەشێكبوولەخزمەتكردنیزمان.

-ئامانجیسەرەكییگەیاندنیزانیاریوكەمتریندەستكەوتیماددیبوو.
لەوكاتەوەیپەیامیمیدیایزەبەالحگۆڕاوە:
-بووەتەپرۆژەیبازرگانیوبازاڕیڕەش.

-بووەتەخۆنماییشكردنوخۆبادان.
-مەبەستلێیتەنیادەستكەوتیماددییە.
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هەرلەبەرئەوهۆیانەیسەرەوە،هیچدەزگایەكیمیدیایزەبەالحئامادەنەبوو
بۆگەیاندنیپەیامەكەیپشتبەنووسەروئەدیبانببەستێ.بەوبیانووەیئەوان

ئەتەكێتودیكۆریئەوجۆرەمیدیایەیاننییە.
هەر بەتاڵە. خۆبادانی و ڕووخسار دیكۆری ئێستا میدیا، سەرەكیی مەبەستی
لەبەرئەوەیە،كەخەڵكانێكبوونەپاڵەوانیشاشەكان،كەهیچپەیوەندییانبەكتێب
وخوێندنەوەنەبوو.هیچقووڵییەكیمەعریفییاننییە،ئاگاداریپاشخانیڕۆشنبیریی
لە كە دەزانن، ناتەواوە ئەوچەندوشە تەنیا زمانەوە لەڕووی نین. نەتەوەكەیان

كۆاڵنەكەیانبەهەڵەفێریبوون.
-هەرلەبەرئەوەشە،بەسەدانوشەیسەقەتودەربڕینیهەڵەبەلێشاوهاتنە
ناوزمانیكوردییەوە.سەدانوشەیوەكوو)گوێبیست(و)هەستانبەكۆبوونەوە(
و)ئەنجامدانیخوێندن(و)ئەسپیمێ(و)پارساڵ(ودوێنێكۆبوویەوە(وسەدان
دەربڕینیسەقەتیترهاتنەناوزمانیكوردییەوەوبەڕادەیەكهەتاماسییشانبە

ئاژەڵناوبرد.
-كارەكەلێرەناوەستێونەوەیەكیلەوانبێئاگاتر،ئەوەبەزمانیتەواووبێ

هەڵەدەزانێووەكتووتیالساییڕاگەیاندنەزەبەالحەكاندەكاتەوە.
-ئەودابڕانەیلەنێواننووسەرانوئەدیبانوخوێندەوارانلەالیەكومیدیای
لەالیەكیدیكەدروستبووە،چاوەڕێیلێدەكرێكارەساتێكیقورستر زەبەالح
بەسەرزماندابێنێ،ئەوكاتەزمانەكەبەجۆرێكدەشێوێ،كەهێنانەوەیبۆسەر

ڕێڕەویخۆی،دەبێتەئەستەم.

میدیایزەبەاڵحچیدەوێت؟
-ڕووخساروهەیكەلیسەرنجڕاكێش،یانلووس.

-دبلۆماسییەتوزمانلووسبەتامیفێڵوهەڵخەڵەتاندن.
-برادەرایەتیوپەیوەندییبازرگانی.

-ملكەچكردنوچۆكدادان.
-ناشارەزاییونەبوونیهیچئەزموونێك،بەبڕوانامەیبێبەهاپەردەپۆشكراوە.

-ماشینەوەیپارە.
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نووسین خۆبەختكەرانی فیداكارییە، ڕاگەیاندن كاری و ڕۆژنامە كاتەی ئەو تا
بازرگانیوڕێكکەوتنوپەیوەندییدبلۆماسی،ئەوانفڕێ لەپێشەوەن،كەدەبێتە

دەدرێنوبووكەڵەمۆدێرنەكانجێگایاندەگرنەوە.
كۆسپەكاندا بەسەر خۆیان توانیویانە ئەدەبناس و زمانزان كۆمەڵێك تێبینی:
زاڵبنوبەهەمانگەرموگوڕییسەردەمیڕۆژنامەوەجێیخۆیانلەناومیدیای

زەبەالحیشدابكەنەوە،ئەوانەشایانیڕێزن.


كوردوئەلفوبێیعەرەبی:
-فتووحاتیئیسالمیتەنیائایینێكیتازەینەهێنا،بەڵكووئەلفوبێیەكیتازەشی

لەگەڵخۆیهێنا.
هەموویانەوە لەپێش بوون، پیرۆز هاتن ئیسالم لەگەڵ شتانەی ئەو هەموو -

ئەلفوبێیەكەیان.
لەدەستنووسەكانویادەوەرییمێژوویئێمەدا -كوردییناوەندە،ئەوەندەی
مابێتەوە،كوردییناوەندبەپیتیئارامی،یانوەكناسراوەبەپیتیعەرەبیدەنووسێ.
-یەكەمهۆكارلەپشتبەكارهێنانیئەوئەلفابێیەئایینەودووەمهۆنەبوونیهیچ

ئەلتێرناتیڤێكەلەبەرامبەری.
-مێژوویكوردپێشئیسالمنەكتەمومژاوییە،بەڵكووهەردیارنییە،منبۆ
خۆمباوەڕمبەوانەشنییە،كەزانایاندەیڵێن،لەگەڵئەوپەڕیحورمەتمبۆئەوزانا
كوردوناكوردانەیلەوبوارەداخۆیانماندووكردووە،لەپێشهەموویانمامۆستا

وزانایفەرامۆشکراودكتۆرجەمالڕەشید.
-ئیسالمئایینێكیگشتگیرە،مەبەستمئایینیهەمووبوارەكانە،بۆهەمووبوارەكان
یاساوڕێنماییخۆیهەیە.خۆیبەخاوەنیهەمووكایەكاندەزانێ،بۆیەچووەتە

هەرواڵتێك،بەوپەڕیقەناعەتەوەهەمووشتێكیپێشخۆیسڕیوەتەوە.
-نهێنییكوردبەهیچزانستوپێشكەوتنێكنادۆزرێتەوە.ئەوگەلەچیبووە؟چ
ئایینێكیهەبووە؟دەوڵەتیهەبووە؟كامانەن؟زانیارییبەرباڵولەوبوارەباسكراوە،

بەاڵملەبەرنەمانیبەڵگە،كاریگەرییانلەسەرئەمڕۆنییە.
یان پــچــڕاون، دەبەستنەوە كـــوردەوە دوێنێی بە ئەمڕۆ بازنەكانی هەموو -
داگیركەرانپچڕاندوویاننولەناویانبردوون،یانكوردخۆیلەدڵسۆزییانەوەبۆ
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تازەهاتووەكان.ئەوەیئەوانیشبۆیانلەناونەچوو،بۆخۆیانلەناویانبردوون.
ڕابــردوویخۆی لە كورد پچڕانی پێكاوە: مەبەستیان یەك ئەوانەش هەموو -

بەتەواوی.
-منیشبۆیەكئەنجامئەوبابەتەمدەوێت،ئەویشئەوەیە،كەكوردلەمێژووی
خۆیپچڕابێ،دەیانئەڵقەیمێژووییونبووبێت،سەرچاوەیبوونودەركەوتن
ودەوڵەتیبووبێتەڕمڵلێدانوخەماڵندن،بێگومانئاساوارێكلەپیتوجۆری

نووسینوزمانینەماوە.

ئەلفوبێیعەرەبییانئارامی
سەردەمی لە هــەم لــەســەرە، جــیــاوازی ڕای عــەرەبــی ئەلفوبێی دەركەوتنی -

دەركەوتنیوهەملەوسەرچاوانەیلێیوەرگیراوە.
ئارامی پیتی لەنێوان زۆر تێكەاڵوییەكی لەسەرە، زانایانی ڕای زیاتر ئەوەی -
وپیتیعەرەبیداهەیە.زۆریانباوەڕیانوایە،كەسەرچاوەیپیتیعەرەبی،پیتی

ئارامییە.

ئیسالموئەلفوبێیعەرەبی:
بە و بەرز زۆر پلەیەكی بردە عەرەبی ئەلفوبێی ئیسالم ئایینی دەركەوتنی -
خۆی سەردەمی نووسینەكانی شێوازە و پیت و ئەلفوبێ زۆری بەشی ڕادەیــەك

داپۆشی.
-ئەوەیئەلفوبێیعەرەبییبرەوپێدا:

یەكەم:بووەپیتیپەسندیدەسەاڵت،هاوشانیزمانیعەرەبی.هیچشێوەنووسین
وپیتوزمانێكنەیتوانیوەبەبێپشتگیرییدەسەاڵتێكیبەهێزبژی.فتووحاتتەنیا
سەردەمیداگیركارینەبوو،بەڵكووسەردەمیگواستنەوەوچاندنیزمانوئەلفوبێی

عەرەبیبوو،بەتەواویدنیادا.
دووەم: پیرۆزی،لەپشتهەموووشەیەكیعەرەبییەوە،پیرۆزییەكیگەورەهەیە،
ئەوپیرۆزییەتەنیابۆماناوواتایوشەكانوئایەتەكاننەبوو،بەڵكووبۆپیتبە

پیتوخاڵبەخاڵیزمانیعەرەبیبوو.
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عەرەبیسەرەتا ئەلفوبێی كە دەدەن، پیشان ئەوە هەن دەستنووس چەندان -
هیچخاڵوسەروبۆرێكینەبووە،خوێندنەوەینووسینیعەرەبیجۆرێكبووەلە

سەلیقەوڕاهاتن.
هەم نەبووە، ئاسان پیتەكان بۆ خاڵ و سەروبۆر دانانی و دەستكاریكردن -
شارەزاییوتوانایداهێنانیدەوێت،هەمبوێری،زیادكردنیانكەمكردنوگۆڕینی

پیتێك،كارێكیئاساننەبووە،چونكەئەوەدەسكارییكتێبیپیرۆزە.
-فتووحات،ئەلفوبێیعەرەبییباڵوكردەوە،بەڕادەیەكئێستازیاترلەپەنجا

زمانبەپیتیعەرەبیدەنووسن،كەسەرچاوەكەیلەپیتیئارامییەوەهاتووە.
-لەوانە:زمانیبەلووچی،زمانیهاوسی،زمانیكشمیری،زمانیسندیوجاوی،
زمانیئۆردووتاجیكی،زمانیتۆكسیوفارسی،زمانیئەزریوبینجابیوتوركیی

عوسمانیشوچەندانزمانیدیكە.
-قسەكەرانیئەوزمانانەزۆرزۆرن،جاویسەدملیۆنوبەنجابیشەستملیۆن
كەسقسەیپێدەكەن،هەمووشیانبەئەلفوبێیعەرەبیدەنووسن.تەنیازمانێكیكەم
ناسراویوەكوو)هاوسی(،كەزمانینەتەوەیینێجیرییەكانە،پەنجاملیۆنكەسوەك
زمانییەكەمقسەیپێدەكەنوسیملیۆنكەسوەكزمانیدووەم.هەمووشیانلە

كاتینووسیندابۆزمانەكەیانئەلفوبێیعەرەبییئارامیبەكاردەهێنن.
-كەواتەجگەلەكوردزۆرخەڵكیدیكە،كەزمانیخۆیانعەرەبینییەوزمانی
تایبەتبەخۆیانهەیە،لەكاتینووسیندائەلفوبێیعەرەبییئارامیبەكاردەهێننو

ئەوپیتانەناویدیكەشیهەیە.

ئەنجام:
پیتی و هەیە بەخۆیان تایبەت كەزمانی نەتەوانەی، ئەو بەشیهەرەزۆری 
عەرەبیبەكاردەهێنن،دەستكارییپیتەكانیاننەكردووە،بەڵكوودەنگیزمانەكەی

خۆیانلەگەڵپیتەكانگونجاندووە.
ئەو كە هەیە، دەنگیان هەیە،چەندان قورسیان كێشەی هەرەزۆریان بەشی -
بە كاتیخوێندنەوەداپشت لە كە ئەوەشوایكردووە، دەریانبڕن، ناتوانن پیتانە

وێنەیدەنگەكاننەبەسترێ،بەڵكووپشتبەیادەوەریوزەینببەسترێ.
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-بەپێچەوانەوە،كورددەنگەتایبەتییەكانیزمانەكەیخۆیلەگەڵهێمایپیتەكان
نەگونجاندووە،بەڵكووهەمیشەهەستیكردووەلەشوێنێكدادەبێدەستكارییئەو

پیتانەبكات.
-هەوڵیزۆرهەبووەبۆدروستكردنیهێمایتازە،یاندەستكاریكردنیوێنەی
پیتەعەرەبییەكان.تادواجارتۆفیقوەهبی،مامۆستایبلیمەتیزمانودەنگسازی،
كوردییە دەنگە زۆری هەرە بەشی بۆ تایبەتی وێنەی سەركەوت، هەوڵەكانیدا لە
تایبەتەكاندانا.لەوكارەیتۆفیقوەهبیبۆزمانیكوردیكردی،تائێستابۆهیچ

كاملەوزمانانەنەكراوە،كەبەپیتیعەرەبیدەنووسن.



واتادەروازەیەک
بۆفراوانکردنیفەرهەنگ

سەربەستقادر
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کاتێکمرۆڤتێکەڵبەزمانوفەرهەنگدەبێت،سەریلەزۆرشتسوڕدەمێنێت.
البەالیهەرکامیاندابکاتەوە،لەبەرامبەرجیهانێکیفراوانودنیایەکیپڕنهێنیدا
نوێ دەالقەی و وردەکاری بە دەمانەن ئەو دەبینێتەوە.خۆشترینساتەکانی خۆی

ئاشنادەبێت.
دڵخۆشی تر لەبابەتەکانی زۆر پێچەوانەی لەزمان لێکۆڵینەوە وادەکــات ئەمە

بەمرۆڤببەخشێت،نەکبێزاریووەڕسییوەکزۆرکەسوابیردەکەنەوە.
لەمکورتەشیکردنەوەیەدادەچمەناوجیهانیفراوانیواتاوڕۆڵوکاریگەری

لەسەرگەشەیفەرهەنگ.
دیارەزمانبەهەمووئاستەکانیەوەلەخزمەتواتادایە،واتاناوەڕۆکیزمانە.

بەرامبەربەواتافەرهەنگ،چفەرهەنگینووسراو،چفەرهەنگیئاوەزییمرۆڤ
پارچەیەکەلەوجیهانەفراوانەیواتا.

نەکردنەوەیدەالقەکانیواتالەزمانداونەگەڕانبەناووردەکارییەکانیدابەواتای
ئەوەی پێش زمان وێنەکانی و ڕستە دەستەواژە، چونکە دێت، زمان لە نائاگایی

ڕێکخستنێکیوێنەیینووسراویانهەبێت،ڕێکخستنێکیوێنەییئاوەزییانهەیە.
مرۆڤپێشئەوەیبدوێتوێنەکاندادەڕێژێت،واتەوێنەزەینییەکان)واتا(،لە

پێشقسەکردنونووسینیشەوەیە.
هەروەکوچۆنپرۆسەیڕێکخستنیدەنگەکانوشەووشەکانگرێوگرێکان
ڕستەماندەدەنێ،ئاوایشوێنەزەینییەکانپێکهاتەیەکیئاڵۆزیپێکەوەگونجاون،بۆ
دروستکردنیگونجاوترینوێنەلەهزریقسەکەروگواستنەوەیبۆهزریبەرامبەر.
ــەکــانــیزمـــانو ــەرکــەپــڕبــەهــایــەیفــەرهــەنــگ،کــەپــاراســتــنــیدان جــگــەلـــەوئ

وردەکارییەکانیەتی.
ئەوەیلەزمانیکوردیداتێبینیدەکرێت،ئەمزمانەلەزۆربەیئاستوبوارەکانیدا
زیاترلەهەرشتێکپەیوەستەبەواتاوەوکاریگەریواتابەئاشکرازۆربەیالیەنەکانی

تەنیوەتەوە.
ئەوانیش: بەرچاو، باشتردەخەنە زیاترو لقجوانییەکان واتادادوو لەزانستی

)هاوبێژیوفرەواتا(ن.
بەالیمنەوەگرنگەزیاترقسەلەسەرهاوبێژییبکەموئەوڕاستییەبخەمەڕوو،کە
زۆرێکلەلێکۆڵەرانیئەمبوارەومامۆستایانیخۆشەویستزۆرجارلەلێکدانەوەو
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شیکردنەوەیڕستەکانیزمانداناگەنبەڕاستیوشەودانەفەرهەنگییەکان،بەتایبەت
لەڕۆڵبینینی)کردار(دا.ئەمەیشلەجوانییەکانوئاستیزانستیواتاکەمدەکاتەوە.

لەهەمانکاتداشاڕێیفەرهەنگیشبەرتەسکدەکاتەوە.
زمانلەسەرەتایدروستبوونوبەئامرازبوونیبۆتێگەیشتنینێوانمرۆڤەکان
زیادکراوە بۆ تایبەتمەندی چەندین بڕیوە، جیاوازی قۆناغی دەیان ئەمڕۆ تاوەکو
ولێداماڵراوە.بەوپێیەیزمانلەگەڵزیندوێتیمرۆڤدازیندووە،ناکرێلەژیارو
تاکوکۆمەڵگەدا لەگەڵپێشکەوتن،گەشەکردنوهەڵکشانی ببڕێت، ژیانیخەڵک
نییە ئەوە تەنها گەشەکردن لە مەبەستمان لێرەدا دەبێتەوە، نوێ و گەشەدەکات
زمانلقوپۆپ،وشەودەستەواژەیزۆروهەمەالیەندەبێ،بەڵکومەبەستئەوەیە؛
زمانڕێڕەوینوێدەدۆزێتەوەبۆپاراستنیهاوسەنگیخۆیلەگەڵسەردەمەکەدا،
دەچێتەبواریجۆراوجۆرونوێوە،هەموووێنەوواتانوێیەکانلەخۆیدەگرێت،

جێگابۆهەمووبیرەکاندەکاتەوە.
هەندێکجاریشزمانخۆیدادەماڵێت،نوێبوونەوەیلەڕووتبوونەوەیدایە،وەکو
زۆرێکلەخشۆکەکانبەپێیتەمەنوپێویستبوونیخۆنوێکردنەوەبەرگێکلەخۆی
دەکاتەوە،وشەمردوو،ناچاالکوسواوەکانیفڕێدەدات،لێرەدامەرجنییەوشەی
نوێدروستبکات،یانبۆئەوئامێروئامرازەنوێیانەیبەردەواموبەشێوەیەکی
خێرادروستدەکرێنوباڵودەبنەوەوشەینوێدروستبکات،بەڵکوپشتبەوشە

چاالکەبنچینەییەکانیزمانەکەدەبەستێتبۆهەڵهێنجانوداتاشینیواتاینوێ.
لەمڕووەیشەوەئاخێوەریسەلیقەداریڕەسەنبەجۆرێکواتاووێنەنوێیەکان
لەوشەکانباردەکات،بەدرێژاییدەیانوسەدانساڵجگەلەوانەیسەروکاریان

لەگەڵلێکۆڵینەوەلەزماندایە،کەسیترهەستبەووردەکارییانەناکات.
وەکولەسەرەوەئاماژەمانپێکردزمانیکوردیزمانێکیواتاییە،بەومانایەیواتا
باڵیبەسەرکونوکەلەبەرەکانیزمانەکەداکێشاوەوبەشێکیزۆرلەوشەکانیئەم

زمانەبەسەلیقەیەکیزۆرەوەهەڵهێنجراونوزیاترلەواتایەکدەبەخشن.
بەمپێیەیشئەمواتابەخشینەدەچێتەخزمەتفراوانکردنیفەرهەنگیزمانەکەوە،
چونکەنەهێڵراوەوێنەئاوەزییەنوێیەکانبەبێوێنەینووسراوبمێننەوە،هەرچەندە
نووسراوە وێنە لە جۆرێک بە بــەاڵم دانەتاشیون، بۆ نوێیان نــووســراوی وێنەی

ڕەسەنەکانباریانکردوون،تەنهامرۆڤیزانابەوبوارەهەستیانپێدەکات.
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ئەمکرداریکورتکردنەوەیوێنەینووسراووفراوانکردنیواتایە،هۆکارێکیشە
و دەوڵەمەندی لە ترە بەشێکی کە )ئیدیەم(، لێڵ واتــای ســەدان دروستبوونی بۆ
جوانییەکانیزمانەکەوزمانیکوردیکردووەتەیەکێکلەپێشەنگەکانیئەوزمانانەی
ئەمبوارەیانتێداچاالکە.ئەوانەیهەندێکلەزمانیکوردیشارەزابنئەوڕاستییەیان
السەلمێنراوە،کەناڕوونیولێڵیواتاییچفراوانییەکیبەزمانیکوردیبەخشیوە.
بەپێچەوانەوە بەڵکو زمانەکەوە، بەسەر پەڵەیەک و نەنگی نەبووەتە ئەمەیش
دەرفەتوبوارێکیکراوەوفراوانیبەزمانەکەبەخشیوەتالەڕێیەوەبەردەوامبێت

لەگەشەکردنوخۆژیاندن.
جگەلەڕەخساندنیهەلیدەیانلێکۆڵینەوەیزانستیسەبارەتبەزمانەکە.

ئەوپەڕی کورد ئاخێوەری بڕوانین، دیاردەیە لەم ئابوورییەوە لەڕوانگەی گەر
نەگەڕاوە چونکە خــۆی، بەزمانەکەی ســەبــارەت کــردووەتــەوە بیری ئابوورییانە
بەشوێنداتاشینوکەڵەکەکردنیهەزارانوشەدا،بەڵکولەهەمانوشەوبەهەمان

ڕێنووس)ڕووخسار(واتایجیاجیایهەڵهێنجاوەوبارکردووە
خاوەن )کـــردار(دا بازنەی لە بەتایبەت کــوردی زمانی ــردووە ک وای ئەمەیش
ژمارەیەکیکەمیکرداریبنجیبێت،بەاڵمدەبینینگونجاوییەکیوابەکردارەکان
دراوەهەملەڕوویواتاوهەمیشلەڕوویهێزەوەتوانراوەهەمووبۆشاییەکانی

زمانەکەیپێپڕبکرێتەوەبێئەوەیببێتەپەڵەیەکبەسەرزمانەکەوە.
ئابوورییانە بوارەکانیژیان ئابووریکردنە،زۆرینەی سەردەمینوێسەردەمی
ڕێڕەویانگرتووەتەبەر،لەهەرڕوویەکەوەلەژیانوسەرجەمبوارەجیاوازەکانی
پەیوەستپێوەیبڕوانیت،بەرەوکورتبوونەوە،پوختبوونەوەوچڕبوونەوەدەچن.

و چڕکردنەوە بە پێویستی کایەکانەوە هەموو ســـەرووی لە زمــان بێگومان
تافراوانتربێتلەڕوویوشە،دەستەواژە،یاساو پوختکردنەوەیە،چونکەزمان
ڕێساکانەوەبەپێیبیرینوێجەنجاڵییەکیزیاتردروستدەکات،چونکەهۆکارێکە
بۆئاڵۆزیوشەکەتکردنیئەوانەیدەیانەوێفێربن،یانبرەوبەتواناکانیانبدەن

لەزمانەکەدا.
و تەکنەلۆجیا جیاجیاکانی بــوارە پێشکەوتنی و جەنجاڵی زۆربــوونــی بەهۆی
هەنگاو ڕادەبــەدەر لە هیالکییەکی و داهێزران بەرەو نوێ مرۆڤی ئەلکترۆنیاتەوە،
دەنێت،خۆئەگەربێتووزمانیشبەهەمانهەناسەیکۆنەوەمامەڵەیلەگەڵبکرێت
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وبەهەمانچاوەوەتێیبڕوانرێت،جێیگوماننییە،کەنەکتاکیخاوەنزمانەکانی
تر،تەنانەتتاکیخاوەنزمانەکەخۆیشیلێیوەڕسدەبێت.کەواتەزمانتاسادە
پێیان زمانەوانی و زمان نوێیەکانی دەکەوێتەوە.ڕێبازە دورتر ئاڵۆزی لە ببێتەوە
پێیان بەڵکو پێشکەوتووترینە، ئیتر بێت، وانییەهەرزمانێکخاوەنوشەیزۆرتر
وایەهەرزمانێکچاالکتربێتلەخۆگونجاندنیلەگەڵسەردەمودەوروبەردائەوە

لەپێشترینە.
وردبوونەوەلەمالیەنەیزمانیکوردیبڕوایئەوەبەمرۆڤدەبەخشێتئەم
و گەیشتووە باش زۆر ئاستێکی بە پوختبوونەوەدا و ئاستیخۆداماڵین لە زمانە
ئاخێوەریڕەسەنیکوردزۆردەمێکەئابوورییانەبیریکردووەتەوەسەبارەتبە

زمانەکەی.
پێشئەوڕەوتەخێرایەیپێشکەوتنکەوتووەونەیهێشتووەزمانەکەیلەکاروانی
ئابووریکردندوابکەوێتوبەکەمترینوشەزۆرترینوێنەیلەهرزداچەسپاندووە.
ئێمەلێرەداتێکەڵبەئاستیوشەسازیدەبینوبەدواداچوونبۆهەندێکلەو
زمانەکەدا، فەرهەنگی فراوانکردنی لە هەیە بەرچاویان ڕۆڵێکی کە دەکەین، وشانە

بەتایبەتئەووشانەیزیاترلەواتایەکیانهەیە.
بنجییەکانکەمن، لەزمانیکوردیداژمارەیشێوەیکردارە باسمانکرد وەکو
لەو هەریەکە ئەوەی زۆرن.بەواتای دروستکراوەکان و بنجی کردارە واتای بەاڵم

دەرکەوتنانەیکرداردانەیەکیسەربەخۆن.
بەبەڵگەیهەبوونیواتایەکیسەربەخۆوە،کەواتەهەموودەرکەوتنەجیاوازەواتا

جیاوازەکانیشسەربەخۆییەکبەکردارەکانیانوشەکاندەبەخشن.
ئەمەپێماندەڵێت:مادامواتا)وێنە(لەهەریەکلەوکردارانەداجیاوازەوپەیوەندی
بەواتایکردارەکانیترەوەنییە،کەواتەهەریەکەلەواتاکانهێزیکردارێکینوێ
دەبەخشنودەرکەوتنەچەندجارەکانیهەمانشێوەکردارئاماژەیەبۆدەرکەوتنی

چەندکرداریجیاواز.
بۆنمونەهەریەکەلەواتاکانیکرداری)گیرا(نئاماژەیەبۆکردارێکیجیاواز.

واتەگەیاندنیهەرواتایەکبەڵگەیەلەسەرکردارێکیسەربەخۆلەهەمانقاوغو
کەوڵدا.
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بڕوانەئەمواتاجیاوازانە:
-خۆرگیرا.

-ئاوەڕۆکەگیرا.
-دزەکەگیرا.
-ڕێگاکەگیرا.

-منداڵەکەگیرا....تد
بەپێیئەویاساولێکدانەوەیسەرەوەماداملەمڕستانەداچوارواتایجیاوازمان
بەرجەستەکردووە،کەواتەلەهەمانشێوەی)گیرا(نداچوارکرداریجیاوازمانهەیە،
لە جیاوازبکەین مامەڵەی هەریەکەیان دەرکەوتنی و بەکارهێنان بەپێی دەبێت کە

شیکردنەوەدا.
لەڕستەییەکەمداواتالەدەوریدیاردەیەکیگەردوونیدەخۆلێتەوە،ئەویش
ونبوونییکاتیخۆرەبەهۆیسەریەکهێڵکەوتنیخۆرومانگوزەوی،لەڕستەی
دووەمداواتالەدەوریگیرانیئاوەڕۆبەهۆیپیسوخاشاکەوەدەخولێتەوە،لە
ڕستەیسێیەمدامەبەستلەگیرانیدزەکە،دەستگیرکردنوقۆڵبەستکردنیەتی،لە
ڕستەیچوارەمداڕێگاکەبەهۆیکارەساتێکیسروشتی،یانڕووداوێکهاتوچۆ،
یانیشزەهۆیخۆپیشاندانو….تدگیراوە،لەڕستەیپێنجەمدامەبەستلەگیران،

خنکانیانگیرانیقوڕگیمرۆڤەلەکاتیخواردندا.

نمونەیەکیترکرداری)هەڵهات(ن،چەندینواتاودەرکەوتنیجیاوازیهەیە،مادام
هەریەکەلەوواتایانەجیاوازودوورنلەوانیتر،کەواتەپێویستەهەریەکەیانبە

کردارێکیجیاوازبژمێردرێن،وەکلەمدەرکەوتنانەدادەکەونەبەرچاو:

-دزەکەهەڵهات.
-خۆرهەڵهات.

-هەویرەکەهەڵهات.
-چەکدارەکانهەڵهاتن....تد.

جیاواز واتایەکی خاوەن دەرکەوتنەکانی)هەڵهات(ن لە هەریەکە دەبینین وەک
دەبێ بۆیە نییە، تــرەوە دەرکەوتنەکانی واتــای بە پەیوەندییان و سەربەخۆن و
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هەریەکەلەودەرکەوتنانەبەکردارێکیسەربەخۆبژمێرینبەپێیجیاوازیواتاوئەو
مەبەستە)وێنە(یەیدەیگەیەنن.

لە بەواتــایڕاکــردنودەرچــوونــیدزەکــەدێــت، لەڕستەییەکەمداهەڵهاتن
ڕستەیدووەمدابەواتایدەرکەوتنیخۆرلەئاسۆوە،لەڕستەیسێیەمدابەواتای
هەڵئاوسانیهەویردێتبەشێوەیەکیئاسۆییوستوونی،لەچوارەمڕستەدابە

واتایبەزینودۆڕاندنیچەکدارەکانهاتووە.
ژمارەیەکیزۆرلەمکردارانەلەزمانیکوردیدابەرچاودەکەون،کەبەشێکیزۆر
لەلێکۆڵەرانیئەمبوارەیانبەهەڵەدابردووەلەوەی،کەلەکاتیلێکۆڵینەوەیانداهەموو

واتاودەرکەوتنەجیاوازەکانیئەمکردارانەبەهەمانکردارلەقەڵەمدەدەن.
ئەمەیشزمانەکەلەوجوانییەئابوورییەی،کەدەوڵەمەندیکردووەدادەماڵێت.

ئەمەیش دەگۆڕێت ئاڕاستەیشیان و هێز لەدەرکەوتنیاندا کردارانە لەم هەندێک
بەڵگەیەکیترە،کەشیکردنەوەکەبەهێزتروسەلماندنیئەوەیهەریەکەلەمواتایانە

کردارێکیسەربەخۆنبێگومانتردەکات.
بۆنمونەکرداری)هەڵدا(ن،ئەمکردارەبەپێیهەندێکشیکردنەوەلەدەرکەوتنە

جیاوازەکانیداهێزەکەیشیدەگۆڕێت.
هەرچەندەلەوباوەڕەدامهێزیئەمکردارەوزۆرێکیتریهاوشێوەیناگۆڕێن
دەرناکەون، ڕستەکە کەرەستەکانی لە کەرەستەیەک ناپێویستییەوە بەهۆی بەڵکو

ئەمەیشوالەلێکۆڵەردەکاتگومانیگۆڕانیهێزیالدروستببێت.

بەمشێوەیە:
-کچەکەهەڵیدا.

-منچراکەمهەڵدا.
-منخۆمهەڵدا.

هەریەکەلەمدەرکەوتنانەواتایەکیجیاوازیانهەیە،کەواتەهەریەکەیانکردارێکی
جیاوازن.

لەدووەمدا دێت، بااڵکردنوگەرورەبوون بەمانای یەکەمدا لەڕستەی نمونە بۆ
بەمانایزیادکردنوبەرزکردنەوەیپڵیتەیانئاگریچراکەدێت،بەاڵملەڕستەی
سێیەمدانەکهەرواتا،بەڵکوئاڕاستەکەیشپێچەوانەدەبێتەوەولەجیاتیئاڕاستە
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بەرەوسەرەوەبێتوەکدووڕستەکەیپێشوو،ئاڕاستەبەشێوەیئاسۆیی)ڕێک(،
یانبەرەوخوارەوەیە.

ئەوەیتێبینیدەکرێتلەڕستەییەکەمدا)بەرکار(دەرنەکەوتووە،بەاڵمهەست
کە سێیەم، ڕستەی وەک و بێت خۆیی جێناوێکی دەکــرێ کە دەکرێت، بوونی بە
دەربکەوێت پێوە کەمی ئەوەی بەبێ )بەرکار( و الببرێت )بکەر(ەکەی دەتوانرێت

هەردووڕۆڵەکەلەناوخۆیدابەرجەستەبکات.

نمونەیتریلەمشێوەیەشمانزۆرەبۆنمونە:
-منخۆمکوشت.

-خۆممکوشت.
-خۆمکوشت.

کرداری)ڕادا(نیەکێکیترەلەوکردارانەیقسەهەڵدەگرێولێڵیلەبەکارهێنانیدا
دروستدەبێ.

هۆکارەکەیشیبەهەمانشێوەیکرداری)هەڵدا(نە.
چونکەلەهەندێباریبەکارهێنانیئەمکردارەیشدابەپێیپێویستیدەکرێهەندێ

لەکەرەستەکان)بەرکار(دەرنەکەونیانالببردرێن.
-ڕانەکەڕایدا.

-منڕانەکەمڕادا.
-تۆئاوەڕۆکەتڕادا.

-سەگەکانسکیکابرایانڕادا.

وەکلەڕستەییەکەمدابەرچاودەکەوێت)بەرکار(دەرنەکەوتووە،ئەمەبەوواتایە
نایە،کە)بەرکار(یپێویستنییە،بەڵکو)بەرکار(وەککەرەستەیەکیناپێویستلێی
دەڕوانرێتوبەدەرنەکەوتنیکاریگەریلەسەرواتادروستنەکردووە،بۆئەمیش

بەهەمانشێوە)بەرکار(جێناوێکیخۆییە.
مەبەستیشمانلەناپێویستیبەرکارئەوەنییە،کەبەرکارکەرەستەیەکیناپێویستە
مەبەستمان بەڵکو تێپەڕەکاندا، کردار ڕستە لە نییە خورتی بە کەرەستەیەکی یان
ئەوەیەکەبکەروبەرکارلەمجۆرەڕستانەدابەزۆریلەیەککەسداکۆدەبنەوە،لەو
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دووکەسەیشیەکێکیانبەجێناوییخۆییدەردەبڕدرێت،بۆیەزۆرجارپێویستبە
دەرکەوتنیناکاتوهەردووکەسەکەلەیەککەسداخۆیاندەنوێنن.

ڕوودانی کە ئەوەیە، ڕستەیەیشدا لەم ناپێویستی)بەرکار( سەلمێنەری بەڵگەی
کردارەکەلەناوبکەرەکەداکۆدەبێتەوەو)بکەر،بەرکار(لەهەمانکەسدایە.
ئەگەرلەڕستەکانیتربڕوانێندەبینینالبردنیبەرکارکارێکیمەحاڵە.

واتەڕستەکەلەبنەڕەتدابەمشێوەیەبووە:
-ڕانەکەخۆیڕایدا.

واتەکەسێکدەستینییەلە)ڕادا(نوباڵوەپێکردنیاندا.
ئەمەبۆیەکێکپیشەیشوانیدیبێتڕوونترە،چونکەئاژەڵئەوکاتەیبۆپشوودان
مۆڵدەدرێپاشمانەوەیبۆماوەیەکلەهەمانشوێندابەشێوەیەکیخۆکرددەکرێ
بەهۆیبرسێتییاندرەنگکەوتنیکاتەوەڕابدەنوپێویستیانبەمرۆڤنییەڕایان

بدات.
واتەخۆیانکردارەکەبەسەرخۆیانداجێبەجێدەکەن.

ئەگەرسەیریڕستەکانیتربکەیندەبینینلەڕستەیدووەمداکەسێکڕانەکەی
ڕاداوە)دەرکردنوباڵوەپێکردنبۆلەوەڕ(.

لەڕستەیسێیەمداکەسێکئاوەڕۆکەیڕاداوە)پاککردنەوەوبەردانیئاوەڕۆ(.
لەڕستەیچوارەمداسەگەکانسکیکەسێکیانڕاداوە)هەڵدڕینودەرهێنان(.

لەکردارێکیوەکو)کەوت(ندەتوانینئەمواتایانەوزیاتریشبەپێیناوچە،زار
وشێوەزارەکاندەربهێنین:

-منکەوتم.
-منداڵەکەلەدوووانەداکەوت.

-مێشکمانکەوت.

کەوتنییەکەمواتایەکیئاساییوبنجیکردارەکەهیچالدانێکیتێدابەدیناکرێت،
بەاڵمدەرکەوتنیدووەمبەئاشکراالدانیتێدادیارەوتێیداکەوتنبەمانایمانەوە

لەهەمانوانەدادەگەیەنێت؛واتەمنداڵەکەلەدوووانەداماوەتەوەودەرنەچووە.
لەڕستەیسێیەمداکەوتنواتایەکیدوورتریهەیە،ئەویشجۆرێکەلەدەربڕینی
بێزاریلەدەستئەودەنگەدەنگوڕاوەژاوەیلەچواردەورمانداهەستیپێدەکەین.
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تەقاندن، لێهاتن،سوربوونەوە، )پێکەوتن، وەک: تری نمونەی وچەندین ئەمانە
بەزین،سەرکەوتن،لێبوونەوە،تێهەڵدان،….تد(،کەهەڵگریزیاترلەواتایەکن،وهەر

بەکارهێنانودەرکەوتنێکیانوێنەیەکیجیاوازهزرمانداوێنادەکەن.
وردبوونەوەیەکیسەرپێییپێماندەڵێتهیچکاملەواتاکان)وێنەکان(یسەرەوە
لەیەکناچن،بەڵکوکردارەکانلەهەریەکلەوڕستانەداواتاومەبەستێکیجیاواز
دەبەخشن،ئەمەیشئەومەبەستەیەئێمەقسەیلەسەردەکەینوبڕوامانبەوەبەهێز
دەکات،کەهەریەکەلەکردارەکانبەپێیئەووێنەیەیهەڵیانگرتووەجیاوازنلەوانی

دی.
تێگەیشتنلەمبابەتەوڕاستیجیاوازبوونیهەریەکەلەوکردارانەبەپێیواتاکانیان
چونکە تر، زمانێکی بە بکرێن بــەراورد دەردەکەوێت ڕوونتر و جوانتر لەوکاتەدا
هەریەکەلەوواتایانەبەرامبەربەوشەیەکیسەربەخۆلەزمانێکیتردادەوەستن.

شیکردنەوەیوشەکانیزمانیکوردییتایبەتبەمبوارەپێویستیبەدەرفەتێکی
گونجاوولێکۆڵینەوەیەکیزانستییگونجاوترە،چونکەژمارەیئەموشانەزۆرلەوە

زیاترنلەلێکۆڵینەوەیەکیئاواداجێیانبکرێتەوە.
و شێوەزار زار، ناوچە، ڕۆشنبیری، پێی بە )وێنەکان(یش واتاکان هەروەها
جیاجیاکانیان واتــا لێرەدا وشانەی لــەو هەریەکە واتــە دەگــۆڕێــت؛ وەچــەزارەکــان
خراوەتەڕووو،ئەووشانەیتریش،کەوەکوئەمانوان،مەرجنییەتەنهائەوچەند
واتایەیانهەبێت،کەئێمەلێکمانداوەتەوە،بەڵکوبەپێیناوچەوئاوەزیئاخێوەری
واتە گۆڕان واتانیش کاتێک دەگۆڕێت، واتاکانیان وەچەزارەکان و شێوەزار زار،

کردارەکانیشگۆڕاونوکەموزیاددەکەن.
لەئەنجامیئەمشیکردنەوانەدادەبێبڵێین:بەشێکلەکردارەکانیزمانیکوردی
هەڵگریچەندواتایجیاوازنوهەمووواتاکانیانلە)هەمانشێوە(داجێکردووەتەوە.

واتە)هاوبێژ(ن.
ئەوکردارانەیشیدەکەونەئەمچوارچێوەیەوەبەپێیچەندیژمارەیواتاکانیان
کرداریسەربەخۆن.هاوبێژییەکەیانفرەکرداریبەرهەمهێناوەبۆزمانیکوردی.



ئاوڕێکلهسهرزمانیفولکلۆریی
پارێزگایکرماشان
ئاکۆجهلیلیان
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پێشەکی:
باس جێگهی ودایــم تم نهتهوهکان فهرههنگی نادیاریی  بهشی وهکــو فولکلۆر
بنهمای که بــاوهڕهن ئهم لهسهر لێکۆڵهر و نووسهر کۆمهڵێک و بووه  لێدوان و
فهرههنگوزانستیههرکۆمهڵگایهکهوچلهبواریئهدهبیومێژووییوچلهبواری
ئائینیوکۆمهاڵیهتیئهرکیخۆیجێبهجێکردووهوبهڵگهنامهیەکهبۆرهنگدانهوهی
فهرههنگوزانستوشارستانیهتیواڵتهکهیانوبهشێوهیهکیزانستیوئاکایدمیک
دهچنهسهریودهیانبابهتیرهنگاوڕهنگوجوان؛لهسهرکاریگهرییفهرههنگی
فولکلۆرپێشکهشکراوه،نمونهیئهمکتیبگهله-شاخهیزرین-ی)فریزر(هکه
لێکدانهوهیهکیزانستیوئهوسانهییهلهسهرواڵتیئهمریکایباشووریکراوه،یان
کۆپڵهی یان ئێران ئوستوورهناسیی لهسهر بههار( مامۆستا)مێهرادی کتیبهکانی
کراوه. ئێرانیکۆن ئهوسانهکانی لهسهر که یارشاتر(ه )ئێحسان - ایران تاریخ –
بهداخهوهلهنێوواڵتانیچهندنهتهوهییوئهوواڵتانهیکهروویانکردۆتهسیاسهتی
ههڵهیه؛ نهتهنیا که دهکرێت، پێناسه خورافه و باوهڕ بهناوی - دهوڵهت/میللهت –

بهڵکووسیاسهتێکهبۆپووچهڵکردنیژیاروشارستانیهتینهتهوهکان.
فولکلۆر بابهتی لهسهر جێمتمانە و ئهوتۆ بابهتێکی خۆماندا لــهکــوردهواری 
نهکراوهوههربهشێوهینهریتیلهنێوخهڵکداماوهتهوهوسنگبهسنگگهیشتۆته
لهبهر نالهبارمانکۆمهڵێکلێتێکچووهوئهوهیکه لهدرێژهیمێژووی ئێمهو
و زانستی بنهمای ئهوانهوه ههموو لهسهر بهاڵم ناتهواوه، و دهستماندایهسهقهت
تهنیابۆروونکردنهوه دیاردهیه.ههوڵمداوهبێالیهنهو ئائینییان ئوستوورهییو
لهههربابهتێکئاماژهبهچهندخاڵیسهرهکیبکهمکهلهکتیبهکانیدیکهشدابوونیان
و راستییەکان سەر هەڵدەگەڕێتەوە لێ بەشێک فولکلۆری که جێئاماژەیه ههیه.

باوەڕەکانیئایینیکەلەپێشوودابرەویانهەبووە.
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نمونهیئوستوورهیی

چیرۆکیمهڵگجهمشێر
بهپێمهتهڵیمهڵگجهمشێر)کهپوختهکهیدهگێڕمهوه(کهیوانوویهکبووکهدوو
و گهورهتره مهڵگجهمشێر که بووه مهڵگمامهی و مهڵگجهمشێر بهناوگهلی کوڕ
لهشوێنێکینادیاریدیلبووهکهبرایگچکهتر؛واتهمهڵگمامهیلهدایکیدهپرسێت:
ههست مهڵگمامهی که دهگێڕێتهوه بۆ چیرۆکێکی کهیوانوو ههیه؟ برام ئهمن ئایا

بهبوونیبرادهرێکدهکا.

تێ بێنین:
ئهی دهپرسێت: لههورمهزد زهردهشــت - ایران اساطیر در -پژوهشی لهکتیبی
پارێزگار؛ ئهی مادی؛ جیهانی داداری ئهی بهخش؛ فراوانی مینۆی ئهی هورمهزد؛
ئهتۆ که کرد وهتووێژی کهس کامین لهگهڵ را یهکهم زهردهشتم، که لهمن جگه

هورمهزدی؟....
خۆشدیمهن به«جهمی« لهگوناح؛ خۆپارێز زهردهشتی ئهی داوهتــهوه: وهاڵمی
که وهتوومه لهخهڵکان ئــهودا لهگهڵ یهکهم کرد؛ ئیبرازم زۆر رانگهلی خــاوهن و
منهورمهزدم.لهدریژهیمهتهڵهکهرووندهبێتهوهکهدایکیمهڵگجهمشێرلهگهڵ
دێوێکپهیوهندییههیهکهلهمهرمهترسیلهمهڵگجهمشێرناتوانێتبهئاشکراببێته
ژنێولهالێکیدیکهدامهڵگجهمشێربهزۆرهملیقهبوڵدهکادایکیخۆیبخوازێت،
بۆیهدهلهسهیهکدهکهنودایکیمهڵگجهمشێرشهوێکلێدهپرسێ:رازیقودرهت
و پشتمدایه لهنێو که موویهکه تاره دهڵێت: مهڵگجهمشێر و چییه؟ تۆ زانایی و
بههاریکارییدێوهکهو لهخهودا پێیدهبهستمهوه.جاکهیوانوو ئههریمهن دێوو
ههربهموویخۆدیمهڵگجهمشێردهستوپێیدهبهستنهوهولهچاڵێکدادهخهن.
لهکوتاییمهتهڵهکهههرئهممهڵگمامهیهکهلهزهماوهندیکهیوانووودێوهکهبهدی
دهبێته لهنوو سهر مهڵگجهمشێر و دهکا رزگــار چاڵه لهو مهڵگجهمشێر هاتووه

گهورهیبنهماڵه.
ئهگهرسهرنجیچیرۆکی»یهمه«یانجهمشیدلهئهساتیریکۆنیئێرانیبکهین؛
رێکههرلهسهرئهمئهساسهیهوجهمشیددوایئهوهیکهفهڕههیئیزهدیلێدوور
دهبێتهوهماوهی13زستانلهبهندیخانهیهکهووهکوودێووجنژیانبهسهردهبا.
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نمونهیئوستوورهییورهوانناسیانه:
 agirmelüç ئاگرمه لؤچ

جۆرهرهشۆڵهیهكهبهڕهنگیبووروبهلهکیبریقهونی؛كهسكوئهرخهوانیشههیه
وبهقهدسیروودهبێودهمهالسكهیمهالنیتردهكاتهوهوپهلوپۆیلهزستانداپڕ
لهخاڵیسپیدهبێت،جووچكیگچكوباڵینووكتیژودهندووكیدرێژوتیژهو
بهكۆمهڵولهپۆلیگهورهداههڵدهفڕنوجۆرینێرینهیقهڵهوترهوكوللهدهخوات.
لهزاراوهکانیدیکهیکوردیکۆمهڵێکناویجۆراوجۆریههیهوهکوو:ئاگرمهلؤچ؛
ئودرمهلیچ؛ ئایلهمهن؛ ئایرهمهل؛ ئاگرهمهلیچ؛ ئاگرهمهلووچ؛ ئاگرمهلیچ؛ ئاگرمهلووچ؛
ئهیرهمهل؛تؤخوهرگه؛تهیتۆك؛تیتك؛تیتڵ؛تیتی؛خهزایی؛رهشۆڵه؛رهشۆڵی؛رێشۆڵ؛
رێشۆڵه؛ریشۆڵه؛رێشۆڵی؛رهشیله؛رهشێڵه؛سوێروو؛سیاكهرك؛سێروو؛سیروو؛
سیهكهرك؛شاروور؛شالوور؛شالوول؛شاوو؛شالوویل؛شالیل؛عالهمهن؛عاینهمهل؛
عهینهمهل؛غهزایی؛قازاڵخ؛قازاڵخی؛قازهاڵخ؛کهشوشکه؛کهشۆیله؛گاوانی؛مرچۆڵه؛
مرچیلهولهفارسیداسارsarپێدهڵێنئهممهلهدۆژمنیكولهيه.لهفهرههنگی

كوردئهفسانهیهكبۆدروستبووهكهدهڵێن:
به لهكوتائیمانگیگواڵنكولهزۆرتــرهو بهتایبهت بارانیو لهوهرزیكهم
گهلهوههێرشئهبنهسهركشتوكاڵودارودهوهنوگژوگیارووتئهكهنهوهبۆیه
خهڵكیهككهسكهزاتداروپڕتاقهتوههروههادهسودهمپاكبێتوچاویهێز

نهبێتودروونهكاههڵدهبژێرنوپێئهڵێنكه:
ئهبێوشیاربوویتوكهسنهزانێتبۆكوێوبۆچێدهچیت،ئهبێبێوچانهوه
بچیتوسهرجهملهماوهیسێرۆژوتاقێكبچیتوسێرۆژوتاقێكیشبێتهوه
كهئهبێتهههفترۆژوكاتیهاوردنیئاویئاگرمهلؤچ؛نابێئهمگۆزهیهكهئاوی
تێدایهبهزهویدابنیتوناشێبهرهودوایخۆتبنواڕیت.كهگهیشتهئاواییخۆی؛
لهچیایهكرووتیئهكهنوبهتوولیههناریانههنجیرلێدهدهنوئهویشلهئاوی

گۆزهكهمشتێپڕدهكاوبهرهوئاسمانفڕیئهداتوهاواردهكا:
تائاگرمهلؤچبهگهلهوبێتوكولهكانبخوات.ئهوهیكه ئاگرمهلؤچهــاوار...
شایانهئاماژهیپێبكهمئهمهیهكهباڵندهیئاگرمهلؤچلهقهراخیچۆمورووبارهكاندا

دهژێتولهپارێزگایكرماشانومهڵبهندی-سراوسهحنه-ئهممهلهزۆره.
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نــهوهدوســێسااڵن كهلهتهمهنی باوكم دهمــی له خـــووارووه ئــهمرهوایــهتــهی
فهوتاوهوهرگرتوومهكهباسیئهمرووداوهلهگوندی-قهاڵێههرهسهم-دهكات.
ئاواكهئهوبۆمدهرخستئهوكاتهكهمنداڵبووهكولهبهفراوانیهێرشكردووته
سهركشتوكاڵێئهمناوچهیهوپیاوێكبهناوی»بوزرگ«ههڵبژێردراوبۆهێنانی
ئاوئاگرمهلؤچلهوكاتهكهبوزرگلهڕێبووهكولهتهنانهتچیخودهوارهكــانو
رهشماڵهكانیانیشخواردبوو.لهگهڕانهوهیبوزرگبۆقهاڵیههرهسهمئهویانبرده
سهرقهاڵكهورووتیانكردوتوولیلێدهدانبهمجۆرهكهخوێنلهسهروپشتی
بهڕێكهوتوئهویشلهئاویگۆزهكهمشتیپڕئهكردوبهرهوئاسمانفڕیئهدا
له مهڵبهنده ئهم ئاسمانی دوایچهندخۆلێك هاوار. ئاگرمهلؤچ دهكرد: هاواری و
بهرئاگرمهلؤچتاریكبوووكولهیانتێكدان.زۆربهێخهڵكیقهاڵیههرهسهمئهم

رووداوهلهبیریانه.
تێ بێنین: 

یهكبابهتلهمباوهڕهزهقترهلهناوهڕۆكهكهیهئهمهشئهوهیهكهئهبێلهههفت
رۆژكوتائیبێتوژمارهیههفتلهالیكوردانژمارهیكیموقهدهسهوهههروهها
لێ بچووكێ كولهی ئهگهییتو كولهدوایههفترۆژ تۆخمی زانیاریهكان پێ به
دهرئهكهوێتبۆیهكولهلهههرمهڵبهندێكبداتزۆرتروزۆرترئهبێتهوه.ههروهها
ئهشێبهتوولیههناریانههنجیرتوولیبدهنكهسهرنجراكیشهئهمدوومیوهیهله
فهرههنگیكوردهواریداتهقهدۆسیانههیهبهتایبهتلهنێویارستان.ههروههاخوێنهر
وبێسهریئهمرێوایهتهدهکهوێتهیادیسهفهریسیاوهخشبۆواڵتیئهپاختهربۆ
پهیداکردنیکهیخهسرهوکهئهوێبنێرێتهوهئێرانبۆئهوهیکهببێتهپاشاوقڕانو
پهتایواڵتبچهڵکهنبکا،لهمسهفهرهداکۆمهڵێکباڵندهرێنوێنیسیاوهخشدهکهن
یانکهڵکوهرگرتنیرۆستهملهکاتیتهنگانهوناچاریکهپهڕێکلهباڵیسیمورغ
هیچ ئاگرمهلؤچ ئاوی كه وایه راستهكهی دهگــا. بهفریای سیمورغ و دهسووتێنێ
حكمهتیكینییهوئهمههموودابونهریتودهستوورههیچپهیوهندییكیبهچۆنییهتی

كارهكهوهنييهوهۆكاریزانستيیههیهكهبهكورتیئاماژهیپێدهكهین.
ئاگرمهلؤچلهراستیداخولیاویدهنگیئاوهوبۆیهلهههرشوێنێكئاویبهخوڕ
بێتلهوێدادهژێتومنلهسهرئهمباوهڕهمكهئهممهلهبهدریژائیمێژووفێری

ئهمكارهبووه.
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ههرواكهدهزانینلهههركوێئێنسانیوهرزێرودامپهروهردهژێتمهلوموور
و دهرچــووه لهماڵ هێنان ئاو بۆ مــرۆڤ كه كاتێك و ئهبێت زۆر جانهوهریش و
چووهتهسهركانیوئاویلهگۆزهیاكونهیكردووهوبهرهوماڵهاتووه،ئاوی
سهرشانیئهمكهسهشڵقهشڵقیكردووهودهنگیكیمۆسیقائيیههبووهكهئهم
دهنگهئاگرمهلؤچخولیاویخۆیكردووهولهپێئهممووزیكههاتۆتهنێوگوندهكهی
ودیوهكهلهمدهڤهرهپهخشهومهلوموورزۆرهولهوێخۆراكیزۆریدهست
كهوتووهودوائیشگهڕاوهتهنێوهێالنهیخۆیكهلهئاوائیدووربووهوورده

وردهگهيشتووتهئهمقۆناخهكهبهئێمهیگهێشتووه.
نموونهیكیترباڵندهیكهكهلهشاخیئافریقادهژێتوبه-ههسهڵخۆر-بهناوبانگه
و پێخۆشه ههسهڵی مهله ئهم بووه. دروست لهسهری فیلمێك كورته تهنانهت و
چۆنكهخۆیتهوانیبهگژداچوونهوهیمێشهنگوێنینییهلهههركوێئینسانێكبينينێ
كهندووی دهیباتهسهر وبهوردی راێدهكیشێت بۆخۆی باڵهوازی و زیتهزیت به
ههسهڵوخۆیلهدوورارادهوهستیودوایئهوهیكهئێنسانكاریتهواوبووو
مێشهنگوێنهكانیههڵترازاندهچێتهسهركهندووهكانوبهشیخۆیلێوهردهگرێ.
ههمئینسانبۆئهمباڵندهناسراوهیهوههمئهممهلهبۆئینسان.نازانملهئافریقا
مرۆڤی كه ئهمهیه دیاردهیه كه ئهوهێ بهاڵم مهلهچۆنه بهم دابونهریتسهبارهت
رۆژههاڵتیناوێنبهگشتیههمووشتێكلهدهاڵقهێئائینیخۆیهوهسهیردهكابۆیه

دهستووروقانوونیبۆههمووشتێكیسرۆشتیداناوهكهجیسهرسوڕمانه.

لهدایكبوونیمنداڵ
لهباشووریرۆژههاڵتههندیكبیروباوهڕیباشوخهراپههیهكهبهنیسبهتی
كچوكوڕئهگوڕدرێتبهاڵمبهگشتیلهسهریهكرێبازن.لهوانهیهكهكاتێكمنداڵ
لهدایكئهبێتبهتایبهتئهگهرلهرهشماڵبێت؛چێخێكلهچوواردهوریژنیپابهمانگ
دهكیشنومنداڵهكهلهتۆتۆیكۆڵپێچكkolpêçikدهپێچنوبهخهڵۆزههنیمنداڵهكه
رهشدهكهنوههروههابهههویرسهرلووتوگوێچكهیههویریدهكهنوباوهڕیان
لهمكارهوایهكهمنداڵهكهتووشیرووڕهشیوناكووكینابێتوبۆئهوهههویرله
لووتوگوێچكهیئهدهنكهلهمدووشوێنهمۆیشیننهبێت.ههروههائهوژووره
كهمنداڵودایكتێدادهخهونبهخهڵۆزخهتیچوواردیوارهكهدهكیشنولهسهر

ئهمباوهرهنكه-چاویبهد-لێیانكاریگهرنهبێت.پهندێكههیهكهئهڵێ:
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-كوڕرهشێخاسه-كهوادیارهئهمنهریتهئاماژهبهمپهندهدهكا.ههروهها
بهسورمهچاووبرۆیمنداڵهكهدهڕهژنودواییهكههوتهكهنهینووكیمنداڵهكه
بهرزئهبێتبهددانئهقرتێننوباوهڕیانوایهكهئهممنداڵهئاوههادڕندهوزاتدار
ئهبێت.دوایئهمهئاشێكدروستئهكرێتكهدانهكواڵنهdanekwilaneیپێدهڵێن
وبریتیهلهگهنموجوێوماشوكهشككهئهیكۆڵێننوئهیدهنبهخزمودهراوسێ.
النكۆڵهیمنداڵهكهلهههندێكشوێنجیاوازهبهاڵمبهگشتیلهسهریهكرێبازهو
ئهوهشبۆالواندنیمنداڵهوبهس.بهاڵملهزۆربهیگوندهكانجۆرهبافهمهنییككه
پانائییئهگهئێتهدووئهنگۆستبهرهنگیرهشوسپێدەچێننومۆرهیكیبهرهنگی
كهوكهكوژهكkwijekیپێدهڵێنلهگهڵچوویداریبادامیانتاویtawîئاڵقه
له ئــهوهێكهچاویبهد ئاوێزاندهكــهنبۆ لهسهراڵنكۆڵهێمنداڵهكه دهكــهنو
منداڵهكهكاریگهرنهبێت.منداڵكهتهمهنیگهیشتهشهشمانگمۆیدهتاشنوبه
قهدوهزنیئهممۆوهپارهێسهرفیخواردهمهنییكدهكرێتوئهدهنبهخهڵكان.
و راوستا؛ پێ سهر له واتــه كرد پاپا منداڵ و ساڵ یهك گهیشته منداڵ تهمهنی
وردهوردهفێریرێكردنبوو،دهرزیلهیهكلهبهرپێیمنداڵهكهدهشكێننولهسهر
ئهمباوهڕهنكهئاوههاچاویبهددهرزیلهیلێبچێتوئاشێكدروستئهكرێتكه

پاڕووكانهparûkaneیپێئهڵێنوبهخزمودراوسێئهدهن.
تێ بێنین:

لهنۆكونێسكورشتهوكهشكو پاڕووكانهشوهكدێیانڕووكانهبریتیه
سهوزی.ئهوهێكهشیاوهئاماژهێپێبكهمئهمهیهكهئهممهراسیمهتهنیابۆمنداڵی
كوڕبهڕێوهدهچێتوبۆكچئاواكارگهلیناكهنوههروههاکهدهزانینکهرهستهی
میترایی خۆراکی به سهرجهم که وهردهگرێت لهسرۆشت خۆراکه ئهم بنهڕهتیی

بهناوبانگهوبێگومانپێشنهیدهگاتهسهردهمیمیترائیسم.
ئهوكاتهكهمنداڵبهباشیفێریرێكردنبووكهالنیكهمدوویانسێسااڵنه
لهپاڵكێفوداریئهنێنوخۆیانلێدوورئهكهنهوهوبانگیدهكهنكهبێتهماڵ.
ئهمكاتههیچكهسێكیارمهتیمنداڵهكهنادێتتهنانهتئهگهربكهوێتولهشیزامار
بێت.پێویستهكهمنداڵخۆیلهسهرپێیخۆیلهكێفبێتهخواروبێتهالیئهوانكه
نیشانهیزاتداریوتهواناییمنداڵهكهیه.بهڕێزكاكهاشمكاكهئیلهكتێبی-كورد
وچهندبابهتێكیمێژوویی-كهكتێبیكیزۆربهنرخهلهالپهڕهی174ئهمكتیبه
دهقیكیلهكتێبی-العراققدیماوحدیث،نفسلمصدر-الپهرهی210وائهگێڕێتهوه:
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كه )علیغربی( ــهزای ق دهبـــارهی الحسنی( مێژوونووس)عبدالرزاق مامۆستای
ئهكهوێتهنێوانعمارهوكوتنووسیویه:لهعهلیغهربیدابونهریتێكههیهلههیچكام

شارۆچكهكانیعێراقدانییهئهویشئهوهیه:
بۆ پشتكۆ؛ به ناسراو –كوردستان- ئێران شاخهكانی دهنێرنه ساوایان منداڵی
الیدایان،پاشئهوهیتهمهنیگهورهبووئهیگێڕنهوهبۆالیكهسوكاریوشوێنی
لهدایكبوونی.ناوچهیپشتكۆبریتیهلهمهڵبهندهشاخاوییهكانیئیالمولوڕستان
وكوردهكانینیشتهجیلهعهلیغهربیوعهلیشهرقیلهبنهڕهتهوهخهڵكیپارێزگای

ئیالمولوڕستانن.
كه çilebir یانچلهبڕ  çilewirمنداڵچلهوڕ كردنی پــهروهرده له بابهتیكیتر 

ئاوههایه:
هێشتا كه دراوســێ منداڵی دوو ئهگهر كه ــاوهڕهن ب ئهم لهسهر بهعام خهڵك
تهمهنیانبهچلرۆژنهگهیشتووهدهنگیگریانییهكترانببیستنیانقسهیناحهزله
الیهنیدایكانببیستن؛ئهوهێكهزووترتهمهنیئهگهیتهچلرۆژئهمرێتبۆیهباوگ
ودایكئهچنهالیدوعانووسودوعای»چلهبڕ«دهكهنئهگهرمنداڵلهمقهیرانه
دهرچووئاشێگدروستئهكهنكه»چلهبڕانه«یپێئهڵێنوبهخهڵكانئهدهن.

تێ بێنین:
سهبارهتبهچلهبڕدهتوانینئاماژهبهوهبکهینكهئهڵێنچلهكاریگهرییلهسهر
مهڕومااڵتیشههیهههروههالهسهرئهمباوهڕهنكهنابێههتاچلرۆژزارۆكهكه
بهتهنیاجێبهێڵێنچۆنكهدێوزارۆكهكهئهدزێتومنداڵیخۆیلهالنكۆڵهدائهنێت.
ئهم لهسهر بهناوبانگن؛ جیهاندا له مۆنگۆل ناوی به ئێسته كه مندااڵنه ئهم رهنگه
باوهڕهبێتچۆنكهههموویئهممۆنگۆالنهیهكسرۆشتویهكرۆمهتیانههیه.
باوهڕیخهڵك،دێو به ئهندامبێت ههروههائهگهرمنداڵێك-نهوهكام-یانكهم
جێبهجیانكردووه.ههروههامنداڵی-كهزاڵ-واتهئهومنداڵهكهمۆیسپێیههیه
دونیاشدا دیکهی نهتهوهکانی لهنێو ئهژماریچل  دێــوه. تۆخمارهی رهگــهزهوه له
ئهژمارێکیموقهدهسهبهتایبهتکهرۆژههاڵتناسانیشئاماژهیانبهمئهژمارهکردنه:
چلهنشینی؛عێڵمیریازهت؛سووفیگهری...هتد.بۆنمونهدهربارهینهخۆشیهاری
وئاتهشهبهپێزانستیسهردهمڤایرۆسیئهمنهخۆشیهدوایچلرۆژکاریگهریی

خۆیجێبهجێدهکات.
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bûbilênîسهبارهتبهنهخۆشیهكانیمندااڵنیبچووكبهرچاوترینیانبووبڵێنی
یهكهجۆرهبهلهفیڕهیكاریگهره.ئهمنهخۆشیلهحهقیقهتدالهبهربۆنیجۆرهدارێكه
كهسرێنجگsirêncigیپێئهڵێن.ئهمدارهلهوهرزهكانیساڵولهنێوزستانیش
بۆنیكیتۆندیلێههڵدهستیوئهگهرلهمدهڤهرهزارۆكێكههبێ؛نهخۆشیدهكا
بهاڵمخهڵكبهعامئهوهنازانن.شێوهیدهرمانیئهمنهخۆشیهوایهكهئهچنهالی
مهالیدوعانووسوكهڵهشێرێكئهدهنهمهالومهالسهریكهڵهشێرئهبڕێتوبه
خۆێنیكهلهشێرهكهلهسهرقاغهزدوعادهنووسێوئهبێئهمدوعایهلهقهبرستانێك

دوورلهزێدوماوایمنداڵهكهچاڵبكرێت.
تێ بێنین:

ئهوهیکهدیاریهکهڵهشێرنومادیئائینیمیترائیسمهوههاڵتنوئاوابوونیخۆر
مزگانیداوهولهئائینیمێهری؛خۆرلهکاتیههاڵتنههموونهخۆشیوئافهتێک
مهزنی ههره پێگهیهکی رووداوه ئهم دهری مزگێنی وهکوو کهڵهشێر و تێکداوه
ههیهوههرئهو)سرۆش(بووهکهلهفارسیدابووهته:خورووس.بۆیهکهڵهشێر
لهفهرههنگیکوردیداجێگهوپێگهئیکیتایبهتیههیهوتهنانهتلهئائینییارسانبۆ
سازکردنیخۆراکینهواڵهکهبهخۆراکیمیتراییشبهناوبانگهکهڵهشێرقوربانی
دهکرێتودارۆچکهیسرێنجگوئهرجنلهئائینیمێهریدژیئههوهرهیانهۆر
بابهته بهم ئاماژه دهرمانهکه ئهنجامی چۆنیهتیی و نهریته ئهم رهنگه خۆره. یان
ئائینیهبکات.نهتهنیابۆدهرمانیبووبڵێنیکهبۆدهرمانیچهندنهخۆشیدیکهشدا
کهپهیوهندییبهدارۆچکهودهوهنهوهههیهگۆشتوخوێنیکهڵهشێرکهرهستهی
نهخۆشیهکان کهسهیری قڕنقاز؛شیربردێ. دهرمانیچهویشی؛ وهکوو سهرهکیه
دهکهینههموویانپهیوهندیانبهسرۆشتودارودهوهنهوهههیهکهئهمدارو

دارۆچکانهلهئائینیمێهریدژیئههوهرولهڕێزیئههریمهنان.

نمونهیمێژوویی-ئهدهبی
sûsigسووسـگ

ئهمباڵندهیهلهكهوكدهچێبهاڵمرهنگیلهكهوككاڵترهوجهسهیشیگهورهتره
ودهنووكوپایئهمباڵندهیهوهككهوكسوورنییهوقاسپهقاسپناكاولهفارسیدا
»تهیهوو«یپێئهڵێن.لهڕاستیداسووسگوكهوكههرلهسهریهكرهگهزنبهاڵم
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بهپێكهشوههواوئهردوژینگه،رهنگیانگۆڕاوه.دهتوانینبڵێنسووسگ؛كهوكی
گهرمیانوخۆرهتاوهولهجیاییقاسپه،سووسووئهخوێنی.

باوهڕێكسهبارهتبهدهنگورهنگودهندووكوپێئهمباڵندهیهههیهكهئهڵێ:
یهكێلهشازایهكان-ئیمامهكان-بهدهستیدۆژمنبریندارئهبێولهبنیداری
له لێڕهوارهكه لهقهراخی دۆژمن قهراوڵهكانی دهكا. ههشار خۆی keykimكهیكم
دۆیئهودادهگهڕنوئهویاندهستناكهوی.لهمكاتهكهوكێكدێتودهندووكو
پێیخۆیبهخوێنیئهمشازایهرهنگیندهكاوئهچێتهسهردارهكهوگارهگاردهكا.
هاوكاتسووسگێدێتوبهرزترلهكهوكهكهسووسوودهكاوئهگێنێكهسوو

-بهیانی-بێنهوه.
لەكورته و دهزانین باش كاری به كردنیكهوك كهباب و بۆیهخهڵككوشتن

بهیتێكدهڵێن:
- كه وك بگر كه واو كه     سووسـگ وڵ كه   سوواو كه  - 

تێ بێنین:
لهچیرۆکهکۆنهکانیناوچهیزهنگنهکورتهچیرۆکێکبهنێوی–موختارۆ-ههیهکه
رهنگهههرئهو)موختاریسهقهفی(هبێتکهبهالیهندارییئیمامحوسهین)د.خ(سهری
لهبنهڕهتهوه که مهوالیهکان)ئهوکوردانهی له لهشکهریموختار ههڵداوزۆرینهی
لهئێڵیزهنگنهیکهرکووکیبوونوبه»بهنیئهسعهد«بهناوبانگبوونهکهبهشێک
لێیانلهشۆڕشیئیمامحوسهینیشبهشداربوونه(بوونه.لهبهشێکلهچیرۆکهکه
ئاماژهبهشهڕێکدهکرێتکهلهوێداموختارۆبرینداردهبێتولهبنیدارێکخۆی
ههشاردهکاورۆژانهسووسکێگدێتوخۆیبهدهستهوهدهداوموختارۆکهبابی

دهکاوئاوایهکهنامرێت.
باوهڕێكتربۆدهرمانیبهردیگورچیله»سنگكلیه«وبهردیمێزڵدانه»سنگ
مثانه«یه.سهنگدانیسووسگیانكهوكدێننوپێستهكهیناویكهوشكوبه
رهنگیزهردهدهردێننووشكێدهكهنودوایئهمهیانلهئاودائهیكۆڵێننیانههر
وائهیخۆنوكاریگهریههرهزۆریكیههیهبۆدهرمانیئهمدهرده.بهومهرجهكه

لهماوهێسێرۆژ؛ئهویشبهیانانبهرلهوهێنانیبهیانیبخوردرێت؛بێخۆن.
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تێ بێنین:
هۆكاریزانستیئهمجۆرهدهرمانهوایهكهپێستیسهنگدانیئهمباڵندهیهزۆرتاڵه
وئاوهكهشتاڵوزهردئهكاتهو.كاتیبهیانی،بهدهنهێشتاخۆڕاگرنییهوبهواتای
زانستی»بااڵنس«نییه،بۆیهكاتیخواردنهوهیئهمدهرمانه؛بۆئهوهێكهكاریگهری
له بهزوو نهداتهوه،زوو لێك بهدهن نهبێتوهۆرمونهكانی لهش لهسهر خهراپهی
مێزڵدان. و گورچیله بهردی رۆخاندنی هۆی وئهبێته ئــهڕوات مێزڵداندا و گورچیله
له بخۆردرێت، بهیانی له كه كاتێك و دهكات كاریسهفرا ناوێنیسهنگدان پێستی
گورچیلهومێزڵداندائهڕواتوبهردیگورچیلهومێزڵدانئهگهرلهسهربنهمایقڵس
یانئاههكبێت؛ئهمخۆراكهوهكووتێزاوهوبۆنیانیلێكئهداتهووردهوردهلهئهم

ئهندامانهدهرئهچێت.
-ئهبووعهلیسینا-پزیشكوفهیلهسووفیئێرانیلهكتێبی)طب(جۆرهدهرمانێكبۆ
بهردیگورچیلهنووسیوهكهلهروویرهواڵهتهوهلهباسهكهیئیمهدهچێ.دهستووری
دهرمانیئهبووعهلیسینابهناوئاویئاسنداخ-آبآهنداغ-بهناوبانگهوئهڵێ:
-ئاردیبادامیتاڵئامێتهییهكپهرداخئاویساردبكهوشیشیئاسنیلهسهر
لێ تابوونیسووتهمهنی داینه ئامێتهكه له دوانــزهجار تا ههفت بكهو ئاگرسوور
ههڵدهستێوخهستبێتهوهكهئامێتهكهحازربووپێویستهیهكرۆژپێش،دواینانی
نێوهڕۆچشتێكنهخۆیههتابهیانیئهمڕۆوئهمبهرنامهیهبۆسێرۆژهوئهشێ

بهردهوامبێت.دوایرۆژیسێههم،تهندروستیدهستكهوتووه-.
هێشتایش بهداخهوه که دهکهنهوه دووپات زانست له بهشێک فولکلۆر بابهتهایی
وهکووباوهڕوخورافهچاویلێدهکهنهوهلهحاڵێکهوهئهگهرسرنجیانبدهینرێک
لهسهررێبازیزانستیهبۆنمونهئاماژهبهچهندبابهتلهسهرگیانلهبهراندهکهینکه

جگهلهوهیکهزانستیه؛بابهتیئهدهبیومێژووییوئائینیشدهگرێتهوه:

segسهگ
deĺگیانلهبهرێكیماڵییهولهمێژهوهیاریدهریمرۆڤبووه.میینهیسهگدهڵ
ترین ئهمهگ به زانیاریهكان؛سهگ بهپێ ئهڵێن. پێ gemalی گهماڵ نێرینهی و

حهیوانه.سهبارهتبهسهگباوهڕێكههیهكهئهڵێ:
ئهگهرخاوهنماڵنهخۆشبكهویوسهگیماڵچهنسهگیترلهدهوریخۆی

كووبكاتهوهوپێكهوهپاسبكهن،خاوهنماڵئهمرێت.
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تێ بێنین:
راستییهكهیوایهكهحهیوانهكان-ههستیشهشمیان-ههیهوزووترلهئینسان

ههستبهخهتهردهكهنورهنگهئهمباوهڕهئاماژهبهمتایبهتمهندیهبكا.
نان لهسهر ببێت،ههندێكخوێ ئهگهرسهگهار ئهڵێ: ترههیهكه باوهڕێك
دهكهنولهبهریدائهنێنوپێئهڵێن:بهحهقیئهمنانونمهكهئهگهرهاربوویته

گهردهنمانئازاكهوبڕۆ.ئهگهرسهگهكههاربێتئهچێت.
ئهمبابهتهلهزاریخوالێخۆشبووقودرهتدارابیئهگێڕمهوه:

-گهماڵێكمانههبووكهساڵههایساڵلهماڵیئێمهبوو،رۆژێكبیستمكهوهتیان
هاربووهخوالێخۆشبوودایكم؛ههندێكخوێلهسهرنانیكردوپێوهتیبهحهقی
ئهمنانونمهكهئهگهرهاربوویتهبڕۆ.دوایچهندخولێكگهماڵهكهبهرێكهوت
وچوو.چهندرۆژپێچووكهبیستمانلهگوندیخواروویئێمهخهڵكانئهویان

كوشتووه.-
تێ بێنین:

راستیهكهیوایهكهخۆدیسهگوهههروههاگورگبۆئهوهیكههارنهبن،
چهندرۆژێكلهوهرزیبههارگژوگیادهخۆنوئهوهمبهچاویخۆمدیوه.ههروهها
دهڵێنكهئهگهرنانیداخبدهیتهسهگهاردهبێت.خهڵکبهعاملهسهرئهمباوهڕهن
کهنهخۆشیهاریجۆرێکهارووژاندنیشێتانهیهکهدێووجنلهرێگهیسهگهوه
بێت لهگۆشتیمردارخواردبوو بهومهرجهکهسهگ بهمرۆڤجێبهجێدهکهن
ودێوهکاندهبنهمێشۆڵهیهکوئهمخسڵهتهلهرێگهزتنیلهشیمرۆفجێبهجێ
دهبێتومێشۆڵهیسهگدهتوانێتنهخۆشیهارییانههرئهوهارووژاندنهجێبهجێ
بکاتبهاڵمتووشیکهسانێکدهبێتکهفرتوفێڵدهکهنولهگهڵخهڵکبهناڕاستی

ههڵسوکهوتدهکهن.
ئهمباوهڕهشلهبهشێکلهئهڤیستادائاماژهیپێکراوه.سهگلهئائینیزهردهشت
و چــوواردههــهم و سێنزهههم بهشی له تایبهتمهندییه. ههندێك خاوهنی بۆخۆی

پانزهههمیكتیبیوهندیدادنووسراوهكه:
-سهگحهیوانیكیمۆقهدهسهوئازاریئهمحهیوانهشایانیقهرهبووكردنهوهیه.
شهوانه تا خۆڵقاند ودێو ئفریته و گورگ دژی به گیانلهبهره ئهم ئههوورامهزدا

چاودێریكهریماڵومنداڵیمرۆڤبێت.
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)دروجناسوو(لهبهشیههفتمیوهندیدادئفریتیكیغهیبیومهترسیدارهكهله
جنازهیمردووهكاندهچێتوئهوانهناپاكدهكابۆدووركردنیئهمئفریتهئهبێ
سهگیكیسپیبهگوێزهردهوهلهنزیكیجنازهكهبێت،ههركاتكهچاویسهگ
بهمردووهكهبكهوێت؛دروجناسووئهبێتهمێشۆڵهیكولهجنازهكهدوورئهبێتو

بهرهوباكووردهڕوات.ئهمرووداوهبهسهگدیدبهناوبانگه-.
یانخهڵكبهگشتیلهسهرئهمباوهڕنكهسهگههفتگیانیههیه.لهراستیدا
وانییهبهڵكووسهگبۆخۆیههفتخسڵهتیههیهكهلهفهسڵیسێنزهههمیئهمكتیبه

-وهندیداد-بهندهكانیچلوچوواروچلوههفتئهڵێ:
-سهگههفتخسڵهتیههیهیهكهم؛وهكپێشهوایئائینیبنهمایسفرهئهخوات،
دووههم؛وهكپیاویجهنگكهرلهبهریههموانه،سێههم؛وهكوهرزێرژێرووریایه
چوارم؛وهكهۆزانڤانئاوازدهخوێنێت،پێنجموهكدزهۆگریتاریكیه،شهشموهك
منداڵبهنهینۆكیخۆیزهمینئهدڕێتوههوتموهكشهوگهردشهوانهدهگهڕێت-.

gwirgگورگ
گیانلهبهرێكیگۆشتخۆرهوماڵینابێتولهرهگهزهولهسهگدهچێیانباشتر
بڵێمسهگگیانلهبهرێكهلهرهگهزیگورگكهماڵیبووهتهوه.ژێنگهیگورگكێف
ودهرودهشتبهتایبهتقهراخیگوندهكانه.سهبارهتبهگورگ؛بیروباوهڕزۆره

لهوانهیهكه:
خهڵكیباشووریرۆژههاڵتبههێچشێوهیهكگورگیمێینهئازارنادهنونایكوژن
چۆنكهئهمكارهبهگوناحدهزانن.ههروههاگورگالیئێمهحهیوانیكیتهماكارو
دڕندهومزێڕهومهترسیانلهتاكهگورگزۆرترهتاكووگهلهگورگ،چۆنكهگورگ
حهیوانیكیتهماكارهولهئهنجامیكاریخۆیدڵسهردنابێتوبهردهوامه،ئهگهر
و ئهمێنن یهكتران بهتهمای كه ئــهوهێ لهبهر ناكهن كارێك هیچ بێن گهلهو به
خۆیاننادهنهبهرخهتهر،بهاڵمئهگهرتاكهگورگێكبێتهسهررانێكتهنانهتئهگهر
شووانوچهندسهگیشچاودێریرانهكهبكهن،هێرشئهباتهسهریانوبهناچار
ههرچهندهكهلهپهزوئاژهڵبكهوێتهبهرددانیئهدڕێوزامیكاریئهخاتهپێیان
ودڵنیایهكهالنیكهمدوویانسێلهوانهئهتووپنوالشهكهیانئهیخهندووری

ئاوائیودوائیئهتوانێلێیانبخوات.لهنێوخهڵكانباوهڕگهلیكههیهكهئهڵێ:
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ئهگهرسیپهالكیگورگبهومهرجهكهلهكاتیدهرهێنانیئاولێنهخواتهوه،
یانبهئاوشۆتۆشوینهدهنبهئافرهتانبخوردرێتئهمئافرهتهئاوهشوودهبێت.

بۆیهلهشیعرێکیفولکلۆردادهڵێن:
-کافر هه ێ کافر؛ بێ دین هه ێ بێ دین   شه رتوو به مه  پێد سؤیه ێ گورگ له  قین-

جگهلهوهئهگهركهسێككهسیپهالكیگورگیههبێتوگمێزیخۆیئامێتهیبكا
وبداتهژنێك؛ئهمژنهتهنیالهگهڵئهوكهسهپهیوهندیودهسلهمالندهكا.ههروهها
خهڵكزؤیهڵهzüyeleیگورگبۆكاریدهرمانبهباشدهزاننوئهمهیشئاوههایه
كهزؤیهڵهیگورگوشكێدهكهنودوائیبهدهسهاڕئارددهكرێتولهگهڵوهسمه
ئامێتهیئهكهنولهسهرسهریدهگرنوسهرئێشهوسهرانسیهباشئهكاتهوهو
ههروههابۆبڕشتوسوومایچاوبهباشێدهزانن.ئهگهرسرنجیجووتبوونهوهی
گورگوسهگبدهین؛سهگلهکاتیدهسانهاوکاتلهگهڵچهندگهماڵجووتدهبێت

بهاڵمگورگتهنیالهگهڵیهکنێرینهجووتدهبێت.
جگهلهوانه؛خهڵكبهعاملهسهرئهمباوهڕهنكهقاپیگورگبۆشهونهخونی

ووریایكهریباشه.
ههربۆیهشووانهكانوئهوانهیكهچاودێریمهڕومااڵتدهكهنبایخیههره

زۆرێكئهدهنهئهمبابهتهوقاپیگورگلهتۆتۆیساقوهنهکهیاندهبهستن.
تێ بێنین:

دروست گورگ پێستی له وگیوه كاڵش بهعام لهخهڵک کۆمهڵێک و شوانهکان
ئهكهنولهسهرئهمباوهڕهنكهئهگهرپێالوێكلهپێستیگورگلهپێبكهنوله
دۆیكارێكبچن،تانهگهیننهئاكامیكیباش؛دهسههڵگیرنیین،بۆئهوهیكهگورگ
بهیتی ئهم نابێت،رهنگه تاقهتیههیهوپشتسهرد ئهنجامیكاریخۆیزۆر له

فولکلۆرهئاماژهبهمتایبهتمهندیهبکاتکهدهڵیت:
كاڵشێ له پووْس گورگ كه م وه گیوه   شار وه شار گه ردم له شووْن بیوه 

یانبیستوومهكهههركهسمۆیگورگیلهالبێت،بچێتهههركۆرێكدابنیشی
ئهوكۆڕهتهفراوتوونائهبێت.رهنگهئهمشێعرهفولکلۆرهئاماژهبهمباوهرهبکاکه

دهڵێت:
)ئی به خت منه  چؤ به خت گورگه     وه  هه ر الێگ مه چم هه ر برنگاێ برنگه. 
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manĝaمانگا
ئاژهڵێكیشیریوقهڵهوهوخهڵكانجگهلهكهڵكوهرگرتنلهشیروگۆشتی،

بۆكاریجۆتیاریوكیشهوكوتهیخهرمانبهكاریدێنن.
جگهلهوانهسپڵیمانگابۆدهرمانیكهمخوێنیوبهرگیریلهگمێزكردنیمنداڵی

ساواكهبابیدهكهنوپێئهدهن.
تێ بێنین:

لهسپڵیمانگاوههرئاژهڵێكیتر-گۆلۆكوزوهۆرمونیدیۆرتیك-بهرفراوانه
وئهبێتههۆیبهرگیریلهگمێزكردنوخهستبوونیخوێن.ههروههاباوهڕێك

ترئهڵێ:
ئهگهرنهخۆشی»زووه«لهئهنگۆستیدهسترووبدات؛لهكونیلووتیمانگا

یانگووریبكهیتباشئهبێتهوه.
تێ بێنین:

رهنگهلهكونیلووتیمانگاوگوورولهچڵمهكهیداجۆرهئانزیمێكبێتكهئهبێته
هۆیتێكچوونیمیكرۆبیسازكهرینهخۆشی»زووه«.

بچێت گرتنی كهڵ كاتی له مانگا ئهگهر كه ئهوهیه مانگا به سهبارهت بابهتیتر
له ئهگهرگیای»مانگاوهكهڵ« بــاوهڕهنكه ئهم لهسهر نهبێت؛خهڵك وجۆتخواز
میینهیمانگادابنێن،مانگاكهڵئهگرێت.ههروههاكڵكوهرگرتنله»گؤئهساره«
كهلهفارسیدا»كرمیشهبتاب«یپێئهڵێنولهالیخهڵكانكاریكیزۆربابهو
باوهڕیانوایهكهئهگهرئهممهلهلهمێینهیمانگادابنێن،مانگاكهڵئهگرێت.گیای

مانگاوهكهڵوهكگیایچهویڕهورهنگیسووریتۆزكاڵه.

تێ بێنین:
راستیهكهیوایهكهئهمكارگهلههیچپهیوهندییكیبهگیای)مانگاوهكهڵ(یانمهلی
)گؤئهساره(وهنییهبهڵكووتهنیارهوڵیهاندهرییانههیه.رهنگهلهگیایمانگاوهكهڵ
جۆرهمادهیهكببێتكهئهبێتههۆیخوریكیمێینهیمانگاوهانبدرێتبۆئهوهی
كهجۆتخوازببێت.ههروههامهلیگـوئهسارهكهئهویشبهبۆنهیجموجولیخۆی

ئهبێتههاندهریمانگاكهجۆتخوازببێت.
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بابهتیتركڵكوهرگرتنلهگمێزیمانگابۆكاریرهنگڕهزیورهنگكاریهبهتایبهت
بۆمافۆرهومهوج.شێوهیكارهكهئاوههایهكهئاولهسهرقهزانیكیگهورهئهكۆڵێنن
وئهمرهنگانهكهلهسرۆشتداههیهوهكووروونیاس،تێكهاڵوێدهكهنورهنگڕهزی
دهستپێئهكرێت.ئهگهرگمێزیمانگابهتهنیتهنیابكۆڵێننرهنگیپرتهقاڵییان
نارنجیدهستئهكهوێوئهگهرئاوتێابكهنرهنگیزهردیكاڵدهستئهكهوێت.
بۆئهوهیكهرهنگهكهكاڵتروروونترببێتهوه»سیازاخ«كهبهجهوههرلیموویشبه

ناوبانگهوبهرگیداریوهنتێكهاڵوێئهكهنورهنگیكهسكبهدهستدینن.
تێ بێنین:

راستیهكهیوایهكهلهگمێزیههرئاژهڵێگرهنگدانهیكههیهولهگمێزیمانگا
لهبهرفراوانیگمێزهكهیئهمرهنگدانهیهشزۆرهوكاتیكۆاڵندنوخهستبوونهوه
رهنگیلهزهردونارنجیدهچێت.ههروههالهبهرههبوونی»ئاموونیاك«لهگمێز،
رهنگهكهههمگیرنهبێتبۆیه»سیازاخ«تێكهاڵویدهكهنكهجۆرهتێزاویكیكاڵه
وئهسهریئاموونیاككه»بازێك«هتێكئهداتورهنگهكهواڵتروشینترئهبێت
وئهمرهنگهقهتبهشۆشتنناگۆڕدرێتوبهردهوامه.ئهگهرههندێكگهاڵیداری
ئهگۆڕێتهسهر بێت؛رهنگهكه ئهمرهنگه تێكهاڵوی بهنیشكلێدهگرن »وهن«كه

رهنگیشینوئهگهرروونیاسیتێدابكهنئهبێتهرهنگیسووریشین.
ئهوهیكهشایانهباسیبكهمئهمهیهكهئهممافۆرومهوجانهكهبهمشێوهیه
نابێت پووتاریش ناگۆڕدرێت، قهت رهنگهكهیان كه لــهوهی جگه دهبێت؛ کفتکاری
چۆنكهلهگمێزیمانگائاموونیاكزۆرهوههرمهلوموورێكناتوانێتلهناوی
ئهممهوجومافۆرهدابژێتوئهبێتههۆیتێكچوونیئهسپێومووركهلهژیانی
كۆچهری،بهرفراوانه.ئاواكهكۆنینهناسانئهڵێن؛كۆنتهرینمافۆریجێهانمافۆری

»ههرسین«هكهزیاترله2000ساڵپێشنهیههیهوهێشتابهساقیماوهتهوه.
سهردهمی مێژووئیهكانی بابهته لهگهڵ پتهوی پهیوهندی ئهوانه ههموو رهنگه
زهردهشتهوهبێت.)ڤیلیامجۆنز(سهبارهتبهبهندییهكهمههتاچلوشهشمیكتیبی

»وهندیداد«ئهڵێ:
)زهردهشتلهئههوورامهزدائهپرسێت:ئهگهرمرۆڤێكدهستیبخواتهجنازهی

مرۆڤێمردوووناپاكبێت،چۆنئهتوانێتخۆیخاوێنبكا؟
وهاڵمئهدرێتهپێكه:ئهممرۆڤهئهبێلهشوێنیكیتایبهتودوورلهمهزداپهرهستان
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بمینێتوناتوانێتبهئاگروئاووخاكومانگاوداروپیاویخواپهرهستنزیك
لهشیخۆی ئهبێ نووشهو؛ دوای ببێت. تێپهڕ لهسهرێ نووشهو ههتا ببێتهوه

بهگمێزیمانگابشوورێت.(
یانلهبهندیههوتمیئهمكتیبهسهبارهتبهژنێككهزارۆكیمردوویهێناوهته

سهردونیادهنووسێت:
)مهزداپهرهستانئهبێههوشهیهکلهنێوخانووهكهسازبدهنوژنهكهلهگهڵ
به تێكهڵ مانگا گمێزی ژنه ئهم یهكهمخۆراكی دابنهن. تێدا خواردهمهنی ههندێك
خۆڵهمێشه،ئهمژنهدوایسێشهوئهبێلهشیخۆیلهگمێزیمانگابگرێتودوایی

بهئاوخۆیبشوورێت.(

لهبهشێكترلهمكتیبهسهبارهتبهپاقژكهرهكان»مۆتهههرات«ئهڵێ:
)لهشبهچووارشتپاكئهبێتهوه،یهكهم؛شۆشتنیلهشبهگمێزیمانگاوپهز
دووههم؛شۆشتنبهئاووگمێزیمانگاسێههم؛خوهندنیكهاڵمیئیزهد،چووارم؛

لێدانبهشهالخ(
سهبارهتبهمانگاوگمێزیمانگالهئهڤیستاباسزۆرهوههرئهوهندهبێژمكهبه

پێكتیبیوهندیدادههشتالهسهدیبوونهوهرهكانلهرهگهزیمانگایه.

aĺئاڵ
ئاڵیان–هاڵ-لهنێوفهرههنگیكوردهواریباوهڕێكیزۆربهقهوهته.خهڵك

بهگشتیئهڵێن:
ئاڵبوونهوهرێكینادیارییهكهدۆژمنیژنیزاورانهولهكاتیزایماندێتهسهر
زاورانودڵوجهگهریژنهكهئهخواتوئهبێتههۆیتێكچوونهوهیژنهكه.خهڵك
ههر له و ههیه پابهمانگدوودڵوجهگهری ژنی كه بــاوهڕهن لهسهرئهم بهعام

زایمانێكئهوهیكهپێسبووهلهگهڵمنداڵهكهدێتهدهر.
تێ بێنین:

ئاڵلهراستیدابوونهوهریكیخهیاڵییهوههروجوودینییه.ئهوهیكهشایانی
باسهئهمهیهكهئهڵێن»ئاڵ«كچیپهیغهمبهرێكبووهكهتووشیغهزهبیباوكێبووه
ولهبنهماڵهدهریانكردووهوههرئێستهشبهكچیماوهتهوهوسوێندیخواردووه



زمان و زار202

كهتۆڵهیخۆیلهژنیپابهمانگوزارۆكهكهیبكێشێت.بۆیهلهئاسمانهوهخول
ئهخواتولهههركوێكهژنێكپابهمانگبێتوكاتیزایمانییه،دێتهدهرگایماڵهكهی
ورائهوهستێوكاتێككهمنداڵهكههاتهسهردۆنیابهجارێكدڵوجهگهریژنهكه
ئهیباتهئاسمانوئهخوات.بۆیهئهوانهیكهچاودێریزاورانهكهدهكهن،خنجۆكێكله
ژێریجلوبهرگیخۆیانههشاردهكهنودوایپهیدابوونیمنداڵهكهزووبهزوودڵ
وجهگهریپێسبوویژنهكهلهژێریخاكههشاردهكهنولهسهرئهمباوهڕهن
كهئاڵنهیتوانیوهدڵوجهگهریزاورانهكهبباتهئاسمان.راستیهكهیوایهكهئهوهی
كهئهڵێندڵوجهگهریپێسبووه؛»جۆت«یان»كیسهیئامینۆن«هكهپێزهلهتۆی
ئهمكیسهیهپهروهردهئهبێتوهیچپهیوهندییكیبهدڵوجهگهریزاورانهوهنییهو

هیچگیانلهبهرێكدوودڵوجهگهرینییه.

لهنێولوڕهكانداباوهڕێكههیهكهئهڵێ:
بۆئهوهیكهئاڵسهرلێشێواوهبێتونهتوانێدڵوجهگهریزاورانهكهبیبات؛
ودڵ ببڕن ئهڵێنسهر پێ milewîی مڵهوی كه زهرد و رهنگیسوور به بزنێك
وجهگهرهكهیلهسهرستۆنیرهشماڵێكوالشهكهیلهبهرزاییكدابنهنتائاڵبه

راستیتێنهگهیكهكامدڵوجهگهریزاورانه.
باوهڕیكترئهڵێكهبۆئهوهیكهئاڵبهزاورانوزارۆكنزیكنهبێت؛یهك
بستچوویداریتاویویهکكهوچكهخوێودانهیكپێوازیسوورلهكیسهیهك
بكهنولهبهردهرگایرهشماڵبۆماوهیچلرۆژئاوێزانبكهنتائاڵپهالماری

زاورانوزارۆكنهبا.
ببێتهوه،رهسهنێككهرهنگی لهزاوراندوور ئاڵ ئهوهێ بۆ ئهڵێ: باوهڕیكیتر
رهشوسپێتێدابێتوچاكڵیلهسهربێتیانكهشیكهجۆرهرهسهنیكیپانهله
چوواردهوریزاورانداببهستنوسۆژنێكلهسهرسهروێنهكهیزاورانبدهنو

باوهڕیانوایهكهئاڵلهوهدهترسێت.
ههروههالهكاتیزایمانكهسهككهبهشیئاڵیههیهدێتولهچكهكهیخۆی

ئهبهستێتهسهریزاورانوباوهڕیانوایهكهدیئاڵدوورئهبێتهوه.
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نمونهیباریرهوانناسی-ئهدهبی

çemerîdirewچهمهریدرهو
چهمهریدرهویهكێكلهنهریتهكانیسرنجراكیشیكوردهوارییهكهبهداخهوه
نهناسیارماوهتهوه.ئهمنهریتهبریتیلهوهیهكهئهگهروهرزێرێكزاروزهویفراوانێك
ئهكهوێت. نهخۆش و ئهبێت داڵغه تووشی بكا درهوێ نهتوانێت دوایــی و بكاڵێت
خهڵكانبۆچارهسهركردنیئهمنهخۆشییهبهگهلهوهئهچنهسهرزهویهكهیوبۆی
نهخۆش و ئهچهرخێنن زهویهكهیهوه ناو له نهخۆشهكه دوایی و دهكهن دروێنهی
بهچاویخۆیئهبینێتكهمهزراكهیدرهوبووهوباشئهبێتهوه.هاوكاتلهگهڵ
دروێنهكردندههۆڵوزۆڕنایلێئهدهنوبهیتئهخوێننبهاڵمشێوهیبهیتهكان

قهتلهچهمهریناچێتوخهڵكانخۆیانلهقۆڕناگرن.

ziĺfزڵف
بهگشتیمۆیسهرینهچینراوهزڵفیپێئهڵێنوئهوهیكهچینراوهیهگیسپێ
ئهوهیكه ئهڵێنو پێ قاوی لهچكه؛ یان بهریسهروێن ئهكهوێته كه ئهوهی ئهڵێن.
كــوردهواری فهرههنگی له ئهڵێن. پێ پهلگی سهروێن؛ پشتی ئهكهوێته و چینراوه
لهسهر بهعام ئهخۆن.خهڵك پێ پیرۆزەوسوێندی دایك بهتایبهتگیسی گیس؛
بكهوێتهگرێ؛ زڵفی لهكاتیسهرشانهكردن ئازهو ئهگهركچی بــاوهڕهنكه ئهم

دهزگیرانێبۆدێت.ههربۆیهلهدێڕهشێعرێكدهڵێن:
-تاڵێ له زڵفت كه فتێیه سه گریه          وه گواڵو بشووره ێ، بگره ێ له خنیه- 

gûşziŕyanگووشزڕیان
خهڵكبهگشتیلهسهرئهمباوهڕهنكهئهگهرگوێكهسێكبزرنگێت،ناویئهبهن.
ئهگهرگوێراستبێت؛ناویبهباشیئهبهنوئهگهرگوێچهپبێت؛بهخهراپهناوی

ئهبهن.ههرلهسهرئهمباوهڕه،پهندیكیپێشنانئهڵێت:
-خه یر ئـوش خه یر وه رێید باێد -  واته ئه گه رناوم به باشی ئه به یت، تووشی خێروخۆشی ببوویت. 

manĝ gîryanمانگگیریان
تاریكی؛ ئهكهوێته مانگ كه كاته ئهو كه ــاوهڕهن ب ئهم لهسهر بهگشتی خهڵك
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دژمنانمانگیانگهمارۆداوه،بۆیهلهتهنكهكوتودههۆڵئهدهنتادژمنانببیستن
ومانگبهربدهن.ئهگهرمانگدێرئازادبكرێت،حاكمێكئهمرێت.

تێ بێنین: 
راستیهكهیوایهكهئهمهرووداویكیسرۆشتییهوكۆسووفوخۆسووفیناوه
وهیچپهیوهندیكیبهدژمنهوهنییه.رهنگهئهمباوهڕهلهسهردهمی-ئهبووڕهیحانی
بیروونی-دهستپێكرابێت.زانایبلیمهت»ئهبووڕهیحانیبیروونی«ئهستێرهناس
وحیسابزانیسهردهمیسهلجۆقیهكانبووهوپێشبینییكردووهكهمانگئهچێته
خۆسووفووایشدهبێت.شایسهلجۆقیكهئهمرووداوهینهدیووهتووڕهئهبێت

كهبۆچیمنتانئاگادارنهكردووه؟
ئهبووڕهیحانئهڵێ:بهڵێنتپێئهدهمكهبهچاویخۆتئهمرووداوهببینی.چهند
ساڵێكپێئهچێتوكوڕیشائهمرێتوشائازیهتباریكوڕهكهیهكهسهرلهنوو
بۆیه ههڵێدهستێنێت. لهخهو ناپرمێت دایهوكهس لهشیرینخهو خۆسووفهوشا
ئهبووڕهیحاندهستوورئهدابهخهڵكانكهلهسازودههۆڵبدهنتاکووشالهخهو
ههڵدهستێ.كاتێككهشابهتووڕهییلهخهوههڵدهستێوپرسیاردهكاكهچلێقهومانێكه؟

پێئهڵێنكهدژمنانمانگیانگهمارۆدانهوئهمانهویستیانهكهمانگئازادكهن.

wefrوهفر
وهفریانبهفرالیكوردانباێخیزۆره.ههرواكهدهزانینیهكهمبهفرناخوردرێت
چۆنكهئهبێتههۆینهخۆشی–قڕنقاز-بهاڵمبهفریئێاڵخانالیكوردانبهقیمهته
ولهزۆرینهیشێعریفولكلۆرئاماژهیپێدهكهن.راستییهكهیوایهبهفریئێاڵخان

ئستعارهیه.
بهفر لهكاتی بهفرخاڵۆیسهگهبۆیه بــاوهڕهنكه ئهم لهسهر خهڵكبهگشتی
بارینخۆراكیگهرمبهسهگهكانئهدهن.ههروههالهسهرئهمباوهڕهنكهدواین

بهفر؛بهفریدهرمانگهره.لهدێڕیكیشێعریفولكلۆردائهڵێن:
سه ونزه، سه ونزێگه له سه ر نساران          سفێد وه فرێگه شه فاێ بیامران

یان:
هه م خوداڕه یشته، هه م شویه ڵه ێ نؤری        هه م وه فْر كاوان له بیامر دؤری

یان:
بااڵد له وێنه ێ چناْر باخان             ناو مه مانه گه د، وه فْر ئێاڵخان 
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axûĺئاغووڵ
جۆرهدڕكێكهكهلهچهمهنزارهكانشینئهبێتوبه–شترخار-یشبهناوبانگه.
خهڵكبهگشتیئاغووڵبهباشیئهیكۆڵێننووهكئارهقلهشوشهئهكهنوبۆدهرمانی
بهردیمێزڵدانكهڵكیلێوهرئهگرن.ههروههائاغووڵلهگهڵخیاتهیگهنمهشامی
تێكهاڵودهكهنبۆدهرمانیبهردیگورچیله.خهڵكیشارهزووربۆدهرمانیئازاری
ریشاڵی قهیتهران، بــهڕهزا، گیاكانی له بۆرییهكانیمێز، مێزڵدان، ئــازاری گورچیله،

گهنمهشامی،بهشێوهیچالێنانكڵكوهردهگرن.

pizêپزێ
كه ئهوهێ بۆ پهز دهبێت. پهز بهتایبهت و رانومێگهل تووشی كه نهخۆشیكه
لهكاتیرێكردنومڵۆچهكردنسهریلهزهوییهوقچیخوێلهسهرزهوی
ئهگێڕێنێتوتووزوخاكیزهویئهچێتهقۆڕگێ؛تووشیئهمنهخۆشییهئهبێتو

بهباشیناتوانێتنهفهسبكیشێتوتووشیخنكاندهبێتودهمادهمقفهدهكا.
خهڵكبهگشتیبۆدهرمانیئهمنهخۆشییهتیكهچێوێككه-چووپزێ-پێئهڵێن
ولهراستیداساقهیوشكبوویگیایپاقازهیهلهملیاندهكهنوباشئهبنهوه.

تێ بێنین:
هۆكاریزانستیئهمدهرمانهئهوهیهكهگیایپاقازهگازیئتیلینوبۆتانی
ههیهووهكئاموونیاكتۆندهودهبێتههۆێئهوهیكهخڵتوخاكلهسێپهالكی

پهزبێتهدهرهوه.

perkamپهركام
پهركامیان»صرع«لهبهرنهبوونیانكهمبوونیكانزایسۆدیۆموپۆتاسیۆم
لهمێشكرووئهداتوچۆنكهئهمدووكانزایهخۆراكیسهرهكیمێشكه،مێشك
تووشیههلومهرجدهبێتومرۆڤدهكهوێتهسهرئهردوكهفلهدهمێدابهخۆڕ
دێتهخوار.خهڵكبهعاملهسهرئهمباوهڕهنكهپهركامدارتووشیجنومهاڵكهت
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ئهڵێنكهجنو وا ــداكڕێكدهكیشنو دهورێ لهچــووار بهچهقۆ بۆیه بــووه
مهاڵكهتلێدوورئهبێتهوه.

شێوهیهكآتربۆدهرمانیپهركامدارههیهكهدهقاودهقلهسهررێبازیزانستییه.
له ئهكهنو پهركامبووهرووت ئهوهیكهتووشی لهوهیكه بریتییه ئهوهش

خۆڵهمێشیبهڕۆدائهنێن.
تێ بێنین:

خهڵكبهعاموابیردهكهنكهجنومهاڵكهتلهئاگردهترسنوبهریدهدهن
بهاڵملهراستیداوانییهوئهمكارهبۆخۆیدهرمانیكیزانستییه.ههرواكهوهتمان
نهخۆشی–صرع-لهمهرنهبوونیانكهمبوونیكانزایسۆدیۆموپۆتاسیۆمله
مێشكرروئهداوخۆڵهمێشیبهڕۆیانههرسووتهمهنییكیتركهلهچێوبێت؛
پۆتاسیۆمیبێخهوشهولهشیپهركامدارلهبهرئارهقێككهلهكۆنیپێستیدێته
دهرلهگهڵئهمكانزایهئامێتهدهبێتوسهرلهنووجهزبیلهشدهبێتونۆقسانی

ئهمكانزایهلهلهشجۆبراندهبێتوپهركامداروهكپێشووباشئهبێتهوه.

کتیبناسی
1-زهڕینهوسیمینه/بهرگییهکهمئاکۆجهلیلیان/ئهنستیتیوتیکهلهپووری

کوردی،سلێمانی2009
2-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههمئاکۆجهلیلیان/ئهنستیتیوتیکهلهپووری

کوردی،سلێمانی2009
3-زهڕینهوسیمینه/بهرگیسێههمئاکۆجهلیلیان/ئهنستیتیوتیکهلهپووری

کوردی،سلێمانی2009
4-زهڕینهوسیمینه/بهرگیچوارمئاکۆجهلیلیان/ئهنستیتیوتیکهلهپووری

کوردی،سلێمانی2009
5-ههگبهوههوارگهئهیوبرۆستهم/چاپییهكهم.سلێمانی2003
6-تفسیراوستاج.د.دارمستتر،ترجمهد.موساجوان.چاپدوم.

انتشاراتدنیایکتاب
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7-کوردوچهندبابهتێکیمێژووییهاشمعاسیکاکهیی/چاپخانهیئارابخا،
كهركوك2006

8-تاریخایران/جلدسوم،قسمتاولاحسانیارشاتر/ترجمهحسنانوشه.
انتشاراتامیرکبیر1389

9-پژوهشیدراساتیرایرانمهردادبهار/چاپپنجم.انتشاراتآگاه1384

سنوورەیلخۆناوی
سارۆ هەرجــار ک نەبۆنێگ چیرووک سەر لە حەسەن شێرزاد ئەوخوەنین .1

دیریترەوکەینۆسینژیارجهانفەرد
هەڵگەردانوەکوردیخوارێن:

»ئانیساجەعفەریمێهر«
وەرجەبنیانانهەرباسێگ،هەوەجەسئێڕازەبارمەزوانکئێئەوخوەنینمنه،
لقێگلەشیکاریورەخنەیئەدەبیوەمانائاکادمیەگەیەونییە،بەڵکوگوزارشتێگە
لەئێحساسخوەملەبرابەرئێکوومەڵەچیرووکەوەناو)سەرەیلسەنگەال(.ئەمانێ
ئێهەوڵمنەلەزانیاریوئەزموونێگوەدریژاییفرەترلەنیمسەدەکلەناوێیا
سەرگەرمئەدەبوفکربۊمە،ئەودەرنییە،بێگومانوەلهونەرچیرووکیشایەیدەنە
وبەردەوامپەیوەندیداشتمەتامنیشلەوایژیاربکەمەیپەیکێگئڕارەساننپەیام
خوەموەخەڵکەیلێگککوروورەیانئەوڕەسیِنخوەیانوئەوڕەسانِندنیالەرێئەدەبەو
بۊە؛وەتایبەتژانرچیرووککئڕائیمەهونەرهاوردەوتازەیگبۊە.ئەوەگمن
هەوەجەمەلەیئەوخوەنینەبڕەسمەپێ،ئەودینئەوبەشنەنۊرسیایونەوەتریایەسە
کلەپشتکوومەپرۆژەئەدەبیەگەینۊسەرە.ئڕامنگرنگە،کوِوئەوپەیام،تم،مانا،
بەهاوئشارەیلەبۊمنەوکخەموکوروورەیئنسانپەروەرانەی»ژیار«بۊەکلە
ناوەڕووکگشتچیرووکەگانێیادیاریوبەرجەستەبۊنە،یانوەمانایترەکەوئەو
بوودە ئەوەگ هۊرشەی لە ها ئەدیبە ئێ ئەزموونسەرەتایی لەوای بۊمنەوک بەشە
تایبەتیشئنسان ناوێیانئنسان،مێحوەربوود؛وە لە خاون»جهانبینی«خوەیک
کوردکگیروودەیدیرووکێگپڕلەستەمکاریلەسەرهەرسێئاستناوخوەییو
هەرێمایەتیوناونەتەوەییبۊە،وەلێئێهەوڵئەدەبییەئەودەرەلەشوعارودرس

کردنکاراکترسوپرمەنوساڕووکیهەرئیدئۆلۆژیایرەسمیودژوەئازادی.
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شاعرفەرانسەوی»لوپسئارگوۆن«باوەڕێیەسەکهەرنۊسەرێگلەسەرەتایا
خوەی وەرجە بەرەی رێبەر و داهێنەر نۊسەرەیل دەمەپاسگانی و السایی ناچارە
بکەی،وەلێهاووەختیشباوەڕێیەسەکمەرجەتائەوپێکرێدخوەیلەژێر
هەژموونیئەوپێشەنگورێبەرەیلەدەربازبکەیوبوودەخاونخوەی.منلەیوا
ئۊشمک»ژیار«هەرلەسەرەتاوەخاونستایلودەنگرەسەنخوەیەوکۆپیهیچ
چیرووک نۊسێگترلەناِوناوەندئەدەبیکوردستانیوخارجینییە،وەیمانایەۊوە

قەرتلەناوکووشکوکاخهیچداهێنەرێگنیشتەجینەبۊە.
منکەمتاکوتلەنەخشەیداهێنانچیِننوولەباشوورورووژهەاڵتکوردستان
ئاگادارم،کشەپوولوجمشتئەدەبیێگهالەجمیانکئدعایپۆستمودڕنیزم،
تکنکیبازیوفۆرمالیزمکەی،ئەمانێفرەترگەمەیئاڵووزوتەمومژداروهەڵشکانن
زوانەوانییەکمنلەوایخوەنەِرئەدەبیاتوێڵوسەرگەردانەوکەیوهیچمانا،
پەیاموتمێگوەدینیەکەمکبوەێدەمەووەسەرژیانوکوومەڵوکوومەڵگەی
خوە ئڕا بــوود هەوڵێگ هاتێ ک گرم لەوەیش قــورب و رێز بێگومان خوەمان،
رزگارکردنلە»سانسۆر«وپۆلیسوسیخوڕەیلئەدەبی،وەلێدۊاجار»مانا«یش
گووڕیایەونریاسەزەۊەوکئیمەیکوردگرفتارئەوەیمنەلەشوونمانایگئڕابۊون
ومانورەوایەتبگەردیمن؛شەهرزادئاسا،رەوایەتلەپێناومانوپاوەگەزدان.
یان تکنیکبازی و فۆرمالیست رێ وە ک نییە نەسڵە ئــەو نموونەی »ژیــار«
تێکشکاننزوان،پشتلەماناوپەیامئنساندووستانەیخوەیبکەی،بیالبزانیمن

لەیئەوخوەنینەچماناوپەیاموجهانبینیێگدۊنیمنەو.
»نەبۊنێگ ک سارۆ دەیریرتەو کەی«

هەر ئەوناوچێین ئڕا دەرگائەوکەرێگە کلیل چیرووک، ناونیشان تایتل/ باوجی
تکستئەدەبیێگ،ککریەیفرەترنیشانەیگبوودئڕاگڕدانخەموئارزووبەردەنگ
تاکۆدوئەوشاریایلتکستەگەبۊنێدەو.منهەرلەئەوەڵەوتواسمبزانمئەو»نەبۊن«ـه
چەسک»سارۆ«،ککەسنادیارێگه،دەیریودیوانەکەی؟ئڕاوەچشتێگک

»بۊن«ێنییەشێتبوود؟کەیولەکوووچۊن؟
وەخت،ئیسەس،وەلێپیەڵناوێن،هەمویەردەیگوهەمیشبانانەکدراماو
و ناسنێد پێمان خوەی چیرووکبێژێگهک رەوایــەت چیرووکەگە، خود تراژدیێگە.
جیناو»من«کئڕائیمەقسەکەی،دیارنییەکییە.مۆنۆلۆگتاکەدەنگیێگەکهۊردە
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هۊردەووەلحەرەکەتئەودەنگا،ئیمەرەسیمنەو،راویچیرووکەگە،لنگەکەوش
ئنسانێگەکهیچناسنامەیشارستانیێگنەیرێتاشوونولوورورەوەندژیانێ
بۊنیمنەو.کەوشخوەیهەمزندانپاسوهەمیشپارێزەرێگەدژوەهەرچشتێگ

کزیانوەپێبڕەسنێ.
ــێــگــهوخـــــوازێلە ــێــاڵگــەکـــوڕجــوان ــەوکخــــاونپ ــن ــم ئــیــمــەدۊات���ررەســی
ســەردان ئڕا ئەوەیش بچوود، مەنەلی)باشوور( وەرەو کرماشان)رووژهەاڵتەو(
خوەیشکەگەیکتائێدەمەهیچدراماوملمالنیێگکرحوگەوهەرهەرچیرووێگە
تێیاوەدینیەکرێ.هونەریشێهائێرەکپالتوملمالنینەکەفتێیەسەدەسپێکو
نەناوڕاسونەیشپەرتخ،بەڵکوپەخشوباڵوبۊەسەسەرگشتچیرووکەگەیاک
یەیشەتکنیکێگەئڕائەوشوونکەفتنماجراوناوەڕووکچیرووکەگە.لەیوائیمەی
بەردەنگوەلخوِدچیرووکەگەیاهاوڕێیەوکەیتافرەترمەیلەوارەوبۊمنلهئەنجام
ئێرەوایەتوگەشتوگێاڵکهاوشانیەکترەکیمن.وەکوورەسیمن؟وەمەنزڵگای
خڕخواردنێگا بازنەی لە چیرووکەگە رەوەنــد و ریتم رەش! چارەنۊسێگ یان ئارام
بەرجەستەوەبۊە،ئڕاکەسێگکبەیاوبەسوهاوخۊنیلەیواوەسەرێهاوردێیە
کلەکرماشانەووەرەومەنەلیسەرکیشێبکەیتاوەدیدارخوەیشکەگەیشاد
ودڵخوەشەوبوود،یەیشەوەگشتپاودانگورەوەندێگمەرجەکعادیبوودو
هیچگیروگرفتێگنەودەنواگرێ،ئەمانێلەیوالەئاونیەدرای،وەیمدووەکئەنجام

چیرووکەگەتراژدیایگەکهیچهووشمەندێگنییەوەرەوابزانێدەی.
بەردەنگدێرترولەناوڕاسچیرووکەگەیارەسێدەوکرەوایەتکەروکەسێک
ئێرۊداوەئڕایقومیاس،یەیکەسنییە،بەڵکولنگەکەوشپایراسکەسێگەکتۊەنێ
نمایندەیهەریەکلەئیمەبوود.یانێنۊنەرگشتمانەککارەساِتوەمِل»مین«ـێگا
چێن،رەوایەتکەیکدیارەقولچەپێوکەوشەگەیلهبنوبووتگەوبڕیەیدەوو
قرتیەیدوپەڕێدوچوودەئاسمان.لەیواسەکئیدیتموپەیامچیرووکەگەئڕامان
رووشنەوبوود.ئەگەربەردەنگبپرسێئڕاکەوشەگەلەجی»ئەۊ/سارۆ«قوربانی،
»ئەۊ/سارۆ« ک بپەژرنیمن بایەس  کەی، رەوایەت کارەساتەگە سەرگوزەیشتەی
تەنیاقوربانینییە،بەڵکوجوورژیانراسگانی،رووژانەوەهزارانکەسگیروودەی
مەرز چیرووکیشا لەی ک وەدیهاتێیە، مین ملۊنای¬ملۊن کاڵین لە ک گرفتەنە ئێ
مینڕێژکریایناوەیدوشارکوردستان،نەتەنیایەیکەس،بەڵکوگشتێگیروودە
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سەروەخوەیی بنیای رووشنگەری، و مودڕنیتە ســەردەم لە کردێیە. بەدبەخت و
نەتەوەیلجیاواز،بێجگەلەکوردەیلدانریا.

پەیامنۊسەرلەیرەگومانکردن،بانگەشە،پرۆتستۆجەنگ،داگیرکەریوستەمێگە
کوەدریژاییمێژوودریژەیبۊەوئیمەلەناوئێدیرووکەدەرکریایمنەوتازەلە
پەراوێزیشانیەژیەیمن.گاهەسبپرسینئەوەچفانتزیاوخەیاڵوازێگهککەوشێگلە
جیخاونەگەیئڕامانقسەبکەی؟راسیێیەسەکپاشخوانەگەیلەتایتڵوناونیشان
چیرووکەگەدیارەک»سارۆ«زوانحاڵئیمەسکچێیەسەژێرلق»نەبۊنەیل«ـەو
وەتەنیامەرزەیلخۊناویمینڕێژنەکردێیەکبنبەسێگنئڕائیمە،هاووەختوەخەڵک
وخاکەولەوای»عیسایمەسیح«چوارمیخەمانکوتیایهودریایمنەسەدەمخاچەو.
وەگوورەیقەرارونەخشەیدەوڵەتەیلزلهێزدنیاکبۊەسەمدووئیەکئیمە
وەتەنیا»کۆلۆنیال«چواررژیمستەمکارنەۊمن،بەڵکولەئاستدنیاموستەمەرەو
کۆلۆنیالناونەتەوەییبۊمن،ئەوەتەنیامەرزەگاننینکمینڕێژکریانە،بەڵکوچەم
ودەریاچەگانیشهامیتەبۊنە.هەروەئەوئستداڵڵەو،نیەکرێ»سارۆ«کنمایندەی
خەڵکێگەئێچیرووکەروایەتبکەی؛یانێملەتێگهەسکهەمیشەلەسەرخاکو
زێدخوەیناموووخاوارەسولەحاڵ»نەبۊن«ـە،نەگ»بۊن«و»مان«ودابەش
کریایەسەسەرداگیرکەرەیال؛یانێوەیمەنتقەو،نۊسەرناچاربۊەچشتبێگیانێگ
بکەی،ککەوشیشرەمز بکەیدەراویوکارەساتەگەرەوایــەت لەوای»کــەوش«
خوەپاراستنوگەیشتورەسینوەمەنزڵگاوهەواردڵنشینخوەمانەکلەلیمان
ک چون نییە ئاسایی راسگانی وەزعیەت لــەوای تەنیا وە کەوشەگە مەنن دزیایە.
کەوش ئەگەر ئەوەیشە بکەی؛ گشتوگێڵ لنگەکەوشێگەو وە نیەوەید کەسێگشک
چەپوەقولێیەوقرتیاۊدوچۊدەئاسمان،مانکەوشپایراسچسوودێگدێرێ؟

لەناوەڕووکچیرووکەگەیائاشکرادیارەک»سارۆ«قوربانی،وەقولئەوبڕیایەو
وەشێوە جار هەر نە، یەیشێوە وە وەلــێ بکوشێ، خــوەی یەگ هۊرشەی لە ها
فانتزیایخوەکوشیدێرێ.خودئەوحسزاڵخوەکوشییە ئامڕازجیاوازێگەو، و
هاوشانرەوش»نەبۊن«ـێگهئڕاخوەی،گاهەسیشلەمەرگکوشندەتربوود.تەنیا
چشتوەجیەومایلەناکامیوشکستگەشتوگێڵەگە،لنگەکەوشپایچەپێیەک
ئەولنگەگەینەمایەولەوەختنەورووزلەجیکەوشیەگەدەرێتیەرێدوبێیەگ
قسەیگبکەی،شاڵوقەشاوێدەی،وەلێلەرێخەیاڵەوهەوگلێیەوبووئڕادەورەی
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مناڵیوجوانیکیەیدەنەلەزرپلیزیپانوهامشووبۊە.دۊنیمنکوەسەرژاری
ونەدارییەو،وەچزامەتێگپارەیسەننئەوجفتەکەوشەوەدەسهاوردێیەو
ئیسەیشەگوڕانپاکێیەوکەیکیەیشەجوورێگلەباوەڕنەکردنوەئەوراسییەسە
لەدەسدانقولەگەی،یەیهێمانێهەسەی. لەکارەسات دۊایهەفتساڵ لە ک
»نەبۊن«نیەپژرنێوهەروەئێمدوویشەسەکئڕاهەمیشهلهناوخەیااڵ،کەوش

نووسێنێوهەڵگەردێدەوئڕادەورەیمناڵیکسەرگەرمبازیوتووپانبۊە.
لەراسییاقەفەسەگەوەتەنیاجەعبەیئەوشارتنودانانکەوشەیلنییە،بەڵکو
ئەو هەر کەوشەگەیا وەل ئەو»نەبۊن«ـەسەک زندان هاووەخت قەفەسەگە خود
چارەنۊسەدێرێ.گشتهەوڵوتەقەالی»نەبۊن«ِ ناوچیرووکەگەئەوەسەکئڕائیمە
گوموئەوشاریاینەود.هەرئەوخوازیارییەلەیواکردێیەکزۊوەزۊبوەێدەمانەو

ئڕاویەردەیدۊردەورەیمناڵیونەوجوانیخوەی.
وە دۊربینەگەی، چەو و نییە لــەورە خوەی نۊسەر ک دیــارە لەیوا بەردەوامیش
ئەزرەتمەندانەیگ،سەرجەمماجرا تیەڵترینوکوشندەترینشێوەوگوشەتماشای
ورۊداوەگانزەفتکەی.ئەمانێبێالیەنگری،چیرووکەگەسینماتیکەوهەردیمەنو

تابڵۆونقاشیێگ،گوشەیتراژدیایگنیشاندەی.
وەک قوربانی، »ســارۆ« وەلێ مایە، فیزیکیەو بار لە »ســارۆ« هەرچەن یانێ
بارروحیوئنسانی،کوشتەیدەسنەخشەیلتەحمیلیەکخوەیوە»نەبۊ«نێگ
ک بەرژەوەندیخوازە و سەرمایەدار دەسەاڵتەیل دەس قوربانیی »سارۆ« زانێ.
کوشتن لە کوشندەتر خەسارەگەی و ئیمە خەاڵت کردنەسە مین ملۊنای¬ملۊن وە
ومەرگە.حسقوربانیەگەجوورێگخەمناکهکهەررووژخوەیوهاوواڵتیو
هاوتخمەگانێلەمردنێگکوەدریژاییژیانەوپساوەکووریوشەلیوقاچو
قولئەوبڕیایژیەن،دۊنێ،کجارجاریشقوربانیەگانهەرچوارپەلێیانقرتیەی
ولەناوچن.پرسیارئەخاڵقیرەوشتمەندانەئەوەسەکئایادنیایشارستانیو
کارگەیل ناوشرکەت، دیاردەی ئامریکا( و رووژئاوا)ئرووپا پێشەسازی شووڕش
دەس قوربانیی ئیمەی ئڕا وەکیسەڵ بۊن و مردن شەل بۊن، الڵ بۊن، کەڕبۊن، کووربۊن،
نەتەوەیلباندەسدنیاس؟سەرجەمتراژدیاگەئشارەوە»ژینوساید«وقڕکردن
مەردمئیمەس.بێمدوونییەککەوشەگەلەوای»ئۆبژە«رەوایەتکەی،چونک
خود»سۆبژەگان«لەسەرزەۊبێدەنگوخامووشن.یانێئڕانیەکرێلنگەکەوش
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بێگیانێگ،چیرووکبێژەگەبوود؟کخاونەگەیهەوەجەوەگەیشتوگێڵێگداشتێیە
پەیمانوسووزوخوەشیەوتواسێیەوەدیینخوەیشکەگەیشادەوبوود ووە
کار لە مینێگ هیچ وەختە ئەو و کردێیە شۊ تازەوەویێگ لــەوای رووژیــارێــگ ک
پەرتخ ئەو سەفەرەگەی تواس دزیەو وە براگەی سااڵنێگ دۊای لە ئەمانێ نەبۊە.
بڕەسنێکنەکریا،چۊنکسیمخاردارێکیشیاسووەسەگپۆلیس،سیخوڕی،
کاشفیوسەربازتفەنگوەدەسدەورپێچدریایە.لەناونکیسەفەرەگەکەوشەگان
گووشلەمینەگانتەکننکلەزاهراونەلەباتنا،نمایندەیواڵتەیلدمۆکراتخواز
ناو لە تر لەوایهەرپەسوپووڵەی ئەگەر»سارۆ«قوربانی، ئنساندووسن. و
سرووشتبچوودەملمیناومینبتەقێدەپێیا،وەیماناسەک»ئەۊ«ِئنسانهیچ
جیایێگنەیرێوەگەردهەرچشتمردێیانزینێ،وەیماناک»ئەۊ«دیچوودە
چۊزمانێگەوکدیئنساننییە،بەڵکوچشتێگەبێگیانومردێ،»ئۆبژە«ـنە»سۆبژە«
وزینێ،دیارە»سارۆ«وەلەونێگەوتەنیاسوپەنابەیوەلنگەگەوشەگەیکلە
پایراسێوەجیەومایەوتەنیاهۊرمانێگەلەوسەفەرە.تەنیاییووە»چشت بۊن«ِ
جیەومای، وە لنگەکەوش هاتێیە پێش لەیوا گشتمانیمن. هەر وەڕاســی ک »ئەۊ«
سەرگوزەیشتەیکارەساتەگەرەوایەتبکەیک»ئەۊ«بێگیانبوودەنمایندەیحس
وحاڵ»ئەۊ/سارۆ«قوربانی.لەووەختەککەوِشوەجیەومایلەنوایبۊنەوەرێگ
سەرکەشومەرزبڕکمەرگخوازێنەژیان،بوودەراویوچیرووکبێژ،لەخەیاڵ
خوەیاوەدەمبەردەوامەوبۊنسەفەرەگەیهاهۊرشەییەگئەگەرسەربازەیلعراقی
سەرمەرزبگرن،ئەوساخریەیدەزندانێگکزوانزندانیەگانێنیەزانێ،هەرچەنک
نەبۊهیچەزوانانیەتیەرێ،لەواییەگئڕاهەمیشەالڵ لەدۊایکارەساتەگە»ئەۊ«ِ
بوود،کەوش،مین،گولە،کوچگوداریشقسەکەن،بێجگەلەخودقوربانیەگەمان،
یانەیانێزامسەرزەنشتکردنودادگاییکردندەوڵەتەیلشارستانیومودڕن.

سیاسی ئاست سەر لە »نەبۊنەگان«یمن ک ئیمە لە بێجگە ک دایە هان نۊسەر
ئیمە کە چون بکەن قسە مینەگان و کەوشەگان درسترە لەیوا یانێ دیرووکی، و
کارگەیل و کارخانە خاون لە ئنسانیترن کوشندە، مینەیل لە بەشێگ تازە نیمن،
ئەنازەیگ وە خودپەرەس، و بەرژەوەندیخواز وسەرمایدارەیل سیاسەتبازەیل و
دراماتیکوتراژدییەکخودمینەگانحسکردنەکچەنێگبێهوودەونائنسانییە
کخوەیانبتەقننەوئڕایەگئنسانەیلوگیاندارەیلکۊەبکوشن.بەخشینزوانوە
»مینەگان«،ئشارەینۊسەروە»چشت بۊن«بازرگانیخۊنومەرگلەسەرایسەر
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دنیاسە،جوورئەورستەکئۊشێ»کارەساتەگەئێقەرەتیەڵوتراژیکەکداروبەرد
تیەرێدەوقسە،نەئنسان«

لەناوئێچیرووکەکەسزینیێگنیەۊنیمنەوکقسەودەمەتەقەبکەی،بێجگە
لەکەوشومینەیلوچشتەیلبێروح،لەکنارسەربازەگانکئەوانیشژیانکوش
وپاسەوانمەرگنوهەمیشمەرگچنن،ئەوانەنەکهەرئنسانسنووربڕێگبوود،

ناچارەبچوودەناوخانەی»نەبۊنەگان«ەوکبێگومانگشتمانیمن.
راسەک»کەوش«لەوایرەمزونیشانە،نمایندەیفرەماناوباوەتورەوشو
چشتەیلێگەوەتایبەتیالیئیمە»رووژهەاڵتی/خاوەرمیانەیی«کفرەتروەکرەمز
سووکیوپۊچیوچەپەڵیوهیچ بۊنهەرکەسێگوهەرچشتێگەکالیئیمەنزم
تر،رەمزدەیانچشترەنگین ناوفەرهەنگملەتەیل لە وکەموپێسە،هەرچەن
وجوانە،وەیماناهەرچەنجیبەرزوبڵێنێدێرێلەنیمنگایئیمە،کەوشیش
هەرئەوبارپۆزیتیڤیورەنگینیەدێرێ،وەلێالیئیمەکەوشهەرگزلەوایسەرنییە
کرەمزشکومەندیوئاوەزوبۊنێگخودایانەسە.وەبوونەیهەرئێماناونیشانە،
چیرووک نۊسوەئەنقەزلەوایرەمزباوێگلەناوفەرهەنگئیمە،کەوشکردێیەسە
چشت بۊنوسڕینەوەو ئڕاوەزعیەتوە  ئیەمێحوەرچیرووکەگە ناوەندوهەر
نەمانفیزیکیوروحیئیمەوشێواننیەیجارەکیداوڕێ؛لەناوجهانێگکبێجگە
لەفەرامووشیوژیانپەراوێزخریایومەرگوشێواننهیچترئڕائیمەوەرەوا

وراسنیەزانن.
وەسەرگشتپاودانگێ،مەرجەگەیشتکاراکترەگەعادیبۊاتاوهیچتەنگانەو
تەنگوتفتیێگنەودەنواگر،کلەیوارۊ نیەی،وەیبوونەوەکئەنجامچیرووکەگە
تراژدیایگەکهیچهووشمەندێگنییەوەرەوابزانێدەی.نیەودچەوەڕێهیچدرامایگ
بۊمنئڕائەوپەڕینلەسنووردەسکردناوەیدوشارکلەهیچجوقرافیایگانەۊەسە
مدووکارەساتێ،بێجگەلەیجوقرافیایئیمەکمینێدەزندانگەورایگ،یانمەمڵەکەت
تەلبەندکریاگێکناوێ»رەشهەاڵتناوڕاس«ـەکهەرچەنێخوەردرەوشانێگوە

ئاسمانەودێرێ،وەلێروحمەردمانێتیەریکستانەوخوەرلەناوێیانیەهەاڵی.
لەوەیاچڕوپڕەوکەم نۊسەر پەیامسەرەکیوگەوهەردار وتارودیسکۆرسو
کمەرجەئنسانرێزوقوربئڕاسنوورەیلدەسکردنەنەیکلەخۊنرەژیانە،
و وشکایی ناو کۊەی گیاندارەیل و ئاسمان باڵندەیل و مەلەیل ئڕا ک سنوورێگ
سرووشتیوازن،تاتەنانەتێگماسیونەهەنگوگیاندارەیلناودەریایشرێزو
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قوربێلەسنوورنیەگرن،کبزانەلەسەدەیبیسویەکوهزارەیسێیم،ئیمە
مەردماندنیایبەرفراوانوئازاد،وەمینوسیمودیواردەورمانگرتنەوئێ
ئڕاژیانو نەجوقرافیایگ مینێنەزندانوئۆردووگایزوورەملی، فرەتر واڵتەیلە

خوەشیووەلیەکاژیان.
-پژوهشیدراساتیرایران/مهردادبهار.الپهڕهی216

نــهدراوه. قهڵهم له گوناح به و بووه باب بنهماڵهدا لهنێو هێنان ژن لهوکاته -
گوناهی 8 بهندی 32 یهسنای له وانووسیوه: 230 الپــهڕهی سهرو لهسهرچاوهی
جهمشیدئهوهتهکهگۆشتیگابۆخۆراکیخهڵکهێنابهاڵمشانامهودهقیرێوایهتی
گوناحی دهڵێن: ئهرهوی و فارسی مێژووئیهکانی ئهودواییسهرچاوه و پههڵهوی
گوناحی رهنگه که نووسیوه وودا له و کرد خوایی داوای که بوو ئهوه جهمشید
جهمشیدئهوهبووکهلهگهڵخوشکیخۆیزهماوهندیکرد.لهریگوودانووسیوه
کهخوشکیجهمشیدلێداوادهکهیکهلهگهڵئهودادهسلهمالنبێتتاتۆرهمهی
نادیاری بههۆکارێکی دوایــی و ناکهی قهبوڵ جهمشید بــهاڵم نهچێت تێک مــرۆف

ئهوکارهئهنجامدهدا.
لهکتیبیتاریخایران،جلدسومقسمتاولالپهڕهی533نووسیوه:...دهڵێنکه
جهمشیدخهڵکانبهئعتداڵرێنوێنیکرد.لهبهرههبوونیفهڕههیئیزهدیلهوجوودی
ئهوداتوانیکهمهرگونهبوونلهواڵتوگهلیخۆیدووربخاتهوهبهاڵملهکوتایی

داوایخواییکردوههربهمبۆنهوهفهڕههیئیزدیلێدووربوو.
-ههرلێرهدایهکهفهڕههیخواییلهجهمشیددووردهبێتهوهوههروههادهتوانین
رووبهڕووبوونیئائینیزهردهشتیومێهریههڵسنگێنینچونکهلهئائینیزهردهشت
و مێهری ئائینی له دهستوورێک ئاوا بهاڵم بووه حهاڵڵ مهحارم لهگهڵ زهماوهند

زڕوانیبابنییه.
-ههمانسهرچاوه-الپه280

-فهرههنگیزانستگایکوردستان/بهسهرپهرهستیمامۆستاماجدروحانی.
-دانشنامهیکوردیکا/ئاکۆجهلیلیان.

-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم/ئاکۆجهلیلیان.

-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم/ئاکۆجهلیلیان.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم/ئاکۆجهلیلیان.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگییهکهم/ئاکۆجهلیلیان.
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-تاوییانتاؤجۆرهداریكیزۆرگهورهیهوبهرهكهیوهكبهاڵڵوكهوبهنێسبهتچهوره
وتامیتاڕادهیهكگهسهوالیكوردانداریكیموقهدهسهوزیاترلهپێنجسهدساڵئهمێنێت.

رهنگهههرئهوداریساجبووبێتبهاڵملهفارسیداداغداغانیپێدهڵێن.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم.ئاکۆجهلیلیان.

-كوردوچهندبابهتێكیمێژوویی-هاشمعاسیكاكهیی-چاپخانهیئارابخا،كهركوك2006
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم/ئاکۆجهلیلیان.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم/ئاکۆجهلیلیان.

-لهکتیبیئهساتیریئێرانیکۆنوانووسراوهکهسامدوایچلشهووچلرۆژسکااڵو
پاڕانهوهلهئههوورامهزداداوایکوڕێکلێدهکاوئههوورامهزداکوڕێکیپێئهبهخشێت.
کهسامبۆسپاسگوزاریدهچێتهسهرشاخودێتهوهدهبینێکۆڕێکیکهزاڵومۆسپیهو

لهداخابهجێیدههیلێوسیمورغئهویپهروهردهدهکا.
-فهرههنگیباشوور/ئاکۆجهلیلیان.

-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم/ئاکۆجهلیلیان.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم.ئاکۆجهلیلیان.

-گارهگار:قاسپهقاسپ.كاتێككهوكگارهگاردهكا،لهدووراوادێتهگوێكهگوايهئهڵێ
ئێرهئێره.

-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم/ئاکۆجهلیلیان.
زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم.ئاکۆجهلیلیان.

-کتیبی»طب«ئهبووعهلیسینا
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم.ئاکۆجهلیلیان.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم.ئاکۆجهلیلیان.

-زهڕینهوسیمینه-بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-تهفسیریئهوستا،جیمد.دارمستتر،وهڕگێڕانید.مووساجهوان،الپهڕهی112.

-ههمانسهرچاوه،الپهڕهی113.
-مزێڕ:مضر

-ئاوهشوو:جنده،گهنهكار.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم.ئاکۆجهلیلیان.

-زهڕینهوسیمینه/بهرگیسێههم-ئاکۆ.
-زؤیهڵه:كیسهیسهفرا.

-دهسهاڕ:ئاسهك،ئاسیاودهستی.
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-وهسمه:پێستیگوێزهكههاڕیاوهووهكخهنهلهمۆیئهگرن.
-سهرانسیه:نهخۆشیمیگرن.

-قاپ:ئیسقانیقاپیپێ.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگیسێههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم-ئاکۆ.

-برنگاێبرنگ=تهفراوتووناوی.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیسێههم-ئاکۆ.

-زووه:نهخۆشیكهوهككهوڵهكهئهنگۆستیدهستوژێرینهینۆكپهیدائهبێتوئهبێته
هۆیسووربوونیئهنگۆست.

-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم-ئاکۆ.

-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه/بهرگیدووههم.ئاکۆجهلیلیان.

-تهفسیریئهوستا-جیمد.مستتر-وهرگێڕانی-د.مووساجهوان/الپهڕهی76چاپی
دووههم-دنیایكتاب.

-ههمانسهرچاوه.الپهڕهی77.
-ههمانسهرچاوه.الپهڕهی78
-ههمانسهرچاوه.الپهڕهی78

-زهڕینهوسیمینه-بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگیسێههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگییهکهم-ئاکۆ.

-وهفرئێاڵخان:ئستعارهیهوهكووبایشهماڵ.ههروههاخهڵكبهگشتیلهسهرئهم
باوهڕهنكهدوایینبهفریئێاڵخانوهكووئاویزنیانیانحهیاتهوشهفابهخشه.

-ههگبهوههوارگه،نووسینیئهیووبرۆستهم-چاپییهكم-سلێمانی2003الپهڕهی33.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگیدووههم-ئاکۆ.
-زهڕینهوسیمینه-بهرگیدووههم-ئاکۆ.



پڕۆژەیئەتڵەسیزمانانیناو
ئێران،جۆراجۆریوشەیی..
پ.جەعفەرشێخولئیسالمی
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پڕۆفێسۆری  شێخولیئسالمی   جەعفەری  دوکتور 
هاوکار و مامۆستای زمانناسی و لێکۆڵینەوەی زمانی 
لە زانکۆی کارلتن لە کانادا. لەبارەی پڕۆژەی ئەتڵەسی 
زمانانی ناو ئێران، جۆراجۆری وشەییدا رووبەرووی 

ئەو هەڤپەیڤینەمان کردەوە:

حەسەنی قازی: پێش ئەوەی بچینە سەر بابەتەکەمان دیارە ئێمە لە سەر بابەتێکی کەمتر باسکراو لە 
چوارچێوەی زمانی، لە پێوەندی لەگەڵ زمانی کوردیدا قسە دەکەین، بەاڵم پێش ئەوەی بچینە سەر ئەو 
بابەتە تایبەتییە، چونکە بیستم جەنابت لەو دواییانەدا لە زانکۆی تۆرۆنتۆ زنجیرە دەرسێکت هەبووە 
سەبارەت بە زمانی کوردی، پێمخۆش بوو ئەگەر بکرێ بە کورتی سەبارەت بەو خولە  باس بکەی؛ بڵێین 
بەو خولەی کە لە ڕێگای ئینترنێتەوە بە شێوەی زیندوو، نەک لەوێ بێ باڵوکراوەتەوە. وەک من زانیومە 

زۆر چاک دەنگی داوەتەوە و لە زانکۆ تۆرۆنتۆ زۆر پێشوازی لێ کراوە. فەرموو!
جەعفەری شێخولئیسالمی: بەڵێئەمەگرینگبوو.منساڵیڕابردووساڵیپشوودانم
بوو،ئەوەیکەپێیدەڵێنپشوودانیئاکادێمی،ئێمەهەرشەشساڵکەخزمەت
دەکەینساڵێکپشوودانمانهەیەبۆئەوەیکەخۆمانبەڕۆژبکەینەوەوشتی
تازەبکەینوبچینسەفەربکەین،زانکۆیتازەببینین.زۆرحەزمدەکرددیسان
بگەڕێمەوەکوردستانچونکە2012و2013کەدیسانئەودەرفەتەمهەبوولەوێ
بچمەوە دەکرد حەزم دیسان بوو کەڵک بە تەجروبەیەکی زۆر مانگ، نۆ بووم،
وێ،بەاڵمئەووەزعەیکەهاتبووەپێشێوپاشاندەنگۆیکۆرۆناهەبوووازم
لێهێنا،بەاڵمدەرفەتێکهەڵکەوتکەزانکۆیتۆرۆنتۆزانیبوویانکەپشوودانم
هەیەبانگیانکردم،دیارەبەنێوبژیکەریوبەیارمەتیمامۆستایەکیزۆربەڕێز
لەوێکەبچمکۆرسێکلەسەرزمانوئەدەبیکوردیپێشکەشبکەم.هەڵبەت
بە کــوردەوەهەبێ.منخۆمشتێکمهەڵبژارد بە پێوەندی بە ئەوانگوتیانهەر
ناوی:«پێشەکییەکبۆزمانووێژەیکوردی«.چەندخوێندکارێکیخۆیانبەشدار
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بوون،چونکەزۆردرەنگبەداخەوەهەمووکاروبارەکەیجێبەجێبوو،پاشان
بڕیاربوومنبۆخۆملەوێبمسێمانگمیوانیانبم،بەاڵمئیترکەکۆرۆناهاتە
پێشەوەئەمەنەکرا،ناچاربوومهەرلەشارەکەیخۆم،هەرلەئۆتاوابمێنمەوە.
ئەمەبووەهۆیئەمەکورسەکەلەسەرئاناڵینبێوخوێندکارانخۆیانکەمتر
لەمانە نووسی دنیاوەخۆیان تــەواوی لە لە50کەس بەاڵمزۆرتــر بن، بەشدار
چەندپرۆفسۆریزانکۆیتێدابوولەمێکزیکۆ،لەواڵتەیەکگرتووەکانیئەمریکا،
لەکەنەدا،لەتورکیا،لەئێران،لەئەڵمانیاپاشانخوێندکاریدوکتورایزۆرتێدا
بوو،خوێندکاریماستریتێدابوو.چەنددوکتوریدیکەیتێدابووکەدوکتورایان
هەبوو. دوکتورایان بــەاڵم نەبوون زانکۆ مامۆستای دا، دیکە بــواری لە هەبوو
کۆرسەکەزۆربەسەرکەوتووییتەواوبوو.واتەنزیکەیشەشحەوتووبوو،لەم
شەشحەوتوویەداحەوتوویدووجاریەکترماندەبینی،لەسەرتۆڕیزوومبوو،
هیچکێشەیەکنەبوو،زۆربەگەرموگوڕیبەشداربوون،زۆربەباشیوەرگیرا.
چونکەئەوەندیمنبزانمنەکتەنیالەباکووریئەمریکابەڵکوولەتەواویواڵتانی
دەرەوەیەکەمجاربووکەکۆرسێکیزانکۆیەکیزۆربەناوودەنگیدنیاوەک
زانکۆیتۆرۆنتۆتەرخانکرابۆزمانوئەدەبیکوردیوزۆرخۆشحاڵمکەئەم
بدەکەسپاسی ڕێگام لێرەش و بەڕێوەبچی بەسەرکەوتووییەوە توانی کۆرسە
ئەودیپارتمانەبکەم،ئەوبەشەبکەمکەدوکتورئەمیریحەسەنپووریادیبەخێر
لەوێپرۆفسۆربوو،دیارەئەمەکاریگەرییەکیزۆرگەورەیهەبوولەبەریاداوەری
دوکتورئەمیرنەبووبالەوانەبوومنهەرنەناسن،هەرکاریانپێمنەبێ،پاشان
پرۆفسۆرشەهرزادموجابهاوژینیدوکتورئەمیریحەسەنپوورهەروەهائەویش

دەورێکیزۆرگرینگیگێڕاوزۆرزۆرسپاسیدەکەم.

حەسەنی قازی: باشە مامۆستا جەعفەر ئێستا کە باسی نەمر مامۆستا ئەمیری حەسەنپوورت کرد وا 
بزانم ڕەنگە بەشێک لە کوردەکان ئاگادار بووبن بە ڕێگای ئینترنێت ڕا کە کتێبەکانی و ئاڕشیڤەکەی 
هەمووی لە کتێبخانەی زانکۆی تۆرۆنتۆ داندراوە. لە سەر ئەو ئارشیڤەش ئەگەر بە کورتیش بێ هێندێک 

زانیاری بدەی زۆر باش دەبێ، چونکە زۆر بەجێیە لەبەر ئەوەی کە ناوی نەمر حەسەنپوور هات.
لەشوێنێکیش ئەمن کاکحەسەن دەزانی بۆخۆت بەڵێ، شێخولئیسالمی:  جەعفەری 
نووسیومەوابزانملەگۆڤاری»بیروهزر«دا،لەوێبیرەوەریخۆمدەگێڕمەوە
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و 1988 ساڵی حەسەنپوور ئەمیری دوکتور ماڵی چوومە جار یەکەم چۆن کە
ژێر لە هەمیشە ئەمن کــردم. لێ تەئسیری کتێبخانەکەی و ئارشیڤەکەی چەند
خەریکی کە خــۆی کاتی ــووم. ب ئەمیردا دوکــتــور کتێبخانەیەی ئــەو کاریگەری
نووسینیدوکتوراکەیخۆمبوومزۆرمکەلکلێوەرگرت،زۆربەدڵفرەوانیو
بەمێهرەبانییەوەهەمیشەکتێبخانەکەیدەرگایئاوااڵبووبەڕوویهەرکەسێکەوە
لێکۆڵینەوەبکا،بەهەرحاڵیەکێکلەوەسییەتەکانیئەمەبووکە کەدەیویست
بە لێکۆڵینەوەیگەورە یانشوێنێکی بەزانکۆیتۆرۆنتۆ ئەمکتێبخانەیەبدرێ
تایبەتلەباکووریئەمریکا.چونکەلەئوڕووپائەوئیمکانییاتەوئەودەرەتانەزیاتر
هەیەلێرەبەڕاستیزۆرکەمترەشوێنیوا.بەهەرحاڵبەهیممەتوهەوڵو
تێکۆشانیپرۆفسۆرشەهرزادموجابدیسان،هاوژینیدوکتورئەمیر،ئەمئاڕشیڤە
گەورەیەهەموویکۆدکرا،هەموویدابەشکرابەسەرکتێبدا،گۆڤار،بەسەروێنە،
بەڵگەنامەیمێژوویی،دەستنووسزۆربەجوانیرێکوپێککراوە،لیستێکیگەورە
کتێبداری پاشانچەند یارمەتیدەریدوکتورموجاببوون، گیراچەندخوێندکار
دەکەین زۆرسپاست کە بووی بەشدار جەنابیشت تۆرۆنتۆ. زانکۆی کتێبخانەی
ئینگلیزییەوە لە ناوەراست، کوردیی تێکستی سۆرانییەکە، تێکستە وەرگێڕانی لە
بۆکوردییناوەڕاستکەزۆرسپاستدەکەین.ئێستالیستەکەبۆهەمووکەس
ئامادەیە،هەرچەندپێشترباڵومانکردوونەوە،بەاڵمدیسانیشلەخزمەتدامهەر
کەسپێویستیبوودەتوانێپێوەندییبگرێمنلینکەکەیانبۆدەنێرمبۆئەوەیکە
بتواننشوێنیهەڵگرنلەسەرکتێبخانەیزانکۆیتۆرۆنتۆبتواننلیستەکەببینن.
پاشانهەمووشتەکانبەداخەوەتائێستاسکەننەکراون،بەشێکیزۆریکراوە،
بەاڵمبەشێکیشیماوە،بەاڵمبەهەرحاڵڕێگایدیکەهەیەکەچۆندەستیانڕابگا.

ئاڕشیڤێکییەکجاربەنرخەواتەبەڕاستیشتیواکەمەلەدنیادا.

بابەتەکەمان  سەر  بێینە  ئێستا  نرخە.  بە  زانیارییە  ئەو  بۆ  مامۆستا  سپاس  زۆر  قازی:  حەسەنی 
دەزانین کە لە زانکۆی بامبرگ لە ئەڵمانیا لە سەر مەسەلەی کوردی و زمانناسیی کوردی لێکۆڵینەوە 
دەکرێ و لە کتێبێکدا کە ساڵی ٢0١٩ باڵو کراوەتەوە تەرخان کراوە بۆ بابەتەکانی لەمەڕ زمانناسیی 
کوردی و یەکێک لە بابەتەکان سەبارەت بە ئەتڵەسی زمانییە لە ژێر ئەو تیترە دا »ئوستانی کوردستان 
لە ئەتڵەسی زماننانی ئێراندا، پێواژۆی لێکۆڵینەوە و دابەشبوونی زمان و کەڵەکەبەندی کردنی زمان« 
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ئەمن تەماشای ئەو مەقالەیەم کرد و لەوێدا هاتووە ئەو گرووپەی کە لە سەر ئەتڵەسی زمانانی ناو 
ئێران کار دەکەن بە تایبەتی لە سەر ئەتڵەسی  پارێزگای کوردستان وئوستانی کوردستانیش کاریان 
کردووە. جا لە پێوەندی لەگەڵ ئەو مەقالەیەدا، چونکە نێوی جەنابیشت هاتووە لەوێدا، پێم خۆش بوو 
هێندێک زیاتر شی بکەیەوە، یەکەم ئەوەی کە پێداویستی ئەتڵەسی زمانی چییە و چ یارمەتییەک دەکا 
بە مەسەلەی پاراستنی زمان و تا ئەو جێگایەی کە دەکرێ سەبارەت بەو ئەتڵەسە و لە پێوەندی لەگەڵ 

ئوستانی کوردستاندا زانیاری بدەی فەرموو.
جەعفەری شێخولئیسالمی: زۆرسپاسکاکحەسەنگیان،بەڵێڕاستدەفەرموون
زانکۆیبامبرگبەهۆیبوونیپرۆفسۆرجێفریهەیگەوەماوەیەکەزۆرهەڵسووڕە
دوکتور بەشداری بە وێنەساڵی2017 بۆ کوردیدا زمانناسیی و بواریزمان لە
مەحموود پەروین دوکتور دیکە، مامۆستای چەند و شایەت مایکڵ و ئوێپەنگین
وەیسیوچەندیندوکتورومامۆستایدیکەتوانیماندووحەوتووکالسیزمانی
بۆ بەشێکیش و باکووری کوردیی  بۆ هەم ناوەندی، کوردیی بۆ هەم کــوردی
هەورامیکالسدابنێینبۆنزیکەی30خوێندکارکەلەتەواویدنیاوەهاتبوونئەو
دووحەوتوویەبەشداربوون.کاریزۆرگەورەکراوە،یەکێکلەوکارانەئەمەیەکە
جەنابتباستکردکتێبێکچاپکراوەکەتەرخانکراوەبۆبوارەکانیزمانناسیی
کۆمەاڵیەتیودایالێکتۆلۆژی.یەکێکلەووتارانەیکەتێیدایەلەالیەنمنودوکتور
ئۆتاواوهەروەها لە لێرە کارلتن زانکۆی لە ئەننبیکەهاوکاریخۆمە ئێرێک
بەخۆشحالییەوە ڕادە. ئەویشکاکمەسعوودمحەمەدی خوێندکارێکیدوکتورا
دەتوانمبڵێمجەنابیشیانبەزووییواتەهەرئەوحەوتوویەیکەدێلەفەڕانسە
دوکتوراکەیتەواودەکالەبواریزمانناسییکوردی.واتەئێستازمانناسیپسپۆڕ
وشارەزایزمانناسییکوردیمانیەکجارزۆربووە.ئەموتارەبەشێکەلەزنجیرە
ئەننبیکەئێستابووەبەتەواو وتارێککەبەسەرپەرشتیمامۆستاپرۆفیسۆر
سەرپەرشتیاری و دیرێکتۆر ئەو چونکە بەڕێوەچووە. بەشەکەی لە پرۆفیسۆر
سەرەکیئەوئەتڵەسیزمانییە.نزیکەیدەتوانمبڵێمپازدەساڵەشەووڕۆژژیانی
خۆیبۆئەمەتەرخانکردووە،بەشێوەیەکیزۆررێکوپێکبەڕێوەیدەبابەوواتایە
کەنزیکەی80کەسیارمەتیدەدەنزۆربەیانئەمانەزمانناسنیانخوێندکاری
ئێرانن ناوخۆی لە ئێران،زۆریان ناوخۆی لە چ زمانناسین دوکتورای و ماستر
وچلەدەرەوەیدا.تائێستالەسەرپارێزگاکانیهۆرموزگان،پاشانچوارمحاڵی
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لە باشکاری بەشێکی ئیالموکوردستانکاریکردووە،کرماشان بەختییاری،
سەرکراوەوئازەربایجانیڕۆژئاواکەموکریانبەشێکیسەرەکیئەوئوستانەیە
ئەویشئێستالەژێرکارکردندایە.پڕۆژەیەکییەکجارزۆرگەورەیەئامانجئەوەیە
کەنەخشەوئەتڵەسیزمانیلەئێرانیانزمانەکانیئێراندروستبکرێ،نەک
زمانەئێرانییەکان،بەڵکووئەوزمانانەیلەئێرانهەنجاالریبێ،بەختییاریبێ،
عەڕەبیبێ،فارسیبێ،تورکیبێ،تورکەمەنیبێهەموویاننەخشەکەیاندیاریی
دەکرێ.ئەوپرسیارەیفەرمووتکەبۆزۆربەجێیەکارێکیوابکرێ؟ئەمەزۆر
گرینگەبەڕاستی،یەکیانئەوەیکەدەمانەوێبزانینچەندزمانلەئێرانقسەی
پێدەکرێوکێقسەیانپێدەکا،لەکوێبتوانینسنوورەکانیاندیاریبکەین،
بتوانینلەبواریساختاریزمانییەوە،پێکهاتەیزمانییەوەئایسۆگاڵسەکاندیاریی
بکەین،چونکەئاوائەوکاتدەزانینبۆوێنەئەگەرزمانێکهەیەکەلەمەترسی
دایە،مەترسیلەناوچوونوتوانەوەیلەسەرە،ئەودەمدەکرێئەوکەسانەی
کەخەملەشتیوادەخۆنئاگاداربکرێنەوەبەشێوەیەکیجیدی.نەکئەوەیکە
یەکێکودووکەسیاندەکەسبەبێلێکۆڵینەوەئەمقسەیەبکەن،چونکەلەوانەیە
و مسۆگەر داتای ئاوا کە بەاڵم نەدەنێ، گوێ زۆریــان دەڕوا دەستیان ئەوانەی
جێگایمتمانەهەبووئەودەمهیوادارینبەرپرسانزیاترسەرنجبدەنیانشوێنێک

وەکوویۆنسکۆزیاترسەرنجبدا.
الیەنێکیتریئەوەیەلەبواریپراکتیکەوەئەوەچەندگرینگە.وایدابنێئەگەر
لەداهاتوودایانلەداهاتوویەکینزیکدایەکێکبییەوێبۆوێنەلەئازەربایجانی
ڕۆژئاواخوێندنبەزمانیدایکیهەبێ.ئێمەئەگەرداتایەکیئەوتۆماننەبێنەزانین
کامگوندبەچزمانێکقسەدەکا،لەوانەیەدووزمان،سێزمانلەوگوندەداهەبێ
ئەودەملەوانەیەئەوەیدەمانەوێدروستیبکەینتووشیکێشەیزۆربێتەوە.
لەوانەیەلەزۆرشارانخەڵکبەرهەڵستیپڕۆگرامەکەبن،بڵێنلێرەئەوەشقسە
دەکرێچۆنەئەوەباسنەکراوە،بۆچیلێرەتەنیابەسکوردیبگوترێتەوەکاتێک
ئەوگوندەزمانیدیکەشیتێدایە.سەڵماسبۆوێنەدووشێوەزاریکوردیلێیە،
پاشانئازەربایجانیشیلێیەبۆچیئەمانەحیسابیانبۆنەکراوە؟لەزۆربوارانەوە
دەتوانێقازانجیزۆرگەورەیهەبێ.قازانجێکیدیکەشئەوەیەمامۆستاحەسەن
بۆخۆتدەزانیبەشێکیگەورەیئاکادێمیئەوەیەکەوەاڵمیپرسیارەکانیئێمە
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بەاڵم  بن، لەوانەیەزۆرساکار پرسیارانە ئەو ڕواڵەت بە هێندێکجار بداتەوە.
ڕۆژانەئێمەباسیاندەکەین.بۆوێنەئێمەلەوانەیەبڵێینئەرێفاڵنپارێزگاهەموو
کوردن؟هەموویبەکوردیقسەدەکەن؟چڕێژەیەکبەکوردیقسەدەکا؟ئەرێ
گۆیائازەربایجانیشهەیەلەپارێزگایکوردستان،لەکوێهەیە؟واتەزۆرپرسیار
هەیەکەخەڵکیئاساییدەیکا،باهەرلەالیەنیخوێندەواریوهەڕەشەلەزمانو
ئەوانەشبگەڕێین،لەژیانیڕۆژانەدالەوانەیەئەوپرسیارەیانبۆسازبێوئەو

ئەتڵەسیزمانییەدەتوانێوەاڵمیزۆرێکلەوپرسیارانەبداتەوە.

حەسەنی قازی: باشە ئەگەر ئێستا ئەوە لە پێوەندی لەگەڵ ئوستانی کرماشان و ئوستانی ئیالم، 
دەمی  ئەو  بکرێ  ئەوانەش  و  لە خۆراسان  ئوستان  هێندێک  تەنانەت  و  ئازەربایجانی غەڕبی  ئوستانی 
تەسبیت دەکرێ کە هەر کام لە پارێزگاکان چەند زمانی تێدایە، ئەو جێیانەی ئەمن باسم کرد مەبەستم 
بوو بڵێم لەوێش شێوەزاری کوردی هەن. دوایە پێت وا هەیە بکرێ ئەو زانیارییانەی کۆ دەکرێنەوە هەموو 
بخرێنەوە سەر یەک؟ وەک ئەمن لەو وتارەدا خوێندمەوە وا بزانم لە ئوستانی کوردستان پێنج شێوەزار 
تەسبیت کراوە یانی ئەو دەرفەتە دەبێ لە درێژخایەندا بۆ ئەوەی زانیارییەکان کۆ کرێنەوە سەر یەک؟ 

وا نییە؟
جەعفەری شێخولئیسالمی: بەڵێ،بەبێشکئەودەرفەتەدەبێ.ئەمەزۆرزۆرگرینگ
دەبێ.لەسایەیسەریسۆشیاڵمیدیاوە،لەودواییانەداهێندێکجاربەڕاستی
ئێمەسەرمانسوڕدەمێنێلەفاڵنگوندوچەندگوندبۆوێنەلەناوچەیهەمەدان
لە دەرێ دێتە ڤیدیۆ وێنە بۆ یا کوردییە. بە شەقامەکانیان ناوی کە هەن گوند
باکووریئێرانلەنەکاوخەڵکێکهەیەبەکورمانجیقسەدەکاولەوێجڤاتێکی

گەورەیکورمانجیئاخێوهەیەو...

حەسەنی قازی: بە خۆشیان دەڵێن »کورمانج«!
زۆرێک ڕاستی بە »کورمانج«. دەڵێن خۆشیان بە بەڵێ شێخولئیسالمی: جەعفەری 
لەمانەپێشترنەماندەزانیبۆچیلەبەرئەوەیکەنەخشەیەکیئەتڵەسیزمانیئاوا
نەبوو.چونکەبەداخەوەلەوواڵتانەیوێبەتایبەتئێران،تورکیا،سووریاکاتێک
کەسێنسسدەکرێ،ئامارگرتنکەهەرچەندساڵجارێکئاماریواڵتدەگیرێ
لەکەسناپرسنزمانیماڵەوەیانچییە،زمانیدایکییانچییە،یانزمانییەکەمیان
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چییە؟لەبەرئەوەئەمجۆرەزانیارییانەکەزۆرزۆرگرینگنبەداخەوەشاراوەن.
ئەوئەتڵەسەزمانییەدەتوانێئەمزانیارییانەوەدەربخاوزۆرکەلکیدەبێ.

حەسەنی قازی: مامۆستا جەنابت لەگەڵ بەڕێز دوکتور ڕەحیمی سورخی لێکۆڵینەوەیەکی تازەشتان 
کردووە بە ناوی جۆراجۆری وشەی فەرهەنگی لە شێوەزارە کوردییەکاندا »و هەروەها جۆراجۆری یان گۆڕانی 
مانایی، چونکە مومکینە وشەیەک مانای بگۆڕێ، یانی گۆڕانی مانای وشەیەک بۆ مانایەکی دیکە. دیارە 
لێکۆڵینەوە سەبارەت جۆراجۆریی وشەیی لە زمانانی دیکەدا، لەمەڕ زمانە گەورەکان کراوە، بەاڵم لە 
شێوەزارە کوردییەکاندا ئەوە یەکەم جارە ئەو دەستپێشخەرییەی ئێوە ئەو ئەرکەی وەئەستۆ گرتووە. پێم 
خؤشە ئەو بابەتە زیاتر شی بکەیەوە نەک بە شێوەی فەننی، بەڵکوو بە شێوەیەکی گشتی کە مەسەلەکە 

جوان ڕوون بێتەوە. ئەو لێکۆڵینەوەیە دەمانباتە کوێ و مەبەست و ئاکامەکەی چییە؟
شتێکی بدەی ڕێگام ئەگەر مامۆستا بڵێم ئەوە بەرلەوە شێخولئیسالمی: جەعفەری 
بڵێمئەوبابەتەیترتەواوبکەم.ئەوئەتڵەسیزمانییەئێستابۆهەمووکەسهەیە
دەتوانێسەیریبکا،بۆیەئەوەتعەرزدەکەمچونکەبەڕێوەبەریئەوماڵپەڕە

دۆستیخۆمەوەکیگوتمهاوکارمەلەبەشەکەشمان.لەتۆڕیئینترنێتدا
Iranatlas.netدەتواننبچنەوێ،دەتوانننەخشەیزمانیئێستائیناوچەی
کرماشانبەشێکیباشببینن،ئیهورمزگان،چوارمحاڵیبەختییاریوبەتایبەت
بە جوانی، بە ببینن ئێران.بەدیقەت لە  ببینن کوردستان پارێزگای ئی دەتوانن
ئاشکرایی،بەڕوونیکەچەندشێوەزارقسەیانپێدەکرێ،چەندزمانقسەیانپێ
دەکرێ،لەکوێ،لەکامگوند؟ناویگوندەکانیشدەتواننببینن.ناویگوندێککەلێ
دەدەنتەنیاناویڕەسمیفارسیئێرانلەسەرینییە،بەڵکوونێوەکوردییەکەشی
بە خەڵکە ئــەو دەڵێن، ئــەوە خۆیان گوندەکەی بە خەڵکە ئــەو کە تــۆمــارکــراوە.
شێوەزارەکەیخۆیانئەوەدەڵێن،زۆرزانیاریتێدا.وڕێگابەخەڵکیشدراوەکە
قسەبکا،یەکێکئەگەرتێبینیهەیەدەتوانێبابەتەکەدەوڵەمەندبکا.بەگشتیئەم
ئەتڵەسیزمانییەجیاوازییەکیگەورەیهەیەدەگەڵئەتڵەسەزمانییەکانیپێشوو.
دراوە. بارەیەوەهەوڵ لەو کەم دازۆر ناوکورد لە کــراوە، کەم ئێرانزۆر لە
ڕاپرسی پێی بە دراوەزۆرترزمانناسەکەکردوویەتی کەهەوڵیش ئەوەی بەاڵم
زمانناسی.ئەمەیانلەخەڵکەکەخۆیداتاکۆکراوەتەوە،لەخەڵکەکەپرسراوەتۆچ
شێوەزارێکقسەدەکەی؟چیپێدەڵێیبۆخۆت؟خەڵکیتربەشێوەزارەکەیتۆ
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چیدەڵێ،پێتوایەخەڵکیترکەلەوگوندەیتۆنئەوانبەچشێوەزارێکقسە
دەکەن.بەاڵمئێستاشڕێگادراوەکەخەڵکدەوڵەمەندیبکائەوئەتڵەسیزمانییە.

حەسەنی قازی: بێینە سەر جوارجۆری وشە؟
لەمە لێکۆڵینەوە من ڕای بە وشەیە، جۆراوجۆری ئەو شێخولئیسالمی:   جەعفەری 
جەنابتڕاستدەفەرمووییەکەمجارە.مندەمێکساڵەبیستوومەبۆوێنە،بەر
لەوەیکەزمانناسیبەشێوەیەکیجیدیدەستپێبکەم،بیستبوومدەمزانیکە
لەناوچەیئێمەبەکەسێککەمااڵتیدەفرۆشتبۆوێنەلەبیرمەسەردەمیخۆی
هەموو لە خەڵک بازاڕ چوارشەمە هەبوو، بازاڕ چوارشەمە مەهاباد ناوچەی لە

گوندەکانیالەهەرمەنتەقەیەکبۆوێنەلەمەڵبەندیمحاڵ..

حەسەنی قازی: بازاری قەباغ کەندی هەبوو.
جەعفەری شێخولئیسالمی: ئەوەتابازاڕیقەباغکەندیهەبووخەڵکمااڵتیدێنائەوێ،
بیانفرۆشێ ئەوکەسەیبۆوێنەچوارمانگایوەپێشخۆیدەداودەیهێناوێ
)چێودار(ەچییە؟ ئەو بوو پرسیار بۆمن بەوکەسەیاندەوتچێودار.هەمیشە
دواییبۆمانڕوونبۆوەلەناوچەیسنەبەداردەڵێنچێو،لەتەواویناوچەی
موکریانمنوەبیرمنایەبەداریانگوتبێچێو،بەاڵمئەوکەسەیکەمااڵتەکەی
دێناوێدارێکیبەدەستەوەبوو»چێودار«بوو.لەوانەیەیەکێکبڵێبۆ»چێودار
»ەنازانین.چونکەهێندێکجارهەیەدەزانیوشەیەکلەجێیەکەوەهاتووە،بەاڵم
بۆچیوایەنازانین.زمانناسێکقسەیەکیجوانیهەیەدەڵێ:»هێندێکجاروشەکان
دەگۆڕدرێنوەکئەوەوایەکەبڵێیبۆچیلەنەکاوئەوپانتۆڵەیخەڵکدەبەری
دەکائیئەمساڵدەگەڵساڵیپێشووجیاوازە.«بەڕاستیهێندێکجارزۆرزەحمەتە
بزانی،مۆدێلەگۆڕاوە.هێندێکجاریشئێمەنازانینبۆچیوشەکاندەگۆڕدرێنچ
فۆڕمیان،چواتایان.چونکەهێندێکجارهەیەئێمەوشەمانهەیەیەکفۆڕمەوەکو
وشەیبۆوێنە)کاڵ(کاڵدەکرێبەمانایڕەنگبێ،ئاوەییکەمڕەنگ،دەتوانێ
مێتافۆرەوە الیەنی لە دەتوانێ میوە، بۆ واتا بێ نەگەیشتوو پێ کاڵ، مانای بە
]ئیستیعارە[واتایهەبێ،یەکێککاڵوکرچەواتەبیئەزموونە،بێتەجروبەیە،
یەک دەتوانین هێندێکجارهەیە بەاڵم بەاڵمهەمووی»کــاڵ«ن. واتاهەن. زۆر
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مەفهووم،یەکچەمک،یەکمانالەچەندفۆڕمداخۆیدەربخا،بۆوێنەئەوشتە
فیزیکییەیگڵوبەردکەهەمانەلەکوردستان،لەناوچەیەکپێیدەڵێن»چیا«،
لەناوچەیەکیترپێیدەڵێن»شاخ«،لەناوچەیەکیترپێیدەڵێن»کێو«پاشان
لەنێوفۆڕمی»کێو«بۆخۆیجۆراوجۆریهەیە»کێو«،»کێو]دەنگی/ک/ی

پفدراو[«،»کێف»لەناوچەیسنە«.
»کوو«کەبەرەوجنووبدەچێ،دوایەهەتابەرەولورستانوناوچەیفارس
ئاخێودەچێدەبێبە»کوە«باسیئەوشتانەدەکەین.باسیئەوشتانەدەکەین
کەبۆچیئەوانەئاوان.لەکوێنیەکەم،پاشانباهەربێینەوەسەروشەی»شاخ«.

ئەگەرئێمەبێنین،خۆزگەتوانیباماننەخشەکاننیشانبدەین.مندەتوانم...
بۆوێنەئەگەرچاولێبکەینئەوەیکەپێیدەڵێن»ئایسۆگاڵس«

حەسەنی قازی: »ئاسۆگاڵس« دەتوانین بڵێین خەتێک کە دوو شێوەزاران لەیەکتری جیا دەکاتەوە.
جەعفەری شێخولئیسالمی: یادووشیوەزاریائەوەیکەبۆوێنەدەتوانیننیشانبدەینکە
لەکوێدەگوترێ»چیا«لەوێجەغزێکدەکێشینبەدەوریئەوەدا،خەتێکدەکێشین
ئەوەپێیدەڵێن»ئایسۆگاڵس«،بەاڵمدواییدێینەوەناوچەیبۆوێنەکوردییناوەندی
دەبێتەشاخوکێویانکێف،دوایەبۆکوردییجنووبیدەبێتە»کوو«تابەرەوەکوە
دەچێ.ئەوانەقازانجیانهەیە،یەکێکلەوانەکەدەتوانینلەبواریشێوەزارەکانەوە
شێوەزارە ناوخۆی لە دەتوانین پاشان ببینینەوە، شێوەزارەکان سنووری دەتوانین
کوردستان باشووری لە بڵێین با وێنە بۆ بدۆزینەوە. بنزارەکانیش سەرەکییەکاندا
»مناڵ«مانهەیەلەناوچەیگەرمیانوسلێمانی،بابانیکەبەرەوقەاڵدزێوڕانییە
وناوچەیپشدەروئەوەدێیهەتاباڵەکایەتیهەتاچۆمانوەکووموکریانیلێدێ
دەبێتە»منداڵ«،بەاڵملەچۆمانوئەوەوەبەرەوسۆرانوڕەواندزهەتادێتەخەلیفان
وشەقاڵواودوایەمەسیفوهەولێروکۆیە»مندار«واتەلێرەشدەتوانینمناڵ،
منداڵ،مندار،لێرەئەوجەغزانەبکێشیوئێستابنزاریشێوەزاریناوەندیدیاربکەی.
لەوانەیەبفەرموویئەوکارانەبۆچین؟قازانجەکانیانچییە؟چەندقازانجەکانیانئەمڕۆ
لەسۆشیالمێدیادادەیبینینچدەبینینئێمەهێندێکجاردەبینینکەبۆوێنەیەکێک
قسەدەکاکوردیدەنووسێدەبینیکەسێکیتربەداخەوەگاڵتەیپێدەکا.تائێستا
منبەهەرحاڵکارمئەمەیە،بەقەولیدۆستانیباشووریدەفەرموونموتابەعەی
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ئەمەزۆردەکەم،زۆربەدوایئەمەدادەگەڕێم،چاولێدەکەمبزانمخەڵکچۆنلە
چزمانێککەلکوەردەگرێبەتایبەتیگەنجەکانیالیخۆمان.

حەسەنی قازی: مامۆستا ئەگەر ئیجازەت لە سەر بێ دوایە دێینە سەر ئەو مەسەلەیە با ئەوەندەی 
تەواو بکەین. یانی ئامانجی سەرەکی لە دۆزینەوەی جۆراجۆرییە وشەییەکان مەبەست ئەوەیە کە دیار 
بکرێ ئەو حەد و سەدەی کە شێوەزارەکان لە یەکتری جیا دەکاتەوە یانی لە درێژخایەندا دەکرێ باسی 
ئەوە بکەین، چونکە وەک ئەوەی ئێوە لەو وتارە دا لەگەڵ بەڕێز سورخی ئاماژەتان پێ کردووە لە باکووری 
کوردستان، لە پێوەندی لەگەڵ کورمانجی سەروو دا کارێکی ئاوا کراوە لە الیەن بەڕێز جێفری هەیگ و 
کاک ئوێپەنگین ڕا کارێکی ئاوا کراوە، ئەوەندەی ئەمن لە زەینمدا بێ، چونکە نووسینەکەی ئەوانیشم 
دا دەکرێ  باکووری کوردستان و تورکیا  خوێندووەتەوە باسی پێنج شێوەزاری کورمانجی لە جوغرافیای 
بکرێ. جا ئەو لێکۆڵینەوەی ئێوەش دەتوانێ یارمەتی بکا بە دیارکردنی بڵێین شێوەکانی شێوەزاری کوردیی 

ناوەڕاست وا نییە؟
ڕاوەستی، لەسەروشە تەنیا کە ئەوەی بەاڵم دەتوانێ، شێخولئیسالمی: جەعفەری 
جۆراوجۆریوشەبۆئەومەبەستەزۆرزەحمەتەبتوانیسەرکەوتووبی.وتارەکەی
ئێمەهێندێکلەوشتانەیکەجێفریهەیگومەکێنزیوئەرگینودۆستانیدیکە
دەنا دێنم ناوی دۆستێک وەکوو چونکە ئەرگین، دەڵێم ببوورن دۆزیویانەتەوە،
خااڵنە لەو هێندێک ئەوە هەرحاڵ بە بەاڵم  ئوێپەنگین. دوکتور بڵێم دروستترە
ڕاستدەکاتەوەبۆوێنەئەوانبۆیاندەرکەوتووەکەیەکێکلەوبنزارانەیکوردیی
کوردیی دیکەی بنزارەکانی لەگەڵ هەیە هاوبەشی خاڵی کەمترین کە باکووری
بنزارێکی بۆخۆیشێوەزارێکی ئەمە هەکارییە، و بادینان ناوچەی ئەو باکووری
بنزارەکانی تــەواوی لە وێنە بۆ وایــە. ئێمەشدا ئی لە ئــەوە باکوورییە. کوردیی
ناوچەی بۆ دێی بەاڵم دەکــەن، دەکــار زار و زارۆک منداڵوشەی بۆ باکووری
بادینانوبەشێکیشلەهەکاریدەبێبەبچیک،تەنیازاخۆدەڵێزارۆکئەویش
جزیرە ناوچەی دەگــەڵ زمانی نزیکی خزمایەتی کۆنەوە لە هەر  ئــەوەی لەبەر
لە جیاوازە بادینی ناوچەی دیسان لێرە کە دەدا نیشان مەسەلەن ئەمە هەبووە.
بنزارەکانیدیکە.لەڕاستیدالەوانەیەوایچاولێبکەیکەزۆرکەوتووەتەژێر
کە کەس هێندێک دابنێی وای لەوانەش سۆرانی. ناوەندی، کوردیی کارتێکەری
وتوویانەئەوەلەوانەیەئەوەیکەپێیدەڵێنناوچەیەکیگواستنەوە،ناوچەیەکی

تێپەڕtransitionalregionبێبۆئەودووشێوەزارەدەتوانیئاواشیببینی.
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حەسەنی قازی: مامۆستا ئێوە هەر لەو وتارەدا باسی بانکی زانیاری زمانیشتان کردووە کە لەزانکۆی 
لە سەر  زانیارییە  بانکێکی  وەکوو  کە  بردووە.  بەڕێوە  پڕۆژەیەی  ئەو  ماتراس  یارون  بەڕیز  مەنچێستر 
شێوەزارە کوردییەکان، ئێوە لەوەش کەلکتان وەرگرتووە، بەاڵم لە چەند جێگادا ئاماژەتان کردووە بەوەی 
کە مومکینە هێندێک هەڵەی تێگەیشتنی هەبێ. پێتانوایە لەوانەیە هێندێک وشە بە هەڵە ئاستەکرا بێ، 

چونکە ئێوە هەردووکتان ئاخێوی خۆجێیی زمانەکەن. باشە ئەو بانکە زانیارییە چۆنە؟
جەعفەری شێخولئیسالمی:ئەوبانکەزانیارییەکەپڕۆفسۆریارۆنماتراسلەزانکۆی
مەنچێستربەڕێوەیدەبا،ئەوەشپڕۆژەیەکیزۆرگەورەودوورودرێژبووە،
کۆ شێوەیە بەو داتــا کۆکراوەتەوە. داتــا وەرگــرتــووە. خەڵک لە زۆری یارمەتی
کراوەتەوەبۆوێنەیەکێکلەمەهابادلەیەکێکیتریپرسیوەبەمەدەڵێیچی؟دار.
بەمەدەڵێیچی؟چەم.باشەئەگەربڵێیئەمدارەنزیکئەمچەمەیەچۆنیدەڵێی،دیارە
بەفارسیپرسیویەتی،ئەگەرئینگلیسیزانیبێبەئینگلیسیئەویشبەشێوەزاری
ناوچەیخۆیوتوویەدەڵێـمئەمدارەلەقەراغئەوچۆمەیە،بەاڵملەوانەیەلەسنە
بڵێئەمدرەختەلەپاڵئەمچەمەیە.دیارەلەوانەیەوەکمنوتموانەبێ،بەهەرحاڵ
IPA(ئاواداتاکەکۆکراوەتەوە،پاشانخەڵکیکەڕاهێندراونهاتوونئەوانەیبە
بەتەواوینووسیوەتەوەوپاشانئەوەچووەتە ناونەتەوەیی( ئەلفوبییفۆنێتیکی
Manchesterdatabaseofناوداتابەیسێکئێستاخەڵکدەتوانێبچێبیبینێ
Kurdishdialectsدەتوانێبچێبیبینێچاولەنەخشەوشتیوابکا.بەاڵم
وەکیجەنابتوتتمنوهاوکارمدکتورسورخیکەخەڵکیناوچەیموکریانین
باشدەزانینکەهێندێکلەوشەکانیکەتۆمارکراونناکرێشتیوالەمەهابادو
بۆکانبگوترێکەئێمەباشدەیزانین.هەڵەیتێداهەیە،ئەوانەیکەنووسییانەتەوە
لەوانەیەکورمانجیئاخێوبووبنوباشگوێیانڕانەهاتبێبەسۆرانییەکە،خراپیان
ئەو وانەیە لە نەبووبێ، لێ گوێی باش بووبێ ئینگلیزی لەوانەیە کردبێ، تۆمار
کەسەیکەپرسیارەکەیلێکراوە،وایدابنێیەکێکدەڵێئەمەچییە؟لەوانەیە
ئەوئەمەیەدەستەکەکەڕاداشتراوەهەمبۆدارێکبووبێهەمبۆتەپۆڵکەیەک
بێ،هەمبۆپنچکەدارێکبووبێ.لەوانەیەنەیزانیبێکامەیە.ئەوەیدیکەشڕەنگە
شێوەزارەکەینەزانیبێکەبزانێئەوەیکەوەاڵمەکەدەداتەوەهەڵەیە.بەاڵمپێی
وابووەمەسەلەکەتێگەیشتووەکەمەبەستیکێهەیە.یانیئەوکێشانەدێنەپێشێ،
بەهەرحاڵبۆئەوەیکەئێمەقەرەبوویئەوکەموکورتییەبکەینەوەلە29کەسی
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دیکەداتامانکۆکردووەتەوە.ئێمەبەسباسییازدەوشەدەکەینبەاڵمهاتووین
ئەویازدەوشەیەشمانلەخەڵکیجۆراوجۆر،خەڵکیناوچەیجۆراوجۆرپرسیوە
دیسانزۆرسپاسبۆسۆشیالمیدیا،لەڕێگایسۆشیالمیدیاوەپێوەندیمانپێوە

کردوون،هێندێکجارانیشلەڕێگایتەلەفوونەوە.

حەسەنی قازی:پێمخۆشبووئەومەسەلەیسۆشیالمیدیا،میدیایکۆمەڵیزیاتر
باسبکەین.لەوپێوەندییەدادەزانیکەماوەیەکلەوەپێشلەتێلێڤیزۆنیناوچەیی
مەسەلەی لەسەر دانــە زانیاری بەرنامەی وابزانم هەیە بەرنامەیەک مەهاباددا
تەندروستیوئەوانە،لەوێخانمێکقسەیکردووەکەزمانەکوردییەکەیزۆر
فارساوییە.ئێوەباسیبایەخیکوردینووسینیشتانکردلەتۆڕیکۆمەڵیدا.ئەگەر
ئیجازەتلەسەربێئەوگرتەلەبەرنامەکەبەیەکەوەببینیندوایەهەملەسەر
حازرە گرتەیە ئەو ئەگەر جڤاکی. مێدیای ڕۆڵی لەسەر هەم دەکەین، قسە ئەوە

هاوکارانمنیشانیبدەن.
مـــەوردی لــە ئــەوڕۆمــان بــەرنــامــەی کــارشــنــاســی.. ئۆدیئۆلۆژیست »ئــەمــن
غەرباڵگەریشنەواییکوودەکانداهەیە.بەرئەساسیتەحقیقاتیکەئەنجامبۆ
دەبنکەمشنەوایی موتەوەلید کە نەوزادێک لەهەرهەزار نەوزاد پێنج تا سێ
کەم دووچــاری تەوەلود دوای کوودەکان لە یەکسەری هەیە. زادییان مــادەر
کیشوەردا سەتحی لە خۆشبختانە دەبن. ئیکتیسابی و تەئخیری شنەواییهایەکی
غەرباڵگەریشنەوایینەوزادانتەییچەندمەرحەلەئەنجامدەبێ.لەسنینیسێ
تاپێنجساڵباتەوجوهەبەوەیکەسنیزەبانئامووزیوەگوفتاروزەبانشکڵ
دەگرێئەوسینەحەتاسینینیتەالییپێدەڵێنتەشخیسوموداخەلەیبەمەوقیع
لەوسیننەیدازۆرموهیممە.کەمشنەواییلەسینینیسێتاپێنجساڵدوو
عیلەتیهەیەیەکئەوەیکەلەبەدویتەوەلودکوودەکدووچاریکەمشنەوایی
و ئیکتیسابی کەمشنەواییهایەکی عیلەتیشی دووەمین نەدراوە تەشخیس وە بۆ
شنەواییهاش کەم ئەو عیلەتی دەدا. نیشان خۆی تەوەلود دوای کە تەئخیرییە
مەعموولەنسابقەیزەربەبەسەریانهەیەئەومندااڵنەیائەوەیکەلەمەعڕەزی
سەروسەداهایبڵیندبوونە،وەیائەوەیکەدووچاریعوفوونەتهاییویرووسی
سیننەی لەو کە عیلەت شایعترین وە  بوونە سورخچە وە سورخەک وەکــوو
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عیلەتی بە کە  یە میانی دەبێعوفوونەتهایگووشی کەمشنەوایی باعیسی دا
ساختاریخاسیگووشیمیانیلەومندااڵنەدازۆرشاییعە.کەلەسووڕەتی
دەرماننەبوونباعیسیکەمشنەواییهایەکیدائیمیوەغەیریقابیلیبەرگەشت
دەبێ.کەمشنەواییلەوسیننەیداعەالئیمێکیکەهەیەتیئەوەیەکەئەوکوودەکە
ئەکسەرەن و دەبن موتەوجیهە ئیشتیبا یا وە هەیە گوفتارموشکیلی دەرکی لە
حەواسپەرتن.لەوسێنینەیدادەرسووڕتیتەشخیسوەموداخەلەیبەمەوقع
ئیقداماتیتەوانبەخشیئەنجامدەدرێ.ئیقداماتیتەوانبەخشیشامیلیتەجویزی
وەجوبڕانی کارشناسیشنەواییشناسی نەزەری ژێر لە موناسیب سەمعەکی
بەخوداتان دیکە بەرنامەیەکی تا ئەوڕۆمان بەرنامەی بوو ئەوە کەمشنەواییە.

دەسپێرم.«
مامۆستادیارەبە»سوورێژە»و»مێکوتە«بڵێیسورخەکوئەوشتانە.
بەاڵمدیارەئەوبابەتەزۆربابەتێکیبەرچاووگرینگەهۆیەکانیلەالیەنیجۆر
بەجۆریزمانناسیڕادەکرێشیبکرێتەوە.ئەمنئەوجۆرەیکەلێمکۆڵییەوە
لەوبەرنامەیەدانزیکە116وشەیانوشەیلێکدراوهەنکەلەکوردییئاسایی
ڕۆژانەدابەرانبەریانهەیە.دیارەئەگەرئینسانفارسیباشبزانێزۆربەجوانی
لەوکوردییەتێدەگائێوەچۆنیبۆدەچنهۆیچییەکەوایە؟لەوانەیەهێندێک
بەهۆیسیاسیدابنێنبڵێنسیاسەتیزمانیدەوڵەتیلەئێرانێئەوەبێ،ڕەنگە
وێنە بۆ پێوەندی لە بەاڵم نەکەوێ، وەبەرگوێیان زەق زۆر ئەوە کوردی لەگەڵ
لەگەڵتورکیئازەربایجانیدادەڵێنجاریوایەهەرفێعلەکانلەئاخریداتورکییە
دەنائەویدیکەیهەمووفارسییە.جەنابتبۆچوونتچییە.پێموایەجەنابیشتپێشتر
ئەوگرتەڤیدێۆییەتدیتووە؟چونکەلەوالپەڕەیکەلەفەیسبووکداهەتەلەسەر

زمانناسیئەوگرتەیەتباڵوکردبووەوە.
جەعفەری شێخولئیسالمی: بەڵێئەمنئەوڤیدیۆیەمبینیوەولەسەرئەوماڵپەڕەی
زمانناسیشدامنا.سێپرسیارهاتبووەپێشێبۆخەڵک:ئایائەمەشتێکیئاساییە،
ئایاپێتانوایەئەوەزۆرمەترسیدارەودەتوانێکوردیبتوێنێتەوەویانئەوەیکە
باشەبەکوردییەقەیدێناکاوشەیفارسیزۆرتێدا.زۆربەیخەڵکەکەوابزانم
وتبوویانئەوەواوێدەچێبەئانقەستکرابێولەوانەیەببێتەهۆیتوانەوەی
زمانیکوردی.بەهەرحاڵئەمەڕایخەڵکە.ڕایمنچییە؟ئەمنپێموایەئەو
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کەسەیکەبەفارسیخوێندبێتیمێشکیواتەربییەتدەکرێئەگەربیهەوێبڵێ
گوێگرانی،فاڵنکەسگوێیگرانەدەڵێکەمشنەوایە.ئەگەرپێشیبڵێیبڵێیباب
وباپیریتۆ،دایکونەنکیتۆهەموووتوویانەفاڵنکەسگوێیگرانە.ئێستاش
نەبوو، لێ گوێت بۆ ئەوە ئەرێ بڵێ بکا قسە کەس زۆر لەوانەیە لەساباڵغێ
گوێتگرانە؟کەمشنەوایییانیگوێگرانیدەتوانیئەوەبڵێی.بەاڵمچونکە
بەفارسیواینەخوێندووە،فارسیلەزانکۆپێیگوتراوەئەوەکەمشنەواییە
وانییە پێی ڕاستی بە بەاڵم گرانی، گوێ دەڵێ دەگا تێ لێت بڵێی پێشی ئەگەر
ئەوچەمکەیئەودەیهەوێبیگەیێنێ،ئەوواتایەیئەودەیەوێبیگەیێنێهەوە
هەتانەڵێکەمشنەواییپێیوانییەواتاکەیگەیاندووە.چونکەئاواڕاهاتووە،
ئاواپەروەردەکراوە.کەئەوەپێماندەڵێدەچینەوەسەرئەوفکرەیۆرفو
لەدنیایمۆدێڕنی تایبەت سپیرکەبەڕاستیئەوزمانەیکەتۆپێیڕادێیبە
دادەڕێژی، بەوزمانە پێیدەخوێنیفکریشتهەر تۆ ئەوزمانەیکە ئەمڕۆدا،
قالبدەگرێ،دنیابەوزمانەدەبینی،بەوکولتوورەدەیبینیجابۆیەکەسانیوەکو
لە بڵێنکاتێککەتۆزمانەکەیخۆت جاشوافیشمەنهێندەنیگەرانبوونکە
دەستدا،جیهانبینییەکەشتلەدەستدەدەی،کولتوورەکەشتلەدەستدەدەی.
ناسنامەکەشتلەدەستدەدەی.بەاڵمبابێمەوەسەرئەوگرتەیە.بۆمنئاساییە
عیلەتی دوو بڵێ تەئخیر، بڵێ ئیکتیسابی، بڵێ فارسیخوێندبی بە کە کەسێکی
هەیەئەوانەبەڕایمنئاسایین،چونکەبەکوردینەیخوێندووەهەتابڵێدوو
هۆیهەیە.نەیخوێندووە،بەاڵمبەالمەوەزۆرسەیرەکەبەمناڵیانمنداڵدەڵێ
کودەکیادەڵێنەوزاد،چونکەمندڵنیامئێستاشلەشوێنێکیوەکوومەهاباد،
وەکوونەغەدە،وەکوشنۆ.چونکەهەستمکردڕەنگەخەڵکیناوچەیسندووس
وئەوەبێبەگوتنی»بوونە«چونکەلەمەهابادئەوەنییەناڵێنئەوانەفێربوونە،
نەمبیستووە من ئێستا بەاڵم بێ. ئەوە و سندووس ناوچەی ئی ئەوە دەکــرێ
خەڵکبڵێوەاڵمن»نەوزادێکیبەرمەمکانمهەیە«.پێموانییەکەسوابڵێ.یان

کوودەکێکیبەرمەمکانمانلەماڵێیە.

حەسەنی قازی: نەوزاد لە باشووری کوردستان نێوی کوڕانە  و جارجاریش زۆر سەیرە.
جەعفەری شێخولئیسالمی: هههه...دەبینیکاکنەوزادزۆرکەڵەگەتوبەخۆوەیە.
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حەسەنی قازی: ئەمن لە بیرمە کاک نەوزادێک هەبوو لە ئوڕووپا  لە کۆبوونەوان کە دەهات وەزنێکی 
زۆری هەبوو خەڵک زۆریان پێ سەیر بوو فکریان لە فارسییەکە دەکردەوە و دەیانگوت جا چۆن ئەو برادەرە 

نێوی نەوزادە؟
جەعفەری شێخولئیسالمی:لەوانەیەیەکێکبڵێئاخرهەربەهۆیپەروەردەوەوشەی
کوودەکونەوزادهاتبێتەنێومێشکییەوەلەفارسییەوەووشەیمنداڵنەزانێ.
بەاڵموانییەلەوقسانەدادووجارسێجاردەڵێمنداڵ،دەڵێمنداڵەکان.لێرەشتێک
بڕێکغەریبەدیساندەڵێمبۆمنزۆرئاساییەیەکێککەباسیشتیتێکنیکیدەکا،
جازمانناسیبێ،ئەمەبێ،پزشکیبێلەووشانەکەلکوەربگرێکەپێیخوێندووە

بەاڵموشەیکوودەکلەجیاتیمنداڵئەوەمبۆناچێتەوەسەریەک.
*هەڤپەیڤینی؛حەسەنیقازی

تێبینی: 
*ئەمهەڤپەیڤینەلەبەرنامەیڕاوێژیتێلێڤیزیۆنیستێرکلەئێوارەیهەینی28-ی
دەکرێ بەرنامەکە ڤیدیۆی دیتنی بۆ بووەتەوە. باڵو سکایپ بەڕێگای بە 2020 ئووتی
سەریماڵپەڕیڕاوێژلەتۆڕیکۆمەڵیفەیسبووکوهەروەهالەمەکۆیڕاوێژلە

یووتووببدەن.
*ئێمەوەکگۆڤاریزمانوزاردوایپرسوڕابەدکتورجەعفەریشێلئیسالمیلە

قسەکردنەوەبۆنووسیندامانڕشتۆتەوە.



»سایكس-بیكۆ«یزمانەوانی
كوردی

پ.ی.سەالمناوخۆش
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دەروازە
سایكسبیكۆخاكیداگیركردینوەكگۆشتەخێرەبەسەرتوركوعەرەبدابەشی
)_عێراق(، عێراق داش دانانی بە كــوردی چەپی حیزبی دەركەوتنی پاش كردین،

پرۆژەیسایكسبیكۆزیاترلەزاكیرەیتاكیڕۆشنبیریكوردبەرجەستەبوو.
خەمیسیاسەتمەداروڕۆشنبیریكورددەبووكاركردنبێتكەچۆنسایكس
بیكۆهەڵبوەشێنینەوە،نەكبیناكردنیسایكسبیكۆیەكیزمانەوانیبۆبەشینەوەی

زمانیكوردیبەسەرتاكەكانیدا.

زارەكوردییەكانودابەشبوونیجیۆگرافی
زاری خەڵك زۆربــوونــی »بـــوو، »زمـــان ســەرەتــا »: دەڵــێــت و هەیە تیۆرێك
زنجیرە _- dialect continuumبیرۆكەی پێی بە  .)2001 لێكەوتەوە.«)ڤیكۆر
دایەلێكتخەڵكیهەولێرزۆرترلەبادینیوكرمانجیدەگەنتادەگاتەخەڵكیسلێمانی
بەپێچەوانەوەخەڵكیسلێمانیزۆرتروزیاترلەهەورامانیدەگەنتادەگاتەخەڵكی
هەولێر،بەواتایدووریجیوگرافیلەنێوانزاروبنزارەكانلەیەكترتێگەیشتن
ئاڵۆزتردەكات.ئەودیاردەزمانەوانییەهەرلەكوردستاننییە،بەڵكولەئەوروپاش
languageandlanguagesهەیە،بۆنموونەكریستال1992،ل341یكتێبی
نێوان لە پێیدووریجیوگرافیا بە ناویزمانیسامی، بە باسیزمانێكدەكات
)سامیباكوور(و)سامیباشوور(دەگەینەئەوئەنجامەیهەردووشێوەیسامی

دووزمانیجوداننەكدوودایەلێكتییەكزمان»)ڤیكۆر2001(.
خورشید1985-_2018گەیشتۆتەئەوقەناعەتەكەهۆكاریجیوگرافیایەكێكلە

هۆكارەسەرەكییەكانیدروستبوونیدایەلێكتوبن_دایەلێكتە)ل40_41(.
خورشید2018،ل70-_71باوەڕیبەوتیۆرەی)هێنزكلۆس(و)ڤیگۆر(هەبووبێ،
میالد، پێش 550_700 میدی دوایحوكمڕانی لە كوردی زمانی دەنووسێت: بۆیە
زمانەكەیكەتێكەڵەیەكبووەلەزمانیگووتیوزمانیمیدی،كەواتەزمانیكوردی
زمانێكیئارییپەتینەبووە،لەسەردەمیمیدییەكانداهەرزمانیكوردیهەبووە،هیچ
لەهجەیەكینەبووە.بارودۆخیسیاسی،دروستبوونیمیرنشینیكوردیوەیكردووە
بووە، سەربەخۆ سیاسی چۆن میرنشینێك هەر ببن، دروســت كــوردی دایەلێكتی

شێوەیزمانیشسەربەخۆبووە.«



235 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

حكومەتی هەرێم وەك حكومەتی )میدیا( یا میرنشینەكانە؟؟
هەن، تر هۆكاری چەندان جیۆگرافی و )داگیركەران( هۆكاریسیاسی لە جگە

بوونەتەپەرشبوونیناسنامەیكوردیوەكدینجیاییومەزهەبجیایی.
بە كرد، دروست كوردی زمانی ناسنامەی میدی ئیمپراتۆریەتی بینیمان وەك
داخەوەوەكشیرۆكی2019دەنووسێت:زەردەشتییەتیئەخمینیهاتدەسەاڵتەكەی
نێوبرد لە شێوە درندەترین بە بەرەنگارییەكی هەر  سێهەم داریوشی و ڕوخاند
)بڕوانەنووسینەكانیداریوشلەشاخیبێستوون(،هەروەهاتۆفیقوەهبی1965لە
نامیلكەی»بنەچەیكوردان-_TheoriginsofKurdsلەكتێبیئەردەشێربابكان
پێنجەم(،پاشایپارسەكان، )ئەردەوانی دەگوازێتەوەكەئەردەشێرپاشكوشتنی

هەزارمیدیوپادشاكەیلێكوشتن:فەرمانڕەواییەكیفارسیدروستكرد.«
زەردەشتی پاشای دوو ساسانی( و)ئەردەشێری ئەخمینی( )كۆڕشی كەواتە
فاروقڕەفیق2002 بەاڵم تەرتووێرانكرد، بووندەوڵەتوزمانیكوردییان
لەكتێبی)ماڵێكیلێكترازاو...(دەنووسێت:»ڕۆشنبیریكوردهەرنۆستالیژیایبۆ

زەردەشتیەتهەیە،بێئەوەیهیچبەرەوپێشبچێت.
بەرانبەرسرودی بێت وەفــادار لەبریتی كوردستاندا، هەرێمی حكومەتی نێو لە

نیشتیمانیخۆیكەدەڵێت:
ئێمەنەوەیمیدیاوكەیخەسرەوین

كەسانێكهەنكارلەسەرهەڵوەشاندنەوەیحكومەتیهەرێملەڕوویزمانەوە
پەرتكردنەی ئەو كــوردی(. بیكۆی سایكس : ناوە ناومان توێژینەوە )لەم دەكــەن
زمانیكوردیڕێكوەكسایكسبیكۆی1916وایە،بەاڵمئەمجارەسایكسبیكۆبە
هاریكاریكورددەكرێت.كارلەسەرئەوەدەكرێتزمانیكوردیبەرەوسێزمان
لەپەروەردەومیدیاببرێت،بۆمەیسەربوونیئەودیاردەیەشبەهانەیخۆیانهەیە،

كەپشتئەستوورەبەڕایهەندێكوردناسوزمانەوانیكورد:
بەهانەی»كرمانجیناوەڕاستدەستكردیكۆلۆنیالیزمیبەریتانیە«

گومانلەوەدانیەكەكۆلۆنیالیزمیبەریتانیلەكوردستان1918-_1958شێوەی
سلێمانیوشێوەیهەولێریلەكرمانجیناوەڕاستكردەزمانیمیدیاوپەروەردە،
بەاڵمهەورامیوبادینیپشتگوێخست.سەرەتاشێوەیسلێمانیچالیئینگلیزو
چالینووسەرەسلێمانیەكانبەهەڕمێنتربوو،بۆیەئینگلیزلەڕێگایڕۆژنامەی
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)تێگەیشتنیڕاستی(و)پێشكەوتن(و)بانگیكورد(شێوەیسلێمانیهێنایەناومیدیا.
پێشترمیدیایكوردیبەوشێوەیەدەرنەچووبوو،بەڵكو)ڕۆژنامەیكوردستان(بە
كرمانجیدەرچووبوو!موحەمەدئەمینزەكیلەل89-_90دەنووسێت:«زمانی
كوردیلەپێشحەربیگەورەدانەبەسوڕەتێكیڕەسمینەبەخوسووسیبۆ
بە وە هەبوو، شیعرییەی موئەللەفاتی زۆر بەاڵم نەكراوە، ئیستعمال و موخابەرە
واسیتەی بووە و كرد تەرەقی كوردی زمانی كە بەریتانییەوە مۆزەفینی هیمەتی
نووسینوموخابەرە.پێشتربۆئەمخوسووسەفارسیوتوركیوعەرەبیئیستعمال
ئەكران.«هەرموحەمەدئەمینزەكیلەهەمانعەریزە-«سكااڵنامەدا»بۆمەلیك

فەیسەڵشتیتریشدەڵێت:وەك

1.ئەوسەربەخۆیەیعێراقوابەستەیدووبڕیاریعوسبەبوو:
أ.مەئموورانیكوردستان،كوردبوونایە!

ب.لەمەكتەبومەحاكمودائیرەكانیحوكوومەتدازمانیڕەسمیكوردیبوایە.
2.كەچیهێشتانووسینبەزمانیكوردیلەلیوایموسڵداهێشتاباڵونەبۆتەوەو
لەباتیئەوتوركیوعەرەبیئیستعمالئەكرێن،بەاڵموردەوردەلەلیوایهەولێر
داباڵوبۆتەوە)موحەمەدئەمینزەكی،ل90(لەالیەكیترجگەلەزمانداغەدرێكی

زۆرلەفەرمانبەریكوردلەواڵتیخۆیكرا.

لیوانیسبەتیسەدانەیكوردەكاننیسبەتیمۆزەفینی
كورد\غەیرەكوردنیسبەتیعادیلەبەگوێرەینفووس

كورد\غەیرەكورد
سلێمانی6499\9934\1

كەركوك2451\5176\49
هەولێر6079\7940\21

لیوایموسڵ:زاخۆ،دهۆك،عەمادیە،عەقرە،زێبار2470\7066\30
.موحەمەدئەمین،ل70

ڕاستەئینگلیزشێوەیسلێمانیوهەولێریهێنایەناومیدیاوپەروەردە،بەاڵم
ElementarykurmanjiGrammarسۆن1919لەل1كتێبێكیخۆیبەناوی



237 زمان و زار
ژمارە )2( )رێبەندانی-2٧21( )زستانی-2021(

و ئەفسەر پێناو لە  ــوردی ك زمانی بە گرینگیدانەی ئــەو كە دەدركێنێ ئــەوە
فەرمانبەریئینگلیزبووە،نەككورد،وەكدەنووسێت:

thissketchofelementarykurmanji is intendedprimarily for 
theuseofofficersandotherswhoseduties leadsthemtothe

southerndistrictsofKurdistan

كە نــووســراوە، ئەوانیتر و ئەفسەر بۆ بنەڕەتی شێوەیەكی بە نامیلكەیە ئەم
ئینگلیزئەوەی یاندەبات.« پارێزگاكانیباشووریكوردستان ئەركەكانیانبەرەو

دەیكردسیاسەتبوو،بۆیەلەئایاری1931یاسایزمانەناوچەییەكانی
-لەحكومەتیعێراقدەركردولەبەندیهەشتەمییاساكەدا:ئازادیبە
بادینیەكانداكەشێوەیخۆیانبەكاربێن:لەقەزاكانیلیوایموسڵ،ئامێدی،ئاكرێ،
دهۆك،زاخۆ،زێبار،كەلەمیاسایەدائاماژەیپێكراوە،خەڵكەكەیئازادنلەوەیچ

شێوەیەكیزمانیكوردیبەكاربهێنن)
،Nationalism and Language in Kurdistan 1992 Hassanpour
1918-1985(ئەمبەهانەیەبێبنەمایە،ئینگلیزبۆسیاسەتیخۆیكرمانجیناوەڕاستی
هێناوەتەناومیدیاوپەروەردەبۆئەوەیزیاتربەسەركوردیسلێمانیوهەولێر

زاڵبێ،ئەوگرینگیدانەیبۆئەفسەرەكانیئینگلیزبووە.
بەهانەی«ستەملەبادینی»و»دیموكراسیەتیزارەكان«

تا )شەرەفخان(ەوە لە سیاسییە. بەهانەیەكی زارەكان! دیموكراسیەتی بەهانەی
فوئادحەمەخورشیدبنزاریبادینیبەبنزارێكیكرمانجیباكوور)سەروو(دادەنێن
زمانەوانی ڕایەكی ئەمە   )40: ؛خورشید2018 29_-28: )شەرەفخان1981
بۆتانی، بایەزیدی،هەكاری، بنزارەكانیكرمانجیسەروو: دروستە،چونكەهەموو
شەمدینانی،بادینیتەواولەیەكدەگەن.لەساڵی1998دكتۆرڕۆژنوریشاوەیس
ــارە)3174(ڕەزامــەنــدیلەسەر )ســـەرۆكوەزیــرانــیئــەوســا(بەنــووســراویژم

بەكارهێنانیكرمانجیژووروولەپەروەردەدا،بەاڵمبەدوومەرج:
1.تاپۆلیچوارەمیسەرەتاییلەوناوچانەیبەمبنزارەقسەدەكەن،

2.ڕەچاویئەوەبكرێتكەكتێبەمەنهەجییەكانموتربەبكرێنبەچەندوشەیەكی
كرمانجیخواروو)ناوەڕاست(.
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لەسەر نەبوو ڕازی سەرەتا ئەكادیمیا سەرۆكی وەك ــەزاز، ق شەفیق دكتۆر
و ئایندە بە پەیوەندی پرسە ئەم چونكە بەهدینان، لە خوێندن كرمانجیكردنی بە
چارەنووسیكوردلەباشووروەیە،پێویستمانبەكۆنفرانسهەیە)خۆشناو2013:
362-_380(،ئێستالەتەواویبادینانلە1هەتا12خوێندنبەبادینیەنەككرمانجی

سەروو!
دكتۆرئەمیریحەسەنپووردوورلەهەمووپێوەرێكیزمانەوانیلە14\12\2009

نامەیەكبۆئەكادیمیایكوردیدەنێرێت،كەكورتەكەیبریتییەلە
1.لەهجەیكرمانجیهیچشتێكیلەسۆرانیكەمترنییە

2.ڕەسمیكردنیسۆرانیپرۆژەییكیسیاسییە:مافیزمانییومافیمرۆڤیی
ئاخیوەرانیكورمانجیپێشێلدەكا.

3.الییكیدراوبەكوردمانجیالیەكەیدیبەسۆرانیدەنووسرێ
سۆرانی بە دیكەی الپەڕەی كورمانجی بە پاسپۆرت الپەڕەییكی پاسپۆرت: .4

دەنووسرێ.
كەدەزانیئەوقسانەهیپرۆفیسۆرێكیزمانەوانییەئەوجادەزانیهێشتائێمەلە

میرنشینڕزگارماننەبووە.
سەبارەتبەخاڵییەكەمكێشەلەباشوورلەسەركرمانجیسەروووناوەڕاست
بنزارێكی بەڵكو نییە، زار سۆرانی ــاوە. دان یەك بە هەردووكی شەرەفخان نییە،
)خورشید ئەردەالنیوسلێمانیوگەرمیانی و ناوەڕاستەوەكموكری كرمانجی
39:2018(.لەهەموومێژوویبەستانداردكردنیزارێكیانبنزارێكلەئەوروپا
نەبۆتەهۆكاریستاندنەوەیمافیزمانییومرۆڤیئاخێوەرانیتر،چونكەزمانی
ستانداردپەیوەندیبەوەزارەتیپەروەردەوزمانیڕەسمیپەیوەندیبەكاروباری
دەوڵەتوەیە،قسەلەسەرسێیەموچوارەمناكەم،چونكەئەوپرسانەلەنێواندوو

زمانهەیەنەكدوودایەلێكت!
بۆتۆخكردنیدووزمانیئێستاالیدكتۆرپائیزعومەركتێبێكبەناوی»ڕێزمانا

بادینی»دەرچووە!!
بەهانەیئەوەیهەورامانیزمانێكیسەربەخۆیەنەكزارێكیزمانیكوردی

دایەلێكتیزمانیكوردیە. بدلیسی»گۆران»چوارەم پۆڵێنەكەیشەرەفخانی لە
هەروەهاالیخورشید39:2018»گۆران»چوارەمدایەلێكتیكوردیەوئەوبنزارانە
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لەخۆدەگرێت:گۆران-_یڕەسەن،هەورامانی،باجەالنی،زازایی،شەبەكی.مشتو
مڕێكیزۆرلەنێوانهەندێكوردناسیوەك)ئۆسكارمان(،)مینۆرسكی(،)مەكەنزی(

هەیەكەگۆرانزمانێكیسەربەخۆیە،دایەلێكتێكیكوردینییە.
گەلێكی بەڵكو نییە، ڕەسەن گەلێكی كورد »گەلی وابوو باوەڕی مینۆرسكی
: دەگوازێتەوە كــورد و مینۆرسكی 149ی : 2006 سوڵتانی ئەنوەر  تێكەڵەیە
»چەتە بە موكری كــوردی »الی »گــۆران پەیڤی ــوو واب بــاوەڕی ئۆسكارمان
واتای ڕواڵەتدا »لە »گــۆران پەیڤی وابــوو بــاوەڕی مینۆرسكی هەروەها »دێ
مینۆرسكی ! هەیە نا-_خێلەكی بنەڕەتی كە دەبەخشێ »كەسێك »یا »وەرزێــر
یەكێلەوكوردناسانەبووكەگومانلەكوردبوونیگۆرانیغەوارەدەكات.بۆ
لە لەساڵی1954  نەقشەبەندی مینۆرسكی،دكتۆرعەبدوڵاڵ پەشیمانكردنەوەی
شاریكامبریدجدەچێتەماڵیمینۆرسكیبەنیازیئەوەیبەڵكوپەشیمانبێتەوە،
دەمێنێتەوە پێشووی قەولی سەر لە هەر مینۆرسكی سەعات، سێ پاش بەاڵم

)نەقشەبەندی99:2019-_103(.
پێشتر دیــاربــوو. كوردناسێكی بــوو زۆر ماوەیەكی 2001_1926 مەكەنزی
مینۆرسكیبەوتاری»كوردنەوەیمیدیەكانن»ناوبانگیالیكوردپەیداكردبوو،
مەكەنزیبەپێچەوانەیمینۆرسكیەوەباوەڕیوابووهیچپەیوەندیەكیزمانەوانیلە
نێوانزمانیمیدیاوزمانیكوردینییە،ئەنوەرسوڵتانی9:2018دەنووسێت
:«مەكەنزیلەدووبەرەیجیاوازداشەڕیباوەڕیباویكوردانیدەكرد:یەكەم
دژبەیەكبوونیزمانیمادیوكوردیدەوەستاودووهەمزاراوەباشوورییەكانی
زمانیكوردی)هەورامی،زازاییوبەگشتیگۆرانی(لەكوردیبووندەشۆردەوە
2012 ڕەحمان ســوداد گەرمە، پرسە ئەو سەر لە قسە فارسی.« بە دەیكردن و
بۆدەچێكە گــۆرانوای ــارەیئەصڵیزاری دەرب :«مەكەنزی :23دەنووسێت
ئەولەهجەیەلەلەهجەكانیدیكەیزمانیكوردییەوەدوورەولەزۆرڕووەوەبە
لەهجەیەكیكۆنیناوەڕاستیئێرانیدەچێت.«دكتۆروریاعومەرئەمینلەوتارێكی
لە »لەحەفتاکاندا : دەنووسێت لە25\3\2016 ژمارە2334 هەولێر لەڕۆژنامەی
زانکۆیلەندەنداقوتابیبوومد.مەکەنزیمامۆستامبوو..وانەىفیڵۆڵۆجیىزمانە
ئێرانیەکانىپێدەوتمەوە.«،بەاڵملەوتارەكەیڕۆژنامەیهەولێرئەوپرسەباس

ناكات.
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ئەنجامگیریی
بەاڵم زمانەوانی، ناسنامەی پەرشبوونی هۆكاری دەبێتە جیوگرافی دووری

هۆكاریسیاسی)كورد_كورد(شیانیزۆرزیاترەلەجیوگرافیا!
: بادینیەكانیانگوت ئینگلیزوحكومەتیعێراقیلە1931بە بیانییەكان،لەوانە
ئێوەئازادنشێوەیخۆتانبەكاربێنن،ئەوانیشلەحكومەتیكوردستانئەوخەونەی
ڕۆژنامەی هــەردوو ڕێگای لە هەشتاكانەوە كۆتایی لە كە عێراقییەكان و ئینگلیز
)ئاسۆ(و)بزاڤ(دەیانویستجووتستاندەریكوردیلەكوردستانیعێراقهەبێت،

ئەوخەونەیبەعسبەكوردەكانهاتەدی.
یۆگسالفیادوایهەڵوەشاندنەوە،بەشەڕدەبێتەسێزمانلەپەروەردەیصرب،
كرواتیا،بۆسنەهرسك،كوردكێشەیئایینیومەزهەبینییە،بەاڵمكێشەیسیاسی
قووڵیهەیە:تەمەنیئەوكێشەیەلەپەنجاساڵزیاترە،لەوانەیەلەئایندە:یەكێلە

نەهامەتییەكانیكوردببێتەنەهامەتیزمانەوانی.
دایەلێكتی سەر لە شەرەفخان وەك یا وایە مەكەنزی وەك باوەڕیان ئەوانەی

گۆران،ڕۆژێكپەروەردەیخۆیاندەبێوگۆراندەبێتەزمانێكیسەربەخۆ.
قەوارەیكوردیوەكقەوارەیمیدیبووەهۆیئەوەیدایەلێكتلەنێوكورددا
نەبێت،تەواوبەپێچەوانەوەحكومەتیهەرێمدەبێتەهۆكاریئەوەیبنزارودوو

دایەلێكتلەپەروەردەهەبن.
سایكسبیكۆیزمانەوانیپشتئەستورەبەڕایەكانیكوردناسیوەكئۆسكارمان

ومینۆرسكیومەكەنزیوچەندزمانەوانێكیكوردە.
جائەگەرسایكسبیكۆیكوردنەبێچیسایكسبیكۆیكوردە؟
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Abstract
AKurdishlinguisticSykes-_Bekou
Themainobjectivesof this paper is to shed light to the reasonsbehind
ofthislinguisticcriticalsituationinthesouthernKurdistan.AsSykesand
BekouplottedtodivideKurdistan،kurdishpartiesdivideKurdishlanguage
intosomedialectswiththehelpofsomeforeignandKurdishlinguists.
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دیاردهیدهرکهوتنوگۆکردنیههندێکوشهیکوردیی،کهدهنگی)ڵ(یانتێدایه،
بهدووشێوهی)ڵ(و)ر(،زۆرجارانوهکناسنامهیتایبهتی،دانیشتوانیههولێر،

یانزاراوهیپارێزگایههولێرههژماردهکرێت.
ئهگهربهدابڕاولهمێژوویگۆڕانیدهنگلهزمانیکوردییوسیستهمیگۆڕانی
دهنگلهزمانهکانیدیهاوخێزانیزمانیکوردیی،ئهگهرگۆڕانیئهمدهنگه،تهنیا
ڕوونی به هێشتا ئهوا بگرین، چاو لهبهر کوردیی زاراوهکانی ئهمڕۆی باری ههر

پرۆسەیەکیمێژووییدەبینین،لەگۆڕانیگۆکردنیدەنگی)ر(.
زمان، سەری لەراندنی بە هەولێر، ناوچەکانی وهەمــوو باڵەکایەتی لە دهنگهکه
لەگەڵددان،دروستدەبێت،کەچیلەناوچەیشوانوتەقتەق،هەماندەنگ،بە
گۆکردنی )وەک دەکرێت. گۆ مەاڵشو پێشەوەی بەشی لە زمان، سەری لەراندنی
دەنگی}ر{لەزمانیهیندی(.لەزۆرشوێنیدیش،هەمان)ر(بۆدەنگی)ڵ(گۆڕاوە.
منلهدانیشتنێکدا،لهگهڵکهسایهتیناسراویشاریسلێمانی،جهمالئاغا،لهساڵی
بۆ ئاغا جهمال بهرچاوان. خسته دیاردهیهم ئهم ژیلوان، شاخی بناری له 1985
پشتگیریقسهکانم،ههندێکیادهوهریسهردهمیمنداڵیشاریسلێمانیگێڕایهوه.
ئهوگوتی:کاتێککهمنداڵبووم،)دهبێتبۆسهرهتایسهدهیبیستبگهڕێتهوه(،
ناوچهی )ر(ی دهنگی وهک )ڵ(یان، دهنگی سلێمانی، پیرهکانیشاری ژنه لهبیرمه
شوانوتهقتهقگۆدهکرد،بهاڵمئهمدیاردهیهلهالیپیاواننهمابوو.واتائهمدهنگه
لهسلێمانی،لهدواچرکهکانیتهمهنیدابووهوئیدیدوایئهوهنهماوه.ئهمگۆڕانهی

گۆکردنله)ر(هوهبۆ)ڵ(،ڕهگیزۆرلهزمانیکوردییکۆنتروقوڵتره.
پرۆتۆ زمانی داڕشــتــنــهوهی دیسان و ــاری ــهراوردک ب زانستی مێژووی به ئهگهر
هیندۆروپیی،یانزمانیهاوبهشیباپیرهوداپیرهکانماندابچینهوه،ئهوتێکههڵکێشیهمان
لهوێڕابۆدهردهکهوێت.واتادەتوانینتاشەشهەزارساڵێکپێشئێستایببەینەوەدواوە.
ئهمدیاردهیهیلهودوودهنگانهوچهنددهنگێکیدیمیراتیههن،لهزانستی
هەندێک بۆ گشتیە تێرمێکی لیکڤیدە، .Likvida،لیکڤیده دهگوترێت پێی زمانهوانیدا
دەنگیڕەوانونەرمونەختێکگشتیبەکاردەهێندرێت.وەکنمونە،بۆئەوجۆرە
دەنگانە،دەکرێتئاماژەبۆدەنگەتێرموالنتەکانبکەین،واتادەنگی)ر،R(،هەروەها

.)M،(وهەندێکدەنگیدیش،وەک)مL،دەنگەالتێڕالەکانیش،واتادەنگی)ل
هێشتاناوێکیبهرتهسکتربۆدیاردهیدوودهنگهکهیسهرهوه،بریتیهلهلیکڤیدۆر.
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ئهویشبریتینلهدهنگهکانی)L،ل(ههروهها)rر(.مەبەستلەدەنگیسوکی)ر(ە،
وەکلەوشەکانی)وەرە،گور،دەرێم(.

بۆ پهنا دهبێ گۆڕانه، ئهم مێژوویی ودهرخستنی گۆڕانانه ئهم سهلماندنی بۆ
زانستیبهراوردکردنیپێوانهییببهین،کهتهنیایاسایهکهبتوانێتفریامانبکهوێت.
بەراوردکردنی زانستی چەسپاندنی و گەشەکردن گرنگەکانی هۆکــارە لە یەکێک
ئەمە دیــاردەی لێکۆڵەرەوان الی کە گرتووە، لــەوەوە زمان،سەرچاوەی پێوانەیی
ئاشکرابوو،کەگۆڕینیدەنگەکانلەزمان،هەروابەشێوەیەکیهەڕەمەکیوبێ
پێڕەویکردنلەیاساوڕێسایتایبەتڕوونادات.لەزمانداوانابێت،کەوشەیەکبە
شێوەیەکبگۆڕێتووشەیەکیدیشبەشێوەیەکیتەواوجیالەو.گۆڕانیدەنگەکان
لەزماندا--جاخوایدەکردهەرزمانێکبێت--کارێکیسیستێماتیکە.گۆڕانی
دەنگ،بارێکیتاکیوتایبەتوناوازەنیە،کەتەنیابۆیەکیانچەندوشەیەکبێت.
بەڵکوگۆڕانەکان،دیاردەیەکەلەسیستەمیدەنگیهەمووزمانەکەدا،بەڕێکوپێکی
بە )ر(یسوک، دەنگی هەمــوو کوردییدا، زمانی لە نمونە بۆ دەبێتەوە. دووپــات
ئاراستەیگۆڕانەبۆ)ڵ(یقەڵەو.ئەمەتەنیالەیەکتاکەوشە،یانلەیەکناوچە
زمان،ڕوونادات.بەڵکوپەیڕەویلەڕێسایەکیگشتیگۆڕانیدەنگلەزمانیکوردیی

دەکات.
کار میتۆدێکی بە پێویستی بەراوردکاری، کاری کردنی پیادە وردەکارییەکانی
یان لەکاتیدیسانداڕشتنەوەیهەرزمانێکدا، هەیە.میتۆدەکەشوەکپرەنسیپ
گرنگە زۆر ئەمەی بەکاردەهێندرێت. زمانێکدا، نێوانچەند کردنیوشەی بەراورد
ودەبێتپێداگرییلەسەربکرێتەوەئەمەیە،کەیاساوڕێساکانیگۆڕانیدەنگ،بە
گوێرەیسەردەمیکۆنیوتازەییزمانەکە،یەکلەدواییەکوپلەلەدوایپلە،
لەسەروشەیجێمەبەستجێبەجێدەکرێن.تاهەرپلەیەکوهەرهەنگاوێک،شێوەی
وشەکەبۆدواوەوبۆباریپێشتربگێڕێتەوە.بەمەشپرۆسەکەبەردەوامدەبێت،تا

بەدواشێوەیهاوبەشیوشەکەدەگەین.
لێرەدائەوپرسیارەدێتەپێش،کەئاخۆدواشێوەیوشەچیە؟وچۆنبڕیار
باری دوا ئێمە دەڵێینالی وەاڵمــدا لە دەدرێــت؟. دواشێوەیوشەیەکیش لەسەر
بەدەستهاتوویوشەیهاوبەش،ئەوبارەیە،کەهەموویاساوڕێساکانیگۆڕانی
شێوەی دوا وشەکە ڕێساکان، داسەپاندەی بەو تاقیکردۆتەوە. بەسەریدا دەنگمان
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زاندراویخۆی،بەگوێرەییاساوڕێساکانیگۆڕانیدەنگ،بەئێمەداوە.بێگومان
ئەودواشێوەیەی،کەئێمەبەدەستیدێنینوناویدەنێنوشەی)پرۆتۆزمان(،لە
ڕاستیداهێشتادواشێوە،یانشێوەیهەرەبەراییوشەکەنیە.زمان،هەمووزمانێک،
لە)پرۆتۆزمان(هێشتاوێوەتردەڕواوزۆرکۆنترە،بەاڵمئێمەبەبێلەبەردەست
دابوونیبنەمایەکیڕێساییزمان،پێیناگەین.بۆیەدواشێوەیوشەکە،لەڕوانگەی
زمانەکانی دەنگی، گۆڕانی ڕێساکانی و یاسا کە شێوەیەیە، ئەو هەر زانستەوە،
چەندبنخێزانێکبەیەکەوەلەکاردەخرێن،تا)وشەهاوبەشەکەی(بەرەنجامیئەو

گۆڕانانەمانبەدەستدەکەوێتەوە.
وهکلهپێشهوهئاماژهمپێداوه،پهیوهندیکۆنوئاڵۆزینێوانههردوودهنگی
)ڵ(و)ر(،کهتاسهرزمانیپرۆتۆ،یانزمانیهیندۆروپییهاوبهشماندهگهڕێتهوه،
)ر(، نهرمی دهنگی که وایــه، الیــان ههندێکیان دهسته. دوو کردۆته شارهزایانی
ئاڵوگۆڕکردنهی جێ ئهم که وایــه، الیان دی ههندێکی بنهڕهتیه. و کۆن دەنگێکی
نێواندوودهنگهکه،ههندهکۆنوڕهسهنه،کهتاسهرزمانیپرۆتۆدهگهڕێتهوه.
واتائهوسهردهمیش،کهالنیکهم6000ساڵپێشئێستایه،جیاوازیگۆکردنەکەی
یانههردووشێوه نێوانههولێروسلێمانی،وەکنمونەیەکیناسراویسەردەم،
ههیه. بهساغکردنهوهوسهلماندن پێویستی ئهمه دیاره ههبووه. گۆکردنهکههەر
لهمهشدا،دیسانزانستیداڕشتنهوهیپێوانهییفریامانکهوتووهودهریخستووه،

کهههردووشێوهکهلهزۆرکۆنهوه،هاوتهریبوتووێژیانپێکراوه.
ئەمپرۆسەیگۆڕانیدەنگی)ر(ەبۆ)ڵ(،لەکوردییوفارسیی،وەکمیراتگرانی
زمانەکانیپارتییئەشکانییوپەهلەوییساسانییوزمانهکۆنهکانیدیبنخێزانی
هیندۆ-ئێرانی،لەوزمانەڕادەستیپێکردووە.پرۆسەکەلەزمانیکوردییدا،هێشتا
بەردەوامە.کەمترینشتلەسەریبڵێینئەمەیە،کەپرۆسەیەکیهێشتابەردەوامە
وزۆریشناجێگیرە.هێشتاقۆناغێکیدرێژیگۆڕانگاریلەپێشدایە.ئێمەگەلێک
ئێمەدادەنگی)ر(یانواباشوتوند لەزمانی وشەیهاوبەشیکۆندەبینین،کە

پاراستووە،کەهیچئەگەرێکلەگۆڕێدانیە،تاجارێوازووبۆ)ڵ(بگۆڕێن.
منلێرهبهدواوه،قۆناغبهقۆناغ،ههرلهزمانیپرۆتۆوه،تازمانههاوچهرخهکانی
ڕوونتر بابهتهکه تا دهکــهمــهوه، شی ــاری ــهراوردک ب نمونهی چــهنــدان گێرمانیی،

دهربکهوێت.تکاموایهبهوردیسهرنجلهبهراوردکاریهکانینمونهکانبدهن.
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چهندنمونهیڕهگهاوبهش:
١-خوری:

خوری،هەروەهاهری،هوری.بریتیەلەومویانپەشمەی،کەبەپێستیمەڕەوەیە.
وشەکەکۆنوناوەندیەلەزبانەهیندۆروپییهکاندا.ناویخوری،دەگەڕێتەوەسەر
هاوشێوەی وشەی هــهروهک ولنە-، ،wlna- ی PIEپرۆتۆهیندۆروپیی وشەی
ڤەرنا.هەمانوشەیڤەرنای ،varnaپێیگوتراوە لەسانسکریتی ڤەرنە. ،varna
یان خــوری، و وەری )وەرنــی. بۆ گۆڕانی ئینجا ڤەرنی؟ بە بیکەین گەر پرۆتۆ،
هوری(،لێکچوونەکانلەگەڵشێوەکوردییەکانیناوەکە،تاڕادەیەکدەردەکەون.
هەمووئەمگۆڕانانەیدەنگیش،کەڕوویانداوە،بەگوێرەیڕێسایەکیناسراوو
باونلەکوردییدا.لەبەراوردکردنیناویخوری،لەگەڵبنخێزانەزبانەکانیدی،
دەبێئەوەمانلەبەرچاوبێت،کەناوەکەلەکوردیی،بەگۆڕانیدەنگەکانیل=ر،
هەروەهاهەردوودەنگەکانی)و،ڤ(=بۆخوه،هاتۆتەکایەوە.ئەمگۆڕانانەش
ڕێسادارن.بەمتێگەیشتنەوە،ئینجابەڕوونیهاوڕەگیناوەکەلەگەڵزبانەکانیدی

دەبینین.
دەبینینکەلەهەندێکزمانیکالسیکیخزمدا،وشەکەچۆنتۆمارکراون؟وەک
لەسالڤییکۆنvluna،ڤلونەواتاخوری.لەلیتاوییvilna،ڤیلنەواتاخوری.لە
ئیرلەندییکۆنoland،ئۆالندواتاخوری.بەکیمیرییgwlan،گوالنواتاخوری.
لەسانسکریتیدا،جگەلەڤەرنا،ناویurna،ئور-نەهەربەواتایخوریهاتووە.
ڤابهی، ئورنۆ- ،urno-vabhi لە بریتیە زبانە، بەو ناویجاڵجاڵۆکەش هەروەک
گرێکیی لە واتاخــوری. التینییlana،النە بە بافتیخــوری.جۆاڵیخــوری. واتا
lenos،لێنۆسواتاخوری.گەرسەرنجلەناویخوریلەزبانەگێرمانییەکانبدەین
وڕەچاویگۆڕانیڕێساکانیدەنگلەوزبانانەبکەین،دیسانهاوڕەگیناوەکانمان
لەگەڵخوری=هریکوردییبۆڕووندەبێتەوە.لەئەلمانییکۆنwullin،وولین
،wollen هاوچەرخ ئەلمانیی بە دروستکراو(. خوری )لە شتی یان خورین، واتا
وۆلێنهەمانشتە.لەئەنگلۆساکسۆنییwyllen،ویللێنوwullen،ووللێنهەمان.
لەئینگلیزییداwoollen،وولنهەمانشت.هەروەهاwool،ووللەوزمانەداواتا
خوری.لەسویدییکۆننullin،ئولینواتاخورین.لەسویدییull،ئولواتاخوری.
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لەزمانیدانمارکییulden،ئولدنخوریە.لەنەرویژییuld،ئولدواتاخوری.تەنیا
بەگۆڕینیدەنگەکانی)وبۆ=خ،یانه(هەروەها)لبۆ=ر(،دەبینینهەمووئەو
دەبنە:خورین،خۆرێن،خیرێن،خورێن،خورین،خوور، بەڕیزە ناوانەیسەرەوە،
کهواتا دیــارە. و لەهەموویانداڕوون ناویخوری ئاشکرا بە کە خردێنوخرد،
ووڵنا،هەمان)وری(یکوردییلێکەوتۆتەوە،کەدواترشێوەیدیشیوەرگرتووە.
وەکهریوخوری.ئەوەیکەئێمەبەدوایداوێڵین،ڕەگیوشەیخورینیە،بەڵکو
بوونیدەنگی)ر(ە،لەناوئەووشەیەی،کەلەزمانیالتینییوزمانەگێرمانییوتا

زمانەسالڤیەکانیش،بەشێوەی)ل،ڵ(دەردەکەوێت.
لێرەدادەبێڕوونیبکەمەوە،کەناوەپرۆتۆکەی)ئولنە(کردارەوواتایبنەڕەتی
وشەکەشبریتیەلە)داپاچین،داماڵین،وەراندن(.ئەمەشهەمانکرداریداماڵینو
لێکردنەوە،یانبڕینەوەیخوریبووەلەپێستیمەڕ.)دیارەناوەکەبۆپێشداهاتنی
قەیچیوبڕەڕیدی،بەماوەیەکیزۆر،دەگەڕێتەوە(.وشەیالتینییvellus،ڤێللوس
واتاپێستیبەرخبەخوریەوە.هەروەکلەالتینییvellere،ڤێللێرێواتاوەراندن.

لێکردنەوەوداپاچین،کەلەهەمانڕەگیپرۆتۆیwlna،ولنەهاتووە.

٢-پڕ:
وشهکهبەهەردووشێوەی)ر(و)ڵ(،واتابهشێوهگۆکردنی)پڕوپل(،لەزمانی
هاوبەشیکۆنمان،واتاPIEدیسانداڕێژراوەتەوە.یەکەمیانبریتیەلەprnō-،پڕنۆ،
دووەمیشیانplnō-،پڵنۆ.وشەکەلەزمانیسانسکریتیبۆتەpuru،پوڕو.لەزمانی
ئاڤێستاییparu،پەڕوکەواتاکەیبۆتەفرە،زۆر.لەپەهلەوییpur،پوڕ.بەفارسیی
پوڕ.کەچیلەزمانانیسالڤیوگێرمانیی،دەنگی)ر(دەبێبە)ڵ(.بۆیەشەوشەکە
،plunnپیلنەس.لەسالڤیکلێساییکۆن،پڕبۆتە،pilnasلەزمانیلیتاوییدابۆتە
پلون.لەزمانیڕووسیی،polni،پۆلنیواتاپڕ.لەزمانیالتینییشplenus،پلێنوس
بۆهەمانوشەدەبینین.لەزمانەگێرمانییەکانیش،وشەکەدوایگۆڕانیڕێساداری
دەنگی)پ(بۆ)ف(،بەگوێرەیڕێسایگۆڕانیدەنگیگریم،ماوهتهوهوناسراوە.
دەبینینلەزمانیگۆتیبەپڕدەڵێنfulls،فوللس.وشەکەلەسویدییوئینگلیزیی

بۆتەfull،فولل.بەهەمانشێوەشلەئیسالندییبۆتەfullr،فوللر.
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٣-سارد:
سارد،هەروەهاسار.بریتیەلەدابەزینیپلەیگەرمیوسەرمابوون.پێچەوانەی
گەرم.وشەیەکیکۆنوڕەسەنیکوردییە.لەئاڤێستاییsarata،سەرەتەهەمان
شتە.هەروەهاsareta،سەرێتەدیسانواتاسارد.لەپەهلەوییsart،سەرتهەمان
بە واتاســارد.وشەکە tsurt،ت-ســوورت ئەرمەنیی لە فارسییســەرد. بە شت.
یەکێکلەوشەبەرباڵوەکانیزبانانیکۆنوتازەیهیندۆئهوروپیدادەندرێت.سارد
لەڕەگیوشەیPIEی-kel،کێل-هاتووەبەواتاکانیسارد.سەرما.شەختەو

بەستن.
هەروەهاشێوە دەنگی»ک«، کوردیی، لە دەنگ گۆڕانی ڕێساکانی گوێرەی بە
گۆڕاوەکانیئەمدەنگە،لەبنخێزانەکانیدی،وەک»ه«و»ف«و»خ«و»ش«،
هەموویانلەکوردییوزبانەئێرانیەکاندابۆ»س«دەگۆڕێن.لەزبانەسالڤییەکانو
ئەرمەنیشداهەروایە.هەربەهەمانشێوەش،دەنگی»ل«یان)ڵ(،لەکوردییکۆن
وزمانەئێرانییەکالسیکییەکان،بۆ»ر«دەگۆڕێت.کەواتەڕەگیپرۆتۆیوشەکە،
هەروەک کوردییەکە، وشە واتا ئێمە. زبانی پرۆتۆ ناو هاتۆتە )سێر-( شێوەی بە
هاوشێوەپەهلەوییوئاڤێستاییەکەشی،بۆسەرهەمان)سێر-(دەگەڕێنەوە.وشەی
گرێکییkryos،کری-یۆسواتاسەرما.سارد.وشەکەبەگوێرەیلێکدانەوەمانبە
هەمانڕێسایسەرەوە،لەکوردیی،دەبێتە)سری-یۆس(.وەکدەردەکەوێت)سری(
کریستاڵیش، وەرگیراوی گرێکیی لە وشەی تەنانەت ساردیە. یان ساری هەمــان
هەرخزمایەتیلەگەڵساردهەیە.ڕەگیداڕێژراوەیوشەکەلەPIEدابریتیەلە
بێت، کوردیی دەنگی گۆڕانی ڕێساکانی گوێرەی بە واتا کروسۆس-. ،krwsos-
بریتیەلە)سرو-سۆس(.ڕەگی»سرو«هەمانساروساردە.دەبینینلەلیتاویی،
şalti،شالتیواتاسڕبوون.بەستن.هەروەکşaltas،شالتەسواتاسارد.هەردوو
وشەکە،بەگوێرەیڕێساکانیسەرەوەیکوردییبێت،ئەوادەبنەساردیوساردەس.
ئێستاداوالەتۆیخوێنەردەکەمتالەموشانەیلەسەرەوەداهاتوونوئەمانەش
کەلەدوواوەدێن،بەگۆڕینیڕێساداریدەنگەکانیناکوردیی»ه«و»ف«و»خ«
و»ش«بۆ»س«.هەربەهەمانشێوەش،دەنگی»ل«بۆ»ر«خۆتبەراوردی
لێکچوونیئەموشانەیزبانانیدیووشەیکوردییساردبکە.وشەکانیسارد
وەکلەسویدییköld،کۆلد)بەشۆلدگۆدەکرێت(.لەدانمارکییkulde،کولدێ.
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ناویشاری دێن. واتایساردی بە هەموویان  کە کولدی، ،kuldi ئیسالندیی بە
ناسراویئەلمانییköln،کۆلن،هەرلەوشەیساردەوەهاتووە.هەروەکوشەی
التینییgelatus،گێالتوسبەواتایبەستوو،بەسەهۆڵبوو.بەهەڵگێڕانەوەی
دەنگەکانیگبۆ=س.هەروەهالبۆ=ر،ناوەکەدەبێتەسێرا-توس.وشەیسێرا،
هەمانسارەوساردەیە.هەروەکبەئیسالندییkalt،کالتواتاسارد.لەسویدیی
kallt،کالتواتاسارد.لەئینگلیزییcold،کۆلدواتاسارد.لەئەلمانییkälte،کێلتێ
دەبنەسارت. کوردیی، ڕێساکانی بە گۆکردن بە ڕیزە، بە هەموویان هەمانشت.
سۆردوسێرتێ.لەزمانەکانیگالی،ئیسپانیوپورتوگالییfrio،فریۆواتاسارد،
،froidفرێددۆهەمان.بەفەرەنسیی،freddoکەلەکوردییدەبێتەسریۆ.لەئیتالیی
دیسان زبانەسالڤییەکانیشدا، لە هەمــان. فوەر ،fuar ئیرلەندیی لە هەمــان. فرۆید
لێکچوونەکانپێڕەویلەهەمانڕێساکانیگۆڕانیدەنگیسەرەوەدەکەن.لەکرواتیی
ڕووسیی بە هەمانشت. واتاسارد.سێربییxladan،خالدان هالدان ،hladan
ڕێساکانی گوێرەی بە گۆکردن بە واتا.هەرسێکیان هەمان xolodnei،خۆلۆدنێی
سەرەوەیکوردیی،بەنۆرەدەبنەسرادانوسۆرۆدنێی.لەزبانەسالڤیەکانیدیش،
هەرشێوەیلەوجۆرەن.ئەوەیلێرەداسەرنجڕاکێشەئەمەیە،کەدەربڕینیکوردیی
)لەسەرمانقەلیم(وشەی)قەلی(تێداهاتووە.ئەمەشهەمانڕەگیکۆنیساردە،
بێئەوەیڕێساکانیگۆڕانیدەنگیکوردییبەسەرداچەسپابێت.واتاڕاستەوخۆ
دەچێتەوەسەرڕەگیوشەیPIEی-kel،کێل-بەواتایسارد.ئەمەشئەوەمانبۆ
دەردەخات،کەوشەکە،لەقۆناغێکیزووتریگەشەیزبانیکوردیی،لەزبانێکیدی
هیندۆئهوروپیوەرگیراوە،بۆیەملکەچیڕێساکانیگۆڕانیدەنگلەکوردیینەبووە.

٤-سوار:
سوار،واتائەوکەسەیلەسەرپشتیئەسپەوەیە.ئەوچەکدارەیکەبەپێچەوانەی
پیادە،سواریئەسپبووەوبەئامرازیسەنگینتریشەڕیشپڕچەکە. سەربازی
کە وەک ئــازا. و مێرخاس سەرکەوتوو. بااڵدەست. واتــا مێتافۆریش وەک ســوار

دەگوترێت)داشیسوارە.سواریسەرپشتیبووە.(.
بەهۆی هیندۆئهوروپیی، هاوبەشی زمانی ناوەندیەکانی وشە لە یەکێکە سوار،
وشەکە کۆنەوە. هیندۆروپییانی الی بەخێوکردن ئەسپ ــەدەری ــەڕادەب ل بایەخی
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زمانە زوربــەی لە پاشگرەکانەوە، و دەنــگ گۆڕانی ڕێساکانی ڕەچــاوکــردنــی بە
لە دەناسرێتەوە. ئاسانی بە زمان، بۆشارەزایانی و دەبیندرێت دەستەخوشکەکان
،aswaranئەسوار.فارسییسەڤار.لەناوسوپایساسانیاندا،asuwarپەهلەویی
ئەسواران،کەسەربازانیسوارەبوون،بەشێکیهەمیشەییسوپابوون.لەپەهلەویی
aspabari،ئەسپابەریواتائەسپسوار،یانئەسپبار.لەهەڵکەندراوێکیئاشورییاندا،
سەرەتاکانی لەوانەیە تۆمارکراوە. ئیسپابارە ،ispabara بە میدیی میرێکی ناوی
وشەیسوار،بۆبار،یانئەسپباربگەڕێتەوە.بۆنمونەوشەیئیسپابارەدەبێتە
سپابارە.سڤاوارەوسوارە.ناوەکەبەواتایسوار،سوارچاکی،سواربوونوتەنانەت

وەکوناویئەسپیشلەزبانەکانیدیهەمانەودەناسرێنەوە.
بادیسانڕێساکانیگۆڕانیدەنگبۆئەووشەیە،لەزمانیکوردییهاوچەرخ
بخەمەڕوو،تائاسانترلەبەراوردکردنەکانبگەین.دەنگەکانی)ک،چ،ش(لەکوردیی
دەبنەدەنگی)س(.هەروەهادەنگەکانی)پ،ب،ڤ،ف(بەگشتییدەبنەدەنگی)و(.

دەنگی)ل(یش،کەجێمەبەستیبابەتەکەیئێمەیە،دەبێتە)ر(.
لەالتینییcaballus،کەباللوس،واتاسوار، بەوڕێسایانەیسەرەوە،دەبینین
کەبەگوێرەیڕێساکانیگۆڕانیدەنگیسەرەوە،ناوەالتینییەکەدەبێتە)سەوار-
گوێرەی بە کەڤاللێرێسکۆ. ،cavallerescoــە ل بریتیە ئیتالییسوارچاکی لە وس(.
ناو لە بکە تێبینیسەوارێ ڕێساکانیسەرەوە،وشەکەدەبێتە)سەوارێ-رێسکۆ(.
وشەکەدا.وشەیکەتەلۆنییوئیتالییبۆسوار،بریتیەلــەcavalleria،کەڤاللێریە،
لەو وشە هەمــان )سەوار-ێریە(. دەبێتە ســەرەوە، ڕێسای هەمــان گوێرەی بە کە
ئیتالیی لە ئاغا.بەگزادە.هەروەکئەسپ زمانانەدا،واتایدیشیوەرگرتووەوەک
cavallo،کەڤاللۆ،دەبێتە)سەوار-ۆ(.وشەیسوارسوارانێ،لەئیتالییپێیدەگوترێت
cavalcata،کەڤالکاتە،کەبەگوێرەیڕێساکانیدەنگیسەرەوەلەکوردیی،دەبێتە
)سەوار-ساتە(.لەفەرەنسییسوارچاکییchevalerie،شێڤالێریێ،کەهەربەهەمان
شێوە،دەبێتە)سێوار-ێریێ(.هەروەکلەوزمانەداسواربوونcheval،شێڤال،بە
،cavalerieکوردییکردنەکەی،دەبێتە)سێوار(کەهەمانسوارە.وشەیفەرەنسیی
کەڤالێریێ،یانبەگۆکردنەڕێسادارەکەیکوردیی،)سەوار-ێریێ(واتاسەربازی
)سیوار- دەبێتە چیڤالری ،chivalry سوارچاکیی ئینگلیزییشدا لە سوپا. سوارەی
ری(.سوارچاکییلەئەلبانییkaloresi،کالۆرێسی،کەدەبێتەسارۆ-رێسی.هەر
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لەوزمانەدا،سواربوونیشkale،کالێ،دەبێتەسارێ.لەزبانیگالیی،سوارچاکی
هێیریسمۆ. دەبێتەسەوار- کە کەڤال-هێیریسمۆ، ،cavallheirismoپێیدەگوترێت
لە ســەوارۆ. دەبێتە کە کەبالۆ، ،cabaloپێیدەگوترێت گالیی لە ئەسپ هەروەک
ئیرلەندییئەسپپێیدەگوترێتcapall،کەپال،کەدەبێتە)سەوارر(.بۆسوارچاکیش،
هەمانوشەیئینگلیزییلەفەرەنسییوەرگیراوبەکاردێنن.لەئیسپانییسوارچاکیی
caballeria،کەباللێریەدەبێتە)سەوار-رێریە(.هەروەکئەسپcaballo،کەباللۆ
)کەڤاییۆ(دەبێتە)سەواررۆ(.سواربوونلەڕومێنییcavaler،کەڤالێردەبێتەسەوار-
لەو لەپورتوگالییشداسواربوونcavalo،کەڤالۆ،دەبێتە)سەوارۆ(.هەروەک ێر.
زمانەدائەسپcavaleiro،کەڤالێیرۆ،دەبێتە)سەوار-یێیرۆ(.لەکیمیریییانوێلزیی،
سواریبریتیەلەsifalri،سیفالری،کەبەگوێرەیهەمانڕێساکانیسەرەوە،دەبێتە
بولگارییشدا لە سێویر. دەبێتە سێفیل ،ceffyl سواربوون هەروەک سیوار-ری.
لە بریتیە ڕووسیی،سواری لە هەروەک ریت-سار. ،ritsar لە بریتیە سواربوون
ritsarstvaریت-سار-ستڤا.لەئۆکراینییسوارییlutsarstva،لوت-سار-ستڤە.

تالەزمانیئوردوش،سوارییşurta،شورتا،دەبێتەسور-تا.
بەرەلال ئەسپی بە کرمانجیی، ناوچەیی زاراوەیەکی لە مایەیسەرنجە، ئەوەی
دەگوترێتکوللۆ،کەوەکدیارەدەبێلەیەکێلەزمانەکانیسەرەوەوەرگیرابێت.

٥-خۆر:
)ه(ئێنس-و ،-»ensu»h₂( یهکهمی، شێوەی بە PIE زمانی لە وشهکه ڕەگی
دیسانداڕێژراوەتەوە.وشەکانیهەسو،هەروەهائەنسوز،لەوڕەگەوەکەوتوونەتەوە.
کەوتنیالرینگال دوای یان بەh₂nsu–ro،هنسو-رۆ( شێوەیدووەمیوشەکەش
)ئانسو-رۆ(دیسانداڕێژراوەتەوە.وشەکەدواتربۆتەسەرچاوەیبنەڕەتیهەردوو
لەزمانیگرێکییبەشێوەی ئاهورا.هەرڕەگیهەمانوشە، وشەکانیئاسوراو
hélios،هێلیۆسماوەتەوە.لەزمانیالتینییش،بەشێوەیsol،سۆل،هەربەهەمان
واتایئاهوراوئاسورا،یانخۆرکەوتونەتەوەبەرچاو.ڕەنگەدۆزینەوەیلێکچوون
لەنێوانئەودوووشەیەیسەرەوەوئاسورا،الیخوێنەرنەختێکئاڵۆزبێتەبەرچاو.
لەپێشەوەیناوەکە لەهەردوووشەگرێکییوالتینییەکەدا،شوێنەواریالرینگال
دیارنیە،بۆیەشەدەنگی)ئا-(شوێنەواریونە.هەروەهالەهەردوووشەکەدادەنگی
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)ل(هەماندەنگی)ر(ە،کەلەئاسوراوئاهورادادەرکەوتوون.ئەمەشنمونەیەکی
دیەلەسەرگۆڕانیدەنگی)ر(بۆ)ل،ڵ(.بەمجۆرەئەگەرئەمدووگۆڕانەیوشەکە،
)ئا- دەبێتە ریۆـس(.سولیش )ئاهێ دەبێتە هێلیۆس ئەوا لێبکەینەوە، وەکوخۆی
سور(.بەمجۆرەدوایئەوەیگۆڕانەکانوەکوخۆیلێدەکەینەوە،ئەوادوووشەی
ئاسوروئاهێرماندەستدەکەوێت.دەبینینبەئاسانیدەردەکەون،کەهەمانئاسورا
لەو درەنگتر کە پەرەسەندنەکان، و گــۆڕان ڕەچاوکردنی بەبێ بەاڵم ــاهوران، ئ و
زمانانەدابەدیهاتوون.هەربەمشێوەیەتێدەگەین،کەناویخۆرـهۆریانڕۆژ،لە
هەمووئەوزمانانەیکەبە)سۆل(هاتووە،لەهەمانڕەگیخۆروهورگەشەیان
دانمارکییوگالیی، ئیسپانیی،پورتوگالیی،سویدیی، بە کردووە.وەکدەزانینکە
خۆربۆتەsol،سۆل.لەزمانیڕووسییشبۆتەsolnitse،سۆلنیتسێ.)لەزمانی
ئینگلیزییپێیدەگوترێتsun،سەن(.بەزمانیلێتییولیتاوییsoule،سۆولێی
فەرەنسیی بە سۆلێ. ،soleئیتاڵیی زمانی لە سۆننێ. ،sonneئەڵمانی بە پێدەڵێن.
soleil،سۆلێیلولەزمانیڕومێنییشداپێیدەگوترێتsoare،سۆوەرێ.(تێبینیبکە،
لەهەمووئەوناوانەدا،بەگۆڕینیدەنگی)س(بە)خ(و)ل(یشبە)ر(،ناوەکەچەند
لە)خۆر،هۆر(نزیکدەبێتەوە.)سۆل-خۆر/سۆلنیتسێ-خۆرنیتسێ/سۆولێ-

خۆورێ/سۆلێ-خۆرێوتاد.
ـــاریخــۆیــانهەیـــە،کە نــاویــش،هۆک لــەپێشگروپاشگریهەنــدێــک گـــۆڕان
ڕوونکردنەوەیانئاڵۆزەوکاریئەمنوسینەنیە.)لەبەراوردکردنەکەدا،جارێکیدی
ئەمەشمانبۆڕووندەبێتەوە،کەبوونیدەنگی)ر(،شانبەشانی)ڵ(،لەهەندێک
بەراورد بەو هەر هەیە. ڕەسەنیان و کۆن یەکجار مێژوویەکی کوردییدا، وشەی
کردنەساکارەدا،بۆمانئاشکرادەبێت،کەخۆرتوخمێکیهاوبەشیپەرستنیزۆر
زمانە هەمــوو لە نزیکەی خۆریش، ناوی بــووە. هیندۆروپیی کۆنی گەالنی گرنگی

هاوچەرخەکاندا،بۆسەریەکچاوگیهاوبەشدەگەڕێتەوە.

٦-سرتە:
سرتەیانسرتەسرت.واتادەنگەدەنگبەچرپە.وشەکەلەڕەگیوشەگۆڕاوەکەی
)سرێ-(یانبیسرانەوەوەرگیراوە.وشەکەلەزبانیPIEبەشێوەی-kleu،کلێو-
پرۆتۆی دەنگی بووە. کلی- وشەی ڕەگی هەمان ئەمەش داڕێــژراوەتــەوە. دیسان
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بێگومان دەبێتە)س(. دەڵێت، پێمان لەکوردییدا،وەکڕێسایگۆڕانیدەنگ )ک(،
دەنگی)ل(یشلەکوردییکۆن،هێشتاهەر)ر(بووە.کەواتەڕەگیپرۆتۆی)کلێو-(
،-sruلەکوردیی،دەبێتەسرێو-یانسرێ-.لەزمانیپارسیکۆندا،بیستنبە
سرو-هاتووە.وشەکەبەوشێوەیەی،لەکوردیی،بۆدەنگینزمبەکاردێت.یانبۆ

دەنگۆوچرپەچرپودوانبەدەنگینزمبەکاردێت.

٧-سرک:
سرک،واتاکشت.وریا.ئاگالەخۆ.گوێقواڵغ.قوشقی.ڕەوەک.وشەکەلە)سر(
ەوەهاتووەوپاشگریناسینەوەیناوواتا»ک«یشیچۆتەسەر.وشەی»سر«
واتابیستن.وشەیەکیناوەندیەولەڕەگیPIEیوشەیkli-،کلی-هاتووە،کە
و لێکدانەوە بۆ )ســری(. دەبێتە کوردیی، لە دەنگ گۆڕانی ڕێساکانی گوێرەی بە
لە هەریــەک بۆ بکەیت لێکدانەوەکانم بەجیاسەیری دەشــێ بــەراوردکــاری، کــاری
لەشێوەی بەمزوانە کە بیسراو، و بیستن ناسراو.سرتە. زوڕنا. زڕاو. وشەکانی

کتێبباڵودەبێتەوە.

٨-سرەوتن:
داسەکنان. حەسانەوە. گرتن. ئارام واتا ســرەوان شێوەی هەمان بە سرەوتن،
ئۆقرەگرتن.وشەکەبریتیەلە)سرەو(،لەگەڵپاشگری)-تن(،کەدەچێتەسەرچاوگ.
،slu-یPIEڕەگیوشەکە،لەگەڵسرەواننەختێجیایەودەچێتەوەسەروشەی
سلو-بەواتایحەسانەوە.لەکاتیبەراوردکردندا،دەبێئەوەمانلەبیربێت،کەلە
گۆتیی لە کە دەکەین بەراوردکاری،سەیر بۆ »ر«. دەبێتە »ڵ« دەنگی کوردیی،
anaslawan،ئەنا-سلەوانواتاوازهێنان.هەروەهاgaslawan،گا-سلەوان
واتابێدەنگبوون.سڕبوون.لەئیسالندییslota،سلۆتەواتاپشودان.حەسانەوە.
ڕۆژئاوایی فالمالندیی لە خێرایی. کەمکردنەوەی واتا سلووت ،slut نەرویژیی بە
slooi،سلوویواتاحەسانەوە.سستی.لەزاراوەیەکیسویدییداslåta،سلۆتەواتا
تەوەزەڵی.لێکردنەوەیباران.نەمانیبارینیباران.هەربەسویدییslutta،سلوتتە
،schlossenواتاخۆخوارکردنەوە.وەستانوپشودان.لەزاراوەیەکیئەلمانیی

شلۆسسنواتاحەسانەوە.
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٩-سرێش:
سرێشهەروەهاچرێش.بریتییەلەکەتیرە،کەبۆچەسپکردنیشتلەیەکتری
بەکاردێت.لەکوردییچەندانناویدیشیهەیە.وەکچرێش.ئەسرێلک.بەفارسیی
،sli- ی PIEیان پرۆتۆهیندۆروپییی، هاوبەشی زمانی لە وشەکە ڕەگی سریش.
سلی-هاتووەبەواتایلینج.گەرسەرنجلەوشەیئەسرێلکبدەین،ڕەگیوشەکە
باشدیارە.وشەکەپێشالرینگالبوونوهاتنەسەریدەنگی)ئە(،بریتیبووەلە
سرێل ئەوا البدەین، سرێلک لە ناویش ناسینەوەی »ک«ی دەنگی گەر )سرێلک(.
دەمێنێتەوە،کەهەمانسلیە،بەلەبەرچاوگرتنیگۆڕانیڕێساداریدەنگیل=رلە
زمانیکوردیی.بۆهێشتابەراوردکاریپتر،لەسویدییslem،سلێمواتالینجاو.
لیک.لەئەلمانییکۆن،ئەنگلۆساکسۆنیی،دانمارکییوئیسالندییslim،سلیمهەمان
شتە.لەئەلمانییschleim،شلێیمهەمانە.لەئینگلیزییslime،سالیمهەمانشتە.لە
گرێکییleimax،لێیماکسواتاهێلکەشەیتانۆکە)بەهۆیلینجیژێرسەدەفەکەیەوە(،
هەربۆسەرهەمانڕەگیهاوبەشیسەرەوەدەگەڕێتەوە.وشەکەلەالتینیی،بۆتە
limax،لیماکس.لەڕووسییشslimaku،سلیماکوهەمانشتە.گەرسەرنجلەشێوە
وواتایوشەکانبدەیت،زووبۆتدەردەکەوێتکە،وشەیکوردییچڵملەهەمان

ڕەگەوشەوەهاتووە.سەیریچڵمبکە.

١٠-گیرسان:
زاراوەی لە بــوون. ڕۆشــن پێبوون. ــا وات -هــهڵ، پێشگری لهگهڵ گیرسان
هەورامییگیسناینەواتاداگیرسان.گیسیاینەرواتاداگیرسان.وشەی»گیرسان«
سەرچاوەکەیدەگەڕێتەوەسەرڕەگیدوووشەیهاوشێوەیPIEکەبریتین
لەghlo-،گهلۆ-و-ghlendh،گهلێنده-.هەردووشێوەیوشەکە،بەواتای
ڕەچاوکردنی بە کوردییەکە، وشــە واتــا بــەکــارهاتــوون. ڕوونــاکــی و ڕۆشنایی
ڕێساکانیگۆڕانیدەنگی)ل(بۆ)ر(،گۆڕانیبەسەرداهاتووە.بەهۆیدرەوشانەوە
شێوەی بە و زووەوە لە هەر هیندۆروپیی گەالنی چــاو، دەرکەوتنی ڕۆشــن و
جۆراوجۆر،وشەکەیانبۆبەشەکانیچاویاندیتنبەکارهێناوە.دەبینینکەلە
،glanaگالنێواتاسەیرکردن.لەسویدییهەردوو،glaneزمانیدانمارکییدا
واتادرەوشانەوە. گلێنسە ،glänsaواتاچاوتێبڕین.هەروەها گلو ،gloگالنەو
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،glanceگلیسیانواتادرەوشانەوە.لەئینگلیزییدا،glisianلەئەنگلۆساکسۆنیی
گالنسواتاچاوتروکاندن.هەمانوشەلەئەڵمانیبۆتەglunz،گلونز.لەنەرویژی
glina،گلینەواتادرەوشانەوە.هەروەکglistennt،گلیستێننتواتاداگیرسان.
لەئیسالندییglia،گلیەواتادرەوشانەوە.وشەیگێرمانییگشتیglo،گلۆواتا
گڵپەیئاگر،کەلەسویدییبەشێوەیglöd،گلۆدماوەتەوەوواتاڕۆشنایی.لە
ئیرلەندییش لە بروسکە.چەخماخە. واتا گلیسنیان ،glysnianئەنگلۆساکسۆنیی
gle،گلێواتادرەوشانەوە.لەزبانیسالڤیکۆنیشدا،توشیوشەکەدەبینەوە،
کەبەشێوەیgledatiگلێداتیهەیەبەواتایسەیربکە.لەزبانیڕووسییش،
وشەیglaza،گالزابۆتەناووواتاچاو.بەمجۆرەدەگەینەئەوڕاستیەی،کە
گیرسانبریتیبووەلەڕۆشنایی.ئەگەرلەموشانەیسەرەوەدا،گۆڕانی)ل(بۆ
)ر(ڕەچاوبکەین،ئەوابەئاشکرالێکچوونوهاوڕەگیوشەکانلەگەڵیەکو

لەگەڵگیرساندەبینین.

١١-بریسکانەوە:
ڕووناکی واتا دەبریسکێت، بوونەوە. ڕۆشن دانەوە. ڕووناکی واتا بریسکانەوە
لێدەردەچێت.شەوقدەداتەوە.بریقەدارە.بەشیکردنەوەیوشەکەولێکردنەوەی
پێشگروپاشگرەکان،ب+ریــس+ک+ان+ەوە،ڕەگیوشەکەمانلێدەردەکەوێت،کە
)ریس(ە.وشەیبروسکەشهەمانشتەوڕەگیوشەکەبریتیەلە)روس(.هەردوو
هەروەها لێوکس-. ،-lewks ی PIE وشەکانی ڕەگــی سەر دەگەڕێنەوە وشــە،
lewkos-،لێوکۆس-،یانluks-،لوکس-بەواتایڕووناکی.دەبێلەبیرمانبێت،
دەگۆڕێت. )ر( بۆ )ل( دەنگی کوردیی، لە دەنگ گۆڕانی ڕێساکانی گوێرەی بە کە
واتای هەمــان بە هیندۆروپییدا، دی زمانانی لە کە خــوارەوە، وشانەی لەو ئێستا
بریسکانەوەدێن،تۆتەنیاشوێنیهەردوودەنگیل=ربگۆڕەوبەراوردیانبکە.
لەئەنگلۆساکسۆنییblyscan،بلیسکان.ئەلمانییکۆنblosen،بلۆسن.لەسویدیی
lysa،لیسەواتادەبریسکێت.هەاڵیساوە.لەئیسالندییبۆتەlysa،لییسە.بەدانمارکیی
پرۆتۆی زمانی لە هەرسێکیان ڕەگی بلوسسێ. ،blusse هەروەها لیسێ. ،lyse
leuhs-jan،لێو-هسیانبووە.لەئەنگلۆساکسۆنییleixan،لێیکسانهەمانواتای
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هەیە.دەبینینلەسویدییوشەیljus،لیوس)کەبەیوسگۆدەکرێت(واتامۆم.لە
ئەلمانیی لە لیس. ،lysدانمارکییشدەگوترێت لە لیۆسهەمانە. ،ljossئیسالندیی
،lunaلیێهسێنواتادرەوشانەوە.ناویالتینییبۆمانگ،liehsenکۆن،وشەی
لونەواتادرەوشاوەولەڕەگیlewksna،لێوکسنەڕاهاتووە.بەهەمانشێوەش،
،lauksnosڕوکسە.لەزمانیلەناوچوویپروێسیی،ruksaوشەیسانسکریتیی
دەگەڕێنەوەسەر لیخنۆس ،lykhnosگرێکیی ئەستێران.وشەی واتا لەوکسنۆس

هەمانڕەگ.

١٢-بریسکە:
دەرەوە ڕووناکی تەنێکی لە کە خێرا، و توند ڕووناکیەکی لە بریتیە بریسکە
دەردەچێت.لەباریکرداریدادەبێتەبریسکایەوە.دەبریسکێتەوە.دوایلێکردنەوەی
دەردەکەوێت.وشەکەوەک )ریسک-ە( بەشێوەی ڕەگیوشەکە پێشگری»ب«،
بریسکانەوە،دەگەڕێتەوەسەرڕەگیوشەکانیPIEیlewks-،لێوکس-.هەروەها
lewkos-،لێوکۆس-،یانluks-،لوکس-بەواتایڕووناکی.دەبێلەبیرمانبێت
لەکوردیی،دەنگی)ل(بۆ)ر(دەگۆڕێت. کەبەگوێرەیڕێساکانیگۆڕانیدەنگ
ئێستالەووشانەیخوارەوە،تەنیاشوێنیهەردوودەنگیل=ربەیەکدیبگۆڕە
کۆن ئەلمانیی لە بلیسکان. ،blyscan ئەنگلۆساکسۆنیی لە بکە. بــەراوردیــان و
blosen،بلۆسن.لەسویدییlysa،لیسەواتادەبریسکێ.هەاڵیساوە.لەئیسالندیی
بۆتەlysa،لییسە.بەدانمارکییlyse،لیسێ.هەروەهاblusse،بلوسسێ.ڕەگی
هەرسێکیان،لەپرۆتۆگێرمانییleuhs-jan،لێو-هسیانبووە.لەئەنگلۆساکسۆنیی
لە پشکۆ. واتا برەیس ،brais التینیی لە هەیــە. واتــای هەمــان لێیکسان ،leixan
ئەمەریکا، خــواروی لە بەرازیل، واڵتی ناوی بۆتە کە براسیل، ،brasil ئیسپانیی
ناوەکەلەڕەنگیبریسکاوەیدرەختێکوەرگیراوەکەلەوێزۆربووە.لەزمانە
کرواتیی و سێربی بە دەبینرێن. واتا هەمــان بە هاوڕەگ وشەی سالڤیەکانیشدا،
blistati،بلیس-تاتیواتابریسکە.لەبۆسنییblistanje،بلیس-تانیێهەمانشتە.
بەبولگارییblyasuk،بلیاسوکهەمانشتە.لەڕوسییblesk،بلێسکهەمان.تا
،bresilبلیز-گوچیایبەهەمانواتادێت.لەفەرەنسیی،blizguçiaiلەلیتاوییشدا
برێسلواتاڕەنگیبریسکاوە.هەروەکدەبینینلەسویدییوشەیbrosa،برۆسە
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واتاپڕوشکەئاگر.بەنەرویژییbrasa،براسەواتاسوتان.سورکردنەوە.دیسانلە
ئیسپانییbrasa،براساواتاخەڵوزیگەش.لەفەرەنسییشداembraser،ئێمبراسێر
واتاپێکردن/هەڵکردنیئاگر/ئاگرکردنەوە.وشەکەلەبری+-سکەپێکهاتووە.واتای
دوای لە کە پاشگرێک لە بریتیە »-سکە«یە، هەرچــی ماوەتەوە. نادیار »بــری«
ژمارەیەکوشەدەردەکەوێت.وشەکانهەموویانلەوەدایەکدەگرنەوەکەئاماژە
پێدەچێت وا تروسکە. نوسکە. بروسکە. دەکەن.وەک بەهێز ڕوناکی و تیشک بۆ
،bruscoئیتالیی لەوشەکانی بگەڕێتەوە.وەک پرۆتۆ بۆسەرزمانی پاشگرەکە
بروسکۆ.فەرەنسییbrusaue،بروساو.هەروەهاbrusque،بروسک.سویدیی
دیەوە زمانانی لە دیش وشەی بەسەر پاشگرەکە، هاوشێوەی بریسک. ،brysk
دەبیندرێت.وادیارەبۆڕووناکیبەهێزولەپڕ.جوڵەیلەپڕوخێراوشتیدیلەم

شێوەیەبەکارهاتبێت.

١٣-بریقە:
بریتیەلەڕووناکیەکیزۆربەهێز.درەوشانەوە.هەندێکجاربەهەڵە،واتاکەی
لەگەڵوشەی)باقوبریق(تێکەاڵودەکرێت.ڕەگیPIEیوشەکە،بریتیەلەوشەی
-bhrek،بهرێک-بەهەمانواتاوە.بەسانسکریتییbhracate،بهراکەتێواتا
بریقە.لەزمانانیدیش،تێبینیگۆڕانیڕێساداریدەنگی)ل(بۆ)ر(بکەودەیناسیتەوە.
بووە. )ک( بنەڕەتدا لە کوردیی، )ق(ی دەنگی کە بزانین ئەمەش دەبــێ هەروەها
لە دەبینین بکەیت. خــوارەوەدا ئەمانەی لەگەڵ وشەکە، ــەراوردی ب دەتواتی ئینجا
زبانیگێرمانییblik،بلیکواتابریقە.لەنەرویژییblikra،بلیکرەواتابریقەدان.
هەمان بە بریا ،brjaهەروەها بریقە. واتا بلیکە ،blikaئیسالندیی لە درەوشانەوە.
بروسکە لەسویدییش هەمانشتە. بلیتزن ،blitzenکۆنیش ئەلمانیی لە  واتــاوە.
پێیدەگوترێتblixt،بلیکست.لەزاراوەیەکیسویدیی،وشەیbraga،براگە،کەبە
بریقەوتریفەیجەمسەریباکوردەگوترێت.ئەمەشدیاردەیەکیسروشتیەولە
زستاناندادەردەکەوێت.وشەکەلەزبانەئافرۆئاسیاییەکانیشدەبیندرێت.لەعیبریی
درەوشــاوە. واتا )البراق( بــەڕڕاق عارەبیی لە درەوشــاوە. واتا باڕێقت ،bareqet

وشەکەلەعارەبیی،چەندانوشەیدیشیلێدروستکراوە.وەک)برقیە،برق(.
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١٤-سهر:
وشهکوردییەکه،بهههمانشێوهیگرێکیی،دهگهڕێتهوهسهرڕهگیداڕێژراوهی
وشهیPIEی-kar،کار-،یان-karn،کارن-.لێرهمنتهنیابهبهراوردکردنیناوهکه
لهگهڵناویسهرلهزمانهسالڤییهکان،وازدێنم.ناویسەرلەزمانەسالڤییەکانیشدا،
هاوشێوەیکوردیی،بۆسەرهەمانڕەگیسەردەگەڕێتەوە.لەمناوانەیخوارەوەدا،
بەداپچڕاندنیپاشگرەکان،هەروەهاگۆڕینیڕێساداریهەردوودەنگەکانی»گ«و
»ه«بۆدەنگی»س«وئینجادەنگی»ل«بۆ»ر«،کەجێمەبەستیبابەتەکەیئێمەیە،
هەمانناو،یانوشەیسەردەردەچێت.وەکلەسالڤییکۆنgolova،گۆلۆڤەواتا
سەر.بەگوێرەیڕێساکانیسەرەوەدەبێتە)سۆر-ۆڤە(.بەڕووسییglavo،گالڤۆ
واتاسەر،کەدەبێتە)سرا-ڤۆ(.لەبولگاریی،سێربیی،مەکەدۆنییوسلۆڤێنیی،سەر
بریتیەلەەglava،گالڤە.هەربەگوێرەیڕێساکانیسەرآ،دەبێتە)سرا-ڤە(.دیارە
)سرا،سر(لەناوەسالڤیەکانیسەرەوە،هەرهەمانسەرە.لەسلۆڤاکیوچیکیی
پۆلۆنییglowa،گلۆوەواتا لە ڤە(. نقویسەرە،کەدەبێتە)سرا- hlava،هالڤە

سەر،کەدەبێتە)سرۆ-وە(.
جگهلهونمونانهیسهرهوه،لهزمانیکوردیی،نمونهیدیشچنگدهکهون،که

دهنگی)ڵ(یانههروهکوخۆیماوهتهوه،یانبهکارهێنانیپترباوه.وهك:

١٥-چڵک:
چڵک،هەروەهاچرک.واتاپیسی.کڕێژ.هەروەهاکێموزوخاویبرین.چڵکنواتا
کەسێکیپیسودژوون.لەپەهلەوییçirken،چیرکێنواتاکەسێکیچڵکنوپیس.
برینێککەکێموزوخاویلێبێت.بەگومانیهەرەزۆر،وشەکەخزمایەتیلەگەڵ
چەورهەیە.چرکنیبۆخۆیبریتیەلەپیسیوچەوری،لەسەرپێستیبەدەنیمرۆڤ.
ڕەگیوشەکەلەزبانیهاوبەشیپرۆتۆهیندۆروپییی،یانPIEی-sli،سلی-هاتووە
بەواتایلینج.دەبینینلەزاراوەیهەورامیی،چلووک،هەروەهاچلووکەواتاچەور.
لەکوردییناوەند،چڵکچەندانوشەیدیشیلێدروستکراوەوەکچڵکن.چڵکاو.
واتای بە و چیرکین çirkin شێوەی بە وشەکە چڵکاویی. چڵکهەڵگر. چڵکاوخۆر.

ناشیرین.ناڕێککەوتۆتەتورکییشەوە.
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١٦-چڵم:
چڵم،ههروهکچرم.بریتیەلەوماددەلینجەیکەلەکونەلوتەکانەوەدێنەدەرەوە.
وشەکەدەچێتەوەسەرڕەگیوشەیPIEی-sli،سلی-،بەواتایلینج.جگەلە
چڵم،وشەکانیدی،بۆناویجۆرەکانیکەتیرە،وەکئەسرێلک.چرێشوسرێش،
سرێش. واتا شلێیم ،schleim ئەلمانیی لە وشە. هەمان ڕەگی سەر دەگەڕێنەوە
،slime وشــەی ئینگلیزییش لە لیک. لینجاو. واتــا سلێم ،slem سویدیی چرێش.
چەسپکردن. واتا کلێیمە ،kleimaنەرویژیی لە هەروەک لینجاو. واتای بە سالیم
لەسویدییشداklema،کلێمەهەرواتاچەسپکردن.چرێشبۆڕەگیهەمانوشە

دەگەڕێتەوە.

١٧-سمێڵ:
لێوی لەسەر بەچڕی کە لەومووەی بریتییە هەروەهاسمبێڵ،سمێهر. سمێڵ،
سەرەوەیپیاواندەڕوێت.بەشێوەیەکیکەمترژنانیشهەیانە.وشەکەهەمانەکەلە
فارسییبەشێوەیسیبیلوبەهەمانواتایسمبێڵ.سمێڵهەیە.ناوەکەئەمڕۆلە
زمان،هیچواتاولێکچوونیدینەماوە.تەنیالێکچوونێکبریتیەلەناویکۆنیلێو.
لەسانسکریتییوشەیsmera،سمێرەواتالێو.)بەراوردیبکەلەگەڵناویسمێڵ
لەکاتیگۆڕانیڕێساداریل=ر.واتا)سمێر(کەهێشتالەهەندێکزاراوەبەواتای
سمێڵبەکاردێت.لەزبانیگێرمانییsmairia،سمەیریەواتالێو.لەئەنگلۆساکسۆنیی
smaere،سمەیریواتالێو.ڕەگیPIEیوشەکەهەمانsmi-،سمی-یە،کەلە

وشەیبەزمئاماژەمانبۆکردووە.

١٨-بڵێسە:
بڵێسە،واتامەشخەڵ.گوڕژمیئاگر.گڕیبەرزوبڵندیئاگر.وشەکەلێکدراوە.
هاوواتان. هەردوووشەکە هاتووە. )لێسە( لەگەڵ )بل(، لێکدراوی دوووشەی لە
ــی-بەواتــای وشــەی»بــل«بریتیبــووەلەڕەگــیوشـــەیPIEی-bhli،بهل
لە هەروەک »لێسە« وشەی دەبیندرێت.  ئەبڵەق و بەڵەک لە وەک درەوشــاوە.
هاوتایزبانەگێرمانییەکانیشدادەبینین،هەرواتادرەوشانەوە.لێسەهاوڕەگەلەگەڵ
هەردوووشەی)ریس(لەبریسکەو)روس(لەبروسک.وشەکەدەگەڕێتەوەسەر
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یان لێوکۆس-، ،lewkos- هەروەها لێوکس-. ،lewks- ی PIEوشەکان ڕەگی
-luks،لوکس-بەواتایڕووناکی.دەبێیلەبیرمانبێت،کەبەگوێرەیڕێساکانی
بە وشەیەدا، لەم بەاڵم دەگۆڕێت. )ر( بۆ )ل( دەنگی کوردیی، لە دەنگ گۆڕانی
لیسە ،lysaلەسویدیی ئەمگۆڕانەڕووینەداوە. پێچەوانەیبریسکەوبروسک،
،lyseلییسە.بەدانمارکیی،lysaواتادەبریسکێ.هەاڵیساوە.لەئیسالندییبۆتە
هەروەک ــە. هەی ــای وات ــان هەم لێیکسان ،leixan ئەنگلۆساکسۆنیی لە لیسێ.
ablysian،ئەبلیسیانواتاگەشبوونەوە.لەئینگلیزییبۆتەblush،بلەشبەواتای
گڕ. واتا بلەیز ،blase ئینگلیزیی وشەی هەروەک شەرمان(. )لە سورهەڵگەڕان
دەبینینلەسویدییوشەیljus،لیوس)بەیوسگۆدەکرێت(واتامۆم.لەئیسالندیی
ljoss،لیۆس.بەدانمارکییشlys،لیس.لەگێرمانییblus،بلوسواتاهەڵهاتنی
هەروەک درەوشانەوە. واتا لیێهسێن ،liehsen وشەی کۆن، ئەلمانیی لە ڕۆژ.
لە سورهەڵگەڕان واتا بلۆس ،blos هۆلەندیی گەشکردنەوە. واتا بلیسە ،blysa
گەرمی.لەئەلمانییbluse،بلوسێواتامەشخەڵ)بۆڕێپیشاندانیکەشتیانلە
کەنار(.لەئیسالندییblys،بلیسواتامەشخەڵ.وەکدەبینینهەمووئەموشانەی
سەرەوە،لەچاوگێکەوەهاتوون،سەرەڕایکەمێگۆڕانیشلەواتاوگۆکردنیاندا.
دەشێتواشبیربکەینەوەکەبڵێسەلەبە+لێسەوەهاتووە.واتا»بە«بریتییدەبێت

لەئامرازیئاماژەبۆکردن.

١٩-بڵند:
لە وشەکە »برند«. دەگوترێت زاراوەش هەندێک لە هەروەک بــەرز. واتا بڵند
کوردییکۆنوڕەسەنە.بڵندلەپەهلەوییەوەماوەتەوەولەوزمانەدابریتیبووەلە
buland،بولەند،یانboland،بۆلەند.فارسییبولەند.لەبەلوچییbuland،بولەند
PIEبریندواتابڵند.ڕەگیوشەکەلەوشەی،bryndواتابڵند.بەزبانیکیمیریی
،brantaبهرێند-بەواتایبەرز.برند)بڵند(.لەگێرمانیی،bhrend-دابریتیەلە
برانتەواتاشاخیبڵندوسەخت.لەسویدییbrant،برانتواتالێژایی.شوێنیبڵندو
لێژ.لەئیسالندییbrattr،براتترهەمان.هەروەکbringr،برینگرواتاگرد.تەپۆڵکە.
لەدانمارکییبۆتەbrat،براتبەهەمانواتا.لەلیتاوییbrankşoti،برانکشۆتی

واتابڵندبوون.سەرکەوتنەسەرێ.
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٢٠-دووکهڵ=دووکهر
دووکــهر. ــهڵ= دووک له بریتیه ئێمه، پێکردنالی ــهراورد ب بــاوی زۆر نمونهی
ههره ههموووشهکانیدیســهرهوه، لهگهڵ بــهراورد به ئهموشهیه، ڕاستیدا، له

ئاسانهکهیه.
دوکەڵ:بریتیەلەوسوتەکەخۆڵەمێشیەی،کەلەشتیسوتاوبڵنددەبێت.کاربۆنی
سوتاوە.وشەکەلێکدراوەوبریتیەلەسێبەش.دوو+ک+هەڵ.وشەی»هەڵ«پاشگر
وزۆرجاریشپێشگرێکە،کەدەچێتەسەرکرداروجوڵە،یانجوڵەیەکیخێراتر
بەواتایکردارەکەدەدات.وەکلەهەڵچوونوهەڵفڕینوکرداریدیشدیارە،کە
ئاماژەیەبۆبەرزبوونەوە.چوونەسەرەوە.دەنگی»ک«وەکونیشانەیناسینەوەی

ناوچۆتەسەروشەبنەڕەتیەکە،کە»دوو«ە.
ڕەگیوشەی»دوو«بەزمانیهاوبەشیPIEبریتیبووەلەdhuh2-،دهوه2-
وشەکانی هەردوو دەمێنێتەوە. )دووا-( شێوەی بە الرینگال، کەوتنی دوای یان
لە لەڕەگیئەموشەیەیســەرەوەڕاهاتوون. )دوکەڵوتەم-تومان(یش، کوردیی

فارسییوشەکەبۆتەدود.لەزبانیپەهلەوییdut،دوتواتادوکەڵ.
وشەیدوکەڵپەیوەندیڕاستەوخۆیبەسریمۆنیایهەڵکردنیبوخورودوکەڵ
لەسەر لەپەرستگاکانداهەبووە.هەڵگیرساندنیبوخورودوکەڵکردن کردنەوە،
باوک دیــارەالی وا بــاوە. ئێمەهەر ئێستاشالی تا پیران، و پیاوچاکان گــۆڕی
لە بــووە. باو و ناسراو کارێکی ئەمە ئێمەش، هیندۆروپیی کەوناراکانی باپیرە و
هاوشێوەی کە دەرکەوتووە، دهوومە ،dhumaبەشێوەی وشەکە دا، سانسکریتیی
وشەیکوردیی)-تومان(ە.لەالتینییدادەنگیئاڵۆزیdh،ده،بۆ)ف(گۆڕاوە،بۆیە
،th(بۆ)dh،فووموس.بەهەمانشێوەش،لەگرێکییدەنگی)ده،fumusتومانبۆتە
ث(گۆڕاوەووشەیتەمتومانبۆتەthyo،ثییۆ.وشەکەلەگرێکییداڕەگەئایینیەکەی
زەقبۆتەوەوتەنیاواتایقوربانییکردنوپەرستندەداتوچیدیدوکەڵکردن
نیە،ئەگەرچیشلەهەمانڕەگەوەڕاهاتووە.دەبینینکەلەزبانیگرنگوکەونارای
لە کردنەوە. دوکــەڵ واتا دوههویــس، ،duhhuis و دوههای ،-duhhaiهیتییشدا
زبانەهاوچەرخەکانیشدا،وشەکەبەشێوەی)تەم(دەبیندرێتەوە.لەڕووسییدابۆتە
duman،دومان،بەواتای)تەمتومان(.لەسویدییdimma،دیممەهەمانشتە.لە
هەندێکزمانیگێرمانیی،وشەیبۆن،هەرلەڕەگیوشەیدووکەڵەوەهاتووە.وەک
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لەئەلمانییوسویدییوچەندزمانێکیدی،duft،دوفتواتابۆن.لەئیسالندیی
dupt،دوپتهەمانشتە.لەلیتاوییشوشەیduja،دویەبۆهەمانڕەگدەگەڕێتەوە
بەنگالیی، لەزمانەکانی واتادوکەڵ. لەزمانیهیندییdhuam،دهوام تۆز. واتا و

گوجاراتییوکەنارێیی،dhumapana،دهومەپانەواتادوکەڵ.
کهواتهئهوهوشهی)ههڵ(ه،کهلهزاراوهیههولێربه)ههر(گۆدهکرێتوناوی

دووک+ههڵیکردۆتهدووک+ههرودووکهر.
نالیدەڵێت:

یادوکەڵیجەستەیمنە،بەوشەمعەسوتاوە...یاهەوریسیاتاوە،کەمانیعلە
هەتاوە.

ئاڵۆزییهکانیدهنگی)ڵ(ههرئهوهندهنیهکهلهگهڵ)ر(تێکهڵدهبێتوکۆمهڵێک
بۆمان بدهین، سهرنج ئهگهر پێشمان. هێناوهته گۆکردنی و دوان ئاڵۆزی کێشهی
دهردهکهوێتکهچهندانکێشهیدیئاڵۆزیڕێزمانیی،لهژێرچارۆگیئهمدهنگهدا

شاردراونهتهوه.بامنلێرهدانمونهیهکیناسراوپیشانبدهم:
یەکێکلەونمونانەیلەزمانیکوردیی،کەبەسوودوەرگرتنلەداڕشتنەوەی
پێوانەییناوخۆدەکرێتشیبکرێتەوە،بریتیەلەوشەی)هێشتن(.کردارەکەپێکهاتووە
لەپاشگری)تن(،کەنیشانەیچاوگە،لەگەڵڕەگیوشەکە،کە)هێشـ(ە.کردارەکە
لەباریڕابــردوودا،پێڕەویلەڕێساکانیگەردانبوونیکردارلەزمانیکوردیی
دەکات.وەکهێشتم،هێشتبووم،هێشتوومە،دەمهێشت،)دەبا(بمهێشتبایەوتاد...
و دەبین الدان تووشی رانــەبــردوو، باری واتا داهاتـــوودا، و ئێستا باری لە بەاڵم
کردارەکەدەبێتە)هێاڵم(،)دەبێ(بهێڵم.تەنیالەبارێکیڕابردووشدا،بەپێڕەویلە
هەمانکاریگەریداهاتوو،لەجیاتی)دەبا(بمهێشتبا،دەکرێتبڵێین)دەبا(بمهێاڵبایە.
ڕێسایەک و یاسا کامە لە پێڕەوی و گرتووە لەچیسەرچاوەی الدانــە ئەم ئایا
دەکات؟لەڕاستیدائەمدیاردەیە،ڕاستەوخۆپەیوەندیبەناسەقامگیریدەنگی)ش(
لەباری لە)هێشتن(دا.هەردوودەنگی)ش،س(لەکرداریکوردییدا، ەوەهەیە،
ئێستاوداهاتوودا،توشیگۆڕاندێن،)هەرچەندەهەمووجارێکنیە(.ئەمگۆڕانە،
بەچەندانشێوەدەردەکەوێت.وەکلەبارینەمانوونبوونی)ش(:ڕۆیشتن=
دەڕۆم.یانگۆڕانی)ش(بۆ)ژ(.وەک:ڕشتن=دەڕێژم.کوشتن=دەکوژم.یاخود
لەباریجێمەبەستیئێمە،کەدەنگی)ش(،بۆدەنگی)ڕ(دەگۆڕێت:هێشتن=دەهێڵم.
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دیارەلەباریوەکخۆمانەوەشهەیە.وەک:هێشان)ئێشان(=دەهێشێ.شەمزان=
دەشەمزێ.

گەستن= وەک: دێت. بەسەردا )ش(ی وەک نزیک گۆڕانێکی )س(یــش، دەنگی 
دەگەزێ.ئێمەنمونەیئاسانی)هێشتن(مان،بۆئەوەهێنایەوە،تابەسودوەرگرتن
لەداڕشتنەوەیناوخۆییوشەکە،باریهێشتائاڵۆزتریدوووشەیکۆنترڕوون

بکەینەوە.
یەکێکیانوشەی)گۆتن(ە،کەلەباریئێستاوداهاتوودا،دەبێتە)دەڵێم(.زمانانی
بنخێزانەکانیدیشدەبێبەوقۆناغەیگۆڕانداڕۆیشتبن،چونکەبەبەراوردکردنێکی
زمانێکی لەچەند هاوشێوەکەی، لەگەڵ کوردیی، دەڵێ،daleی کرداری ڕواڵەتیی،
tala،دیدا،دەردەکەوێتکەهاوڕەگن.وەکلەزمانەکانیئیسالندییوسویدییداتالە
هەماندەڵێوگوتنە.لەئینگلیزییشداتۆلک،tolkگوتنەوتەیل،taleیشگێڕانەوەیە.
لەزمانیدانمارکییش،گوتنبریتیەلەتالێر،talerگەرئەمەشبزانین،کەبەگوێرەی
ڕێساکانیگۆڕانیدەنگ،لەزمانەگێرمانییەکان،دەنگی)د،d(،بۆ)ت،t(دەگۆڕێت،
ئەوائەوکاتەتێدەگەینکەکردارەکانهێشتاپترلێکدەچن.لەزمانێکیسالڤیی،وەک
سلۆڤێنییشکرداریدەڵێ،پێیدەگوترێتیێدێیال،jedejalلەسلۆڤاکییدابۆتەپۆڤێ

.povedal،دال
ئەگەرسەرنجبدەین،کردارەکەیسەرەوە،هەمانشێوەگۆڕانیکرداری)دەهێڵم(
یبەسەرداهاتووە.ئێمەزووترولەروونکردنەوەمانلەسەر)دەهێڵم(،گوتمانئەوا
دەنگی)ش(ەبۆ)ڵ(گۆڕاوە،بەاڵمچاوگیوشەی)گۆتن(،هیچنیشانەیەکیبوونی
پێوانەییناوخۆیی،دەتوانێتفریامان لێرەدابەراوردکردنی نیە. تێدا دەنگی)ش(ی
بەراوردکردنی گوێرەی بە بکاتەوە. ڕوون بۆ ناوازەیەمان گۆڕانە ئەو و بکەوێت
پێوانەییناوخۆیی،دەبێوشەی)گۆتن(،لەبنەڕەتدا)گۆشتن(بووبێت،تالەباری
وشەکە ئەوا بڕۆین، دوورتــر هێشتا ئەگەر بداتێ. )دەڵێم(مان کــرداری داهاتــوودا
ئەمڕۆ کە ڕابـــردوویوشەکە، بــاری شێوەش، هەمــان بە هەر بــووە. )گۆهشتن(
)گۆتی(یە،لەبنەڕەتدا)گۆهشتی(بووە.بەمجۆرەگۆهشتی،بۆتەگۆهتیودواتریش
ئەگەرهێشتا )گوتی،وتی(. زاراوەیــیکردارەکە،وەک ئینجاشێوەکانیدی گۆتی،
بنەڕەتدا لە ئاشکرایدەکەم،کەوشەکە ئەوا لەوشەکەوردبینەوە، پتر بمانەوێت
لێکدراوەولەدوووشەی)گۆ(لەگۆکردنو)ئێژ(لە)ئێژێ(،لەگەڵپاشگریچاوگی
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)-تن(،لێکدراوەوسەرەتابۆتە)گۆ+ئێژ+تن=گۆئێژتن(ودواتربۆئاسانکاریگۆ
کردنی،بۆتە)گۆهێشتنوگۆهشتن(.هەربەهەمانشێوەیدوووشەکانیپێشو،
کرداریدەکێڵم،پێشئەوەیببێتبەوشەیەکیسەربەخۆ،لەسەرەتادا،تەنیاباری
ڕانەبردوویکرداری)کێشتنوکاشتن(بووە،بەواتایچاندن،یانلەزەویچەقاندن
وتۆوخستنەژێرزەوی.بۆدڵنیاییپترلەسەرواتایکوردییوشەکە،سەیردەکەین
هەروەک دەگەیەنێت، )کاڵ( واتای کاشتن بۆرینە(دا،وشەی )هەنبانە فەرهەنگی لە
لەوشەیلێکدراوی)کشتوکاڵ(یشدەبیندرێت،کەلێکدانێکیهەردوووشەکەیە.
بەمجۆرە)ڵ(یکرداری)کێاڵن(یش،بەهەمانشێوەیدووکردارەکەیدی)هێاڵنو
دەڵێم(لە)ش(ی)کاشتن(ەوە،گۆڕاوە.بۆدڵنیابوونیپترلەسەرکۆنیوبەمیرات
ماوەییوشەکە،دەبینینلەزمانیپەهلەوییشوشەیkāŠtan،کاشتەن،بەشێوەی
kāritan،کاریتەنهاتووە،وەکوهاوواتاییەکدی.لەمەوەدەگەینەئەوئەنجامەی
کەهەربوونیوشەکەکۆننیە،بەڵکوگۆڕانیدەنگی)ش(یش،لەپەهلەوییبۆ)ر(،
کەبارێکیدینەچەسپاوی)ڵ(ە،ئەمەدەردەخاتکەپرۆسەیگۆڕانیدەنگی)ش(
لەسەردەمێکیپێشوتریزمانیکوردییدەستیپێکردووە.دیارە)کار(لەپێشەوەی
لە )دەکێڵم(، کــرداری بەمجۆرە، )کــاڵ(ە. هەمــان هەر پەهلەویی، کاریتەنی وشەی
بنەڕەتدادەبێت)دەکێشم(بووبێت،بەاڵمدوایسەربەخۆبوونیوشەکە،دەنگی)ش(

لەهەمووبارەکانیداکەوتووەوونبووە.
دەکرێتهێشتاچەنداننمونەیدیلەمجۆرە،لەزمانیکوردییبێنینەوە،بەاڵم

ئێمەچونکەمەبەستەکەمانگەیاند،بەمەندەوازدێنین.
لهکۆتاییدا،کەمێکلەبابەتەکەدەردەچەم،بۆئەوەیدیاردەیەکیدییگۆڕانی
پەیوەندیەی، لەو بریتیە  ئەمهیان  )ر(دهربخهم. بهدهنگی پهیوهند لە دەنگ،هەر
کەگریماندەکرێتلەنێواندەنگی)ر(ودەنگی)س(هەبێت.هەندێکبەڵگەیدیار
هەن،کەدەریدەخەنلەزمانیکوردییدا،ئەگەردەنگی)ر(بکەوێتەپێشدەنگی)س(
ەوە،ئەوائەودەنگەی)س(،بۆ)ش(وزۆرجاریشبۆ)چ(دەگۆڕێت.یەکێکلەم
)برسی- دارچین(، )دارسین- وەک: زۆرن. دیش نمونەی هرچ(ە. )هرس- نمونانە
برچی(،)کسۆک-کوچک(.}تێبینی:بەزاراوەیکرمانجیی،هەردووبرچیوکوچک
بەکاردەبرێن{.لەونمونانەشکەدەنگەکەبۆ)ش(دەگۆڕیێت.وەک:)ڕستە-ڕشتە(.
بەوپێیەبێت،دەبێتدەنگی)چ(یچەندانوشەیکوردییدیش،لەبنەڕەتدا)س(
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بووبن.وەکوشەکانی:پارچە،مرچ،هەرچی،چرچ،کرچ،پرچوهیدیش.دیاردەیەکی
لەمجۆرە،لەهەندێکزمانیگێرمانییشدەبیندرێت.بۆنمونەلەزمانیسویدیی،وەک
دەنگەکە ئەوا )ر(، لــەدوای )س( دەنگی هاتنی بە دەنگ، گۆڕانی گشتی ڕێسایەکی
بۆ)ش(دەگۆڕێت.وەک)فارستە،Farsta(،کەبەسویدییبە)فاشتە(گۆدەکرێت.

نمونەیدیشوەک)ڤارسەگود=ڤاشەگود(.)الرس=الش(و...
نیە کۆنی زۆر مێژوویەکی کوردیی، زمانی لە نوسین نەریتی ئــەوەی لەبەر
تۆمارکراو نمونەی هێنانەوەی بە ناکرێت نەماوە، پارێزراومان کۆنی ڕێنوسی و
بیسەلمێنینکەهەندێکدەنگیگۆڕاوی)س(بۆ)ش(،بەهۆیبوونی)ر(ەوەبووە.
کۆنی دەنگی بۆیە دەنوسین، گۆکردن وەکو نوسین ئێستامان، ڕێنوسی بە ئێمە
گۆنەکراولەنوسینیئەمڕۆداچیتردەرناکەوێت.کەواتەدوورنیەجاراندەنگی)ر(
لەموشانەهەبووبێت،لەبابەتی:سوتان-شەوتان.پسیلەوپسیک-پشیلە.}تیێبینی:
شەوتان/دشەوتە،بەکرمانجییبەکاردێت.پسیلەشلەناوچەیوەرتێیالیڕواندز

بەکاردێت.هەرچیپسیکە،ئەوالەزاراوەیکرمانجیبەکاردێت{.
ئهمدووبابهتهیدوایی،زۆربهسهرپێییلهسهریانمنوسیوهودهزانمپێویستیان
سهرنجی تهنیا جــارێ دهمهوێت گــوتــارهدا، لهم بــهاڵم ههیه، پتر لێکۆڵینهوهی به
زمانهوانانبۆئهمدیاردانهیسهرهوهڕابکێشم،تالهههلێکیدیدا،کاریبهراوردکردن

ولێکۆڵینهوهیپتریبۆدهکهم.



خەتیزوانیکوردیک
لەمێژوتائەمڕۆوە

سابیرژاکاو
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ئەمڕۆهاتون تاکو لەکۆنەوە ئەمزوانانەیکە زوانیکوردیک،وەکوگشت
وفەوتاونونەماونوهەرمانوزیندون،لەمکۆمەڵەزوانەوخەتانەبەجێماوە
لەپڕاهەڵبقوڵێتوسەریدەرهێنابێت لەخۆوەو نەبوەکە بوە.زوانێک وساز
بەلێکچوون کە زوانانەن ئەم ڕێچکەگری و بەجێماو بەڵکو کەوتێبت! وەزوان و
هێستامان. دەستی گەیاندوتە خۆی مێژیەوە، هاستەنگیەکانی و گۆڕانکاری و
کە نیە( )سەداسەد بڵەین گریمانە وەکو کوردیک،*دەکرێت زوانی کۆنی خەتی
بەخەتی کە ئەوێستا( )زەنــد بە ناسراوە زەردەشــت، پاش نوسراوەکانی خەتی
ئاینیو تایبەتینوسراوەی دیندورە،دەڤیرە(خەتێکی دپیوریە،دەندەبیرە، )دین
بوە. ئەوێستا نوسراوەکانی خەتی و نوسراوە زەردەشتەوە لەالیان ڕێبازگەیی
دواترپاشداگیرکاریوهێرشیعەرەببۆسەرناوچەکە،شێوەیئەلفبێیگۆڕاوی
ئارامی،کەعەرەببەداڕژتنی،)فتحە،کسرە،ضمە(شێوەیڕێنوسیئارامیبۆالی
خەتیخۆیڕاکێشا،گۆڕاوە.دواترگەالنیهاوسێوژێرههژمونیعەرەبکەبە
عەجەمواتا»ناعەرەب«دەناسران،وەکو:)کورد،فارس،بەلوچ،ئازەری،ئۆزبەک،
پەشتویی،دەری(،لەشێوەیخەتیئارامی،هەرئەمشێوەینوسینەیهێستای
ئەمالپەڕەیەمان،کەڵکیانوەرگرتکەبەخەتی»ئارامی«ناسراوە.زوانیکوردیک
وەکوهەموئەمزوانانەیکەهێستاکانەماونەتەوە،زوانێکیبەجێماولەیەکزوانی
سەرەکیەوزوانێکنیەکەهەرچیهەیەونیە،»کوردی«بێتولەکوردیاندزی

بێت!
)کۆن، قۆناغی سێ بەسەر چاالک و زیندو زوانێکی وەکو کوردیک، زوانــی
نێوەڕاستونوێ(دابەشدەبێتودێتەژێرلقیزوانانیجیهانیوهاوبنەماڵەیی
لەم لە7هەزارزوان پتر کە دابەشبونە، بەسەرکۆمەڵەزوانێک کە زوانانە ئەم

جیهانەدەگرنەبەر:

لە  بریتیە  دارەش  ئەم  ژێرلقی  زوانەهیندوئەوروپیە،  هەرەزۆریان  داری  و  زوانانە  ئەم  سەرلقی 
خێزانەزوانانی:

1:زوانەهیندوئەوروپیک2:زوانەئوڕاڵـئاڵتیان
3:زوانەئافرۆئاسییان4:زوانەستنۆییان
5:زوانەسینۆییانـتەبەتی6:زوانەدرۆیدەکان
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7:زوانەتاییانـکۆرەـکادا8:زوانەنیجیریانـکۆنگۆیان
9:زوانەسدیمیان10:زوانەتوپیان

11:زوانەسامیان12:زوانەمااڵواییان
ــلەمڕیزبەندیە،زوانیکوردیکدێتەژێرلقیداریزوانەهیندوئەوروپیک،زوانی

هیندوئەوروپیک،دەبێتەچەندداریزوانی،وەکو:
 

زوانیکوردیکلەمڕیزبەندیەوە،دەکەوێتەبەشیزوانەهیندوئاریەن،
زوانیهیندوئاریانیشدەبێتەدولکەزوان:

 زوانەئاریاییک _ ئێرانیک، دەبنە دودەستە زوانەڕۆژاوایی و ڕۆژهەاڵتیان. ئەوانیش دەبنە چەند 
بەش: 

زوانەکانی باکوری خۆراوا کە دەبنە: 
1:زوانیکوردیک:زوانیکوردیشبەسەرچەندزاروزوانیوەکو:)کورمانج،

سلێمانی،هەورام،کەڵهوڕ،لەک،لوڕ(دابەشدەبێت.
2:زوانەئاریاییک_ئێرانیک،دەبنە:)بەلوچ،ئازەر،تات،تالش...تاد(.

دەری، ناین،خورزوق، )خانسار، دەبنە: ناوەندی، باکوریڕۆژاوای زوانانی :3
خەزەر،گیلەک،مازەن،تەبەر...تاد.(

4:زوانانیباشوریڕۆژاوایی،دەبنە:)فارس،لوڕ،الرستان(.
5:زوانەنوێیەکانیڕۆژهەاڵت،دەبنە:)پەشتو،واخ،ئورمور،پەڕاچ،یەغناب،ئاسیک،

یدغە،ڕۆشەن...تاد(.

�� زوانەئێرانیک، بەسەر سێ دەورەی تایبەتی مێژویی )کۆن، ناوەندی، نوێ(، دابەش دەبن، وەکو:
1:ئاریاییک_ئێرانیک)ئێرانیکۆن(:)ماد،پارسیک،ئەوێستا(

باشور، پەهلەویک مانەوی، ئەشکانی، پەهلەوی یا )پارت ناوەندی: ئێرانیک :2
سۆغد،خەتن،خارەزم(.

3:ئێرانیکنوێ:)فارس،ئاسیک،پەشتو،کوردیک،بەلوچ(.
دەستەییەکەم:زوانانیئێرانیڕۆژاواین،کەئەواندەبنەدولقیباکورڕۆژاوایی

وباشوریڕۆژاوایی.
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_ زوانانی باشوری ڕۆژاوایی زوانانی )دەری، تاجیک( دەگرێتەوە.
لەناوچەی لەبەشیڕۆژاوایئەمزوانانەنکە باکوریڕۆژاوایــی، _زوانانی
شانەشینیمادباوبونە،زوانانیکوردیکلەمبەشەزوانەیئاریاییک،زوانیئەوێستا

وئەوێستایکۆنیشسەربەمبەشەیە.
_زوانانیڕۆژهەاڵتیئێران،کەهۆزیسەکاییدەگرێتەوە.

_زوانانیباکوریڕۆژهەاڵتیئێران:)سۆغد،خارەزم،سەکاییڕۆژاوا،یەغناب(.
تورکستان، بەشی هەفتاڵ، )تۆخاریک، ئێران: ڕۆژهەاڵتی باشوری زوانانی _

یەدغە،پامیر(.
مەبەستلەزوانیپڕۆتۆئاریاییکPIIگرێدانیزوان،بەواڵتودەستهەاڵتداری
هێستاکانەیواڵتی»ئێران«نیە.ناوێککەساڵی1313هەتاویلەڕویناوی)ئاریا(
و )زوانەئاریا ناو بە پۆلێنبەندیە ئەم گــۆڕدا. ــران( )ای نــاوی بۆ )پرشیا( واڵتــی بۆ
زوانەئێرانیک(هیچپەیوەندیبەهاستیجیۆپۆلەتیکیوجوگرافیاییوسیاسیئێرانی
ئێران هێستاکانەی مــەرزی لە بەرباڵو هەرە بازنەیەی بەڵکو و نیە هێستاکانەوە
دەگرێتەوەوژینگەیئەمزوانەبەڕادەیەکباڵوبوەکەهیچپەیوەندیەکیبەناوی
)ئێرانوفارس_پارس(هێستاکانەوەنیەوفڕیانبەسەریەکەوە،وەنیە،زنجیرەزوانێک
کۆمەڵەزوانێک بە لەسەردەمیخۆی دارەزوانیە ئەم دەگرێتەوە. »زاگــرۆس« کە
کوتراوەکەلەمژینگەجوگرافیایەلەقەفقازلەباکورتاڕۆژاوا)ئاسیکوئوسێت(و
کەنداویعەرەبوفارسودەریای»عومان«وباشوریبەلوچوکوردستانو
تادەگاتەوەهیندوپامیربەتاجیکستانوئەفغانستانەوەدەگرێتەوە؛بەکارهاتون.
بەهۆیهێرشی500سااڵنەیتورکانبۆناوچەکە،ئەمەکۆمەڵێکبەڵگەوبابەتو
باریزانستیئەمزوانوگەالنە،سوتماکوتەرفوتەناکران،بەهۆیهەستیسیاسی
وکۆمەڵێکبابەتینازانستیزمانناسی،دژایەتیوهەستیاریبەناوی)ئاریاوئێران(
بەوێنەیداریزوانیدەردەکەوێتوڕودەداتکەپتروەکوزۆرینەیبابەتەکانی
دیکە،پەیوەندیانبەزانستیزمانەوە،نیەوئەمهۆکارەشدەبێتەهۆیئەمەیکە
دژایەتیلەئەمپۆلێنبەندیودەستەبەندیەبکەوێتەوە،یەکەمجارئەمناوەلەنامیلکەی:

A.F. pott، Indogermanischer Sprachstamm، in Allgemeine
EncylopädiederWissenschaftenundkünste...

vonJ.S.ErschundJ.G.II،18،Leipzig1840،1b.27b.46a
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Ch،Lassen،perser.CSprache،ebd.III،17،Leipzig1842،475a
و هیندوئێرانیک گەالنی کەگشت )arya*( ناوی لەڕوی ناوە ئەم بەکارهاتوە،

هیندیکبۆخۆیانبەکاردەهێنا،وەرگیراوە.
 -تێبینی: منکارمبەئەمبابەتەنیەکەتیۆریئاریاییوهیندوئەوروپیک،تیۆریەکی
نوێیاتیۆریەکیئۆرێتانلیستیەکانە!ئەمەیگرنگە،تیۆریەکیگرنگوجێگەیقەبوڵی

گشتزمانناسەکانیسەرئەردەبەوێنەیچوارچێوەیەکیلینگۆستیکیولۆجیکی.

 دەورەکانی زوانی ئێرانیک بە ٣ دەورەی گرنگ دابەش دەکرێن:
1:ئێرانیکیائێرانیکۆن2:ئێرانینێوەڕاست3:ئێرانینوێ

ئا:زوانەئێرانیک،لەسەدەکانی3و4پ،زلەنێوئەوێستاتۆمارکراونونوسراوە،
سێزوانەکانیداریوشلەبێستون521/520پ،زکەلەمقۆناغەبۆیەکەمجارخەتی
بیزماریبەکارهاتوە،لەمقۆناغەدەتواندرێتکەئاکاموئامانجێکیزمانناسیلە

زوانی)ماد،پارت،ئارخوسیا،سەکا(بدۆزرێتەوە.
ب:زوانەئێرانیکنێوەڕاست،لەسەدەی3و4پ،زتا8و9زاین،لەڕۆژاوای

بەشێکی»پارت«ولەڕۆژهەاڵت»سۆغد،خارەزم،سەکا،بەلخ«.
پ:زوانەئێرانیکنوێیەکان،لەسەدەی8و9زاینتاکوهێستاکانە،ئەمژینگەزوانیەی

 کەواڵتانی)تاجیکستان،ئێران،ئەفغانستان،پاکستان...تاد(دەگرێتەوە.

زوانەکانیكوردیکلهڕویجوگرافیهوه:
زوانی کوردیک بەشێوەی دەستەبەندی و پۆلێنبەندی زوانی لەسەر هاستی جوگرافیایی و مەرزی خۆی، 

دەبێتە ٣ دەستەی سەرەکی:
زوانی بازنەی زوانەکەیەتی، بەشی کوردیک، هەرەگرنگی بابەتانەی لەم یەکێک

ئەمزوانەیە.
زوانیکوردیکبەهۆیبەرباڵویجوگرافیاییوزوانیەوە،لێڵیەکیزۆریلەبەشی
هۆی بوە ئەمەش دەردەکــەوێــت. لێوە بەرباڵو و بەرچاو دیاردەیەکی وەکو زوانــی،
سەرلێشێواویوکێشەیزۆرکەسونوسەر.پۆلێنکردنودابەشکردنیزوانیکوردیک،
هەردەموەبەرهەستیاریوباریفناتیکیزوانیکەوتوتەوە.هەندێکهەستیاریبەناوی
شێوەیدابەشکردنوهەندێکبەناویزوانوهەرکەسەوخێڵودەڤەرەی،لەڕوی
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هەستیفناتیکیوهەستیاریناسۆنالیزتیوبەرژەوەندیسیاسیودەستهەاڵتداری
خۆیەوە،دەڕوانێتەبابەتیزمانناسیوەوزوانیکوردیک،بۆیەهەندێککەسبەسەر4لق
وبنزاروشێوەزار،هەندێکبەسەر6وهەشنبەسەر5،کەچیتاکوهێستابەشێوەی
زانستیزمانناسیباسیلەسەرنەکراوەووەبەرهەستیاریکەوتوتەوەوکاتێکلەبری
»زاروشێوەزار«زمانناسێکچەمکی»زوان-زمان-زبان«بەکاربهێنێت،ڕوبەڕوی
هێرشومشتومڕیئەمەیکەزوانیکوردی»دابەش«دەکەیتوتۆ»دابەشکەری«
دەبتەوە،بۆناسینیئەمبەشەیئەمەیکە»زوانوزاروبنزار«چیە،بڕوانە)ژمارەی
یەکەمیگۆڤاریزمانوزار،بەشیزوانوزار،سابیرژاکاو(.منگرنگترینبەشکە
بۆمگرنگبوە،باریفۆنۆلۆجیومۆرفۆلۆجیولێکسیکۆلۆجیودواترتۆبۆگرافی
)Dialectology(وجوگرافیاییزوانیکوردیکبەپێچوارچێوەیزانستیزارناسی
)LinguisticEcology(وژینگەناسیزوان)FolkLinguistic(وزمانناسیگشتی
بوە،تاکوباریئەتنیئەمبەشە.بۆیەشەپۆلیبەرباڵووگۆڕەپانومەیدانیسەرەکی
زوانیکوردیکبەشێوەیسێبازنەیژینگەییوڕادەیداتایفۆنەتیکیوفۆنۆلۆجی
ئەمدارەزوانیە،واتەزوانیکوردیکبۆخۆی»دارێکیزوانیە«ودەوڵەمەندەبەچەند
فۆنەتیک و فۆنۆلۆجی و زوان ژینگەناسی مۆرفۆلۆجی، زانستی بەشێوەی کە زوان
زوانی زوانیەوە. هێزی یەک ناکەونە و جیاوازن زوانانە، ئەم ژینگەیی داتای بەپێی
کوردیکدارێکیزوانیەکەپترلە10زوانیبەهێزیژینگەییدەگرێتەوە)هەرئەمەیکە
ناویانلێناون»زاروبنزار«(،لەمدووێنەیخوارەوە؛سێبازنەیسەرەکیکوردیک

وزوانەکانیئەمدارەزوانیەمنیشانداوە:


 � یه كه م بازنەی زوانی، زوان كورمانجی  باکور، له  هه مویان بەرباڵوتر و ژماره ی  ئاخێوەرانی  زۆرتره  
کە بریتین له :

١� بایه زیدی: دهكهوێتهباكوروباكوریڕۆژههاڵتیدهریاچهی،وان.
٢� هه كاری :دهكهوێتهباشوروباشوریخۆراوایدهریاچهیوان.

٣� بۆتان :دهكهونهدهوروبهریدۆڵیبۆتانشاری)سیعرهت،ئهرتوش،جهزیره
ودیاربهكر(.

٤� شه مدینان  )شه مزینان (: باشوریخۆرههاڵتیتوركیاوخۆرههاڵتیزێیگهوره.
5� بادین : پارێزگەیدهۆکوقهزاكانی)ئامێدی،زیبار،شێخان،ئاكرێ(.

٦� به شه زوانی خۆراوا:خهرپوت،ئورفا،عەفرین،مهڕاش)مهرعهش(.
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سهردهشت، بانه، سهقز، بۆكان، میاندواو، شاهیندژ، مهراغه، شنۆ، موكریان :  ٧
مەهاباد،پیرانشار،خەلیفان،موحمەددیار،نەغەدە،هاوشار،ئورمیە،بازنەیسۆران.
8بازنەیبەشەپێکهاتەیموکریانوسلێمانیوئەردەالنوجافوباڵەکایەتیو
قەاڵدزێپێکدێنێت،کەبەشێوەینازانستیبەشێوەیسۆرانی،ناسراوە.واتەبەتەنیا

زوانێکیسەربەخۆنیەکەبکوترێتسۆرانی!
٩ سلێمانی : گشتپارێزگەیسلێمانیجگهلهقهاڵدزێـپشدهر،بازنەیسۆران.

بهاڵم نیه، سلێمانی زوانــی لهگهڵ ئهوتۆی جیاوازیهكی ئهمهشیان گه رمیان :  ١0
زوانێکیسهربهخۆیناوچهكانی)كهركوک،كفری،قهرهتهپه،شوان،دوزخورماتو(یە.
له جوانڕۆ ناوچهكانی باكوری ڕوانسهر، كهنگاوهر، بێجار، سنه، ئ��ه رده اڵن:  ١١
قهاڵدزێ،پشدهر،کەبەشی قهزای باشوریکوردستان، كوردستانیڕۆژهەاڵتو

جوگرافیاییسۆرانن.


ـبازنەیناوەندی
لهباشوریش ١� گۆرانی  ڕه سه ن:دانیشتویانیناوچهی)كرند،زههاوی،جوانڕۆ(و

ههندێکلهكاكهیانوتیرهیزهنگهنهناوچهیداقوققسهیپێدهكهن.
٢� هه ورام:دانیشتویههوراماندهگرێتهوه،دوبهشن:

ئا� لهۆن :دهكهونهخۆراوایڕیزەکێوەكانیههورامانیباشوریکوردستان.
ب� ته خت:دهكهونهڕۆژههاڵتیڕێزەکێوەکانیههورامانیڕۆژهەاڵتیکوردستان.

٣� باجه الن:ئهمزوانەپهرتوباڵوه،ههندێکلهباكوریخۆرههاڵتیشاریموسل
)شهبهک(بهشێكیشیانلهنزدیک)خانهقین(ن.

٤� زازا:ئهمزوانە،ناوچهكهیدهكهوێتهكوردستانیباكورلهتوركیەكهدهكهوێته
ناوچهكانینێوان)ئهرزرۆم،خهرپوش،موش(ههرههمویاندهكهونەناوچهیدێرسیم.

ـبازنەیباشور
بهختیار،كهڵهوڕ،لوڕ،مامهسێن،سنجاو،خزڵ،مەڵگشا،زەنگەنە،کولیا.

تادهگاتهمەرزیقهسری پارێزگەیلوڕستانوكرماشانچــواردهوری ئهمانه
شیرینوخانهقیندهگرێتهوه.

ـلەڕویهێزیزوانیەوەدەبێتەسێبەشیخوارەوە،کەدەکرێت،خۆیهەورامیش
لەبەشیناوەندیەوەبێت:
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باکورناوەندیباشورهەورام

١� کورمانجی باکور: 
کورمانج،بادین،بایەزیدی،بۆتانی،هەکاری،شەمزینان.

� ڕۆژهەاڵت و پارێزگەی ئورمیە: 
چــاڵــدران، بــرادۆســت، سۆمای سیەچەشمە، ماکۆ، خــۆی، سەڵماس، خەلخال،

بازەرگان.
� لە پارێزگەی خۆراوا و خوڕاسان لە شارەکانی: 

قوچان،شیروان،ئەسفەرایەن،بێجنورد،کالت،الین،باجگیران،ئاشخانە،چناران،
دانیشتویانیشاری لەسەدی 15 نزدیکەی و ڕادکــان درونگەر، و دێڕگز فــاروج،

مەشهەد،بەمزوانەدەدوێن.
� پارێزگەی مازەندەران:

ڕاغمۆرز،دەوروبەریساری،ناوچەیگواڵباد،ناوچەیگڵوگە،ناوچەیکوردکۆ،
کالردەشت،نور،عەلیاوایکتول.

� پارێزگەی گیالن:
ڕودبار،دیلمان،مەنجیل،لوشان،ڕەحمەتاباد،سیاهکێل،ماساڵ.

� پارێزگەی قەزوێن:
قاقزان،قەزوێن،ئەلەموت،میانکوە،تارێم.

� باکوری کوردستان:
نزدیک95٪کوردەکانیباکوریکوردستان،بەزوانیکورمانجیداخڤن.

هەموپارێزگەکانیباشوریڕۆژهەاڵتیتورکیەکەبریتینلەشارەکانی:)دیاربەکر،
ئادیامان،مەڕعەش،مەلەتیا،ئۆرفا)ڕۆحا(،قڕێس)قەرس(،ئاگری،ئەرەزڕۆم،موش،
بەتلیس،سێرت،سنجر،هەکاری،شەڕناخ،جەزیریبوتان،قونیا،ئەنتاپ،وان،باتمان،
ئەرزەنجان،سیواس،مێردین،قێسری،ئەالزقوهەروەترزۆرینەیدانیشتویەکانی

شاریئیستانبوڵ(بەزوانیکورمانجیدەدوێن.

� باشوری کوردستان:
موسڵ،ئاکرە،شێخان،دهۆک،زاخۆ،ئامەدیە،شەنگاڵوبەشیڕۆژاوایپارێزگەی

هەولێربەکورمانجیدەدوێن.
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� ڕۆژاوای کوردستان:
ئامودا، تڕپاسپی، دەریک، جزیر، عەفرین، کۆبانی، حەلەب، حەسەکە، قامیشلو،
گرێسپی،سەروکانیوهەروەترکوردەکانیناوچەیدەمێشقبەزوانیکورمانجی

داخڤێن.
� واڵتی لوبنان: 

بەیروتوحومەودەوروبەریبەزوانیکورمانجیداخڤن.
هەموشارەکانیباکورجگەلەشارەزازانیشینەکان،هەموشارەکانیڕۆژاوا،لە
ڕۆژهەاڵتیش:لە)ئورمیە،ماکۆ،سەڵماس،خۆی،نەغەدە،شنۆوهەورەهاکوردانی

خۆراسانولەباشوریشدهۆک،زاخۆ،موسڵ،ئامێدی...تاد(،بەمزوانەدەدوێن.
� واڵتی ئازەربایجان:

ڕۆژاوای نــەواری دەگاتە تا خانلیق قوبادڵی، الچین، زنگلی، شوشە، کەلباژار،
لوبنان،ناسراوبەکوردستانیسوربەمزوانەدەدوێن.

کوردانیئەمواڵتەلەساڵی1937یلەدایکبون،لەگەڵجنایەتودڕندەییئستالین
ڕوبەڕویکۆمەڵکوژیەکیزۆربونەوەکەبەژینۆسایدیسپیکوردانناسرا.

� واڵتی تورکەمەنستان:
فیروزەوزۆرینەیشاریعەشقاوا)عەشقاباد(وجوکتەپەوقرەقەاڵوتجەن،

بەکورمانجیکتووێژدەکەن.
� واڵتی قزاقستان: 

ناوچەکانیڕۆژاوایشاریئاڵماتی،زامبۆڵئەمکوردانەشهاوشێوەیکوردانی
لوبنان،بەدەستیجنایەتیئستالینلەکاتیشەڕیجیهانیدوەمەوەکۆمەڵکوژکران.

� واڵتی ڕوسیە:
)ناوچەیسیبری،نوسیبیسکی(

� واڵتی ئەرمەنستان:
لە ئەمواڵتەساڵی1920 تاڵین،کوردەکانی ئارارات،ماسیس، ئااڵگوز، ئیروان،

باکوریکوردستاندەرکراونەئەمواڵتە.
ـبازنەیزوانیدوەملەبەشیباکور:

١� موکریان: شارەکانیشنۆ،پیرانشار،نەغەدە،ئورمیە،مەراغە،مەهاباد،موحمەددیار،
میاندواو،شاهیندژ،سەقز،هاوشار،بۆکان،بانه،سەردەشت،تیکاب،شوت،چاپارە،

میراوێ،خەلیفان،زەراوێدەگرێتەوە.
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٢ سۆران:بێجگەلەقەزایزرێباری،گشتپارێزگەیهەولێردەگرێتەوە.
٣ ئەردەاڵن و جاف:شارانیسنە،لەیالخ،بیجار،کەنگاوەر،ڕوانسەر،مەریوان،قوروە،
یاسوکەند، بلبالناوێ، ســەرواوێ، دێلبەران، سەریشاوێ، دینار، کانی دێهگواڵن،
مۆچش،دزج،ئارموردە،زرینەوبەشێکیزۆریشاریهەمەدان،باکوریناوچەکانی
جوانڕۆلەڕۆژهەاڵتیکوردستان،لەباشوریکوردستانقەزایقەاڵدزێ)پشدەر(

دەگرێتەوە.
٤� سلێمانی: هەموپارێزگەکەبێجگەلەقەزایقەاڵدزێ)پشدەر(نەبێتدەگرێتەوە،

هەروەهاهەندێکناوچەیقەزایخانەقینیشدەگرێتەوە.
5� گەرمیان: ئەمزوانەجیاوازیەکیئەوتۆیلەگەڵسلێمانیەنیە،لەگەڵئەمەشەوە
بەزوانێکدادەندرێتبەمهۆیەوەهەموناوچەکانیکفریوقەرەتەپەوکەرکوکو

دوزخورماتووشوانلەباشوریکوردستاندەگرێتەوە.
٣ � بازنەی باشور

١ لەک: ئەمزوانە،کوردانیپێشکۆیلوڕستانیپەیدەدوێن،تیرەکانیشیبریتین
لە:خواجەوەند،عەبدولمالێکی،ناداوەند،شۆجا،کاتاوەند،دەلفان،سەلسەلە،بیرانوەند.
٢ بەختیار، دو بەشن:)هەفتلنگ(واتاهەوتهۆزکەلەناوچەکانیئاولێژیڕوباری

گارۆندەژین.
مامەسەنینانەوە باپیرەگەورەی مەحمەدحەسەنی لە زوانە، ئەم ناوی مامەسەن:  ٣
وەرگیراوە،کەبریتینلە)بەکشی،جاوی،ڕوستەمی،خانعەلیخان،ئیمامقولی

خان(دەگرێتەوە.
٤� کۆهگڵۆ: ئەملقەلەباشوریناوچەکانیبەختیاریەوەولەدەوروبەریکێویدنیا
بێهبەهانو تاڕامهۆرموزو وچاوگەکانیڕوباریچەراهیەوەدەستپێدەکاتو

کزەبون،دوکۆمەڵەن:

ئ�: کۆمەڵەی پشتی کۆ   ب: کۆمەڵەی ژێر کۆ
٤ � هەورام � گوران

ئەمزوانەلەباکوریڕێگەینێوانقەسریشیرینلەکرماشاندەستپێدەکات
بــەرەو سیروانەوە سەرچاوەکانی لە هــەروەهــا و هــەورامــان شاخەکانی ــەرەو ب

خۆرهەاڵتیداپۆشیوەتاکرماشانئەمزوانەپێکدێتلە:
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١ گورانی ڕەسەن: دانیشتوانیناوچەی)کرند،زەهاو،جوانڕۆ(لەڕۆژهەاڵتقسەی
پێدەکەن،هەروەترلەباشوریشهەندێککاکەییوداقۆق-داقوقوخێڵیزەنگەنەی
نزدیککفریوقادرکەرەموسیامەنسوریسەربەناوچەیلەیالنقسەیپێدەکەن.

٢ هەورامان: دانیشتویشاخەکانیهەورامانوپاوەوپڵنگاندەگرێتەوە،.
واتە هــەورامــان، ڕیزەکێوەکانی خــۆراوای لە لهۆنیان بەشی بەشن:  دو  هەورامیش 

دەکەوێتەباشوریکوردستان.
دوەمیانهەورامانی)تەختە(کەدەکەوێتەخۆرهەاڵتیکێوەکانیهەورامان،واتە

دەکەوێتەڕۆژهەاڵتیکوردستان.
پاالنیان، سوسکان، بلخەعلیا، بلخەسفلی، تویلە، بیارە، شارەکانی: لە  باشور  لە  ئ�  ا: 
هاوار،تاویرە،درەقەیسر،خرپانی،هانەنوتی،نارنجلە،گولپ،دۆڵگاشیخان،سێرگت،

هانودنی،درۆمێری،ئاجاوا،زلم،گچینە،باغەکون،خارگیالن،بنجەودەری.
ب � هەورامانی لهۆن لە ڕۆژهەاڵت:نۆسود،هانەگرمێلە،کەمینەبیدرواز،تەشار،شەرکان،
وەزێلیەنۆدشە،نروی،دوروهەجیجا،هەجیج،ئەسپریز،داریان،ورا،کومەدەرە،دریبر،

هەروی،بلمەبزان،سشە،گرالە،خانگا،پاوە،درویسان،دەرەبەیان،بەندرە،نوسە.
پ � هەورامانی دزلی:دزلی،درۆکی،باراماوا،قاڵگە،قاڵجی،دمیوە،زلکە،درناجی.

سلینە، پیرشاڵیار، ویسیا، کەمااڵ، ڕوری، شــار، تەخت:  هەورامانی  و  ه��ەورام��ان  ت � 
کراوەیەدولە،کلێجی،نوینوناوە.

دلەمەرز، زڵ، ڕوار، ژیــوار، دوروە، ســەوالوا، کــراوە، ڕزاو، ڕزاو: هەورامانی،  س � 
کوردکە،سەروماڵ،گاڵیاوا،سورەتفی،دەگاگە،مازین،بۆریدەر،بەرقۆرو،ویژەنان،
چێشمیدەر،نسنار،ئارناڵ،پایگالن،نگێڵ،میانە،تفلیە،ئەحمەداباد،مەحموداباد،نازاوا،
تەخاڵ،هەنجمەنە،هەزارخانی،گێلیە،بیدەرە،سورەکول،نەزڵەژان،بێساران،ئویهەنگ،

پاڵنگانوکنولە.
شاری خۆرهەاڵتی باکوری لە هەندێکیان پەرشوباڵون، زوانــە ئەم باجەالنی:   ٣
باکوری لە لەزەهاوو پێیاندەکوترێتشەبەک،بەشێکیشیان موسڵنیشتەجێنکە

لوڕستانونزدیکخانەقینوقۆرەتووهۆرینوشێخانن.
٤� زازا:ئەمزوانە،ناوچەکەیدەکەوێتەباکوریکوردستانکەکەوتوتەناوچەی
نێوانئەرزرۆموموشوخەرپوتوئەرزەنجاندەگرێتەوە،ئەمانەدەکەونەناوچەی

دەرسیمەوە.
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زمـــانشــونــاســینــەتــەوەوجــوگــرافــیــاودیــــرۆکوبـــارەســایــکــۆلــۆجــیو
کۆمەاڵیەتیەکەیەتی،بەبێزماننەتەوەبوونینابێتوکەسێتینەتەوەییدیارنابێت،
دەکرێبڵێینشۆڕشینەتەوەییلەزمانەوەدەستپێدەکاتولەخەباتینەتەوەییدا
پێگەیسەرەکیداگیردەکاتوجێگەیشۆڕشوخەباتینەتەوەیی،ئەمزمانەش
هەندێ دەکات، نەشونما و دەگرێ فرچک تاک ناوەوی و وباوک دایک لەباوەشی
لەپێکهینانی کاریگەری دایک سکی ناو کۆرپەلەی قۆناغی پێیانوایە لێکۆڵینەوەش
نەستیتاکهەیەوزمانیشیەکێکەلەوگۆڕاوانەیدەکەوێتەناوپێکهاتەینەستەوە

ودەبێتەباڵوێزیخەیاڵوبیرکردنەوەیمرۆڤ.
تیۆرەکەیدا لە کە لەنەستەوەیە، زمــان ڕەگوڕیشەی الکــان جاک بەبۆچوونی
ڕوونیکردۆتەوە،الکانپێیوایەزمانلەپێکهێنەرەکانینەستیمرۆڤە،بۆیەئەستەمە
بچینەقواڵییدەروونیکەسیکەوەولێیتێبگەینوکێشەکانیبۆچارەسەربکەین
هەر نەبین، زمانەکەی ئاشنای ئەگەر تێبگەین گەالن ئەدەبی شیعرو لە بتوانین و
ئەمەوادەکاتبگەڕێینەوەبۆباوەشیدایککەکانگەیڕاستەقینەیزمانیمرۆڤو
بیرکردنەوەووێنەزەینیەکانێتینەکتەنیاوشەبەڕووتوڕەجاڵی،وشەکانتەنها
7٪یپەیوەندیدروستدەکەنبەاڵمچۆنێتیبەکارهێنانیوشەکانلەزەینمانو
واتاکانیانوئەوهەڵوێستەیمرۆڤەکەتێیدایەڕۆڵیسەرەکیدەبیننلەپەیوەندیو
درکاندنیوشەوزاراوەکان،ئەمەوایکردووەبەبێشارەزابوونلەزمانیهۆزانڤانێک
یان بکەوێت، واتامانچنگ لەهێماشیعریەکانی هۆنراوەکەیشیبکەینەوەو بتوانین
هۆنراوەیەکوەربگێڕینەسەرزمانیکوردی،بەبێشارەزابوونلەزمانینەخۆشێک
بتوانینڕێچکەیچارەسەریبۆبدۆزینەوە،یانلەمانەگرنگترزمانوڕەفتارەکانی
منداڵەکەپێویستەلێیتێبگەینوشارەزایئەوزمانەبینکەفرچکیپێوەگرتووە،
هەستونەستەکانیدایکدەبێتەئەوڕووبارەکەزمانیمرۆڤتێیدامەلەدەکاتو
کەسیشپەیبەوڕووبارەناباتئەگەرمەلەیتێدانەکردبێ،ئەمەشگرنگیوپایەی
زمانیدایکبەرجەستەدەکاتلەبیرکردنەوەوهزروسۆزوهەڵچونەکانیمرۆڤو
کەسایەتینەتەوەییوچەسپاندنیناسنامەکەی،کەواتەزمانبەتایبەتیزمانیدایک
ئامرازوهەوێنیڕاستەقینەیهۆشوبیرکردنەوەیتاکە،بیرکردنەوەشلەبابەتێک
بەزمانیدایکبەهێزتروکامڵترەوباڵوێزیچوونەناوڕەگوڕیشەیەتی،چونکەمرۆڤ
بەزمانیدایکخەیاڵوبیردەکاتەوەوبارەسایکۆلۆجیەکەیتەوندەکات،بەوپێیەش
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هزروبیرینەتەوەوگەالنیسەرزەویبەزمانەکەیەوەدەناسرێوبەزمانەکەیەوە
دەکات، چێ زمانە بەو هەر نەتەوەیی کەسێتیی مێژوو جوگرافیاو و دەبێت فێر
کەسێتیوئایدۆلۆجیاوئەدەبوهونەریهەرگەلێکپەیوەندیبەزمانەکەیەوەهەیەو
زیندووییزمانزیندووییکەسێتینەتەوەییومێژووییوجوگرافیاوکلتورەکەی
دایکدایەو لەگەڵشیری دایک بڵێینخوێندنیزمانی وادەکات ئەمەش دەگەیەنێت،
بەستراوەبەهەناسەوهەستونەستوبەرکەوتنیدایکوسایکۆلۆجیاکەی،تەنانت
ئەگەرمرۆڤزمانێکیدیکەیجگەلەزمانیدایکیفێربێتزمانەڕەسەنەکەکەزمانی
دایکەهەرکارایەلەبیرکردنەوەوڕەفتاروهەڵسوکەوتوخەیاڵیدائەگەرلەکاتیخۆی
ترەوە لەالیەکی نەدابێ،هەرچەندە پاشقولی دیکە زمانێکی هیچ و داکوتابێ ڕەگی
هەردووزانایئەمریکاییئیدواردسابیروبنیامینلیوورفپێیانوایەجۆراوجۆریتی
کەم دایک زمانی گرنگی لە بەاڵم بیرکردنەوە، جۆرێتی جۆراو هۆی دەبێتە زمان

ناکاتەوەبۆگوزارشتکردنلەبیرکردنەوەوژیانیڕۆژانە.
وشەلەالیەکبەپێیوێنەکەیولەالیەکیدیبەپێیدەنگوئاوازوواتاکەی
و زمــان لەبەرجەستەکردنی هەیە خــۆی کاریگەری مــرۆڤ لەنەستی پێگەی و
مرۆڤدا دەروونــی لە ڕەگوڕیشەی کەوشە تیۆریجاکالکان بەپێی بیرکردنەوە،
داکوتاوە،کەواتەتوێژەرئەگەربیەوێتۆژینەوەیهزرییانزمانەوانیبکاتگرنگە
بتوانێبچێتەقواڵیینەستەوە،چونکەواتایوشەکانکەبناغەیهزروبیرکردنەوەن
لەوێخۆیانحەشارداوە،بەمەشدەگەڕێینەوەباوەشیدایکوگرینگیئەمقۆناغە
کەپێکهێنەروسەرچاوەیڕوباریزمانە،هەروەهاالیسیگمۆندفرۆیدیشخەون
کەبونیادیرەمزیدەگرێتەوەکەئەرکوواتایخۆیانهەیەوەکسیستمێکیرەمزی
بە بەستنەوەی و زمان دەربــارەی تیۆرەکەی لەداڕشتنی الکان سەر کردە کاری
دەروونیمرۆڤەوە،بەردیبناغەیپێکهاتەیدەروونیمرۆڤیشدایکە،کەسەرچاوەی
کەسێتی دروستبوونی جوگرافیا، مێژوو بۆ تاکە ئینتیمای وڕەگوڕیشەی نەست
مرۆڤیشلەقۆناغیسەرەتایتەمەنیمنداڵفاکتەرێکیدیکەیەبۆئەممەبەستە،کەتێیدا
زمانوەکهەرالیەنێکیدیکەیکەسێتیڕەگیخۆیدادەکوتێودەبێتەبناغەیەک

بۆدیاریکردنیسیمایکەسێتینەتەوەیی.
ئەگەربەقواڵییزمانیشیعرییشوڕبینەوەالیشاعیرانیکوردوگۆڕینیوشە
بۆمان لەئەدەب، لەشیعرو تر واتایەکی یان تر، وشەیەکی بەگۆڕینی یان هێما بە
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ڕووندەبێتەوەکەچۆنوشەیانبەباریناوەوەیخۆیانەوەبەستۆتەوەوەکتاک
شوبهاندووە مانگیان لەنەستیان، گوزارشتکردن هێماونیشانەی بە کردویانە یان
بەئەبرۆییاروتیشکیخۆربەتاڵیزوڵفوکانیبەچاوییاروجریوەیبولبولبە
ئاوازیدڵداریوخۆشەویستی،سەرچاوەیئەمهێماووشەوەهەستانەشباوەشی
دایکەهەروەکوچۆنکۆرپەکەیدەکاتەجوانترینگوڵیدونیاولەئەدەبینەتەوەییدا

ڕەنگیداوەتەوەهەروەکوشآعیردەڵێت:

شاجوانی شیعرستانی من
ئاسمانی کوردستانی من
هەتوانی زام وژانی من
تۆ هیوای بۆ ژیانی من

تۆ شنەی شەماڵ من زریان....تد.

ئەمشوبهاندنەیمنداڵیانیاربەهێماگەلێکیوەکوئاسمانوهەتوانوژیان
وخۆرومانگوکانیڕەگوڕیشەیەکیلەناوەوەیتاکیکوردی،یانلەناخیشاعیر
خۆیمەاڵسداوە،ئەمەشدەگەڕێتەوەبۆباوەشیدایک،بەوشێوەیەشدەتوانین
نیشتمانوخەونو نەتەوەو بۆ ناسنامەیەک ببێتە زمانیدایکزیاتربچەسپێو

خەیاڵوبیرکردنەوە.
فاکتەرە بە دەبسترێنەوە زمانەوانیەکان فاکتەرە زمانەوانی دەرونزانی پێی بە
دەرونییەکانیمرۆڤەوە،کەواتەدەتوانینبڵێینباریدەرونیتاکیکوردیوڕەوشی
کۆمەاڵیەتیژنیکوردودایکیکوردبنەمایزمانیکوردیبوونەبۆیەزمانبەتەنێ
خۆی دەرونـــی دۆخێکی ڕستانە وشــەو ئــەو ناواخنی لە بەڵکو نییە ڕستە وشــەو
حەشارداوە،کاریگەرینەستلەسەرزمانبەڕادەیەکەشاعیرانوئەدیبانیکوردی
هێناوەتەگۆبۆخاڵیکردنەویوزەچەپێنراوەسێکسیەکانیانوگوزارشتکردنلێیانبە
شیعر،لەوانەششیعرەکانیشێخڕەزایتاڵەبانیوشاعیرانیدیکەشولەنەتەوەکانی

دیکەش،ئەمانەبەڵگەنبۆنەستیپڕیمرۆڤەکانوبەتایبەتیئەدیبانوشاعیران.
نەکهەرشاعیران،بەڵکوتەواویخوێنەرانیشیعریهەجولەوپەڕیخۆشحاڵیدان
نەست لە گوزارشت چونکە دەخوێننەوە، وا شیعرێکی کاتێک دەبن شاگەشکە و
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ئەو لێدەکەن، گوزارشتی جیاواز بەزمانی و دەکات چەپێنراویان دەروونی وباری
تێدایەزیاتر ئارەزووەکانیمرۆڤی فیلمانەیکەگرتەیسێکسیجوڵێنەری دراماو
سەرنجڕاکێشنبۆفێربوونیزمان،چونکەبەشێوەیەکیناڕاستەوخۆپەیوەندیبە

ناوەوەوچەپێنراوەکانیمرۆڤەوەهەیە.
و سیاسی بیری هزرو بەڵکو گرتۆتەوە ئەدەبی تەنیا نەک لەزماندا هێماکاری
هونەریوتەنانەترەفتاریشەڕانگێزیشیگرتۆتەوە،ئەگەردیقەتیجنێویکوردی
یانعەرەبییانهەرگەلێکیتربدەیزۆربەیجنێوەکانیانجنێویسێکسینوزیاتر
ناوەوی و لەنەست دەرونی لێرەڕۆڵی مەبەستیش کراوە، ئاراستەیڕەگەزیمێ

مرۆڤەبۆبەکارهێنانیزمانوگوزارشتکردن.
زمانییاریمندااڵنیشتەواوگوزارشتلەپەیوەندینێوانزمانیدایکوباری
دەرونیونەستیکۆمەاڵیەتیوکلتوریگەالندەکات،یەکێکلەیاریەکانیمندااڵن
و دادەنیشێ چوارمشقی منداڵ ئەوەیە کوردستان باشوری خانەقینی لەناوچەی
هەردووپەنجەگەورەیپێیەکانیدەگریودووکەسیتردێنلەمالولەوالوەقۆڵلە
قۆڵیقایمدەکەن،بردنەوەلەمیاریەئەوەیەئەومنداڵەپەنجەپێیەکانیبەرنەدا،ئەگەر
پەنجەکانیبەرداپێیدەڵێنشەڕواڵبێنیدایکیبڕی،لەدووتوێیئەمیاریەداکەبەیاری
شآخزەڕێناسراوەپاڵنەرێکیدەروونیونەستیهەیەبەشێوەیجیاوازگوزارشتی
لێدەکرێت،ئەمیاریەبەستراوەبەالیەنیدەرونیەوەوزمانیخۆیهەیەبۆدەربڕین
بەغەیریزمانیدایکناتوانینبەزمانێکیترگوزارشتیلێبکەین،ئەمەشبەستراوە
بەحەزیشاراوەیسێکسیوگوزارشتلێکردنی.یانکوردەواریکەشتێکبڵێنبۆ
چونکە مانێ(، )بیال دەڵێن ڕستەیە ئەم بەکارهێنانی لەگەڵ ناوی( )بیخەرە نموونە
نیوڕستەیەمانایەکیهەیەلەنەستەوەیەدەیانەوێنەیدرکێنن،بەاڵمئەمەپەیوەندی

بەالیەنیدەرونیەوەهەیە.
ئەووشەوڕستانەهەرهەمووهێماونیشانەوبەڵگەیجیاوازنبۆنەستیمرۆڤ
بەزمانو لێی تاکەوەوگوزارشتکردن بەالیەنیدەروونی پەیوەستکردنیوشە و

هەستیمنداڵیی.
بەباری تاک زمانی نێوان پەیوەندی ناتوانین تاک وەکو کۆمەڵگەو وەکو ئیمە
دەرونیکۆمەڵگەوەبپسێنین،ئەمەشبەڵگەیکۆمەاڵیەتیبوونیزمانوڕۆچونێتی
لەنەستیکۆمەاڵیەتی،تۆبزانەوشەیپەککوو!کەگوزارشتەلەسەرسوڕمانبەرانبەر
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هەڵوێستێک،یانوشەیتڕحێو،یاندەڵێنتڕەکەڵەک،یاندەڵێنخەسووگوێبگرە
بەباریدەروونیو پەیوەندیزمان لە ئەمانەگوزارشتن تۆمە.......تد لەگەل بوکێ
پەیوەندیهزربەزمانەوەوبناغەیئەمهزرەشپەیوەستەبەقۆناغیمنداڵییمنداڵ

ودایکەوە.
لەقۆناغی هەر زمانە گەشەسەندنی بواری کەزانایەکی  بیاجی جان لەڕوانگەی
بەرکەوتن و بینین و بیستن بەتایبەتی هەستەکانیەوە لەڕێگەی منداڵ شیرەخۆری
ئەمەشی زمان گەشەکردنی بۆ قۆناغێک وەک دەنێت کۆدەکاتەوەوبنیادی زانیاری
ناوناوەبینایمەعریفی،کەواتەئەوقۆناغەیکەمنداڵلەباوەشیدایکێتیبناغەیەبۆ
گەشەسەندنیزمانبێگومانئەمەیجانبیاجیپێماندەڵێنەستکەهەرلەقۆناغی
تێگەیشتنی لەسەرهزروچۆنیتی کاریگەری دایکدا لەگەڵ دەبێت منداڵیەوەدروست
مرۆڤوبیرکردنەوەیدەبێت،جانبیاجیهەمووقۆناغەکانیگەشەسەندنیبەیەکەوە
بەجیهانی پەیبردن و تێگەیشتن بۆ لەویشەوە مەعریفی  بیناکردنی بۆ بەستووە
بێ زمانێکی دایکی لەزمانی دەبێتجگە فێری منداڵ زمانەی ئەو کەواتە دەرەکی،
ڕەگوڕیشەدەبێتوئەوڕۆڵەنابینێتوەکوزمانیدایکدەینینێتبۆبیرکردنەوەو

دروستبوونیوێنەیزەینی.
واتە منداڵ، فێربوونی بۆ نواندن)التمثل(داوە بەکاریگەری ئاماژەی بیاجی
شتێکدەبینێشتەکانیتربەمشتەدەشوبهێنێبۆنموونەوشەیدایەدەبیستێ
وادەزانێهەموودایەکانیترهەرئەمدایەن،واتەبەستنەوەیژینگەیناوەوی
بەژینگەیدەرەوەی،ئەمەشفاکتەرێکیبەشدارەبۆبناغەیزمانوچێکردنی،
بۆیەزمانیدایککاریگەریلەسەربیرکردنەوەدەبێتونابێتمنداڵلەباخچەی
ساوایانوبنەڕەتیشلەزمانیدایکدووربخرێتەوەیانزمانێکیترپێشزمانی
دایکبخرێت،لەمڕوانگەیەوەهاوسەنگیدروستدەبێتبەپێیجانبیاجی،واتە
لەڕێگەینواندنوخۆگونجاندنوراستکردنەوەیهەڵوێستیپێشتربەهەڵوێستی
نوێوە،کاتێکیشهاوسەنگیدرووستدەبێتمیتۆدێکیعەقڵیڕێکخراوماندەست
زمان، بــواری لەوانەش جیاوازەکاندا لەبوارە بەزیرەکی گەیشتن بۆ دەکەوێت
دەنگ یەکەم بیستنی بۆ ئامرازێکە و مرۆڤە ناوەوی تری هۆکارێکی بیستنیش
کەدەنگیدایکوئاوازوریتموچینەکانیدەنگەودەبنەبنەمابۆزمانکەهەمویان
پیتووشەیڕەسەنندەبنەبنەمایڕستەهەروەکوچۆمسکیئاماژەیپێداوە

لەتیۆرەکەیتایبەتبەزمان.
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چۆمسکیئاماژەیبەسێڕاستییگرینگداوەلەچێکردنوگەشەسەندنیزمان
وپەیوەندیانبەقۆناغیمنداڵییوباوەشیدایکەوە:

یەکەمیانپیتەکانەکەدەبنەوشەوبناغەیزمانیمنداڵ.
دووەمیانپیتەکانووشەکانیەکدەگرنوبونیادێکیمەعریفیدروستدەکەن
کەدواتروێنەیزەینیپێکدێننوئەموێنەزەینیەپەیوەندیەکیپتەویبەووێنانەوە
هەیەکەدایکلەخەیاڵیمنداڵدروستیدەکاتوپەیوەندەبەپێویستیبایۆلۆجیو

دەرونیوکۆمەاڵیەتیمنداڵەوە.
سێیەمیاندروستبوونیپەیوەندینێوانزمانوبیرکردنەوەیە،ئەمسێڕاستیە
دەبنەسێکوچکەیەکبۆبنەمایزمانالیچۆمسکیوگەشەکردنیوەکلەموێنەیەدا

ڕوونکراوەتەوە:
کاتێکمنداڵپێشساڵییەکەمنیوڕستە،یانڕستەیەکیناتەواوبەکاردێنێت
واتایخۆیهەیەودایکلێێتێدەگات،بۆنمونەدەڵێتدایەحەم،دایەبابەواتەدایە
لەپێویستیەکانی بابەهاتەوە،یانبەدەنگیجیاوازبەپێیتەمەنیخۆیگوزارشت
دەکاتودایکبەئاسانیلێیتێدەگات،ئەمزمانەسادەیەیمنداڵوەکتۆڕێکوایە
بۆبەرجەستەکردنوزیندوڕاگرتنیزمانومانەوەیوەکناسنامەیەکینەتەوەیی.
زمانلەڕوانگەیتیۆریژینگەییەوەلەوانەشسکنەرکەپێیوایەزمانیشڕەفتارە
وەکهەرڕەفتارێکیتر،مرۆڤلەژینگەیەوەفێریدەبێت،بەاڵمکامژینگە؟بێگومان
بەبینای گرینگی سکنەر هەرچەندە گــەڕەک، و وکــۆاڵن قوتابخانە و ماڵ ژینگەی
زمانەوانیناداتبەقەدگرینگیدانیبەڕەفتاریبینراووسەرنجدراو،بەاڵمدەپرسین
ئایاناوماڵژینگەیبینراونیە؟کەواتەئەوزمانەیلەماڵەوەقسەیپێدەکریتزمانی
دایکنیيە؟کەواتەلەهەردوودۆخەکەدازمانیدایکبۆمنداڵدەبێتەبەردیبناغەبۆ
فێربونیزمانلەڕێگەیالساییکردنەوەوبەکارهێنانیئەمزمانەلەچەمکیواتاداری
دەرونیوکۆمەاڵیەتیوتەواویکایەکانیژیان،چونکەالسایکردنەوەشپرۆسەیەک
تاک،کێشەیگەورەی نــاوەوەی و دەرونیوهەستەکانی لەالیەنی بێت نیەخاڵی
سکنەرئەوەیەکەپرۆسەعەقڵیەکاندیارنینوپێوانەوهەڵسەنگاندنیانبۆناکرێت،
بەاڵملەهەمانکاتداباوەڕیانبەجیاوازیژینگەلەدروستبوونیجیاوازیزمانهەیە،
واتەدەشێمناڵێکیکوردزمانەکەیخۆیبەپێێژینگەکەیبنیاتنابێومناڵێکی
فارسوعەرەبوتورکبەهەمانشێوە،ئەمەشدەمانباتەوەسەرهەمانڕێچکەی
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ئەوانەیکەپێیانوایەزمانیدایککاریگەریلەسەرهزروبیرکردنەوەیمرۆڤهەیە.
ی السلوكي( )المذهب ڕەفتارگەری گەوهەری سەر خستۆتە سەرنجی سکنەر
دروستبوونی لەڕێگەی فێربوونە تر ڕەفتارێکی هەر وەکو زمانیش چونکە زمان،
لەزماندا منداڵ واتە دەبێت، الساییکردنەوەوە لەڕێگەی عادە(ئەمەش داب)تکوین
الساییدەوروبەریخۆیدەکاتەوە،لەوانەشدایکوباوکبەپلەییەکەموئەوجا
خوشکوبراوهاوڕێیانی،ئەمەشپەیوەندیبەالیەنیدەرونیەوەهەیەوەکئاماژەمان
پێدا،الساییکردنەوەبۆمنداڵپرۆسەیەکیگەورەیدەرونیبێدەنگەوساتبەسات
دەکاتەوە،السایی ونەستەکانیشی هەست السایی دەکاتەوە،تەنانەت دایکی السایی
گفتوگۆوجوڵەوشێوازیخواردنیدایکوهەڵچونەکانیونیگەرانیەکانیشیدەکاتەوە.
پاداشتکردنیمناڵلەالیەندایکوباوکودڵخۆشبونیانکاتێکیەکەموشەدەدرکێنێت
لەڕێگەیژینگەوەفێریدەبێتدەبنەهۆیگەشەسەندنی وئەووشەوزاراوانــەی

زمانوهزروچۆنێتیبیرکردنەوە.
هەرلەڕوویدەروونیەوەئەرستۆپێیوایەزمانبەڵگەنبۆئەوەیلەناوەوەی
سەرچاوەی ئەمانەش دەرونیەکان، هزروهەڵچوونە لەسۆزو ڕوودەدات مــرۆڤ
چاوگەکەینی، باوک و دایک ناوەکیەو بەرەنجامێکی زمان کەواتە زمانن، ناوەکی
بۆ لەکەسێکەوە ئەرستۆ بێژەیزمانالی توانایعەقڵیمرۆڤە، نواندنی هەروەها
کەسێکیتربەپێیجیاوازیژینگەجیاوازەکەئەمانەشلەدەنگیوشەکانوجیاوازی
دەرونیش قواڵیی شاراوەکانی واتا دەبێت، تربەرجەستە زمانێکی بۆ لەزمانێکەوە
بریتینلەهەڵچوونوسۆزوهزرەکانالیهەموومرۆڤەکانیەکنبێجیاوازی،بەاڵم
زانای لێدەکرێت،هەرلەمبارەیەوە دایکەوەگوزارشتی لەزمانی بۆگوزارشتکردن
ئەمریکاییسابیرپێیوایەزمانئاڵۆگۆڕیهزروویژدانوئارەزوەکانەبەهۆیهێما
دەنگیەکانەوەوەکوئاخوئۆفیدایکوناڕەزاییدەربڕینیومشتومڕینێواندایک
وباوکوگوزارشتکردنیانلەخۆشیوناخۆشیەکانیژیانیانوبەشداریکردنیمنداڵ
لەمەداودروستبوونیویژدانوچۆنێتیگوزارشتکردنلەویژدانوهەڵچونەکانیان.
بەرکەوتن و هەستکردن چاوەوەو لەڕێگەی پەیوەندی زمانیجەستەو ئاماژەو
مەاڵشوو سەرچاوەی کەدەبێتە دایــک، بۆ دەگەڕێتەوە چاوگەکانیان دایک لەگەڵ
هەڵدانیمنداڵبەزمانینەتەوەکەیوپاشاندروستبوونیخەیالووێنەیزەینیو

گوزارشتکردنلەبیرکردنەوەوبۆچوونەکانیان.
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وەکو نەتەوەیی ڕازاندنەوەی جوانکاریەکانی و نەتەوەیی وبەرگی جل جۆرەکانی
فەرەنجیوپشتێن پوزەوانەو پاوانوخڕخاڵوخزێموبازنو لوتەوانەو پولەکەو
ناوچە لەگوندو نەتەوەییکوردوشێوازیدروستکردنیخانوو تایبەتی وشتیتری
خانوو وئامرازەکانی کشتوکاڵی و کۆمەاڵیەتی ژیانی و کوردستان شاخاویەکانی
دروستکردنومەڕداریوشتییتریتایبەتبەژینگەوجوگرافیایکوردستانهۆکارێکی
تریپەیوەندیوفێربووننوچاوگیکاریگەرنلەسەرزمانوکەسایەتینەتەوەیی.

نێوان پەیوەندی چۆنێتی لەسەر جەخت زانیاریەکان تیۆری دیکەوە لەالیەکی
خەڵکدەکاتەوەلەچێکردنیزمانکەناویناوە)telecommuication(،دیارترین
تۆێژەریئەمتیۆرە)شانون(ە،کەجەختلەدروستکردنیپەیوەندینێوانپەیامنێرو

وەرگردەکاتەوەلەگواستنەوەیزانیاریەزمانەوانیەکانبەمشێوەیە:
پەیامنێروەرگر)دروستکردنیپەیوەندی(.

و جەستەی زمانی و هەستەکانی کەلەڕێگەی دایکە زمــان پەیامنێری باشترین
وەرگری بەباشترین دەگەیەنێت خۆی پەیامەکەی جیاوازەوە دەربڕینی و نیگاکانی
کەمنداڵە،چونکەلەنێوانپەیامنێرووەرگربیرکردنەوەدروستدەبێتولەونێوەندەشدا
ئەو لەسەرجەم بینەوە ورد ئەگەر هەیە. کاریگەری ڕۆڵــی دایــک نەستی و هەست
بۆمان دایک باوەشی و دەرونی الیەنی بەرجەستەبوونی تێڕوانینانەیخستمانەڕوو
شۆڕشی دەشێ و دایک باوەشی دەچنەوە زمان ڕێگاکانی کەهەموو دەردەکەوێت
داهاتووینەتەوەییکوردشۆڕشیزمانبێتومیدیاوباخچەیساوایانوخوێندنگاکانی
بنەڕەتیئامادەییوزانکۆوپەیمانگاکانببنەالنکیشۆڕشیزمانوگۆڤاروڕۆژنامەی

زمانەوانیدروستنیشتمانپڕبکاتوڕیکالمەبازرگانیەکانڕەچاویئەمەبکەن.

فرە زمانی و کاریگەری لەسەر ڕەوانی زمانی دایک:
بەشانی شان بکرێ تر زمانێکی هەر فێری منداڵ پێیانوایە نوێیەکان تۆژینەوە
زمانیدایککاریگەریئەوتۆینابێتلەسەرزمانەکەیوزۆربەیلێکۆڵینەوەکانیش
پێیانوایەتەمەنیگونجاوبۆفێربوونیزمانێکیتر3-4سااڵنە،واتەهەرزمانیدایک
پێشزمانەکانیتردەکەوێتبۆفێربوون،لێکۆینەوەیتردەڵێتهەرزمانێکیترلەگەڵ
زمانیدایکبخوێندرێیانتێکەڵبەزمانیدایکببێتلەماڵیانقوتابخانەیانلەگەڵ
هاوڕێیانومامەڵەکردنلەگەڵئامرازەکانیمیدیایبیستراوبینراووسۆشیالمیدیا
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بیرکردنەوەو واتاو وشەو لــەڕووی منداڵ زمانی سەر دەکاتە نێگەتیڤ کاریگەری
پــاراویوڕەوانــیزمــانوڕێزمانوگوزارشیدرووســتوواتــایزمانەوانیو
شڵەژانیزمانیدایک،بەپێیتۆژینەوەیەککەلەسەردووکۆمەڵەمنداڵیپۆلییەکەمی
بنەڕەتیئەنجامدراوندەرکەوتووەفێربوونیدووزمانپێکەوەلەیەککاتدادەبێتە
هۆیلەکارخستنیبەرەوپێشچوونیزمانەکەوشڵەژانیزمانەوانیمنداڵ،زۆربەی
مندااڵنەی ئەو داوە بەوە ئاماژەیان کۆڵیوەتەوە دیاردەیەیان کەلەم تۆژینەوەکان
کەخێزانەکانیانبەدووزمانقسەدەکەنژمارەیوشەکانیانبەپێیتەمەنیانکەمترە
ئاستەنگی هەروەها قسەدەکەن، زمان بەیەک کەخێزانەکانیان مندااڵنەی ئەو لەچاو
زیاتردەبینن،لەالیەکیتریشەوەئەومندااڵنەیکەدووزمانپێکەوەفێردەبنزمانیان
تردەبێتواتەتووشیزمانگیران)stutter(دەبنەوە،ئەگەرسەرنجبدەینەئەومااڵنەی
کەبەدووزمانقسەدەکەنبۆنموونەکوردیوتورکمانییانکوردیوعەرەبی
هەستدەکرێتپاراویزمانیانوڕەوانیانکەمترەلەچاوئاوانەیکەتەنیابەزمانی
قوتابخانەو پەرتووکەکانی و پەروەردەیەکان دامەزراوە قوتابخانەو فێردەبن، دایک
زمانیمامۆستایانوهاوڕێیانیقوتابخانەشکاریگەریخۆیانلەسەرزمانهەیە.

هەروەهاباریئابوریخێزانوئاستیرۆشنبیریدایکوباوکوفەراهەمبوونی
و منداڵ زنجیرەبەندی و منداڵ ــارەی ژم و مندااڵن چیرۆکی رۆژنــامــەو گۆڤارو
نەخۆشیوشوێنینیشتەجێیشاروگوندنشینانجیاوازیگەشەوبەرەوپێشبردنی

زماندرووستدەکەن.

پەراوێزەکان:
-بروانە:هیدز،هاریالدروبيريل:البرمجةاللغويةالعصبيةفي21يوما،مكتبةجرير،ل151

للنشر ــمــســیــرە ــفــکــیــر،دارال ــت وال الــلــغــە فــی مـــهـــارات اخـــــرون، ــلو ــی ــب ــهــادی،دن ــدل ــە:عــب ــروان ب -
والتوزیع،عمان،ط2سنە2003

-بەشێکلەهۆنراوەیحەمەئەحمەدجافیشاعیر،کەلەخۆیمدەستکەوتووە.
-بروانە:التوايسة،اديبعبداللهمحمدواخرون،النمواللغويوالمعرفيللطفل،مكتبةنور2017

-بروانە:هرمز،صباححنا،سيكولوجيةلغەاالطفال،دائرةالشؤوونالثقافيةوالنشر1989بغدادل135
-هەمانسەرچاوەل136

* توێژەری دەروونی: کەمال فاروق



هۆكارەكانیسۆشیالمیدیاو
رۆڵيانلهپێكهێنانىزمانێكىيهكگرتوودا

پ.ی.ئاريانائيبراهيم
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پردى دروستكردنى بۆ گهياندندا ئامرازهكانى لهنێو سهرهكييه فاكتێكى زمان
تێگهيشتنلهنێوانتاكهكانوبهردهوامىپهيوهندييانولێكتێگهيشتنيان.

»NewMedia«بۆيهقسهكردنلهسهربابهتىزمانلهميديادايانميدياىنوێ
وسوشيالميديا»SocialMedia«لهمقۆناغهدازۆرپێويستهبۆئهوهیبتوانرێت
و مامهڵهكردنى چۆنيهتى و ميديا تهقليدييهكهى لهسهرشێوازه هەبێت گاريگهريى

بهكارهێنانىلهنێوبابهتهباڵوكراوهكانوپهخشكراوهكاندا.
زمانلهميدياىنوێدابۆتهبهشێكىسهرهكىلهسيستهمىميديايىكهتاكهكان
رووبهرویدهبنهوهوكارلێكلهگهڵيهكتردادهكهن،لهاليهكىديكهداميدياىنوێ
وسوشيالميديابهشێوهيهكىراستهوخۆيانناراستهوخۆكاريگهرىدهخهنهسهر
ميدياىتهقليدىوشێوازىخستنهروووباڵوكردنهوهىبابهتهكانبهجۆرێككهبهرهو
پێشهوهىببهنيانشێوازێكىنوێىدابهێنن،ههروههالهرووىزمانيشهوهچۆنيهتى
پێشكهشكردنيانو ناوهرۆكىرووداوهكــانوجۆروشێوازى لهگهڵ مامهڵهكردن
شێوهىكارلێگهريانلهگهڵوهرگردادهخهنهروو،بهشيوهيهككهههموويانپهيوهست

بنبهيهكهوهلهچۆنيهتىگهياندنىپهيامهكاندا.
لەمدواییەشدارۆڵیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(گەورەتر
نێوان پەیوەندیی بۆ پەنجەرەیەك بە بووە كە نەبۆتەوە كورت لــەوەدا هەر بووە،
تاكەكان،بەڵكوبووەتەگرینگترینئامرازیكارتێكردنلەدروستكردنیڕایگشتیو
پێگەیاندنوڕۆشنبیركردنیالوانبهتايبهتىشلەڕوویسیاسییەوە،بەڵكوهەندێ
كەسوەهابۆیدەڕواننكەدەتواننڕابەرایەتییبزووتنەوەیگۆڕانكاڕییلەجیهانه
بۆ نموونەیی سەكۆیەكی بووەتە زمان بەرانبەردا لە بۆيه بكەن. رۆژههاڵتيهكاندا
بۆباڵوكردنەوەیهزرەسهردهمييهكانىخۆيان بهكارهێنهرهكانوگهنجان گروپە
وحهزوئارهزوويانوسازدانیتازەپێگەیشتووىالوانونهوهىنوێوگۆڕينى
وەكو: دەوروژێــنــێ، گرینگ پرسیاری كۆمەڵێك ئەمە بيروبۆچوونيان، و ئاراسته
سروشتیئەوفاكتەرانەچینكەرۆڵیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیال

میدیا(بەهێزدەكات؟
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سروشتیكارتێكردنیانلەدروستكردنیزمانێكىيهكگرتووچییە؟
چۆنكارلەپرۆسەیدروستبوونیهۆشیاریالیالواندەكاتوبەشداریكردنی

لەگشتبوارهكانىرۆشنبيريىوسياسىوكۆمهاليهتيدابەهێزدەكات؟
ئاسايشىزمانيى و ئاسایشىژمارهيى به ئاڵنگارییانەچینكەسهبارهت ئەو 

نهتهوهيىدەیخەنەڕوو؟

چۆندەكرێئەمسەكۆیانەڕێكبخرێنەوەوكۆنتڕۆڵبكرێن؟
بۆيهپێمانباشهفاكتەرەسەرەكییەكانیپشتزیادبوونیكاریگەرییهۆكارەكانی
هۆكارەكانی كاریگەریی گەشەكردنی بێگومان بخهينهروو، كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی
له رۆژئاواييهكان و رۆژههاڵتى ناوچە لە میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی
بۆشاییەوەنەهاتووە،بەڵكوئاكامیكۆمەڵێكفاكتەروهۆكارە،ڕەنگەگرینگترینیان

ئەمانەبن:

1-هۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سوشياڵميديا(،وەرچەرخانێكیجۆریلە
جیهانیڕاگەیاندنیژمارەییدروستدەكات،جیهانیكردۆتەگوندێكیبەیەكەوەبەستراو
لەڕوویپەیوەندییەوەبەتایبەتیكەڕێگهدەداتبەدروستكردنیناوەرۆكیئەلیكترۆنی
وئاڵوگۆڕكردنی)وشه،دەق،وێنە،ڤیدیۆ،هتد...(لەڕێیئینتەرنێتەوە،پەنجەرەیەكی
،)70-69 .2019 .Ambady. N( دەڕەخسێن تاكەكان نێوان كارلێكی بۆ گرینگ
كە پێكدێنێ جیهانگیری«ی »زمانێكى كە دەكەن وەسفی بەوە هەندێك لەبەرئەمە
پابەندیسنوورینیشتیمانییواڵتاننابێ،بەڵكوسنوورگەلێكیگریمانەییینەبینراو
دەخاتەڕوو،كەتۆڕەكانیپەیوەندییزانیاریلەسەربنچینەسیاسیوئابووریو
كولتووریوهزرییەكاندەیكێشێبۆپێشكەشكردنیجیهانێكیبێدەوڵەتونەتەوە
كارتێكردنی ڕاگەیاندنە زمانی ئەم وایكردووە ئەوەش ،)2015 )عرار، نیشتیمان و
زۆرزیاتربێتلەرەفتاریتاكەكانولەدروستكردنیئاراستەكانیانوگۆڕینیو
لەدروستكردنیهزرەكانیانوبەرهەمهێنانیان.هەروەكئەمزمانه»بەجیهانیكراوە«
لەفەیسبووكبۆچاالكییەكیدیاریكراو بانگەوازكردن تایبەتمەندییخۆڕاییهەیە،
پێویستیبەتوانایماددینییە،ئەوەندەبەسەبەشداریلەماڵپەڕەكەبكەیتوپاشان
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دامەزراندنیگروپێكیانژمارەیەكگروپكەچەندبنەمایانهزرێكیدیاریكراو
بكاتەبەرنامەیكاركردن)زياد،15،2018(.

پەیوەندیی هۆكارەكانی بەكارهێنەرانی ــارەی ژم لە بـــەردەوام زیادبوونی -2
كۆمەاڵیەتی،ئەوەشلەكاتیبەراوردكردنیئەمژمارانەلەمیانەیسااڵنیكەمیڕابردوو
بەڕوونیدەردەكەوێت،لەساڵی2019كەمترلە)2.5(ملیاركەسلەسەرتاسەری
جیهانلەسەرهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتیبوون)سوشياڵميديا(،لەساڵی
2021ئەمژمارەیەگەیشتە)3.5(ملياربەكارهێنەرلەسەرتاسەریجیهان،ئەوەش
دەكاتە65٪كۆیژمارەیدانیشتووانیجیهان.هۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی
)سۆشیالمیدیا(بوونەتەیەكێكلەگرینگترینبكەرەنێودەوڵەتییەكان،كاریگەرییان
تەنهالەسیستمیناوخۆیدەوڵەتێككورتنەبۆتەوەبەڵكودرێژبۆتەوەبۆبواری
پەیوەندییەنێودەوڵەتییەكانوڕۆڵێكیگرنگلەكارلێكردنەسیاسییەنێودەوڵەتییەكان
دیاریكراوی تێكڕای سەرووی لە ژمارانە ئەم هەموو .)2017 )الصالحي، دەگێڕێ
جیهانییەوەیەبەچوارسەعاتو30خولەك،ئەوەشئاماژەبەزیادبوونیگرنگیی
هۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(دەكاتلەواڵتەرۆژههالتيهكان،
بووەتە وە سەردەمدا، ژیانی لە گشتی ژیانی ستایلەكانی لە یەكێك بە بووە وە
یەكێكلەمیكانیزمەكانیبازاڕگەری)ماركێتینگ(یكۆمەاڵیەتیورۆشنبيرىكەلە

.)2018.2020Digital(ژمارەیەكبوارداتەوزیفدەكرێت
كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی كەواهۆكارەكانی ڕایگشتیدا لە كارتێكردن توانای -3
جیاوازەكانی بۆچوونە هــزرو وگــۆڕی ئاڵ لە دەكــات بەشداری میدیا( )سۆشیال
ناوچە لە كەسەكان لە زۆر ژمــارەیــەكــی بۆ دیــاریــراو كێشەیەكی بە پەیوەست
گشتیی زمانێكى بوونی گەاڵڵە بۆ دەڕەخسێنێ بوار بەوەش جیهان، جیاوازەكانی
نێودەوڵەتییپاڵپشتبۆهەندێكێشە،ئەوەششتێكەگۆڕانكارییئەرێنیلەهەندێ
الیەنیژیانلێدەكەوێتەوە،بهاڵملەبەرانبەردارەنگەبكەوێتەتەڵەیچەواشەكاریی
میدیایی،كاریگەریینەرێنیلەڕایگشتیدا،كاتێتەوزیفدەكرێبەئامانجیگۆڕینی
هۆكارەكانی كە چڕ كارلێكی  .)2020 )العبيدي. كۆمەڵگە تاكەكانی قەناعەتەكانی
تایبەتمەندیی میانەی لە دەناسرێتەوە پێ میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی
دروستكردنی لەسەر كاردەكات و، كورتدا ماوەیەكی لە بــەرز زۆر كارلێكردنی
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وتووێژیبەكۆمەڵكەژمارەیەكیزۆرلەبەشداربووانلەخۆدەگرێ،ئهمهشدهبێته
هۆكارىدروستبوونىجۆرهزمانێكىنێوخۆيىلهنێوانتاكهكاندا،سەرباریئەوەی
هێزدەداتەهەرتاكێكلەجەماوەربۆئەوەیببێتەهۆكارێكیمیدیایییسەربەخۆ.
هەروەكئەپەكانیماڵپەڕەكانیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(
تواناگەلیفراواندەڕەخسێننبۆكۆكردنەوەوسازدانبۆبابهتهجۆراوجۆرهكان.
بۆیەدەكرێهۆكارهكانىپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سوشيالميديا(بەیەكێكلەو
جیهانییەكاندا و هەرێمی زمانه پەرەسەندنی لە كە دابنێین نادەوڵەتییانەی بكەرە
ڕادەی لەبارەی دەوروژێنێ پرسیارگەلێك بــەردەوام كه هەیە، كارتێكردنی توانای
بە میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی هۆكارەكانی ماڵپەڕەكانی پابەندبوونی
پاراستنیداتایبەكارهێنەرانوگرێنتیمانەوەیوهكخۆىبهبێدهستكارىئەوەش
تەئكیددەكاتەوەلەوەیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(بوونەتە
یەكێكلەبكەرەكاریگەرەكانلەوپەرەسەندنانەیئێستاىزمانبەخۆیەوەدەبێنێ،
وەلەئایندەشلەسەرجەمبوارەجیاوازەكاندا)Guzmanm.2016(.بۆيهدهكرێ
لێرهدابهكورتىرۆشنايىبخهينهسهرگرنگترينكاريگهرييهكانورۆڵىهۆكارەكانی
پەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سوشيالميديا(لهگشتبوارهكانىكۆماليهتىوسياسىو

رۆشنبيريدا.
وهكپێشترروونمانكردهوههۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(
رۆڵێكیكارالەدروستكردنیزمانێكىيهكگرتوودەگێڕن،كەوابەشداریدەكەنلە
برەودانبەوبیروهزرانەیتاكهكانىكۆمەڵگهئەوەیببێتەبەهایەكیكۆمەاڵیەتیی
دانپێدانراو،لەنێوكەسانیئاساییداباڵوببێتەوە،پاشانكاربكاتەسەررەفتاروپێكهێنانی
ئاراستەكانیانلەبەرانبەرچەندكێشەیەكیدیاركراو،ئەمرۆڵەشبەگوێرەیتیۆری
ماركێتینگیكۆمەاڵیەتیتاڕادەیەكیزۆرهاوشێوەیئەوهەڵمەتانەیماركێتینگەكە
ئامانجیبرەوپێدانیكااڵیەكیدیاركراووقایلكردنیبەكاربەرانەپێی.واتهبهشيوهى
بۆ دەگەڕێتەوە بنەڕەتدا لە كاریگەرییەش ئەم دهبينن، رۆڵ زمان بۆ بهبازاركردن
و میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی هۆكارەكانی جیاكەرەوانەی خاڵە ئەو
ڕاگەیاندنینوێبەگشتیپێیدەناسرێنەوەلەتوانایكارتێكردنیبڕی)التأثيرالكمي-
كاريگهرىچهندێتى(لەمیانەیدووبارەكردنەوەیوشهكانورستهودهستهواژهكان
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و هاوشێوە پەیامگەلی میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی هۆكارەكانی كەوا
دووبارەپێشكەشدەکەنلەبارەیبابهتێكبەجۆرێكئەمخستنەڕووەكەڵەكەبووە
Philip.(سەردەكێشێبۆقەناعەتپێكردنیتاكەكانیكۆمەڵگەلەمەودایەكیدووردا
Janbek،23،2015-26(.بۆيههۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(
بووەتەهاوبەشێكیسەرەكیلەدروستكردنیزمانێكىگشتىوجێگيركردنهوهىلە

میانەیژمارەیەكڕۆڵەوە:
ڕۆشنبیران و بیریار لە دەستەبژێرێك جۆرێك بە هۆشیاری لە كارتێكردن .1
دەتواننلەڕێیتۆڕوسەكۆكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتیبرەوبەهزرەكانیانبدەن
هەڵمەتە ئەو ڕێی لە بەكارهێنەران  هۆشيارى دروستكردنی لەسەر بكەن كار و
بە رەفتار چاككردنی بۆ مەعریفەیە و زانیاری ئامانجیچڕكردنەوەی میدیاییانەی
زیاكردنیزانیارییەنێردراوەكانبۆكارتێكردنیانودروستكردنیپهيوهندىنێوانيان
لەبەرانبەربابهتهجياوازەكان)مصطفى،191،2019-192(.بەكردەوەشهۆكارەكانی
لەدەركەوتنیزمانى بەشدارییانكردووە میدیا( پەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیال
كاریگەریبۆدهربرينىڕاوبۆچوونكهسەكۆیمیدیایییخۆیانهەیەولەالیەن
ملیۆنانبەكارهێنەرەوەلەجیهاندافۆڵۆكراونوسەیردەكرێنوئەوكەسانەتوانایان
كێشە بە پەیوەستن بابەتانەی ئەو لەبارەی فۆڵۆوەرزەكانیان كاربكەنەسەر هەیە

وروژێنراوەكان.
2.گەشەكردنیرۆڵیتاكلەكاركردنەسەربابهتوكێشهجياوازهكانلەمیانەی
هۆكاروسەكۆكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتیكەلەمیانەیداتاكرۆڵێكیگرینگدەگێڕێت
كاركردنەسەر نووسینەوەی،سەرباری و دروستكردن و هەواڵ گواستنەوەی لە
دروستكردنیقەناعەتەكانلەبارەیهەندێكێشە.ئەمهۆكارانەبەشدارییانكردووە
لەدەركەوتنیئەوەیپێیدەوترێ»زمانىيهكگرتوو«كەدەرفەتبۆهەمووتاكێك
دەڕەخسێنێئەكاونتێكیلەسەرماڵپەڕیپەیوەندییكۆمەاڵیەتیهەبێوئەگەریش
بڕێككارامەییوزانیاریهەبێدەتوانێبابەتیهەواڵییانراپۆرتیانلێكۆڵینەوە
دابڕێژێتكەبهوزمانهگوزارشتلەتێڕوانینیجیاوازلەبارەیسەرجەمكێشەكان
بكات،بەاڵمگرفتلێرەدائەوەیەئەمجۆرەزمانههەندێكاتپێویستییبەوردەكاری
وڕاستگۆییەكاتێتاكهەڵدەستێبەتێكەڵكردنلەنێوانزارىخۆیوئەوزمانهى
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كههەواڵیانرووداوەكهیلەالپەڕەیتایبەتیخۆیپێىباڵوىدەكاتەوەیانكه
هۆكارەكانیتریسوشيالميدياىئەلیكترۆنیبهكاردههێنێت.بهمشێوهيهزاروزمانى
هاوواڵتیئاسايىپەرەدهسێنێبههۆىرووتێكردنیهاوواڵتییانلەراگەیاندنیجێگرەوە
حكوومەت هەندێ ئەوەی دوای بارودۆخیان لە ئازادانە گوزارشتكردنی پێناو لە
وبزنسمانەكانلەجیهانهرۆژههالتيهكانهۆكارەتەقلیدییەكانیراگەیاندنیانقۆرخ
كردبوو)بلعيد،2016(.گرینگترینخاڵكەزمانىگشتيىهاوواڵتیپێدەناسرێتەوە
تەقلیدییەكان میدیاییە دامــەزراوە كۆتوبەندانەی ئەو بۆ ملكەچنەبوونی لە بریتییە
دەیسەپێننكەوالەفەزایژمارەییدائازادییەكیزۆریهەیەوزاڵبوونبەسەریدایان
كاركردنەسەرئاراستەكانیدژوارە.هەروەككاریگەرییتاكلەدروستكردنیزمانيى
دەركەوت بلۆگهرز، يان اإللكترونية” ”المدونات »وێبلۆگ«ەكان میانەی لە گشتی
كەوابەپەنجەرەیەكیگرینگدادەنرێبۆباڵوكردنەوەیزانیارییەكانلەسەرجەم
)عامر، دەزانــرێ بەرانبەر ڕای و ڕا میانەیدا لە وە مرۆیی، مەعریفەی بوارەكانی
164،2015-165(.رەنگەئەوەیزیاترگرینگیی»وێبلۆگ«ەكانلەكاركردنەسەر
زمانىگشتیزیاددەكاتبریتییەلەزیادبوونیژمارەكانیبەشێوەیەكیزۆر،كەوا
ئامارەكانئاماژەبۆئەوەدەكەنكەزیاترلە509ملیۆنكەسمانگانەزیاترلەچل
ملیارالپەڕەی»وێبلۆگ«دەبیننوبەكارهێنەرانیشمانگانە90ملیۆنپۆستینوێ
و97ملیۆنكۆمێنتباڵودەكەنەوە،ئامارێكیترئاماژەبۆئەوەدەكاتكەلەنێو1،7
ملیارماڵپەڕلەجیهاننزیكەی700ملیۆنوێبلۆگهەیە،ئەوەشئاماژەیەبۆئەوەی
كاریگەریی»وێبلۆگ«ەكانگرینگییانكەمترنییەلەهۆكارەتەقلیدییەكانیپەیوەندیی
كۆمەاڵیەتی–فەیسبووكوتویتەر–لەكاركردنەسەرزمانىگشتیبەتایبەتیكە
بەباشترینسەرچاوەیزانیاریدادەنرێنلەبارەیكۆیئەوبابەتوكێشانەیبە
الیكەسەكانەوەگرینگنلەسەرجەمبوارەكانیئابووریوسیاسیورۆشنبیری
وكۆمەاڵیەتی)نعمه،2019(.ژمارەیەكلەلێكۆڵینەوەكانئاماژەبۆئەوەدەكەنكە
»وێبلۆگ«ەكانوهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(بەشێوەیەكی
شێوەی بە یان فۆڵۆوەرزكانی میانەی لە بێت راستەوخۆ شێوەی بە جا گشتی
ناڕاستەوخۆلەمیانەیكارتێكردنیلەهۆكارەتەقلیدیوئەلیكترۆنییەكانیراگەیاندن
بەتایبەتیبەڕوانینلەوخااڵنەیهەیەتیلەخێراییلەوەاڵمدانەوەیرووداوەكانو
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توانایباڵوبوونەوەبەشێوەیەكیگەورەبەڵكوهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی
)سۆشیالمیدیا(وایلێهاتووەهەڵدەستێبەرۆڵیبكەرلەدروستكردنیزمانى
گشتیینێودەوڵەتیییەكگرتوودالەبەرانبەركێشەكانلەئەنجامیكارلێكینێوانئەو
بەكارهێنەرانەیسەربەكولتووریجیاوازن،بەاڵمباوەڕیانبەسیستمێكیهاوبەش

.)،Michelle&2018،Donald(لەبەهاكانداهەیە
هۆكارەكانی كە كۆكن ــەوە ئ لەسەر كۆمەڵناسیی تــوێــژەرانــی لە ــك زۆرێ -3
سەر كردۆتە كاری گــەورە ئاستێكی بە میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی
پەروەردەوپێگەیاندنیكۆمەاڵیەتیبەتایبەتیلهرووىزمانلەسەرئەوهەرزەكارو
تازەپێگەیشتوووالوانەیزۆربەكاریدێنن،ئەگەرناكۆكییەكیشلەبارەیسروشتی
ئەمكارتێكردنەوەلەنێوانیانداهەبێ،لەكاتێكداهەندێكئەمكارتێكردنەبەئەرێنی
وەسفدەكەنپاڵپشتبەوەیدەكرێهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیال
میدیا(وەكئامرازێكیباڵوكردنەوەیبەهائەرێنییەكانبەكاربهێنرێنوەكالیەنگریو
پەیوەستبوونوبەشداریكارالەبنیاتنانوپەرەپێدانیزمانىنهتهوهيى،هەندێكیتر
بەرهەڵستیئەوەدەكەنلەوسەرەتاگە)منطلق-تێروانينه(یكەهۆكارەكانیپەیوەندیی
كۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(بەشدارییانكردووەلەپاشەكشێیئەورۆڵەیدامەزراوە
ڕەسەنەكانیپەروەردەپێیهەڵدەستنوەكخێزانكەچیتروەككۆگایەكیبەهاكان
نەماوەدوایئەوەیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(دەستیان
)يحيى، ئالوودەبوون ئاستی تا گرت الواندا و هەرزەكار ئاوەزی و بەسەرهۆش
2019(.بۆيههۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(بووەتەسەرچاوەی
سەرەكیپەروەردەوپێگەیاندنیزمانىهەرزەكاروالوان،ئەمەشبێگومانلەماوەی
و نهتهوهيى رەسەنی زارى و كولتوور بههێزبوونى بۆ سەردەكێشێ دوورمــەودا
پاشەكشێیلەبەرژەوەندییئەمكولتوورەبەجیهانیكراوەكەبانگەشەبۆسیستمێكی
پەیوەندیی هۆكارەكانی مەترسی ئهمهش دەكات. دابونەریتەكان و بەها لە جیاواز
بۆ مرۆڤ پەیوەستبوونی بیرۆكەی بۆ بنەمادۆزی میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی
هەمووجیهاننەكواڵتینەتەوەییوكۆمەڵگەینیشتیمانیالوازدهكات،ههروهها
گەردوونی جیهانیی بۆ دیاریكراو سنوورتەنگی كۆمەڵگەی لە دەرچوون بیرۆكەی
كهمدهكاتلەگەڵئەوەیئەوەواتایتوانەوەیناسنامەوكەسێتیینیشتیمانیلە
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قاڵبیناسنامەوكەسێتییجیهانیناگهیەنێت،وتاكرەگوڕیشەیجێگيردەكاتو
دەسبەرداریالیەنگریوپەیوەستبوونینابێت.

4-ژمارەیەكلەلێكۆڵینەوەكانئاماژەبۆئەوەدەكەنكەهۆكارەكانیپەیوەندیی
كۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(رۆڵێكیگەورەیانهەیەلەرۆشنبیركردنیزمانيىلە
میانەیئەوناوەڕۆكەژمارەییەهەمەجۆرەیدەیڕەخسێنێكەهەمووتیۆروهزرو
ئایدۆلۆجییەزمانييهكاندەگرێتەوە.هەروەكلەهەمانكاتدادەرفەتگەلێكیبۆالوان
ڕەخساندووەبۆگوزارشتكردنلەهەڵوێستەكانیانبەرانبەرسەرجەمكێشەناوەخۆیی
ونێودەوڵەتییەكان،هەیەپێیوایەكەئەوهۆكارانەتەنهاماڵپەڕنینبەڵكوگۆڕاون
بۆمیكانیزمگەلێكبۆڕاهێنانلەسەرئەنجامدانیكاروچاالكييان،بۆيههۆكارەكانی
دەستەبژێرێك رابردوو ماوەیسااڵنی لە میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی
لەالوانهێناوەتەبوونكەملیۆنانكەسسەیریاندەكاتو،توانایكارتێكردنو

.)336-320،2017،Halpern،Valenzuela،Katz(قەناعەتپێكردنیانهەیە
5-ميدياشبهگشتىیەكگرتووییزمانویەكشێوەییوكۆكراوەییلەپەیامەكەيدا
و رستەسازی رووی لە بێت پارێزراو تيايدا زمــان سەالمەتی كە لهخۆدهگرێت،
لهوشەودەستەواژەكان وشەسازیورێنووسوواتادا.ههروههاجۆراوجۆری
گۆرانكارىبەسەرهزرهكاندادهكاتكهزانیارینوێىلهنێوپهيامهكاندالهخۆدهگرێت،
ئهوهشلهرێگهىبەكارهێنانیزمانێكیسادەووشەیپوختوچڕوواتادارهوه
بۆدروستكردنىتيگهيشتنێكىدهستهجهمعىلهماناوهزروئاماژهكاندابهگشتىكه
،Downey(جۆرێكىتايبهتلهزمانىنووسينوگوتنهوهلهنێوميدياداپهيداببێت

.)15-12،2018
)كردهى تيۆرى خاوهن كه _هابرماس_ گهياندن و كۆمهڵناس زاناى ههروهها
ئهوهدهكات بۆ ئاماژه بوارهگشتييهكهىدهكاتكه لهچهمكى باس پهيوهندهيى(،
دياريكراو كهسانێك كۆمهڵه يان كهسێك چهند گفتوگۆيهكىكۆمهڵى، رێگهى له
يانگروپێكىتايبهتمهندپێكهوهلهشێوهچاتكۆدهبنهوهتيايدادهستهيهكىگشتى
پێكدههێننبێئهوهىجياوازىچينايهتىيانجۆرىكۆمهاڵيهتىلهنێوانياندارهچاو
بكرێت.لێردهاميدياىنوێكارهكهىدهستپێدهكاتلهرێگهىكۆمهڵهكهرهستهيهك
وهكبلۆگهرزوسهكۆكانوتۆڕهكۆمهاڵيهتييهكانبۆگفتوگۆكردنوقسهوباسى
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زياترلهسهربابهتهگشتييهكانوتايبهتييهكانبكهن،ئهمهوجگهلهكارلێكهرييان
بهيهكهوهوخستنهرووىبيروراوبۆچوونىتاكهكهسهكانلهنێوخۆياندابهتايبهتى
گهنجهكانسهبارهتبهپرسهجۆراوجۆرهكانوزانينىخواستوپيداويستيهكانيان
بهگشتىلهرێگهىدهربڕينىبيروبۆچوونهكانيان.ئهمهشوادهكاتكهجۆرهزمانێكى
ستانداردياخوديهكگرتوولهنێوانياندادروستبێتكهتاكهكهسهكانىنێوگروپهكان
لێكنزيكبوونهوهوتێگهيشتنلهنێواناياندادروستبكاتبهدهرلهجياوازىتهمهنو

.)78-66،2015،Segaard(رهگهزوئاستىكۆمهاڵيهتى
دروست )ئێمه( بهناوى ديكه ميدياييهكى توانى نوێ ميدياى بڵێن دهتوانين
ميديايى له زانيارى و زانين سيستهمى و سانسۆر شێوهكانى گشت كه بكات،
تيۆره له زۆرێــك سهردهمى كــهوا دهگهيهنێ ئــهوه ئهمهش تێپهڕێنى، تهقليديدا
ميدياييهكانىكالسيككهپشتيانپێىدهبهسترابهرهوكۆتايىبروات،بهتايبهتى
ئهوتيۆرانهىكهوهرگروهكوهرگرێكىنهرێنىشرۆڤهدهكرێتبۆنموونهتيۆرى
ميدياى ههندێحاڵهتدا له ههرچهنده دهنگى(. بێ )گيژاويى و دهرگا( )پاسهوانى
)دانانى تيۆرى وهك دهكاتهوه زيندوو ميديايى ترى تيۆرهكانى له ههندێ نوێ
لهاليهن كه پرسانهى ئهو لهگهڵ مامهلهكردن و وهرگرتن ريگهى له كارنامهيى(
ميدياىتهقليدىفهرامۆشكراون،كهچىلهالىجهماوهرجێگهىبايهخپێدانهو
لهپێشهنگىبابهتهكانه)صالح،2017(.ئهمشێوازوجۆرهلهميدياىنوێداگشت
ههروهها دهگوازێتهوه، ميديايييهوه پهيامى بهرههمهينهرانى بۆ بهكارهێنهرهكانى
له تهنانهت دهستهبهردهكات رهههندهكانى ههموو به چاالك جهماوهرى چهمكى
قۆناغىجهماوهرىچاالكبۆنێرهرىچاالكياندهپهرێنێبهتايبهتىبۆناوهرۆكى
ميديايى.بۆيهئهمنێرهرهچاالكانهپێويستيانبهزمانێكىيهكگرتووههيهكهلهنێو
گروپێكىچاالكبهكاريبهێننكهلهيهكتريدابگهنوكارلێكىيهكتربن،ببێتههۆى
ئهمهش لهنێوگروپوكۆمهڵهكاندا، بهردهوامى لێكتێگهيشتنىزێترو گفتوگۆو
وادهكاتجۆرێكلههێماووشهوزاراوهىجياوازهوهلهنێوانيانداپێكبهێنرێت
كهبههۆيهوهتێگهيشتنێكىكۆمهڵىدروستبكات.كهواتهميدياىنوێوسوشيال
ميدياهاندهرێكوهۆكارێكىسهرهكيينبۆدروستبوونىزمانێكىيهكگرتوونێو

تاكهكاندا.
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لەوكاتەیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(ژمارەیەكرۆڵی
سەر كاركردنە و هۆشیاری گەشەپێدانی بە پەیوەستە ئەوەی جا دەبینن، ئەرێنی
لەسەر نموونە نوێترین ئازادییەگشتییەكان،رەنگە لەكێشەكانی بەرگری زمانو
لە ميديا(، )سوشياڵ كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی ماڵپەڕەكانی تەوزیفكردنی چۆنیەتی
لەتەنگژەیڤایرۆسی باڵوكردنەوەیودروستكردنىزمانێكىگشتگيربریتیبێت
كۆرۆنا)كۆڤید–19(كەوالەسەرئەمماڵپەڕانەزانیاریگەلێباڵوبوویەوەلەبارەی
تهنها نهك ههرێمى و جيهانى واڵتی هەندێ لە ڤایرۆسەكە تووشبووانی ژمــارەی
دەرخستنی بۆ بەڵكوو خۆپارێزی و تەندروستی سیستمی لە پشتگيريكردن بۆ
يهكگرتوويىوهاوكێشهيىلەبەردەمراىگشتىجيهانبۆرووبهرووبوونهوهىئهم

.)2019،Arthur(ڤايرۆسه
5-لەگەڵفراوانبوونیبەكارهێنانیداهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیال
میدیا(بووەتەیەكێكلەگرینگترینئەوئامرازانەیبەكاردەهێنرێلەهاندانگهنجان
بۆئاراستهكردنورۆشنبيركردنيانبهبابهتهجياوازهكانوكۆكردنەوەوسازدانى
بۆنهوچاالكييهجۆراوجۆرهكانلەڕێیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیال
میدیا(وئینتەرنێتیتەلەڤزیۆنی،وەراگەیاندنیئەلیكترۆنیبەشێوەیەكیگشتیكە
ڕێبەرایەتیپرۆسەیكۆكردنەوەورێكخستنىچاالكيهكانبهگشتى.بۆيههۆكارەكانی
پەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(وبەتایبەتیفەیسبووكداتاوزانيارييهكان
كۆدەکاتەوەوبەكردەكانیزمانىيهكگرتووكارىهۆشیاركردنەوەوكۆكردنەوەلە
ڕێیگروپەكانوپەیجەكانوكۆمێنتەكانوبانگەوازەكاندهنێرێتوهاندانيانبۆ
بهشداريكردنيانلەڕێیبەیاننامەباڵوكراوەكانلەسەرئینتەرنێتكەهەزارانكەس

لەماوەیچەندخولەكێكسەیریدەكەن)حسين،4،2013(.
لە یەكێك بووەتە میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی هۆكارەكانی بهمهش
نێودەوڵەتییەكاندا چاالكييه و بابهتهكان ئیدارەدانی لە ئامرازانەی ئەو گرینگترین
تەوزیفدەكرێ،لەڕێیماڵپەڕەكانیفهرمىیانماڵپەڕەكانیگوێزەرەوەیزانیارییە
ئاشكراكان.لەبەرئەمەهەریەكێكخاوەنیمیكانیزمەكانیتەوزیفكردنیهۆكارەكانی
پەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیالمیدیا(بێتزیاترتوانایهێنانەدییئامانجەكانیو
كارتێكردنلەرەفتاریبكەرانیتریدەبێت)خليفة،7،2014(.ئهمهشرێگهخۆشكهرێكه
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ئەگەريش تاكهكاندا. ههموو لهنێو گشتى يهكگرتووى زمانێكى دروستبوونى بۆ
هەمووتیۆرەكانیپەیوەندیوراگەیاندنینوێكۆكبنلەسەرگەشەكردنیرۆلی
شۆڕشی لەگەڵ بەتایبەتی میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی هۆكارەكانی
لەسەر بكرێ كار پێویستە و گرینگ ئەوا دژەی تێیدا ئەمڕۆ جیهانی كە ژمارەیی
زۆرسوودوەرگرتنلەودەرفەتانەیهۆكارەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتی)سۆشیال
و ورۆشنبيركردن پــەروەردە ئامرازی گرینگترین پێیەی بەو دەیڕەخسێنن میدیا(
راهێنانی پێويسته بۆيه الوان، و تازەپێگەیشتوو الی لە هۆشیارییە دروستكردنی
بەكارهێنانی چۆنیەتی لەسەر بكرێت بهگشتى واڵتــان لە الوان و تازەپێگەیشتوو
بێوەیماڵپەڕەكانیپەیوەندییكۆمەاڵیەتیلەمیانەیخولیتایبەتكەشارەزایانو
پسپۆڕانسەرپەرشتیبكەنوگەشەپێدانیهۆشیارییان،هەروەهادانانىمیكانیزمی
بەدواداچوونیژمارەییكەتەنهابەچاودێریكردنیدەنگۆكانوازناهێنێبەڵكووكاربۆ
ئهوهبكاتبەدواداچوونیباڵوبوونەوەیوسەرچاوەكەیولێكۆڵینەوەودڵنیابوون
لەڕەگەزەكانیبەشێوەیەكیدەسبەجێوڕێكوپێك،وهكدانانیالفیتەگەلێكلەسەر
اليهنىهزریهەڵەووشهوزاراوهىچهواشهوراستكردنەوەیلەڕێیهۆكارەكانی
و بیستن بۆ فراوانتر رەخساندنی بوار و میدیا( )سۆشیال كۆمەاڵیەتی پەیوەندیی
نووسينهوهىدەنگەمیانڕەوەكانئەوانەیهزرەهاوبهشهكانبۆلێكۆڵينهوهلهگشت

بابهتهكانئهنجامدهدهن.
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سیمایفرهدیاریئهمچهرخهبریتییهلهزیادبوونیبهرچاویئهورۆڵهیكه
ڕاگهیاندندهیگێرێتلهژیانیتاكوكۆمهڵدا،كهلهكۆتاییچهرخیههژدهههمهوه
ههستیپێكراوهووهكدهسهاڵتیچوارهمناوزهدكراوه،چهمكیدهسهاڵتیچوارهم
دووساڵدوایدهرچوونیرۆژنامهیتایمزیلهندهنییهوهبوو)1787(،كاتێك)ئیدمۆند
رۆژنامهنووسهكانی تایبهتی شوێنی سهیری بهریتانیادا پهرلهمانی ناو له بوریك(
كردوبهدهسهاڵتیچوارهمناوزهدیكردن،ئهوهشوایكردووهكهههرلهوكاتهوه
ڕاگهیاندنلهالیهنواڵتانهوهوهكپرسێكیسهرهكیوگرنگزهرورهتپهیدابكات.
یهكێكلهوئهركانهیكهراگهیاندنبهدریژاییمێژووپێیههستاوه،بریتی
بووهلهپیشخستنیزمانبهههموورهههندهكانیهوه،لهبهرئهوهیكهزمانفاكتهری
تاكهكانی هۆشیاركردنهوهی بۆ راگهیاندنه جۆرهكانی  سهرجهم نێوان هاوبهشیی
كۆمهلگهلهرێگهیهوه،زمانبهیهكێكلهپێكهاتهسهرهكییهكانیپهیامیراگهیاندن

ئهژماردهكرێتبۆئهوهیوهرگربهساناییلێیتێبگات.
واڵتانیجیهانلهسهرهتایسهدهیبیستهمهوهههستیانكردبهگرنگیرۆڵی
راگهیاندنلهناساندنوپهرهسهندنیزماندا،ئهوههستكردنهشپاڵنهریسهرهكی
بووتامیدیایئاراستهكراوبهزمانهجیاوازهكاندابمهزرێننبۆباڵوكردنهوهیكلتورو
دابونهریتیخۆیان،ههروهكچۆنیهكێتیسۆڤیهتیجارانسالی1929رادیۆی
ئاراستكراویبهزمانهكانیئهڵمانیوفهرهنسیدامهزراند،لهوسۆنگهیهوهكهوتمان

زمانرهگهزێكیسهرهكیئامڕازهكانیراگهیاندنه.
له رهههند دوو كه)زمان( وایــه پێی سوسییر( دی )فردیناند سویسری زانــای
خۆدهگرێت،رهههندێكیواقعیوئهویترزیهنی،یهكهمیانبریتییهلهقسه)الكالم(،
دووهمیشیانبریتییهلهزمان،قسهئهودهنگهزمانهوانیانهنكهمرۆڤلهئاخاوتندا
بهكاریاندههێنێت،بهاڵمزمانبریتییهلهكۆمهڵێكوێنایزیهنیكهلهعهقڵیكۆمهڵه
كهسێكدابوونیههیهولهشێوهیقسهدادهردهكهوێت،هاوكاتپێیوایهكهوێنای
زیهنیدووجۆریههیه:وێنایگوفتارییانچۆنیهتیئاخاوتن،لهگهلوێنایدهاللی،
هێمای دهوترێت ههردووكیان به كه ئاخاوتنهكان، واتای تێگهیشتنی له بریتییه كه

زمانهوانی.
گرهنتی كه راگهیاندن، چهكی له بریتییه نهتهوهكان و گــهل هێزی ئهمڕۆ   
لهرابردوودا لهسهرجهمبوارهكاندا.كوردوهكگهلێكیژێردهسته سهركهوتنیانه
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)رۆژههاڵتوباكوریكوردستانبهئیستاشهوه(بواریبۆنهرهخساوهكهخاوهنی
راگهیاندنیسهربهخۆیخۆیبێت،ئهوهشوایكردووهرووبهروویههڕهشهببێتهوه،
تائاستیپاكتاویكلتوریودابونهریتوزمان،ئهمێستالهكوردستانیباشوردا
ژمارهیهكیزۆردامهزراوهیمیدییاییبوونیانههیهلهگهڵههزارانرۆژنامهنووسو
راگهیاندنكار،بهاڵممهخابننهكههرهۆكاریكنهبوونبۆیهكخستنوپهرهپیدانو
گهشهكردنیزمانیكوردی،بهڵكوهۆكاریشێواندنیزمانو،لیكترازاندنیزارهكان
بوون،هۆكارهكهشیئهوهیهكهلهالیهكهوهمیدیاینیشتیمانیونهتهوهییماننییهو
لهالیهكیترهوهرۆژنامهنووسیپرۆفیشناڵوسهربهخۆمانكهمنكهبهرپرسیارانه
به كردن وخزمهت ئاریشهیه ئهو بۆچارهسهری بكهن. بابهتهكهدا لهگهل مامهڵه
زمانوزارهجیاوازهكانبهتایبهتیلهناوچهكوردستانییهكانیدهرهوهیئیدارهی
بههۆی لهسهره، زیاتریان مهترسی تیایدا كوردی زمانی كه كوردستان، ههرێمی
ئهوبارودۆخهنهخوازراوهسیاسیوسهربازییهیباڵیكیشاوهبهسهریدا،بوونی
راگهیاندنینیشتیمانییهكهخهمیزمانوكلتوریكوردیلهپێشینهیئهركهكانیدا
بێت،پارێزگاریلهیهكجهستهییزمانیكوردیبكاتههروهكپارێزگاریكردنله

یهكپارچهییخاكیكوردستان.
لهرابردووداههوڵدانبۆدروستكردنیزمانییهكگرتویكوردیخهمی ئهگهر
پسپۆڕانودڵسۆزانیزمانوئهدهبیكوردیبووبێت،ئهواههنووكهههوڵیپاراستنی
ئهوزمانهلهالوازبوونوپووكانهوهزهرورهتیزیاتره،چونكهپرۆسهیبهجیهانی
بوونگشتگیربووهوههڕهشهیسهرزمانهجیاوازهكانیجیهانتائاستێكیزۆر
ههڵكشانیبهخۆیهوهبینیووه،لهگهڵئهوهشداكهئاوێتهبوونبهخزمهتگوزارییهكانی

ئینتهرنێتوكۆمپیوتهر.
گهیاندنی خێرایی تایبهتمهندی له  جۆرێك كه میدیا سۆشیاڵ زمانی ئێستا
پهیامیتیایه،هاوكاتلهشێوهیهێماگهلێكیشداواتایخۆیدهبهخشێت،نزیكهجێی
نووسینوئاخاوتنیئاساییزمانیدایكبگرێتهوهلهكۆمهڵگهجیاوازهكانداوببێت
بهئاریشهیهكیتریبهردهمزمانییهكگرتوویگهلونهتهوهكان،یانئهوهیكه

ههیهتێكیبدات.
ژوری و زمانهوانی پسپۆڕی جیهان میدیاییهكانی دیاره دامــهزراوه له زۆرێك
ئهوهیه ئهركیان ههیه، ههواڵیان ژووری چۆن وهك ههر ههیه زمانیان به تایبهت
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نوێكان، رووداوه و داهێنان بۆ دیاربكهن نوێ دهستهواژهی و چهمك وشهو كه
بهاڵمكاتێكسهیریمیدیایكوردیدهكهین،چرۆژنامهوگۆڤارهكان،یانبهرنامهو
شاشهكان لهسهر كه تواڵنهی ئهو یان تهلهفزیۆنییهكان، كهناڵه رادیۆو پرۆگرامی
دهیبینین،بهروونیدیارهكهپسپۆڕیزمانهوانیاننییه،خهمساردییهكیزۆریشههیه
لهوپهرتهوازهییهزمانهوانییهیكهدروستیانكردووه،بۆنموونه:كهناڵێكدهنووسێ
بلهز،یهكێكیدیدهنوسێهات،یهكێكیدیدهنووسێخێرا،یهكێكیدیدهنوسێ
ئیستا،یهكێكیتردهنووسێبهپهلهو...هتد.ئهوجیاكارییهلهنووسینوئاخاوتنله
راگهیاندنینووسراووبیستراووبینراویكوردیداههوڵیپسپۆڕانوشارهزایانو
دڵسۆزانبۆدروستكردنیزمانییهكگرتویكوردیلهباردهبات،چونكهلهئێستادا
راگهیاندنكاریگهرترینژینگهیهۆشیارییهبۆتاكو،ئهوكاریگهرییهشلهههندێك

حاڵهتداتائاستیشۆردنهوهیمێشكههڵكشانبهخۆیهوهدهبینێت.
زمانی دروستكردنی ئاراستهی به ههنگاو ــوردی ك میدیای كه ــهوهی ئ بۆ
یهكگرتویكوردیههڵبگرێتپێویستهكهپسپۆڕانیبواریمیدیاوزمان،بهیهكهوه
ستراتیژێكیهاوبهشودیاردهستنیشانبكهنو،نهخشهرێگایهكبۆگهشهسهندن
زمانی كــردنــهوهی پاك بۆ الیهكهوه له دابــڕێــژن، كــوردی زمانی پهرهپێدانی و
ئامڕازهكانی لهسهرجهم و رۆژنامهوانییهكاندا ژانره له رهنگدانهوهی و، كوردی
راگهیاندنهوه،لهالیهكیتریشهوهبۆدیاركردنیوشهوچهمكودهستهواژهی
نوێبۆداهێنانوپێشهاتهزانستییهنوێكان،ههروهكمیدیانیشتیمانییهواڵتانی

تریجیهانئهنجامیدەدهن.
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زمانوزمانناسی
الیدێسۆسێر



عهبدولڕهحمانفهرهادی
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زانایزمانناسوکۆمەڵناسیسویسرایی،فێردینانددێسۆسێر)1913-1875(،
بهمهزنترینزاناوفهیلهسوفیتیۆریزانینوێیزماندادهنرێت،ههروههازانایانی
تروایبۆدهچنكهسۆسێرشوێنێكلهلێكۆڵینهوهزمانهوانییهكانداگیردهكات

كههاوتایشوێنیئهپسن)H.Ibsen(هلههونهریتازهیشانۆدا.
سۆسێرلهژیانیداهیچكتێبێكیلهبارهیلینگویستیكدانهناوهتابتوانرێباسیان
بكرێت،بهاڵمئهولێكۆڵینهوانهیكهلهسااڵنی)1906-1907و1908-1909و1910-
لهكاتی كه كۆكراونهتهوه لهالیهنخوێندكارهكانیهوه كردوون، پێشكهشی )1911
ئهلبێرت و بابل چارلس لهالیهن یهكێكیان و نووسیویانهتهوه كردنیدا پێشكهش
سكیهایلهساڵی)1916(دابهناویچهندكۆرسێكیگشتیبۆزمانهوانیلهچاپ

دراوهوپاشانلهساڵی)1959(وهرگێڕدرایهسهرزمانیئینگلیزی.
زمانێك ههر بۆ دهنگ سیستمی له لێكۆڵینهوه بۆ جیاوازی الیهنی سۆسێر
داناوه،یهكهمیانپێوهندییبهدهنگهوهههیهوهكدیاردهیهكیفهلسهفیوفیزیایی

كهقورساییهكیدهروونییههیه.
الیهنیدووهمیانپابهندهبهههستیقسهكهریزمان.هەروەهاالیهنیسێیهمیان
تێپهڕبوونیچاخهكانبهسهرزماندا لێكۆڵینهوهلهوگۆڕانانهیكهبه پابهندهبه

دێت.
سۆسێرالیهنییهكهمیناونازانستیدهنگ)فۆنیم(ودواالیهنیشیانیبهزانستی

مێژوویییدهنگناوزهدكرد.
بهڕایسۆسێرزمانپێوهندییبهدهرخستنیدهنگهوهههیهلهكاتیقسهكردنو
ناوینا)ActePhonetaire(وبهووێنهدهنگییهیكهدهنگیاخودچهندیندهنگ
لێكۆڵینهوهلههێنانهدهرهوهیدهنگ .)Impression(ههلێدهگرێناونائیمپرێژن
لهقوڕگپێوهندییبهجوولهوئهندامهكانیدهنگولێكۆڵینهوهلهمبارانهوهههیه،
ئهمانههاوكاریییهكتردهكهنبۆبهرههمهێنانیدهنگێكیدیاریكراوبهجیاوازیی
سۆسێر الی دهنگییهكان یهكه دیكه.. دهنگێكی بۆ دهنگێك جوولهی جۆرهكانی
ژمارهیانكهمهوبۆههریهكهیهكیشچهندینشێوازههنوتایبهتمهندییهكانییهكه
لهنێوانشێوازهكانی )بێژهر(جیاوازی زمان قسهكهری كهوا ئهوهیه دهنگییهكان

یهكهیدهنگێكداناكات.
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بهڕایسۆسێر،ئاخاوتنزنجیرهیهكیهكهیدهنگییهكهقسهكهردهریدهدات،
بهاڵمئهویهكهدهنگییانهلهیهكهیزمانهوانیرێكدهخرێنكهسنووروواتای
خۆیاندهدهن.یهكهیزمانلهوانهیهلهیهكهیدهنگێكیانزیاترپێكبێت.یهكه

زمانهوانییهكانیشسێتایبهتمدندییانههن:

1-پێكهاتووهلهزنجیرهیهكیلهدواییهكییهكییدهنگی.
2-واتاداره.

3-بۆشێوهیهكپارچهناكرێكهههرپارچهیهكیدووسیفهتهكهیپێشووی
تێدابێت.

یهكهی هێمایهو وشــه هێمایه، ڕستە هێمایه، كۆمهڵێك بنهڕهتدا له زمــان
زمانهوانیشهێمایه،بهاڵمههندێهێماسووكوسادهنوههندێكیشیانقورسو
ئاڵۆزن،رستهی)كوڕهكههات(ڕستەیهكیئاڵۆزه،ههروهها)كوڕهكه(شهێمایهكی
ئاڵۆزه،بهاڵمئامرازی)هكه(و)كوڕ(هێمایسادهن.هێمازمانییهكانوهكئاماژهبه
دهستیاخودڕاگەیاندنیانجوولهیرووخسارو)دهموچاو(لهپێكهاتهیانداهێمان
بۆچهندینواتایدیاریكراو.بهاڵمهێمازمانییهكاندووتایبهتمهندییبنهڕهتییان

ههیه:

1-هێمازمانییهلهناوهڕۆكداڕهشۆكییەكان،واتهلهپێكهاتهیشێوازداناكهونه
بهرلۆجیك،ههروههاهیچهۆكارێكیشیاننییه.بۆنموونەلهزمانیكوردیداهیچ
هۆكارێكنییهبۆناونانیئاژهڵێكیوهك)پشیله(تهنیائهوهنهبێكهواقسهكهرانی
كوردئهمزاراوهیهیانبۆناونانیئهمگیانەوەرەداناوه،بهاڵمئینگلیزیپێیدهڵێن

.)cat(
به و ڕێكی به واتا كه ئهوهیه زمانهوانییهكان هێما تایبهتمهندییهكانی له -2
لهبارهی یاخود دهدوێین كه كاتێ هاتووە، یهكدا لهدوای زنجیرهیهكی شێوهیهی
شتێكهوهقسهدهكهین،لهڕاستیدازنجیرهیهكلهیهكهیزمانهوانیبهدواییهكدا

دهردهدهین.
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لهمبارهیهوهلهتیۆریسۆسێرداگرنگترینشتئهوهیهكهواباوهڕیبهیهكهی
زمانهوانیههیهووایبۆچووەكهواسیستمێكیپێوهندداربهیهكهوهیبهستوون.
زمانبێئهوپێوهندییهییهكهكانیپێكدهبهستێتهوه،هیچبوونێكینابێ.دهنگ
نابێبێپێكبهستنوپێوهندیبوونیبه لهخۆیدایهكهیهكههیچسوودێكی خۆی

یهكهكانیدیكهوه.یهكهزمانهوانییهكانیشبهمشێوهیهن.
ههردووگوزارشتی)Centdeux(و)deuxCent(لهدوویهكهیزمانهوانی

پێكهاتوونگوزارشتییهكهمواته)102(وگوزارشتیدووهمواته)200(.
بهڵكوو نییه، زمانهوانییهكهوه یهكه جیاوازیی بههۆی واتا جیاوازیی لێرهدا
دهگهڕێتهوهبۆجیاوازییپێوهندیینێوانههردوویهكهلهپێكهاتهیاندا.پێوهندیی
نێوانیهكهزمانهوانییهكانویهكهدهنگییهكانواتایسوودبهخشوزیانبهخشیشیان
ههیه.لێكچوونلهنێوانیهكهزمانهوانییهكانوپێكبهستنلهنێوانیاندابۆپێكهێنانی
ڕستەیهكزۆرگرنگه،بهاڵمدژكاریوجیاوازیلهنێوانئهویهكانهدادیسانهوه
ههرگرنگه.لهنموونهكهیپێشوودا)deux.Cent(دوویهكهیسادهههنكه
بهدووشێوازیجیاوازبهیهكهوهبهسترانهوهولهئهنجامدادوویهكهیاندوو
هێمایئاڵۆزیانپێكهێنا،لهمدژكارییهداجیاوازییواتابهرههمهات.لهمبارهیهوه
سۆسێرزانستیزمانبهزانستیئابووریدهچوێنێت،لهكاتێكداكهدووهمیان)واته
ئابووری(چارهسهرییئیشوبههادهكاتویهكهمیشیانچارهسهرییدهنگو
بهها)واتا(دهكات.هێمازمانهوانییهكانجیاوازدهبنئهگهربههاكانیان)واتاكانیان(

جیاوازبنوجیاوازییشلهبههاداواتهدژكاری.
له سوودی سۆسێر زمانهوانیدا، سیستمی قسهو نێوان جیاوازیی لهبارهی
زمانهوانییهكهی تیۆره پێكهاتهی له بهتایبهت وهرگرتووه، ئهرستۆ بیرۆكهكانی
خۆی.بهڕایسۆسێرزماندهگۆڕێتوپێشدهكهوێت،لهمڕوانگەیهوهلێكۆڵینهوه
)Diachronic( مێژوویی لێكۆڵینهوهی ســهر دهكاته ــهش داب زمانهوانییهكان
به بایهخ مێژوویی لێكۆڵینهوهی .)Synchronic( وهسفییهكان لێكۆڵینهوه و
لێكۆڵینهوهوهسفییهكان بهاڵم تێپهڕبوونیچاخهكان. به پهرهپێدانیزماندهدات

بایهخبهئێستایزمانوتوێژینهوهدهداتلهسهردهمێكیدیاریكراودا.
كهوا دهردهكهوێت بۆمان تهواو بینهوه، ورد زمانهوه الیهنی له ئێمه ئهگهر
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ئاخاوتنلهزمانداالیهنێكیتاكییكاریگهرهكهسۆسێرناوینا)Parole()ئاخاوتن(،
ئهمالیهنهلهقسهیمنوقسهیتۆوهوهكتاكێكیجیاوازخۆیدهنوێنێتكهله
زۆربهیكاتدالهشێوهیگۆكردنوپێكهاتهیڕستەدالێكدهچن،بهاڵمدیسانهوه
تووشیههندێجیاوازییگرنگیانجیاوازییالوهكیدهبنهوه،بهاڵمڕووکارەكهی
دیكهیزمانبریتییهلهسیستمیزمانهوانییانچهمكیزمانكهسۆسێرناوینا
)Iangue(،مهبهستیسۆسێرلهمهشێوازیزمانیكۆمهاڵیهتییهكهلهبێژهرانی
زمانهوهلهكۆمهڵگاكانیانبۆمانماوهتهوهكهڕێزمانوپێكهاتهیڕستەوشێوهی
گوزارشتدهگرێتهوه.لهڕاستیدارێزمانوچوارچێوهزمانهوانییهكانلهئاوهزی
قسهكهربۆزمانبهشێوهیهكبنهمایخۆیانداناوه،كهقسهكهرههوڵیالسایی
كردنهوهیدهدات،ئهمهشكاریگهرییلهسهرقسهكانیدادهبێ،سهرباریئهوهیكه
خۆیلهخۆیداڕهگهزێكیبنهڕهتییتێگهیشتنهلهنێوانبێژهرانیزماندا،گهرئهمه
نهبێئهوائهوتێگهیشتنهزمانییهشنابێ.زانینیسیستمیزمانهوانیئامانجێكی
بنهڕهتییهبۆلێكۆڵینهوهیزمان،بهاڵمئاخاوتنتاكههۆكارێكهبۆگهیشتنهئهنجام،
ئهگهرویستتلهبارهیسیستمیزمانهوانییههرزمانێكبكۆڵیتهوه،ئهواپێویسته

گوێلهقسهكهرانڕابگریت،چونكهلهنێوانخۆیاندالهزۆرالیهنجیاوازن.
سۆسێرڕایوایهكهوازماندهگۆڕێتوپێشدهكهوێت،ئێستازۆربهیزانایانی
زمانههمانڕایسۆسێریانههیه،بهاڵمههندێكیانڕایانوایهكهواگۆڕانیزمان

ئهوالیهنانهدهگرێتهوه:

1-گۆڕانیدهنگ.
.)Analogy(2-گۆڕانیوشهبهپێوانهیڕێساگشتییهكان

3-وهرگرتنلهزمانانیدیكهوهبۆگوزارشتكردن.
4-گۆڕانهجۆراوجۆرهالوهكییهكان.

سۆسێر( بــهڕای دهنگهكانیش) گۆڕانی كڕۆكی كهوا بڕوایهدایه لهو سۆسێر
بهشێوهیهكیناڕێكهوناكهوێتهبهرهیچڕێساكیگشتی،چونكهگۆڕانیدهنگێك
دهنگیان شێوهی وشهكان ڕهنگه بهڵكوو دیكهوه، دهنگێكی گۆڕانی به نییه بهند
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ههبێ، واتــایــان ههمان دهنگییهكان شــێــوازه و بگۆڕێت واتاكانیان و بگۆڕێت
نییه. زمانهوانیی نرخێكی هیچ زمــان، له گــۆڕان كــهوا وایــه الی سۆسێر بۆیه
دادهنرێ زمان نوێی تیۆری بونیادنەری و دامهزرێنهر گهورهترین به سۆسێر
ویهكهمینكهسیشبووهكهپێناسهیوردوپێویستیبۆبابهتیزانستیزمان
زمان لێكۆڵینهوهی بۆ زانستیی میتۆدی كه بووه كهسیش یهكهمین و کــردووە

داناوە.

بۆ ئەم نووسینە، سوودم لەم دوو کتێبە بینیوە:
*البحثعنفرديناندديسوسير.ترجمة:محمدخيرمحمودالبقاعي.
*دوسوسيرمنجديد/مدخلالىاللسانيات.الدكتورمحمدالزواوي.



سەرنجیخوێنەرێک
لەپێناوگفتوگۆیەکیگشتیدا
ئەنوەرئەڵمان
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گۆڤاری)زمانوزار(یژمارەیەکمخوێندەوە.هزرودەستەکانتانخۆش.کارێکی
پێویستوخزمەتبەنەتەوەومرۆڤایەتییە،ئەرکێکیپڕلەبەرپرسیارێتیوئەوجا
کیلۆمێتریش تەیکردنیڕێگایەکیچەندهەزار : بەاڵموەکدەگوترێت پسێنە. تاقەت
بەیەکەمهەنگاویانیشبڕینییەکەمکیلۆمێتردەستپێدەکات.بێشکئێوەیشلەم
چیتر دەبێت و کراوە چی دەبینن. خۆتان پێش ئەزموونەکانی لە سوود پرۆژەیەدا
بەئەنجامبگەیەنرێت؟هەڵسانبەکاروپڕۆژەیەککەئامانجێکیدیارکراویگشتگیری
هەبێت،کردنیلەنەکردنیباشترە،ئەگەرچیکەموکورتیومەشقەتیشلەسەررێبن.

بەاڵمپشتگیرییناوەندێکیبڕیاردەرڕێگەخۆشکەریپڕۆژەکەدەبێت.
دەگوترێت:کەسێکتووشیلێپرسینەوەنابێتوهەڵەناکاتکەکارناکات!پەندی
)نازانمڕەحەتیگیانم(یشیەکێکەلەوپەندەبیمانایانەیکەقەتیسبەمرۆڤوهزرو
چاالکیدەکاتوزیانبەفێربوونوبەرەوپێشچوونولێکۆڵینەوەدەگەیەنێت.ڕامان
ئەرکەمرۆییو ئەم لەکۆیپڕۆژەکە،بەکەمگرتنی بەندە وسەرنجەگشتگیرەکانی

پیرۆزەنییە،بەڵکوملەخەمخۆرییەبۆکۆیکاروئەرکوماندووبوونەکان.
دڵسۆزێکی و خوێنەرێک وەک بابەتگەلەوە، ئەو هەمبەر لە بۆچوونم و ڕامــان
هەر کە ئاشکرایە هەمووان لەکن دەکــەم. بەیان ـ کــورد یەکگرتووی زمانێکی بە ـ
بەهۆکاری دەنووسین. و دەپەیڤین ــان زاراوەک لە یەکێک بە نهاکە تا ئێمە  لە یەک
جیاوازیڕێنووسەکانیشەوە،ڕاستبۆچەپوبەپێچەوانەیشەوە!نیوەیخوێنەری
لێکتێنەگەیشتنەیش،وەک لێکدووریو بێئاگایە.نموونەیئەم نیوەکەیدی لە کورد
بەرتەسکیوەکباشووریکوردستانیشدا لەمەودایەکی تەنانەت ڕێنووسیزاراوە،
ڕۆشنبیرانی بەڵکوم دەکرێت، پەیڕەو ڕێنووسی دوو هەر نەک ئاشکرایە. و نمایان
ئاینزایئێزدییەکانیشبەڕێنووسیالتینیگۆڤارونووسینیدیپەخشدەکەن.بڕوانە
لەنووسیندا  لۆخۆیان ئاخێوراوانیزاراوەکانیهۆرامانیوزازایش گۆڤاریاللش.
هەندێک تورکیا پاڵپشتی و دنــەدان بە دێنن. بەکار بەخۆیان تایبەت شێوەدەربڕینی
دەبێژن زازا، شیرینی زاراوەی ئاخێوراوانی لەبەرچاوی ژمارەیەکی خۆفرۆشیش،
ئێمەکوردنینوزازاین،پشتیانلەڕێنووسیباویباکووریکوردستانکردووەو
ڕێنووسێکیدروستکراوبۆخۆیانپەیڕەودەکەن!نەکئەوڕێنووسەیکەتاڕادەیەک
لەباکوورباووسەقامگیرە!هۆکاریئەمپرشوباڵویەش،بەداخەوە،هۆکاریتەلبەند
وسنوورەدەستکردەکانوئینجالێکتێنەگەیشتنەونەبوونیناوەندێکیبڕیاردەر.

ــەمڕێــنــووســەیکــەلــەبــاشــووروڕۆژهــەاڵتــیــشــدابــاوەودەشێت تــەنــانــەتئ
دەستەواژەی)گێژەنووس،ئاژاوەنووسیانڕەشنووس(یبۆبەکارببرێت،هێشتاکە
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پڕەلەکەموکورتیویەکڕێنووسییەکگرتوویسەقامگیرڕەچاوناکرێت.ئەمکێشەی
)زاراوەبەزمانبوونەیکنمە(دروستدەمانخاتەسەدەکانیناوەڕاستیئەوروپاکە
هەرکەسچۆنیگوتووەوەهاشینووسیوە.بەتایبەتئەڵمانیاکەهەتاکۆتاییسەدەی
هەژدەیشنووسینیانـبەئینجیلیشەوەـکەمارتینلۆتەرلەکۆتاییسەدەیپازدەدا
لەالتینیەوەوەریگێڕایەسەرئەوئەڵمانیگوتنەیئەوساباویبووەـ،نەکئەمزمانە
دەستپێکی و کۆتاییسەدەیهەژدە لە  ڕێکخراوەی و پڕ و تۆکمەوچڕ ئەڵمانیە
سەدەینۆزدەداهێدیهێدیوبەهەوڵوخەباتیکەسانیوەک)کۆنڕاتدودن(

گەشەیکردووە.
فەرموونلەمسەدەیبیستویەکەدا،هەرلەباشووریانلەڕۆژهەاڵتدا،ڕێنووسی
هەمووان الی نەرێنی وەاڵمــی بکەن! ــەراورد ب بەیەک پەڕتووک سێ و گۆڤار سێ
ئاشکرایە.گەرئێمەلەمەودایەکیبەرتەسکداڕێنووسیزاراوەیەکمانبۆڕێکنەخرێت،
ئەیچلۆندەکارینلەزاراوەپڕکێشەوکەمایەسیەکانڕێنووسوزمانێکیسەقامگیر

ویەکگرتووچێبکەین؟
لەژێر بــەوەی کورد بنووسانی و خوێندەواران ئەوەیە،کە ئێمە تری خەوشێکی
کوردی بەوشەی کوردستاندان، داگیرکارانی کولتووری و وێژە و هزر کاریگەری
دەنووسن،بەاڵمداڕشتنوهەوێنینووسینەکانیان،هزروڕامانیعارەبی،فارسی

یانتورکیە!نەکدەقێکیهزریکوردی!
کە بوێرە ڕاستبێژێکی بە پێویستی ڕاستیەک )هــەر دەڵێت: ئەڵمانی وتەیەکی
نەتەوەبوون  بانگاشەی نەتەوەییەکانی و نووسەران لە کەس چەند ببڕێت.( دەری
وگەاڵڵەکردنییەکڕێنووسیویەکزمانینەتەوەییدەکەن،بێجگەلەزاراوەکەی
بەرخوردار لێورگرتنیان ســوود لە ــارن دەک و ترن زاراوەکــانــی شــارەزای خۆیان،
تاکەکەسیە ئەویشهەوڵی لەبەرچاو. بەندە،ژمارەیەکیهێجگارکەمو بەڕای بن؟
لە ڕێگرە تری هۆکارێکی دیاردەیەش ئەم پەیڕەوکراو. نەتەوەیی پڕۆژەیەکی نەک
نەتەوەیی. و نەتەوە کــورددا،وەک یەکگرتووی ڕێنووسی و  زمان و هزر هەمبەر
چونکەئەگەرتاکێکبەهزروکولتووروزمانپاراویکوردبێت،دەبێتبەکوردیش
بیربکاتەوەوبنووسێت.بەداخەوە،ئەمڕۆکەدەگوترێتزمانیکوردی،)بەتایبەتلە
مێدیایدیاسپۆڕادا(دەپرسنکامەیان؟سۆرانیکەبەڕێنووسیئارامیلەڕاستەوە
بۆچەپدەنووسنودەپەیڤنیانیشکرمانجیکەبەالتینیدەپەیڤنولەچەپەوەبۆ
ڕاستدەنووسن؟لێکدابڕانێکیزەقوناحەزوزیانبەخشوبەاڵمڕاستی!لەدەرەوەی
و دەکرێت ڕەچــاو ڕێسایە ئەم وەرگێڕانیشدا، ئینستیتۆی خوێندنی  و کوردستان
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مامەڵەیدووزمانیلەتەکئەمدووزاراوەسەرەکیەدادەکرێت.بەسەدانوشەدان/
فەرهەنگوفێربوونی)کوردی!(هەریەکێکلەوزاراوانەلەبازاڕدان.ئاخێوراوانی

هەردووزاراوەکەیشلێکدابڕاونوناتواننبۆیەکترسوودبەخشبن.
بیروهزروبەرهەمەکانیبەزاراوەنووسراو،بەالییەکدافرتەدەکەنوسوودبە
ناگەیەنن.کەواتەناشێتکەبگوترێت:ئێمە زمانییەکگرتوویکوردـ پڕۆسەیگشتیـ
بەزمانینەتەوەدەپەیڤینودەنووسین،مادامدەستگادەڤەریەکانی)لۆکاڵیەکانی(
بێئاگان یەکتر...هتد لە دووردەستەکان پارچە نووسەرانی و هۆزانڤان و ڕۆشنبیری
بوونەوە نەتەوە هــزری ڕووی لە کوردیش ڕۆشنبیری بۆیە یەکدی. لەبەرهەمی
ـلۆکاڵی!. ـنیوڕۆشنبیرینەتەوەیی تووشیکەمایەسیبووەودەبێتەوە،دەبێتە
با گشتگیر. نەک هەیە ـ لۆکاڵی ـ ناوچەیی ڕۆشنبیریەکی نهاکە هەتا مە ڕۆشنبیری
بپرسین:ئاڵوگۆڕیهزری،کولتووریونووسینلەنێوانخوێندەوارانیباشوور،
لێکدووریودووڕێنووسیزۆر بەهۆکاری باکووردا لەتەک ڕۆژهەاڵتوڕۆژئاوا
لێکجیوازلەچئاستێکدایە؟!یانیشپێچەوانەکەی؟تاچڕادەیەکنووسەرانوهۆزانڤان
ولێکۆڵەرەوانیپارچەدابڕاوەکانیکوردستانلەیەکتر،لەبەرهەمییەکدیبەئاگان؟
ئێمەبانگاشەینەتەوەبووندەکەین،بەاڵمهزرینەتەوەییوزمانینەتەوەییماننییە
بۆلێکتێگەیشتنیهەمووزاراوەکانلەیەکتر.دەشێتکەزاراوەزۆری،دەوڵەمەندیی
زمانێکیستاندارتبێتبەپەیڤیجیاوازلەیەکتربۆیەکشت.دەشێتکەمیللەتێک
بڕیاریخۆیدابێتبۆکردنیزاراوەیەکبەزمانیگشتگیریخەڵک.نموونەواڵتی

هۆاڵنداوئەڵمانیا....هتد
بۆیەپاتەیدەکەمەوەکەناوەندێکیبڕیاردەرزۆرگرنگەبۆبەڕێکخراوکردنو
هەڵسانبەوەهاپڕۆژەیەکینەتەوەیی.بێشکلەکنهەمووانئاشکرایەکەدوژمنان
نەکهەرخاکیکوردیاندابەشوپەرتپەرتکردووە،بەڵکومبەمهۆکارانەیکە
باسمانلێوەکردن،هزروڕامانیتاکیکوردیشیان)وەکنەتەوە(لێکدابڕاندووە.بە
بەرنامەکاریانبۆدوورخستنەوەولێکدابڕانیزارەکانلەیەکترکردووە،زیانیانلە
یەکهزریوتاڕادەیەکیەککلتووریگشتیگەیاندووە،)چونکەکولتوورئۆتۆنۆمە،
دەڤەرێکبۆدەڤەرێکیدی،شارێکبۆشارێکیدی،گوندێکبۆگوندێکیوهۆزێک
بۆهۆزێکیدیو...هتد،ئەودیاردەیەشڕەوایە.(.بۆیەجەغتدەکەمەوەکەهەوڵدان
بۆچێکردنیزمانێکییەکگرتوویسەقامگیریکوردیبەسوودبەخشینلەزارەـزۆر
لێکدابڕاوەکانـکارێکیتاقەتپسێنوپشوودرێژەوبەاڵمگرنگەوخزمەتێکیهێجگار
زۆریشەبەتاکیکوردوئینجامرۆڤایەتی.وەستانەوەیشەلەبەرامبەرئەومێژووە
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بەرنامە بە دوژمن لێکدابڕانەی و پارچەپارچەکردن و داگیرکردن درێژەی و دوور
کاریلەسەرکردووە.شایئێرانبەنیەتیلێکدابڕانوپرشوباڵوەپێکردنیشێوەزاری
بەرفراوانیڕۆژهەاڵتلەڕۆژهەاڵتیکوردستاندا،بۆهەردەڤەرێکڕادیۆیەکیدانابوو
ودەیفەرمووزوانەکوردیەکان!تورکیاشئینکاریهەبوونیکوردیکردووەولەکن

عارەبانیشکوردنەوەیجنۆکەن!
بۆیەناوەندێکیبڕیاروپشتگیروجەغتکردنەوەبۆبەئاکامگەیاندنیوەهاپڕۆژەیەک،
مافخوازو ئەرکێکی زاراوەکــــان، لە یەکگرتوو زمانێکی گەاڵڵەکردنی بۆ هــەوڵــدان
مرۆڤایەتیوگەلێکپێویستە.مرۆڤەکانسەتانوهەزارانئاواتوخواستیانهەیە،
بەالمکامەیانگرنگترولەپێشترەوبۆکامەیانپێویستوگرنگەکاروکۆششیبۆ

بکرێتوبڕیاریبنبڕبدرێت؟
دەنکە هەموو چــۆن کە بەنێک یــان دەزوو تاڵیك بە بچوێنە بڕیار ناوەندێکی
جیاوازەکانلەڕەنگوقەبارەدالەسەریەکڕایەڵەولەخۆیدایەکانگیردەکاتو
وێنایەکییەکگرتوویوەکملوانکەویانتەزبیح)دەستبیحی(لێدروستدەکات.
ناوەندێکیفەرمیبڕیاردەرکارەکەساناتروخێراترومافخوازتردەکات.بۆیەبەبێ
ئەوناوەندیبڕیارە،کارەکەوەکئەرکوماندووبوونەکەی)سیزیف(دەبێت!النی
کەموانیوسەدەیەلەمجۆرەکۆڕوکۆبوونەوانەدەگیرێنودەبەسترێن،چیلێسەوز

بوو؟هەمووساڵێکلەسەرڕادەستپێدەکرێتەوە!
بڕیاریبنبڕویەکگرتوویناوەندمەرجیسەرەکەیەبۆخەماڵندنییەکەیەک،ئیدی
لەهەربابەتێکەوەبێت.ئەوەناوەندێکیبڕیاردەربووەکەلەهەڵبژاردنیزاراوەیەکی
بە خوڵقاندووە. ئەڵمانی و هۆاڵندی گشتی زمانێکی هاندەری پشتگیرو بــەربــاودا
ئیدی گەلێک. یان نەتەوە گشتی زمانی بوونەتە بەرباو زاراوەیەکی بە پشتبەستن
مانەوەوهەبوونیزاراوەیدینەکزیانیهەیەبەڵکومهۆکاریدەوڵەمدنکردنیئەو
زمانەیەکگرتووەگشتتیەیەکەهەمووانلەدەووریخۆیکۆدەکاتەوەوڕەوایەتیبە

پێناسەینەتەوەبووندەدات.
بڕیاریوەگەڕخستن،بەئۆتۆمبێلێکیگرانبەهاوپڕلەبەنزینبچوێنە.ئەگەرنیەت
وبڕیاریئاژووتننەبێت،سەدانوهەزارساڵیدیشهەرلەجێیخۆیەتیوئیدیبە

پێیزەمانەهێدیهێدیشدادەرزێتوکەڵکیسوودوەرگرتنینامێنێت.
زمانبەباخێکبچوێنە،هەتاشەنوکەووبژاروخزمەتبکرێت،پڕبەرهەمتر
وبەبایەختردەبێت.زمانیشتوخمێکیزیندووە،وەکباخێک،ئەگەرخاوەنیهەبێت

هەمیشەڕوویلەگەشەکردنوپێشکەوتنە.ئەڵماندەڵێن:
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لە لێ، دەبینێت( بەخۆیەوە پێشکەوتن ئاڵوگۆڕی بەکارهێنانەوە بەهۆکاری )زمان
لەگرفتەکانیڕێگریش، ــانگەشەیانکــردووەنەکزمــان!یەکێک کنمە،زاراوەک
ئاخێوراوەکان زاراوە لێکدابڕانی هۆکاری بۆنەتە سەدەیە چەندین کە سنوورەکانن
بۆیە  هەبێت! خراپەکاریەکدا لە وسوودێک باشی دەشێت : دەڵێن ئەڵمان لەیەکتر.
پڕۆژەی بۆ بەجیاوسەربەخۆ، زاراوانــە ئەمگەشەکردنی داهاتوودا لە ودەشێت
زمانێکییەکگرتووینەتەوەییسوودبەخشوڕێگاساناتربکەنەوە،ئەگەرهەوڵی
هەمەالیەنەونیەتیدڵسۆزانەیئاخێوریزاراوەجیاوازەکانیەکبگرنوبڕیارێکی

ناوەندیپشتگیرهەبێت.
وەکنموونەیپزیشکێککەبەالیەوەزۆرگرنگەلەڕابردوویکێشەتەندروستیەکانی
پرسیارێک لێرەدا نەخۆشەکەیدا. تەواوی پێناوچارەسەری لە بێ، بەئاگا نەخۆشێک

سەرهەڵدەدات:
ئایائێمەهەموویکوردبووینوکوردین؟لەڕابردوودائاخێوراوانیئەوهەمکە
یانیش و نەتەوەییانهەبووە و بووبن؟کوردن؟هەستیکوردبوون زاراوەیەکورد
هەیە؟دەخوازنلەپێناویزمانێکییەکگرتووینەتەوەییدالەقەوارەینەتەوەییدا
جێیخۆیانهەبێت؟یانئایالەمەڕکوردبوونەوە،چەندێتیگرنگەیانچۆنێتی؟خۆ

دەشێتئەمزمانەیەکگرتووەنەتەوەییەشناوێکیهەبێت.هەرزمانیکوردی؟
زمانیئەڵمانیبەفەرمیلەسێدەوڵەتوپێناسەیسیاسیوئەردنیگاریجیاوازدا
فەڕەنسا، لە فەڕەنسیش زمانی نەمسا. سویسرا، ئەڵمانیا، پێدەکرێت، کاری و هەیە
سویسراوبەلجیکاوهەندێکواڵتیدی!زمانیفالم)هۆالندی(لەهۆاڵندوبەلجیکاو
ئەفریقایخواروویش.ئیدیچەنددەوڵەتینەتەوەییوگەلییلەجیهاندابەعارەبی،

ئیسپانیوئینگلیزیبیردەکەنەوە،دەپەیڤنودەنووسن؟
یەکگرتووەیکوردچیبێت؟ بەوزمانەستاندارتە ئاماژە ئەودەستەواژەی  ئایا
یان کــوردی زمانی لەسەرناوی ئاخێوراوەکان زاراوە تاکەکانی کــوردی؟ زمانی
بەرفراوان زاراوەی پێکهاتەیدوو نەتەوەییکە بەزمانی ئاماژە بۆ )سۆرمانجی(،
وسەرەکیسۆرانیوکرمانجییە،ڕازیدەبن؟یاندەستەواژەیەکیدی؟لەمەڕ

بایەخیدانبەخودەوە
بەوتەیەکیهۆزانڤانونووسەریئەڵمانی)فریدریششیلەر(کۆتاییبەمڕانانو

ڕامانەمدێنمکەدەڵێت:
)مرۆڤایەتیمرۆڤەکانلەوێوەسەرچاوەهەڵدەگرێتکەچۆنمامەڵەلەتەکزمانی

دایکیاندادەکەن(



سخنیدربابزبان
وفرهنگکورد
قاسمئەرژەنگ
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سدههاستکهملتکوردباهمهیاقوامخودبازبانوادبیاتخودزندهمانده
است.اشغالخاکاقوامکوردبهوسیلهاعرابومغوالنوترکاناگرچهدرفرهنگ
ماتاثیرگذاشتامانتوانستفرهنگوزبانمارامحوکندوازبینببردحتاهجوم
سیاسیوفرهنگیتمدنغربنیزباهمهیتوانونیرویخودنتوانستچنینامری
رامحققسازد.ایناستقامتوپایداریهزاروپانصدسالهچهعلتیمیتوانست

داشتهباشد؟
اینامرباایستادگیبزرگانشوماندنرابهاینفرهنگبخشیدند.آلفونسدوده
نویسندهفرانسویمیگوید:»هنگامیملتیشکستمیخوردومقهورومغلوبمی
شودتازمانیکهزبانخودراازکفندادهکلیدزندانشرادردستدارد»کوردها
اینکلیدراهرگزازدستننهادهاندهنوزصدایآوازوسرودوکالمخوانیارسانی
وهورهچرکلهروسورانومورخوانلکوسترانبیژکرمانجو...ازحنجرهزخمی
اینمردموهنرمندانمتعهدشمیآیدسرودهایشاهخوشینوبابابزرگازیافتهو
گهرینلرستانولکستانبهگوشمیرسد.بیتخوانیوکالمخوانیوهورچری
وموروچهمهرسویر،چونآبروانگاماسیاووسیمرهوسیروانووانوفرات
طنینافکناست.مموزیناحمدخانیمطابقتباخسروشیریننظامیگنجویست
شورشدرونیجگرخون،اینشاعرطغیانهاازگلویزخمیسوانپروروسریبانها
سرودهاینجفطرحانوترکهدلفانلکستانوههزاروهیمنوشیرکووشیرازد
حسن...وصدایکالمخوانهاییارسانیاندرجمخانههاوگلویسحرآسایزیرک
هاچون کمندی پور«وعباس زاگرس»ایرجرحمان مردانوحنجرهزخمی وعلی
رودهاوجویبارانزاگرسجاریوشادیآفریناندملتماشناسنامهایچنیندارد.

آنگاهکهمیخوانیم
ئهسلمەنژەکوردئەسلمەنژەکورد

بابومکوردنا،ئەسلمەنژەکورد
ئەزئەوشیرەناچەنیدەستەیگورد

سلسەیسپاهزحاکمکردهورد
سرزمینماخاکترانهسرایانوترانهخوانانوآوازوآوازخواناناست

باربد)باربه(آهنگسازوآوازخوانزمانخسروپرویزساسانی30لحنکوردی
راآفریده
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در کالم دوره زالل زالل آمده :
باربەی ئاما بەربەتی نەدەست -------- سی، ئاوای کوردی پەی دلداران بەست 
زبانوفرهنگامریپویاستامامردمماهنوزمموزینوکالمیارسانیانبه
راحتیمیخوانندوبازبانسرایندگانقروننخستشکستیعنیاولهجریو
دومهجریانسوالفتشگفتیدارند.15سدهازشکستمیگذرددرطیسده
هادرهرزمانهفضالیخودفروختهاینیزبودهاندکهبهزبانقدرتوحکام
نوشتهاندووطنفروشانوفرهنگفروشانیراکهنهغروروغیرتملیداشته
اندونهانسیبامردمونهسخنیازحقیقتبهزبانآوردهاند.فاضلوهنرمندان
بایدبرقدرتباشدنهباقدرت.حتاباوجودپشتوانههایسنگیندینیمانندامام
محمدغزالیهاعلیهفرهنگشانبسیجشدهاندوازفرهنگبیگانهحمایتکردهاند.
اینهاباحکامبودهاندزمانیباحکامبغدادوزمانیباحاکممراغهچهعربوچه
ترک.دانشمندانیبودهاندکهناموسملیخودرابهبیگانهگانتقدیمکردهاندتادر
درگاهشانسربرخاکذلتبسایندونامورگردند.لینخودفروشانهرآنکسکه
بانگهویتخواهیوحقیقتگراییراسردادهموردبهتانوافترامشرکومنافق
ومجوسواجنهقراردادهاند.مطالعهآثارآناننشانمیدهدکهذرهایازدانش
بویینبردهاندوبههمیندلیلباهمهدانشخوددرارتباطبازبانکوردیدچار
عوامزدگیواشتباهاتمضحکیمیشوند.آنانزبانبیگانهرابیشتراززبانمادری
مشناختهومیشناسند.بههمیندایلتوانستهاندبهزبانوفرهنگغنیکوردآسیب
برسانندولیبیراهنیستکهتمامیدایرهالمعارفهایجهانتمامیایندانشمندان
راعربمعرفیمیکنندونشانیازکوردبودنشاندرمیاننیست.زبانذهنیت
انسانهاستیکیازویژگیهازبانانتقالفرهنگهاستومسلمافرهنگکوردبا
زبانکوردیحفظشدهاست.زبانفرهنگراازنسلیبهنسلدیگرمیسپارد.پس
بیجانیستکهبهزباناقوامملتکوردتکیهمیکنیم.فرهنگیکملتاستپس
بانگهبانیازآنفرهنگپایدارمیماند.آنچهزبانوفرهنگراازمرگوزوال
نجاتدادهدانشوراننیستبلکهگرایشهایمردمکوچهوبازاردرطیروزگاران
بودهکهدرکنارادبیاتبهویژهادبیاتیارسانکتابسرانجامودفاتریاریو
صدایگرمآوازخوانانوبیتچرهاوداستانسرایانونقاالنوروایهاکهنقش

ارزشمنددرتاریخملتکوردرابازیکردەاند





تاريخاللغةالكوردية
ولهجاتها

دالورزنكي
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»اللغة هي رشط الوجود األول. وحدة الكورد تكمن يف وحدة اللغة الكوردية. وتبدأ هذه الوحدة 
بوحدة الحروف«.   )جالدت بدرخان.

كوردستان كانت موطن بناء الحضارات القدمية حسب املؤرخني واملعطيات من علم اآلثار، يف 
كوردستان الجنوبية بالقرب من جبال زاگروس حيث تقع قريتا )َچرمو( و)شانيدار( حيث أن هذه 
القرى بنيت يف عام 6700 قبل امليالد، وهي من القرى األوىل واألقدم التي بنيت يف العامل. ومام ال شك 

فيه أنها كانت الفرتة التي تحول فيها اإلنسان من الصيد إىل الزراعة وتربية الحيوانات.
والشاودار  الحنطة  تزرع  كانت  كوردستان،  وخاصًة يف  األوسط  الرشق  عام يف  آالف  قبل عرشة 
واألغنام  كاملاعز  الحيوانات  وترويض  تربية  متت  مرة  وألول  أيضاً  املنطقة  هذه  ويف  والفاصولياء، 
والخنازير. وقد عرث علامء آثار أمريكيون وأملان وأتراك يف العام 1985 مبدينة آمد ويف منطقة )أرخن( 

عىل منزل تحت األرض وقاموا بتنقيبه وقد وجدوا أن هذا البيت يعود إىل قرابة 9000 عام.
بال شك فأن قدم اللغة مرتبط بوجود اإلنسان، وتطور اللغة مرتبط بتطور اإلنسان من الناحية 
التاريخية واالجتامعية والجغرافية واالقتصادية. حسب علامء اللغة فاللغة الكوردية لغة هندوأوربية 
أولية )Proto-Indo-European( ومن األرومة اآلرية، وحسب املؤرخني فإنها تعود إىل 5000 عام 
ق.م. طالئع املتحدثني بهذه اللغة كانوا يكنون ب�)الكورگ�ان( وذلك يف منطقة )براري أوراسيا( وقد 
عاشوا بني نهر الفولغا جنوب بحرية قزوين وبني رشق نهر الرون وغرب جبال األورال. وثد أطلق عليهم 
الحقاً اسم )اآلريني(.  وقد كانوا يتكلمون بلغة واحدة قبل أن يتفرقوا وينترشوا يف منطقة أوراسيا. 
بعد ان تباعدت القبائل اآلرية انترشت هذه القبائل يف قارتني، من الهند وشامل آسيا حتى قارة أوربا. 
بعد هذا االنتشار والتباعد ظهرت مجموعات لغوية متاميزة وتفرعت هذا اللغة. لكن هذه القبائل مل 

تنىس أصول لغاتها اآلرية وكل هذه اللغات التي ظهرت بينهم سميت باللغات الهندوأوربية.
حسب املؤرخني فإن )الكوتيني( الذين سكنوا زاغروس منذ 3800 سنة ق.م هم الكورد األوائل، 
كان للكوتيني لغتهم الخاصة قبل مجيء اآلريني إىل جبال زاغروس. لذلك نستطيع أن نقول أن اللغة 
الكوردية األولية )Porto-Kurdish-Language( كانت اللغة الكوتية التي كانت متداولة يف العام 
1000 ق.م، ومن الواضح أن اللغة الكوردية يف العام 1500 ق.م تأثرت باملصطلحات والكلامت اآلرية 
الهجرات  الزمن كان زمن  الحالية( أي أن ذلك  الهجرات اآلرية إىل زاغروس )كوردستان  بداية  عند 
اآلرية. وقد هاجرت الشعوب اآلرية قبل 2000 من امليالد من القفقاس إىل منطقة كوردستان الحالية، 
ومنهم الكاسيون الذين جاؤوا إىل زاغروس وامليتانيون الذين إستقروا إىل جوار الكاسيني الغريب يف 
منطقة دجلة وطوروس. عندما قدم الكاسيون إىل منطقة زاغروس كانت هنالك أقوام تقطن املنطقة 
للهوريني  موطناً  كانت  امليتانيون  إليها  أىت  التي  املنطقة  أن  كام  واللولويون.  الكوتيون  وهم  قبلهم 
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عليهم  املنطقة. وفرضوا  والكاسيون شعوب  امليتانيون  بفرتة حكم  بعدها  والسوباريتيني،  والنايريني 
لغتهم الهندوأوربية ونظامهم االجتامعي. قام امليتانيون بتوسيع رقعتهم الجغرافية حيث أمتدوا من 
جبال زاغروس وبحرية وان رشقاً إىل شواطئ البحر األبيض املتوسط غرباً ومن طوروس شامالً حتى 
األرايض السورية جنوباً. أما الكاسيون فقد استمر وجودهم املنتظم حتى سنة 1 ق.م وقد برعوا يف 

الفنون والصناعة وكان متقدمني يف هذين املجالني.
كانت امرباطورية ميديا الكيان الكوردي األول واألوسع. وقد كانت املرة األوىل التي تتوحد فيها 
األرس والقبائل واملناطق الكوردية يف دولة واحدة. وقد ضمت هذه الدولة يف نهاية القرن الثامن عرش 
قبل امليالد املناطق املمتدة من بحرية أورمية وأكباتان وحتى جبال زاغروس. كانت مدينة همذان 
الحالية حارضة امليديني وكان الدين الزرادشتي ديانتهم، حيث كان زرادشت نبياً للكورد واإليرانيني 

وتم كتابة(األفستا( كتاب الديانة الزرادشتية املقدس عىل جلود الدواب.
حسب املخطوطات التاريخية واملؤرخني فإن كلمة )كورد( كلمة قدمية جداً، حيث كانت موجودة 
قبل 2000 سنة من امليالد. ويف ذلك الوقت كانت الشعوب املجاورة للكورد ومؤرخيهم يطلقون عىل 
الكورد أسامًء مختلفة حسب معارفهم ولغاتهم. وقد أطلقوا العديد من املسميات عىل الكورد حتى 
)كاردوخ،  مثل  وأخذت مصطلحات  جلياً  األمر  أصبح  تالها  وما  الفرتة  ففي هذه  الكاردوكيني،  فرتة 
كاردو، كاردوك..( تظهر يف وثائقهم املكتوبة، وقد عاش الشعب الكاردويك بني بحرية وان ونهر دجلة 
وجبال زاغروس. استعمل لفظ »الكورد« داللة عىل الشجاعة والقوة، أوىل الكتابات التاريخية حول 
الكورد كتبت عىل يد )زينوفون( اليوناين يف األعوام 400-401 ق.م حيث عرب كوردستان وأشار إىل 
للكثري من الباحثني، أشار زينوفون إىل موطن الكاردوكيني  الكورد يف كتابه الذي يعترب مرجعاً مهامً 
باسم )كاردوكا( ويف يومنا هذا هنالك إجامع بني املؤرخني عىل أن )كاردوك= كورد، كاردوكا ما هي 
إال كوردستان( الحالية. وحسب زينوفون فإن كاردوكا تبدأ من رشقي نهر دجلة مروراً بجبل جودي 

وبحرية أورمية.
وقد  عام،  آالف   10 منذ  كوردستان  عاش يف  االنسان  فإن  اآلثار  وعلامء  املؤرخني  كذلك حسب 
شهد موطن الكورد العديد من الهجامت والهجرات واملحن والكوارث، ومع ذلك فإن الكورد مل يرتكوا 
وطنهم كوردستان وبقوا عىل أرض آبائهم وأجدادهم، وقد حافظوا عىل وجودهم تحت مسميات عدة 

كالعشائر والقبائل واإلمارات والدول.
اللغة الكوردية لغة تحويرية حسب علامء اللغة والتاريخ واستمدت قواعدها من أصلها اآلري، 
وبال شك فإن هذه اللغة كلغة مستقلة لشعب مستقل ترتبط وتفرس ويتم تطويرها عرب األزمنة التي 

مر بها هذا الشعب.
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لغة  بقيت  وقد  هندو-أوربية  كلغة  مكانها  الكوردية-امليدية  اللغة  أخذت  ق.م   700 العام  يف 
ُحكم ملدة 150 سنة، ويف الفرتة )700-550( أثرت اللغة اآلرية عىل اللغات األخرى املوجودة يف نفس 
املنطقة، وخصوصاً بعد مجيء امليديني واستالمهم السلطة، وقطعاً ميكننا أن نقول أن اللغة الكوردية 
الحالية لغة هندوأوربية مستقلة وأن اللغة الكوردية-امليدية التي ظهرت يف العام 500 ق.م كانت 
لغة الدين والعادات والسلطة يف اإلمرباطورية امليدية. ومن الواضح أن اللغة الكوتية-امليدية استمرت 

بدون لهجات حوايل 1000 عام أي إىل العام 500 للميالد.
فإن  والفكري  املركزي  الحكم  نظام  انهار  بعدما  التاريخي،  السياق  وحسب  فيه  شك  ال  ومام 
الكورد لحّكام غرباء عنه. بعد هذه  بعد أن خضع  التفّرع. وخصوصاً  اتجهت نحو  الكوردية  اللغة 
الجبلية  الطبيعة  القبائل والعشائر. وبسبب  املنطقة وتوزعت  الهجرة من هذه  الفرتة بدأت موجة 
لكوردستان فقد ازداد ترشذم العشائر وقاطني تلك املنطقة عن بعضهم وصعب التواصل فيام بينهم، 
وأصبحت هنالك لهجة خاصة حول أي نهر أو جبل يف كوردستان. ومع مرور الزمن تكونت اللهجات 
يف  واالقتصادي  واالجتامعي  والجغرايف  الفكري  الوضع  ومع  الهجرات  هذه  ومع  وانترشت.  املحلية 
كوردستان وبسبب صعوبة التواصل بني العشائر واختالط بعضها اآلخر يف نفس املنطقة تكونت أربعة 

لهجات أساسية. تحديداً يف العام 1500 للميالد نشأت هذه اللهجات، وهي:

الكوردية الشاملية، الكوردية الوسطى، الكوردية الجنوبية، الكوردية الگورانية.
اللهجات الكوردية:

يف املجال البحثي فإن أقدم مصدر هو كتاب )رشفنامه( لكاتبها )رشف خان البدلييس(، وقد قسم 
العشائر والتجمعات من الناحية اللغوية واملناطقية  والوضع االجتامعي إىل أربعة أقسام:

1-   القسم األول: الكرمانج 
2-   القسم الثاين: اللور

3-  القسم الثالث: الكلهور   
4-  القسم الرابع: الگوران

يقول م. محمود بايزيدي( يف إحدى كتاباته( يف العام 1858: 
يقطنون  الذين  الكورد  وبايزيد وقرس وكذلك  بها سكان وان وموش  يتحدث  التي  )الكرمانجية 
روسيا وايران وسكان منطقة بوتان وهكاري وهمدان وسمتي ودياربكر واملوصل وحتى داخل بغداد، 
تختلف عن تلك التي يتكلم بها أهل السليامنية وشارزور من طائفة الزرزا واملكري والببه والبلباسان(.

وكام هو واضح فقد ذكر البايزيدي يف عمله هذا اللغة الكوردية باسم )الكرمانجية( ويف معرض 
األعوام 1836-1837 عدة  گفرنيل يف  بوتان وهكاري وروندي. نرش  ذكر  فقد  اللهجات  حديثه عن 
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مسميني:  تحت  قسمني  إىل  الكوردية  اللغة  قسم  وقد  الكوردية.  واالثنوغرافيا  اللغة  عن  مقاالت 
الكوردية العليا الشاملية، والسفىل الجنوبية:

العليا: املكرية، الهكارية، الشكاكية والبايزيدية.
السفىل: اللورية، الكلهورية، اللكية والگورانية.

والرشقية  الغربية  أجزاء:  ثالثة  إىل  اللهجات  الكوردية حسب  اللغة  قسم  فقد  مان  أوسكار  أما 
والجنوبية، وقد ذكر اللهجة الزازاكية ضمن الگورانية، وعد اللهجة الگورانية ضمن اللهجات الكوردية.
أما د. ماككنزي فقد عد الگورانية لغة مستقلة، لكنه صنف اللغة الكوردية كلهجة فارسية وسطى.

بدوره قسم العامل االجتامعي الرتيك زيا الكورد إىل خمسة أقوام هي: الكرمانج، الزازا، السوران، 
الگوران واللور. يقول عالء الدين سجادي:تحتوي اللغة الكوردية لهجتني رئيسيتني هام:اللهجة البوتانية 
التي يطلق عليها يف الوقت الحارض اسم »البهدينية« ويتحدث بها كورد تركيا وسوريا وكورد املوصل. 
أما اللهجة الثانية فهي املكرية التي يقال لها يف وقتنا الحارض »السورانية« ويتكلم بها الكورد الباقون 

أي الكورد الذين يقطنون شامل رشق ورشق العراق وكورد أردالن ومكريان.

بالنسبة للدكتور كامل فؤاد فإن اللهجات الكوردية تقسم كالتايل:
البادينية،  السنجارية،  البوتانية،  الجزيرية،  العفرينية،  العليا-الشاملية:  )الكوردية  الغربية:  1-الكوردية 

الهكارية والشكاكية(
السليامنية،  السورانية،  أيضاً:  الوسطى  لها  ويقال  الجنوبية  السفىل-  )الكوردية  الرشقية:  2-الكوردية 

املكرية، السَنيية(
-3الكوردية الجنوبية: )الخانقينية، الفيلية، الكرمنشانية، اللكية، الكلگايية، الكلهورية، الربَوندية((

4-الكوردية الگورانية-الزازاكية: )الهورامانية، الكنولَيية، الگهوارية، البوجالنية، الزنگنية(.
يقول د. كامل منتقداً: )تلك اللهجة التي سميتها باسم اللهجة الجنوبية يطلق البعض عليها اسم اللورية((

فؤاد حمه خورشيد: عد اللهجات اللورية الكربى والصغرى من قبيل اللهجات الكوردية وذكرها ضمن 
اللهجات الجنوبية.

قام محمد أمني هوراماين بجهود كبرية يف هذا املجال وقال يف هذا السياق أن اللهجات الكوردية تقسم إىل:
1- الكرمانجية الشاملية )العليا(: )البهدينية(

2- الكرمانجية الوسطى: )السورانية(
3- الكرمانجية الجنوبية )السفىل(: )الگورانية(

   ويذكر لهجات الكرمانجية الجنوبية عىل أنها: الهورامانية، اللورية، الباجالنية، الزازاكية، ويضم 
اللهجات الزنگنية والشبكية ضمن اللهجة الباجالنية.
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يقول مامليسانج أن هنالك خمس لهجات كوردية أساسية:
1- الكوردية الشاملية )الكرمانجي((

2- اللهجة الكوردية املتداولة يف كوردستان الوسطى ويطلق عليها أحياناً اسم الكوردية الجنوبية 
)أو الكرمانجية السفىل( ويقال لها )السورانية( ولكن هذه التسمية خاطئة.

3- اللهجة املعروفة باسامء كرديك، كرمانجيك، زازايك أو الدمليك وهو يرى الزازاكية بقسمني هام: 
اللهجة الديرسمية واللهجة املتداولة يف چولگ وآمد وسويرك.

الزازاكية  اللهجة  الهورامية أيضاً، وهي قريبة من  الگورانية: والتي يطلق عليها اسم  اللهجة   -4
الدملكية.

منها:  فروع  عدة  ولها  الجنوبية  كوردستان  يف  املحكية  األخرى  الكوردية  اللهجات  مجموعة   -5
الكرمنشاهية واللكية واللورية والسنجابية والكلهورية وهي متداولة بني قسم من كورد إيران والعراق.

أما حسب مراد جوان فاللهجات الكوردية هي:
الكرمانجية  أ.  من  وتتكون  انتشاراً.  األوسع  اللهجة  وهي  )الكرمانجية(  الشاملية  الكوردية   -1
ح.  السنجارية   ز.  و.البادينية   ه.البوتانية   الهكارية   د.  الشكاكية    ج.  الروندية   ب.  الغربية  

الكرمانجية الوسطى.
2- الكردية الوسطى )السورانية(: أ. السورانية  ب. السليامنية  ج. املكرية  د. السَنيية.

3- الكوردية الجنوبية: أ. الخانقينية  ب. اللورية )أو الفيلية(  ج. الكرمنشاهية  د. اللكية.  ه. 
الكلهورية  و. الرَبَوندية  ز.  الكولبافايية.

4- الكوردية الگورانية: أ. الهورامانية  ب.الباجالنية
5 -الكوردية الزازاكية )الدملكية، الكرمانجكية(: أ. الديرسمية  ب. الچولگية-السويركية.

المصادر:
- Amed Tîgrîs û Aso Germiyanî. Dîroka Kurd û Kurdistanê.. Stockholm-1990.
- Fûad Heme Xorşîd، Zimanî Kurdî، Dabeşbûnî Diyalektîkaniy، çapxaneyî Afaq Al-arebiye، Bexdad،10985.
-Fûad Heme Xorşîd، Zimanê Kurdî û belavbûna coxrafî ya zarawayên wê. Çapxana Elwîsam، Bexdad، 1983.
-Malmîsanij، Dimilkî miyan di ciyayeya vatişan، Hêvî، Kovara çandiniya giştî، Parîs، no:2،1984.
-Mehmed Emîn Hewramanî، Zarî Zimanî Kurdî le Terazûyî Berwîrd da، 1981.
-Mûrad Ciwan، Zimanê Kurdî، Rojnameya Armanc، hej:135138-،sal:1993.

-Şerefxanê Bedlîsî، Şerefname.
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أدبية  لها مؤسسات  تتهيأ  املحتلني مل  لغة شعب واقع تحت هيمنة  الكردية  اللغة  ملا كانت 
أو علمية أو تاريخية لالعتناء بها واالرتقاء بها ومل تتوفر لها البحوث الجادة للسري بها إىل مكانة 
مرموقة باستثناء بعض األقالم الشخصية ذات الكفاءات العلمية وأصحاب هذه األقالم مل يحصلوا 
لإلبداع ويعيش أصحابها تحت إرهاب وقمع نظام محتل  يف داخل كردستان عىل فرص ومجال 

استبدادي.
أما يف كردستان العراق فقد كان الوضع مختلفاً وكانت اللغة تتمتع ببعض الحرية يف ظل الحكم 
البارزاين(،  مصطفى  مال  الخالد  القائد  1960،)بزعامة  عام  الكردية  الثورة  مثرة  كان  والذي  الذايت، 
ويف هذه الرقعة ميكن للمرء أن يتحدث عن أعامل وبحوث أنجزت، وصدرت كتابات قيّمة رفيعة 
املستوى. إىل جانب كتابات وبحوث أخرى ألّفها باحثون وكتاب ومسترشقون ورحالة أجانب يف شأن 
اللغة الكردية من الدول املحيطة بكردستان الذين لهم حسابات خاصة مع كردستان. وتلك الكتابات 
تجنبت ذكر الحقيقة ومل تكتب إال ألغراض سياسية وبث تلك األفكار بني طبقات الشعب. والحكومة 
الرتكية تتبنى نظرية غريبة وتزعم أن األكراد هم يف الحقيقة ليسوا سوى »أتراك الجبال« ومل تكن 
لغتهم سوى اللغة الرتكية تبدلت وتحورت بسبب عزلتهم يف الجبال، وأن هذه اللغة التي يتكلمون 
بها لغة قارصة تحتوي عىل أخالط وأمشاٍج من املفردات العربية والفارسية والرتكية. وتتبُع  السلطات 
لهجة  ليست  »الزازية«  اللهجة  أن  تزعم  القومية وتشتيتهم، فهي  أبناء  بني  التفريق  الرتكية سياسة 

كردية والذين يتحدثون بها هم أتراك وجزء من العنرص الرتيك ال غري.
وبعد أن أخفق األتراك يف اثبات هذه النظرية السخيفة وعجزوا عن تحقيق غايتهم ساندوا بعض 

الجهات التي ترى أن من صالح أمرها السري يف هذا السبيل.
والداعون اليوم إىل هذا النهج هم بعض األرمن املتطرفني الذين يحلمون بقيام الدولة األرمنية 
العظمى وذلك بضم املناطق الشاملية والرشقية من أرايض كردستان إىل أرض »أرمينيا الكربى«. وألن 
عجفاء  هزيلة  بنظرية  متذرعون  فهم  األرمن  من  »الزازية«  املناطق  خلّو  يعلمون  املتطرفني  هؤالء 
تزعم أن »الزاز« هم عنرص أرمني وبشكل خاص »الزاز العلويون« يف مناطق »ديرسم« وأن اللهجة 
»الزازية« هي قريبة من اللغة األرمنية. كام يحاول أصحاب اإليديولوجيات من الفرس بكل الوسائل 
الباحثني  بعض  وقع  وقد  منها.  فرعاً  بها  واالعرتاف  الفارسية،  باللغة  الكردية  اللغة  إلحاق  املتاحة 
األجانب يف مثل هذا الخطأ ونرشوه يف كتاباتهم متأثرين بأولئك املتطرفني املرجفني الذين يرّوجون 
األخطاء ويشوهون الحقائق، ومهام يكن عدد هؤالء املغرر بهم قليالً فقد حملوا قناعات مختلفة 
الكردية  اللغة  إن  وقالوا:  جذورها  عن  والتنقيب  ودراستها  الكردية  اللغة  تحليلهم  عند  ومتناقضة 

ليست ذات كينونة مستقلة وإنها لهجة من الفارسية القدمية أو الفارسية الحديثة. 
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وعىل الرغم من جميع املتاعب والغموض فإن جميع الدراسات املنصبة عىل أحوال اللغة الكردية 
والبحوث التي تناولت دراستها دراسة تاريخية من حيث الشكل والرصف وفقه اللغة أقرت بأّن اللغة 

الكردية لغة مستقلة ذات كيان متفرد ولها تاريخ راسخ ووطيد.
وبناء عىل هذه الدراسات فإن اللغة الكردية فرع من فروع ال�«هندو- أوربية« التي تتفرع منها 
اللغات اإليرانية أي أنها تقع ضمن مجموعة لغات إيران الشاملية وقد وجد الباحثون وفقهاء اللغة 

صالت قرابة قريبة أو بعيدة بني جميع لغات العامل وصنفوها يف أرس هي:

1-أرسة اللغات ال� هندو- أوربية.
2-أرسة اللغات السامية التي تضم اللغة العربية واإلبرامية واألكادية. 

3-أرسة لغات »البانتو« هي مجموعة مؤلفة من بعض اللغات األفريقية.
4-أرسة اللغات »اللينية« املؤلفة من اللغات اللينية والتيبتية.

و  »األستونية«  و  »املجرية«  و  »الفينية«  اللغة  عىل  تشتمل  التي  آتاي،  أورال-  لغات  5-أرسة 
»األويغورية« و »السامويتية« و«الرتكية« و«املغولية« و«املانوية«.

األورويب  الشطر  شطرين:  إىل  تنقسم  الكردية  اللغة  إليها  تنتمي  التي  الهندو-أوربية  واألرسة 
والشطر اآلسيوي.

الشطر األورويب يتفرع إىل ثالث لغات: اللغة الجرمانية، واللغة الرومانية، واللغة السالفية.
توجد بني فروع اللغة األرمنية لغات اسكندنافية: السويدية والرنويجية والدامناركية وااليسلندية. 
ويف هذا الفرع توجد اللغة األملانية والفالمينية واالنكليزية. واللغات الرومانية مركبة من الربتغالية 
واالسبانية والفرنسية وااليطالية ويف فرع اللغات السالفية توجد اللغة الروسية واألكرانية والبلغارية 
والكلتية  واللتوانية  »األلبانية«  واالرناؤوطية  اليونانية  اللغة  تقع  )Lehî(. كام  والبولونية  والرصبية، 

والباسكية. ويف الشطر األورويب من أرسة اللغات الهندو-أوروبية.

اللغات  أساس  عىل  اللغات  هذه  تتوزع  الهندو-أوروبية  اللغات  أرسة  من  اآلسيوي  القسم  ويف 
الهندو-أوربية اإليرانية كالتايل:

الفرع الهندي يتألف من السنسكريتية والسندية واألوردية والهندية الحديثة والبهارية والبنغالية 
واملاراسية والكورايية والبنجانبية والسنغالية.

ويف فرع اللغات اإليرانية توجد الفارسية القدمية« ومنها الفارسية الوسطى البهلوية. ومن الفارسية 
والكردية.  واالوستية  والبشتوية،  والبلوجية،  والسوغدية،  اآلفستية،  الحديثة«:  الفارسية  الوسطى 
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واللغات اإليرانية تنقسم من حيث الرتكيب والقواعد اللغوية إىل ثالثة أقسام: الكردية يف مجموعة 
إيران الشاملية الغربية والفارسية يف مجموعة إيران الجنوبية القريبة. وجميع لغات العامل محصورة 

من حيث البناء يف ثالثة أجزاء.
»اللينية«  اللغة  عىل  املجموعة  هذه  وتشتمل  الواحد«..  املقطع  »ذات  البسيطة  1-اللغات 

و«التبتيه«.
2-اللغات املركبة: اللغة »الرتكية« و »الفينية« و«املجرية« تقع ضمن هذه املجموعة.

3-اللغات الترصيفية: اللغات الهندو-أوروبية والسامية تقع ضمن هذه املجموعة واستناداً إىل 
هذا التوزيع فإن اللغة الكردية تقع ضمن اللغات الترصيفية.

انتشار اللغة الكردية جغرافياً:
عن املناطق التي يعيش عليها األكراد يتحدث املؤرخ الكردي الشهري: رشف خان البدلييس يف 

كتابه »رشف نامه« كالتايل:
تبدأ حدود بالد األكراد من سواحل بحر »هرمز« »خليج البرصة« املتفرع من »أوقيانوسيا« بخط 
مستقيم وصوالً إىل أواخر واليتي »مالطيا« و »مرعش« وعىل هذا املنوال تقع بالد فارس يف شامل 
هذه الحدود والعراق العجمي وآزربيجان التي تؤلف أرمينيا »الصغرى« وأرمينيا« الكربى«. وتقع يف 
جنوب هذه الحدود العراق العريب و«املوصل« و«دياربكر«. ومع هذا وذاك فإن قبائل وعشائر كثرية 
وأفراداً كثريين من نسل هؤالء من الرشق إىل الغرب تفرقوا يف بالد شتى.)1( ويف هذه األيام فإن اللغة 
الكردية هي اللغة التي يتحدث بها الناس يف آسيا »الصغرى« عىل األرض الواقعة بني »األناضول« 

وقفقاسيا والفرس والعرب.
لهذه اللغة /الكردية/ جارات ففي الغرب اللغة الرتكية ويف الشامل األرمنية ويف الشامل الرشقي 
»اآلزرية« ويف الرشق الفارسية ويف الجنوب اللغة العربية. وقد تجزأت أرض كردستان وتوزعت بني 

الحدود اإليرانية والعراقية والسورية والرتكية.
وهكذا فإن مناطق غرب إيران وجنوب غرب إيران. وجميع شامل العراق وشامل رشق العراق 

وشامل سوريا ورشق تركيا وجنوب رشق تركيا هي املناطق األصلية للتحدث باللغة الكردية.
واملجتمعات التي تتداول حديثها باللغة الكردية موجودة –أيضاً- يف أرمينيا وتركامنستان وباكستان 
»بلوجستان باكستان« وأفغانستان والهند ولبنان. كام نرى هذه املجتمعات تقيم يف كثري من مدن 
العامل وعواصمها مثل: خراسان، وطهران، وبغداد، ودمشق، وأنقرة، واستانبول، وقونية، وأزمري، ولهذه 
املجتمعات الناطقة الكردية كثافة سكانية يف هذه املناطق. إن وجود األكراد يف هذه املناطق- بالنسبة 
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لبعضهم- له تاريخ قديم يعود إىل مئات السنني الغابرة وبالنسبة للبعض اآلخر فقد بدأ وجودهم يف 
خالل هذا القرن منذ عرشات األعوام األخرية إما بسبب النفي والتهجري القرسي أو فراراً من الظلم 
واالضطهاد. ويف هذا الصدد نقول: إن نصف مليون من األكراد موجودون يف البالد األوروبية وأمريكا 

واسرتاليا.

وليك نلّم باملناطق األصلية لللغة الكردية ينبغي لنا إيضاح اللوحة التالية:
و«أرزروم«  »قارس«  مدن  باتجاه  غرباً  كان«  »لينني  من  أرمينيا  يف  الشامل-  –يف  اللوحة  تبدأ 
و«أرزنجان« والناحية الرشقية من مدينة »سيواس« وقضاء مدينة »ساريز« القيرصية. وتضع اللوحة 
الحدود  متجاوزاً  خان«  »قرك  و  »مرعش«  إىل  اللوحة  خط  ميتد  ثم  هيمنتها.  تحت  املناطق  هذه 
الرتكية السورية حتى يصل إىل منطقة »عفرين« »جبل األكراد« يف شامل مدينة »حلب« ثم متجهاً 
إىل »كوباين« »عني العرب« و رأس عني« و »الدرباسية« و«عامودة« والقامشيل وبعد أن تضم اللوحة 
جميع املناطق يف الجزيرة السورية يتجه خطها إىل أطراف دجلة نزوالً إىل »املوصل« وجبال »سنجار«، 
واملناطق الجنوبية لسلسلة جبال »همرين«. ويف داخل العراق يصل هذا الخط إىل حدود »تكريت« 
حيث تضم اللوحة هناك »منديل« وجبل »بيشت كيو« داخلة يف الحدود اإليرانية لتصل إىل شامل 
»لورستان« ثم تضم »بيشت كيو« و«بيش كيو« و«باالغريو« و«بختيار« و«كاه كهي« و«مومساين«.

الواقعة  الكردية  اللغة  اللوحة مناطق وجود  الجنوب تحدد  باتجاه الرشق ثم إىل  ومن الشامل 
عىل ضفاف نهر »أَرز« يف إيران: »ماكو« و »خوي« وسواحل بحرية »أورميا« الغربية، وجبل »َسَهْند« 
الواقع يف شامل »مراغ«... وهذا الخط يستمر متقدماً بشكل متعرج إىل »أهمداوا« و »مسري آباد« 
و«بيجار« »املدينة الكردية األخرية يف الرشق الشاميل«، وهكذا تضم اللوحة هذه املناطق وتضعها 
يف  تقع  التي  »أسداوا«  ملدينة  التابعة  والنواحي  القرى  مخرتقاً  الخط  هذا  ويتقدم  جناحيها.  تحت 
غرب مدينة »همدان«.. ثم ميتد حتى »كاريز« و«آيل الدر« و«شاركردي« وهذه املدينة تقع يف غرب 

»أصفهان«. وبعد ذلك ينحدر هذا الخط إىل مدن »كوزير ون« و »هساري« )2(.

اللهجات الكردية:
إن اللغة الكردية التي يُنطق بها عىل أرض واسعة شاسعة األطراف تتألف من لهجات متعددة. 
وقد جرت بحوث شتى ومختلفة عن اللهجات الكردية، وبطرق مستقلة. ففي هذا املجال قد يعرث املرء 
عىل نظريات متفاوتة ومعلومات جمة. وحيث –يف مرات كثرية- ترد أسامء لهجات ومناطق وعشائر 
لها تسميات  املختلفة  اللهجات  اسم مستقل. وهذه  فيها عىل  يعرث  املرء قد  فإن  وأديان ومذاهب 
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بهذه  الناطقون  يعتنقه  الذي  املذهب  اسم  أو  اللهجة  بهذه  تتكلم  التي  العشرية  اسم  كثرية تحمل 
اللهجة أو اسم املنطقة التي يقيمون فيها أو اإلمارة التي يعيشون فيها ونتيجة ملا سبق ظهرت أسامء 
بعض اللهجات املستقلة. ففي شامل كردستان اإليرانية لهجة كردية تدعى »شكايك« واللهجة الكردية 
يف كردستان العراق تسمى »البهدينية«. ويف كردستان تركيا يتحدث الناس باللهجة »الكرمانجية«.. 

وتسمى هذه اللهجة لدى »الدمليني« »الزازان« الكرداسية أو »َهرَه َورَه«.
بهدينان  مناطق  ويف  وسوريا  تركيا  يف  والناس  »املوكرية«  تدعى  »إيران«  كردستان  وسط  ولغة 
يدعونها »السورانیة« واللهجة املعروفة يف بعض املناطق باسم »الزازية« يطلق عليها يف أماكن أخرى 
نجد  املصادر  بعض  ويف  ته«.  يب  »سه  أو  والكرمانجكية  والكردكية  الدملكية  مثل:  مختلفة،  أسامء 
ال�«كاكائية« و ال�«هورامية« وال�«ماوية« أو  أن ال�«هورمانية« تحمل هذه األسامء: ال�«كورانية« و 
»الزازية« ليست سوى لهجة واحدة  »اللورية« و  أن »الكورانية« و  الناس  »الكردية«. ويرى بعض 
وهي أساس اللهجات الكردية. والبعض اآلخر يعترب هذه اللهجات لغات مختلفة ومستقلة. والبعض 
يحسبها »أي يحسبون الثالثة« لهجات مستقلة يف اللغة الكردية. ويرى آخرون أن »اللورية« ليست 

من اللغة الكردية يف يشء. وخارجة عن نطاقها.
يرفضون  أشخاصاً  أن  إال  الصغرى«  و«اللورية  الكربى«  »اللورية  لهجتني  إىل  تنقسم  و«اللورية« 
أن تكون »اللورية« لهجة كردية »بني هؤالء األشخاص من يجعلها لهجة فارسية ومن يعتربها لغة 

مستقلة« ولكنهم يجدون »اللورية الصغرى« لهجة كردية.
ليس بوسع املرء أن يزعم أن بحوثاً عميقة وكافية قد جرت يف شأن اللهجات الكردية وأنها أمثرت 
مثراً يانعاً. وهنا سنحاول إيراد بعض اآلراء حسب املصادر والوثائق التي بني أيدينا وكتاب ال�«رشف 
نامه« أهم مصدر يف هذا املوضوع وهذه اآلراء التي سنثبتها هنا هي أقربها إىل الحقيقة. يقول »رشف 

خان البدلييس« يف كتابه:

تنقسم املجتمعات والعشائر الكردية من حيث اللغة والعادات االجتامعية إىل أربعة أقسام:
القسم األول: ال� »كرمانج«.

القسم الثاين: ال�«لور«
القسم الثالث: ال�«كلهور«

القسم الرابع: ال�«كوران«.)3(
وبغض النظر عام كتبه »رشف خان« فإن بعض الباحثني الغرباء كتبوا يف هذا املوضوع يف النصف 
األول من هذا القرن إال أن هناك استثناًء وهو الكراس الذي وضعه مال محمود بيازيدي عام 1858م 
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بشكل خاص ل� »اسكندر جابا« القنصل الرويس القيرصي يف مدينة »أرزروم«، ذاك الكراس الذي أعده 
مال محمود بيازيدي اقتباساً من معجم »سيوا هكاري« و »الرواندي«. يقول البيازيدي قبل التنقيب 
عن مسائل اللغة يف مقدمته موضحاً: »إن اللغة الكردية بسبب اختالف املناطق وتنوع العشائر هي 
صاحبة لهجات مستقلة. »ويأيت بشواهد وأمثال قائالً«: »إن اللهجات الكردية مختلفة اختالفاً بيّناً لدى 
أهايل »وان« و »موش« و »بيازيد« و«قرس« وعند األكراد التابعني لروسيا واملقيمني يف إيران وأهايل 
»بوتان« و »هكاري« و«همدان« وسيمتي« و«دياربكر« و«املوصل« وصوالً إىل تخوم »بغداد« »التي 
تضم مناطق »السليامنية« و«شهرزور« وطوائف من »زرزا« و«موكري« وبَْه بَْه« و »بلباس««.)4( 
ومال محمود بيازيدي يستخدم يف عمله هذا كلمة »كرمانجي« عوضاً عن »الكردية« »حيث يقول: 
الكردية«. ويورد كلمة »بوتان« و«هكاري« وال�«روندي« بصيغه  اللغة  الكرمانجية وال يقول  اللغة 

لهجاٍت ويقارب بني الصيغ »الهكارية« و«الرواندية« يف معجمه املقارن.
يقّسم »ك.كيفرينيل« اللغة الكردية إىل شطرين: اللغة الشاملية واللغة الجنوبية، وهو الذي كتب 
بحوثاً يف مقاالت عن أصول اللغة الكردية وتاريخها، نرشها يف أعوام 1836-1837م. وهو يرى أن اللغة 
الشاملية تتألف من »املوكرية« و«الهكارية« و«الشكاكية« وال�«بيازيدية«. وأن اللغة الجنوبية مؤلفة 

من »اللورية« و«الكلهورية« و«اللكية« و«الكورانية«.)5(

أما الباحث: »برت لنج« فإنه يقسم اللغة الكردية يف كتابه:
  »Forschungen uber die Kurden und die Iranischen Nardcholdaer«،
»Petersburg، 1857 -1858«

إىل اللهجة »الزازية« و »الكرمانجية« و »الكلهورية« و«الكورانية« و«اللورية«.)6(
يف  الغرب  كردية  يسميها  التي  الكردية  اللغة  يجعل  »أوسكارمان«  الكردية:  اللغة  يف  والباحث 
الرشق والجنوب ثالثة أقسام. وهو الذي يلحق اللهجة »الزازية« بالكورانية« ويخرج »الكورانية عن 

مضامر اللغة الكردية.)7(
عىل  اعتمدوا  بحوثهم  يف  يتوسعوا  أن  عليهم  كان  الذين  املتأخرين  الغرباء  الباحثني  بعض  إن 
يضيفوا  ومل  أوسكارمان.  قاله  ما  كرروا  أنهم  سوى  شيئاً  يفعلوا  ومل  وآرائه.  »أوسكارمان«  نظريات 
شيئاً. والباحث: كارل هادانك هو أحد هؤالء الباحثني وقد اعتمد عىل كتاب »أوسكارمان« املنشور 
 Kurdish Persich Forschungen Mundarten Guran besonders،« :عام 1907م تحت عنوان

Kandulai، Auramani und Badschalani« فأضاف إليه بعض املعلومات وأعاد طبعه.)8(
والدكتور: »ماك كاينزي« الذي يرى أن »الكورانية« لغة مستقلة يعترب اللغة الكردية ذاتها شعبة 
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أو لهجة من اللهجات الفارسية »الوسطى«، وقد نرش نظريته هذه يف مقال له: قواعد اللغة وجذورها 
The Dialect of Auraman )Hawramani-« :الذي نرشه عام 1961م يف التقرير السنوي. ويف كتابه

Luhan(، مل يعترب »الهورمانية«- لوهان« لغة كردية بل اعتربها لهجة من الفارسية القدمية.)9(
الكردية  اللغة  اسم  منهام  قسم  واطلق عىل  قسمني  الكردية  اللغة  كينزي  ماك  الدكتور  وقد جعل 
الناس  بها  ينطق  التي  اللهجات  اعترب  وقد  الجنوبية  الكردية  اللغة  اسم  اآلخر  القسم  وعىل  الشاملية 
لغة  وجعل  الجنوبية.  الكردية  اللغة  من  و«خوشناو«  و«رواندوز«  و«هولري«  »السليامنية«  مناطق  يف 
»السليامنية« الدارجة أساساً لهذه اللهجات. كام جعل اللهجة التي ينطق بها أهايل »عقرا« و«سورجيا« 
أساساً للهجات مناطق »عقرا« و »سورجيا« و »آمد« وبروار« و »باال« و«كيُّل« و«زاخو« و«شيخان«.)10(

والباحث: »أ.ب.سون« قّسم اللغة الكردية إىل ثالث لهجات يف أثره حامل العنوان:
 ،Grammar of Kurmanj or Kurdish Language)London، Luzak and Company«
1913(، وقد أطلق اسم اللهجة األساس عىل القسم األول والقسم الثاين وتقسيم »سون« هو كالتايل:

أ-الكردية الشاملية.
ب-الكردية الجنوبية.

ج-«اللورية« و »الزازية« و«الهورامية« و«الكورانية« عىل الرغم من التقارب بينهام.)11(
 Kurt Aşiretieri Hakkinda« :يعتقد العامل االجتامعي الرتيك: »زيا كوك آلب دياربكري« يف كتابه
Sosyolojik Tetkikler« )بحوث اجتامعية عن العشائر الكردية( الذي وضعه وأعّده يف عام 1922م، 
بناًء عىل رغبة الحكومة الرتكية يف تنفيذ مرشوعها إلسكان العشائر الكردية. ويف عام 1975م تبنت 
هذا املرشوع جمعية »Yayinevi«، وبعد ذلك يف عام 1992م  جمعية »Sosyal Yayinlari« وطبع 
هذا الكتاب يف تركيا. نقول: »يعتقد هذا العامل أن األكراد مصنفون ضمن هذه األسامء: »الكرمانج« 
و«الزاز« و«الصوران« و«كوران« و«اللور«، واألكراد حسب اعتقاده خمسة أقوام. ومع ذلك يقول: 

وعىل الرغم من أننا مل نتحقق من ذلك فإن »الزازية« و«الكورانية« متقاربتان.
يقول »زيا كوك آلب« يف دراسته األوىل: من املمكن إلحاق اللغة »البختيارية« باللغة »السورانیة« 
واللغة »الكلهورية« باللغة »الكورانية«. ولكنه يف دراسته األخرية يصحح هذا الخطأ ويقول مستشهداً 
اللغة  تالئم  »البختيارية«  اللغة  أن  نامه«  ال�«رشف  من  »يفهم   : نامه«  ال�«رشف  كتاب  يف  ورد  مبا 

»اللورية« كام تالئم اللغة »الكلهورية« اللغة »السورانیة«.)12(
ويقول »زيا كوك آلب« يف دراسته األوىل: لو أننا رضبنا صفحاً عن اللغة »الكورانية« و«البختيارية« 
»الزازية«  و  »الكرمانجية«  مستقلة:  لغات  اربع  بوضوح  لدينا  لبقيت  واستثنيناها  و«الكلهورية« 
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أن  فكام  التالية:  النتيجة  إىل  يصل  األول  املنّقح  بحثه  يف  أنه  إال  و«اللورية«.)13(  و«السورانیة« 
أيضاً  و«اللورية«  »البختيارية«  فإن  واحدة.  للغٍة  شتى  أسامء  و«الدنبلية«  و«الزازية«  »الكورانية« 
تدالن عىل لغة واحدة. وسبب تعدد هذه األسامء هو أن األقوام الكردية ليست لها أسامء معينة، 
ويستفاد من ذلك أن األكراد ليسوا قوماً واحداً بل هم أربعة أقوام والكردية تتشعب إىل أربع لغات 
متفرقة ومختلفة بحيث ال ميكن للناطقني بإحداها التفاهم مع الناطقني بأخرى.  وهذه اللغات هي:

-اللغة الكرمانجية و اللغة الزازية )الكورانية-الدنبلية(، و اللغة السورانیة )البهدينية- الكلهورية(، 
لية(.)14( و اللغة اللورية )البختيارية- الَفيْ

ويقول الباحث »زيا كوك آلب« : وتوجد بني هذه اللغات هوة عميقة من حيث اختالف الرصف 
والنحو واملفردات.. والفوارق هي فوارق يف اللغة وليست يف اللهجة. وكل لغة من هذه اللغات األربع 
لغة متفردة ومستقلة، ويف كل منها لهجات كثرية، ومع هذا كله فإن هذه اللغات ليست متباعدة بعداً 
كلياً، فهي ِشَعٌب وفروع عن »كردية قدمية« قد يكون يف وسع املرء أن يدعوها »اللغة الكردية القدمية«. 

والصلة بينها وبني اللغة الكردية القدمية كالصلة املوجودة بني الالتينية القدمية والحديثة.)15(
إن الباحث: »زيا كوك آلب« الذي يتناول يف بحوثه أحوال وأصول العشائر الكردية، يتناول أيضاً 
اللهجات الكردية ولكن هذه البحوث مل تستوف الرشوط العلمية ومل تنل حظها من الدقة والتمحيص 
حتى يتاح لصاحبها أن يقسم اللغة الكردية إىل عدة أقسام. ولكنه عندما يستشهد بكتاب »مم وزين« 

يقتبس من هذا البيت:
Bohtî û Mehmedî û Silîvî

)16(Hin lal û hinek ji zêr û zîvî
ثالث اسامء لثالث لهجات.

واعتامداً عىل ذلك فإن »زيا كوك آلب« يعتقد بوجود ثالث لهجات: »البهتية« )التي تعني عند 
ويذكر  اللغات  بهذه  تنطق  التي  العشائر  »السليفية« ويحىص  و  و«املهمدية«  »الكردية«(  الباحث 

مناطقها.
الكاتب املعروف:  الباحث »سون«.)17( ويذكر  يلتقي رأيه برأي  والعامل الكردي: توفيق وهبي 
عالء الدين سجادي يف معجمه يف اللغة الكردية والعربية والفارسية. »أّن يف اللغة الكردية لهجتني« ثم 
يستأنف كالتايل: اللهجة البوتانية املعروفة اليوم باسم »البهدينية« واألكراد يف تركيا وسوريا يتكلمون 
التي  »املوكرية«  الثانية هي  واللهجة  »املوصل«.  قضاء  يف  املوجودون  األكراد  وكذلك  اللهجة  بهذه 
تسمى اليوم »السورانیة« التي يتكلم بها األكراد اآلخرون. أي األكراد يف الشامل الرشقي للعراق وأكراد 

»أردالن« و«موكريان«.)18(
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والدكتور كامل فؤاد الذي صنف يف اللغة الكردية وآدابها أعامالً جليلة يقسم اللغة الكردية إىل 
اللهجات التالية:

1-كردية املرشق )التي يسميها البعض الكردية الشاملية(.
آ-اللهجة العفرينية.

ب-الجزيرية والبوتانية.
ج-السنجارية.
د-البادينانية.
ه�-الهكارية.
و-الشكاكية.

2-كردية املغرب )التي يسميها البعض الكردية الجنوبية-الوسطى(.
آ-السورانية.

ب-السليامنية.
ج-املوكرية.
د-السينئية.

3-كردية الجنوب.
آ-الخانقينية.

ب-الفيلية.
ج-الكرمانشانية.

د-اللكية.
ه� -الكاكائية.
و-الكلهورية.
ز-الربوندية.

4-الكردية الكورانية- الزازية.
آ-الهورمانية.
ب-الكنولية.
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ج-الكهوارائية.

د-الباجالنية.

ه�-الزنكنية.

يقول الدكتور كامل فؤاد منتقداً: إن تلك اللهجة التي اسميها »لهجة الجنوب« يسميها البعض 

»اللهجة اللورية«.

»لورية«  لهجات  الكربى  لورستان  يف  بها  ينطقون  التي  اللهجات  يعترب  فؤاد  كامل  الدكتور  إن 

ويرفض أن تكون لهجات كردية. ما يرد يف بعض املصادر بأن اللهجات لور الصغري هي لهجة »لورية«، 

ولكنه يعتربها لهجة أكراد الجنوب.)19(

والباحث »فؤاد حمه رشيد« يقسم اللغة الكردية يف كتابه من حيث الجغرافيا والديالكتيك عىل 

الشكل التايل:

1-الكرمانجية الشاملية:

آ-اللهجة البيازيدية.

ب-الهكارية.

ج-البوتانية.

د-الشمدينانية.

ه�-البهدينانية.

و-الغربية.

2-الكرمانجية الوسطى
آ-املوكرية.

ب-السورانیة.
ج-األردالنية.

د-السليامنية.
ه�-الكرميانية.
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3-الكرمانجية الجنوبية
آ-اللورية األصلية.

ب-البختيارية.
ج-املامسانية.

د-الكهكيلوئية.
ه�-اللكية.

و-الكلهورية.

4-الكورانية
آ-الكورانية األصلية

ب-الهورامانية.
ج-الباجالنية.

د-الزازية.)20(
ان فؤاد حمه رشيد أضفى عىل »اللورية الكربى« وعىل »اللورية الصغرى« صفة اللغة الكردية 

واعتربهام بعضاً من الكرمانجية الجنوبية.
 Zarî Zimanî Kurdî Le Terazûy« :إن محمد أمني الذي كتب بحوثاً عن الهورامانية يف كتابه

 ،»Berawird da

يقسم اللهجات الكردية عىل الشكل التايل:
1-الكرمانجية الشاملية )أو البهدينية(
2-الكرمانجية الوسطى )أو السورانیة(
3-الكرمانجية الجنوبية )أو الكورانية(

ثم يقسم »الكورانية« إىل األقسام التالية:
آ-الهورامانية.

ب-اللورية.
ج-الباجالنية.

د-الزازية.
ويعتقد محمد أمني الهوراماين ان »الباجالنية« تحتضن »الزنكنية« و«الشبكية«.)21(
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الكاتب واللغوي الكردي »مامليسانز« صاحب التآليف النفيسة يف موضوع اللغة الكردية والسيام 
»الزازية« يرى يف اللغة الكردية خمس لهجات أساسية وهي:

1-الكردية الشاملية أو اللهجة الكرمانجية.
خطاً  وتدعى  »أحياناً«.  الجنوبية  اللهجة  أو  الوسطى  كردستان  داخل  يف  الكرمانجية  2-اللهجة 

اللهجة السورانیة.
3-اللهجة املعروفة باسم »كِرِديك« أو »كرمانجيك« تدعى »الزازية« أو »الدميلية« )دميليك(.

4-اللهجة الكورانية املعروفة بالهورامية أيضاً، قريبة من اللهجة »الزازية« )كرِديك، دميليك( وينطق 
بها يف كردستان العراق وكردستان إيران بعض األكراد.

5-إن مجموعة اللهجات الكردية األخرى التي يتكلم بها الناس يف كردستان الجنوبية تضم فروعاً 
كثرية: »الكرمانشاهية« و »اللكية« و«اللورية« و«السنجابية« و«الكلهورية« والناطقون بها هم قسم 

من أهايل املناطق الحدودية بني العراق وإيران.)22(
 Zarî zimanî Kurdî Le Terazûyî Berawird da ye« :يقول محمد أمني هوراماين يف كتابه
»إن »أوسكارمان« يذكر يف كتابه الذي نرش ثم أعاد »كارل هادانك« طباعته: إن اللهجات الكورانية 

تنقسم كالتايل:
-الهورامانية )األورامانية(.

-الكندولية )الندولئية(.
-الباجالنية )الباجاالنية(.

-البيونيجية )البياونيجية(.
-الكهورايي )الكاهورايه(.

-الرجاوية )الرجابية(.

-السيدية )السائدية(.
-الزردئية )الزاردائية(.

من  بدالً  ولكنه  مكررة،  الكورانية  اللهجات  يورد  مينورسيك  إّن  هوراماين:  أمني  محمد  يقول 
»البيونيجية« و«الكهورائية« و »الرجاوية«  يذكر »الكلهورية« و«اللكية« و«الفيلية« و«الكاكائية«. 

ثم يقول محمد أمني هوراماين: وهذا كله بسبب العالقات العشائرية والدينية، واللغوية.)23(
يقول محمد أمني هوراماين »وهو يف األصل هوراماين«: إم املؤرخ »أمني زيك بك« يعترب اللهجة 
الهورامانية لغة »طاجكية« يف كتابه: »خالصة تاريخ الكرد وكردستان«، ولكنه ال يقدم أّي دليل عىل 

رأيه، ويُفهم من ذلك أنه يعتمد عىل رأي »مينورسيك« ويعيد كتابته وحسب.)24(
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والدكتور: عزالدين مصطفى رسول »األستاذ يف جامعة السليامنية« يعترب الهورامانية لهجة كردية 

يف كتابه: »Zimanê Yekgirtûyî Edebîy Kurdî«. وملحمد مردوخي رأي كرأي »رشف خان« يف 

قضية اللهجات الكردية فيجعلها أربعة أجناس ويطلق عىل لهجة اسامً. »اللهجة الكرمانجية- اللهجة 

الكورانية- اللهجة اللورية- اللهجة الكلهورية.

الكردية  املفردات  إىل  الهورامانية  اللهجة  من  مفردات  اضافا  قد  وإدموندز  وهبي  توفيق  إن 

 A Kurdish Dictionary، )Tewfiq Wehbye Edmonds Oxford at the« معجمهام:  يف 

Clarendon press،1966(، كام أوضح توفيق وهبي يف مقال له رداً عن سؤال الدكتور ماك كينزي أن 

الكردية الهورامانية لهجة قدمية من اللهجات الكردية. وبنينَّ الربوفيسور: قنايت كردو يف مقاله بعنوان: 

الشاملية  والكرمانجية  الزازية  اللهجات  أن   »Haletekanî Cîns û Bînayî Berkar le Zaza da

مصدرهام لغة واحدة.

كام يرى »Major Soane« أن »الزازية« لهجة كردية وقد أورد رأيه هذا يف كتابه: النحو الكردي- 

القواعد الكردية.)25(

إن الدكتور كامل فؤاد يجد نفسه أكرث قرباً من أوسكارمان- يف دراساته وآرائه عن اللغة الكردية- 

الذي ينتقد أولئك الباحثني الذين يرفضون أن تكون املجموعة الكورانية- الزازية من اللغة الكردية. 

ويقول: إنها من اللهجات الكردية.

»إن بعض فقها اللغة ومنهم أوسكارمان يرفضون أن تكون لهجات املجموعة الكورانية- الزازية 

وإن  املجموعة  هذه  لهجات  »إن  مخالفة  بطريقة  وأفكر  آخر  رأي  فيل  أنا  أما  الكردية.  اللغة  من 

كانت مختلفة عن املجموعات األخرى إال أنها تقع جغرافياً يف مجموعة شامل رشق إيران من أرض 

كردستان. وعالقات هؤالء الناس السياسية واالجتامعية واالقتصادية باألكراد أكرث رسوخاً ومتانة من 

عالقاتهم بالشعوب األخرى. وعالوة عىل ذلك فإن الهورامانية- وهي لهجة كورانية- كانت قد غدت 

يف قسم كبري من كردستان أمداً طويالً لغة أدبية »منذ القرن السادس عرش حتى القرن العرشين« )يف 

كردستان الشاملية والجنوبية«... وهؤالء من حيث االنتامء القومي يرون أنفسهم أكراداً.)26(

الكردية  اللغة  بأن  تفيد  القدمية  املصادر  بعض  فإن  هوراماين  أمني  محمد  يقوله  ما  وحسب 

الهورامانية لغة قدمية ال يف إمارة »بابا أردالن« وحدها »التي تأسست عام 132ه�« بل كانت قبل 

ذلك لغة أدبية ودينية حيث تغريت لغة »األفستا«.
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يكتب محمد أمني هوراماين كالتايل:
»يقول الشيخ سعدي الشريازي« يف إحدى قصائده«:

Geh be Tazî astînî ber men zened guyed teal
Geh be Kordî gûyedem bore nişîne w nan were
)Geh dest li ba dike bi Erebî dibêje teal-were 
Geh bi kurdî dibêje borê nişîne w nan were.M.C(

وهذا البيت من اللهجة الهورامانية ومعناه:
   Borê nişîne w an were.»ًتعال أجلس وتناول خبزاً »كُْل خبزا

ويف ذلك العهد »يف القرن الثالث عرش امليالدي« كان سعدي الشريازي يعترب اللهجة الهورامانية 
لغة كردية.

»شريين  ملحمة  يكتب  أن  يريد  كان  أنه  لنا  يذكر  قبادي«  »خانايئ  الشهري  الكردي  الشاعر  إن 
وخرسو« نظامً باللغة الكردية، وهو يعتقد أن اللغة الكردية ليست أقل شأناً من اللغة الفارسية لذلك 

يقول: »
Ce lay aqilanê sahib eql û dîn
Dana buzurganê Kurdistan zemîn
Rast en mewaçan Farisî şeker en
Kurdî ce Farisî bel şîrînter en.
………………
Ce ersey dinyay dûn bedfercan
Be destûrê nezanê Nîzamî meqam
Be lefzê şîrînê Kurdistan temam
Pêş buwan mehzûz baqî weselane.

الناس يف أرض كردستان
هم أصحاب عقل ودين

يقال إن »اللغة« الفارسية سكر
)M.C(.ولكن »اللغة« الكردية أعذب من الفارسية

إن هذه األبيات من املنظومة الشعرية التي صاغها الشاعر خانايئ قبادي يف نظم ملحمة »شريين 
الهورامانية لغة كردية فلو مل تكن لغة كردية أدبية ملا كتب  وخرسو« تدلنا داللة واضحة عىل أن 

الشاعر بها ملحمته وملا أضفى عليها صفة »الكردية.)27(
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بناًء عىل رأي محمد أمني هوراماين فإن القصائد الواردة يف الكتب املقدسة لدى أهل الحق قد 
بالكردية  وردت بلهجتني مختلفتني. وقد ُوِصفت الهورامانية يف تلك الكتب بالكردية أحياناً وأحياناً 
الهورامانية كام وصفت »اللهجة الجافية« بالجافية الهورامانية. يقول عابدين جاف وهو أحد املهتمني 
بهذه املسألة: إن الكلامت الواردة يف هذه األبيات والكلامت الواردة يف الكتب املوجودة يف مكتبتهم 

يعود تاريخها إىل ما قبل مثانني ومثامنائة عام.)28(
ففي ضوء هذه املالحظات التي ابتغينا اإلدالء بها عىل املرء أن يقبل بحقيقة أن جميع اللهجات 
»اللورية الصغرى« والكورانية والزازكية تقع يف دائرة اللهجات الكردية أما »اللورية الكربى« فام تزال 

موضوع بحث وجدال.
ونتيجة ملا سبق يستطيع املرء أن يحظى مبعرفة لهجات اللغة الكردية وجغرافيتها ومدى انتشارها 

وأماكن وجودها بالعودة إىل الجدول التايل:
1-الكردية الشاملية أو )الكُرمانجية- الِكرمانجية( هي لهجة الكردية الشاملية. اللهجة الواسعة 
االنتشار عىل أرض كردستان املمتدة من الرشق باتجاه غرب ساحل بحرية »أورميا« ثم نزوالً إىل الجنوب 
الرشقي يف شامل مدينة »سنو« وحول »كيلسني« متجاوزة الحدود اإليرانية والعراقية ثم امتداداً إىل 
»هلُكرد«. ثم مبحاذاة ضفاف نهر »رواندوز« وصوالً إىل »زىZê »بهدينان ثم نهر »دجلة«)29(.. وميتد 
هذا الخط من بحرية »أورميا« باتجاه الشامل ملتفاً حول »كوتور« و«خوي« حتى يصل إىل نهر »أََرْز« 
و »قرس« و«أرزروم« و«موش« و«بدليس« ويتجه أحياناً إىل أطراف جبل »طوروس« وأحياناً سائراً 
مع السفوح الجبلية. ويضم هذا الخط حدود والية »سريت« وقضاء »قوزلوخ« و«سليفا« و«قُلب« 
و«لِجْه« و«بسمل« وحدود مدينة »دياربكر« و »أرخني« وَسْهُب »كْوران« ومناطق جبل »قرزداغ« 
واملناطق الشاملية والجنوبية وجنوب رشق »سويرك« وقضاء »حلوان«-باستثناء »كَركَر«- و«آدميان« 
و«مالطيا« وشامل ورشق جنوب »مرعش« حتى يصل إىل ذروة جبل »كَْور« »كاورداغ«. ثم يضم هذا 
 .»Zê الخط »هاتاي« و«عفرين« حلب. وينحدر هذا الخط من هناك إىل نهر دجلة الذي يضم »زى
أقضية  وكذلك يف  »الكرمانجية«.  الشاملية  الكردية  اللغة  األكراد  يتكلم  األرض  يف هذه وعىل هذه 
– »سيفريج« و »بالو« ويف  »تونجيل« و«برتك« و«زوزكرد« ويف أقضية »ألْعزيز«-باستثناء »مادن« 
قضاء »بنكول« و«بريان« مناطق »سيواس«. وهذه اللهجة دارجة أيضاً بني األكراد املقيمني يف لبنان« 
وأرمينيا« و«جورجيا« وأزربيجان« و«قازاخستان« و«جمهوريات آسيا الوسطى«، وكذلك يتكلم بها 

أهايل »ِخرِاسان« و »قونيه« وبعض األكراد يف »أنقرة«. ولهجات اللغة الكردية الشاملية هي:
و«مرعش«  خانه«  و«قريق  عنتاب  أكراد  فإن  »عفرين  منطقة  من  إبتداًء  الغرب:  أ-كردية 

و«آديامان« و«مالطيا« و أقضية »رها« و«رسوج« و »وبرَيْه ِجك« يتكلمون بهذه اللهجة.
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ب-الراوندية: وهي اللهجة التي ينطق بها أهايل األرايض الواقعة يف شامل بحرية »وان«. وهذا 
لنهر »أَرْز« وبهذه  املحاذية  الجهات  ال�«شكاكان« حتى يصل إىل  يبدأ يف الرشق من منطقة  الخط 

اللهجة يتكلم أهايل »قارس« و«أرزروم« و«آكري« و«وان« و«موش« و«أرزنجان«.
ج-الشكاكية: ينطق بها يف مناطق ما بني بحرية »أورميا« و«شمدينان« و«باسكال«.

د-الهكارية: حدودها ابتداء من »رشناخ« ووصوالً إىل والية »هكار«.. وكانت إمارة هكار تدعى 
االمارة املحمودية لذلك أطلقت هذه الصفة عىل هذه اللهجة فقالوا: »اللهجة املحمودية«.

هـ-البوتانية: وحدودها: الجزيرة الكائنة بني الحدود الرتكية- السورية، تلك املنطقة التي تبدأ من 
شامل »زاخو« وتتجاوز جنوب وغرب »رشناخ« محتوية عىل »أُروه«. ثم متتد إىل جنوب بحرية »وان« 
ثم إىل رشق وجنوب »بدليس« و »سريت« حتى نهر »باطامن« ومنطقة »باطامن« ورشق »ماردين«. 

ينطق بها جميع األكراد القاطنني يف هذه املناطق الواسعة.
و-البهدينية: وهي لهجة أهايل »زاخو« و«آمدية« و«أقرا-أكرا« و »زيبار« وأهايل »دهوك«.

ز-السنجارية: وهي لهجة سكان »سنجار« و«شيخان«.
أهايل  من  األكراد  بها  يتكلم  امللية،  الكيكية-  »السليفية-  اللهجة  أو  الوسطى:  ح-الكرمانجية 
»دياربكر« باستثناء الرشق... ويف جميع انحاء »ماردين« من »الرها« حتى ضفاف نهر الفرات الرشقية. 

وكذلك يتكلم بها األكراد يف مناطق »ألْعزيز« الرشقية والجنوبية.
اللهجة  الحدود  جنوب  عند  تبدأ  اللهجة  هذه  وحدودها  )السورانیة(:  أو  الوسطى  2-الكردية 
التي رسمتاها حتى تصل إىل نهر »شريوان« و«خانقني«. ويف الجنوب تبدأ عند جنوب  الكرمانجية 
جبال »همرين« باتجاه الرشق ثم تعود إىل جبل »سهند« و »مسني آباد« وبيجار« و«أسداوا« وتتسع 
الرقعة الجنوبية حتى تبلغ طريق »مالير« العام و«كرمنشاه« و«قرص شريين«- خانقني«.)30( وفيام 

لهجات الكردية الوسطى:
باستثناء  اللهجة  يتكلمون  األقضية  وجميع  »هولري-أربيل«  والية  يف  الناس  جميع  أ-السورانیة: 

منطقة »زيبار«.
و  و«كركوك«  »السليامنية«  مناطق  يف  منترشون  بها  املتكلمون  )البابانية(:  أو  ب-السليامنية: 

»كفري« و«قرتب« و«توز سيوان« وبعض أنحاء »خانقني«.
ج-املكرية: وهي اللهجة التي يتكلم بها أكراد »سنو« و »نََخَدْه« و«مراغ« و«ميان ديوان« و« 

ساهنديج« و«ساقيز« و«بوكان« و«بافه« و »رسبست«.
د-السينئية: هي لهجة أهايل منطقة »سنْه« )سنندج( و«بيجار« و«كنكْور« و »روان سار« وشامل 

»جوان رو«.
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3-اللغة الجنوبية: تبدأ حدودها شامالً لدى طريق »مالير« العام –كرمنشاه- قرص شريين، وتصل 
إىل أقىص الجنوب. واملتكلمون بها هم:

أ-الخانقيون.
ب-اللور األصليون أو )الفيليون(.

ج-الكرمانشانيون.
د-اللكيون.

ه�-الكلهوريون.
و-الربونديون.
ز-الكلبافيون.

4-الكردية الكورانية: املتكلمون بها هم أهايل منطقة الجبال الواقعة عىل شامل طريق »بردا-
التقاء نهر »خازر«  كرمنشان« وأهايل املنطقة الشاملية واملنطقة الرشقية »للموصل« وعند منطقة 
يف  اتساعاً  أكرث  كانت حقولها  الكورانيون  األكراد  اآلن  عليها  يعيش  التي  الرقعة  »ِزي« »هذه  ونهر 
القرن الثامن عرش«. ألن ظهور إمارة »السليامنية« يف نهاية القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع 
عرش بشكل عرصي وحديث كان له أثر بالغ يف املنطقة حتى أنها )أي اإلمارة( توسعت عىل حساب 
الرقعة الجبلية التي يقطنها »الكورانيون«. وأصبحت لهجة الكردية الجنوبية اللغة الرسمية يف الدولة 
اإلمارتية )إمارة السليامنية( ويف أواخر أعوام القرن الثامن عرش كانت هذه اللهجة تضيّق الخناق عىل 

اللهجة »الكورانية« وتنترش عىل حسابها.
يف عهد إمارة »أردالن« انترشت اللهجة الكورانية الكردية التي أسسها »بابا أردالن« يف القرن الرابع 

امليالدي  وأعاد بناء »شهرزور التي دمرتها جيوش املغول، ثم اتخذها عاصمة إلمارته.
وليس ببعيد أن تكون هجرة الكورانيني من الرشق نحو »شهرزور« بسبب هذه األحداث منذ 

بدايتها.
ولقد جعل الكاكائيون )أهل الحق( مدينة »شهرزور« مدينتهم املقدسة، واتخذوا اللهجة الكورانية 
لغة دينية. وكتبوا بها الرتاتيل واألناشيد. وبدأت اآلداب الكاكائية بهذه اللغة التي كانوا يكتبون بها 

قصائدهم. وبقيت هذه الحال حتى اآلن.
ومن الرضورة مبكان أن نقول: أن األرس والعشائر املقيمة يف أنحاء »كركوك« و«كفري« و«خانقني« 
وضفاف نهر »سريوان«، كانت من عشائر »زنكنه« و«جبار« و«بيبان« و«طالبان« والعشائر األخرى 

من »كوران«..
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وقد كانت صاحبة كتابات وآداب قدمية وصاحبة أدب شفهي شعبي، إال أن اللهجة الكرمانجية 
الجنوبية استحوذت عىل هذا الوسط نتيجة النتعاش اإلمارة السليامنية واتساع رقعتها.)31(

نهر:  أعايل  تقع يف  التي  منطقة »هورامان«  يقيمون يف  الذين  األكراد  لهجة  آ-الهورامانية: هي 

»سريوان«.

منها  الرشق  ويف  و«بنجوين«  »حلبجة«  بني  الواقعة  املنطقة  هو  »هورامان«  جبال  غرب  إن 

»كرمنشان«.

تنقسم منطقة »هورامان« إىل »هورامان اللُهنية« و »هورامان الدزلية« و »هورامان التختية« و 

»هورامان الرازوية« و«هورامان جوان رو« و »هورامان كندولَْه«.)32(

ب-الباجالنية: تضم »الزنكنية« و«الشبكية«. تنترش من رشق »املوصل« ومن منطقة »باسوا«. 

»هورين«  و  تو«  »قَرْه  و  »زنكنه«  و  »طالبان«  منطقة  حتى  »همدان«  وجنوب  شامل  إىل  وتصل 

و«شيخان«. يقيم الباجالنيون يف منطقة »زهوا« يف شامل »لورستان«.)33(

الواقعة  أرايض كردستان  »كِرْمانجيك-أو-كِرْديك- دمليك« موقعها: شامل رشق  الزازية  5-الكردية 

تحت االحتالل الرتيك. وهذا املوقع ميتد من شامل »أرزروم«، و »أرزنجان« من الجنوب وصوالً إىل 

أقضية  الشامل. ويف داخل  أورفا يف  »كركر« و«أديامان«. يف داخل »سويرك« وقضاء »أورفا« وقرى 
و  »لجه«  مثل:  أقضيتها  قرى  بعض  ويف  و«هيني«  »بريان«  و  »جنكوش«  و  »جرموك«  »دياربكر«: 
»هزرو« و«جنار« و«قُلب« ويف قضاء »وارتو« وقضاء »موش« ويف بعض قرى أقضية »أرزروم مثل: 
»خينيس« و تكامن«. ويف داخل أرزنجان وبعض القرى واألقضية التابعة لها. ويف داخل قرى »ترجان« 

ويف »بيبينار« »وهي من أقضية سيواس« ويف قراها. ويف مدينة »توجيل« وأقضيتها مثل: »بولومور« 

مثل:  وأقضيتها  »ألْعزيز«  أنحاء  جميع  ويف  كَزَك«  و«جاميش  و«خوزات«  و«أوقاجيخ«  و«ناظمية« 

»مادن« و«بالو«. ويف وسط قضاء »قره قوجان«. ويف مدينة »بنكول« ويف جميع أقضيتها. ويف معظم 

»سولخان« ويف قسم من »قاريل جاف«. يف هذه املناطق برمتها يتكلم األكراد باللهجة »الزازية«... 

اللهجة الكرمانجية يف »دياربكر« توجد فيها كثافة  وعىل الرغم من كثافة السكان الذين يتكلمون 

سكانية البأس بها من املتكلمني باللهجة الزازية.)34(

آ-لهجة ديرسم: يتكلم بها الناس يف »تونجيل« و »أرزنجان« و »سيواس«.

ب-لهجة الرشق: مُنترشة يف )»جوليك- دياربكر- سويرك«( يتكلم بها الناس يف »بنكول« و«ألْعزيز« 

و »دياربكر« وسويرك« و«كركر«.
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الحروف  يتخذوا  أن  قبل  كتاباتهم  األبجديات يف  كانوا يستثمرون بعض  األكراد  ان  ال شك يف 
الالتينية وسيلة لهذه الغاية. ولكن منذ متى مارسوا أول أبجدية فذلك ما مل يتضح بجالء حتى اآلن. 
وهذه املسألة تفتقر إىل البحث والتنقيب وهي مهمة ملقاة عىل عاتق املؤرخني واللغويني األكراد. 
فإذا علمنا أن امليديني هم أسالف األكراد وأصل شعبهم كام يعتقد معظم املؤرخني والباحثني وجب 
أن نبحث عن األبجدية التي زاولها امليديون. وكثريون من الكتاب معجبون أشد اإلعجاب بالحضارة 
امليدية. وهم يتحدثون عن مكتبات كبرية يف بالد امليديني. وكام يعتقد أ.م. دياكونوف فإن نوعاً من 
الحروف املسامرية دخلت الفارسية القدمية عن طريق امليديني ويعتقد الكاتب أن امليديني اقتبسوا 

هذه الحروف من »األورارتيني«)1(.
ُعرِث عىل طبق »صحن« من الفضة يف »كردستان الرشقية« يُعتقد أن تاريخه يعود إىل ما قبل 
القرن الثامن للميالد، عليه كتابة بالحروف املسامرية، ومام يؤسف له أن وثيقة أخرى بهذه الكتابة 
من العهد امليدي مل تظهر حتى اآلن. كتب املؤرخ اليوناين هريودوت بعد سفره إىل بالد امليديني 
عام 450ق.م قائالً: بعد هزمية امليديني وسقوط دولتهم نهبت ودّمرت جميع املؤسسات واملنشآت 
امليدية عىل يد الدولة البارسية)2(. تتألف األبجدية املسامرية من )36( ستة وثالثني حرفاً ويعتقد 
الباحث: َهمه تقي بهار أن امليديني أضافوا )6(ستة حروف إىل هذه األبجدية واستخدموا يف كتاباتهم 

اثنني وأربعني حرفاً )42(. وأشكالها هي كالتايل)3(:
يف البالد امليدية والفرس القدمية استعملت األبجدية »اآلوستية« إضافة إىل الحروف املسامرية. 

تقول بعض اآلراء أن كتاب »اآلفستا« املقدس لدى الزرادشتية قد سطّر باللغة امليدية.
واملؤرخ املسترشق: مينورسيك)4( وهو أحد أصحاب هذه النظرية يقول: إن الكتابة اآلوستية 
تبدأ من اليمني باتجاه اليسار وكانت األبجدية تتألف من أربعة وأربعني حرفاً )44(. وتقول بعض 
 zêr û« املصادر إن هذه األبجدية كانت مؤلفة من )48( مثانية وأربعني حرفاً)5(. هذه األبجدية

zibe« بهذا الشكل حرر)6(.
لو أننا رضبنا صفحاً عن كتاب اآلفستا فإن أقدم أبجدية كتبت بها اللغة الكردية هي األبجدية 
يعتربها  القرن،  هذا  مستهل  يف  »الهوراميني«  كهوف  يف  األخرى  الوثائق  بعض  وجدت  اآلرامية. 
البعض أنها أقدم الوثائق الكردية التي كتبت بالخط اآلرامي، وهي وثائق كتبت عىل الرق »جلد 
الغزالن« عن أحوال التجارة يف تلك األيام. أقدم هذه الكتابات يعود تاريخها إىل أعوام 87-88 قبل 

امليالد)7(
اللورية(.  )باللهجة   )Dînkerd( باسم  القدمية  الفهلوية  باألبجدية  مدون  كردي  كتاب  يوجد 
وحسب رأي »كيوم وكرياين« فإن هذا الكتاب أقدم كتاب حرر باللغة الكردية.  الحروف األبجدية 

الفهلوية القدمية وأشكالها هي كالتايل)8(:
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وهكذا يبدو أن األكراد كانوا قد زاولوا الكتابة بأبجديتهم الخاصة قبل ظهور اإلسالم وبعده.
يقول الكاتب العريب ابن وحشية يف مؤلفه عام 241ه�. »؟.....-856ق.م«: »إن أغلب األكراد 
كانوا يحررون كتاباتهم بالخطوط »املاسيسوراتية« واملؤلف نفسه قد شاهد ثالثة مجلدات كردية 
كتبت بهذه الخطوط. يف هذه األبجدية حروف ليس لها ما مياثلها يف الحروف العربية مثل: )Ç( و 

)P( وهذه األبجدية مؤلفة من سبعة وثالثني حرفاً )37( وأشكالها هي كالتايل )9(

ألّفه عام 1967م: »إن األكراد كانوا وضعوا  الذي  يقول موىس عنرت يف معجمه »كردي-تريك« 
أبجديتهم قبل ظهور اإلسالم )10(. ويرى الشيخ محمد مردوخي كردستاين أن تلك الحروف التي 
مل يوجد مثلها يف األبجدية العربية رمبا كانت: مامثلة للحروف )g، o ،11 ،ç، p، j( )11(. كام يقول 
امليالدي  العارش  القرن  اسمه »مايس سورايت« ظهر يف  إن رجالً  الشيخ محمد مردوخي كردستاين: 
حيث وضع حروفاً عىل غرار األبجدية ُدعيت فيام بعد بالحروف »املاسيسوراتية« وبهذه الحروف 
باسم  املعروفة  الحروف  تلك  تشبه  الحروف  وهذه  وجدل.  بحث  موضوع  كانت  كتابات  دّونت 
»بستي آفستا« وظلت هذه الحروف دارجة حتى قبيل ظهور اإلسالم بني األكراد إىل جانب الخطوط 

اآلرامية والرسيانية واليونانية)12(.
اسم  البعض  عليها  يطلق  خاصة.  أبجدية  اليزيديون  األكراد  يستخدم  السنني  مئات  ومنذ 
»األبجدية اليزيدية«. ولكن واضع هذه األبجدية غري معروف وتاريخ وضعها مجهول أيضاً. تتألف 
هذه األبجدية من »31« واحد وثالثني حرفاً، وتكتب من اليمني باتجاه اليسار. ويعتقد »صفي زاده 
بوركيي« أن واضع هذه الحروف استعان باألبجديات الفهلوية واآلفستية والعربية.. وبهذه األبجدية 
كتبت الكتابات اليزيدية املقدسة. مثل: »مصحفا رش« و »جلوه« وكذلك األدعية واألذكار الدينية. 

وال تزال هذه األبجدية قامئة بني اليزيديني حتى اآلن وهي كالشكل التايل )13(:
يف املدّونات اليزيدية تستخدم لغة كردية خالية من العيوب والنواقص وسنعرض أمثلة عن هذه 
الكتابات التي يريث فيها أحد األشخاص والده.)14( ولو أننا استبدلنا تلك الحروف بالحروف الالتينية 

لقرأنا كلامت الرثاء كالتايل:

Lo bavo، lo bavo، lo bavo
Bavo çima felekê ha kir
Felekê sere xwe li min ba kir،
Avê min mirî ye، mala min xirav kir.
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Bavo، min belengazî min sefîlî min sergerdan.
Bavê min miriye ez bûme sefîl.
Bavo bavtî tîştekt çê ye،
Kurtî bavtî zîneta rû erdê ye،
Bavo cinnet cehnem destê Xwedê ye
Bavo te yekê ne çê kir،
Te mala xwe ji mala min cihê kir.

رويداً  بينهم  العربية  الكتابة  انترشت  اإلسالمي  الدين  يف  األكراد  ودخول  اإلسالم  ظهور  وبعد 
رويداً. من الكتاب والشعراء الذين دّونوا مؤلفاتهم بالخط العريب نذكر: عيل الحريري، واملال أحمد 
الجزيري، وفقي طريان، ومال البايت، وأحمد خاين، وملا كانت الحروف العربية عاجزة عن تلبية تلك 
الصوتيات املوجودة يف اللغة الكردية فقد أضافوا إليها حروفاً من ابتكارهم وقد حذوا حذو الفرس 

يف أبجديتهم العربية.

والحروف العربية هي كالتايل:
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي 

ويبدو أن الحروف الكردية التي ال ميكن التعبري عنها باألبجدية العربية هي:
g، ç، j، i، û، v، p. لذلك وضعوا حروفاً جديدة لتمكينها من أداء هذه الوظيفة الصوتية كالتايل: 

 .v ف ،j  ز ،ç  ج ،p  ب ،g ك
األبجدية الكردية الالتينية:

/2700/سنة  قرابة  إىل  الالتينية  األبجدية  األمم  تداول  تاريخ  يعود  املعرفية  املعطيات  حسب 
لها  كان  األوسط  الرشق  يف  سياسية  تبدالت  األعوام طرأت  مدى هذه  ويف  سنة.  وألفي  سبعامئة 
أثرها عىل الشعب الكردي. ويف هذه املتغريات السياسية عىل الرغم من كل يشء كان األكراد- كام 
اآلفستية-  القدمية-  الفهلوية  »املسامرية-  وهي:  تقدير  أقل  يف  أبجديات  بسبع  ملمني  لنا-  يبدو 
املاسيسوراتية- العربية- اليزيدية«. ولكننا حتى مطلع هذا القرن ال نجد إشارة إىل تغيري األبجدية 
األبجديات.  بأجناس من  كتبوا يف مدى قرون طويلة  الالتينية. وقد  بالحروف  واستبدالها  العربية 
واستناداً إىل آراء بعض اللغويني واملؤرخني كانت لألكراد أبجدياتهم الخاصة. ترى ملاذا رأى األكراد يف 

إطاللة هذا القرن أن تبديل األبجدية العربية بالالتينية أمر رضوري وملّح؟.
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وحسب يقيني فإن أسباب الدعوة الجوهرية إىل هذا التغيري تتلخص فيام ييل:
يف خالل القرنني املاضيني حدثت يف أوروبا تطورات كبرية يف ميادين الصناعة والعلوم والتكنولوجيا 
وكانت الدول األوروبية تحصد مزيداً من االنتصارات العلمية كلام مرت األعوام وتزداد قوة وبأساً وكانت 
الدول املضطهدة ال تستطيع ان تنال حريتها وكرامتها من غري دعم أورويب وكانت الدول األوروبية تؤازر 
وتعضد املسألة القومية حيثام وجدت من العامل وكانت تدعم وتؤيد جميع الفئات التي تناوئ الدولة 
العثامنية وتحاربها.  وكان للرياح التي هبنَّْت من الغرب أثرها العميق يف نفوس املتنورين يف استانبول 
ضمنهم املتنورون األكراد وكان جمع غفري من املتنورين األكراد قد هجروا ديارهم جراء جور السلطان 
عبدالحميد وحاشيته واقاموا يف البالد الغربية الجئني واختلطوا بالشعوب األوروبية وتأثروا بهم وانتفعوا 
بعلومهم يف الرتبية والفلسفة وغري ذلك وعىل الرغم من أن األبجدية العربية مل تكن وافية بالغرض فإن 
األكراد ثابروا عىل التمسك بها قروناً طويلة.. ولألسباب اآلنفة الذكر جذبت األبجدية الالتينية اهتامم 

أولئك املتنورين. أحد أولئك املتنورين الذين أولوا قضية اللغة بالهم هو الدكتور عبدالله جودت.
يف عام 1913م كتب الدكتور عبدالله جودت يف مجلة »روزي كرد« داعياً األكراد إىل تغيري أبجديتهم 
ألن األبجدية العربية ال تستجيب للصوتيات الكردية اللغوية ويف تلك األيام جرت بحوث ومحاورات 
مطولة بني أعضاء »جمعية األمل لطلبة األكراد« )هيفي( )Kurd Talebeyî Hêvî Cemiyetî( بصدد 
هذا املوضوع. يقول صالح بدرخان وهو أحد متنوري ذلك العهد: إن األبجدية املؤلفة من /32/ إثنني 

وثالثني حرفاً التي تكتب بها الرتكية العثامنية ليست كافية للكتابة الكردية.
لذلك فقد أضاف صالح بدرخان إىل هذه الحروف مثانية حروف أخرى لتصبح األبجدية العثامنية 

/40/أربعني حرفاً و بها كتبت كتابات يف مجلة »روزي كرد«)15(. 
وحسب ما يرويه كامل باديل فإن املتنورين الذين كانوا ُمعنني مبجلة »روزي كرد« كانوا يسعون إىل 
إنجاز أبجدية قريبة من األحرف الالتينية. إال أن الحرب الكونية األوىل مل تدعهم يكملون صنيعهم )16(.

ومهام يكن من أمر فإن سؤاالً يخطر عىل البال:
تلك  الكتابة؟ وهل فكروا يف  التي كانت وسيلتهم يف  باألبجديات  املتنورون  أولئك  تُرى كم أهتم 
الكردية؟ رمبا كانوا قد فعلوا ذلك كام  الصوتيات  لتلبية جميع  األبجديات وتساءلوا هل هي صالحة 
فعل الدكتور شفان الذي يقول: »لقد كان لألكراد أبجديتهم الخاصة قبل البدء بالدعوة اإلسالمية وما 
زال األكراد اليزيديون حتى اآلن الكتابة بهذه الحروف وقراءتها. وأي ضري يف أن نرّص عىل الكتابة بهذه 

الحروف نظراً لقيمتها التاريخية الكبرية.)17(
ومن املعروف أن اليهود واآلشوريني واألرمن ميارسون كتابتهم حتى الوقت الراهن بأبجدياتهم 

الغارقة يف القدم باعتبارها رمزاً يدل عىل الحس القومي.
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فأبرم  العثامنية  الدولة  اندحرت بعض جيوش  أوزارها  األوىل  الكونية  الحرب  أن وضعت  بعد 
السلطان العثامين مع الدول املنترصة معاهدة يف »موندروس« لوقف القتال واللجوء إىل الهدنة، 
فاستغل األكراد أحوال البالد املضطربة وضعف الدولة فأسسوا جمعية »تقدم )ازدهار( كردستان« 
)Kurt Tealî cemiyeti(. نرُشْت بحوث يف بعض األعداد من مجلة »زين- الحياة« )1919-1918( 
ل�«جمعية تقدم )ازدهار( كردستان« غري الرسمية عن الصعوبات واملعوقات يف كتابة اللغة الكردية 
بالحروف العربية. يقول كتاب مجلة »زين-الحياة«  معربين عن همومهم وآرائهم بهذه الجملة: 

»ماذا يسعنا أن نفعل إزاء لغة آرية ترتدي ثياب أبجدية سامية«؟.)18(

وبعد انتهاء الحرب الكونية األوىل وضع امليجر أ.ب. سوان أبجدية توافق اللغة الكردية ونرش 
و  بغداد،1919،   »Elemantary Kurmanjî Grammar« :والكتابان هام األبجدية.  بهذه  كتابني 
»Kitabi Awwalamini Qiraati Kurdi«، 1920م، وهذه األبجدية مل تلق رواجاً بني األكراد.)19(

جالدت بدرخان واألبجدية الكردية:
جهود ما قبل مجلة »هاوار«:

يف شهر كالويز عام 1919م تم التوقيع عىل معاهدة سيفر التي نّصت عىل إقامة شبه دولة 
كردية »نصف دولة«. فنتج عن ذلك تضارب بني املطالب الكردية واألرمنية يف مسألة الحدود. لذلك 
عينت الجهات األرمنية مجموعة من الزعامء األكراد الذين يعيشون عىل األرايض األرمنية للمشاركة 

يف تعداد السكان ومعرفة النسبة بني النفوس األرمنية والكردية.
وكان امليجر االنكليزي نويل رئيساً لهذه الهيئة وكان الشقيقان األمري جالدت بدرخان و األمري 
كامريان بدرخان ميثالن الطرف الكردي وقد حرضا من حلب إىل أنحاء »رسوج« و«عنتاب«  ويف شهر 
أيلول من عام 1919م يقصدان »مالطيا« وكان أكرم جميل باشا قد اتصل بهام قبل مغادرتهام حلب. 
ويبدو أن عدداً كبرياً من أعضاء جمعية »تقدم )ازدهار( كردستان« قد التقوا يف »مالطيا« لتنظيم 
التحرك الكردي)20( وكان عبدالرحيم رحمي الهكاري أحد أولئك الذين وصلوا إىل »مالطيا« وكان 

امليجر نويل يتلقى عىل يده دروساً يف اللغة الكردية.
األبجدية  إحداث  إىل  ذريعة  كانت  الزيارة  هذه  أن  هي  التاريخي  الرسد  هذا  من  الغاية  إن 

الالتينية الكردية التي ابتكرها األمري جالدت الذي كتب يف أمر هذه املسألة قائالً:
وكان  »رش��وان«...  عشرية  ديار  إىل  وصلنا  حتى  الجبال  شعاب  بني  نسري  كنا  1919م.  عام  يف 
امليجر نويل االنكليزي مرافقاً لنا. وكان يتقن اللغة الكردية بإحدى اللهجات فرغب أن يتعلم لهجة 
»الشامل« وكان يسعى إىل ذلك ويدّون كل ما يتعلمه. أما أنا فكنت أجمع القصص والحكم واألمثال 
التي اسمعها من أفواه األفراد وأسجلها عىل الورق بالخط العريب وكنت أنا ونويل نعيد النظر اىل ما 
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كتبناه ونقرأ ما كتبنا. فكان هذا الرجل االنكليزي يتلو ما كتبه بكل يرس.. أما أنا فقد كانت قراءيت 
عسرية وبطيئة وكنت أجد مشقة يف التفريق بني )û( و)o( و )î( و)ê( فام علة ذلك؟. لقد كان 

امليجر يستخدم الحروف الالتينية وكنت استعمل الحروف العربية.)21(
عندئذ اتخذت قراراً بإنشاء أبجدية التينية تستجيب لجميع األلفاظ املوجودة يف اللغة الكردية.

ولدى هذا القرار برزت أمام األمري بعض املتاعب ألن األبجدية الالتينية مؤلفة من /26/ستة 
وعرشين حرفاً وهذا العدد من الحروف ال يلبي أغراض الكتابة باللغة الكردية. وهذه هي املرة 

األوىل التي تكتب لغة »هندو-أوربية« من بني مجموعة اللغات اإليرانية باألحرف الالتينية. 
يقول األمري جالدت إنه بدأ الكتابة بالحروف الالتينية فوجد األمر عىل غاية من الوضوح والسهولة 
ولكن بعض الصعوبات اعرتضت سبيله فاضطر لإلستعانة بالحروف الالتينية املركبة )diftong( مثل: 
أخرج  بعد زمن وجيز  أنه  إال  األبجدية..  كان عدد حروف هذه  ندري كم  …(، ال   ،ou، ch، ai(
أبجديته من هيمنة الحروف الالتينية مقتبساً بعض الحروف والرموز اليونانية والروسية املستقلة 
وهكذا أصبحت الكلمة الكردية تقرأ كام تكتب. وهذه األبجدية مؤلفة من /36/ستة وثالثني حرفاً.

يبدو األمري جالدت وهو يف غمرة أعامله يف خالل زهاء ثالثة أعوام كثري االهتامم بقضية هذه 
األبجدية. يف عام 1922م أصدر الكامليون قرار حكم باإلعدام عليه وعىل أخويه- لذلك فقد غادر 
يتابع  وهو  الحقوق  جالدت  األمري  درس  حيث  أملانيا.  إىل  وهاجرا  تركيا  وكامريان  جالدت  األمري 

اهتاممه باألبجدية.
يقول األمري جالدت:

»يف عام 1924م وأنا يف أملانيا أعدت النظر إىل األبجدية وبحثت ودققت يف كل جوانبها فبدا يل 
أن هذه األجناس من الحروف »الالتينية واليونانية والروسية« ال تربطهام وشيجة وليس بينها أّي 
تناغم وهي يف الوقت نفسه تشوه مظهر األبجدية فحذفت ما كان زائداً عن الحاجة واحتفظت 
بحرفني رضوريني مل يكن بد من وجودهام فأصبحت حروف األبجدية /34/أربعة وثالثني حرفاً وعىل 

ذلك استقرت واستقامت.)22(
يف عام 1925م غادر األمري جالدت أملانيا قاصداً الديار املرصية ومن مرص إىل لبنان حيث يقيم 
عمه خليل رامي. الذي كان أحد القوميني البارزين يف ذلك العهد ومن مؤسيس »خويبون«. وكانت 
»خويبون« تتطلع إىل ثورة يف كردستان الشاملية، ولكن بعد إخفاق انتفاضة »آكري« اتضح لها أنها 

عاجزة عن تحقيق ذلك الهدف.
كان لألحداث التي جرت يف خالل أعوام 1925-1930م أثر كبري يف نفس األمري جالدت، فبدأ بعد 

هذا التاريخ يلقي جل اهتاممه عىل مسائل اللغة وحل معضالتها »يف اللهجة الكرمانجية«.
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يلتقيان  الجنوبية«  كردستان  »من  وهبي  توفيق  املعروف  الكبري  واللغوي  جالدت  األمري  كان 
يف سورية لتفادي النواقص والخلل يف اللهجة الكرمانجية والسورانیة والتقريب بينهام ويتباحثان 
العراق قبل أن تثمر  اللهجتني. ولكن توفيق وهبي عاد إىل  لوضع أبجدية التينية مشرتكة لهاتني 

هذه الجهود.
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