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زمانوهکبهشێکلهکێشهکان
)بهکارهێنانیزمانوهکئامرازێک،بۆپێناسهی
دروستکراویئایینیونهتهوهیی(

شاسوارهەرشەمی
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بابهتی له پەیوەندییەکۆمەاڵیەتییەکان، بەزمان،ههروەکو دەربڕین زمانو
هونەرووێژە،ئایین،سیاسەتوپەروەردە...وتاد،بەشێکیسەرخانیکۆمەڵ
کۆمهڵگا ناو سهرخانی دیاردهیهکی به که ئ��هوهش س��هرهڕای زم��ان، پێکدێنێ.
دادهندرێت،بهاڵمبەوەلەدیاردەکانیدیسهرهوهجیادەبێتەوە،کەخستنهگهڕ
لهسهرهوهدا که دیاردانەی، ئەم نزیکەیسەرجەم دەربڕینی و بهکارخستن و
ناومانبردن،بهبێبهکارهێنانیوهستایانهوزانایانهیزمان،بهسهرکهوتوویی
نهستوخوستو ئەوەزمانەکەمرۆڤ،هەستو نابن. باشیمهیسهر به و
ویستیخۆی،پێدهردهبڕێتوڕادەگەیەنێت.بۆیەهەرلەکۆنەوە،مرۆڤڕۆڵی
گەالنی میللی ناسنامەی سەرەکیەکانی، هەرە پایە لە یەکێ بە و زانیوە زمانی
داناوە.مێژووبەبەڵگەبۆمانیسەلماندوه،کهڕۆڵیزمان،لەپاراستنیقەوارەی
میللەتاندا،هەردەملەڕۆڵیخاکوئاینودیاردەکانیدیپێکهێنەریسەرخانی

کۆمەڵ،گرنگتربووە.
مهبهستی س��هرهوه. گرنگانهی بابهته ئهو ناو ناچینه پتر گوتارهماندا، لهم ئێمه
سهرهکیمنلێرهدائهوهیه،کهئهوهدهربخهمچۆنلهسهردهمیئێستاوهاوچهرخماندا،
دهستهاڵتدارانوڕۆشنبیرانیههندێکواڵتوکۆمهڵگا،بۆزهقترکردنهوهیپێناسهی
ئایینیونهتهوایهتی)گهلێک(،وجیاکردنهوهیلهدهوروبهرهکهیخۆیدا،زمانوهک
دهترنجێننه زمان واتا جیاوازییانه. ئهو دهرخستنی دهسکهنهی دهکهنه ئامرازێک،
پوختتر ئهگهرهێشتا نهبووه. ئهرکیزمانخۆی بنهڕهتدا له ناوکێشهیهکهوه،که
بێژم،گهڕیسیاسهتلهزماندهئاڵێنن،بهمهشزمانهکهدهشێوێننولهشاڕێگای
گهشهکردنیئاساییخۆی،وهالیدهنێن.واتازمانلهسهرێکهوهکراوهتهمهقاش
وئامراز،لهسهرهکهیدیشهوه،دهبێتهقوربانی.دیارهمهبهستیشلهوکاره،ههر
ئهوهیهکهپێناسهیهکینوێ،بۆزمانوئاخێوهرانیزمانهکارلێکراوهکهبکهن.زمان
دهکهنهناسنامهیهکیڕووکهشیتازهبۆئاخێوهرانوههڵگرانی.ئهمجۆرهکارکردنه
لهسهرزمانوبهمجۆرهبهکارهێنانوسودوهرگرتنلهزمان،پالنێکیوردنهخشه

بۆداڕێژراویلهپشتهوههنگاوبهههنگاوجێبهجێدهکرێت.
ئهمدیاردهیه،لهههمووشوێنهکاندا،ڕێکوهکویهککۆپینهکراوه.واتاتایبهتمهندی
کێشهکهومێژوویگهشهیکێشهکهوههڵکهوتهیجوگرافیمهڵبهندیکێشهکهو
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هۆکاریدیکارلێکهر،ڕۆڵوئهرکیزمانلهوکێشانهدادهگۆڕێت.بۆئهوهیئهمهبه
باشتردهربخهم،دهمهوێتچهندنمونهیهکبێنمهوهولهههریهکێکیاندا،ڕۆڵیزمان

لهناوکێشهکهدادهربخهم.

هیندییوئوردوو
لەم نموونەی ئاینیی. ملمالنێی قوربانی قۆچی بۆتە زم��ان ب��ووە، وا ج��اری
ئهوهی دوای له هیندستان، موسوڵمانی کەمایەتی ڕووی��دا. هیندستان لە جۆرە
کهوته دهس��ت��هاڵت و موسوڵمان ب��وون��ه و گ��رت هیندستانیان م��هغ��ۆالن ک��ه
شازده، لهسهدهی واڵتە، ئەو بۆ ئینگلیزەکان هاتنی تا موسوڵمانانهوه، دهست
دەستەاڵتداریهەمووهیندستانبوون.دەستەاڵتدارانیموسوڵمان،لهزووهوه،لە
ئۆردویسەربازیدا،سەربازەکانیانفێریخوێندنەوەونووسینیهیندییدەکرد،
بێگومانزمانیهیندیینووسراوبەپیتیعارەبیی.بەمجۆروشێوەنووسینەی
دەگەیەنێت،چونکەشوێنی ئوردوگایسەربازی کە )ئ��وردو(، دەگوت هیندییان
فێربوونیخوێندنەوەیسەربازان،لەوئۆردووانەبووە.کەناسیۆلیزمهێدیهێدی
لهناوهیندۆسەکانتاویسەند،ئەوانیشدهستیانکردبهبهکارهێنانیزمانو
نووسینپێی.هیندۆسهکانیش،وهکموسوڵمانانبههیندییدهیاننووسی،بهاڵم
ئهوانشێوەنووسینیکۆنومێژوویی)سانسکرێتیی(یانزیندووکردەوە،تابۆ
نووسینیزمانیهیندییبهکاربێت.دوایسەربەخۆییهندستانلەساڵی1947ز،
کەمایەتیموسوڵمانلهدیموکراتیهتیدهوڵهتهکهترسیانلێنیشت،چونکهئیدی
ناکهوێتهوه دهستهاڵتیان دی جارێکی ههرگیز و )کهمایهتی( دهبنه ههمیشه بۆ
هاوڕەگەزەکانیان زۆرای��ەت��ی چەپۆکی لەژێر نەیانویست، ئ��هوان وات��ا دهس��ت.
بمێننەوە.موسوڵمانهکان،دوایچهندانشهڕوکێشه،پاکستانیاندروستکرد.
بەمجۆرەلەمساڵەبهدواوە،شێوەنووسینیئوردو،بووبەزمانیئوردو.دیاره
زمانتهنیابهپیتگۆڕین،سهربهخۆنابێتوناتوانێتماڵیخۆیبکات.ئوردو
زمانەکانیپاکستان،بۆقوڵترکردنهوهیجیاوازیزمان،لەو50ساڵەیڕابردوودا،
بەردەوامهەوڵیانداوە،وشەگەلێکلەفارسییوعارەبییوەرگرن،دیارهبۆپتر
ههمان تووشی زمانەکانیش، هیندیی هیندیی. لە بووه ئوردو دوورخستنەوەی
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نهخۆشیزمانجیاکردنهوههاتن.ئهوانیشلهدوایسهربهخۆییهیندستانهوهتا
ئێستا،هەمیشەزمانەکەیانبەوشەوتێرمیسانسکرێتییکۆن،دەوڵەمەنددەکەن.

بەمەشدووشێوەنووسینەکە،ڕۆژبەڕۆژپترلێکتردەترازێن.

زمانەکانیسێربۆ-کراواتیی
ئهمکێشهوڕووداوهی،کهلهنێوانپاکستانوهیندستانهاتهکایهوهوتێیدا
بواری برینهکانی،هێشتا بووهقوربانیوگهواهیکێشهکهوههڵگریشوێن زمان
دووپاتبوونهوهیههیه.هەمانشتجارێکیدی،لهمسهردهمهوبهبهرچاوی
بۆسنییەکان ه��هروهک سێربەکان، ڕووی���دا. بالکان لە ب���وارهدا، ل��هو لێکۆڵهر منی
زمانه به جار زۆر دەدوێ��ن. هاوب��ەش زمانی یەک بە هەموویان وکرواتییەکانیش،
هاوبهشهکهدهگوترازمانی)سێربۆکرواتیی(.واڵتیسێربان،دووجارتووشیدابهش
بوونیفهرههنگیوئایینیهاتووه.دوایدابهشبوونیکلێسایمهسیحی،سنوری
و بێزهنتیی ڕۆمی لهگهڵ پاپ، کاتۆلیکی دهستهاڵتی و ڕۆم ئیمپراتۆریهتی نێوان
سێربانی تێدهپهڕی. سێرباندا خاکی ناو به پاتریارک، ئهرتهدۆکسی دهستهاڵتی
که دیش ئهوانهی کروات. دهگوترێت پێیان و کاتۆلیک بوونه ڤاتیکان دهستی ژێر
سێربن،بوونهئهرتهدۆکس.دواتریشکهتورکانیعوسمانیناوچهکهیانداگیرکرد،
ئیدی بۆسنیی. یان بۆشناک، موسوڵمانی بوونه سێربستان، بۆشناکی ناوچهیهکی
سێربەکان،وهکههمووگهلهئهرتهدۆکسیهکانیدهوروبهریان،بۆنووسینیزمانی
سێربیی،پیتیکیریلییبەکاردێنن.کرواتهکان،بۆنووسینیههمانزمان،پیتیالتینیی
پیتی بە زمان، هەمان بۆسنییەکانیش پێدهکرێت. کاری ڤاتیکان له که دێنن، بهکار
التینییدەنووسنەوە.لهمچهندساڵهیڕابردوودا،کاربهدهستانیبۆسنیا،واخەریکن
و ئایین جیاوازی کردنهوهی زهقتر بۆ واتا بەکاردێنن. بۆسنیی(ش )زمانی تێرمی
و کێشهیهوه ئهو ناو بینهقاقاخستۆته تا زمانیان نهتهوهیی، جیاوازی بۆ گۆڕینی

خەریکنوشەوتێرملەزمانیتورکییەوەدەخەنەناوزمانیان.

زمانیفەرەنسی،زمانیکولتوریبەرزومیراتگریکێشەکان
زمانی زمانه. نێونەتەوەیی قەیرانی زیندووی نمونەیەکی فەرەنسیی، زمانی
فەرەنسییخۆی،لەسەرەتاوەزاراوەیەکیزمانیکەونارایالتینییبووە،ئەوزمانە



11 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

بە بوو گێرمانیی، گالی زمانی لهگهڵ بوونی تێکهڵ به کردوو گەشەی بەرە بەرە
زمانیکریۆلیالتینیی.سەرەنجاموەکوزمانێکیسەربەخۆتەکانیپێدرا.شۆرشی
فەرەنسییلە14/تەموزی1787،هەزارانشەیدایلەئەوروپا،بۆفەرەنساوفهرههنگ
وزمانەکەیپەیداکرد.لەسەدەیهەژدەیزاینیدا،زمانیفەرەنسییبووەزمانی
و دیپلۆماتی زمانی بە بوو دوات��ر ئەوروپا. دەستەاڵتدارەکانی بنەماڵە له زۆرێ��ک

نێودهوڵهتی.ئەوکاتەزمانەکەلەچڵەپۆپەیپەلوپۆدابوو.
لەسەدەینۆزدەدا،ئینگلیزەکانبەهۆیتوانایهێزیدەریاییان،بەهەمووالیەکی
دنیاداباڵوبوونەوه.ئەوانبۆباڵوکردنەوەیخێرایزمانەکەیان،ڕێکئاوەژوبیریان
جیاتی لە جواڵنەوە. فەرەنسییەکان پێچەوانەی بە زمانهوه، ب��ارهی له و ک��ردهوه
ئەوەیلەگەڵجیهانیدیپلۆماتوبنەماڵەدەستەاڵتدارەکانخەریکبن،ڕاستەوخۆ
چوونەناوکۆمەاڵنیخەڵکیواڵتەکۆڵۆنییەکان.ئهوانههربۆزۆرترئاسانکاریش،
دی خهڵکانی بۆ ئینگلیزییان، سادهی زمانێکی واتا کرد. پیادە پیدگینیان شێوازی
زمانجیاداتاشی.زۆرینەبرد،زمانیئینگلیزییجێگایبەفەرەنسییلێژکرد.لە
سەدەیبیستویەکەمدا،زمانیئینگلیزیی،بێهیچڕکەبەریهک،بۆتەزمانیهاوبەشی

نێونەتەوەیی،لەسەرگۆیزەویدا.
کەوتۆتە فەرەنسایە، کە دا، خۆیشی سەختی پێگەی ناو لە فەرەنسیی، زمانی
هەژدەوە بەسەدەی هێشتاخەون فەرەنسییەکان، کەچی ئینگلیزیی، پەالماری بەر
دەبینن.ئهوانبۆئەومەبەستەشیان،لەچەندانبەرەلەشەڕن،بۆپاراستنیپێگه
وسەنگەرەکانیزمانیفەرەنسیی.دهبینینلەسەرئاستیناوچەییونێونەتەوەیی
زمانی ئەگەر بێنن، بەکار ڤیتۆ ئامادەن بڕیارێک، و هەرکار بۆ فەرەنسییەکان دا،
فەرەنسییوەکئینگلیزییسەودایلەگەڵدانەکرێت.تەنانەتڕێگانادەنکەسێکببێ

بەسکرتێرینەتەوەیەگکرتوەکانیش،گەرنەتوانێبەفەرەنسییبدوێت.
فرانکفۆنی( )واڵتانی بەناوی بەرینی و پان ڕێکخراوێکی فەرەنسا، حکومەتی
زمانی دەدەن ڕێگا کە دەک��ات، خ��ەرج واڵتانە لەو زۆر پارەیەکی و دام��ەزران��دوە
فەرەنسییتێدابخوێندرێت.ئەوڕێکخراوەیە،هەمووئەوواڵتانەیلەخۆگرتووە،کە
ڕۆژێلەڕۆژان،کۆلۆنیفەرەنسییەکانبوون.دامەزراوەفەرەنسییەکان،النیکهم،
لەقەیرانوکێشەیزمانیی،دووواڵتداخۆیانتێوەگالندوە،کەجێیخۆیەتیلێرەدا

باسیانبکەین.



زمان و زار12

بەلژیکیدووزمانە
کێشەینێوانزمانان،زۆرجاران،ڕووەکەیدیکێشەینەتەوایەتییە،لەواڵتێکی
لەناوسنورییەک نەتەوەدا.ئەمکێشەیە،بەشێوەیدیجۆراوجۆریش،چ فرە
دەوڵەتدابێت،یاخودلەسەرئاستیڕێکخراویناوچەییونێونەتەوەیی،سەردەردێنێ.
گەلی دوو سەرەتا س��ەرە، لە بەلجیکای دەوڵەتی ئەمڕۆ کە بچووکەی، خاکە ئەو
هاوسێیتیادادەژیا،بەدووزمانیجیا،بەاڵمهاومەزەب.فالمەکان)فالندەرەکان(،
ژمارەیان کە ڤالۆنەکانیش، و باکور لە دەدوێ��ن، هۆڵەندی باشوری زارێکی بە کە
کەمترەولەخوارودادهنیشن،بەزارێکیفەرەنسییدەدوێن.لەسەدەکانیڕابردوو،
کاتێککەگەالنیباکوریئەوروپا،مەزەبیانلەکاتولیکیەوەبۆپرۆتستانتییگۆڕی،
هۆڵەندییەکان، فالمە هەڵگیرسا. مەزەبەکە دوو الیهنگرانی نێوان لە ئایینی شەڕی
مهزههبیپرۆتستانتیاننەپەژراند،بەپێچەوانەیزۆرینەیهاوزمانەکانیانلەهۆڵەندا.
ڤالۆنەکانیهاوسێیباشوریان،کەکاتۆلیکبوون،کەوتنەپشتگیریفالمەکان.دوای
لەساڵی ئەوروپییەکان، کۆتاییدا لە ناوچەکەدا، بەسەر ئالوگۆڕیسیاسی چەندان
1830ز،پەژراندیانکەبەلجیکاسەربەخۆبێت.ئەوسەردەمە،زمانیفەرەنسییلە
چڵەپۆپەبوو.هەمووئەوروپییەکخەونیبەوەدەدیت،بەوزمانەیچینیسەرەوە
بدوێت.ئەمەوایکرد،بێهیچگیروگرفتێک،زمانیفەرەنسیی،ببێبەزمانیدیوانیی
ئ��ەوەش،کەفالمەهۆڵهندیزمانهکان بەلجیک،س��ەرەڕای دام��هزراوی تازه واڵتی

زۆرینەبوون.
برۆکسلیپایتەخت،دەکەوێتەناوخاکیفالمەکان،بەاڵمچونکەشارهکهناوەندی
دەستەاڵتوئۆرگانەکانیفهرمانڕهواییبوو،بهتێپهڕبوونیکات،ژمارەیەکیزۆر
ڤالۆنیفەرەنسیییزمانیشلەبرۆکسلنیشتەجێبوون.زۆرێکلەفالمەکانیش،لە
زمانی فەرەنسییی چونکه فەرەنسیی، بووە زمانیان درێ��ژدا، و دوور پرۆسەیەکی
خوێندنوپهروهردهوزمانیبهڕێوهبردنوکاردهستکهوتنیشبوو.بەمجۆرە،
لە زمانن. فەرەنسیی برۆکسل زۆرینەیخەڵکی بیندرا، و پێکرا ههستی که کاتێک
گەرمەیشەڕییەکەمیجیهاندا،گۆڕانیگهورهناوچهکهیههژاند.دوایئهوهبوو
کهفالمەکانوهئاگاهاتنوکەوتنەداواکردنیبهیەکسانیههڵسوکهوتکردنلهگهڵ
لەسااڵنی پێدرا. دەنگدانیان مافی هاوواڵتیان کە بوو، کاتێک ئەمە زمان. ههردوو
سیسهدهیڕابردوو،بەگۆڕینیدەستوریدهوڵهت،هەردووزمانیهۆڵەندییو
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فەرەنسیی،بەیەکسانداندران.هەروەهاسەرجەمواڵتەکە،بەسەرشارەوانیجۆراو
جۆریتاکزماندابەشکرا.هەرشارەوانەیەکبۆیهەبووسنوریخۆیدەستکاری
هێشتا کات، ئەو هات. دەوروبەریدا ناوچەکانی زمانی بەسەر گۆڕان ئەگەر بکات،
خۆیان زمانی فالمەکان، لە زۆر بوو. بەرزتر پایەی خەڵک فەرەنسییالی زمانی
دەگۆڕیوبهمهشنهکههردهبوونهفەرەنسییزمان،بهڵکوبهگوێرهیدهستوری
نوێ،ئهوانناوچەکەشیاندەخستەسەرشارەوانییەفەرەنسییزمانەکانیهاوسێیان.
دیارهئهمبهندهیدهستوربهزیانیفالمهکانتهواودهبوو.هاوکاتولهگهرمهی
باکوری دیت. بهخۆوه پیشهسازی تهکانێکی واڵتهکه زمانان، کێشمهکێشمهی ئهم
بهلجیک،بههۆیبوونیبهندهریئاوی،بووهچهقیئهمتهکانهئابورییه.بەهۆی
دامەزراندنیپیشەسازیقورسلەکەنارەکانیدەریا،ژمارەیەکفالمیدانیشتوانی
ناوچهکه،دەوڵەمەندبوون.چینیناوەندودەوڵەمەندیفالم،بهههمووتوانایئابوری
خۆیانهوه،کەوتنەبەرگریکردنلەزمانوخاکیخۆیان.ئهوهبووکهلەسااڵنی
شەستەوە،دیساندەستوریانگۆڕی.بهگوێرهیدهستوریتازهولهسهرداخوازی
فالمهکان،چیترهەرشارەوانییەک،گهربیەوێت،بههیچبیانویهکناتوانێتسنوری
خۆیفراوانتربکات.هاوکاتباریشاریبرۆکسلیش،بهیاسایهکیهکالییکرایهوه.
سهرهڕای دان��درا، یەکسان زمانەی دوو شارێکی بە برۆکسل، شارەوانی سنوری
ئهوهشکه85%یدانیشتوانیشارەکە،بەفەرەنسییدەدوێن.ئهمیاسایانهههمووی
زمانەکان، فەرەنسیی دهکرا، چ��اوهڕوان وهک بۆیه تێپهڕاندران، زۆرینه دهنگی به
ڕادهیهک تا توانی فهرهنسا تازانهدا. یاسا ئهم دژی له ناڕەزایی دەربڕینی کەوتنە
دهوڵهته، ئهو پێداگری به که کاتێک بکهوێت، شارهکه زمانانی فەرەنسیی فریای
برۆکسلوهکپایتهختوناوهندیئۆرگانهکانییهکیهتیئهوروپیداندرا.ئهمکاره
تاڕادهیهکیزۆر،پێگهیشارهکهیلهسهرئاستیئهوروپاوجیهانیشبهرزکردهوه،

ههروهکههلێکیزۆریکاریشبۆدانیشتوانهکهیهاتهپێش.
کێشەیزمانلهوواڵتههێشتازۆردوورهلهگهیشتنبهکۆتایی.بارهکهتادێت،
ئاڵۆزتردەبێت.هەمووجارێکیشبەگۆڕینیههندێکبهندیدەستوروئاڵۆزترکردنی
پرۆسەکە،ڕووبەڕوویکێشەکەدەبنەوە.بەگوێرەیدوادەستکاریکردنیدەستور،
وەکو ژمارەیان زم��ان، فەرەنسیی وەزیرانی حکومەتێکدا، هەر کابینهی لە دەبێت
نێوان لەشارەوانییەکانیسەرسنوری ئێستاش تا بێت. وەزیرانیهۆڵەندیزمان
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هەردوونەتەوە،کێشەیجۆراوجۆردروستدەبێت.بێباوەڕییلەنێوانهەردوو
لە پارتەسیاسییەگرنگەکان،پشت لەسااڵنیحەفتاوە،هەموو نەتەوە،وایکردکە
ئایدیۆلۆژیابکەنوببنبەدووبەش:پارتیهۆڵەندییزمانانوپارتیفەرەنسیی
زمانان.هەموودامودەزگاودامەزراوەکۆمەاڵیەتیەکانیواڵتیش،دۆڵێکیقوڵیزمان،
لێکیانجیادەکاتەوە.بەرەنجامیئەمپرۆسەیەبەوەگەیشتووە،کەبەلجیکیایبچوک،
بەلجیکیای لە دەبێت. کزتر دێ تا ناوەندیش، دەستەاڵتی و فیدراڵی واڵتێکی بۆتە
ئەمڕۆدا،57%یدانیشتوانفالمییهۆڵەندیین.47%ڤالۆنیفەرەنسیین،کەنزیکەی

15%یانلەبرۆکسلدەژین.هەروەها1%لههاوواڵتیانیشزمانیانئەڵمانییە.
یهکێکلهکێشهههرهئاڵۆزهکانیئێستایبهلجیک،پێکهێنانیکابینهیحکومهته،
لهدوایههرههڵبژاردنێک.بهگوێرهیدهستور،دهبێوهزیرهفەرەنسیییزمانهکان
وهۆلهندیزمانهکان،ژمارهیانوهکویهکبێت،واتاپێکهوهههڵکردنوکارکردنی
ههردووال،لهسهروویلێکنزیکیئایدیۆلۆژییهووهککارێکیناچاریوایه.جاری
وابووه،کهچهندانمانگواڵتهکهبێحکومهتماوهتهوه،چونکهپارتهکانیبراوهی

ههردووگهل،نهیانتوانیوهلهسهردانانیوهزیرهکانڕێکبکهون.

کەنەدا،لەنێواندووزمانیناکۆک
فەرەنسییەکانپێشئینگلیزەکان،چوونهئهوواڵتهوکۆڵۆنیانلەکەنەدایئەمڕۆ
دامەزراند.دواترئینگلیزەکانتێیدازاڵوبااڵدهستبوون.ئینگلیزەکانهەرلەساڵی
1774زایینیهوه،گەرەنتیانبەفەرەنسییزمانانیکەنەدادا،کەزمانیان،لهناوچهکانی
فێرکردن بوارهکانی لە هەیە بۆیان واتا دەمێنێتەوە. فێرمی و دیوانیی بە خۆیاندا،
وڕاپەراندنیکاریدەوڵەتییدابەکاریبێنن.ئەمڕۆلە60%یخەڵکیکەنەدا،زمانیان
ئینگلیزییە.فەرەنسییزمانانیش27%یدانیشتوانیواڵتهکهپێکدێنن.فەرەنسییەکان
زۆربەتوندیدەستیانبەزمانەکەیانەوەگرتووەودەیپارێزن،بەاڵمزمانیئینگلیزیی،
ئینگلیزیی دهردێنێت. فەرەنسیی پێی ژێر له بهڕ و دایه پهرهسهندن له بەخێرایی
ئەوەی ب��ەهۆی واڵتهکه. ئابووری و ب��ازاڕ زمانی بە ب��ووه ڕکهبهریهک، هیچ بێ
به و دڵکێش دەزگا یەکگرتووەکانە، واڵتە وەک بەهێزی واڵتێکی هاوسێی کەنەدا
برهوهکانیڕاگەیاندنیئەمەریکا،بهئاسانیدهگهنهههمووماڵێکیکهنهدی.ئهمدهزگا
گۆڤار، و ڕۆژنامه ئینتهرنێت، هێڵهکانی تهلهفزیۆنی، )کهنالی ڕاگهیاندن گهورانهی
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فیلمهکانیهۆلیودو...(،هاندەرێکیگەورەن،بۆپاڵپشتیکردنیزمانیئینگلیزییله
ناوفەرەنسیییزمانهکانیکهنهدا.هەروەکواڵتیکهنهدا،یهکێکهلهوواڵتانهیکه
بهئاسانیپهنابهرانوهردهگرێت،بۆپڕکردنهوهیکهمیدهستیکار.واتاواڵتهکه،
سااڵنەپەنابەروکۆچکردوویەکیزۆروەردەگرێ.نزیکەیهەمووئەوانەیدێنهناو
واڵتهکه،زمانیئینگلیزییهەڵدەبژێرنبۆفێربوونوبهکارهێنانی.ئەمبرهوهگهورهی
زمانهکهلهناوپهنابهران،پەرەسەندنێکهکهکەنەدییەفەرەنسییەکاندەترسێنێ.ئێستا
فەرەنسییزمانەکان،تەنیالەههرێمیکیوبیکوشاریگهورهیمۆنتریالزۆرینەن.
جیا کهنهدا له کیوبیک ئ��ەوەی بۆ هەی��ە، چڕ ڕامیاری هەوڵێکی که ساڵێکه چهند
بکرێتهوهوببێتبەدەوڵتێکیسەربەخۆ.حکومەتیناوەندی،بەگوێرەیدەستوری
دهوڵهتهکه،سەودایوەکیەک،لەگەڵهەردووزمانیئینگلیزییوفەرەنسییدەکات.
هەمووڕاگەیاندنێکیدیوانییوفێرمیی،بەهەردووزمانباڵودەکرێتەوە.ئەندامانی
فەرەنسییزمانیپەرلەمان،لهدانیشتنهکانیپهرلهماندا،بەفەرەنسییدەدوێن.دادگای
ناوەندیدووزمانەیەو...تادوایی.کەچیهەمووئەمانەش،دڵنیاییبەفەرەنسیی
هەموو هەیەتی، کە فەرهەنگەجیهانیەی بەو ئینگلیزیی، زمانی نابەخشێت. زمانان
لهو فەرەنسیی زمانی یانسبەی، بێت ئەمڕۆ بۆیە دەکات، کێش بۆخۆی کەسێک

گۆشهقهتیسماوهیدا،بۆڕدەخوات.

زمانیکۆریاییودابەشبوونیسیاسییانەی
و ناسنامه دروستکردنی کێشهی له زمان، تێوهگاڵندنی دیاری دی نمونهیهکی
لهگهڵ کۆریاکان ه��هردوو شهڕی سهرهنجامهکانی دوای بۆ ڕووک��هش، پێناسهی

یهکدیدهگهڕێتهوه.
ملیۆنیان نزیکهی80ملیۆنکهسه،که50 دایکییوڕۆژان��ەی کۆریایی:زمانی
لهکۆریایخوارودهژین.نیوهیانلهسیئۆلودهوروبهریدانیشتهجێن.لهکۆریای
زلهێزی دوو نێوان کهوتۆته کۆنهوه له ههر واڵتهکه دهژی��ن. ملیۆن 25 باکوریش

ناوچهکه،کهچینوژاپۆنن.
تائێستاڕووننهبۆتهوهکهئاخۆزمانیکۆریایی،سهربهخۆیه،یانوهکههندێک
پێیانوایهسهربهخێزانهزمانیئالتاییه،واتاخزمایهتیلهگهڵمهغۆلییوتورکییو
...ههیه.تاسهدهیپازده،زمانهکهبهنیشانهکانیچینییدهنووسرا.دوایئهوهشێوه
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نووسینیپێکهوهنووساوی)ههنگول(،شانبهشانیچینییبهکارهاتووه.کاریگهری
فهرههنگیچینییلهزمانهکهدازۆرقوڵه.نزیکهیدوولهسێوشهیکۆریایی،ڕهگی
وشهیچینییانههیه.زمانهکهلهشهشزارپێکهاتووه،ههرچهندشارەزایانزاری

دوورگهی)ژێژو(یکۆریایخوارو،بهزمانێکیسهربهخۆدادهنێن.
و فهرههنگی بااڵدهستی دژی له کاردانهوه وهک کۆریی، نهتهوایهتی وشیاری
سیاسیچینییان،سهرهتاکانیدهرکهوت.ژاپۆنیشلهساڵی1910تاکۆتاییجهنگی
دووهمیجیهانیدوورگهکهیگرتوزمانیژاپۆنییبهسهرخهڵکهکهیداسهپاند.
وهککاردانهوهیهکیتوندلهدژیقهدهغهکردنیزمان،بیرۆکهیزمانیپهتیکۆریی
چهکهرهیکرد.ژمارهیهکزمانزانیکۆریی،کاتیخۆیانبهدۆزینهوهیڕێگاچاره
بۆکێشهکانیزمانودهربازکردنی،تەرخانکردبوو،تالهژێرکاریگهریههردوو

زمانیچینییوژاپۆنییڕزگاریبکەن.
باشور و باکور بهشی ه��هردوو نێوان له ناوخۆ، جهنگی هاتنی کۆتایی دوای
)1950-1953(،کهبووههۆیگیانلهدهستدانی5ملیۆنکۆریی،زوربهیئهو
زمانزانانه،بههۆیشوێنیژیانیانهوه،کهوتنهبهریباکوریکۆریاوه،کهنزیکهی50
ساڵ،لهالیهنکیمئیلسونگیدیکتاتۆرهوهفهرمانڕهواییدهکراوئێستاشدهوڵهته

کۆمۆنیستهکهی،بهمیراتبۆکوڕوکوڕهزاکانیبهجێهێشتووه.
کۆرییهکانیباشور،بهههمووتوانایانهوهکهوتنهدیسانبنیاتنانهوهیواڵتهکهیان
پیشهسازی کۆمهڵگایهکی بۆ ه��هژارهوه، کشتوکاڵی کۆمهڵگایهکی له گواستنهوهی و
دهوڵهمەندوگهوره.ئهوانبهیارمهتیواڵتهیهکگرتووهکانیئهمهریکا،لهمکارهیاندا
سهرکهوتن.سامسونگوهوندای،نمونهیدیاریئهوپێشکهوتنانهیانن.کۆریایباکور،
بووهواڵتێکیدهورهگیراووتهلبهندکراویپۆلیسیی،کهتائێستاههزارانکهسیتێتدا
لهبرسانمردوون.ئهوهیکهمندهمهوێتپێداگریلەسەربکهم،ئهوڕووداوانهنکه

دهکهونهدوایئهوپاشخانهوه،کهبۆپترلێتێگهیشتن،لهسهرهوهلێیدواوم.
زمانیانهوه بهسهر وا که برینانهن ئهو باشور، کۆریای سهرکهوتنانهی ئهو باجی
لهمانهوهیکاریگهرییهکانیپێشوویچینییوژاپۆنیی، بهشه،جگه ئهو دیاره.زمانی
وهرگرتنیوشهگهلێکیزۆریئینگلیزییشیهاتۆتهسهر.الیهنگرانیزمانیپهتیلهباکور،
سهرهڕایسهختیهکانیژیانیش،بهردهوامبوونلهبانگهشهیبهپهتیکردنیزمان.ئهم
دیکتاتۆرانهی خواستی لهگهڵ هاتهوه جووت ڕێکهوت به باکور، زمانزانانی ههڵمهتهی
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پێناسهی بکاته ئایدیۆلۆژی، جیاکهرهوی چهمکێکی وهک زمانیش دهیهویست که کیم،
بهکاریبێنێت. باشور دژی له چهکێک وهک و خۆی تازهکهی( )گهله جیاوازیکهرهوهی
یهکهمینجارلەوبەشەیباکور،له1950بڕیاردرا،کهبهکارهێنانیههرنیشانهیهکی
نوسینیچینیی،لهزمانیکۆرییداڕێگاپێنهدراوه.کیمدواتردووپهیامیلهسهرزمانباڵو
کردهوه.یهکهمیانلهساڵی1964بوو،کهتێیدافهرماندهداتبنچینهوبناغهکۆنهکانی
زمانوهکوخۆیانبهێڵدرێنهوه.دیارهمهبهستیئهوهبوو،تازمانلهدهوڵهتهکهیوی
پهیامی دههاتن. زماندا بهسهر باشور له که گۆڕانانهی، ئەو کاریگهری ژێر نهکهوێته
دووهمیشیئاماژهبووبهدهستکردنبهههڵمهتیبهپهتینووسینوسڕینهوهیههموو

ئهووشهچینییوژاپۆنییانهی،کهسهدانساڵبووکهوتبوونهناوزمانیکۆریایی.
ئالێرهبووکهئهرکێکخراسهرزمانکهجگهلهزیانلێدانی،هیچیدیبۆ
خودیزمانهکهتێدانیه،بهاڵمدهستهاڵتدارویستیبهڕێگایبهالڕێدابردنیزمان،
پێناسهیهکینوێبۆمهملهکهتهکهیوخهڵکهکهیناویبکات.دوایدووساڵههوڵی
چڕوخهست،بهههزارانوشهیتازهدروستکراوخرانهناوزمان،کهزۆریان،به
نهندازهیهکناڕێکوناقۆاڵونهگونجاون،هێشتادوایتێپهڕینینیوسهدهش،لهناو

خهڵکیداجێگایاننهبۆتهوه.دیارهزۆروشهیجوانیشدهرکهوتوون.
نوێی ستانداردی زمانێکی واڵتهکهی که ڕایگهیاند، 1966 ساڵی ڕێبهر، کیمی
داهێناوه.ئهوناویلهوزمانهتازهیهناmunhwaeo،مونهوایۆ.دیارهبیانووشی
له که ڕزی��وهی، فیۆداڵییه بۆرژوازییه، ژیانه ئهو ..(( که بوو ئهوه کارهی ئهو بۆ
سیۆلڕهگیداکوتاوه،وایکردووهتاهێشتائهوزمانهکۆرییهی،کهلهوێقسهی
پێدهکرێت،ئهودهنگهشێوهلوتیهیتێدابێت،کهژنانپێیانخۆشه،بۆئیشقبازی
ئینگلیزیی، له ئهوههموووشانهیکه لهوهش، بێنن....جگه بهکاری پیاواندا لهگهڵ
ژاپۆنییوچینییوهرگیراونوبوونهتهپێکهێنهرینیوهیوشهیزمانیلهسیۆل
بهکارهاتوو،زمانیکۆرییکردۆتهزمانێکیئاوێتهوتێکهڵ.بۆیهدهبێتزمانیله
پیۆنگیانگبهکارهاتووببێتهزمانیستانداردیکۆریی،چونکهئهمزمانهیهکهله

پایتهختیشۆڕشگێڕیئێمهداقسهیپێدهکرێت.((.
ئاراستهیهکی به زهقه، سیاسی پهیامێکی ههڵگری که لهوهی جگه تازه، زمانی
به بناغهوه، له زمانهکه بڵێین، دهتوانین پێدراوه. گهشهی سهربهخۆش و جیاواز

کۆنهپارێزیماوهتهوهوبنهچهکانینهگۆڕاون.
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ئهوگۆڕانکارییهزمانییانهیباکور،کهدوونهوهیکۆرییپێپهروهردهکراوه،
کێشهیزۆریلێکتێگهیشتنیلهنێوانهاوزمانانیباشوروباکوردروستکردووه.
ئهوبیستههزارکۆریاییانهی،کهخۆیانلهسنورهکانیمهرگدهربازکردووهو
توانیویانهبگهنهکۆریایباشور،ههموویانتووشیسهرسوڕمانیگهورههاتوون،
کهچۆنناتواننلهشوێنیتازهیاندا،بهئاسانیلهگهڵهاوزمانانیانبدوێن.ههروهک
زمانبۆئهوان،وهکبۆیهیفسفۆریلێهاتووهوبچنهههرشوێنێک،بهئاسانی

دهناسرێنهوه.
منخوێندکارێکیئامادهییمههیهبهناویLeeHoon،لییهوون،کهماوهیهکی
زۆرنییهلهباکوریکۆریاههاڵتووهولهسویدگیرساوهتهوه.بۆزانیاریپترلهسهر
کێشهیزمان،ڕۆژی14-03-2014لهگهڵیدانیشتم.یهکهمپرسیارمئهوهبوو،
کهچۆنهنهیویستووهبچێتهکۆریایباشوروهاتۆتهئێره؟وهاڵمهکهیڕوونبوو.
گوتیکهئێمهبههۆیکێشهیزمانونهشارهزاییمانلهزۆربواریدیکاروژیان،
بهبهراوردلهگهڵباشورییهکان،ههروههاجیاوازیگهورهیئاستیژیان،ههمیشه
ههروهک کهمتره. کارمان موچهی دهکرێین. دووسهیر پله هاوواڵتی وهک لهوێ،
ههمیشهگومانیئهوهشمانلهسهره،کهبهسیخوڕینێردرابینهئهوێوجێیمتمانهی
کاربهدهستاننین.هاوکاتناوێرینخۆمانئاشکرابکهینوبهناسنامهیڕاستهقینهی
خۆماندهربکهوین،تابتوانینبهرگریلهمافهکانمانبکهین،نهوهکائاشکرابینکه
کێین!.نزیکهیههمووئهوانهیچوونهتهباشور،ناویخۆیانگۆڕیوه،تاسیخوڕانی

باکورنهیانناسنهوه،دهناههمووکهسوکارمانلهباکورگولڵهباراندهکرێن.
که دێنن، بهکار زۆر ئهوانوشهگهلێکی که لهوهی لییهوون،جگه گوتهی به
زاڵی بههۆی باکور، له که ههن دیش زۆروشهی دیسان نهناسراون، باشور له
ئایدۆلۆژیا،واتایدیانوهرگرتووهولهباشورههربهواتاکۆنهکانیانبهکاردێن،که
بۆئێمهدهبێتهسهرلێشێواویهکیزۆر.جیاوازییهکیدی،بهقسهیئهوئهوهیه،کهله
زمانیباکور،قسهکهربێپێشهکیوبهزمانێکیڕاستهوخۆووشکدهدوێت،کهچی
لهباشورزمانناسکبۆتهوهوپڕهلهدهربڕینیشارستانیانهوناسکیڕهوانبێژی،
کهئێمهپێیڕانههاتووین.دیارهئهوههموووشهوزاراوانهش،کهلهئینگلیزییو
زمانانیدیوهرگیراونوبوونهتهبهشێکلهزمانیئاخاوتنیڕۆژانهیباشورییان،

بۆئێمهنهناسراون.



زاراوەسازى
لەڕوانگەىزمانەوانییەوە

پ.د.وریاعومەرئەمین
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وشەکانىزمانجیهانێکىسەربەخۆن،وەککۆمەڵێکىزیندووىچاالکىڕێکوپێک
ڕەفتاردەکەن.هەروشەیێکتیایدابوونەرێکىگیانلەبەرە،لەدایکدەبێ،بەتێپەڕێنى
کاتسیماىدەگۆڕێ،لەگەڵوشەىتردازاوزێدەکاتوهىترىلێدەبێتەوە،
خزمایەتىوهاوڕێیەتىودۆستایەتىلەنێوانیانداپەیدادەبێ)1(.هەنوەکمرۆڤ،
سەرەڕاىنەبوونىپەیوەندیىخزمایەتىلەنێوانیاندا،لێکدەکەن.وشەهەیەجوانەو
هەشەناشیرین،هەیەدڵخۆشوهەشەخەمبار،هەیەگەورەوهەشەبچووک،هەیە

شەرمنوهەشەبێڕووىنەفرەتلێکراو.
وشەکانلەناوخۆیاندادەکەونەکێشەلەگەڵیەکتردا،خۆشەویستىیادژایەتى

لەگەڵیەکتردادەکەن،شوێنىیەکترداگیردەکەن.یارمەتیىیەکتردەدەن.
وشەهەیەباردەکاتوئاوارەدەبێودەچێتەفەرهەنگىزمانانىت،لەوانەیە
دواىماوەیێکبگەڕێتەوەناوکەسوکارىخۆىوهىتریشلەگەڵخۆیدابهێنێ.

هەیەناودەردەکاتودەبێتەجیهانى.
وشەوەکهەرزیندەوەرێکىترتەمەنىهەیە،کورتیادرێژ.هەیەدواىمردنى

هیچئاسەوارێکىنامینێ،هەشەدەکەوێتەمێژووەوەیادەبێبەناوبۆشتىتر.
لەڕێزمانوزمانەوانیداوشەکانىزمانپۆلکراونوبوونەتەچەندبەشێبەپێى
ئەرکەکانیانلەناوڕستەدا.)ناو�ڕاناو�ئاوەڵناو�ئاوەڵکار�پێشبەند�..هتد(بەشە

ئاخاوتنەکاننلەهەمووزماناندا.
زاراوەسەربەپۆلى)ناو(ە.لەمباسەداهەندێتێبینىلەبارەىچەمکىزاراوە

لەڕوانگەىزمانەوانییەوەدەخرێنەڕوو.
زاراوەناوێکەبەگشتىلەیەکوشەداپێکدێت،لەچەمکودەسکەوتێکىزانستى
دەنرێ.مەرجنییەپەیوەندییلەنێوانزاراوەکەوواتاکەىهەبێ.زاراوەپێناسەى
بوارەکەنییە.هەرگیزیشناکرێبوارێکلەوشەیێکداکۆبکرێتەوە.واتاپەیوەندیى)ناو
وناولێنراو()گۆترە(ییەArbitrary،تەنانەتزاراوەهەیەپێچەوانەىواتاکەیەتى)2(.
لەڕووىزمانەوانییەوەگرنگنییەزاراوەکەلەنەژادداچۆنپەیدابووەوچۆن
دانراوە.کەزانایێیابیرمەندێشتێیاچەمکێدادەهێنێیادەدۆزێتەوە،هەرخۆى
زاراوەک��ەىبۆدادەنێ،هەرگیزپرسبەزمانەوانانناکات.ئیترئەوەدەبێبەناو
بۆئەودیاردەوبوارە.دانەرەکەچۆنىدادەنێوابەکاردەهێنرێوکەسدەخڵى
بەسەرەوەنابێولەدەزگازانستییەکانبەوجۆرەتۆماردەکرێوکەسدەسکاریى
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ناکات.هیچزاراوەیێکلەهیچبوارێکىزانستدازمانەوانانداینانێ.داهێنەرەکەخۆى
یابوارەکەىخۆىبۆىدادەنێ.

بەهەزارانزاراوەلەفیزیاوکیمیاوگەردوونناسىوماتماتیکوبزیشکىو
هەربوارێکىترىزانستبەناوىزانایاندانراون)وەکڕیزلێنانێکبۆیان(یابە
ناوىئەوزانایانەىدایانهێناوەوەک)ڤۆڵت�ئەمپێر��فەڕەداى�نیوتن�وهەزارانى
ئ��ەووزەو و زانایێکە ناوى کە )ڤۆڵت( وات��اى نێوان لە پەیوەندیێکهەیە ..چ تر(
Acronym ئەکڕۆنۆمى پێڕەوى بە زاراوە هەزار سەدان دەیگەیێنێ؟ دیاردەیەى
داڕێژراوە.لەمپێڕەوەداپیتىیەکەمىڕیزەوشەیێکلێکدەدرێوزاراوەکەىپێ
lightلەکۆىیەکەمپیتىئەموشانەپێکهاتووە)Laserدادەڕێژرێ.وەکلە:)لێزەر
)Unicefیونیسێفamplificationbystimulatedemissionofradiation
United Nations International پێکهاتووە وشانە ئەم پیتى یەکەم کۆى لە
Children›sEmergencyFun)ئۆپێکOpec(لەکۆىیەکەمپیتىئەموشانە

OrganizationofPetroleumExportingپێکهاتووە
زاراوەهەیەبەڕێکەوتدادەنرێت.

دەگێڕمەوە زاراوەجیهانییەکانوالىخۆمان لە هەندێ چیرۆکىسەرهەڵدانى
وەکنموونەبۆسەلماندنىنەبوونىهیچپەیوەندییێکىڕەمەکىلەنێوانزاراوەوئەو

واتاوچەمکەىدەیگەیێنێ.

١ـزاراوەىگوگڵ
منداڵێکى9سااڵنزاراوەى)گوگڵ(ىداناوە؟

گوگڵکۆمپانیایێکىئەمەریکییەتایبەتەبەبوارىبانگەشەوڕاگەیاندنودەسکەوتنى
زانیارىوناردنىنامەىئەلیکترۆنىبەجیمێلوگەلێخزمەتگوزاریىتر..

و پێیج )الرى ئەمەریکا، – کالیفۆڕنیا – ستانفۆرد زانکۆى خوێندکارى دوو 
سێرجىبڕاین(لەساڵى1996لەژێرناوى)باکڕابBackRub(دایانمەزراند.لە)4

ىئەیلوولى1998(کەوتەکارناوەکەیانگۆڕىبە)گوگڵ(.
هەموو جیهانەوە. زمانانى هەموو ناو کەوتۆتە زاراوەی��ە، جیهانیترین )گوگڵ(
بەکار ڕۆژان��ەدا قسەى و زانست لە جار ملیۆنەها ک��ردووە،ڕۆژى داگیر جیهانى

دەهێنرێ.ئەتیمۆلۆجیایێکىسەیروچێژدارىهەیە..ئەمەشچیرۆکەکەیێتى:
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لە . .پڕۆفیسۆرىبیرکاریىزانکۆىکۆڵۆمبیا )1955�� ئێدوەردکاسنەر)1878
ساڵى1932دابووڕۆژێکیانلەگەڵخوشکەزا9نۆسااڵنەکەى)میڵتونسیرۆتا(لە
باغێکداپیاسەىدەکرد..بەدەمپیاسەکرندابیرىلەزاراوەیێکدەکردەوەدایبنێبۆ
ژمار)یەک�سەدسفرلەپێشى(،هەربۆگاڵتەبەپێکەنینەوەڕووىلەمیلتونکرد
ولێىپرسىتۆچزاراوەیێکپێشنیازدەکەیتبۆژمارە)یەکسەدسفرلەپێشى..(

میلتوندواىنەختێبیرکردنەوەوتى)گوگڵ(وەکوشەیێکىنزیکلەgiglبە
واتاى)پێکەنین(و)دەنگىگڕوگاڵ(ىمنداڵىساوا..کاسنەریەکسەرپەنجەىلە

پەنجەداووتى)Thatisitئەمەخۆیەتى(.
لەساڵى1940داکاسنەرکتێبێکىباڵوکردەوەبەناونیشانى)بیرکارىوئەندێشە
هێنا،. بەکار گوگڵى زاراوەى تێیدا )Mathematics and the Imagination
پاشان ماتماتیکداوەکزاراوەیێکىزانستىچەسپى. بوارى لە )گوگڵ( لەوساکەوە
کاسنەرهەرلە)گۆگڵ(ەوەزاراوەى)گوگڵپلێکس(یدارشتبۆژمارەیێکىگەلێلە

گۆگڵگەورەتر.
گوگللەساڵى1996دابەناوى)باکراب(ەوەسەرىهەڵدا.لە)4ىئەیلوولى
یەکجار و فرەیى بۆ هێمایێک بەگوگڵوەک گ��ۆڕدرا ناوەکەى کار، 1998(خرایە
زۆرىولەڕادەبەدەریىئەوئەرکەمەزنەىئەنجامىدەداتلەڕێکخستنىکۆمەڵێکى
بێپایانلەزانیاریوخستنەبەردەستىهەمووکەسێلەجیهاندالەهەمووکاتێکدا

وپەیوەندیىڕاستەوخۆوهاوکاتلەنێوانهەمووکەسێکىسەرڕووىزەمین.

٢ـکەرەنتین
و پ���ەت���ادارە ى ئ��اژەڵ��ێ��ک( )ی��ا کەسێک داب��ڕان��دن��ى وات���ا ک��ەرەن��ت��ی��ن زاراوەى
دوورخستنەوەیەتىلەخەڵک،نەوەکپەتاکەیانبگوێزرێتەوەکەسانىتروباڵوبێتەوە.
یاشوێنێکپەتاودەردىتێدادەردەکەوێپەرژیندەکرێتاکەستوخنینەکەوێ.
ئیتالییەوەوەرگیراوەquarantagiorniکەواتاى لەزمانى وشەىکەرەنتین
لە چواردەمدا، سەدەى لە )ڤینیس( ناوچەى شێوەزارى لە دەگەیێنێت. شەو( )چل
سەردەمىباڵوبوونەوەىپەتاىتاعوونBlackdeath)مردنىڕەش(بەکاردەهێنرا
لەناو دوورەپەرێز پاپۆڕەکان بوو( ڕۆژ 40 )کە ماوەیەى ئەو بۆ زاراویێک وەک
دەریاداڕادەگیرانونەیاندەهێشتنزیککەنارکەونەوەوکەسىلێدابەزێ.دواى
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ئەوچلڕۆژەگەرهیچلەنەفەرەکانتاعوونىلێدەرنەکەوتایە،ئنجاڕێیاندەدرایێ
بێنەکەنارودابەزن.ئەمەوەکزاراوەیێکىبوارىتەندرووستىچووەناوفەڕهەنگى
زانستیىجیهانىوکەوتەزمانەکانىتربەواتاى)جیاکردنەوەودابڕاندنىپەتادار.(

پرسیارەکەلێرەئەمەیە:)چلشەو(لەکوێو)دوورخستنەوە(لەکوێوکۆڕۆنا
لەکوێ؟!؟.

٣ـماوس
ماوسmouseوشەیێکىئینگلیزییە،واتا)مشک(..وەکزاراوەلەئامێرىجووڵە
پێکردنىسەرشاشەىکۆمپیوتەرنراوە.شێوەىوجووڵەپێکردنىلەمشکدەکات.

بەملێکچوونەناویاننا)مشک(.
مشکلەکوێوئەمئامێرەلەکوێ!؟.

٤ـئەمەریکا
لە)3–8–1492( ئیتالىکریستیڤەرکۆڵۆمبوس)1451–1506(، دەریاوانى
بەرەوڕۆژئاواکەوتەڕێبەوئاواتەىبگاتەواڵتىهیندستانتابیکاتبەبەڵگەبۆ
سەلماندنىخڕیىئەرز.لە)12–10–1492(واتادواىحەفتاڕۆژچاوىبەوشکایى
کەوتوواىبۆچووکەگەیشتۆتەهیند.دواىگەشتەکەىکۆڵۆمبسدەریاوانێکى
ترىئیتالىبەناوى)فیسبوچىئەمەریکۆ()1454-��1512(،ئەمیشوەککۆڵۆمبس
بەوئاواتەىلەڕۆژئاواوەبچێتەهیندستان،کەوتەڕێ.گەیشتەئەوشوێنەىکۆڵۆمبس
گەیشتبوویێ..ئەمەریکۆبۆىدەرکەوتکەکۆڵۆمبسهەڵەبوو،ئەوشوێنەهیندستان
نییە،بەڵکوجیهانوکیشوەرێکىترىپێشترپێنەزانراوە.ناوىنا)جیهانىنوێ(.
بەمەبۆچوونەکەىکۆڵۆمبسىڕاستکردەوە.لەساڵى1507دا،جوگرافیناسىئەڵەمانى)
مارتنوۆڵدسیمۆڵەر(خەریتەیێکىنوێىجیهانىنەخشاندشوێنەنوێیەدۆزراوەکەى

خستەسەروناوىنا)ئەمەریکا(.ئیتربەمناوەباڵوبووەوە.

٥ـکۆڵۆمبیا
پاڵ دەخ��ات��ە نوێیە جیهانە ئ��ەم دۆزی��ن��ەوەى مافی جوگڕافى، بیرى م��ێ��ژووى
بڕوایەدا ئەو لەسەر هەر 1506دا ساڵى لە مردنیشى تا چەندە هەر )کۆڵۆمبس(،
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و مەزنى بە داننان وەک بوو.دوایێ هیندستان گەیشتبوویێ ئەوشوێنەى کە بوو
ڕیزلێنانێکبۆى،واڵتىکۆڵۆمبیاوزۆرشوێنىترلەئەمەریکادابەناوىئەمەوەنرا.

6�ئەمەزۆنوزێىئەمەزۆن.
لەئەفسانەیێکىگریکیىکۆنداهاتووە،کەگوایەئەمەزۆنەکانکۆمەڵەئافرەتێکى
لەپیاویاخیبووىجەنگاوەرىجەربەزەبوون،لەچیاکانى)کەپەدۆسیا(ىناوچەى

ئاسیاىبچووک،کەدەکەوێتەتورکیاىئیستا،دەژیان.
کە تەنیا نەدەکەوتن. توخوونیان هەرگیز دابڕاندبوو، پیاوان لە ژنانەخۆیان ئەم
دەیانویستمنداڵیانببێوبۆمەبەستىزاوزێکردنپەیوەندیىخێرایانلەگەڵپیاوانى
یەکسەردەیانکوشت،کچەکانیاندەهێشتەوە، ببایە ئەگەرکوڕیان دەوروبەردەکرد.
وشەى دژەپیاو. و جەنگاوەر و یاخى بە ببن خۆیان وەک دەک��ردن پ��ەروەردەی��ان
)ئەمەزۆن(لەزمانىگریکیداواتاى)بێمەمک(دەگەیێنێ.ئەمناوەیانلێنراوە،چونکە
جەنگاوەرەکانمەمکىالىڕاستىخۆیاندەبڕى،تابتواننبەئاسانىتیروکەوانبەکار
بهێنن.دواىدۆزینەوەىکیشوەرىئەمەریکالەالیەنکۆڵۆمبسەوەلەساڵى1492زدا،
ئەوروپییەکانڕوویانتێکردلەپێناوداگیرکردنوپشکنینەوەودۆزینەوەىسامانە
سرووشتییەزۆروبەپیتەکانىئەمجیهانەنوێیە.هەڵمەتەکانیانزۆربەتوندىبەرگرى
دەکرانلەالیەندانیشتووەڕەسەنەکانەوە.لەسااڵنى)1541و1542(دایەکەمهەڵمەتى
پشکنینەوەبەسەرۆکایەتیى)فڕانسیسکۆدىئۆریالنە(ڕووىکردەئەوشوێنەىئیستا
ڕاکێشا داگیرکەرەکانى ئەوەىسەرنجى ناوبراون. ئەمەزۆن( )زێى و )ئەمەزۆن( بە
ئەوەبووکەئەوجەنگاوەرانەىبەرەنگاریانبوونهەمووژنبوون)وەکئەوانەى

ئەفسانەىئەمەزۆنىگریکى(.لەسەرئەمەئەمشوێنەیانناونا)ئەمەزۆن(.
ئەموشەیەلەڕووىواتاوەبووەوکراوەتەناووزاراوەبۆزۆرشتوالیەنى

ترىکۆمەاڵیەتیىپەیوەندیداربەئافرەتانەوە.
زۆربەىهەرەزۆرىزاراوەکانبەمجۆرەڕێکەوتانەسەریانهەڵداوە.

هەندێنموونەلەچۆنیەتىناونانالىخۆمان.

١ـمهزۆ
مهزۆلهشكرییهكێكبوولهوهرزشەوانهناودارەکانىشارىههولێر،لەبارەى
واتاىناویەوەدەڵێ:كاتێكباوكمسهربازبووه،یهكێكلهبرادهرهكانیخهڵكیسلیمانی
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سلێمانى لە ماڵهوه لهسهردانی جارێکیان دهبێت.. ژووردا لهیهك لهگهلی و دهبێت
دهیخوات هێناوه..كاتێ دیارى بە باوكم بۆ سلیمانیی گهزۆی هەندێ دهگهڕێتهوه،
زۆریبهدڵدهبێتودهڵێتئهمشیرینییهخۆشهناویچیه؟هاورێسلێمانیهكهی
دهلێت)گهزۆ(.باوكملهوكاتهوهبریاریدائهگهرمنداڵیانببێناویبنێتگهزۆ..بهالم
ڕێکەوتکەلهدایكبووملهگهڵبرایهكمبهدوانهییهاتینهدونیا،ناچارناویبرایهكهم

بووبە)گهزۆ(وناویمنیشلەسەرپێڕەوى)گەزۆومەزۆ(بووبه)مهزۆ()1(.

٢ـحەنەفییە
فەرمانڕەواى قاهیرەیە. شارى بەناوبانگى شوێنەوارێکى علی محمد مزگەوتى
میسرىمحمدعلىپاشا)1769��1849ز(لەسااڵنى)1830��1848(لەناوقەاڵى
ئەحمەد سوڵتان مزگەوتى وەک عوسمانى شێوەى لەسەر ئەییوبیدا سەالحەدین
و بۆرى نا بنیات مزگەوتەکەى عەلى( مەحەمەد )پاشا کە نا. ئستەنبول.بنیاتى لە
حەنەفییەىتێدابەکارهێنابۆدەسنوێژشوشتنلەجیاتىمەسینەوجام.زانایانى
مەزهەبى)حەنبەلىوشافعىومالکى(دژىوەستان،گوایەئەمەبیدعەیەپێشترلە

واڵتەئیسالمییەکانشتىوانەبینراوە.هەمووبیدعەیێکیشگومڕایییە.
لەالیەکىترەوەزانایانىمەزهەبى)حەنەفى(بەپێچەوانەوەمەزهەبەکانىتربە
شتێکىئاسایىوباشیاندانا،چونکەبەکارهێنانىئاسانکارییێکىزۆربۆنوێژکەران

دەڕەخسێنێ.لەسەرئەمەبە)حەنەفییە(ناونرا.

٣ـسەموون
سەموونلەسەرەتاىپەنجاکانىسەدەىڕابڕدوودالەشارىبەغدادپەیدابوو.
. بوون ئاوارە وە )جیۆرجيا( لە ئەرمەن دووەمیجیهانەوە،گەلێ بەهۆىجەنگى
لە فڕنێکى یەکەمجار بۆ دەبێ )سایمۆن( ناوى کابرایێک بەغداد. هاتنە بەشێکیان
بەغدادلەگەڕەکىباباالغاکردەوە.بەزمانىجیۆرجىبەمجۆرەنانەیاکولێرەیە
دەڵێن)شووتیسپوورى-)ShotisPuri.دیارەخەڵکەکەزۆرىپێخۆشدەبێ
ولەزۆرشوێنىترفڕنىئەمجۆرەکولێرەیەکرایەوەوزوولەبەغدادوشارەکانى
ترباڵوبووەوە.هەربەناوىکابراىدامەزرێنەر)سایمۆن(بە)نانىسایمۆن(ناوى

دەرکردوپاشانكورتکراوەتەوەوسواوەوبووەبە)سەموون(.
لەبەرئەوەىفڕنەکەىبەبەردبنیاتدەنراناوىنرا)سەممونىبەردى(.
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٤ـگەلىعەلىبەگ
س�هر له دا 1892 س�اڵى لە ب��وو. ئێ�زي�دی�ان میرى گ��هوره ب�هگى ع�هلى می�ر 
دهس�تىس�وڵت�انىع�وس�م�انى،دهستبهس�هردهكرێودهنێررێتهش�ارىمووسل.
لهوێئهفسهرێكىعوس�مانىبهناوى)ع�ومهروههبىپاش�ا(وهزۆرىلێدهكاكهوا
لەئایینىخۆىهەڵبگەڕێتەوەوببێبەموسلمان.می�رعەلىبەگوازلەئایینىخۆى
ناهێنێوس�وورئهبێلهس�هرى.دواىدوومانگمانەوەلهبهندی�خانهدا،بهف�هرمانى
فەرمانڕهوایىئەستەنبوول،ب�ڕی��اردەدرێكهم�ی�روخ�ێ�زانهكهى)می�انخ�اتوون(
ئهن��ادۆڵ، ب�اكوورى ك�اس�ت�انى ناوچهى ڕهوانهى و بخرێن�هوه دوور س�اڵ ش�هش
ئ�ێ�زی�دیهكانابهناوىعهلىبهگىسیواسى .بۆیەلهناو ن�زی�ك)س�ی�واس(بكرێ�ن
بۆ گهڕان�هوهى ڕێى له دەسبەسەرییەکەى، کردنى ت��ەواو دواى ناسرا. و برا ناو
زێ�دىخ�ۆى،لهس�اڵى1913زدا،س�هربازانىدهوڵ��هتىعوس�مانىلهگهرووىگهلى
تاڤگەکەکەمینێکىبۆدادهن�ێ�ن�هوهوكۆت�ای�ىبهژی��انىدەهێنن. ب�هگ،نزیک عهلى

لەوساکەوەناوىئەم)گەلی(و)تاڤگە(یەنرابە)گەلىعەلىبەگ(.

٥-کاتژمێر
کاتژمێرناوىئەوئامێرەیەکە)کات(دەژمێرێوەک)ئاوژمێر(و)کارەباژمێر(
و)ڕۆژژمێر(،لەزمانىئینگلیزیدائەمدووچەمکەجیاکراونەتەوە،)time(بۆکاتەو

)clockوwatch(بۆئامێرەکەیە.
هۆىئەمهەڵەبەکارهێنانەئەنجامىالساییىکردنەوەىزمانىعەرەبییە.ئەوان
)ساعە(بۆهەردوو)کاتوئامێرەکە(بەکاردەهێنن.لەزمانىکوردیدائەمزاراوەیە
سەرەتاوەکناوێیازاراوەیێبۆناونانلەئامێرەکە)ClockیاWatch(داڕێژڕاوە
..پاشانوەکزمانىعەرەبىبۆکاتیشبەکارهێنراوە.چونکەلەزمانىعەرەبیدا
)ساعە(بۆکاتوئامێرەکەیە..کوردیشالساییىئەوانىکردۆتەوەو)کاتژمێر(ى

بۆئامێرەکەوکاتبەکارىهێناوە.
واتاکە پاشان و گەیاندووە کاتى چەمکى ن��ژاددا لە )ساعە( عەرەبیدا زمانى لە
فرەوانبووەوبۆتەناویشبۆئامێرەکە.لەزمانىکوردیدابەپێچەوانەوەیەکەم
جاربۆناونانلەئامێرەکەداڕێژراوەوپاشانبەهەڵەبەواتاىکاتیشبەکارهێنراوە.
کار( ڕەگى + )ناو لە بکەرە(، )ن��اوی کە )کاتژمێر( وشەى داڕشتنى سروشتى
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داڕێژراوە،زۆرئاشکراواتاىئامێرەکەدەگەیێنێ.بەکارهێنانىبۆواتاى)کات(وەک
واتاى بە بەکارهێنانى)کاتژمێر( . )مێش( واتاى بە بهێنرێ بەکار )مێشکوژ( ئەوەیە
)کات(هەڵەیێکىباوەبەزۆرىلەڕاگەیاندابەرچاودەکەوێ.بەمجۆرەدەبێبوترێ

)کاتپێنجىئێوارەیە(نەک)کاتژمێرپێنجىئێوارەیە(.
و )کات( بۆ هێناوە بەکار ى )سەعات( عەرەبیدا زمانى وەک کۆنەوە لە کورد
)ئامێر(ەکە.بەتێپەڕینىکاتسواوەوبۆتە)سات(وبۆتەهاوواتاى)کات(،وەکلە
)ساتێکىخۆش(داولەهەندێدەربڕیندا)ت(یەکەشتواوەتەوەوبۆتە)سا(وەک
لە)لەوساکەوەتۆمدیوە(,)بەڵێئەوسادڵێکمبوو..(.بەمجۆرە)ساعه(شێوە
نژادەکەىخۆىبەتەواوىدۆڕاندووەوکوردێنراوە..بۆپاراستنىزمانەکەمانلە
شێواندنوشێلووبوونباشترینوڕاستترینپێڕەوئەوەیەوازلە)کاتژمێر(بهێنرێ
وەکواتابۆ)کات(وهەر)سەعاتوسات(بەکاربهێنرێ.)کاتژمێر(ەکەشهەربە

واتاىخۆىبەکاربهێنرێواتائامێرىکلتژماردن.
بەگوێرەىوشەى)کاژێر(ەوە..

ناو Blendingبە لەمانە یێکێ . لێکدراو داڕشتنىوشەى بۆ یاساهەن گەلێ
بەشى بەشێکى قرتانى دواى لێکدەدرێ وش��ە دوو پێڕەوە ئ��ەم پێى بە دەب��رێ.
دووەمەمىوشەىیەکەموبەشێکىبەشىیەکەمىوشەىدووەموئنجالێکدەدرێن.
لە)کاتژمێر(دا)ت(کاتو)م(ى)ژمێر(قرتێنراون،)کا��ژێر(یانلێدروست

بووە..
واباوەکەوشەى)کاژێر(بۆکاتتازەداهاتووەلەمیدیاکانەوەبیستراوە.ئەمە
بۆ سەدە. نیو پێش دەگەڕێتەوە مێژووەکەى کۆنە وشەیێکى )کاژێر( نییە. ڕاست

نموونەسەیرىفەرهەنگى)ئەستێرەگەشە(،ل396.

٦ـ)نازناو(یا)ناسناو(
زۆربەىزانکۆکانمانلەنووسراوەکانیانداوئەومامۆستاوتوێژەرانەىباسىپلە
وناسناوىزانستىدەکەنلەجیاتىزاراوەى)ناسناو(،)نازناو(بەکاردەهێنن.ئەمە
هەڵەیێکىباوىزمانییە.)ناسناو(و)نازناو(دوووشەىلێکدراونلەزمانىکوردیدا

دووواتاىجیایانهەیەوبۆدوومەبەستوچەمکىجیابەکاردەهێنرێن..
ن��ازدانو بۆ ناوەیەکە ئ��ەو پێکهاتووە.. ن��او(ەوە )ن��ازو لە )ن��ازن��او( وش��ەى
بۆ ژیکە یا )ژوژو وەک: دەن��رێ، خۆشەویست کەسانى و لەمنداڵ خۆشەویستى
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ژیان(..)کارۆبۆکاروان(..)ترێبۆتارا()بلەبۆئیبراهیم()خولەبۆمحمود(..هتد.
)ناسناو(لە)ناس��ناو(ەوەپێکهاتووە.ئەوناوەیەکەکەسێپێىدەناسرێتکە

لەئەنجامىهەندێهۆکارەوەپێىدەلکێوەک:
1��ناوىپیشە)ئاسنگر��دارتاش�بەقاڵ..(...

2��ناوىخێڵوڕەچەڵەک)هەرکى–دزەیى��خۆشناو....(
3��ناوىگوندوشاروناوچەوواڵت)مەخموورى��بادینى��میسرى..(.
4��پلەىزانستى)پڕۆفیسۆر��دکتۆر�پڕۆفیسۆرىیاریدەر�مامۆستا.(...

عەبە �� لووتفستق قالە �� )حەمەشەڵ وسیما نەساغى و پەککەوتن ��هۆى 5
کەرزل.(...

6��ڕێکەتوهۆىوڕووداو.)کەچەلێف�قوڕاو.(...
زۆرهۆکارىترهەن..

لەزمانىعەرەبیدابۆ)نازناو(،)اسمالدلع(بەکاردەهێنرێ.بۆناسناووپلەى
زانستى)اللقبالعلمی(بەکاردەهێنرێ.ووشەى)کنیە(شهەیەبۆناسناو؟

زمانىئینگلیزیبەرانبەر)نازناو(petnameوبەرانبەر)ناسناو(ئەموشانەى
Surname_Nickname_Familyname--هەیە

بۆپلەىزانستىRankبەکاردەهێنێ.بەمەدەردەکەوێکە)پڕۆفیسۆرومامۆستا
ومامۆستاىیاریدەروپڕۆفیسۆرىیاریدەر..(هەموو)ناسناو(ننەک)نازناو(.

ئەنجاموچەندتێبینییێک:
1�زاراوەناوىبوارێکىزانستییە،لەیەکوشەپێکدێت..پێناسەىبوارەکەنییە،.
هەرگیزبوارێلەوشەیێکداکۆناکرێتەوە.واتاهیچمەرجنییەپەیوەندىلەنێوان

زاراوەوئەوواتایەىدەیگەیێنێهەبێ.
2�زمانەوانانزاراوەکاندانانێن..هیچبنەمایەکىگشتىبۆداڕشتنىزاراوەنییە.

زۆربەىبەڕێکەوتسەرهەڵدەدەنیابواروخاوەنداهێنانەکەدایاندەڕێژن.
3�زاراوەچاکوخراپىنییە.کەدادەنرێدەبێوەکخۆىبەکاربهێنرێ.گۆڕینى
زاراوەزیانبەکاروانىلێکۆڵینەوەىزانستىدەگەیێنىودەیشێوێنێ.بۆنموونەلە
چلوپەنجاکانىسەدەىڕابڕدوودالەبوارىڕێزمانىکوردیدائەمزاراوانەبۆئەم

مەبەستانەبەکاردەهێنران:
Pronounڕاناو�بۆ
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Verbفرمان��بۆ
Presentداهاتوو�بۆ

Letterپیت�بۆ
....وهیتر.

هەندێ پڕ لە نەبوو، هێنانیان بەکار لە کێشەیێک هیچ و چەسپیبوون هەموو
زمانەوانپێشنیازىهیتریانبۆکردن.بۆگونجاندنیانلەگەڵواتاکانیانوبەمجۆرە:

)جێناو(بۆ)ڕاناو(
)کار(بۆ)فرمان(

)ڕانەبردوو(بۆ)داهاتوو(
)تیپ(بۆ)پیت(

شێواند. پێ کوردییان ڕێزمانى شیکردنەوەى ب��وارى ب��وو، ئ��ەوە ئەنجامەکەى
ئیستاشهەردووزاراوەبۆهەمانمەبەستبەکاردەهێنرێن.

4�سەیرلەوەدایە،زمانەوانانمانکەزاراوەدەکەنبەکوردى،هەوڵدەدەنلەگەڵ
واتاکەىبیگونجێنین،کەچىزاراوەکەخۆىلەنژادداهیچپەیوەندیێکىبەچەمکو

واتاکەیەوەنییە)3(
5�کەزاراوەیێکبۆیەکەمجاردادەنرێ..دەبێهەرئەوەبەکاربهێنرێ)چاکبێ
یاخەراببێ(.زاراوەکەبەرەبەرەواتاوچەمکەکەىلێدەنیشێودەبێتەشتێکى

ئاسایى.
6�کەزاراوەدادەنرێلەوانەیەسەرەتاسەیروناقۆاڵبێتەبەرچاو.بەتێپەڕێنى
لە ناقۆاڵیییان، س��ەرەراى هەندێکیان و ناهێنرێن بەکار و ن��اڕۆن هەندێکیان کات

زمانەکەدادەچەسپێنودەکەونەفەڕهەنگىزمانەکە)4(
7�سەبارەتبەزاراوەدانانلەزمانىکوردیداوەکمنبزانمئێمەىکوردهیچ
درابێ ئەنجام ڕووەوە لەم ئەوەى دانابێ. بۆ زاراوەم��ان تا نییە داهێنانێکىخۆمان
وەرگرتنىزاراوەبووەلەزمانانىترەوەوکردنیەتىبەکوردى.ئەمەواىکردووە
زۆرکەسئەمئەرکەئەنجامبداتهەریەکەبەجۆرێ.ئەمدیاردەیەتاڕادەیێکىزۆر،
گەرەالوژێىهێناوەتەکایەوە.بۆنموونەلەبوارىیاساناسیدازیاترلەبیستفەرهەنگ

ودەیانفەرهەنگۆکدانراون.دوانیاننابینرێلەهەمانزاراوەداوەکیەکبن.
نەبوونىچاودێرىودەزگایێکبۆکۆنتڕۆڵکردنىئەمالیەنە،کێشەکەىئاڵۆزکردووە.
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پەراوێزەکان:
1�زاراوەىزمانەوانىبۆئەمدیاردەیەReduplication�ە.بۆئەمەسەیرىئەم

باسەمبکەن:
وریاعومەرئەمین)2008(جووشە.گۆڤارىئەکادیمیاىکوردى،ژ8.
دووبارەلەکتێبى)پیتۆکەکانىزمانەوانی(دال40�46باڵوکراوەتەوە.

2�بۆنموونە:
)کۆچبەروکۆچەر(واتاىپێچەوانەىیەکتردەگەیێنن.

)ڕەنجبەر(بەواتاى)ڕەنجدەر(بەکاردەهێنرێ.
لەزمانىعەرەبیدازاراوەى)تمريض�ممرضة(بەرانبەر)سارێژکردنوسارێژکەر(
بەکاردەهێنرێن.کەچىواتاى)نەخۆشخستنونەخۆشخەر(دەگەیێنن.کەدژىئەو

واتایەیەبۆىدانراوە.
3�سەیرىزاراوەى)کەرەنتین(بکەن.

بۆتە ئێستا لەسەردەربڕاو ناڕەزاییى )هاتوچۆ(.سەرەتازۆر زاراوەى �وەک 4
شتێکىئاسایى.

سەرچاوەکان
فاضلنظامالدين)1990(ئەستێرەگەشە:فەرهەنگىکوردى�عەرەبى.

نوورىعەلىامین)1960(ڕێزمانىکوردى.چاپخانەىکامەران.سلێمانى.
وریاعمرامین)2011(پیتۆکەکانىزمانەوانى.ئاراس،هەولێر.

Crystal,D.)1987(TheCambridgeEncyclopaediaofLanguage..Cambridge
.UniversityPress

.Hudson,R.A.)1996(Sociolinguistics.CambridgeUniversityPress
.Palmer,F.R.)1967(Semantics:Anewoutline.CambridgeUniversityPress
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فهرهیدوونپهروازه
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بیروزماندووهاوڕێوهاودەمییەکترن،کەبەرودوابەشوێنیەکترەوەن.
بیروهۆشهەتاهەرشوێنێکبڕبکات،زمانیشئەوەندەقسەیبۆدەربڕینهەیە.زمان،
هۆکارێکەبۆدەربڕینوگواستنەوەیهزروویستەکانلەنێومرۆڤەکاندا.لهسهرهتادابیر
وئهندێشهیمرۆڤهکانبهشێوهیزارهکیدهردهبڕان،بهاڵمدیاردهیسهرههڵدانیخهت
ونووسینبووبەهۆکارێکبۆنەقشبەستنیهزرەکانلەسەرپەڕاوەکاندا.گەشەکردنی
پێکهاتەوقەوارەیزمانزۆردرێژخایەنبووەوتەنانەتئێستاشهەروابەردەوامە.
وادیارەلەسەرەتادازمانەکانزۆرساکاربوونە،ڕێژەیوشەکانوئاستیدەربڕینیان
زۆرکەموبەرتەسکبووە.پێشکەوتنیمرۆڤوتێپەڕاندنیقۆناغەکانیبەربەرییەت،
وەحشیگەریوبەتایبەتشارستانییەتشوێنەواریلەسەرزمانوقەوارەکەیدادانا.بە
دەیانزمانوزارلەدایکبوونوبەدەیانئیمپراتۆریزمانبەجۆرێکلەنێوچوون،کە
ئێستاشتەنیاچەندوشەیەکیانلەبەردەستداماوه.زۆرێکلەزمانەکان،کەدەستیان
گەییبەخەتونووسینودەسەاڵتیسیاسی،توانییانهەمبوونایەتیخۆیانبپارێزن

وهەمدەیانزارلهبنباڵوسێبەریخۆیانداپەروەردەبکەن.
زۆرجارزارینێوزمانێکبەهۆیهەندێکهۆکارەوەخۆیپێگهیاندووەوبووەبە
دەمڕاستونوێنەریگشتزارەکان.خزمایەتیوهاوخوێنیلەناوزۆربەیزمانەکاندا
و خزمایەتی لە زۆر ڕۆڵ��ی ناوچەیی و هەوایی و ئاو هەلومەرجی دەک��رێ. ب��ەدی
لێکچوونیزمانەجیاوازەکانداههبووه.نموونەیئەوزمانگەلەزمانەڕۆژهەاڵتییەکان،
هیندوئەوروپاییەکانو...هتدە.جگەلەچەندزمانێوەکباسک،فینالندی،مەجاری
ئێستاوڕابردوویهیندستان ئەوروپاوزمانەکانی لەزمانەکانی وتورکیزۆرێک
ودەوروبەریدەتوانینبەشاخەیەکلەزمانیدێرینیناسراوبەهیندوئەوروپایی
� چینی بێت، شێوەیه بەم دەک��رێ جیهان دیکەی زمانەکانی دەستەبەندی بزانین.
تیبتی)زمانیچینیوتایلەندی(،سامی،عیبری،عەرەبی،ئاکەدی،فینەقیوکارتاژی.
چادی)زۆرترینزمانەکانیئەفریقاونەیجریەوهائوسا(.بانتو)ڕۆژهەاڵتوباشووری

ئەفریقا(.ماالیایی�پۆلینزی)ئەندەنوسی،جاوەیی،فیجی،هاواییوتاهیتی(.
ئەوروپییەکانە. و هیند زمانی بنەماڵەی لە کوردی زمانی پێیسەرچاوەکان بە 
و جوگرافیا ئەو شارستانی باری و کرد زی��ادی زمانێک ئاخێوەرانی ڕێ��ژەی کاتێ
دیالیکتەگەشەیبەرچاویکرد،ئیتربەرەبەرەزمانەکەشگەشەیبەرچاودەکاتو
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ڕۆژبەڕۆژلەبنەماڵەیسەرەکیدووردەکەوێتەوە،ئەودیاردەیەشسەبارەتبە
زارەکانیناوجوگرافیایزمانێکڕاستییەکیحاشاهەڵنەگرە.بۆنموونە،زارەکانیناو
زمانێکبەپێیزەمانوهەروەهاهۆکارگەلێوەکباریئابووری،سیاسی،فەرهەنگی
نێو لە یەکتریان زارەک��ان جار زۆر دەبینێ. خۆیهوە بە نزمی و بەرز مەزهەبی و
خۆیانداتواندۆتەوە.مەبەستیسەرەکیلەنووسینیئەووتارەوروژاندنیباسێکەکە
بەداخەوەهەتائێستاقەڵەمبەدەستانیکوردکەمترئاوڕیانلەوبوارەداوەتەوە.مژاری
بەڕەگەزایەتیکردنیزمانوتاوتوێکردنیلەالیەننووسەرانیکوردەوەئاڵوگۆڕێکی
نێرینەبوونیزمان و پێکبێنێ.ڕەگەزایەتی فەرهەنگیکوردیدا و لەزمان بەرفراوان
ڕەوتودیاردەیەکەکەبەڕووخساریهەمووزمانوزارەکانیسەرزەوییەوەدیارە.
زۆربوونی و یهکتر له مێ و نێر ڕهگ��هزی دوو دابڕانی و یهکجارنشینی ژیانی
بهرپرسایهتییهکانیپیاوانوبهرتهسکبوونهوهیژیانیژنانڕێگایبۆدووزمانی
جیاوازبهدووڕوانگهوهزریجیاوازهوهلهناومرۆڤهکانداههموارکرد.ههمووفهلسهفه
ئهگهر تهنانهت و بوون داڕێ��ژهری و بهدیهێنهر پیاوان زانستییهکانی دهستکهوته و
ڕهوتی لهخزمهتی دیسان ههبووبێ، تێکۆشانیان و چاالکی بوارگهلهدا لهو ژنانیش
باری بوونی ئاسایی بههۆی ژیانیشارستانیدا لهسهرهتای بووه. ڕهههندیدا پیاو
ژیان،ژیانوگوزهرانیژنانوپیاوانوهکیهکوابووهوزمانوڕوانگهکانیشیان
لهیهکترنزیکبووه.کاتێکژنلهکاروباریوهرزێری،ئاژهڵداری،کۆچوکۆچبهریدا
هاوشانیپیاوانههڵسوکهوتیکردبێ،ئیترجیاوازییهکیئهوتۆلهنێوانهزروئاوەزی
ژنوپیاودانهبووه،تهنانهتمێژووناسوزمانناسهکانپێیانوایهکهزمانیژنان
لهچاخهسهرهتاییهکاندالهزمانیپیاوانپێشکهوتووتربووه.بۆنموونه،لهسهرئهو
بڕوایهن)کهژنانڕۆژانهوبهردهواملهبیریهونهریپیشهودهستکردهکاندابوون
خستبا...( ڕێکیان و کردبا دروست هۆنهرگهلهشیان ئهو زمانی دهبوا تێدهفکران، و
ههروهکمەکسیکییهکاندهڵێن)ههرژنێکبۆخۆیباشترینفهرههنگیوشهیه(،ئهو
وتهیهنهتاشراوهلههزریخۆرسکیخهڵکانیئهوواڵته،بەڵکولهسهدهکانیپێشوودا
)پیاوانیوهحشیئاسالهکاتیڕاوکردنوماسیگیریداتاکو سهرچاوهیگرتووه.
تهنیابوونودهبوائاراموخامۆشبوایهن،جاکهوایهئیترکهمتردهڵێن:بهاڵمژنان
پێکهوهنولهتهواویڕۆژداپێکهوهقسهدهکهن.ژنانبهبێئهوهیلهناوهندهکانی
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فهرههنگیدابن،ئێستاشیلەگەڵدابێباشترینوشهدان،وتاربێژونامهنووسن(.لێرهدا
قسهیهککهدێتهبهرباسئەویشئهوهیه،کهئهوههموووزهوتوانستهیژنانله

ڕابردووداچلۆنکهوتهژێرچنگیپیاوانوکۆنترۆڵکرا؟؟
فیزیۆلۆژی، ب��اری وهک ه��ۆک��اری چهندین دهتوانین پرسیاره ئ��هو وەاڵم��ی بۆ
ژینگهناسیژنودواهاتهکانیوهک)سکوزا،سوریمانگانه،شیردان(،سهرههڵدانی

مهحاریموئەخالقیبوونیمرۆڤ،سهرههڵدانیدیینهکانو...دهستنیشانبکهین.
ژنلهپێگهیاندنیزمانداڕۆڵیسهرهکیوکارایهەبووه،تهنانهتپیاوانکهمترلهو
گهشهسهندنهداڕۆڵیانههبووه.سیمۆنباروونکۆههنلهکتێبی)ژنچییه؟پیاوکێیه؟(
دالهڕێگهیئهزموونوتاقیکارییهکانهوهڕاستییهکیدهرخستووه،کهدهتوانینوهک
بنهمایهکبۆسهلماندنیئهووتارهکهڵکیلێوهربگرین.ناوبراوپاشلیکۆڵینهوهیهکی
بهرباڵولهبوارهکانیڕهفتارناسیداپەیبهوهبردوه،کهمێشکیدووڕهگهزینێرو
مێپێکهوهجیاوازیانههیه.ئهوجیاوازییهشتاڕادهیهکشوێنلهسهرباریکهسێتی
کۆپلهدا لهدوو کتێبه ئهو ئاکاموکۆبهندی دان��اوه. ئهوان ڕهفتاری دهروون��یو و
به سهبارهت دهکهن حهز )ژنان دهڵێ: که نووسراوه، کتێبهکهدا ڕووبهرگی لهسهر
به وسهبارهت دادهنیشن بێدهنگ پیاوانیش ههروهها بکهن، قسه بابهتهکان و باس
وردهکاریباسوبابهتهکانتێدهفکرن(،جاکهوایهژنانگهشهپێدهریزمانبوون،
دهر وا نێرینهداشکاوهتهوه؟ ڕهگهزی بهالی بهرژهوهندییهکان ههموو چلۆن ئیدی
دهکهوێکهژنانبڵیندگۆیحهزوویستوداهێنانهکانیپیاوانبوون.بهوپێیهدهر
ئهکهوێڕازێنهروگهشهپێدهریقهوارهیزمانژنانبووبن،بهاڵمههمووچهمکو
دهقوناوهرۆکیزمانبهگشتیپیاوتهوهرانهیه.لهمسهردهمهدابێبهشبوونیژنان

لهپێکهاتهوقهوارهیزماندالهئاستێکدایهکهدهکرێبڵێینزمانیپیاوانه.
سهردهمانیزێڕینیژنوپهراوێزکهوتنیاندووجهمسهریدژبهیهکن،کهبهجۆرێک
جێگایتوێژینهوهوشرۆڤهکردنن.هەندێکلهفێمینیستییهکانپێیانوایهکهمادامژنسک
وزایکردوه،ئیترساالریوگهورهییبهخۆوهنهدیوه.قهتیسبوونیژنلهچوارچێوهی
بنهماڵهدابۆماوهیدهیانسهدهئهوانیلهکاروانیپێشکهوتندواخست.زاریزمانی
دایکیبهرههمیپێوهندیچڕوپڕینێواندایکومنداڵهههتاتهمهنیالوێتی.بێجگهله

باریژنیەتیزۆربهیزۆریڕاهێنانهکانلهالیهندایکهوهبۆمنداڵدهگوێزرێتهوه.
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لهفێمینیستییهکانوهکشانازیچهمکی»زمانیدایکی»ههڵدهسهنگێنن هەندێک
وپێیانوایهکهئهوهنیشانهیتوانستوزیرهکیژنهکهههمووکۆمهڵگابهنێرو
مێیهوهلهداوێنیخۆیوبهزمانیخۆیپهروهردهدهکات.دهستهیهکیدیکهپێیان
چونکە الوازه، و نهرێنی خاڵی ژنان به سهبارهت دایکی زمانی مهسهلهی که وایه
بهرپرسایهتیودایکێتیکردنبۆژنانوهکئهرکێکیبراوهوایهوبهردهواملهژیانیاندا
نۆژهندهبێتهوه.ژنانبهمانهوهلهچوارچێوهیماڵدابهرپرسایهتییهکانیدهرهوهی
وهککاریئابووری،سیاسی،فهرههنگی،زانستیوهتد...لهئهستۆنابێ.بهدابڕانی
ژنلهوکاروبهرپرسایهتییانهئیترپێویستناکاتبهزمانیئهوبوارگهلهقسهبکات.
بهرتهسکبوونهوهیپیشهیژنبۆکاریناوماڵزمانهکهشیانیبهرتهسککردۆتهوهبۆ
ههندێککاروباریدیاریسوکهڵهکهپیاواننهخۆشیانلهوبوارهدێتونهخۆیانیلێ
دهدهن.زمانیساکاریژنانههلومهرجێکیپێکهێناوهکهئهوانههمیشهبهستراوەبن
بهپیاوانوبەئهستۆگرتنیبهرپرسیارهتیپیاوانبهالیانهوهتەواوقوڕسوگران
پیاوانیان کاری ڕاپهڕاندنی توانستی ژنان که نییه مانا بهو وتانه ئهو ههڵبهت بێت.
نهبێ،زۆرێکلهژنانکهههلومهرجیانبۆڕهخساوهوچهشنیپیاوانبگرهزیاتریش
خۆیانلهگۆڕهپاندادهرخستوه.هۆکاریسهرهکیئهوهیکهبۆچیژنان)لهکۆمهڵگای
ئهوهیه وهردهگیرێن، شاهیدێک وهک ژن دوو یا وهرناگیرێن شاهید به ئیسالمیدا(
زانیاری کاتێک کهمتره. ناوماڵ دهرهوهی دونیای به سهبارهت زانیارییان ژنان که
سهبارهتبهبابهتێککهمبێتئیتربههۆیگرنگینهدانبهوبابهتهزوولهبیردهچێتهوه.
پێغهمبهر)دخ(سهبارهتبهشاهێدیژناندهفهرموێ:کهسێکیدهشتهکییادهوارنشین
کاروباری لەسهر ناتوانن پیاوانیش بدات، شاهێدی شاری کهسێکی لەسهر ناتوانێ
پێوهندیداربهژنانهوهوهکسووریمانگانه،منداڵبوون،شیردانوهتد...لەسهرژنان
شاهێدیبدهن.لهدونیایئیمڕۆشدابههۆیپسپۆڕانەبوونیههمووچهمکوبابهتهکان
تهنانهتپیاوانیشناتواننسهبارهتبهبوارگهلیتایبهتوزانستیکههیچزانیاریو
شارهزاییهکییانتێدانییهقسهبکهنوشاهێدیبدهن.هۆکاریسهرهکیئهومهسهله
ئهوهیهکهههمووبوارهکانزمانیتایبهتیخۆیههیهوکهسێکیپسپۆڕلهبوارێکدا
ناتوانێخۆیلهقهرهیبوارێکیدیکهبدات.»شاو»پێیوایهکهلێکدانهوهوشاهێدی
باسکراوه ئێستا تا ئهوهی پێکراوتره. باوڕ ناشارهزا کۆمهڵێکی له پسپۆڕ کهسێکی
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باسێکیگشتییهوسهبارهتبهزمانوجیهانبینیههموونهتهوهکانڕاستییهکیحاشا
ههڵنهگره.زمانیههموونهتهوهکانزمانیپیاوانهیه.بێبهشینیوهیکۆمهڵگالهزمان
لهڕاستیدابێڕێزییهبهرانبهربهژن،فێمینیستەکانتهنانهتبهزانستو وزانست
تەکنەلۆژیئیمڕۆدڵخۆشنینوپێیانوایهکهبنهمایئهودهستکهوتانهپیاوڕهههنده
وههروههالهخزمهتپیاوساالریدایه.بۆنموونه،فێمینیستەکانلهبواریپزیشکیدا
ئهوڕهخنهیهئاراستهیچاالکانیبواریزانستیپزیشکیدهکهنهوه،کەزانستیکۆن
بهرگریکردنیان ڕێگای دهی��ان به ژن��ان زای و لهسک بهرگری بۆ نوێ زانستی و
بەسهرژنانداسهپاندوه،یاتاقیکردۆتهوه،لهحاڵێکداسهبارهتبهخۆیان)پیاو(تهنیا
یهکدووڕێگایبهرگریههیه،ئهوهشنیشانهیئهوهیهزانستیپزیشکیپیاتهوهره.
بنهڕهتی و دروس��ت وشوێنێکی ڕێ پێویسته ڕهگ��هزه دوو ئهو ئاشتبوونهوهی بۆ
بگیرێتهبهرکهمافیههردووالی)نێرومێ(تێداڕەچاوکرابێت.فێمینیستهکانپێیان
تەعبیر پێویستهزمانێکینوێبخوڵقێکه بۆچارهسهریههمووکێشهکان وایهکه
لهژنانیشبکات.ههڵبهتئهووتهیهتهنیاسهردهمێکدێتهدیکهژنانشانبهشانی
به ئهوهیکهسهریههمووگوریسێک نهک بن بهشداریههمووڕهوتهکان پیاوان

دهستیپیاوانهوهبێتوژنانتهنیالهقسهوئاخاوتندالهمهیداندابن.
که ناوینه، ڕۆژههاڵتی دهوڵهمهندانهی و دێرین زمانه لهو یهکێ ک��وردی زمانی
لەگهڵ ڕووبهڕووبوونهوه بۆ پۆشتەکردنی و فهوتان له ڕزگارکردنی بۆ پێویسته
دنیاینوێدائاوڕێکیفرهڕهههندیلێبدرێتهوه.یهکێلهوالیهنانهباسیڕهگهکانیپیاو
ساالرییهکهبهڕوخساریئهوزمانهوهدهبینرێ.زمانیکوردیلهبنهڕهتدازمانێکی
نهرمونیان،دووڕهگهزه،زمانیسروشتوئاشتیبووه،بهاڵمئێستابۆچیزۆربهی
ئهوڕهههندانهئاشبهتاڵیپێکراوهوزمانیکوردیبووهبهزمانێکیتوندئاژۆوپیاوانه،
باسێکهکهمهبهستیسهرهکیئهووتارهیه.بههیوایئهوهکهلهوهبهدوائهوباسو

بابهتهبورووژێنێت.
و مهکۆیشارستانیهت کوردستان مادهکانواڵتی هاتنی له بهر کوردی: زمانی
لهیهکتردا تێکهڵبوونوتوانهوهیمیوانوخانهخۆی دهسهاڵتدارێتیناوچهییبووه.
گهورهدهسهاڵتیمادیلێکهوتوه.ههڵبهتوادیارهکهکۆچیئارییهکانلهدووزهمهندا
ڕوویدابێومیوانوخانهخۆیخزمایهتیزمانی،فهرههنگی،دینیوخوێنیکۆنیان
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پێکهوهههبووبێ.بهههرحاڵکوردلهدوایهاتنیئارییهکانیهکهمیندهسهاڵتبوون
کهدهسهاڵتیبەسهربانهگایئێران)فالتایران(ودووڕووبارەکهیدیجلهوفوراتدا
گرتوه.زمانیکوردیلهئێراندایهکهمینزمانبووکهبووبهزمانیدهسهاڵت،دیوهخان،
نووسین،مهزههبوزمانیفهرمیتهنانهتدواترفارسهکانیشئهوئهزموونگهلهیان
به بهرباڵوی گۆڕانکاری مادهکان دوای له ک��وردی زمانی وهرگ��رت. کوردهکان له
خۆوەدیوه.بۆڕیزبهندیکردنیقۆناغهکانیزمانیکوردیخوێندنهوهوشرۆڤهکردنی
ههمووبڕگهمێژووییهکانیکوردوزمانهکهیپێویستییهکیبهرچاوه.پۆڵێنکردنیزمان
جۆرێکئاسانکاریبۆلێکۆلهرانونووسهراندروستدهکاتوههروههازمانهکهش
له یهکێ له و زیندووه ح��ازردازمانێکی لهحاڵی دهک��ات.زمانیکوردی کۆدبهندی
ستراتیژیترینناوچهکانیجیهانداشهڕبۆشوناسودهسهاڵتیخۆیدهکات.ئهوزمانه
خاوهنچهندینزاریجیاوازه،کهههرزارهکبۆخۆیبهملیۆنانکهسئاخاوتنی

پێدهکاتوژیانیڕۆژانهیپێدەگوزەرێنێ.
ههرچهند ههڵبهت دابهشیکهین. زمانیدا دهورهی چهند بەسهر دهکرێ زمانه ئهو
دهتوانین بهاڵم نییه، دهستدا بهر له باوڕپێکراومان دهقێکی و نووسراو و سهرچاوه
پێوهریدیکهپهیدابکهین.بۆنموونهفاکتێکیوهکجوگرافیایزمانجێیسهرنجو
ڕاب��ردووداموڵکی له ناوچهوشاروشارۆچکهههیهکه بهدهیان لێوردبوونهوهیه.
کوردبووهوبهپێیڕهوتیزهمهنگۆڕانکارینهتهوهییبهسهرداهاتوهوئێستانهتهوهی
دیکهیتێدائهژی.ههرچهندئێستاناکرێوهکجوگرافیاینهتهوهیی)کورد(حسابیانبۆ
بکرێ،بهاڵمبههۆیمانهوهیههندێکڕهگینهتهوهییوکوردییلەناوفهرههنگ،دابو
نهریت،پیشهولهههموویگرنگترزمانینهتهوهیینیشتهجێدائاوڕدانهوهلهوبابهتگهله
یارمهتیمانئهداتبۆڕوونبوونهوهیزۆرالیهنیگوومبوینهتهوهکهمان.بۆنموونه،
پێدهشتهکانو...هتدههر هێشتاناویئهوشاروشارۆچکانه،چهموکهژوکێوو
کوردیینوهکئهردهبێڵ،ئهلبورز،ههمهدان،هورموزگان،زهنگان،فهریبورز،ئهڵوهند،
ئیسالم له بهر .سهردهمی ...هتد و ئهشکهوت سهبهالن، بهغداد، نههاوهند، گ��هروس،
لهچوار زارهکانیکوردی تورکهکان، ههتاسهرههڵدانی ئیسالمیش دوای تهنانهت و
دهورهوهههرلهپێشڕهوییوگهشەکردندابوون.بهپێشڕهویتورکهکانسنورێکی
درێژایی به ئێران باکووری له ههر ف��ارس و ک��ورد نهتهوهی دوو نێوان له زمانی
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زاگرۆسدروستبووه.بهکورتیلهماوهیڕابردوودازمانیکوردیزۆرئاڵوگۆڕو
بهرزونزمیبهخۆوهدیوه.لهئاکامیئهوپرۆسهیهداچهندزارێکدروستبوونوچهند
کوردستان ناوچهکانی ههموو فهوتان. یا چوون، فهوتان و الوازی بهرهو زارێکیش
خاوهنمیریخۆیبووهوههرمیرێکیشبهزاریناوچهکهیخۆیکارینووسیاری
وکیتابهتیکردوه.ئاکاموکۆیئهوپرۆسهمێژووییهیزمانیکوردیدرووستبوونی
چهندینزاریکوردییه،کهبهوشێوهیهدابهشدهکرێن.ئهوڕێزبهندییهبهجۆرێکهکه
ئاسانکاریبۆخوێنهراندهکات.زارهکانبریتینلهکرمانجیژووروو،ناوهڕاستو
خواروو.ههریهکلهوزارانەچهندینزاریدیکهیانلهئامێزیخۆیداپهروهردەکردووه،
کهدهتوانینجۆرێکجیاوازیلهنێوانئهووردهزارانهوزاریدایکدابهدیبکهین.
بۆنموونه،وردهزارهکانیوهکئهردهاڵنی،گهرووس،موکریانی،سلێمانییو...هتدله
جوگرافیایکرمانجیناوهڕاستداههڵکهوتوه،یانههندێکزاریکرمانجیخواروووهک
لهکی،کهڵهوڕی،لوڕی)بهختیاری،مومسنی،فهیلی،...(لهزارهدێرینوسهرهکییهکانی
بهالی هۆگریان مهزههبی و سیاسی فهرههنگی، هۆکارگهلی به ب��هاڵم کوردستانه،
دهوڵهتیناوهندیداپهیداکردوهوبهزۆریلهشوناسیدێرینهیخۆیانودۆزیکورد
یانتهنانهتدۆزیتایبهتبهخۆیاندوورکهوتونهتهوه.باسێککهلێرهداجێیئاماژهیه
ئهوهیه،کهلوڕهکانلهباریزمانهوانی،فهرههنگی،مێژووییو...هتدهوهلەسهرکورد
دهبێحیسابیانبۆبکرێ،چونکەخزمایهتیوهاوخوێنیزاگرۆسنشینهکانیابازنهی
که ههیه چوویان لێک و هاوبهش خاڵی زۆر و ههڵنهگره حاشا و دێرین زاگ��رۆس
و دابهشکارییهئیداری دهبێ لێکۆڵهران بۆیه ههر نییه. فارسهکانیشدا و ئێمه لەنێو
ئۆستانییهکان)پارێزگا(لهبهرچاونهگرن،بهڵکووفاکتهفهرههنگی،سیاسی،مێژوویی،

زمانهوانی،ژینگهناسی،ئابووری،...هتددهتواننببنهپێوهر.
زمانیکوردیبهگشتزارهکانییهوه،زمانێکهکهبهدرێژاییمێژووههمئاخێوهرانی
زیادیکردوهوههملهباریدهستووریوگشتڕهههندوجوانیناسییهکانیزمانهوه
گهشهیکردوه.ئهوزمانهههرلهسهرەتاوهههتائێستالەگهڵسروشتداژیاوه.باری
سروشتیوئاووههوایکوردستانبهجۆرێکهکهخهڵکبهدرێژاییدهیانسهدهتهنیا
به پەیوهندیدار پیشهگهلی باخداری،ڕستنوچنینو ئاژهڵداری، پیشهیانوهرزێ��ری،
سروشتەوەبووه.خاڵیجێگایسهرنجئهوهیه،کهلهژیانیکۆمهاڵیهتیکوردداژنان
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وهکپیاوانبهشداریکاروبارهکانبوون.ژیانیجافایهتیوخواروژوورکردنیهۆزو
خێڵهکانکهئێستاشلههەندێکناوچهداباویماوه،بهڵگهوسهلمێنهریئهوگوفتهیەن،
بێجگهلهوەشپیشهگهلیگۆزهگهری،ڕستنوچنین،دهرمانگهریو...هتدکهکاری
تێکهڵیو ئهستۆیژنانبووه، له بهزۆری یاشاری(بووه خهڵکانیخۆجێیی)دێهات
ژیانلەگهڵسروشتلهئاستێکدابووهکهکوردهکانپەییانبردوهبهخاسیهتوباری
دهرمانگهریههمووگژوگیاکانیناوچهکه.ئیبنسیناباوکیتوب)طب(کاتێلهبوخاراوه
بهشوێنعیلموزانستداشاربەشاروگوندبەگوندچاکیلێههڵدهماڵێتودهگهڕێ،
کاتێدهگاتهههمهدانههتامردنلهوێدهمێنێتهوه.هۆکاریمانهوهیدهساڵلهئاخری
گهورهترین له یهکێ کاتهدا لهو شاره ئهو که ئهوهیه ههمهدان له ئیبنسینا عومری
نهخۆشخانهکانیئێرانوتهنانهتڕۆژههاڵتیناوینیتێدابووه.ئیبنسینابێجگهلهوهکه
وهکحهکیمێکدێتهئهوێتهنانهتبهشیزۆریئهزمونهکانیژیانیونووسینهکانی
ههرلهوێدهبێ.ئهوکاتهههمەدانناوهندوتاقیگایهکبووهبۆناسینودروستکردنی
شهربهتیههمووگژوگیادهرمانییهکان.زۆربهیزۆریگژوگیادهرمانییهکانخهڵکو
دانیشتوانیبناریزاگرۆسدابینیانکردوه.نهخۆشهکان،کڕیارهکانوزۆربهیئهوانهی
ئاوهنوڕهوهنیئیبنسینایانکردوهوتهنانهتخهڵکیههمهدانودهوروبهریشیههتا
هاتنیتورکهکانبۆئهوێههرکوردبووه.ڕهنگدانهوهیدۆخیدهرمانگهریوگیادهرمانی
به لهکتێبه بهڕاستی ئهوسهردهمیکوردستانوئاستیڕۆشنبیریزانستیپزشکی
ناوبانگهکهیئیبنسینا)یاسالهتوب(دابهدیئهکرێ.)ئێستاشمهسهلهیگیادهرمانیله
کوردستانههروابهردهوامهوگژوگیاوبهروبومیدارودرهختپیشهیهەندێکله
خهڵکه(.یهکێلههۆکارهسهرهکییهکانیمانهوهیزمانیکوردیبهدرێژاییمێژووئهوه
بووه،کهژنانلهپێکهاتهیزماندازیاترلهپیاوانخاوهنبهشبوون،تهنانهتئهگهر
خهسارەتێکیشلهزمانکهوتبێلهناوچهیپیاوانهوهبووه.سهبارهتبهوبابهتهدهبێ
بگوترێکهڕاستهڕوانگهیپیاوانهبەسهرکهشوههوایکۆمهڵدازاڵبووه،بهاڵمزیاتر

ژناندهمڕاستووتهبێژوگهشەپێدهریزمانبوون.
شوێنهواری و کوردستان بۆ دینانە ل��هو هەندێک تهشنەکردنی و دی��ن ت���هوهری
ڕاستهوخۆیانلەسهرزمانباسێکهکهنابێبهئاسانیخۆمانیلێدهربازکهین.واڵتی
کوردستانههروهکئوسکارماندهڵێ:وهکشانهمێروولهدینیتێدابووه،بهکورتی
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واڵتیدینبووه،سهرههڵدانیئایینیئیسالملهچواردهسهدهلهمەوپێشوتهشهنەکردنی
بهرهوڕۆژههاڵتبهتایبهتکوردستانئاڵوگۆڕیبهرچاویلهزمانیکوردیداپێکهێنا.
دینێکیتازهبهڕوانگهوجیهانبینیهکینوێوهولهههموویگرنگترزمانێکیجیاوازکه
تهنانهتسهربهبنهماڵهیئارینییهئاخۆچشوێنهوارێکلەسهرزمانهکانیدیکهدادابنێ.
لهسهرهتاداسڕینهوهیدینهپێشووەکانونووسیاریکردنیبهرنامه ستراتیژیدین
وئایدیایخۆیبووه.یهکێلهکێشهکانیزمانیکوردیبهدرێژاییمێژووئهوهبووه،
کهئهوزمانهبهشێوهیزارهکیبووهوکهمترئاوڕیلهبارینووسیاریداوهتهوه.
لهوسهردهمهبهدواوهبهرهبهرهخهتیکوفیلهکوردستانوتهنانهتناوچهکهدابوو
بهخهتیفهرمیدینودیوهخان.هزروانانوقهڵهمبەدهستانیکوردوهکدیاردهیهکی
پ��هراوێ��زهوه.ئهو مودێرنڕووی��انکردهڕهوت��یتازهوزمانوخهتیک��وردیکهوته
فارس و کورد قهڵهمبەدهستانی دهبینرێ. فارسیدا زمانی له ڕادهی��هک تا دیاردهیهش
باسوبابهتهکانیان)بێجگهشێعر(بهعهرهبینووسیوخزمهتیبهرچاویانبهزمانی
عهرهبیکرد.خزمهتیکوردزمانانبهدینیئیسالمگهییوهبهئاستێککهئیمامغهزاڵی
سورهبهردییهکان و ئامێدییهکان ش��ارهزووری��ی��هک��ان، سهردهستی له دی��ن دهف��هرم��ێ:
ماوهتهوه.بهبڕوایفمێنیستهکاندینهدواییهکانههرهەموویاننێرساالرنویارمهتی
دهرێکبوونبۆپهراوێزخستنوبچووککردنهوهیجیهانبینیژنانه.گهربهوپێیهبێبه
ڕهگهزایهتیکردنیزمانوێدهچیلهدوایسهرههڵدانیچواردینیگهورهیجیهانواته
بودا،زهردهشت،مهسیحوئیسالمبهشێوهیبهرنامهداڕێژاوگهشهیکردبێ.تێکڕای
زمانهکانلهسهرهتادازۆرساکاروئاساییبوون،بهاڵمدواتربهرهبهرهئهودیاردهیه
لهباریدهستوورییهوهلهزمانداخۆیدهرخست.بۆنموونهبهڕهگهزایهتیبوونیزمان
لهزمانگهلیئینگلیزیدا»‹He،she‹لهعهرەبیدا»هو»و»هی»ولهکوردیدا)ههورامی(
وهک پێشکهوتووتری زمانێکی له تهنانهت ئهکرێ، بهدی ئێستاش »ئاد»و»ئاده»ههر
ئینگلیزیدا له پیاو»man».وشهیژن له ئینگلیزیداوشهیژن»woman»ڕێکۆندێکه
واتاینییهوبهناویپیاوهوهبووهبهخاوهنشوناس،یانلهعهرەبیداوشهیعهورهت
بهمانایدهزگایزاوزێیه.واتهئهوهندهبهچاویشههوانیوسووکهوهڕوانیویانهته
ژنکهبۆپێناسهیمرۆڤێکدهزگایزاوزێبهکاردێنن)ئهگهرلهئافرۆدێتییونانییهوه
وهرنهگیرابێ(ئهڵبهتلههەندێکناوچهوشوێنداتاڕادهیهکڕوانگهکانسهبارهتبهژن

کراوهترولهبارتربووه.
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و جێپهنجه مهسیح و جولهکه وهک دیکەی دینهکانی ئیسالم، دینی له بێجگه
هەندێک که لهوهی بێجگه دینگهله لهو ههریهک دیاره. کوردستاندا له شوێنهواریان
دهستورویاسابهزمانیخۆیلەناوزمانیکوردیداپهرەپێداوه،سهبارهتبهژنانیش،
ڕوانگهوبیروئهندێشهیخۆیانهێناوهتهئاراوه.لهزۆربوارهوهبۆماندهسهلمێ
کهدینیئیسالمبهوتوندوتۆڵییهوهکاتێدهگاتهکوردستانکوردیزهئهبێ.ههرچهند
جهماوهرێکیزۆرلهکوردهکانئیسالمقهبووڵدهکهنوباوەڕیانپێیههیه،بهاڵمله
بواریکۆمهاڵیهتییهوهوهکژنانیعهرهبلهماڵهوهنیشتهجێناکرێنوههڵسوکهوتی
یهکالیهنهیانلەگهڵناکرێ.ژنانیکوردوهکپێشتربهشداریکاروبارهکۆمهاڵیهتی
ئهوهیه، لێرهدا سهرهنج جێی خاڵێکی بوون. دینداریش و کردوه ئابوورییهکانیان و
داوهت��هوهوژن لێ ئاوڕیان پیاوان بهزۆری دینهکانیکۆنیزهوی فهلسهفهو که
کهمترخۆیانلهبابهتهدینیوئەخاڵقیوفهلسهفهکانداوه،دینیئیسالموهکدواین
دینبهوتهیفێمینیستهکانتهواوپیاوساالره،کاتێئهودینهبههۆیپیاوانهوهبه
زهبری»شمشێر»و»ئامۆژگار»ییهوهدهگاتهئهوواڵته،دیسانهوهلهالیهنپیاوانهوه
و ژێرسێبهر له ژنان پێشوازییهوه. به دهچن پیاوانیش تهنانهت و دهکرێ قهبووڵ
زانا ئیسالم مێژووی درێژایی به دهکهن. قهبووڵ ئیسالم دینی پیاواندا دهستووری
وقهڵهمبەدهستانێکیژنبهدیناکرێکهوهکپیاوانسهبارهتبهدیننوسیبێتیان،
ئهڵبهتلهباریمهعنهویاتهوهبهدهیانژنیگهورهلهئیسالمداههڵکهوتوه،کهپلهی
دینداریوخواپهرستییانبگرهلهپیاوانیسهردهمیخۆیانبهرزتربووه.نموونهیئهو
ژنانهڕابیعهیعهدهوییهوڕابیعهیشامیو...هتده.سهبارهتبهمهزههبیتهشهیوعو
سهرههڵدانیلهکوردستاندا،دهبێبگوترێکهئهومهزههبهلەسهرکارتێکهرینهتهوهو
دهوڵهتانیزاڵلهکوردستانداڕهگیداکوتاوگهشهیکرد.بێجگهلهوهیلهباریزمانییهوه
بۆشاییودوورکهوتنهوهیهکیلهنێوانکرمانجیناوهڕاستوخواروودادرووست
کرد،لهبوارگهلیوهکتهنگوبهرتهسککردنهوهیڕوانگهیکوردیسهبارهتبهژن
به ههرچهند کوردهشیعهکان داناوه. کوردی کۆمهڵگای لەسهر ڕادهیهکشوێنی تا
زۆریکۆمهڵگایهکیشوانکاروناشاریبوون،بهاڵمبههۆیئاوهڕدانهوهیدهوڵهتانی
ناوهندیههموهکووهێزههموهکووخاک)ژیئۆمهزههبی،بهردهبازێکلهنێوانکهربهال
وقومومهشههددا(لهخزمهتناوهنددابوون.شیعهگهریلهکوردستاندابهزۆری
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شوێنهواریلەسهرشارییهکاندانا.فهرههنگیعاشووراوههندێکڕێگەپێدانیوهک
سیغه)تاڕادهیهکیکهم(لهنێوانکوردانیئهوبهشهداکاردانهوهیههبوو.گوندنشینان
ودهوارنشینانیشیعهکهمتربۆیانلواوهئاوڕلهچهمکگهلیمهزههبیبدهنهوه،ههر
و زهق ئهواندا نێوان له ئێمهش ئهوسهردهمهی ههتا بوون نهتهوهیی بۆیهمۆرکی
بهرجهستهتره.بیرۆکهیچهپوسۆسیالیستیلهکوردستانداتاڕادهیهکژنیکێشایه
ههژاری و الوازی هۆی به سیاسییهکان. و کۆمهاڵیهتی و ئابووری گۆڕهپانه نێو
باریهزریوههروههاپەرشوباڵویبیرۆکهیچهپئێمهناتوانینبهراوردکاری
وههڵسهنگاندنێکیئهوتۆلهنێوانچهپیکوردیونهتهوهکانیدراوسێبکهین.چهپی
ئێران مێژووی که ڕێکخست ڕۆشنبیری و فهرههنگی بهرباڵوی شۆڕشێکی ئێرانی
سهردهمیزێڕینیوایبهخۆوهنهدیوه.چهپیئێرانیبێجگهلهڕێکخستنیجهماوهر
وشکاندنینەریتەکۆمهاڵیهتیودینییهکان،مهزنترینکاریانئهنجامدا،وهرگێڕانو
گواستنهوهیهزروفهلسهفهیڕۆژئاوابووبۆسهرزمانیفارسی.ئهوزمانهههتائهو
سهردهملهنێوبازنهیهکیکۆنکرێتیوئێرانگهرییهکیخهستدامابوویهوه،بهاڵمئهو
شۆڕشهفیکرییهزهینییهتوجیهانبینیفارسهکانیدهرههقبهدونیایدهرهوهگۆڕی
وتابۆیڕووبهڕووبوونهوهیلهگهڵدونیاینامۆداشکاند.)ئهڵبهتچهپیئێرانیله
زۆربوارهوبهتایبهتلهبواریکێشهیژنانوکێشهینهتهوایهتیلهئێرانجێگای
ڕهخنهیه(.چهپیکوردیلهههرچواربهشیکوردستاندالهژێرسێبهروهەژموونی
چهپهکانیناوهنددادهستیاندایهخوێندنهوهیئهوبیرۆکهیهوبهزمانودهستووری
ئهوانبیرۆکهیانگواستهوهبۆکوردستان.دیسانهوهچهپیکوردیلهدوایدابڕانو
سهربهخۆبوونهوهلهگهڵناوهندبهجۆرێکهاتنهگۆڕهپانکهجێگایڕهخنهوتێبینییه.
بۆنموونهچهپیکوردیزمانیخۆینهبوو،بهڵکووبهزمانهکانیفارسی،تورکیو

عهرهبیئهوبیرۆکهیانئاراستهینهتهوهیخۆیانکردهوه.
و تووندوتیژ زمانی به و چهک دایه دهستیان که بوو ئهوه الواز خاڵی دووهم

ڕادیکاڵوبیرۆکهیاندهسهپاند.
سێیهم:نهلهبواریزمانهوانینهلهباریگۆڕینیزهینییهتیکوردیوبهتایبهت
کێشهیژنانهیچئاڵوگۆڕێکیبهرچاویانپێنەکرد.ڕاستهبهسهدانوههزارانئهندامی
ژنیانههبووهوههیه،بهاڵمکهمتروهکبیرۆکهلهگۆڕهپاندابوون.سهرهڕایئهوهکه
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سااڵنیساڵبهسهدانژنلهگۆڕهپانیسیاسیدابوونوتهنانهتئێستاشخهریکی
کاریچهکداریوشهڕوانین،بهاڵمنهیانتوانیژنێکیفێمینیستپهروهردهبکهن،کهبه
ناخیبیرۆکهکهیانداشۆڕببێتهوهوشرۆڤهیفیکریوئایدۆلۆژیکیبکا.ئهوپێشهکییه
بۆئهوهبووکەبڵێین،ئهگهربیرۆکهیچهپبهزمانیدایکیهوهگرێیخواردبا،ئێستا
ڕهوتهکانلهپێشتردهب��وو.ههرئێستاشکهتاڕادهی��هکدهرهت��انبۆچاالکیههیه
هێشتاکتێبونوسراوهسهرهکییهکانیمارکسیزموهرنهگێڕاونهتهسهرزمانیکوردی

وبۆشاییکتێبخانهکوردیبهبیریچهپبهدیئهکرێ.
ئاکاموکۆیئهوباسهدێتهسهرئهوپرسیاره،کهئایابۆئاندرۆژنیکردنیزمانی
دهبێپێکهاتهیزمانههڵوهشێتهوهوسهرلەنوێزمانێکیدیکهدابڕژێتهوه،یائهوهی
کهچاکسازییهکیبهرباڵولهپێکهاتهیزمانداپێکبێتبهجۆرێککهههمووچین
وتوێژهکانبهتایبهتژنانبهشیخۆیانیتێداببیننهوه.الیهنیسهرهکیزیانکردن
لەزماندورکهوتنهوهودابڕانیژنانهلهزمانیخۆماڵی،کاتێکزمانێکبهههزاران
سهردهمهی لهو بۆتهوه، دوپ��ات چین بۆ چین و پارێزراوه ژنانهوه الیهن له ساڵ
مودێرنیتهدانامۆبوونوغهریبکهوتنیژنانلهزماننیشانهیگەشەیپیاوساالری
ونێرینهتهوهرییه.سهبارهتبهزمانیکوردیدهبێبگوترێ،کهئهوزمانهبههۆی
سهپاندنی و زمان و خهت گۆڕینی ناوچهکهو دهوڵهتی چهند بەسهر دابهشبوون
زمانیالوهکیبهسهریاندا،ههروههانهبوونیدهزگایهکیپشتیوانبۆزمانیکوردی
شرۆڤهوتهتهڵهیئهوباسهیئهستهمودژوارکردوه.باسێکیگشتیکهسهبارهت
ئهوهیه،کهدهبێزماندێموکراتیکبکرێ. پێوهر ببێته ئهتوانێ بهههمووزمانهکان
دهربڕینی بۆ جیاوازهکان دهنگه ههموو به دهرهت��ان یانی پێوهره ئهو ڕەچاوکردنی
گوتاریخۆیان.لهوکاتهداههموودهنگوالیهنهکانئهبوژێنهوهوبهرگریئهکرێله
زاڵبوونیتاکهوتارێکبەسهرکۆمهڵدا.ئهگهرزماندێموکراتیکنهکرێتهنانهتئهگهر
بهدهیاندهزگایڕاهێنانوبارهێنانوچاپهمهنیبهرفراوانلهکۆمهڵگاداچاالکیببێ
زمانهکهیانگهشهیبهرچاوناکات.بهکورتیبێجگهلهوهیکهدهبێزمانههمهالیهنه
وفرەڕهههندبکرێ،ئهبێئهودابڕانوبۆشاییهیکهلهنێوانزمانوژناندادروست
بهرچاو له زمان به سهبارهت بنهمایهک وهک فێمینیستی بیرۆکهی و نهمێنێ بووه

بگیرێوبهگشتیژنانلهپرۆسهیزمانداوهکپیاوانبهشداربن.
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پێشەکی
کوردە زمانی ب��ەردەم ئاستانگانەی و کێشە ئەو لەسەر هەڵوەستە وت��ارە ئەم
دوورخراوەکانیکالردەشتیمازەندەراندەکات.بۆخستنەڕوویئەمبابەتەگرنگە،

ئەگەرچیبەکورتیشبێتئاماژەبەپرسوبابەتیدیکەیپەیوەندیداردەکەین.
ڕوونکردنەوەیان، و زم��ان سەر مەترسییەکانی خستنەڕووی و باسکردن بۆ
ناچارینبگەڕێینەوەبۆپرسی»زمانیدایک،زمانینەتەوەیی»؛کەبۆدیارکردنی
گرنگییبابەتەکە،جەختکردنەوەوهەڵوەستەلەسەرکردنیبەپێویستدەبینین؛بۆیە
واتە باسەکە، بە پەیوەندیدار دەستەواژەی و چەمک بنەڕەتیترین بە وتارەکەمان

»زمان،کلتور،ناسنامە»دەستپێدەکەین.
و کێشە و کالردەشت کوردانی لە باس کورتی بە وتارەکەماندا درێ��ژەی لە
زمانی شێوەزارەی ئەو دەربازکردنی ڕێکارەکانی و زمانیان سەر مەترسییەکانی

کوردی،دەکەین.
پێویستەبەبیریبێنینەوە،لەوەیکەبەشی»زمان،کلتور،ناسنامە»بنەڕەتیترین
بەڵگەوبەندەکانیدیکەیخۆمان بتوانین تا لێکۆڵینەوەیەدەگرێتەخۆی، ئەم بەشی
لە سوودمان بۆیە بەرباس، بخەینە بەشە ئەم بنەمای لەسەر دیکە بەشەکانی لە
زانستیتریندەربڕینوشێوازیبەڵگەسازییەوەوەرگرتووە.دەربڕینوشێوازێک
ئاسانیتر تا شیکراوەتەوە و بووینەتەوە ورد لێی زیاتر وتارەکەدا درێژەی لە کە
بتوانینهەڵێنجانەکانیخۆمان،کەلەئەنجامیکاریمەیدانییەوەبەدەستهاتوون،بە

دەربڕینێکیسادەتربخەینەڕوو.

زمان،کلتور،ناسنامە
من»؛ زمانی من جیهانی و منە جیهانی من، »زمانی دەڵێت: ‹ویتگنشتاین‹*
بیرمەندانیدیکەشئەمدەربڕینەیانبەشێوازیدیکەخستووەتەڕوو.وەک‹ئیدوارد
سەپیر‹**باسیکردووە،»پێڕستیتەواویوشەوزاراوەکانیزمانێکبەڕاستی
دەشێبەتۆماریبیرۆکە،خولیاوتاسەمەندییهزرییئەوکۆمەڵگەیەبدرێتەقەڵەم،

کەزمانیناوبراودەگرێتەخۆی».)دێڤیددابلیو،3-1395:2(
لەالیەن دواتر کە تیۆرێکیخستەڕوو، 1780 دەیەی لەسااڵنی هێردێر‹*** ‹ج.
پەڕوباڵی ویتگنشتاین بیستەمیشدا سەدەی لە و کرا تێدا گۆڕانی ‹هومبۆلت‹****



47 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

زیاتریپێبەخشی؛بەپێیئەوتیۆرە،زماندەستەبەندیوجیاوازیگەلێکیوادێنێتە
ئارا،کەمرۆڤبەهۆیانەوەواتابەجیهاندەبەخشیت.بەمپێیەهەرزمانێکیتایبەت،
و دەستەبەندی ئەو هەمان لەگەڵ و سەرهەڵدەدات کۆمەڵگەیەکدا چوارچێوەی لە
بۆ ڕەنگە و خەڵکە کۆمەاڵنی ئامانجەسەرەکییەکەی کە دەبێت، ئاوێتە جیاوازیانە
کەسێکیبیانی)یانچاودێرێکیدەرەکی(بێواتابێت.برایانی»گریم»تائەوشوێنە
چوونەپێش،کەهاوکاتلەگەڵشرۆڤەکردنیزمانیئەڵمانی،کەوتنەکۆکردنەوەی
فۆلکلۆری»ڕەسەن»یئەڵمانیولەوهەنگاوەیاندا،ئەوەیئیلهامبەخشوهاندەریان
بووئەوباوەڕەیخوێندنەگەیرۆمانتیک1بوو،کەبەگوێرەیەوە،زمانوکلتوری
کۆمەاڵنیخەڵک،پەیوەندیێکیچڕوپڕوقووڵیانلەگەڵیەکداهەیە.)هەمانسەرچاوە:6(
بە کلتورێک ه��ەر پەیماننامەی و کۆمەاڵیەتی ئەفسانەگەلی دروس��ت��ک��ردن��ی
لەگرنگترینمیکانیزم نیشانەکانییەوەدەناسرێتەوەوبەدیدێتو»زمانیەکێک
ودەرخەرینیشانەکانە،کەهزریمرۆڤەکاندەخەنەڕووولەمڕووەوەبەخەت،
ئەلفوبێیکەڕواڵڵەکان،ڕێوڕەسمەجێگیرەکان،هێماوئاماژەگەلیسەربازیوزۆر

شتیدیکەهەڵدەسەنگێندرێن.»)کالێر.1393:105(
زمان،کلتوروناسنامەوەکوهەڵقەیزنجیرێکوان؛»بەقسەی‹الیونیلتریلینک‹*،
گرێدراوی و دەرگیر ڕادەی��ەک چ تا کرد ئاشکرا ئێمەی )بۆ کە بوو فرۆید ئ��ەوە
کلتورین،کلتورتاچڕادەیەکڕۆچووەتەدوورترینخاڵیهزریهەریەکێکلەئێمە(
وبواریبەدیهێنانیکۆمەڵێکلەهەستونەست،ڕەفتاروتەنانەتچەمکیناسنامەی

تاکیفەراهەمکردووە.»)هەمان:84(.
ناچار لەگۆڕیدایە، ناسنامە و کلتور لەگەڵ پەیوەندیی و باسیزمان کە کاتێک
بە »دیدگایسوسورسەبارەت باس. بەر بخەینە تێڕوانینەکانیسوسور** دەبین
زمانلەسەرچەندبنەمایەکداجێگیربوو،کەخۆیلەشێوازگەلینوێیبیرکردنەوە
لەبارەیمرۆڤ،بەتایبەتپەیوەندییقووڵوبنچینەیینێوانزمانوهزردەبینیەوە.
ئەگەر»مرۆڤ»بەڕاستیبە»گیاندارێکیئاخێوەر»وئافەریدەیەکبژمێردرێتکە
ڕووبەڕووبوونەوەیلەگەڵجیهانلەسەربنەمایڕەفتارگەلیپێکهاتەییوجیاکاری
دەستنیشانبکرێن،واتەهەمانئەوڕەفتارانەیکەنموونەهەرەدیارەکانیانلەزمانی
مرۆڤدابەرجەستەدەبن،ئەوسادەبێباوەڕبەوەبێنینکەتێڕوانینەکانیسوسور
ئێمەیانهێناوەتەسەرئەوجۆرەبۆچوونە.»)هەمان:7(ئەوزمانبەئامرازێکیتەواو
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مێژووییوهەمیشەلەگۆڕاندەزانێت،)هەمان:39(کەناسنامەدێنێتەدی؛ناسنامە2
بەواتایڕۆڵیجیاکارییەکانلەسیستەمدا.)هەمان:29(

جۆناتانکالێر*لەوباوەڕەدایەکەئێمەلەشیکردنەوەیزمانلەگەڵشیکردنەوە
وکەتوارەکۆمەاڵیەتییەکانووردتریشبڵێینلەگەڵتوخمەکانیزمانداسەروکارمان
جیاوازی ئ��ەو ه��ەر ب��ەه��ادارە، ڕاستیدا لە و گرنگە میانەدا ل��ەو ئ��ەوەی ه��ەی��ە...
ئەوە دەکرێت شێوەیە، بەم دەبەخشێت. پێ واتایان کۆمەڵ کە پەیوەندییانەیە، و
تەنیاکارلەسەرخوێندنەوەیکۆمەڵێکیفراوانیفۆرم تێبگەینکەزمانناسیهەر
ودەنگناکات،بەڵکوسیستەمێکلەهاوبەندییەکۆمەاڵیەتییەکانهەڵدەسەنگێنێت...
زمانوەکسیستمێکلەبەهاگەلیئەوتۆکەلەڕوویکۆمەاڵیەتییەوەدیاردەکرێن.

)هەمان:57-56(
نێوان پەیماننامەیی کۆمەاڵیەتیی دیاردەیەکی زمان سوسوردا. پێناسەکەی لە
تاکەکانە.)هەمان:84(پێناسەیەککەئێمەدەگەیەنێتەپەیوەندیێکیمکومیزمانلەگەڵ

کۆمەڵوکلتورلەدیدگایئەوەوە.
داهێنانێکی ناسنامە ک��ە دەک��رێ��ت��ەوە جەخت ‹پ��ێ��ک��ه��ات��ەگ��ەرای��ی3‹دا، دی��دگ��ای ل��ە
کۆمەاڵیەتییەوبەرهەمیمشتومڕیواتاییونۆژەنکارییەکان)سوودوەرگرتنلەزمان
بۆبەرهەمهێنانیواتا(یە.دروستکردنی‹ئەویدی‹،یەکێکلەڕێکارەسەرەکییەکانیئەو
نۆژەنکاری)سوودوەرگرتنلەزمان(یەو‹ئەویدی‹هەمیشەبەرهەمینۆژەنکارییە.بە
واتایەکیدیکەناسنامەلەبواریگشتیوسیاسیدالەبنەڕەتەوەپرسێکیتاکەکەسی،
کلتوری، بنەماکانی کە هەمەگیرە، دی��اردەی��ەک��ی بەڵکو نییە؛ دەروون���ی و تایبەت
مێژووییوبڕوادارییهەرکۆمەڵگەیەکیشدەگرێتەوەوگوتاریکلتوری،کەلەهەر
کۆمەڵگەیەکداریشەیخۆیهەیە،هەروەهالەڕێگەیهەمووتوخمەکانەوەبەتایبەت
زمان،خۆیدەردەخاتوباڵودەبێتەوە.واتەزماندەبێتەئامرازێکبۆبەرهەمهێنانو
دروستکردنیواتاوبەرجەستەکردنیناسنامەیەکوڕەتکردنەوەیناسنامەیەکیدیکە؛
لەمڕووەوەتێگەیشتنێکیدیکەچووەتەپاڵچەمکیناسنامەسازیوئەوناسنامەیە
لەمیانیبااڵدەستیوسیستەمینۆژەنکاریوسوودوەرگرتنلەزمانبۆگواستنەوە
وباڵوکردنەوەیواتاونێوەرۆکەتایبەتییەکاندروستدەکرێت.)ئەکوانی،1391:31(
»پەیوەندییزمانیلەمڕووەوەمەیسەرەکەئێمەسیستەمێکیئاڵۆزیکۆمەاڵیەتی
وهاوبەشمانلەنێوخۆمانداجێکردووەتەوە،کەدنیایدەرەوەماندەخاتەبەردەست
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وواتابەدەربڕینەزمانییەکاندەدات،یانبەبڕوایدورکهایم**،واقعیەتیژیارییبۆ
تاک،ژینگەیفیزیکینییە،بەڵکوژینگەیکۆمەاڵیەتییە؛سیستەمێکلەیاساوڕێسا،
سیستەمێکلەسیماکانیگشتیووهاوبەشکەرەفتارەکۆمەاڵیەتییەکانمەیسەر

دەکات.»)کالێر،1393:84(
لەبواریپەیوەندییناسنامەیتاکوزمانەوەدەبێبڵێین:»کاتێککەسێکقسە
دەکات،لەڕاستیدابەشێوەیەکیزیرەکانە،»پەیڕەویلەزماندەکات»؛زمانبۆ
ئێمەوە لەالیەن کۆمەڵگە، لەگەڵ پەیوەندیی دروستکردنی و مەیلداری دەرخستنی
دەدوێت.تەنانەتوێناکردنیناسنامەیتاکەکەسیشلەڕێگەیگوتاریکلتورێکەوە
دێتەبەرهەم.»من»شتێکیلەپێشداهەبوونییەولەقۆناغیکدابەرجەستەدەبێتو
ڕەنگدەداتەوەکەلەقۆناغیمنداڵییداسەرهەڵدەدات،واتەلەهەمانقۆناغیكداکەئەو

»من»ەبەدیدەکرێتودەبێتەالیەنیبەرامبەریئەوانیدیکە.»)هەمان:90(
لەبواریپەیوەندییکلتوروزمان،وەکسیستەمێکلەنیشانەوئاماژەکان،دەتوانین
بڵێین:»تاکلتورێکبەهێزتربێت،بەهەمانڕادەشلەخستنەڕووینیشانەکانی،وەک
لەمسۆنگەیەوە،شیکردنەوەینیشانەناسی نیشانەسروشتییەکانسەرکەوتووترە.
پێویستیبەمیتۆدێکەکەجەختلەپەیماننامەبوونینیشانەکان،واتەبنەمایکلتورییان
بکاتەوەودژیئەودیدگایەببێتەوەکەنیشانەکانبەئاساییدەزانێت.»)هەمان:108(
لەبواریپەیوەندییکۆمەڵگەوزمانوناسنامەیکۆمەاڵیەتیتاکەوە،روزالین
کار ئەو دەڵێن:»سەرجەم ماتریالیزم‹دا و ‹زمان کتێبی لە ئەلیس جان و کوارد
وڕەفتارانەیهەمەگیرییبەکۆمەڵگەدەبەخشنلەنێوزمانداجێیانگرتووەولەو
سۆنگەیەوەئەمدەرفەتەبەدیدێتتازمانبەئامرازوپێگەیفۆرمەڵەبوونیتاکی

کۆمەاڵیەتیبزانین.»)هەمان:139(.
ئەوە دەتوانین ک��را، باس س��ەرەوە لە ئ��ەوەی خێرای چاوخشاندنەوەیەکی بە
بخەینەڕووکەزمان،تەنیائامرازێکنییەبۆپەیوەندییبەبەرامبەرەوە؛بەڵکوهۆکاری
تیگەیشتنیشەلە»بوون»،بۆیەناسنامەیتاکوکۆمەڵگەیهەرکەسێکدیاردەکات.

زمانیدایکی،زمانینەتەوەیی
کاتێککەسەیریئاوێنەدەکەیت،نەکتەنیاهەرسیمایخۆت،بەڵکومۆزەخانەیەک
لەبەرامبەرخۆتدادەبینیت.ئێمەهەمیشەڕابردوویدەوروبەرمانلەگەڵخۆماندا
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دەبەینوئەمکارەتەنیابەجەستەئەنجامنادرێت:بەڵکولەچوارچێوەینەریتەکانمان،
وردە کۆمەڵێک ڕاب��ردوو دەدات. خۆی ژیانی بە درێ��ژە ئاخاوتن، چۆنێتیی وەک
گەردیلەنبەچاونابیندرێن،کەهەمیشەلەبەرچاوماننولەڕێگەیانەوەلەجیهانی
دەوروبەرماندەگەینولەبەرامبەرداجیهانیشلەئێمەدەگات.ئێمەهەمیشەپاڵمان

بەشانیپێشینانمانەوەداوە؛جائەوانبناسین،یاننا...)دیڤیددابلیو،2-1395:1(
باوازلەودەربڕینەشیعرییەیسەرەوەبێنین،باسەرنجبدەینەئەوچەمکو
واتاقوواڵنەیکەدەخرێنەڕوو؛چەمکگەلێککەلەبەشی»زمان،کلتور،ناسنامە»دا
دیکە گۆشەنیگایەکی لە و سادەتر دەربڕینێکی بە درێ��ژەی��دا لە و ک��رد باسمان

شەنوکەویاندەکەین.
دەتوانینبڵێینکەزمانگرنگترینئامرازیناسنامەسازیکۆمەڵە؛ئامرازێککە
لەماوەینەوەدساڵیدواییولەگەڵپێکهێنانیحکومەتیمۆدێرنلەجوگرافیای
سیاسییئێراندا،ڕووبەڕوویتەنگوچەڵەمەیگەورەبووەتەوە.تەنگوچەڵەمەیەککە
بووەتەهۆیئەوەیزۆرلەوزمانانەینێوئەوچوارچێوەجوگرافییە،بەپێیئەو
پێناسەیەیکەلەهزریئێمەدابەزمانیدایکیجێیانگرتووە؛ئیدیزمانیدایکی
بەخستنەڕووی باسەکەیخۆمان بابەتەش، ئەو ئەوەوگرنگی لەبەر نەبن.ڕێک

پرسگەلیزانستییزمانناسییەوەدەستپێکردووە.
زمانیدایکیئەوزمانەیەکەمنداڵلەگەڵلەدایکبوونیداسەروکاریلەگەڵداهەیە،
ب��ەوەوەدەناسێت.بەدرێ��ژایه��ەزارانساڵزمانی خۆیوجیهانیدەوروب��ەری
دایک،هەمانزمانیناسنامەییبووە،بەاڵمبەداخەوەئەمڕۆدەتوانێتهەمزمانی
ناسنامەییبێت،هەمنەشبێت؛واتەڕەنگەدایبابهەرلەگەڵلەدایکبوونیمنداڵەکەیاندا
منداڵەکانیاندا لەگەڵ قسە خۆیان نەتەوەیی ناسنامەیی زمانی لە جیا زمانێکی بە
بکەن؛بۆیەلەمنووسینەدا،دووچەمکی»زمانیدایکی»و»زمانیناسنامەیی»بە

شێوەیەکیجیاوازولەچوارچێوەیدووتێگەیشتنیجیاوازبەکارهێندراون.
»لەجیهانیمۆدێرنداتادێتمەیلیئاوێتەبوونیکلتوریلەنێومۆسیقا،هونەر،
بەرفراوانە )کۆچە کۆمەڵەکان پێکهاتەی لە تەنانەت و ڕاگەیاندن ئاژانسەکانی
قسە زم��ان سێ یان دوو، بە خەڵکی، )زۆرب��ەی زمانەکاندایە لە و مێژووییەکان(
لەسااڵنی کلتوری فرەگەرایی دی��اردەی خواستی و مەیل زیادبوونی بە دەک��ەن(.
دەیەی1980،هەندێکلەبیرمەندانلەئاستیزانکۆکاندادەستیانبەچاوگێڕانەوە
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بەوزمانانوکلتورانەکردکەسەردەمانێکوەکزمانوکلتوریتایبەتوجیاواز
سەیردەکران.»)هەمان:14(

بەسەرهەڵدانیمۆدێرنیتە،»ناسنامە»بەتەواویلەقاڵبیهاوکێشەکلتوریو
سیاسییەکانجێدەگرێت.مۆدێرنیتەلەگەڵشۆڕشیتەکنەلۆژیا،جێگۆڕکییدەستەو
کۆمەڵەکانوفۆرمەلەبوونیدەوڵەتگەلیمۆدێرنوپرۆژەیدەوڵەت-نەتەوەسازی،
بواریچاوگێڕانەوەبەناسنامەکانوزەمینەیملمالنێینێوانیانیفەراهەمکردووە.

لەئێرانیشدا،بەدروستکردنیدەوڵەتیمۆدێرنوفۆرمەلەبوونیپرۆژەیدەوڵەت
نەتەوەسازییلەسەردەمیپەهلەویییەکەمدا،گوتاریدەسەاڵتهەمیشەویستوویە
پێیە،یانئەو لەژێرناوی»ئەویدی»داسەرکوتبکات.بەم جیاوازییەکانیزمانی
وەک ئەوانی یان ک��ردوون، لێ نکۆڵی و گرتووە نادیدە ناسنامەییانەی جیاوازییە
وردەکلتور،زار،کلتوروزمانگەلیناوچەییو...خستوونەتەڕوو؛دەرەنجامەکەشی
نەتەوەیی، »ناسنامەی گوتاری لە بەشێک وەک جیاوازیانە ئەو هەموو ناساندنی

ناسنامەیئێرانی»یە.
هەڵبەتەدەبێئاماژەبەوەبکەینکەئەمکێشەیەلەخۆرهەاڵتیناوەراستداهەر
تەنیاتایبەتبەئێراننییە؛داڕمانیپێکهاتەگەلیسیاسی،ئابووری،کلتوریوئەخالقیی
کۆمەڵگەکانیخۆرهەاڵتیناوەڕاستلەگەڵپاڕاستنیجوگرافیایسیاسییان،هۆکاری
ئەوجیاکارییەزمانی-ناسنامەییەیە.جیاکاریێککەڕیشەیلەپێکهاتەینادیموکراتیک
وڕێژیمەدەسەاڵتخوازەکاندایە؛پێکهاتەگەلێککەفرەگەراییناسنامەیینادیدەدەگرن

ولەگەڵکەمینەدا،پەیوەندیی‹بااڵدەستی-ژێردەستی‹پیادەدەکەن.
گوتاری‹بااڵدەستی-ژێردەستی‹لەئێراندا،ئەوەندەکاریگەرییکردووەتەسەر
و نائاگا ژێردەست، زمانی کۆمەڵەکانی زۆرب��ەی کە جیوازەکان، زمانە ناسنامەی
بااڵدەست، سیستەمی ناڕاستەخۆکانی و ڕاستەخۆ ڕاگەیاندنە کاریگەریی لەژێر
بڕیاریانداوەناسنامەیەکیتازەبۆنەوەیدوایخۆیانپێناسەبکەن،بۆیەلەگەڵ
بۆ ئەوان تا دەک��ەن، لەگەڵدا قسەیان فارسی زمانی بە منداڵەکانیاندا لەدایکبوونی

کۆمەڵەیبااڵدەستیکۆمەڵگەیسەرتاسەریئێرانبگوازنەوە.
لێرەوەیەولەبەرئەوهۆکارەیەکەلەزۆربەیناوچەکانیئێراندا»زمانیدایکی»
رێگایخۆیلەزمانینەتەوەییجیادەکاتەوە؛دواجار،ناسنامەیەکیتازەوهەڵبەتە
ساختەبۆئەونەوانەیکەئیدیبەزمانیبابوباپیریاننادوێن،دروستدەبێت.
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ئەونەوەیە،بەگۆڕینیناسنامەبەدوایهەڵبژاردنیزمانیبێگانە،وەکزمانیدایکی
پێناسەیەیکەپێشتربۆزمانیدایکیکرا-خۆیانلەجەستەیکۆمەڵگەی –بەو

نەتەوەییخۆیانجیادەکەنەوە.
ئەوساختەکردنەیناسنامەوزمان،بەتێپەڕبوونیکاتکۆمەڵەکانیدیکەبچوکتر
و ئاسیمیالسیۆن شێوەیە بەم دەکات؛ گەورەتر بااڵدەست کۆمەڵگەی و دەکاتەوە
زمانەکانی ئاخێوەرانی ژم��ارەی دی؛ دێتە ناسنامەیی-زمانی کلتوری- توانەوەی
ئاخێوەرانیزمانیبااڵدەستزیاددەبێت؛دەرەنجامو ژێردەستەکەمدەبێتەوەو
بۆسەرجەمجوگرافیایەکی وگشتی یەکدەست ناسنامەیەکی کات، تێپەڕبوونی بە

سیاسیپێناسەدەکرێت.

کوردوزمانیکوردیلەکالردەشت
ئەم پێکهاتەی مازەندەران. پارێزگای خۆرئاوای کەوتووەتە شارێکە کالردشت
شارەبریتییەلەنیشتەجێڕەسەنەکان،ژمارەیەکیزۆریکوردیکۆچبەروهەروەها
دانیشتوانی سەدی لە هەفتا نزیکەی کورد کۆچبەریش. تورکی کەمی ژمارەیەکی

کالردەشتپێکدەهێنێت.
ڕاستییەکەیبەوردیناتواندرێتسەبارەتبەزێدیسەرەتاییئەوکوردانەی
کەلەماوەیبەردرێژیقۆناغەجیاجیاکانیمێژوو،لەژێرناوی»خواجەوەند»)یان
وەکخەڵکیناوچەکەبەخاجەڤەنددەریدەبڕن(هاتوونەتەکالردەشت،بۆچوونێکی

ساخکراوەبخرێتەڕوو.
ئەوکۆچوئاوارەبوونانەهەرتەنیاڕووداوێکیئاساییوبێئامانجیمیژوویی
نەبوونە؛بەدڵنیاییەوەئەوڕووداوانەئامانجیدوالیەنەیانلەزێدیخۆیانبۆئەو

شوێنەیکۆچیانبۆکردووە،یانکۆچیانپێکراوە،هەبووە.
»یەکێکلەڕووداوەگرنگەمێژووییەکانلەکالردەشتدوایپەالمارەکانیمەغۆل،
گۆڕانکاریی سەرچاوەی بووە دوات��ر کە بوو، کۆچکردن شەپۆلێکی سەرهەڵدانی

کۆمەاڵیەتیوسیاسییگرنگلەناوچەکە.»)مەلەکپور،1393:103(8
ناوچەکانی لە کورد هۆزگەلێکی زۆرەملێی کۆچاندنی بە پەیوەستە پرسە ئەو
خۆرئاوایئێرانبۆکالردەشتوناوچەکانیدەوروبەری.بەپێیهەندێکسەرچاوەی
مێژوویی،زێدیئەوهۆزوخێڵەکوردانەبریتییەلە)بێجاریگەڕۆسوناوچەی
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سنە(ولەهەندێکسەرچاوەیدیکەشدا)لوڕستانوگەڕۆس(نووسراوە،کەلێرەدا
لەسەریاندەوەستینوباسیاندەکەین.

»سەبارەتبەمێژوویدیاریکراووردیکۆچیخواجەوەندییەکان،چەندگێڕانەوە
وتێڕوانینیجیاجیاهەن،4بەاڵمئەوەیکەوەکبەڵگەیمێژووییزیاترجێیباوەڕە،
ئەوەیەکەکۆچیزۆرەملێیهۆزوتیرەکانیکوردبۆناوچەجیاجیاکان،لەسەردەمی
شائیسماعیلیسەفەویدەستیپێکردبووولەسەردەمیفەرمانڕەواییپادشاکانی
دیکەیوەکشاعەباسوتەنانەتدوایڕووخانیدەوڵەتیسەفەوییشلەالیەننادر
شایئەفشاروکەریمخانیزەنددرێژەیهەبووە.ڕاستیییەکەیخواجەوەندییەکان
مەبەستی بە کە ب��وون، کۆچبەر دەستەی و کۆمەڵ دووەمین ئاریاییەکان دوای

نیشتەجێبوونیبەردەوامهاتوونەتەئەمناوچانە.»)مەلیکپور،105-1393:104(
بەپێیقسەیهێنریفێڵد*،شاعەباسلەچارەکەسەدەیهەڤدەمیزایینی،هۆزە
ترساندنی بۆ کالردەشت و پ��وول»5 و »کوجوور» لە خواجەوەندی کوردەکانی
ئەو بۆ ک��را- باس پێشتر کە هۆکاری هەمان -بە ناوچەکە ڕەسەنی دانیشتوانی
ناوچانەیکۆچاندوون.ئەودەڵێت:خواجەوەندییەکانزۆربەیانلەناوچەچیاییەکان
و هۆز بە فێڵد،خواجەوەندییەکان هێنری ناسراون. بەهێز کەسانێکی بە و دەژین
پێنج لەکالردەشتدا زایینی لەساڵی1920ی وایە باوەڕی و دەزانێت کورد تیرەی
دلفان. و خواجەوەند لەک، کاکەوەند، قولیخانی، سوڵتان لە: بوون بریتی تیرەیان
ئەمهۆزانەلەڕاستیدالەالیەننادرشاوەلەناوچەیگەڕۆسوسنەوەهێنراون.
ژمارەیەکیانلەکۆتاییفەرمانڕەوایەتییکەریمخانداگەڕاونەتەوەناوچەکانیخۆیان،
دانیشتووانەسەرەڕۆکانی تا ئەوانیگەڕاندووەتەوە قاجار، ئاغامحمەدخانی بەاڵم

ئەوناوچانەیانپێسەرکوتودەستەمۆبکات.(فیڵد،201-1334:199(
‹ڕابینۆ‹**شلەوباوەڕدایەکەخواجەوەندییەکانخەڵکیلوڕستانن،ئاغامحەمەد
خانئەوانیلەلوڕستانوگەڕۆسەوەهێناوەتەمازەندەرانیخۆرئاوا...ڕابینۆلەبارەی
ژیانوبژێوییئەوانەوەلەسەردەمیخۆیدادەڵێت:خواجەوەندەکانئەگەرچیئێستا
لەگوندەکاندانیشتەجێن،بەاڵملەوەرزیهاویندابەڕەشماڵەکانیخۆیانەوەدەچنە
کەژوکێوەکانیدەوروبەروخەریکیلەوەڕەنادنیپەزەکانیخۆیاندەبن.ئەوان
ئەسپیتاڕادەیەکڕەسەنبەخێودەکەنوکاریکشتوکاڵیشدەکەنوزۆربەی
هەیە، ناوچەیان ئەو زۆزانی باشترین خواجەوەندییەکان دێمییە. کشتوکاڵەکەشیان
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لە بەتایبەت لەڕاب��ردوو، تەنانەت کەهەڵبەتخەڵکیناوچەکەپێیدڵخۆشنینو
قۆناغەکانیسەرەتاییکۆچکردنیانبۆئەوناوچەیە،ئەمەکێشمەکێشیخوێناویشی
لێکەوتووەتەوە.دەستەیەکلەخواجەوەندەکان،کەبەکوردانیڕۆزەکیناسراوبوون،

دواتربەتەواویلەنێوچوون.)ڕابینۆ.هل،1343؛52(
و لێکۆڵەران مێژوونووسان، دی��دی گرنگترین باسکرا، س��ەرەوە لە کە ئ��ەوەی
خۆرهەاڵتناسانبووەلەبارەیکۆچیمێژووییوبەردەوامیکوردبۆکالردەشت.
دیدگایدیکەیکەزۆرباسدەکرێنوئەوسەرچاوەوچاوگانەیدیکەیلێکۆڵینەوە
لەوبارەیەوە،بریتینلەدیدگاگەلێکیکەڕەنگەتەواونەبن،یانکەموکوڕیانتێدابێت
بە پێویستیان بەشێوەیەکیزانستیوشرۆڤەکارییەوە پێنەبەسترێتو وپشتیان

چاوپێداگێڕانەوەهەیە.

لێرەداباسکردنیچەندحاڵەتێکبەپێویستدەبینین:
یەکەم:

لەهەندێککتێب،لەنێویانداکتێبەکانیدکتۆر‹مەلەکپوور‹و‹تەهمورسفەقی
و رابینۆ فیڵد، بۆ گەڕانەوە بە ک��الردەش��ت(، ن��اوی بە )هەردووکیان نەسیری‹دا،
مەکەنزیئەوهۆزوتیرانەیانبە»هۆزەکانیکوردولوڕ»ناوهێناوە؛بەاڵملەنێو
ئەوکۆچبەرانەیکەلەخۆرئاوایواڵتولەقۆناغوسەردەمیجیاجیایمێژووییدا،
یان زار، بە نییە کۆمەڵەیەک و تیرە هیچ ڕاگوێزراون، کوجوور و کالردەشت بۆ

بنزارێکیلوڕیقسەبکات.
و چالووس» دێ »سیب ناوچەکانی بۆ ‹ل��وڕ‹ەک��ان کۆچی کە باسە، شایانی
»خوڕەمئابادتونکابون»لەخۆرئاوایمازەندەرانوئەلبۆرزیناوەڕاست،ڕووداوێکی
بەڵگەداریمێژووییە؛بەاڵمگشتاندنیبەکالردەشتەوەلەسەربنەمایلێکۆڵینەوەی

مێژووییوزاراوەناسییەوەڕەتدەکرێتەوە.

دووەم:
لەهەندێسەرچاوەیمێژووییدا-وەکپێشترئاماژەیپێدرا-باسلەوەکراوە
کوجوور و کالردەشت بۆ گەڕۆسەوە بێجاری لە تیرانە و هۆز لەو هەندێک کە

کۆچێندراون.
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بەرچاو حاڵەتمان هەندێ زمانناسییەوە و مێژوویی لێکۆڵینەوەی الیەنی لە
نیشان گەڕۆس ناوچەی لە مەیدانیمان بەدواداچوونی پێویستبوونی کە دەک��ەون،
دەدەن.پرسێکیگرنگهەیەکەبۆگەیشتنبەڕاستییزێدیسەرەتاییکۆچبەرانی
کورد،بەلەبەرچاوگرتنیشێوەزارەکانیان،پێویستەوبەداخەوەتائێستالێکۆڵینەوە
وتوێژینەوەیەکلەالیەنکوردانیکالردەشتوکوجوور،یانلێکۆڵەرانیدیکەوە،

نەکراوە.
پێویستییئەملێکۆڵینەوەوتوێژینەوەیەلەوەدایە،کەزاریکوردیکالردەشت،
جۆرێکەلەلەکی؛لەالیەکیدیکەوەدەبینینئێستاشهەندێتیرەوگروپیلەکیلە
بێجاریگەڕۆسداهەن.تیرەوگروپگەلێککەلەسەردەمی‹ملوکئەلتەوایف‹ەوەبۆ
دەستبەسەرداگرتنوفەرمانڕەواییکردنیناوچەکانیگەڕۆسیکوردستانچوونەتە

ئەوێولەوێداماونەتەوە.
گریمانەیەکینووسەریئەمدێڕانەلەوبارەیەوەهەیە،کەگروپێکلەکۆچبەرانی
کالردەشت،لەودەستەلەجەنگاوەرانیلەکیبنکەپێشترچووبوونەبێجار؛سەلماندنی
ئەوگریمانەیەپێویستیبەبەدواداچوونولێکۆڵینەوەیەکیتەواویمەیدانیهەیە،کە

تائێستائەوبوارەنەڕەخساوە.
بێگومانباسکردنیخاڵێکیدیکەشلەوبارەیەوەبەپێویستدەزاندرێت؛ئەوەی
کەدلفانییەکانبەلەبەرچاوگرتنیئەوجیاوازییەکەلەشێوەزارەکەیاندالەگەڵهەموو
کوردانیدیکەیکالردەشتداهەیانەولەالیەکیدیکە-جگەلەپێکهاتەیئێرگاتیڤ*-
تەواووەکوکوردانیلەکیناوچەیدلفانلەپارێزگایلوڕستانقسەدەکەن،تاچ
ڕادەیەکڕێیتێدەچێتڕاستەوخۆلەناوچەناوبراوەکانیپارێزگایلوڕستانیئێستا

بۆکالردەشتکۆچێندرابن؟
دەبێشتێکیدیکەشبخەینەسەرئەوهەمووەیکەباسکرا؛لەبارەیکۆچی
بە ت��ەواوپشت ب��ارەوە لەو بۆکالردەشتوکوجوور، گ��ەڕۆس��ەوە لە ک��وردەوە
بەڵگەنامەکانیهێنریفیڵددەبەسترێت.ئەمەلەکاتێکدایەکەژمارەیەکلەتوێژەران
ئەوتێڕوانینەیفیڵدبەهەڵەدەزاننوپێیانوایەکەبنەماڵەی‹سۆفیئەملەش‹*یان
لەناوچەیگەڕۆسەوەبۆئەمناوچەیەهێناوەنەککوردانیکالردەشتوکوجوور!
ئەمبەشەلەلێکۆڵەرانلەوباوەڕەدانکەدەبێگومانلەتێڕوانینەکانیهێنریفیڵد

بکرێت.6
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سێیەم:
خاڵێکیدیکەیمایەیتێڕامانلەبارەیکوردانیکالردەشتوتەنانەتکوجوور
ئەوەیەکەوێڕایهەندێجیاوازیشێوەزاری،کەهەیانە،هەموویانپێیاندەگوترێت

»خواجەوەند».
ناونانیهەمووئەوکۆچبەرانەبەخواجەوەند،سەرباریئەوهەمووجیاوازییەزۆرە
وبەرچاوەلەشێوەزارینێوانخواجەوەندەکانیکالردەشتلەگەڵخواجەوەندەکانی
لەگەڵ کالردەشت دلفانەکانی نێوان زۆرەی بنزارییە جیاوازییە ئەو یان کوجوور،
هەمووکوردانیدیکەیئەمشارە،دەکرێتدەرخەریئەوەبێتکەئەمکوردانەسەر
بەیەکهۆزوتیرەنەبووبنوئەوگریمانەیەدێتەپێشکەهۆزوتیرەیجیاجیان
ولەناوچەیەکەوەنا،بەڵکوسەربەناوچەیجیاوازبووبنودواترلەچوارچێوەی
پەیمانوفیدراسیۆنێکیسیاسی-سەربازیدا،گشتیانخۆیانبە»خواجەوەند»ناو

نابێت.
جێیباسەهەندێکیدیکەلەوبارەیەوەتێڕوانینێکیدیکەیانهەیەوپێیانوایە
لەیەکنزیکیی هۆکاری بە »خ��واج��ەوەن��د» بە کۆچبەرانە ئ��ەو سەرجەم شۆرەتی

دابونەریتیئەوانەوەیە.
وەکپێشترئاماژەمانپێدا،هێنریفیڵدئەوکۆچبەرانە،بەپێنجدەستەدابەش

دەکات:
1-سوڵتانقولیخانی2-کاکاوەند3-لەک4-خواجەوەند5-دلفان.

دەبێئەوەبڵێینکەناوی»خواجەوەند،لەکودلفان»لەکالردەشتیشداهەیە،
بەاڵمکاکاوەندوسوڵتانقولیخانینییە.ئەوەمایەیسەرنجەکەشێوەزاریهەمووئەو
خەڵکانە،»لەکی»بەشێوەئاخاوتنێکیزۆرنزیکلەیەکوجیاوازیدیاریکوردانی
ناوسراوبە»لەک»لەکالردەشتلەگەڵهەمووکوردانیدیکەیئەمناوچەیە،تەنیا
لەشێوەیدابونەریتیئایینیئەواندایە.ئەوکوردانەیکەلەکالردەشتبە»لەک»

ناسراون،شیعەوکوردانیدیکەیناوچەکەشپەیڕەویئایینییارسانن.
ئامانجی دوو گەرەکمانە کەم النی و مێژوو و شیکردنەوە سەر دێینە لێرەوە
سەرەکییئەوکۆچەزۆرەملێیەوکۆچیخواجەوەندەکانبۆکالردەشتوناوچەکانی

دەوروبەریکالردەشتباسبکەین.ئەودووئامانجەبرتیینلە:
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1-دروستکردنیهاوسەنگینوێیسیاسیونیشتەجێییلەناوچەیخواجەوەندەکان،
واتەکالردەشتوکوجووروئەوناوچانەیدەوروبەریان،بەمەبەستیکەمکردنەوە
ودامرکاندنەوەیسەرەڕۆییەکانیدانیشتوانیخۆجێییدژیدەوڵەتیناوەندیئێران.
لەناوچەکانی لەنێوهۆزوتیرەکانیکورد 2-دروستکردنیناکۆکیوکەلەبەر
لەالیەن ڕکێفیان خستنەژێر مەبەستی بە هەروەها و واڵت- -خۆرائاوای خۆیان

حکومەتیناوەندییەوە.
)خواجەوەندەکانلەناوچەکەیخۆیانداوبەپێیدابونەریتوخەسڵەتەخێڵەکییەکانی
خۆیان،کۆمەڵەیەکیتۆکمەوبەهێزبوون.ئەوانخاوەنیناسنامەیتایبەت،مێژووو
کلتورێکیگەشوناسراون؛ئەمەشبۆحکومەتەدەسەاڵتخوازەکانیئەوکاتشتێکی
ئەوانیان باڵوپێکردنی و لێکهەڵوەشاندنەوە بڕیاری بۆیە نەبووە، دڵخواز ئەوەندە

داوە.()مەلیکپور،1393:104(7
دوایهاتنوجێگیربوونیخواجەوەندەکانلەکالردەشت،لەڕووداووبوویەرە
جۆراجۆرەکانیئەوناوچەیەدابەشداریێکیچاالکانەیانهەبووە.ئەوبەشداریکردن
لەگەڵهۆزوکۆمەڵە لەقۆناغییەکەمدا،کێشەوشەڕوشۆڕی ئامادەییەیان و

نیشتەجێکانیناوچەکەلێکەوتووەتەوە.
بۆسوارانیخواجەوەند،کەلەناوچەکەیخۆیانداخاوەنیمێگەلیپەزولەوەڕگەی
باشبوون،زۆرگرنگبوولەوناوچەتازەیەشدابتوانندرێژەبەژیانیئابووریی
خۆیانبدەن.لەوڕووەوەکەشاودەسەاڵتداران،لەناوچەکەپێویستیانبەهێزێکی
جەنگاوەیسوارەهەبووە،بۆیەبەشێکلەلەوەڕگەباشەکانیخەڵکیناوچەکەیان
داوەتەئەوتازەهاتووانە؛ئەمەشوەکباسکراشەڕوشۆڕوملمالنێیخوێناوی
بەدوایخۆیداهێناوە،بەاڵمدواجاروهێواشهێواشهەردووکۆمەڵەکەهەبوونی

یەکدیوپێکەوەییئاشتیانەیانبەشێوەیەکیڕێژەییلەگەڵیەکداپەژراندووە.
کوردانیکالردەشتتائێستاتوانیویانەکلتور،ئایین،زمانوناسنامەیخۆیان
لەسەرە. ناسنامەیان گۆڕانی هەڕەشەی دواییدا دەیەی چەند لەم بەاڵم بپارێزن؛
خۆیان، زێ��دی دوورە کۆچبەرانەی ئەو سەر خێرایەی و گ��ەورە مەترسییە ئەو
ئەگەرڕێکاریخێراوکرداریبۆبەرپێگرتنینەگیردرێتەبەر،ناسنامەیکوردیی
ئەوکۆچبەرانەشوەکوزۆربەیکوردانیکۆچبەریدیکەیگەیالنومازەندەران
تەواو مازەندەرانیش ناوچەیکوجووری کوردانی کە باسە دەچێت.شایانی لەنێو
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لەژێر ئێستا لێ پارێزراوە، ئێستا تا ناسنامەیە ئەو چەشنەدان: لەم ڕەوشێکی لە
مەترسییلەنێوچوونیخێرادایە.

بەشیهەرزۆریئەومەترسییانەهەرئەوحاڵەتانەنکەلەبەشی)زمانیدایک،
زمانیناسنامە(باسمانکردووە،ئەگەرچیهۆکارگەلیدیکەشهەنکەلەبەشەکانی

دیکەدازیاترلەسەریاندەوەستین.

هەڕەشەکانیسەرزمانیکوردیلەکالردەشتیمازەندەران
کالێرلەوبڕوایەدایەکەزماندیاردەیەکیتەواومێژووییەوهەمیشەلەگۆڕاندایە؛
دەتوانینبڵێینکەمێژوویزمانەکانپڕاوپڕەلەگۆڕانیبنەڕەتیانەیدەنگوواتا.
)1393:38-39(کاتێککۆچیش-وەکدیاردەیەکیمێژوویی-بۆئەوڕەوتەمێژووییەی
گۆڕانیدەنگوواتازیادبکەین،ڕاستییەکەیوەکدیڤیددابلیۆدەڵێئەوائاماژەمان
بە)کردارێکیمرۆییزۆرگرنگوکاریگەرلەگۆڕانکاریزمانی(داوە.01395:16(
کۆچلەبواریجیاجیاوەدەبێتەگۆڕانبەسەرزماندادێنێت؛بەگۆڕانکارییجیاجیا
کەڕەنگەبەشێوەیەکیهەمەالیەنلەمبەشەدادەرفەتیباسکردنیمەیسەرنەبیت،

یانمەبەستیئێمەکەتایبەتەبەکالردەشتنەگرێتەوە.
گرتنەپێشی بە ب��ارەی��ەوە، لەو باسێک هەر نێو چوونە لە بەر و دەستپێک لە
)بنەماینکۆڵیکردن(سەبارەتبەزمانوشێوەزاریکوردانیکالردەشت،لەالیەن
نووسەرانیدووکتێب،کەناونیشانیهەردووکیان»کالردەشت»ە،ئاماژەدەکەن؛
هەڵبەتپێویستەئەوەبڵێینکەهەردووئەونووسەرەبەکەسانیخۆجێییکالردەشت

دەژمێردرێن.
نەسیری» فەقێ »تەهمورس خوالێخۆشبوو و پ��ور» مەلیک »عەلی دکتۆر
و زمان لە نکۆڵی جیاواز، شێوازی دوو بە »کالردەشت» کتێبەکانی نووسەرانی

شێوەزاریکوردانیکالردەشتدەکەن.
فەقێنەسیریبەشیکۆتاییکتێبەکەیخۆیتەرخانکردووەبەوزمانەتایبەتیانە
ناوچەیی»دا »شێوەزارەکانی و باکووری» »شێوەزارەکانی سەرباسی دوو لە و
بەشی ل��ە دەک���را چ����اوەڕوان شێوەیە ب��ەم )162-1383:160( ک����ردوون؛ ب��اس��ی
بکات؛ کالردەشتیش کوردانی شێوەزاری بە ئاماژە ناوچەیی»دا »شێوەزارەکانی
ئەگەرچیبەکارهێنانی»شێوەزارەکانیناوچەیی»خۆیلەخۆیدادەستەواژەیەکی
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بەسووکگرتنونزمڕوانینەلەشێوەزاریکەمینەکانیئێران،بەاڵملەوەشدائاماژەبە
شێوەزاریکوردیلەکالردەشتدانەکراوەوناسنامەیزمانییئەمبەشەگرنگەی
بێدەنگیێکی بە پێکدێنن، شارەکە دانیشتوانی سەدی لە حەفتا کە کالردەشتییەکان

واتاداروبەمەبەستنکۆڵیلێکراوە.
بۆ ک��ردووە تەرخان خۆی کتێبەکەی 252ی تا 248 الپەڕەکانی پور مەلیک 
»بنزاری و گیلەکی» »بنزاری سەرباس دوو لەژێر و کالردەشت( )بنزارەکانی
خواجەوەندی)لەکی(»داشیکردوونەتەوە.لەبەشی»بنزاریخواجەوەندی)لەکی(‹دا،
لە بەشێوەیەک کالردەشت، کوردییەی بنزارە ئەو نواندنی کەم بە و ڕاگوزەرانە

شێوەکانسووکایەتییبەزمانەکەمانکردووە.
ک��الردەش��ت، ل��ە خەڵکانە8 ئ��ەم سەرەکیی »ب��ن��زاری دەن��ووس��ێ��ت: پ��ور مەلیک
کالردەشت خواجەوەندیی یان لەکی، بنزاری لوڕییە. و کوردی نێوان زاراوەیەکی
ناو ک��وردی بنزارێکی بە نابێت ئ��ەوێ، نیشتەجێکانی لە بەشێک ب��اوەڕی وێ��ڕای
لەگەڵکوردیڕەسەندازۆرجیاوازی ناوچەیە ئەم بندرێت،چونکەخواجەوەندیی
وکوردی یانخواجەوەندییکالردەشت لەکی، ئاخێوەری دوو بەشێوەیەک هەیە،
مهابادوسنەلێکتیناگەنوبۆلەیەکگەیشتنسوودلەزمانینێوەندگیریفارسی

وەردەگرن.»)251-250:1393(
بەکاری کەمگرتن مەبەستی بە کە )خەڵک( دەستەواژەی لە ڕەخنەگرتن لە واز
کە پور، مەلیک دکتۆر تیۆرییەکەی زمانناسیی ڕەخنەی لەسەر و دێنین هێناوە،

هەڵبەتتیۆریێکینامۆیشنییەڕادەوەستین.
واش و بوونە ک��وردی ناسنامەی جیانەبووەوەی بەشێکی هەمیشە لەکەکان
دەمێننەوە.زاریلەکیدوایزاریهەورامیکۆنترینوڕەسەنترینزارەکانیزمانی
تیۆریێکی »ل��ەک» چێکردنی و »ل��وڕ» و »ک��ورد» تێکەڵکردنی دیدگای کوردییە.

پێشنیازکراویدوودەستەوگروپیجیایە.
شیکردنەوەیەکی و لێکۆڵینەوە کە بێئاگایانەیە ئەو گروپی گروپانە، لەو یەکێک
زانستیانەیدروستیاننییەوتەنیاگوێیانداوەتەپروپاگەندەیگروپەکانیدیکە.ئەو

گروپە،لەڕووینەزانیوبێئاگاییەوەکەوتووەتەداویئەوپروپاگەندانەوە.
بەاڵمگروپەکەیدیکە،گروپێکیبەئاگا،بەاڵممەبەستدارە،کەهەوڵدەداتتاکو
بەدروستکردنیبەڵگەیدروستکراویبەڕواڵەتزانستیوشرۆڤەکارانەوە،بەاڵم
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پروپاگەندانەش ئەو بکات، پروپاگەندانەدروست ئەو وچەواشەکارانە، مەبەستدار
زمانی جیاجیاکانی بنزارە و زمانی ناسنامەیی جیاکردنەوەی لە جگە نین شتێک

کوردیلەژێرناسنامەیەکیسەربەخۆدا.
ئێمەلەوتارێکدالەژێرناوی»لەکی،زمانیانزار»9دابەدرێژیباسمانلەو
بابەتەکردووەولەبەرئەوەیلێرەدابواریباسکردنێکیتەواویئەوباسەماننییە،
بۆیەداوالەخوێنەرانیهێژا،هەروەهادکتۆرمەلیکپوردەکەینبگەڕێنەوەبۆئەو

وتارەمان.
لەمبەشەدادێینەسەرباسکردنیبابەتێکیدیکەیباسەکەیدکتۆرمەلیکپور.

وەکپێشترباسمانکرد،بەڕێزیاندەنووسن:)زاراوەیلەکی،یانخواجەوەندیی
کالردەشت،نابێبەزارێکیکوردیناوبنێین(.

لە و پێشتر ک��الردەش��ت- ک��وردی ناونیشانی لەژێر – ئێمە ب��ارەی��ەوە، ل��ەو
جار چەندین وتارەشدا، ئەم پێشتری بەشی لە تەنانەت دیکەماندا، وتارەکانی
ئاماژەمانبەوبابەتەداوە،کەبابوباپیرانیئەوکۆچبەرانە،لەسەدانساڵتا
ئێستاناسنامەیکوردییخۆیانپاراستووەونەوەدواینەوەپێناسەیانکردووە

وگواستوویانەتەوە.
شایانیباسە،کەبەرلەهاموشۆیکوردانیکالردەشتبۆناوچەکوردییەکانی
خۆرئاوایئێران،کەلەمپازدەساڵەیدواییدائەوهاموشۆیانەزۆربوونە،هەروەها
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانیسۆشیالمیدیا–کەخۆیهۆکارێکیگەورەی پەرەسەندنی
گۆڕانکارییەلەبواریپەیوەندیدا-کوردانیکالردەشت،هیچئاگایانلەوباسەیکەبە
ناوی»زاریلەکی»داهەیە،نەبووە،ئەوکۆچبەرانە،دوایهاموشۆکانیئەمدواییانە
بۆناوچەکوردییەکانوهەروەهاپەیوەندیلەرێیتۆڕەکۆمەاڵیەتییەکاندا،تێبینی

ئەوەیانکردکەناویزاریئەوان»لەکی»یە.
بەگەواهیئێمەوکوردانیدیکەیکالردەشتیش،ئەمکۆچبەرانە،ئێستاشوەکو
جاران،خۆیانهەربە»کورد»وزمانیخۆیانبەزارێکلەزنجیرەزارەکانیزمانی
بە ناوچەیە، ئەم کوردانی هەمەگیرەی تێڕوانینە و هەڵێنجان ئەم دەزان��ن؛ کوردی
درێژاییئەوهەمووسەدانەیکەلەکالردەشتداژیاون،هەبووەوهەیە؛بۆیەتێڕوانینی
دکتۆرمەلیکپور،لەدەربڕینیگوزارەی»وێڕایتێڕوانینیبەشێکلەدانیشتوانی
ناوچەکە»لەجێیخۆیدانییەومایەیڕەخنەلێگرتنە.پێویستبەبەبیرهێنانەوەیە
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کەبەکارهێنانیخودیئەمدەربڕینەبەکەمگرتنەیە،بەشێکەلەونکۆڵیکردنەزۆرەی
کەهەبووەوهەیە.

باس پێشتر کە-وەک لەوەی ڕادەوەستین؛ باس پەرەگرافەیجێی ئەم لەسەر
کرا-مەلیکپوردەنووسێت:»بۆیەخواجەوەندییباولەمناوچەیەدالەگەڵکوردی
خواجەوەندیی یان لەکی، ئاخێوەری دوو شێوەیەک بە ج��ی��اوازە، زۆر ڕەسەندا
کالردەشتوکوردێکیمهابادیوسنەییلەیەکناگەنودەبێبۆلەیەکگەیشتنپەنا

ببەنەوەبەرزمانینێوەندگیریفارسی.»
لەوەاڵمیبەڕێزیاندەبێبڵێین:زمانیکوردیزمانێکیتاکزارینییە.زمانی
کوردیبریتییەلەزنجیرەزارێکوبەگوێرەیزنجیرەیزاریی؛سەرجەمزارەکانلە
پێکهێنانیئەوزنجیرەیەداپلەیەکیگرنگیانهەیە؛ئەگەرچیوەکچۆنپێشترباس

کرا،لەکیلەکۆنترینوڕەسەنترینیزارەکانیئەمزنجیرەزارانەیە.
لێرەدابائاماژەبەبابەتێکیدیکەیئەمپەرەگرافە،واتەبەکارهێنانیهاوکاتیدوو

دەستەواژەی»حاڵیکردن»و»لێکحاڵیبوون»بکەین.
ک��وردی ب��ەراوردک��ردن��ی کاتی لە دەس��ت��ەواژەی��ە دوو ئ��ەو بەکارهێنانی بۆ ئایا
کالردەشتلەگەڵمهابادوسنەدا،مەبەستێکیتایبەتیهەبووە،کەبتوانێتڕەواییبە
بەکارهێنانیدەستەواژەی»لێکحاڵیبوون»بدات؟چونکەوەکدەبینینکەدەستەواژەی
»حاڵیکردن»پێویستە،بەاڵمدەستەواژەی»ڵیکحاڵیبوون»کەبەواتایەکیدیکەدێت،

لێرەداهیچلەجێیخۆیدانییە.
کە فارسی»یەوە نێوەندگیری زمانی رێی لە »پەیوەندیگرتن ب��واری لە ب��ەاڵم
لەخوێنەرانیهێژادەکەم ئاماژەیبەخاڵێکداوەوداوا بەرێزیانباسیدەکەن،

بگەڕێنەوەبۆخوێندنەوەیوتارێکمانبەناوی»قەندیفارسی»10.
ئەگەرلەئێرانداکۆمەڵگەیەکیهەمەڕەنگکەدادگەرییزمانیتێداڕەچاوبکرێت
ناکاتکە پێویست بگیردرێت، لێ ومافەسەرەتاییەکانیکەمینەزمانییەکانڕێزی
جیاجیای زاری بە -کەسەر دیکە ناوچەکانی کوردی لەگەڵ کوردانیکالردەشت
نێوەندگیر زارێکی بە ئەوان بەڵکو بئاخفن؛ فارسی زمانی بە زمانێکن- زنجیرەی
لەسەری کوردەوە بژاردەکانی و زمانزان لەالیەن کە زارەکانیخۆیان زنجیرە لە
رێکدەکەونولەکۆمەڵگەیدادگەرداڕاهێنانیلەسەردەکەن،پێکەوەقسەدەکەن.
لە ئێمە بەشەدا، لەم ئەمڕەخنەیە بەڕێز،خستنەڕووی لەدیدیخوینەرانی ڕەنگە
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لێکۆڵینەوەلەبواریمەترسییەکانیسەرزمانلەکالردەشتدووربخاتەوە؛بەاڵم
لەڕاستیدامەبەستمانلەهەڵبژاردنیئەمنموونەوشیکردنەوەیە،لەبەرئەوەبووە
تائەومەترسیانەبەشێوەیەکیبەرهەستبخەینەڕوو؛بۆیەبەلەبەرچاوگرتنیئەو

بابەتەیسەرەوە،دەگەینەناسینیئەوهۆکارەزیانمەندانە.
هەروەکلەبەشی»زمانیدایکی،زمانیناسنامەیی»داباسمانکردووە،گرنگترین
لە لەنێویاندا و ئێران لە نەتەوەییەکان زمانە بە زیانگەیاندن و مەترسی هۆکاری
کالردەشت،هۆکاریگوتاریباوی)بااڵدەستووژێردەست(وهەروەهاهۆکاری

نکۆڵیکردنەکەدەبێتەمایەیئاسیمیالسیۆنیکلتوری-ناسنامەیی-زمانی.
ئەمهۆکارەبۆکوردانیکۆچبەریکالردەشتدووئەوەندیە؛چونکەسەرباری
کاریگەرییەکانینەوەدساڵەیسیستەمیتاکزمانیلەئێراندا،هۆکاریچەندسەدەی
کۆچبەریودیدگایدەسەاڵتخوازانەیکلتوری–زمانییخەڵکیخۆجێییکالردەشت،
لەدوو پێیەئەوزیانومەترسیانە لەسەرکۆچبەرانیشیدەبێبخەینەسەر.بەم

بەشیجیاوازداشیدەکەینەوە.

زیانەکانیکۆچبەری
1-دووریلەزێدونەبوونیپەیوەندییچەندینسەدەلەگەڵزارەکانیدیکەی

کوردی:
کوردانیکالردەشتتائەمچەندساڵەیدوایهامۆشۆیەکیتایبەتوئەوتۆیان
لەگەڵناوچەکوردییەکانیدیکەدانەبووە.ئەمکۆچبەرانەلەمیانەیچەندسەدەی
نزیک لە سەدەیەکە چەند ئەوانیش کە ک��وج��وور ک��وردان��ی لە جگە کۆچبەریدا،
باشووریقسەدەکەن، بنزارەکانیکوردیی لە یەکێک بە نیشتەجێنو کالردەشت
ئەوەدا بری لە نەبووە. ئاخاوتنیان پەیوەندیی کوردیدا دیکەی زارێکی هیچ لەگەڵ

لەگەڵزمانەکانیمازەنیوگیلەکیوفارسیدائەوپەیوەندیەیانهەبووە.
ئەمەبووەتەهۆیئەوەیکەپەیوەندییانلەگەڵوشەودەستەواژەگەلیزارەکانی
دیکەوپێکهاتەیڕێزمانیکوردیدانەبێت؛هەڵبەتەئەمسنووربەندیوزیانگەیاندنو
هەڕەشانەبۆکوردانیکالردەشت،لەالیەکەوەدەتوانینوەکدەرفەتیشلێیبڕوانین؛
چونکەئەگەروشەفارسیوئەوژمارەکەمەیوشەگەلیگێلەکیکەهاتوونەتەنێو
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زاریکوردانیکالردەشتلەمزارەدادەریانبێنینوپاکسازیێکبکەین،وشەکانی
و ئاخۆران لەو خۆیان سەدەی چەند رەسەنایەتیی کە ئەوانەن دەمێننەوە دیکەی

باخۆرانەیتواندنەوەیکلتوری-زمانیداهەبووە،بەدەستدێننەوە.
2-نکۆڵیکردنیزمانیلەالیەندانیشتووانیخۆجێییکالردەشتەوە:

جگەلەونکۆڵیانەیلەکتێبەکانیکالردەشتداباسمانکردن،باسلەنکۆڵیکردنی
نکۆڵی ئەگەرچی دەکەین؛ کۆچبەرانیش و خۆجێیی هاوواڵتیانی نێوان ئاخاوتنی
هەمان رەنگدانەوەی و هەڵقواڵو خۆی، »کالردەشت» کتێبانەی ئەو نووسەرانی

نکۆڵیکارییمێژووییگشتییە.
لەسەردەمانیزووەوەتائێستا،زاریگێلەکیلەکالردەشت،زاریزاڵیئاخاوتنی
و خۆجێیی خەڵکی نێوان ئاخاوتنی پەیوەندیی لە کە واتایەی بەو بووە؛ خەڵکەکە
کۆچبەراندا،هەمیشەزمانیگێلەکیزاڵبووەوخۆجێییەکانلەگەڵئەوەیدازاری
کوردیکالردەشتیشدەزاننوزۆربەیانبەهۆیتێکەاڵوییزمانییەوەدەتواننقسەی
ناچار لەگەڵخۆجێییەکاندا، گفتوگۆ لە ئەوکۆچبەرانە هەر هەمیشە بەاڵم پێبکەن،
نەنووسراو، یاسایەکی بووەتە ڕەوتە ئەم بکەن؛ لەگەڵدا قسەیان گێلەکی بە بوون

گشتی،بەردەواموهەڵبەتبێناڕەزایەتی.
شایانیباسەکەهەردووالیخۆجێییوکۆچبەر،بەتەواویلەزمانییەکدی
تەنانەت بەاڵم بکەن، قسە دیکە زمانیالکەی بە دەتوانن ه��ەردووالش و دەگەن
رێگەیسێیەمیانبۆنەهێشتنیئەوبااڵدەستیونکۆڵیکردنەزمانییەنەگرتووەتەبەر.
ئەوڕێگەسێیەمەدەتوانێتقسەکردنیهەرالیەکلەدووالیەکەبۆگفتوگۆبەزاری

خۆیبێت.
لەشیکردنەوەیئەوڕەوتەداپەیبەدووخاڵیمرۆڤناسیدەبەین:

ئابووریی سەربازی، ڕواڵەتیانەی بااڵدەستیی بەرامبەر لە خۆجێییەکان ئەلف-
کۆچبەرەکانلەناوچەکە،ڕێگەیبااڵدەستیناسنامەیی-زمانییخۆیانونکۆڵیکردنی
زمانیودواجارناسنامەیکۆچبەراندەگرنەبەر.ئەمڕەوتەبووەتەهۆکاریئەوەی
کەبەرلەدەستپێکردنیهەرئاسیمیالسیۆنێکیزمانیلەالیەنسیستەمیتاکزمانیی
تیایاندا نەوەدساڵی،لەهەندێلەالدێکانیکالردەشت،کەگێلەکوکوردپێکەوە
نیشتەجێن،کوردەکانبکەونەبەرهەڕەشەیەکیتوندیتواندنەوەوئاسیمیالسیۆنی
لەنێو تەنیا و دەگمەن بە ئێستا کە شێوەیەک بە ناسنامەییەوە؛ دواج��ار و زمانی
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بەسااڵچوونیئەوالدێیانە،ئاخێوەریکوردبەدیدەکەینوئەوانیدیکەگشتیانبە
گێلەکیدەئاخفن.

بابەتە ئەم زەقی نموونەی دوو کالردەشت لە و»مۆکا» »وەلبال» الدێکانی 
نەخوازراوەن.

هەڵبەتەزۆرسەرنجڕاکێشوجێیباسەکەکۆچبەرانیئەوجۆرەالدێیانەکەلە
ڕوویزمانەوەلەنێوگێلەکیداتواونەتەوەوئاسیمیلەبوونە،لەڕوویئایینییەوەهەر

لەسەرئایینییارسانیخۆیانماون.
و هاوسۆز جیاجیاکان ئایینە و زم��ان و کلتور بەرامبەر هەمیشە ک��ورد ب-
پەسندکاربووە.ئەوانقەتنەیانویستووەبەشێوازورێگاینادیموکراتیانەبەسەر
کورد خۆڕسکەی ڕێزگرتنە ئەم بن. بااڵدەست و زاڵ دیکەدا زمانەکانی و کلتور
بەرامبەرمافەنەتەوەییوئایینییەکانیمرۆڤکەبەشێوەیەکیخۆماکیلەکورددا
هەیە،لەکوردانیکۆچبەریکالردەشتیشداهێشتاودوایچەندینسەدەهەربەدی
دەکرێت.بەچەشنێککەبەمنەرمونیانیوهاوسۆزیییەیخۆیانبەرامبەرکلتورو
ئایینوزمانیخۆجییەکان،توانیویانەجەنگوخوێنڕێژییەکانیسەرەتایهاتنیانبۆ

ئەوناوچەیەبگۆڕنبەئاشتیوسازانوپێکەوەژیان.
3-ئاوێتەبوونیوشەودەستەواژەلەگەڵگێلەکی:

بەشێکلەگوندەکانیکالردەشتبەتەواویکوردنشینن،بەشێکتەواوگێلەکنشێنن
وهەندێکیدیکەیانهەردووڕەگەزیخۆجێییوکۆچبەریانتێدانیشتەجێن؛ڕەوشی
گوندەکانی جیاوازە. لەیەک زمانییەوە زیانمەندیی باری لە گوندانە لەو یەک هەر
تەواوکوردنشینوەکو»کەلنو»،یان»ئۆجابیت»کەمترینتێکەاڵویوشەیانلەگەڵ
گیلەکانداهەیە؛ئەگەرچیبەتەواویشلەوکێشەیەپارێزراونین؛ئەولێکوەرگرتنو

جێگۆڕکێیەیوشەبەڕادەیەکنییەکەهەستیپیبکرێت.
بەاڵملەگوندەتێکەڵەکانداڕەوشەکەبەشێوەیەکیدیکەیە؛ڕەوشێککەخۆیلە
خۆیدا،گوندەکانبەدوودەستەلەیەکجیادەکاتەوە.دەستەکیئەوگوندانەنکە
دانیشتووانەکوردەکەبەتەواویناسنامەیزمانییانبۆگێلەکیگۆڕیوە؛وەکوئەوەی
ناسنامەی هێشتاش کورد کە گوندانەن ئەو دیکە، دەستەی و کرا باس پێشتر کە
زمانیخۆیانپاراستووە،بەاڵمکەوتوونەتەبەرهەژموونیتێکەڵکردنیوشەلەگەڵ

گێلەکەکان؛وەکوگوندی»تەبەرسوو».
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دانیشتووانیکوردو ئەوگوندانەنکە ناویانهات، لەوگوندانەی دوودەستە
گێلەکییان،بەبێهیچسنووربەندیێکیتایبەتلەتەواویگوندەکەدابەشێوەیەکی
باڵووپەراکەندەنیشتەجێن؛بەاڵمگوندێکیوەکوگوندی»الهو»کەدانیشتووانە
هەبووە، پێشتر لەچەندینسەدەی کە کۆن کێشەی بەهۆی گێلەکەکەی و کورد
و مەحەلە» »گێلەکی ب��ەری ن��اوی بە گونددا ج��ی��اوازی ب��ەری دوو لە هێشتاش
نەبوونەتەوە. زمانییە زیانمەندییە ئەو دووچاری دەژین، مەحەلە»دا »خواجەوەند
لێرەدایەکەوتەکەیدیڤیددابلیومانبەبیردێتەوەکەدەڵێت:»جیاوازییتێڕوانەکان،

لەگەڵملمالنێ،دەبنەمایەیپێکداهەڵشاخانیش»)1395:3(

زیانمەندییسیستەمیتاکزمانیلەئێراندا
سیستەمیتاکزمانییفارسیتەوری،بەهەوڵدانێکینەوەدساڵەلەئێراندا،هەموو
بە ب��دات؛ نیشان نەباش بە »ئەویدی» و باش بە کە»خۆ» بووە ئەوە هەوڵێکی
لەنێوچوونی بەهای بە ئەویدی، دروستکردنی و ناسنامەگەرایی بە کە شێوەیەک
ئەو کردووە. زیاد ئاخێوەرانیخۆی بازنەی ئێران، زمانەکانی دیکەی ئاخێوەرانی
لەنێوبردنیزمانەکەمینەییەکان، بەدووشێوەبووەتەمایەی بااڵدەستە سیستەمە

لەنێویاندازاریکوردانیکالردەشت:
ئەلف-‹ئەویدیسازی‹بەگۆڕینیلەناکاووهەمەگیریزمانیدایکی:

ئەو بەرهەڕەشەی دواییدازۆرکەوتووەتە ماوەیچلساڵی لە کالردەشتیش
سیستەمەئەویدیسازییەهەمیگیرەلەئێراندا؛ئەمجارەتەنیاکۆچبەرانیکوردنین،
بن؛ خێرادا ناسنامەی گۆڕینی زاڵ��ەی فکرییە سیستەمە ئەو هەڕەشەی لەژێر کە
بەڵکوخۆجێیەکانوکۆچبەرانیدیکەیبەژمارەکەمیوەکتورکەکانیش،لەگەڵ
سۆنامیێکیترسناکداڕووبەڕوون.سۆنامییقسەکردنلەگەڵمنداڵەکانیانبەزمانی

بێگانەوجیاوازلەناسنامەیخۆیان،واتەزمانیفارسی.
جێیداخەئەوەچەندینساڵەکەدایبابەکانلەکالردەشتهەرلەلەدایکبوونی
منداڵەکانیانەوەبەزمانیفارسیقسەیانلەگەڵدادەکەنوئەمەشگورزێکیگەورەی
لەپەیکەریزمانوزارەجیاوازەکانیئەوشارەداوە،کەئەمەکۆچبەرانیکوردی

کالردەشتیشیگرتووەتەوە.
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ئەمڕەوتە،ڕەوتێکیئاساییمێژوویینییە،کەلێکۆڵەروبیرمەندانیزمانناسی
لەبارەیەوەدەدوێن.ئەمدیاردەیەدیەردەیەکیسیاسییە،کەئامانجەڕاستەوخۆکەی
ناسنامە نایەوێت کە ڕەوتێک زمانی. کلتوری-ناسنامەیی- کارتێکردنی لە بریتییە

جیاوازەکانپێناسەبکاتەوە.
ناسنامەی لەالیەن نەتەوەیی ناسنامەیەکی هەر و میللەتێک گروپێک، »کاتێک
بااڵدەستەوەپێناسەناکرێتەوە،ئەمەخراپترینشێوازیڕەتکردنەوەیە،چونکەبەم
گوتاری بەخستنەگەڕی دەیەوێت و دەکرێتەوە ڕەت ناسنامەکە و بوون شێوەیە
بەکەمگرتنەوە،لەناخەوەوبەهۆیمیکانیزمگەلیناوخۆییەوەبەتاڵیبکاتەوە.ئەم
ڕەوشەکاتێکڕوودەدات،کەنەکبەڕووبەڕووبوونەوەیجیاوازییەکان،بەڵکوبە
و »خود» وەک »ئەویدی» پێناسەی و »هەمان» وەک »ئەویدی» پێناسەکردنی

پێناسەنەکردنەوەدێتەدی.»)حەقمورادی،1395:36(
ب-کاریگەرییژینگەییسەرچاوەگرتوولەسیستەمیتاکزمانی:

هەموو کێشەی و ناگرێتەوە ک���الردەش ک��وردان��ی ه��ەر تەنیا بابەبەتەش ئ��ەم
ئاخێوەرانیکەمینەیەلەئێراندا.

کاتێکلەژێرسیستەمێکیتاکزمانیدادەژین،لەهەمووشوێنێکدایەکزمانزاڵە؛
فەرمانگەکان،خوێندنگاکان،زانکۆکان،دەزگاکانیڕاگەیاندن،شەقامەکان،هەموولە
هەمووییەکزمان...وئێمەتەنیایەکزماندەناسینویەکزماندەبیستینو

دەخوێنینوبەیەکزماندەنووسین؛لەمهەلومەرجەداداخۆچڕوودەدات؟
گومانیتێدانییەوشەودەستەواژەوڕێزمانیناوبراوکەلەئێراندا،زمانیفارسییە
لەهزرومێشکیتاکبەتاکیکۆمەڵدازاڵدەبێت.ئەوتاکانەیکۆمەڵتەنانەتئەگەر
ئەویدیسازییەوە، سیستەمی کاریگەریی ژێر نەکەونە ڕاستەوخۆش شێوەیەکی بە
واتەهەروازمانینەتەوەییخۆیانبەکاربێنن،دیسانیشدووچاریگۆڕانێکیزۆری
زماندەبن؛دواجار،بااڵدەستیوشەوڕێزمانیزمانیزاڵواتەفارسیبەسەرزمانە
کەکوردانیکالردەشتیشیزۆرخراپ دەگەیەنێت، زیان نەتەوەییەکاندا،دووجار

دووچاربووە.
دەن��گ��ەک��ان. و ڕێ��زم��ان وش��ەک��ان، وەک: پێکدێت، جیاجیاوە ک��ای��ەی ل��ە زم��ان
نییە یەکسانیان کاردانەوەی کارتێکەرەکاندا، فاکتەرە بەرامبەر لە زمان کایەگەلی
ئاسانی بە وشەکان کایەگەلی زیاترە. دیکە کایەکانی لە کایە هەندێک بەرگریی و
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دەکەونەژێرکارتێکردنوگۆڕانکارییەوەوکایەیدەنگەکانیزمانزۆرخۆڕاگرترە.
)زولفەقاری،1396:154(

و ڕاستەوخۆ کاریگەرییە بەهۆی لەکالردەشت، بەکارنەهێنانیزمانیکوردی
ناڕاستەوخۆکانیسیستەمیتاکزمانی،کەلەسەرەوەباسمانلەبارەوەکرد،بووەتە
مایەیالوازبوونیئەمزمانە.لەوڕووەوەکەالوانیکوردیکالردەشتیبەفارسی
قسەدەکەنوبەتەمەنترەکانیشبەئاسانیوشەگەلیفارسیلەزارەکوردییەکەی
و نابن دروس��ت نوێ پێویستی دەس��ت��ەواژەی و وشە بۆیە دێنن، بەکار خۆیاندا
لەالیەکیدیکەشەوەهەمانوشەڕەسەنەکۆنەکانیشکەئێستابەهۆیجێگرتنەوەیان

بەوشەیفارسییەوەبەکارنایەن،لەبیردەچنەوە.
بکەین»تالودەرزن»و»ئەسر»کە بەموشانە ئاماژە دەتوانین نموونە بۆ

ئەمڕۆکەبەتەواویوشەی»نەخوسوزەن»و»ئەشک»جێیانگرتوونەتەوە.
ی هەڵگرتن12 گرتە و وشە خواستنەوەی لە بریتییە زمانی11 خواستنەوەی
ڕیزمانی،ئەمەشبووەتەمایەیئەوەیکەزاریکوردیکالردەشتیالوازببێتو
خواستنەوەکانوگرتەهەڵگرتنەناپێویستەکان،تەنیاسەرچاوەلەزاڵبوونیزمانی

فارسییەوەوەردەگرن.
لەالیەکیدیکەوەکوردانیکالردەشت،کەبەئاسوودەییەوەوشەیفارسیبەکار
دیکەی زارەکانی وشەی خواستنەوەی لەبەرامبەر لێوەردەگرن، سوودیان و دێنن
کوردی-لەکاتیپێویستوبەناچاری-بەتوندیپێدەچەقێننوخۆیلێدەبوێرن؛
هەڵبەتەتائەوشوێنەیمنتێیگەیشتبم،ئەمکێشەیەتایبەتنەبووەبەکوردانی

کالردەشتولەزۆربەیناوچەکوردنشینەکانیئێراندابەدیدەکرێت.
گومانیشی و بگیردرێت کورد لەخەڵکی لەجێیخۆیەتی کە ڕەخنەیەکە، ئەمە
تێدانییەئەمەپێویستیبەلێکۆڵینەوەوشیکردنەوەیدەروونناسیوکۆمەڵناسیی

تایبەتەوەهەیە.
دەستیدا لە کالردەشت لە کوردی زاری کە گوتمان گرتەهەڵگرتنەوە لەبارەی

پارێزراونەبووە،هەڵبەتزیاترمەبەستمان»گرتەهەڵگرتنیڕێزمانی»یە.
»ئەمجۆرەگرتەهەڵگرتنەگۆڕینیپێکهاتەیڕستەگەلیئەوزمانەیە،کەوشەکە
دەخوازێت؛واتەگرتەکانتەواولەسەربنەمایڕێزمانوپێکهاتەیڕستەگەلیئەو

زمانەیلێیدەخوازرێتدادەڕێژرێن.»)هەمان:173(
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زاریکوردییکالردەشتتایبەتمەندێتییڕێزمانییکوردییخۆیلەدەستداوە
ولەسەربنەمایڕێزمانیزمانیفارسیداڕستەدادەڕێژێت؛ئەگەرچیدیارنییە،کە
ئایائەمتایبەتمەندییەبەرلەقۆناغیکۆچکردنبۆکالردەشتلەنێوچووبێت،یان
دوایئەوقۆناغەیە،بەاڵمئەوەیدیارەئەوەیەکەئاسیمیالسیۆنیڕیزمانییئەمزارە

لەالیەنفارسییەوەیە.
کاتێککەلەنێوانکایەسێالیەنییەکەیکەباسمانکرد،دێینەسەرشیکردنەوەی
کایەیدەنگ،دیسانیشدڵتەنگدەبین،چونکەئەمزارەیزمانیکوردی،تایبەتمەدێتیی

دەنگییتایبەتیخۆیشیلەدەستداوە.
بۆی و ڕەنگ کالردەشتیدا، ک��وردی زاری سەر بە فارسی زمانی بااڵدەستیی
هەستەیان ئەو ه��ەردوو قسەکەر، و ئاخێوەر بۆیە دەبەخشیت؛ زارە بەو فارسی
دەبێتکەئەمزارە،لەزمانیکوردیدوورولەزمانیفارسییەوەنزیکە؛لەکاتێکدا
ڕاستییەکەشتێکیدیکەیەوکارتێکردنەکانیزمانیدواییبووەتەمایەدروستبوونی
ئەوکێشەیە.لێرەدایەکەئاخێوەریکوردیکالردەشتیلەڕوویناسنامەییشەوە،

خۆیبەدوورلەئاخێوەرانیزاراوەکانیدیکەیکوردیبەدووردەزانێت.
لەسەربنەمایئەوەیباسیلێوەکرادەگەڕێینەوەسەرباسیناسنامەیسەرەتایی
خۆمان.لەوەیکەتێڕوانینەکانیسوسوروبیرمەندانیدیکەمانلەوبارەیەوەئاماژە

پێدان.
کارەساتێکی دواج����ار ک���الردەش���ت ک���وردان���ی ب��ۆ زم��ان��ی زی��ان��م��ەن��دی��ی��ەک��ان��ی
لەقەرەبوونەهاتوویناسنامەییلێدێتەئەنجام.کارەساتێککەبەزووییبەچاوی
پاراستنی لەپێناوی کالردەشت لە کورد سەدەی چەند هەوڵی و دەیبینین خۆمان

ناسنامەیخۆیانلەناوچەیبێگانەودوورلەزێدیخۆیان،لەباردەچێت.

ڕێکارەکان
کلتوور}و دادی بە پێشوو،هەرگیز توانایکەسانی ڕابردووو بە »پشتبەستن
نەتەوەکانی{ئەمڕۆناخوات.ئێمەئێستالەجیهانێکدادەژینکەبۆپایەداریولەسەر
ڕێی لە ئێمە تازە»یە. بە»شتگەلی پێویستمان خۆمان، ئابووریی هێشتنەوەی پێ
دیدگای و هزر پارانەوەش، و نزا تەنانەت و ڕەچەڵەکناسی مێژوو، دێرینەناسی،

خۆمانبۆسەردەمیبەرێدەگێڕینەوە.»)دیڤیددابلیو،1395:2(
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بۆڕزگارکردنیزمانیکوردیلەکالردەشت،هۆشیارکردنەوەیخەڵکوکاری
ساڵەی چوار ئەزموونی کە ل��ەوەی دیکەوەیە. کارێکی هەموو لەپێش ڕۆشنبیری
سیاسەت هۆی بە سەلماندوویەتی، ناسنامەیی زمانی بواری چاالکێکی وەک ئێمە
وخواستیسیستەمیتاکزمانییدەسەاڵتدار،ناکرێتلەوبارەیەوەچاومانلەهیچ
هاوکاریێکیئۆرگانوڕێکخراوەدەوڵەتییەکانهەبێوئومێدیانلەسەرهەڵبچنین،
کەواتە؛باریئەمبەرپرسێتییەدەکەوێتەسەرشانیشارەزایانوچاالکانیخۆمان،

تائەوزانیارییانەبەسەرجەمیخەڵکەکەبگەیەنن.
کەسێک چەند توانای لە ڕاستییەکەی کە تاقەتپرووکێنە و سەخت پەیامە ئەم
بەدەرەوبەبێهاوکاریوهەماهەنگینایەتەدیوئەنجامێکیئەوتۆینابێت،بەاڵم
تواناکانی و حەز و عەشق بە پشتبەستن بە بوارە ئەو چاالکانی ئەوەشدا لەگەڵ

خۆیان،شانیانداوەتەبەرئەوکارەوملیئەورێگادژوارەیانگرتووە.
بایەخی بە لەسەر کالردەشتە کوردانی هۆشیارکردنەوەی هەنگاو، گرنگترین
پاراستنیناسنامەیکوردبوونیانوگواستنەوەیئەوپەیامەبۆنەوەکانیداهاتوو.
ئێستاکەبەالوەنانیسێتاچواردەیەیئاخاوتنبەکارهێنانیزمانیکوردی،زنجیرەی
گواستنەوەیئەوپەیامەیکوردبوونەپچڕاوە،تاکەڕێگاتەنیاپێناسەکردنەوە13و
نەتەوەیی زمانی بۆ گەڕانەوە ڕێگای بە کوردبوونمانە ناسنامەی ئاشناکردنەوەی
سەریان، خستنە کاریگەری و خەڵک لەنێو کارکردن کالردەشت، لە بۆیە خۆمان؛
شانبەشانیهەوڵوتێکۆشانیزانستیوتوێژینەوەلەبارەیزمانیکوردیلەم

ناوچەیەدا،لەپێشترینوپێویستترینهەنگاوە.
داخوازیی هەستی دەب��ێ هۆشیارکردنەوە، پێناوی لە تێکۆشان بارەیەوە لەو
نانسنامەوناسنامەیزمانیالیخەڵکیکوردلەکالردەشتبەدوایخۆیدابێنێت.
دوایبەدیهێنانیئەوخواستەیەکەدەتواندرێتپرسیخۆپێناسەکردنەوەبێتەپێش.
خوراساندا ناوچەی لەنێویاندا کوردنشین، دیکەی ناوچەکانی لە کە شتێکە ئەمە
هەیە،بەاڵملەکالردەشتبەهۆیدووریخەڵکەکەلەزێدیدێرینیخۆی،هێشتا
نەهاتووەتەدی؛بەواتایەکیدیکە،کوردانیکالردەشتلەهەمبەرپاراستنیناسنامەی

خۆیان،وردتربەرامبەرناسنامەیزمانیان،بێئاگاوکەمتەرخەمن.
ئەوهەنگاوانەیدەتواننلەوبابەتەداکاریگەربن،دەتوانینئاماژەبەبەستنیکۆڕ
وسمینار،کۆبوونەوەیئەدەبییکوردی،فێرکردنینووسینیکوردی،بەرهەمهێنانی
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و مۆسیقا ناوچەیە،وەکشیعر،چیرۆک، ئەو کوردانی زاری بە کاریڕۆشنبیریی
گۆرانیو...بەتایبەتبۆقۆناغەجیاجیاکانیمندااڵنومێرمندااڵنبکەین؛کاروخەباتێک
کەلەماوەیئەمچەندساڵەیدواییدالەکالردەشتدەستیپێکردووە،بەاڵمبەهۆی

ئەوکۆسپوبەربەستانەیکەپێشترباسمانکردن،بەهێواشیدەچێتەپێشەوە.
بۆ تاسەمەندە کەسانی و خوێنەر دۆزی��ن��ەوەی ڕێگایەدا، ل��ەو دیکە گرفتێکی
زارە. ئەم بووژاندنەوەی مایەی دەبنە بەرهەمەڕۆشنبیرییانەیکە ئەو بەدیهێنانی
گرفتێککەتائێستاچارەسەرنەکراوەوئەوکاروبەرنامانەیباسمانکردن،هێشتا

لەالیەنسەرجەمکوردانیکالردەشتەوەوەکپێویستپێشوازییانلێنەکراوە.
بۆ هۆشیارکردنەوە پرۆسەی کە بڵێین دەتوانین س��ەرەوە وێناکردنەی ب��ەم
لە ناسنامەیکوردبوونیکۆچبەران ناسنامەیزمانیودواجار بەدەستهێنانەوەی
کالردەشتلەنێوبازنەیەکیبۆشداگیریخواردووە؛بەاڵمهەمووهیواوئومێدی
بازنەبۆشە ئەو تێکۆشانیزیاتر، بەهەوڵو ئەوەیەکە بوارەدا، لەو چاالکیوانان

بشکێنن.
یەکێکلەوئومێدانەیکەلەنێوکوردانیکالردەشتداهەیەئایینییارسانیخەڵکەکەیە.
ئەمئایینەخاوەنیتوانایەکییەکجارگەورەیەبۆپێناسەکردنەوەوئاشنابوونەوەبە
تەرا و تاک ئەو کە سەلماندوویەتی تاقیکردنەوە خەڵکەکە. ڕاستەقینەی ناسنامەی
چاالکیوانودڵسۆزانەیلەکالردەشتداکارلەسەرناسنامەوزمانیکوردیدەکەن،
ئایینە ئایینییارسانوهاموشۆیانبۆزیارەتگاکانیئەو ئەوکەسانەنکەلەڕێی
لەناوچەکوردییەکانیخۆرئاوایواڵت،زانیارییانلەسەرناسنامەوزمانیکوردی

خۆیاندەستکەوتووەوهەستوتاسەیانبەرامبەریجوواڵوە.
لەگەڵ پەیوەندی دروستکردنی و زیارەتگایانە ئ��ەو سەردانیکردنی لە جگە
ئایینیو گەنجینەیەکیسیمبولی یارسانەکان ‹دەفتەرانەی ئەو ناوچەکوردییەکان،
کوردانەی هەستی و پەیوەندی ئێستا تا کە کوردین، کالسیکی ئەدەبی هەروەها
ئەوانیلەوناوچەیەبەرامبەرناسنامەیکوردبوونیخۆیانزیندووهێشتووەتەوەو

پاراستوویەتی.
‹جەمخانە‹*کانلەکالردەشت،مەکۆیدەنگوئاوازومۆسیقایمەقامیتەنبوورن.
ئەمدووانەلەڕابردوویدووردا،گێڕەرەوەیڕاستەقینەیکلتوروزمانیکوردیو

پارێزەرانیبوونە.
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یەکێکلەهۆکارەکانیمانەوەیزمانوناسنامەیکوردانیکالردەشتوکوجوور-
ئێستاشیلەگەڵدابێت-بوونیئایینییارسانبووەلەنێوئەوکۆچبەرانەدا؛ئەگەرچی
کوێستانەکان-کە چونکە بگرین؛ نادیدە باریەوە لەو جوگرافیایی کاریگەریی نابێت
بۆ بوونە سەنگەرێک هەمیشە ک��ردووە0 سنووردار پەیوەندیکردنیان هۆکارەکانی

پاراستنیالیەنەکلتوری،ناسنامەی،زمانی،ئایینییەکان.
ئەگەرچیئایینییارسانلەکالردەشت،خۆیلەژێرئاسیمیالسیۆنیئایینیدایەو
ئەفسانەکانی لەچەمکو نایەن،بەشێک لەباسکردن بەهۆکارگەلێککە بەداخەوە
لەحاڵەتیگۆڕیندان،بەاڵمهێشتاشوەکوناسنامەیسەربەخۆوجیاوازیئایینی،
خۆیشی زمانی ناسنامەبەخشی فاکتەری بە خۆی، دەفتەرەکانی بە پشتبەستن بە
کالردەشت لە نەتەوەیی زمانی ب��واری چاالکیوانانی لەسەر پێیە بەم دادەندرێت.
پێویستەکەبۆزیندووکردنەوەوبووژاندنەوەیناسنامەیزمانیخۆیان،زیاترلە

جارانکەڵکلەپەتانسیلیئەمئایینەوەربگرن.
بەدڵنیاییەوەهەوڵوخەباتیئەوچاالکیوانانەهەربەپێناسەکردنەوەیناسنامەی
کارێکی بە پێناسەکردنەوەیە ئەو ئەگەرچی نایەت. کۆتایی ناوچەیە ئەو کوردانی
هەر هەوڵەکان مەحاڵەش، کارە ئەو بەدیهێنانی دوای لە بەاڵم دەبیندرێت، مەحاڵ
خۆیشیان زمانی ناسنامەی ئەگەر تەنانەت کالردەشت، دەبن.کوردانی ب��ەردەوام
گەڕاندەوە،هێشتابەهۆیئەوپچڕانەدەیانساڵەیان،هەردووچاریزیانوگرفتی
لەدەستچوونی گەورانە، گرفتە و زیان لەو یەکێک دڵنیاییەوە بە دەبنەوە. گەورە
واتە »ئەویدیسازی»یەوە. سیاسەتی هۆی بە کۆمەڵەیەیە ئەو گ��ەورەی بەشێکی
نەشگەڕاونەتەوە و هەڵبژراردووە خۆیان بۆ »ئەویدی»یان ناسنامەی کە بەشێک
لە کە دەبێت، زمان گەورەکانی زیانە دیکە، زیانێکی »خۆپێناسەکردنەوە». سەر

جارانزیاترڕەنگوبۆیفارسیبەمزارەدەبەخشێت.
لەبەرئەوهۆکارانە،لەوبڕوایەدامکەهەوڵوتێکۆشانودۆزینەوەیڕیکارەکان،
تۆمارکردنی هەواڵنە لەو یەکێک هەبێت. درێژەیان لێبڕاوانە و پسانەوە بێ دەبێ
شێوەزارەجیاجیاکانیهاوشێوەیکوردانیکالردەشتە؛چونکەلەهەردووحاڵەتدا،
بە گەڕانەوە بە پێویستمان شێوەزارەکان، لەنێوبردنی یان زیندووکردنەوە، بۆ چ
ئارشیڤودێکۆمێنتانهەیە؛بۆیەکۆکردنەوەوڕێکخستنیوشەدانێکیزانستیو

فراواندەبێلەپێشەوەیئەوهەواڵنەدابێت.
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ئومێدەوارینبەهەوڵوتێکۆشانیدڵسۆزان،ئەمکارەباشوسەختەبهێتەدی.
ئەدەبی سەبكی بە كە ‹كاكەیی‹یەكانە، یان ‹یارسان‹ ئایینی پیرۆزی *دەق��ی
ناوچەیجوگرافی لە بەدواوە زایینی نۆیەمی لەسەدەی بەشێوەزاریگۆرانی و
یارسانەكانلەزاگرۆسینێوەڕاست)لەشارەزوورەوەتالوڕستانیئێستا(لەالیەن

دیدەداروزانایانییارسانەوەنووسراون.

سەرچاوکانی ئەم وتارە:
1.-اکوانی،سیدحمداللە،»زبانوهویتدرمیدانرسانەایغربایرانبەمثابە»دیگری»،

مطالعاتملی،شمارە1391،51.
2.-حقمرادی،محمد»بازشناسیهویتهاونفیخشونت»،روانگە،سالدوم،شمارە5و6،

زمستان1395.
3.-دیوید.دابلیو،آنتونی،هندو-اروپاییان/نقشاسبوچرخدرگسترشزبانهایهندو-

اروپایی،ترجمەخشایاربهاری،تهران:نشرفروزانروز،1395.
4-.ذولفقاری،حسن،آموزشویراستیاریودرستنویسی،تهران:نشرعلم،1396.

5-.رابینو،ه�ل،مازندرانواستراباد،ترجمەغالمغلیوحیدمازندرانی،تهران:بنگاهترجمە
ونشرکتاب،1343.

6.-فقیەنصیری،طهمورث،کالردشت:زادگاهعالمەمیرزامحمدطاهرتنکابنیطبرسی»فقیە
نصیری»،تهران:شاهنامە،1383.

7-.فیلد،هنری،مردمشناسیایران،ترجمەعبداللەفریار،تهران:انتشاراتکتابخانەابن
سینا،1334.

8-.کالر،جاناتان،فردیناندوسوسور،ترجمەکورشصفوی،تهران:هرمس،1393.
9-.ملکپور،علی،کالردشت،تهران:کارآفرینان،1393.



جینۆسایدیزمانیکوردی
لەسایەیسەرۆکایەتییسەددامدا

کازیوەساڵح
لەئینگلیزییەوە:ئارشۆڕۆژهەاڵت
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ڕۆژهەاڵتی لە کە سیستێماتیکانەیە هەوڵە ئەو دەرخ��ەری زانستی وێ��ژەی
ناوەڕاستیمۆدێڕندابۆکاولکردنیزمانیکوردیدراون.لێکۆڵەرانبەڕوانینێکی
پاکتاوکردنی سیاسەتی وەک پێڤاژۆیە ئ��ەم تورکیا، بابەتی ب��ۆ س��ەرەت��ای��ی
)linguicide(زمانیانجینۆسایدیزمانی)languagegenocide(دەبینن،کە
بریتییەلە»سڕینەوەیزمانەکان»وچەمکێکەهاوشێوەیجینۆسایدی)فیزیکی(.]1[
بەپێچەوانەوە،ئەوپێڤاژۆهاوشێوانەیکەلەباشووریکوردستاندا)کوردستانی

باکووریعێراق(لەئارادان،وەک»سەرکوتیزمانی»پێناسەدەکرێن.]2[
ئەزموونی وردی بە زمانی سەرکوتی کە دەکۆڵێتەوە، ل��ەوە وت��ارە ئ��ەم
ئەو باشتر زمانەوانی جینۆسایدی هەروەها دەرناخات. باشوور کوردەکانی
گیراونەتەبەر. تاقمە ئەم فەرهەنگیی جینۆسایدی بۆ کە دەنوێنێت هەنگاوانە
لە ئەمڕۆدا عێراقی لە کورد چۆن کە دەبێتەوە، ورد ئەوە لەسەر بابەتە ئەم
ڕێگەیسیاسەتیپەروەردەوزمانییەوەلەساڵی1932وەتا1991زمانەکەیان
جینۆسایدکراوە.]3[ئەمسیاسەتەلەماوەیدەسەاڵتیپاشایەتی)1958-1921(
ڕەگیداکوتاوەولەسەردەمیڕێژیمیسەددامحوسێنداپەرەیسەند)1979-
زمان جینۆسایدی پێڤاژۆی زانستییەکان لێکۆڵینەوە زۆربەی لەکاتێکدا .)1991
دەبەستنەوەبەلەدایکبوونیدەوڵەتینەتەوەوە،]4[ئەموتارەئەوەدەخاتەڕوو
کەجینۆسایدیزمانەوانییکوردیلەعێراقدادەگەڕێتەوەبۆبەرلەدامەزراندنی

دەوڵەتنەتەوەیعێراقی.
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وشەکلیلییەکان
حیزبیبەعس،عێراق،کورد،جینۆسایدیزمانەوانی،سەددامحوسێن،ساتیعئەلحوسری.

پێشەکی
بۆماوەیچەندسەدەیە،کوردلەتورکیا،عێراق،سووریاوئێرانیئەمڕۆدالە
ناوچەکەدائامانجیتواندنەوەوپێڤاژۆجینۆسایدییەکانبووە.الیەنێکیبەردەوامی
گوێرەی بە ب��ووە. زمانەوانی جینۆسایدی سیاسەتی ڕووخێنەرانەیە، پێڤاژۆ ئەم
سیاسی، بیرمەندی گۆنتێری میشێل نووسینی لە ن��وێ مێژوویەکی س��ەردێ��ڕی
نێوانخەڵکیکوردداکەنەتەوەیەکیدابەشکراونوبەدوای لە بەدڵنیاییەوەزمان
بەدواوە، هەشتەم لەسەدەی یەکبوونە.]5[ هۆکاری بەهێزترین دەگەڕێن، دەوڵەتدا
ئیمپراتۆرەجۆراوجۆرەکانبەتواندنەوەیزمانیکوردیلەناوزمانەکانیعەرەبی
زمانی فەوتاندنی بۆ هەوڵەکان دواتر، پشتگوێخست. کوردییان زمانی فارسیدا، و
و بەتورکیکردن دەوڵەتیی سیاسەتی و دیپلۆماتیک تاکتیکی لە تێکەڵەیەک کوردی
ئامانجیپشتگوێخستنیشوناسیکوردی بەزۆری لەخۆگرت،کە بەعەرەبیکردنی
لێدەکرێتکە باسیان تورکیکێوی تورکییەداکورد»وەک لە وێنە، بۆ ب��وو.]6[
نەوی/ فارسێکی بەچەشنی کە خەڵکێک وەک یان لەبیرچووەتەوە، خۆیان زمانی

بودەڵەئەدوێن».]7[
کوردی،کەسەربەبنەماڵەیهیندوئەوروپاییە،لەباریڕێژەیقسەکەرەکانییەوە
بۆ ئیسالم ئایینی هاتنی لەگەڵ و لەسەدەیحەوتەمدا دونیایە.]8[ زمانی چلەمین
ئایینە کاریگەریی ژێر کەوتە قووڵی »بە ک��وردی زمانی و فەرهەنگ هەرێمەکە،
نوێیەکەوزمانیعەرەبی،کەئەمدووانەکۆڵەکەیپێکهاتەیدەسەاڵتیخەالفەتیان
لەسەردانرابوو».]9[وردەوردە،زمانیکوردیلەالیەنهێزەسیاسییەزاڵەکانەوەبە
خوارترچاویلێکرا)شێوەیەکیسەرەکیپشتگوێخستنیزمانیکەلەناوئیمپراتۆریی

عوسمانیداسەریهەڵدا(.
زۆرێکلەلێکۆڵەرانیزمانیکوردیبانگەشەیئەوەدەکەنکەزمانەکەلەهەموو
لەباکووریعێراقتووشیسڕینەوەبووە.]10[ئەموتارە ناوچەکوردییەکانداجیا
باسلەوەدەکاتکەخوێندنەوەیوردتریمێژوویزمانیکوردیلەعێراقدائەو
ئاکامەیکەبابەتیعێراقیبەجیاوازدەبینیناسەلمێنێت.ئەمخوێندنەوەیەپیشانی
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دەداتکەبێجگەلەماوەیەکیکورتلەوسااڵنەیکە»سەردەمیزێڕینی»دوای
لەخۆ لەساڵی1958 بۆکۆماری پاشایەتی لە گۆڕینیسیستەمیسیاسییعێراق
دەگرێت.کوردلەوشوێنەداکەئێستادەوڵەت-نەتەوەیعێراقیپێدەوترێت،هەرلە
سەردەمیئیمپراتۆرییعوسمانییەوەتاڕاپەڕینی1991،کراونبەئامانجیسیاسەتە

جۆراوجۆرەکانیجینۆسایدوهەاڵواردنیزمانی.
تۆویسیاسەتەمۆدێڕنەکانیجینۆسایدیزمانلەقۆناغیدووەمیئیمپراتۆریی
لە کە هەرێمانەشدا ئەو بەسەر کە چێندرا، 1920-1914 سااڵنی لە و عوسمانیدا
دەسەاڵتیئەوبوونکەئێستابەدەوڵەتیعێراقدەناسرێتەوە.جیالەبەتورکیکردنی
کوردی، کۆمەڵی بە شوناسی و خوێندنگەکان خوێندنی بەرنامەی کوردی، زمانی
هەروەهابەسنووردارکردنیژمارەیخوێندنگەبەردەستەکانلەناوچەکوردییەکاندا
لەساڵی1869دا، بەخوێندنیشدروستکرد. لەبەردەمدەستڕاگەیشتن بەربەستیان
بەشی کوردستانی ئێستا ئەوەی بەسەر دەسەاڵتدارییعوسمانی دوای250ساڵ
عێراقیپێدەوترێت،تەنیا2خوێندنگەهەبوون،یەکێکیانلەشەهرەبانوئەویتر
خوێندنی بەرنامەیەکی و بەڕێکار بوون دینی خوێندنگەی ئەمانە عەلیاوا.]11[ لە
بنەماییەوەکەبەتورکیدەوترایەوەوتەنیابۆکوڕانیشبوو.]12[یەکەمینخوێندنگەی
لەخانەقینلەساڵی1887دا مۆدێڕنی)سێکۆالر(سەرەتاییبەتەنیابۆکوڕانبوو،

دامەزرا.]13[
سەرەڕایئەوەیسەردەمیعوسمانیبەسەرکوتیزمانیدادەناسرایەوە،بەاڵم
سیاسەتیفەرمییجینۆسایدیزمانبەڕاشکاویلەپاشایەتییهاشمییەوە)1921-
1958(گیرایەبەر.ڕوخساریسەرەکییجێبەجێکردنیئەمسیاسەتانەلەوماوەیەدا
)1968-1879( ئەلحوسری ناسیۆنالیستیعەرەبساتع ئایدۆلۆژی دواتریش بۆ و
بوو.لەساڵی1921دا،فەیسەڵییەکەمپاشاینوێیعێراق،کەلەالیەنبریتانیاوە
پێشوودا عوسمانیی مەڵبەندی لە کۆلۆنیاڵییەکەیان بڕیارە ئ��ەوەی بۆ دان��راب��وو
بەڕێوەبەری وەک و ک��رد بەغدای بانگهێشتی ئەلحوسریی ساتع ببات، بەڕێوە
بیرۆکەکانی تێکهەڵکێشانی ئەو ئەرکی دیارکرد،کە پ��ەروەردەی گشتییوەزارەت��ی
ناسیۆنالیزمیعەرەبیلەناوسیستەمیپەروەردەدابوو.]14[بەوجۆرەیپاشتریش
باسیدەکەم،لەمسەردەمەدائەوسیاسەتەزمانییانەیکەدژبەئاخێوەرانیکورد
لەئیمپراتۆرییعوسمانیدادانرابوون،بناژۆییکرانەوە.دوابەدوایکودەتاینیزامی
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لەساڵی1958لەعێراقدا،کوردسەردەمێکیزێڕینیکورتیانبەخۆوەبینیکەتێیدا
خوێندنگە،ڕۆژنامە،تەلەفزیۆنووێستگەیڕادیۆییوباڵوکراوەبەزمانیکوردی
وبەهەردوودیالێکتیسۆرانیوکرمانجی/بادینیتێیداگەشەیانکرد.]15[لەگەڵ
لەگەڵ زمانەوانی جینۆسایدی بۆ پاشایەتی ]حکوومەتی[ سیاسەتەکانی ئەوەیشدا،
بەم پێشدەکەوت. عەرەب ناسیۆنالیستی ئایدۆلۆژیی گەشەسەندنی و باڵوبوونەوە
بەعس، بۆ بنەمایەک بە بوون پاشایەتی، و جۆرەشێوازەکانیهەردووعوسمانی
بۆئەوەیتەکنیکەجۆراوجۆرەکانیقڕکردنیزمانجێبەجێبکات،کەلەکۆتاییدابە
شااڵویئەنفاللەکۆتاییەکانیدەیەی1980داگەیشتبەپاکتاوکردنوجینۆسایدی

فیزیکییش.

پێناسەوئاڵنگارییەکان
جینۆسایدیزمانیکوردیلەعێراقدابەگوێرەیپێویستسەرنجیزانستییانەی
نەخراوەتەسەر.لەمبەشەداهەندێکلەهۆکارەکانیئەوەیکەبۆچیئەمبابەتەلە
بواریزانستداپشتگوێخراوەباسدەکرێنوئەوپێناسەیەیکەلەموتارەدابەکار
براوەپێشکەشدەکرێت.بەمەبەستیتێگەیشتنلەسروشتیجینۆسایدیزمانیکوردی
پشتگوێخراوی الیەنێکی لەسەر زانیاری کۆکردنەوەی و بەعسدا ڕێژیمی لەماوەی
بابەتە،کەبەناویسیاسەتیپەروەردەیزمانیعێراقیدەناسرێت،لەساڵی ئەم
2017دالەگەڵ20تاکیکوردلەکوردستانیباشوورداکۆمەڵێکوتووێژینیوە-
داڕێژراوم)semi-structuredinterviews(ڕێکخست.ئەوانەیوتووێژملەگەڵ
کردنئەوتاکانەبوونکەپەیوەندییانبەسیاسەتەکانیتواندنەوە)ئەسیمیلەیشن(
ڕووخێنەرەکانی کاریگەرییە ئاگاداری هەبوو، عێراقەوە پ��ەروەردەی سیستەمی ی
ئەوسیاسەتانەبوون.ئەموتارەڕێبازیتوێژینەوەیفرەڕەهەندوچۆنیینێوانلقی
)interdisciplinaryqualitative(بۆلێکدانەوەیسروشتیسیاسەتیپەروەردەی
زمانلەعێراقدادەگرێتەبەر،کەچەندشێوازیوەکلێکدانەوەیوێژمانیڕەخنەگرانە
)criticaldiscourseanalysis(وهەڵسەنگاندنیگێڕانەوەزارەکییەکانوبەڵگە

مێژووییەکانبەکاردەبات.
لەلێکدانەوەیوێژمانیڕەخنەگرانەدا،زمانوەکبیچمێکیئاکاریکۆمەاڵیەتیڕاڤە
دەکرێت.لێکۆڵەرانیئەمڕێبازە،وەکنۆرمەنفێرکڵەو،پێیانوایەکەپەیوەندییەکانی
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دەسەاڵتیکۆمەاڵیەتیلەڕایەڵەیزمانەوەدادەمەزرێنوبەهێزدەکرێن.بەمجۆرە،
ئاکارەکۆمەاڵیەتییەزمانیونازمانییەکان،بناغەییەکتردادەنێن.]16[لێکدانەوەی
وێژمان،تەکنیکێکیبەکەڵکەبۆگەڕانولێکدانەوەیمانایکۆمەاڵیەتیوسیاسیی
ڕەهەندی لە تێگەیشتن لە بەتایبەتی وتراویوشەکە. و نووسراو هەردووجۆری
لەبەر یارمەتیدەرە، لەعێراقدا لەسیاسەتیپەروەردەوخوێندن قڕکەرانەیزمان
خودی ڕاشکاوانەی دەقی و عێراق ڕێبەرانی لێدوانی لە جیا دەدات ڕێگا ئ��ەوەی
و ئامانج لەگەڵیدا خەڵکیش ئەزموونی و جێبەجێکردنەکەی ڕێگای لە سیاسەتەکە

مەبەستەکانیلێکبدرێنەوە.
قڕکردنیزمان،سڕینەوەیبەئەنقەستوسیستێماتیکیزمانێکە.ئەمپێناسەیە
لەپێناسەیڕافائێللێمکینبۆقڕکردنیزمانوەرگیراوە،کەبەبیچمێکلەجینۆساید
جینۆسایددا تاوانی سزای و ڕێگرتن کۆنڤانسیۆنی ڕەشنووسی لە و دایدەنێت
هاتووە.بەتایبەتیئەوەیپەیوەندییبەباسەکەوەهەیەدەقیبەندییەکە)c(،کە
هەوڵەکانیجینۆسایدیفەرهەنگیکەئامانجیانتێکدانیتایبەتمەندییەکانیتاقمێکە
تاقمێکیتری ناو بۆ مندااڵن زۆرەملێی گواستنەوەی »)ئا( دەکات: دیار ئەمانە بە
نوێنەرایەتیی تاکانەیکە ئەو مرۆیی.)ب(:ڕاگواستنیزۆرەملێوسیستێماتیکی
فەرهەنگییتاقمێکدەکەن.)پ(:ڕێگرتنلەبەکارهێنانیزمانینەتەوەییتەنانەتلە
ئاخافتنەتایبەتییەکاندا.»ئەگەرچیبەندییەک)c(قڕکردنیزمانیلەدەقیکۆتاییی
گرنگی ماکێکی وەک دەبێت دیسان بەاڵم دانەنا،]17[، جینۆسایددا کۆنڤانسیۆنی

پێڤاژۆیجینۆسایدبیبینین.
بۆ میکانیزمێک تەنیا زمان کە واب��ووە پێیان زۆر ماوەیەکی بۆ زمانناسەکان
پەیوەندیگرتننییە،بەڵکووسەرچاوەیهێزە.زمانپەیوەندییەکیتوندوتۆڵیلەگەڵ
هەیە. تاقمەکاندا لەخۆتێگەیشتنی و ڕێزلەخۆگرتن بیرۆکە، گەشەیشوناس،سۆز،
بۆیەتێکدانیزمانێکدەتوانێتڕێگایەکیکاریگەربێتبۆتێکدانیبنەمایشوناسو
ئەندامییەتییتاقمێک.]18[پێڤاژۆیلەناوبردنیزمانمەرجنییەبەهەوڵیئاشکرابۆ
سڕینەوەیزمانێکدەستپێبکات.زنجیرەیجینۆسایدیزمان،بیچمیجۆراوجۆر
مردنی بەهۆی ( زم��ان» »مردنی زم��ان، قەدەغەکردنی وەک دەگ��رێ، بەخۆیەوە
سروشتی،کۆچکردن،سەرکوتیسیاسی(]19[و»هەاڵواردنیزمانی)linguicim(کە
،)sexism(ڕەگەزپەرستی،)racism(هاوچەشنەلەگەڵچەمکەکانیتۆرەمەپەرستی
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«]20[.)ageism(هەاڵواردنینێوانتەمەن،)classism(هەاڵواردنینێوانچینەکان
سکووتنابکانگاس،هەاڵواردنیزمانوەک»ئایدۆلۆژی،پێکهاتەوئاکارێکپێناسە
نایەکسانی دابەشبوونی بەرهەمهێنانەوەی و بەڕێوەبردن ڕەواییدان، بۆ کە دەکات
کە کۆمەڵە/گرووپانەدا ئەو لەنێوان ناماددی( و )ماددی دەسەاڵتوسەرچاوەکان
سیاسەتانە ئەم هەموو بەکاردەهێنێت.»]21[ کراون پێناسە زمان بنەمای لەسەر
بەتێپەڕینیکاتدەبنبەهۆیالوازکردنی،خێراتریانهێورتری،یەکگرتووییو

شوناسیتاقمەکان.
بەدڵنیاییەوە،قڕکردنیزمانهەروەهاپێڤاژۆیەکیتوندوتیژوسەرکوتکارانەیشە،
تەکنیکی کە سیاسەت و بڕیار هەندێک لەسەرەخۆی داڕشتنی وەک دەتوانێت کە
جۆراوجۆربۆتێکدانیزماندەگرێتەبەر،یانقەدەغەکردنوبەتاوانکردنێکیخێراتر
وچڕتریزمانێک)وبەدڵنیاییەوەخەڵکێکیشکەبەئەوزمانەدەپەیڤن(دەربکەوێت.
لە دابەشکارییەک ک��ۆب��ارووب��ای��اس، ژوان لەگەڵ ه��اودەن��گ کانگاس، سکووتناب

ستراتێژییەکانیدەوڵەتبۆقڕکردنیزماندەخاتەبەردەست:
)ئا(هەوڵدانبۆکوشتنیزمانێک)بەبێکوشتنیئاخێوەرانی(.)ب(ڕێگەدانبەمردنی
زمانێک؛)پ(پێکەوەژیانیپەڕاوێزخەرانە)بەبێپشتگیریکردن(.)ت(پشتگیریکردنلە

کارکردنێکیتایبەتیزمانبەشێوەیهەڵبژاردراو.
)ج(دیارکردنیزمانێکیفەرمییجیاواز.]22[

لەباریمێژووییەوە،هەموویئەمتەکنیکانەلەباشووریکوردستانداوبەدژی
خەڵکیکوردپەرەیانسەندووە.بۆوێنە،پێکەوەژیانیپەڕاوێزخەرانەلەسەرەتاکانی
سەردەمیعوسمانییەکانداولەماوەیپاشایەتییهاشمییەکانداگیرایەبەر،ئەگەرچی
هەر نەک بەعس حیزبی دوات��ر، هەبوو. جیاوازیان فەرمیی زمانێکی هەرکامەیان
هەموویئەمستراتیژییانەیقڕکردنیزمانیسەپاند،بەڵکووهەوڵیداکەهەموو
دانیشتووانیکوردلەعێراقدالەناوببات)بۆوێنەجینۆسایدیئەنفال،هەڵەبجە،فەیلی

وبارزانییەکان(.
کۆلۆنیاڵیزموسیاسەتەکانیجینۆسایدیزمانلەپێڤاژۆیداگیرکاریدا،بەتوندی
بەستراونەتەوەبەخولقاندنیگۆمەزیزمانییەوە.پێگەیسەرتریزمانێکیتایبەتلە
گۆمەزیدەسەاڵتداسەرچاوەیەکەبۆهەاڵواردنیزمانیوبیچمەکانیجینۆسایدی
لە پێکرد. ئاماژەیان -کانگاس سکووتناب و کۆبارووبایاس کە دەخولقێنێت زمان
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زمانێکی هەڵبژاردنی ڕێگای لە زۆری بە زمان قڕکردنی کۆلۆنیاڵییەکاندا، پێڤاژۆ
ناخۆجێییوەکزمانیفەرمی،پشتگیریکردنیبەشبەشیکارکردەکانیزمانیخەڵک
بۆ دەچێت. بەرەوپێش پەڕاوێزخەرانەوە پێکەوەژیانی و بەکۆلۆنیکراو واڵت��ی و
وێنە،لەپەڕاوێزیکۆلۆنیاڵیزمیبریتانیاییلەهینددا،زمانیهیندیلەالیەنزمانی
بەکاربردنی بە وێنە بۆ زمان، گۆڕانی میکانیزمێکی ]بە دەگۆڕدرێت کۆلۆنیاڵییەوە
وشەیزمانیتروگۆڕانیوشەکانیخۆی[.]23[زۆرێکلەوشەعەرەبییەکانیخەڵکی
لوبنانوبەشەفەڕانسی-ئاخێوەکانی)francophone(ئەفریقالەالیەنفەڕانسەوە
لەالیەن سووریادا و عێراق لە کوردییەکان وشە جۆرەیش، بەو هەر گ��ۆڕدران.
زمانی لەالیەن تورکیادا لە و فارسی زمانی لەالیەن ئێراندا لە عەرەبییەوە، زمانی
و دەوڵ��ەت فەرمیی زمانی بە دراوە کە زمانەوانی بایەخێکی هۆی بە تورکییەوە،
)relexification(زمانیپەروەردەوە،گۆڕدران.دەکرێتمیکانیزمیگۆڕینیزمان
وەکجۆرێکیبەکۆلۆنیکردنیزمانیکوردیببینرێت.بەهۆیئەوەیکەئەمزمانە
کۆلۆنیاڵییانەهۆکارێکیگرنگیبەکۆلۆنیکردنیخەڵکیکوردولەباربردنبوونبۆ

سامانیزمانەوانییکوردی.
زمانەکانی بەرژەوەندیی لە کوردی زمانی ب��ەدواوە، عوسمانی ئیمپراتۆریی لە
تورکی،عەرەبیوفارسیداپشتگوێخراوە،کەهەرکاملەمزمانانە،لەکاتیجیاجیادا
زمانێک، بە دەدات فەرمی پێگەیەکی دەوڵەتێک کاتێک هەبووە. فەرمییان پێگەیەکی
تێکەڵی بەمجۆرە بەرزترەوە، پێگەیەکی دەخاتە زمانەکاندا لەگۆمەزی زمانە ئەو
سامانیزمانەوانییدەکات.بۆوێنە،عوسمانییەکانسێزمانیانوەکزمانیڕەسمی
و هونەر وێژە، زمانی وەک فارسی ئایین؛ زمانی وەک عەرەبی زمانی هەڵبژارد؛
دیپلۆماسی،تورکییعوسمانییشکەتەنیابۆبەڕێوەبردنیئیمپراتۆریبەکاردەبرا.
زمانە حسیابی لەسەر و دروستکرد زمانیان گۆمەزی عوسمانییەکان جۆرە بەم

کەمینەکانیوەککوردی،سامانیکۆمەاڵیەتییانلکاندبەئەمسێزمانەوە.
زمانی درا، پێ ئاماژەیان س��ەرەوە لە سیاسەتانەی و پێناسە ئەو بەگوێرەی
کوردیلەکاتیهێرشیئیسالمەوەبۆسەرئەوناوچانەیلەئێستادالەالیەنئێران،
عێراق،تورکیاوسووریاداگیرکراونتووشیبیچمەجۆراوجۆرەکانیجینۆسایدی
زمانەوانیبووەتەوە،بەاڵمدیسانلێکۆڵەرانیجینۆسایدوخوێندنەوەنێوانلقییەکان
بەهۆیچەندینهۆکارەوەلەباسیجینۆسایدیزمانیکوردیداتووشیئاریشەدەبن.
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زۆرێکلەکوردەکان)لەناویاندالێکۆڵەرانیش(،بەتایبەتیلەباشووریکوردستاندا
)عێراق(،پێیانوایەکەجینۆسایدیزمانییانئەزمووننەکردووە.کۆمەڵێکهۆکار
لەپشتئەمبۆچوونەوەهەیە.یەکەم:کەموکوڕیلەتێگەیشتنیزانستیلەئەوباس
وپێناسانەیلەخوێندنەوەکانیجینۆسایدوتیۆرییەفەرهەنگی-کۆمەاڵیەتییەکانیترلە
پەیوەندیلەگەڵبابەتیجینۆسایدداپەرەیانسەندووە.خوێندنەوەکانیکوردلقێکی
بووە. بەهەوڵیچاالکان بواریکورددا لە لەکارەکان پەرەنەسەندووەوزۆرێک
بۆوێنەئەگەرلەتاکولێکۆڵەرانیکوردلەعێراقدابپرسرێتکەبەعەرەبکردنیان
ئەزموونکردووە،بەئەگەریزۆردانیپێدادەنێن،بەاڵملەهەمانکاتداوانازاننکە
جینۆسایدیزمانییانبەسەرداسەپاوە.لەکاتێکدا،بەعەرەبکردنجۆرێکجینۆسایدی
لێکۆڵەرانکەوتوونەتەژێرکاریگەریی لە زمانیبەرهەمدەهێنێت.دووەم:زۆرێک
کوردی زمانی وایە پێیان هۆیەوە بە کە ک��وردی، زمانی جینۆسایدی تاوانبارانی
هەڵبژاردووە. کۆلۆنیاڵیستەکانیان و تاوانباران زمانی جۆرە بەم و بایەخترە کەم
ک���ردووەووەکدەوڵ���ەتدەبیننو ن��اواخ��ن ئ���ەوانک��ارەک��ان��یدەوڵ��ەت��ی��ان ]24[
بیردەکەنەوە]25[وهەندێکلەوانبەهۆیسیاسەتەزمانقڕکەرەکانەوەزمانیدایکیی
خۆیانیاننەناسیوەوفێرینەبوون.هۆکاریسێهەمی:داننەنانبەجینۆسایدیزمانی
کوردی،هەڵسەنگاندنەپێشوەختەئایدۆلۆژیکەکانە.هەندێکلەلێکۆڵەرانپێیانباشە
ئیسالمخوازی و کۆمۆنیزم وەک ئایدۆلۆژییەکانی بەگوێرەی لێکۆڵینەوەکانیان کە
دابڕێژنەوەولەهەوڵەزانستییەکانیاندازیاترلەبەبەڵگەکردنیئاماژەمێژووییەکانی
لە ئایدۆلۆژییانە. ئەم پێشخستنی سەر خستووەتە سەرنجیان زمان، جینۆسایدی
کۆتاییدا،کوردولەناویاندالێکۆڵەرانیشبەهێڵیخێڵوحیزبیسیاسیخۆیانجیا
کردووەتەوە.ئەوانلەبریئەوەیخەریکیکێشەینەتەوەییوپرسیدروستکردنی
نەتەوەبن،زۆرتربەهۆیکێشەتاقمیوخێڵەکییەکانەوەداگیرکراون.بەوجۆرەی
برۆینسێنبانگەشەیدەکات:»دەستتێوەردانیدەوڵەتیناوەندیبۆئەوەیدەستی
مێژووی لە پاتەیە چەند بابەتێکی ببێت خێڵەکیدا و ناوچەیی کێشەی لە سەرتری

کورددا.»]26[
هەروەهاکوردزۆرترلەوەیلەسەرپرسیاربەدوایمێژووەکەیداداگیرکرابێت،
لەسەربابەتیمانەوەوپرسیئازادیینەتەوەییداگیرکراوە.کوردجیالەئەوانەی
لەساڵی1991ەوەلەعێراقداپارێزراون،لەئازادییکۆکردنەوە،نووسینوپاراستنی
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1991 ساڵی ب��ەدوای کە مێژووییەکان کتێبە لە زۆرێک ک��راون؛ بێبەش مێژوویان
دانووسران،پشتیانبەسەرچاوەیباوەڕپێنەکراووهەندێکجاریشتەنانەتبە
گێڕانەوەیتاوانبارەکانبەستووە.ئەمەبۆپشتگوێخستنیئەولێکۆڵەرانەیباشووری
کوردستانودیاسپۆرانییەکەزۆرترسەرقاڵبوونبەپەرەسەندنیدامەزراوەیی
کە بیانییەکان لێکۆڵەرە بەردەم دەخاتە ئاستەنگ ئاریشانە ئەم بەاڵم داهاتوو، بۆ
کەمتردەستیانبەبابەتەزانستییەکانڕادەگات.هەروەهاکێشەیبۆلێکۆڵەرەنوێیە
س��ەرەوە لە کە ئاریشانەی ئەو لەسەر دەیانەوێت کە دروستکردووە کوردەکان

ئاماژەیانپێدراکاربکەن.

پاشایەتی:جینۆسایدیزمانەوانییلەڕێگایسیاسەتیپەروەردەوە
سیاسەتی و ک���وردی زم��ان��ی جینۆسایدی سیاسەتی مێژوویییەوە ل���ەڕووی
پەروەردەییزمانلەعێراقدابەڕوونیلەژێرچاودێرییپاشاییەکەمدا،فەیسەڵی
زمان دام��ەزرا.سیاسەتی دەوڵەت-نەتەوەیسەربەخۆ دامەزرانی لە بەر و یەکەم
بەگشتی»کۆمەڵێکبیرۆکە،قانوون،ڕێنوێنی،ڕێوشوێنوئاکارلەخۆدەگرێتکە
مەبەستیانگۆڕینیبەرنامەبۆداڕێژراویزمانلەکۆمەڵگا،تاقمیانسیستەمدایە.
زمانییە ئاکارە خوڵقاندنی بۆ کە »میکانیزمێکە زمان پەروەردەیی سیاسەتی ]27[
ئەوەی لەبەر …]و[ بەکاردەهێنرێت. پەروەردەییەکاندا دام��ەزراوە لە دیفاکتۆکان
پ��ەروەردەی لەڕێگای ئەوەی بۆ بەکاردەهێنرێت، دەسەاڵتدارەوە کەسانی لەالیەن
فەرمییەوەئایدۆلۆژیبەکردەییبکەن،وەکبیچمێکیسەپاندنودەستێوەردانلە
سیاسەتیزماندادەبینرێت.]28[ئەوسیاسەتیپەروەردەیزمانەکەلەعێراقینوێدا

گیرایەبەر،لەسەرەتاییەوەسیاسەتیجینۆسایدیزمانیکوردیبوو.
ڕاگەیاند.]29[ عێراق پاشای وەک فەیسەڵی بریتانیا 1921دا، ژووییەی 11ی لە
کۆنسوولیدەوڵەتیبریتانیائەوبڕیارەیپەسەندکرد»بەمەرجێککەحکوومەتەکەی
ئەو]فەیسەڵ[دەبووخاوەنیاسا،دەستوورونوێنەرایەتییئازادوسەربەخۆو
لەالیەنیاساییەوەسنوورداربێت.]30[»لەگەڵئەوەیشدا،لەهەمانمانگدا،فەیسەڵ
بەبانگهێشتکردنیئەلحوسریبۆبەغدادودیارکردنیئەووەکبەڕێوەبەریگشتیی
وەزارەتیپەروەردە،کەلە1921ەوەتا1927لەئەوپێگەیەدامایەوە،ئەممەرجەی
داشکاند.ئەلحوسریبۆئەومەبەستەدیارکراکەبیرۆکەیناسیۆنالیزمیعەرەبی
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لەناوسیستەمیپەروەردەیعێراقداڕەنگبداتەوە.]31[ئەلحوسریڕایگەیاند»ئەگەر
بنەماییەکانی بیرۆکە و دەک��ات»]32[ ون ژیانی بکات، ون زمانەکەی نەتەوەیەک
عەرەبیی ناسیۆنالیزمی بیرۆکەکانی نووسییەوە. نوێی پان-عەرەبیی ناسیۆنالیزمی
assimilationistئەوبەسیاسەتیقڕکردنیزماندەستیپێکرد.ئەمەبەئایدۆلۆژیییە

ئاسیمیالسیۆنیستییەکەیداکەالیەنگرییلێدەکرددیاربوو.
لەو یەکێک لە تاکێک هەر عەرەبە، دەک��ات قسە عەرەبی بە کە تاکێک هەموو
و نازانێت ئەمە بە ئەو ئەگەر هەروەها، عەرەبە. بەعەرەبە، سەر دەژی واڵتانەدا
ئەگەرئەوشانازیبەعەرەببوونیخۆیەوەناکات،ئەوکاتدەبێتئێمەبەدوایئەو
هۆکارانەدابگەڕێینکەئەمهەڵوێستەیانلەالیدروستکردووە.ڕەنگەئەمەئاکامی
خۆپەرەستییەکیدەرەکیبێت،لەوەهاوێنەیەکدا،دەبێتخۆپەرستییەکەیسنووردار

بکەینەوە.]33[
ئەمدەقەپیشانیدەداتکەئەلحوسریپێیوابووهەرتاکێککەزمانیعەرەبی
فێربووە،سەرەڕایسەرچاوەئێتنیکییەکەی،ئەوکەسەعەرەبە.کەسانێکلەواڵتێکی
ڕاستییان، ئێتنیسیتەی لەبەرچاوگرتنی بەبێ بەسەردەبەن ژیان عەرەبیدا ناسراوی
)بۆ ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی ناعەرەبەکانی خۆجێییە تاقمە لە ئەندامییەتی لەناویاندا
وێنەکورد،قبتی،ئاسووری،کلدانی(کەخاکەکەیانلەالیەنعەرەبەوەداگیرکراوە،
بەمەبەستی بوونەوە، بەعەرەبکردن بەرەنگاری ئەوان ئەگەر ئەوکەسانەعەرەبن.
بە »وەه��ا بتوێندرێنەوە. ب��ەزۆر دەبێت خۆپەرستییەکەیان]34[ سنووردارکردنی
جیۆسایدی سەرەکیی الیەنێکی ەوە 1920 ساڵی لە توندوتۆڵ عەرەبکردنێکی
فەرهەنگییکوردبووە.سیاسەتەکانیبەعەرەبکردنیعێراقڕەنگەبەبێهەاڵواردنی
خولقاندنی بەهۆی کوردی زمانەوانییەکانی سامانە دۆڕاندنی و لەمێژینە زمانیی

گۆمەزیزمانییعوسمانییەکانەوە،جێبەجێنەدەبوو».
عێراقدا لە بریتانیا حوکمی بۆ کێشەی ڕادەی���ەک تا ئەلحوسری ئایدۆلۆژیی
دروستکرد)1914-1932(.وادیارەبریتانییەکانلەکاریگەرییەدەرنەکەوتووەکانی
بەرنامەکانیفەیسەڵوئەلحوسریلەسەرستراتیژییەکانیبەڕێوەبەرایەتییبریتانیا
تێگەیشتبوون.عەزیزیاوەردەستنیشانیدەکاتکەلەمانگینۆڤێمبریساڵی1921
دا،کەپتنفارێل،ڕاوێژکاریوەزارەتیپەروەردەلەعێراق،ڕاپۆرتێکیبۆسکرتێری
کۆمسێونیبااڵنارد.]35[ئەمڕاپۆرتەتێکەڵکردنیڕێبازەناسیۆنالیستییەعەرەبییەکان
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لەناوبەرنامەیخوێندنلەعێراقداپیشاندەداتوڕەخنەیلەوەگرتووەکەچۆن
بەرنامەپێشووەکە،کەڕەنگدانەوەیپێکهاتەجۆراوجۆرەنەتەوەییەکانیعێراقبوو،
کەوتووەتەپەڕاوێزیبەرنامەیخوێندنیناسیۆنالیستییەوە.بەوجۆرەیکەیاوەر
بەرنامەی ل��ەوەی نەکردووەتەوە پاشگەز ئەلحوسریی ڕاپۆرتە، ئەم دەنووسێت،
ئەو پانعەرەبیبخاتەگەڕکە بەرنامەیەکی پێبێنێتو بریتانیاییکۆتایی خوێندنی
بەرنامەیە،سەردەستییڕێزمانیعەرەبیوخوێندنەوەیمێژوویعەرەبی،لەیەکەم
ئەلحوسری جۆرەی بەو هەروەها، دەک��رد. دابین سەرەتاییەوە خوێندنگای ساڵی
وتی،بۆهاندانیسۆزیناسیۆنالیستییعەرەبی،سروودیتایبەتبەناسیۆنالیسمی

عەرەبیلەبەرنامەیخوێندنیهەمووئاستەکانیخوێندندازیادکرا.]36[
بەندی8یڕێنوێنییەکانیحوکمیبریتانیابۆعێراقلەساڵی1925داباسلەوە
بەسەر ئێتنیکییەوە یان دینی پێشینەی هۆی بە تاقمێک هیچ نابێت کە دەک��ات،
بە مندااڵن کە دەدا ئەوەیان هانی بریتانییەکان کەوابوو، ببێت. زاڵ تردا تاقمێکی
کە دەکرد ئاماژەی ،16 بەندی بخوێنن.]37[ عێراق ناو ئێتنیکییەکانی تاقمە زمانی
حوکمەکەالیئاساییبووئەگەرپارێزگاکوردییەکانحکوومەتێکیسەربەخۆیان
ئێتنیکییە تاقمە کە دەی��وت و دام��ەزران��دای��ە هەرێمەکەیان خۆبەڕێوەبەریی بۆ
جۆراوجۆرەکانلەعێراقدامافیدامەزراندنیخوێندنگەبەزمانیدایکییانهەیە.بەو
جۆرەیش،ڕێژیمیعەرەبی،بۆبەڕێوەنەبردنیبەندی16کەپەیوەندییبەکوردەوە
لە وەرگرتن کەڵکئاوەژوو وێنە، بۆ هێنایەوە.]38[ جۆراوجۆری بیانووی هەبوو،
کورد دژی بە و پان-عەرەبی ناسیۆنالیزمی ب��ەرژەوەن��دی��ی لە دینی دەس��ەاڵت��ی
مێژوویەکیدوورودرێژیهەیە.لێرەیشدادیسان،بۆڕەدکردنەوەیئەوەیکەکورد
بیرەوەرییەکانیدا]39[ لە ئەلحوسری بەکاربرا. بخوێنێت دایکی زمانی بە بتوانێت
پەروەردە وەزارەتی نێونەتەوەییەوە، کۆمەڵگای گوشاری بەهۆی کە دەنووسێت،
کوردی بەناوبانگی زانای چوار و کردبووەوە کوردییەکاندا شارە لە خوێندنگەی
ئەلحوسری کوردیدا.]40[ زمانی بەرنامەکانی بەسەر چاودێری بۆ دامەزراندبوو
دانیپێدادەنێتکەئەودژیئەوپرۆژەیەبوو،چونکەزمانوزاریکوردیلەسەر

بنەمایزمانیقورئانوئیسالمنەبووە.]41[
خستە زۆرت��ر پرۆژەکەی شکستی ئەلحوسری کە نییە، سەرسوڕمان جێگای
ئەستۆیکۆمیتەیکوردیهەتاکوولەئەستۆیخۆیبگرێت.]42[لەپەیوەندیلەگەڵ
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ئەمفێڵەیئەلحوسریدا،جەمالنەبەزئاماژەدەکاتکەفەیسەڵییەکەمووەزارەتی
فەرهەنگیعێراقکەبەالیناسیۆنالیزمیعەرەبیداکێشرابوون،ئەمپاساوەیانوەک
هۆکارێکبەکاربردبۆئەوەیکوردناچاربکەنلەبریڕێنووسیالتینیبەڕێنووسی
عەرەبیبنووسن.ئامانجیانئەوەبووکەهیچزمانێکیبیانیویانپیتەکوردییەکان
پیتانەن ئەو کە پیرۆزەکانیعەرەبی، ئەوان( )الی پیتە بەجێگرەوەی ببن نەتوانن

قورئانیانپێنووسراوە.]43[
فەرمانڕەوایپاشایەتیچەندساڵدوایدامەزرانی،بەچڕیسیاسەتیقڕکردنی
بەرباڵوتریسیاسەتیجینۆسایدی لەڕەهەندێکی کە بەجۆرێک بەڕێوەبرد، زمانی
فەرهەنگییەوەوەرگیرابوو.ڤااڵسلیۆن)1892-1977(،کەلەساڵی1917لەعێراقدا
تا1944وەک لەساڵی1918 و بوو )sikh(هێزی52یسنوورپارێزیسیکدا لە
لەگەڵ پەیوەندی لە بیرەوەرییەکانیدا لە دەک��رد، ک��اری کوردستان بەڕێوەبەری
کۆنفرانسێکیبەرپرسانیبریتانیالەساڵی1930لەبەغدادکەبۆچارەسەریپرسی
کوردکۆبووبوونەوەدەنووسێت:ئەولەگەڵچەندینئەفسەریبریتانییلەوشوێنە
خوازیاری کە دەک��رد]44[، جۆراوجۆرەکانی کوردییە شارە نوێنەرایەتیی و بوون
ئەوەبوونپۆستەفەرمیوتێچووەگشتییەکانبەیەکسانیدابەشبکرێنوزمانی
کوردییشلەهەردووحکومەتوخوێندندابەکاربهێنرێت.لەوەاڵمیئەمخواستەدا،

لیۆندەڵێت:
لە ڕێ��ز ئ��ەوەی بۆ هەبوون بچووک هەوڵی سلێمانی، لە جیا کە ب��وو، ڕوون
بگیرێت. ک��وردی زمانی بەکارهێنانی و بەرپرسان هەڵبژاردنی وەک پەیمانەکان
شتەکانلەهەولێروکەرکووکخراپتربوون.ناوەڕۆکیبەڵێنەکانبەزۆریپشتگوێ
تورکمانی کابرایەکی پارێزگار[، بۆ عەرەبییە ]وشەیەکی موتەسەریف خرابوون.
هەموو بۆ کردبوو تەشەنەی دژەکوردانە بەرچاوتەنگي�����ی و بوو دژەک��ورد زۆر
بەرپرسەکان.عەرەبیبەئاساییلەدادگادابەکاردەهێنرا،نێردراویپەروەردەییبۆ

مووسڵوهەولێرعەرەبێکبووکەبەئاشکرادژیکوردبوو.]45[
ڕاپۆرتیزۆرێکلەچاودێرانیخوێندنگەکاندووماکیحاشاهەڵنەگریقڕکردنی
یەکەم ئاشکرادەکەن. ئەوسەردەمدا پاشایەتیی لەسیاسەتەکانی زمانیکوردی
خوێندکارە فێربوونی لەسەر عەرەبی زمانی بە خوێندن نەرێنیی کاریگەریی
کوردەکان،کەنیشانەیەکیڕوونیپشتگوێخستنیبەرچاویمافیخوێندنیئەوانە.
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بەرچاو دەخەنە فەرهەنگی جینۆسایدی ڕوون��ی ئاماژەی ڕاپۆرتەکان دووەم،
جینۆسایدی کۆنڤانسیۆنی ڕەشنووسی یەکەم ی )c( 3 بەندی لە ئ��ەوەی وەک
1947داهاتووە:»ڕێگەپێنەدانیبەکارهێنانیزمانینەتەوەییتەنانەتلەپەیوەندییە
تایبەتەکاندا.»ئەمبانگەشەیەبەدوووێنەباشترڕووندەبێتەوە.لەڕاپۆرتێکی15
خانەقینی لە عەلیاوا کەسەردانیخوێندنگەی چاودێرێک دا، فێورییەی1929 ی
کردووە،نووسیویەتی:خوێندکارانبەئاستێکینزمیزمانیعەرەبیقسەدەکەن،
ئاخافتنی لە زمانیعەرەبی و بکەن کار لەسەرعەرەبی پێویستەڕۆژانەزۆرتر
ڕۆژانەیاندابەکاربهێنن.]46[لەکاتێکدائاستەنگیزمانلەخۆیدائاماژەبۆقڕکردنی
زمانی ڕۆژانەی جێگرتنەوەی مەبەستی دەتوانێتوەک پێشنیازە ئەم نییە، زمان
کوردیبەزمانیعەرەبیلێیبڕوانین،بەجۆرێککەلەکۆتاییدازمانەپێشووەکە

بسڕدرێتەوە.
پێشدامەزراندنیحکوومەتیهەرێمیکوردستانلەساڵی1991دا،کوردلەعێراقدا
تەنیا10ساڵئازادیوپەرەسەندنیزمانییانهەبوو،ئیدیپاشتردابڕاندروست
دەبوو.ئەمەدووساڵیتەمەنیکورتیپاشایەتییەکەیشێخمەحموودبەرزنجی]47[،
کەلەسێپتامبری1922تاژووییەی1924]48[درێژەیهەبوووهەروەهالەماوەی
دامەزراندنیکۆماریعێراقدا،بەتایبەتیلەساڵی1970وەبۆساڵەکانی1975/1977
لەخۆدەگرێت]49[.پێڤاژۆیدواییبەکوودەتادژیڕێژیمیپاشایەتیودامەزراندنی
کۆمارێکلەساڵی1958دادەستیپێکرد.لەمکاتەدا،»خواستیکوردبۆخوێندنبە
زمانیدایکبەوردەکارییزۆرەوەداڕێژراولەبۆنەیجیاجیادالەالیەنبەرپرسانەوە
لەیەکەمهەفتەیپاشڕووخانیپاشایەتی،حەوتمامۆستایزمانی ئاراستەکرا… 
کوردییاداشتێکییاننووسیبۆبەرپرسانوداوایانکردپەروەردەبەزمانیکوردی
لەهەمووخوێندنگەکاندادەستپێبکات.یاداشتەکەلەالیەنحکوومەتیناوەندییەوە
ڕەدکرایەوەوڕۆژنامەیئەلبیالدبەهۆیباڵوکردنەوەیئەمخواستەلەپەیوەندی
لەگەڵزمانیکوردیدا،لەساڵی1958داداخ��را.]50[دوای10ساڵوتووێژلەگەڵ
لە حکوومەت دا، 1970 ساڵی ئاداری بەیاننامەی11ی میانەی لە عێراق، دەوڵەتی
کۆتاییداقبووڵیکرد،کەزمانیکوردیلەهەمووخوێندنگەکاندابخوێندرێت]51[ولە
دامەزراوەگشتییەکانیناوچەکوردییەکاندابەکاربهێندرێت]52[ودەبوووەکزمانی
دووەملەناوچەکانیتریعێراقیشبخوێندرێت.]53[هێشتازمانیعەرەبیلەهەموو
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دامەزراوەپەروەردەییەکانداکەڕێوشوێنیزمانیکوردیشیانبۆدەرچووبوودەکرا
کوردی زمانی ڕێوشوێنەکانی بۆ فەرمی پشتگیریی دیسان بەاڵم بخوێندرێت،]54[
زۆرینەخایاند.بەهاتنەسەردەسەاڵتیسەددامحوسێن،حیزبیبەعسئایدۆلۆژیی

جیۆسایدیپێشتردامەزراویئەلحوسرییزیندووکردەوە.

سەددامیزموجینۆسایدیزمانەوانی
کە دەدەن زمانی نایەکسانیی الیەنی زۆر بە بایەخ کۆمەاڵیەتییەکان زمانناسە
دەبێتەهۆیلەناوبردنوجینۆسایدیزمان.بۆوێنە،سکووتنابکانگاس،باسیئەوە
لەڕێگای لەجینۆسایدیفیزیکی،کەمکردنەوەیژمارەیزمانەکان دەکاتکەجیا
قڕکردنیزمانەوە,دەتوانێتکاربکاتەسەرکۆیحەشیمەتیتاقمەبەئامانجگیراوەکان

لەهەموودونیادا.ئەودەڵێت:
بۆیە )و بن نەتەوە دەتوانن ئەوانەی ژم��ارەی کەمکردنەوەی تری )ڕێگایەکی
ئەوە )چاالکانە( ئەمە زمانییە. جینۆسایدی بۆ دەستبردن بن( دەوڵەت-نەتەوەیش
)وەک بکوژرێن ئاخێوەرانی ئ���ەوەی بەبێ زمانێک کوشتنی ک��ە دەدات نیشان
جینۆسایدێکیفیزیکی(یان)لەڕێگایپەڕاوێزخستنەوەڕێگابۆمردنیزمانێکخۆش
بەهۆی دەبێت پشتگیریکردن( )بەبێ پەڕاوێزخەرانە پێکەوەژیانی هەروەها دەکات.

مردنیزمانیکەمینەکان.»]55[
سەرەڕایجینۆسایدیفیزیکییکورد،کەڕێژیمیبەعسلەکۆتاییەکانی1980کاندا
ج��ۆراوج��ۆری ڕێگای لە ک��ورد ژم��ارەی دا هەوڵی بەعس ب��رد،حیزبی ب��ەڕێ��وەی
کەم ژیانیڕۆژان��ەدا، لە پەروەردەییوسەپاندنیعەرەبی تواندنەوەی تریوەک
بکاتەوە.ئەوانەیوتووێژیانلەگەڵکراوەلەمبەشەدادەریدەخەنکەبەڕێوەبردنی
لەژێرپێ لەڕێگای زمان جینۆسایدی سیاسەتەکانی ناڕاستەوخۆی یان ڕاستەوخۆ
نانیمافەزمانییەکانوبەکاربردنیتوندوتیژییەوەبەرەوپێشچووە.هاینسکاڵس،
زمانناسیکۆمەاڵیەتی،دوودەستەمافیزمانیدیاردەکات:مافەپێکەوەهەڵکردن-
promotion(مافەپەرەپێدان-تەوەرەکان)tolerance–oriented(تەوەرانەکان

]56[.)–oriented
بەکارهێنانی مافی وەک زمانییەکان ت��ەوەران��ە پێکەوەهەڵکردن- مافە ک��اڵس،
زمانیخۆلەتەنیایییخۆداولەشوێنەناحکوومییەکانیوەکلەناوماڵداپێناسە
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دەکات.هەروەهامافیپەرەپێدانیزمانلەڕێگایخوێندنگەتایبەتەکانودامەزراوە
فەرهەنگی،کۆمەاڵیەتیوئابوورییەکانیترەوەدەبێتببێت.ستیفنمایئەمەوەک
هەژمۆنێکی پێکهاتەی بەجۆرێک، کە دەب��ات، ناو )polyethnic( فرەئێتنیکی مافی
کەمینەکانتووشیئاریشەدەکات.]57[مافیفرەئێتنیکیمەبەستییارمەتیدانیتاقمە
یان بتواننمیراتەفەرهەنگی،زمانی بەردەوامی بە بۆئەوەی ئێتنیکییەکانە کەمینە
دینییەکانیان،بەتایبەتیلەبواریتایبەتیدا،دەرببڕن؛بەبێئەوەیئەومیراتەلەسەر
زاڵدا نەتەوەی کۆمەڵگای وسیاسییەکانی ئابووری دامەزراوە لەناو سەرکەوتنیان

ئاستەنگدروستبکات.]58[
زمانەوانییەکان، پەرەپێدەرە مافە کاڵس، بۆچوونی بەگوێرەی بەپێچەوانەوە،
بەکارهێنانیزمانێکلەبواریگشتیدالەخۆدەگرێت؛وەکداننانبەزمانەکەمینەکان
لەهەمووبوارەفەرمییەکاندالەالیەندەوڵەتەوە،بەکارهێنانیزمانەکەلەحکوومەت،
بە عێراقدا لە کورد عەرەب، بەپێچەوانەی گشتییەکاندا. خوێندنگا و باڵوکراوەکان
جار چەندین بەعس ڕێژیمی ئەگەرچی وەرنەگرت. زمانییانەی مافە ئەم تەواوەتی
دانیبەهەردوومافەپێکەوەهەڵکردن-تەوەرەکانوپەرەپێدان-تەوەرەکانیکورددا
تاکتیکیدرێژەدانیجینۆسایدی ئامرازی ناتەواوبووونوزۆرتر نا،بەاڵمکاتیو
نەرمیزمانبوو،تائەوەیلەخەمخۆرییبۆکوردبێت،بۆئەوەیبتوانێتبەزمانی

خۆیقسەبکات.
بوو. ترجیاواز بۆشارێکی لەشارێکەوە زمانیکوردی بۆ بەعس نەدانی مل
بەشە و کەرکووک خانەقین، وەک عێراق، باشووری کوردەکانی شارە وێنە، بۆ
ک��وردەک��ان��یدی��ال��ە،زۆرزووت���رل��ەش��ارەک��ان��یت��ریک��وردس��ت��انڕووب����ەڕووی
بەعەرەبکردنیزۆرەملێیبوونەوە.لە1980کانەوە،زمانیکوردیبەرەبەرەگۆڕا
لەزمانیخوێندندا.ئەبووجاسملەخانەقین،یەکێکلەوکەسانەیلەمخوێندنەوەیەدا
زمانی ه��ەردوو لە خەڵکەی ئەو کە دەک��ات ب��ەوە ئاماژە ک��راوە، لەگەڵ وتووێژی
عەرەبیوکوردیتێنەگەنلەئەوکوردییەیشکەلەالیەنخەڵکیخانەقینەوەقسەی
پێدەکرێت،تێناگەن.هۆکاریئەوەیە]59[،کەنەکهەرشانسیئەوەماننەبووکە
بەکوردیبخوێنین،بەڵکووزۆرێکناچارکراننەتەوەکەیانلەکوردەوەبۆعەرەب
بگۆڕن.بۆیە،ئێمەوشەیعەرەبیمانلە50%یدەربڕینەکوردییەکانیڕۆژانەماندا
بەکاردەهێنا.شارەکانیوەکسلێمانیسەلماندیانکەئاستەمتربۆحیزبیبەعس
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بە بەرانبەر لەوێدا،خەڵکیخۆجێیی ئاریشەیزۆر دەکرێنوسەرەڕای کۆنترۆڵ
بەعەرەبکردنخۆیانڕاگرتوزمانیکوردییانوەکزمانیخوێندنپاراست.

توندوتیژی دژی ب��وون ناچار ه��ەر ن��ەک ک��وردەک��ان خوێندکارە سلێمانیدا لە
زمانی جینۆسایدکردنی سیاسەتی ئاکامی کە پەروەردەییەکاندا دام��ەزراوە لەناو
ڕێژیمیبەعسبوونخۆڕابگرن،بەڵکووتەنانەتلەسەرشەقامولەناوماڵەکانیاندا
دەکرانەئامانج.فرمێسکموستەفا،یەکێکلەوکەسانەیکەوتووێژیلەگەڵکراوە،
لەالیەن کە ک��ردووە بەشداریی سلێمانی لە دا 1980 ساڵی لە خۆپیشاندانێک لە
بەرنامەی گۆڕینی کردنی مەحکووم بۆ ڕێکخرابوو دواناوەندییەوە خوێندکارانی
خوێندنیانلەکوردییەوەبۆعەرەبی.ئەوکاتێکسەرنجیداکەدووکەسیئەمنی

بەدوایەوەن.لەگەڵیەکێکلەهاوپۆلەکانیڕایکردووەتەوەبۆماڵەوە.
کراسەکەی ڕاستەوخۆ منیش و لەناودۆاڵبەکەداشاردەوە هاوپۆلەکەمی دایکم
هاوپۆلەکەم بۆ گەڕان ماڵەکەمان ئەوان خوێندنگامدا. جلەکانی بەسەر کرد دایکم
وگرتیان.دڵنیانیمچییبەسەرهات،ئیترهیچکاتنەمدییەوە.ئەوانهەوڵیاندا
کراسەکەمدابکەننبۆئەوەیبزاننلەژێرەوەچیملەبەرکردووە.لەبەرئەوەیپاڵم
پێوەنانبۆدواوە،بەقۆناغەیتفەنگەکانیانزۆریانلێدام.سەرمهەموویخوێنبوو.

]دواتر[نێردرامبۆماڵیداپیرەمبۆئەوەیئەگەرگەڕانەوەپارێزراوبم.]60[
ش��ارەدا ل��ەم خوێندکارانی لە زۆرێ��ک ڕێژیم فرمێسک، قسەکانی بەگوێرەی
عەربکردن بە بەرەنگاری ئ��ەوەی لەبەر دەدا، ئەشکەنجەی و دەک��رد دەستبەسەر

بووبوونەوە؛هێندێکیوەکهاوپۆلییەکەیونبوونوهیچکاتنەبینرانەوە.
ڕێژیم،بەڕووبەڕووبوونەوەلەگەڵوەهابەرەنگارییەکیکورددا،تێگەیشتکە
بۆیە، بکات. ئاستەمەزمانیکوردیبسڕێتەوەوخەڵکیسلێمانیکۆنتڕۆڵ چەند
زانستگای دا لەساڵی1981 و بەگشتی پ��ەروەردە کۆکردنەوەی بە کرد دەستی
ئەم داخ��س��ت.]61[ بوو، گەورەیە شارە ئەم زانستگا)زانکۆ(ی تاقە کە سلێمانیی،
لە زانستگایە »ئەم بوو. شۆڕشگێڕی ڕۆحی سڕینەوەی ئامانجی »بە داخستنە
ساڵی1992داولەالیەنحکوومەتیهەرێمیکوردستانەوەدووبارەکرایەوە.بۆیە،
بەگشتی،کوردلەعێراقدامافیزمانییسنوورداریپێکەوەهەڵکردن-تەوەرەییان
لەهەندێکسەردەموشوێنداپێدرا،وەکئەوەیزمانیکوردییانوەکئامرازی
خوێندنبێتولەماڵەوەولەناوکۆمەڵدابەکوردیقسەبکەن.]62[لەگەڵئەمەیشدا،
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لەزۆرێکلەناوچەکاندادامەزراوەفەرهەنگی،کۆمەاڵیەتیوئابوورییەکوردییەکان
بەیەکەوەقەدەغەکران.

ئەومافەپەرەپێدان-تەوەرانەیکەلە1970دابەکورددران،دواترلێڵبوونو
لەکۆتاییداگەیشتبەجینۆسایدکردنیزمانەکەیان.سەددامحوسێنبەهۆیبڕیارە
کەسیاسەتێکی بووبووەوە ئاسایی ئەو بۆ زڕا. ناوی دژبەیەکەکانییەوە و تاوتاو
ئەوە مەبەستی تەنیا و ڕابگەیەنێت عێراقدا لە کێشەیەک چارەسەری بۆ دیارکراو
بووەکەدواتربۆچوونوکردەوەیبگۆڕێتبۆئەوەیهەلومەرجەکەلەوکاتەدا
ڕابگرێتودواییخراپتریبکات.بۆوێنە،لەساڵی1968دا،لەژێرگوشاریسیاسی
ونیزامیدا،پەیوەندییەکانیلەگەڵکوردداباشکرد.ئەوهەندێکسیاسەتیداڕشتکە
ڕێگایدەداکەبەزمانیکوردیبخوێندرێت،هێندێکخوێندنگایلەشارەکوردەکاندا
دامەزراند،]63[کۆمەڵێکمامۆستایکوردیدامەزراندوناویبەشێکلەخوێندنگاکانی
لەعەرەبییەوەکردبەکوردی.هەروەها،لەسەرتەلەفزیۆندەرکەوتوجلوبەرگی
کوردییلەبەرکرد،هەوڵیداچەندوشەیەکبەکوردیقسەبکاتوکوردییلەپاش
عەرەبیوئینگلیزیکردبەزمانیسێیەم،کەلەخوێندنگاعەرەبییەکاندابخوێندرێت.
]64[لەگەڵئەمانەیشدا،ئەولەکۆتاییەکانی1970کاندا،سیاسەتەپێشووەکانیلە
پەیوەندیلەگەڵکوردداهەڵوەشاندەوەودەستیکردبەگۆڕینیبەرنامەیخوێندنی
خوێندنگەکانوناوەکانگەڕانەوەبۆعەرەبیومامۆستاعەرەبزمانەکاندامەزرانەوە.
واژۆی عێراقیش کە جینۆساید کۆنڤانسیۆنی )e(2ی بەندی پێشێلکردنی بە ئەو
کردبوو،]65[بەزۆرەملێمامۆستاوخوێندکارەکوردەکانیزانستگاکانیڕاگواست

بۆبەشەعەرەبەکانیواڵت.
سەددامحوسێندەسەاڵتیڕەهایبەڕێوەدەبرد.]66[ئەوترسیلەوەنەبووکە
دەستیبەخوێنیئەوانەسووربێت،کەپێیوابوومەترسینلەسەرحیزببەگشتی
ولەسەرخۆیشی.توندوتیژی،پیالنگێڕی،ئەشکەنجە،خستنەبەندیخانەوکوشتن
بەشێوەیەکیباو،بەدژیکوردبەڕێوەدەچوون،بەبێئەوەیگوێبەتەمەن،ڕەگەز
توندوتیژییانە ئەم بدرێت.سەپاندنی نا یان بووە کەسەکەخوێندکار کە ئەوەی و
دایکییان زمانی پاراستنی و بەکارهێنان لە زۆرتر کرد ناچار کوردەکانی بنەماڵە
بیریانلەالیپاراستنیمنداڵەکانیانبێت.گوشارێککەبەرپرسەکاندەیانخستەسەر،
)بۆوێنە،خستنەبەندیخانەیمندااڵن،کوشتن،ونکردن،بەسەربازگرتنیزۆرەملێ،
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منداڵە و خوێندنگە بەڕێوەبەرانی لەالیەن مندااڵنەوە بەسەر ملهوڕیکردن و لێدان
لەئەزموونیئەوکەسانەداکەوتووێژیانلەگەڵکراوەبەرچاوە، بەعسییەکانەوە(
لە15ی لەبەرخوێندنهەڵیانگرن.بۆوێنە، ناچاربووبوون باوکیان بۆیەدایکو
لەالیەن ساڵدا،]67[ 13-16 تەمەنی لە کورد، منداڵی 70 تەرمی 1987دا ژانوییەی
ڕێژیمیبەعسەوەگەڕێندرایەوەبۆدایکوباوکەکانیان.بەهۆیپێوەرەکانیعێراق،
دینار 30 بە بنەماڵەکەیان و ساڵ، 18 بۆ گۆڕدرا تەمەنیان فەرمییەکاندا بەڵگە لە
لە13یدێسامبری1986دا، پێیکوژراونسزادران. تێچوویگولل�ەیەککە بۆ
لەڕاهێنانیسەربازییهاویندا ئەوەی لەبەر لەزانستگایمووسڵ فێرخواز 1400
کورد منداڵی 900 دا، 1985 سێپتامبری لە هەڵپەسێردران. نەکردووە بەشدارییان
لەشاریسلێمانی،لەتەمەنی10-14ساڵدالەالیەنڕێژیمیبەعسەوەدەستبەسەر
کران.]68[ئەمجۆرەلەگوشاریڕاستەوخۆ،ستراتێژییەکیڕووندەردەخات،بۆ
ئەوەیدڵنیابێتکەکورددەستیلەپەروەردەداسنووردارببێت.دەکرێتبوترێت
ڕێژیمیسەددامحوسێنوەکبەشێکلەستراتێژییجینۆسایدکردنیزمان،بەدژی

زمانیکوردیگوشاریخستەسەربنەماڵەکان.
حکوومەتە و ک���ورد ن��ێ��وان ناسەقامگیری سیاسیی پ��ەی��وەن��دی��ی ه���ەروەه���ا،
جۆراوجۆرەکانلەعێراقدا،بووبەهۆیسیاسەتیناسەقامگیرییزمانی،بەجۆرێک
کەزمانیخوێندنبەگوێرەیپەیوەندییەسیاسییەکانلەنێواندەوڵەتوبزووتنەوە
کوردییەکاندالەنێواندووزمانیکوردیوعەرەبیدادەگۆڕدرا.ئەمگۆڕانەبەردەوامە
هەروەهائاستەنگیزمانییدرووستکرد،زۆرێکلەخوێندکارانیناچارکردکەدەست

لەخوێندنهەڵبگرن.
لەکۆتاییەکانی1970کانەوە لەگەڵکراوەو لەوکەسانەیوتووێژیان زۆرێک
تا1990لەخوێندنگەکانیعێراقخوێندوویانە،بانگەشەیئەوەدەکەنکەگۆڕانی
بوو، ئەنقەست بە ستراتێژییەکی کوردی و عەرەبی زمانەکانی نێوان بەردەوامی
بۆوێنە، تێنەگات. بەباشیوڕوونبێژی لەزمانەکان لەهیچکام ئەوەیکورد بۆ
گۆڕینی ئاکامی لە کە زمانییانەوە ئاستەنگە ئەو هۆی بە ڕەشید حوسێن ف��ارۆق
زمانەوەدرووستبوونناچاربوودەستلەخوێندنهەڵبگرێت،چونکەلەخوێندنگە
ڕووب��ەڕوویترساندن،ه��ەاڵواردن،ولێداندەب��ووەوە.ئەولەساڵی1986ەوەتا

1989لەگوندێکەوەهاتبووبۆچەمچەماڵبۆخوێندنیدواناوەندی:
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کە ئابووری گوشاری و ئەشکەنجە ه���ەاڵواردن، مەترسی، هەموو س��ەرەڕای
بەفیڕۆ خوێندنگەکەم و گوندەکەم نێوان هاتوچۆی بە کە کاتێک بوو، لەسەرمان
دەچوو،ئێمەهەرلەزمانیخوێندنەکەیشتێنەدەگەیشتین.بی�������ربکەنەوە،بێئەوەی
پێشترزمانیعەرەبیتخوێندبێتیانبیستبێت،لەپڕدەکەویتەبەردەمزمانیعەرەبی
گوندەکان بۆ کارەبای حوسێن، س��ەددام دەزان��ن، وەک زمانە. ئەو بە خوێندن و
ڕانەکێشابوو،بۆیەئێم���ەتەلەفزیۆنیشماننەبووکەعەرەبیببیستینیانتەنانەتلە
ژیان��������������������یشارتێبگەین.منلەمامۆستاکانمتێنەدەگەیشتموهەروەهائەوانیش
لەمنتێنەدەگەیشتن.بۆیە،زۆرجارانمامۆستاکانوخوێندکارانبەهۆیکێشەی

زمانییەوەکەڵکئاوەژوویانلێوەردەگرتم.]69[
ڕەشید،دابڕانێکیفەرهەنگییئەزموونکردبووکەبەزۆریلەئەوهەلومەرجانەدا
بە زمانێکدا، بەسەر زاڵبوون و فێربوون دەبێت. بااڵدەست زمانێک کە ڕوودەدات
زۆریبەستراوەتەوەبەتێگەیشتنلەفەرهەنگێکە:»مندااڵنێککەلەزمانیخوێندن
فێربوونی دەرفەتی بەاڵم ببن، فێر زاڵ زمانی بێت هەرجۆرێک بە ڕەنگە تێناگەن
کە پێکردنێک بێڕێزی و پەیوەندییەکان دابڕانی بەهۆی دەدەن.]70[ لەدەست باش
لەئاکامیسیاسەتیزمانییعێراقەوەدروستبووبوو،زۆرێکلەخوێندکارەکوردەکان
لەدواناوەندیدانەیاندەتوانیکەلەوانەکانیانداپلەیبەرزبەدەستبێننبۆئەوەی
ڕێگایچوونەزانستگایانببێت.لەگەڵئەمەیشدا،سەرەڕایبەرنامەیڕێژیمیعێراق
بۆبێبەشکردنیمامۆستاکوردزمانەکانلەزانستگا،یانکاریگەرییەبەرباڵوترەکانی
سیاسەتەکانیقڕکردنیزمان)وەکپاککردنەوەیزمانیکوردیلەژیانیگشتیو
کورد(، خەڵکی بە بێڕێزیکردن بۆ زمانییەکان سیاسەتە سیستێماتیکی بەکاربردنی
لەئاستی دیسانیشکوردلەخوێندنیبااڵدابەشدارییاندەکرد.بەگشتی،تەنانەت
بەگوێرەی و بخەن دەست پێویست زمانەوانیی سامانی نەیاندەتوانی زانستگادا
پێویستدەستیانبەخوێندنبگات.سەرحەدقادرکەسێکەکەلەگەڵیوتووێژکراوە،
کەخوێندنیدواناوەندییلەشاریکەالرتەواوکردولەماوەیساڵیخوێندنی1989-

1988بۆزانستگایبەغدادوەرگیرا.ئەودەیگێڕێتەوەکە:]71[
بەرنامەیخوێندنبەعەرەبیبوووهەموومامۆستاکانعەرەببوون.بەئاستەم
لێیانتێدەگەیشتم.پێموانییەتەنانەت40%یئەوەیدەیانوتتێگەیشتبم.ئەوانیش
هیچلەئێمەتێنەدەگەیشتن.لەوکاتەدا،بەعسهەموومامۆستاکوردوعەرەبەکانی
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دەرکرد،کەئەندامیحیزبیکۆمۆنیستبوونیانبیروبۆچوونیکۆمۆنیستییانبووو
لەمیسروواڵتانیتریعەرەبییەوەمامۆستایدامەزراند،کەئەمەکارەکەیئاستەمتر
کردلەبەرئەوەیزاراوەیعەرەبییەکەیانبەتەواوەتیلەزاراوەیعەرەبییعێراق
جیاوازبوو.هەروەها،زۆرجارخوێندکارەبەعسییەکانوهەندێکجارمامۆستاکان
وتەنانەتئەوانەیشکەبەعسینەبوونملهوڕییانبەرانبەرماندەکرد،کەهەموو
هۆکارەکانیپەیوەندییبەشوناسیکوردیمانەوەهەبوو.یەکێکلەوهۆکارانەزمان
لەبەرچاودا بێژەوئاستیخواریعەرەبییەکەمانەوەهەمووکات ئێمەبەهۆی بوو.

بووینوتوانجمانلێدەدرا.]72[
بەعەرەبکردنیزۆرەملێیخوێندنگەکوردییەکانوسەپاندنیعەرەبیلەتەمەنێکی
کەمەوەبەسەرمندااڵنداکەلەماوەیسااڵنیدواناوەندیوزانکۆدابەڕێوەدەچوو،
بەرباڵویی کەمکردنەوەی مەبەستی کە ب��وون، زم��ان جینۆسایدکردنی سیاسەتی
ڕێبازێکی ئەوە بوو. عێراقدا لە ک��وردی زمانی فەرهەنگیی قوواڵییی و جوگرافی
ستراتێژیکبووبۆئەوەی:)ئا(ئاستیزمانیکوردیداببەزێنرێت.)ب(دڵنیاببێتەوە
لەوەیکەکوردکەڵکلەسیستەمیپەروەردەوەرناگرنولەئاکامداناتواننخۆیان
بەهێزبکەنبۆئەوەیبەرەنگاریجینۆسایدیزمانببنەوە.)پ(دووتاقمیئێتنیکیی
سەرەکیلەعێراق)کوردوعەرەب(لەیەکدادەبڕێنێتوکێشەیانلەنێواندادروست

دەبێت.
تاقمە لەنێوان پەروەردەییەکانی و کۆمەاڵیەتی کێشە هەر نەک بەعس ڕێژیمی
ئەوەی بۆ بەکاردەهێنا توندوتیژی تاکتیکی زۆرێک بەڵکوو پەرەپێدا، ئێتنیکییەکاندا
کوردلەزمانیدایکیوخوێندنبێبەشبکاتوبەعەربکردنوبەعسیزمبەهێزبکات.
بۆنموونە،ڕێژیمیبەعسبەوەناسرابووکەبەزمانیعەرەبیدانپێدانانیناڕاستیو
بەزۆریلەوکەسانەوەردەگرتکەبەباشیعەرەبییاننەدەزانی)بۆوێنەبەندییەکان
لەوردەکاریی تەنانەت و نەیانکردبوو کە بنێن تاوانێکدا بە دان کە دەکران ناچار
دانپێدانانەکەتێنەدەگەیشتن(.پ.ل]73[یەکێکلەوکەسانەیوتووێژیلەگەڵکراوە
کەلەنێوانساڵەکانی1984تا1988لەدواناوەندیدەیخوێند،یەکێکلەوتاکتیکانە

باسدەکاتکەلەدواناوەندییەکەیئەوبەکارهێنراوە:
بەڕێوەبەریخوێندنگەکەهەمووکاتجلیسەربازییلەبەردەکرد.بەجلەکانیدا
زۆربەسامبوو.ڕۆژێکیانمنودووهاوپۆلمیبانگکرد؛بەعەرەبیقسەیکرد،
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کەئێمەتێنەدەگەیشتین،چونکەبەکوردیخوێندبوومانولەپڕبەرنامەیخوێندن
گۆڕابووبۆعەرەبی.پارچەیەککاغەزیبەرانبەرمانداناکەناویتەواومانیلەسەر
بوووداوایکردواژۆیبکەین.یەکێکلەخوێندکارەکانواژۆیکردوئێمەیشبەبێ
ئەوەیتەنانەتیەکوشەلەوەیئەووتییانئەوەیلەسەرئەوکاغەزەنووسیبووی
تێبگەینواژۆمانکرد.دوایچەندمانگزانیمانکەئەوەفۆرمیئەندامییەتییبەعسە.
تەنیا ئەوان چونکە پێبدەم، درێژە خوێندنم نەمدەتوانی ئەوانە، هەموو س��ەرەڕای
خوێندکاریکوردیانلەشارەعەرەبەدوورەکانەوەوەردەگرت،کەتیایانداسەرەڕای
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی زمانی، ئاستەنگی ڕووی بەرەو ئێمە سیاسی، گوشاری

دەبووینەوە.]74[
دەسەاڵتیسیاسیبەدژیکوردبەڕێگایجۆراوجۆرەوەدژایەتییکوردیدەکرد،
وەکبێبەشکردنلەمافەئابوورییەکان،کێشەیئێتنیکی،بەئێتنیکیکردنیتوندوتیژی
وبەسەربازیکردنیکۆمەڵگاوخوێندن.هەریەکلەمپێڤاژۆیانەلەگەڵئۆپەراسیۆن
وماکەجینۆسایدییەکاندا،وەکسیاسەتەپەروەردەییوزمانییەکانزۆرترپەرەیان
ئەسەند.سینتییاگرۆفدەنووسێت،بڕیارەکانیبەرنامەدانانبۆزمانکەخێراترین
پاشهاتەکانیانبۆکەمینەزمانییەکانهەیەئەوانەنکەکاریگەرییانلەسەردەرفەتەکانی
خوێندنیئەوانهەیە]75[.سیاسەتەزمانیوپەروەردەییەکانیڕێژیمیبەعسنەک
هەردەرفەتیخوێندنیبۆخوێندکارەکوردەکاننەهێشتەوە،بەڵکوومەترسییژیانی
لەسەرکوردزمانەکاندروستکرد.]76[ئاواتعەلیکەوتووێژیلەگەڵکراوە،بە
چاویخۆیبینیویەتیکەڕێژیمیبەعسدوایئەوەیزانیویەتیماڵیدراوسێیەکیان
ڕووخاندوویانە.]77[ تێدابووە، ک��وردی مێژووی لەسەر ک��وردی کتێبی هەندێک
لەسەر مندااڵن کوشتنی تەنانەت و دەستبەسەرکردن ڕفاندن، کوردی کۆمەڵگای
لە خاوەنداریەتی ک��وردی، شیعری خوێندنەوەی ک��وردی، زمانی بە وتن گۆرانی
وێژەیکوردییئەزموونکردووە.لەمڕێگایانەوە،سیاسەتیجینۆسایدکردنیزمان
لەعێراقنەکهەرخەساریزەینی،بەڵکووخەساریفیزیکیشیبۆکوردهەبوو.

]78[
لەمڕوانگەیەوە،شایانیباسکردنەکەئەگەرچیڕێژیمیبەعسزانستگایسلێمانیی
لەدێسامبری1980داداخست،بەاڵمڕێگایدایەکەمینبەرگیگۆڤاریژنانیکورد
بەزمانیعەرەبیلەبەغدادباڵوببێتەوە.]79[لەکاتێکدالەشارەکوردەکانداپەرەیانبە



95 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

سیاسەتیلەناوبردنیزمانیکوردیدەدا،ئاکادیمییزمانیکوردی)مەبەستیکۆڕی
زانیاریکورد(لەبەغدادهێشتاچاالکبوو.ئەمپێکدژییانە،هاوکاتلەگەڵئەوەیکە
هەندێکخوێندنگایشهەبوونکەڕێگادرابوونکەبەکوردیفێربکەن،تێگەیشتنێکی
جینۆسایدکردنی ڕووب��ەڕووی عێراقدا لە ک��وردی زمانی کە دروستکردووە، وای
لەمانای تێگەیشتنیهەڵە بە نەبووەتەوە. تەنانەتهەاڵواردنیزمانییش یان زمان
کە بوو وا پێیان کوردیش چاالکانی و ئاسایی خەڵکی لە زۆرێ��ک زمان قڕکردنی
کاتێک زمانێک مردنی زمانێکە. بەتەواوەتیی مردنی یان سڕینەوە زمان، قڕکردنی
ڕوودەداتکەزمانیزۆرینەلەڕێگایدەسەاڵتوسەردەستییسیاسیوپرێستیژی
پێڤاژۆیەکی زاڵدەکرێت،کەزۆربەیکات تردا بەسەرزمانەکانی کۆمەاڵیەتییەوە
بەردەوامە.سڕینەوەیتەواوکاتێکبەئاکامدەگات»کەکەسئیتربەزمانەکەقسە
ناکات]80[.بۆوێنە،ئووبهوو،زمانیقافقازییڕۆژئاوا،لەکازیوەی8یئۆکتۆبری

1992داوهاوکاتلەگەڵتێڤێکئێسێن،دوایینئاخێوەریزمانەکەدامرد.]81[
بەهەرجۆرێکبێت،زمانیکوردیلەعێراق�وشوێنەکانیتر�نەمردووە؛زۆر
کەمتربەتەواویسڕدراوەتەوە.هێشتابەبۆچوونێکلەالیەن40ملیۆنکەسەوە
قسەیپێدەکرێت.]82[لەگەڵئەمەیشدا،کوردلەعێراقداهەمووماکەسەرەکییەکانی
جینۆسایدکردنیزمانیانئەزموونکردوتاڕادەیەکئێستایشئەزموونیدەکەن،
قەدەغەکردنی لەڕیگای زمانێک سڕینەوەی بۆ بەئەنقەست هەوڵی لە بریتییە کە
زمان،هەاڵواردنیزمانی،دیارکردنیزمانێکیتربەزمانیفەرمیوپێکەوەژیانی
پەڕاوێزخەرانە.ئەوڕاستییەیکەزۆرێکلەکوردلەعێراقداسیاسەتەکانیقڕکردنی
زمانیسەددامحوسێنوڕێژیمییعێراقیناناسن،خۆیئاماژەیەبۆسەرکەوتنی
ئەوسیاسەتە.وەهاتێگەیشتنێکیهەڵەیکەسێکلەئازارەکانیکۆمەڵەکەیخۆی
کە نەتەوەیەک، ڕێسای بە بووە خۆی مێژووییەکانی ئەزموونە بێبایەخکردنی و
ئەزموونیزۆریلەگەڵسەرکوتوجینۆسایدداهەیە.کردەوەپێکدژەکانیڕێژیمی
سیاسی هەوڵی وەک دەکرێت کوردیدا زمانی تێکدانی لەگەڵ لەپەیوەندی بەعس
سینگ نارێش شتەی ئەو � وەردەگ��رێ��ت کۆمەاڵیەتی زۆرلێکردنی لە کەڵک کە
وەک]83[توانایییبکەرێکبۆگۆڕینیپێکهاتەبزوێنەرەبکەرەکانیتربەبەمەستی
فەرهەنگی لەسەر کاریگەرییخراپ ئەوەی بۆ دەبات، ناوی قازانج دەستخستنی

کوردیدابنێت.
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پەیوەندییەکانی لە زۆری بە ک��ورد خەڵکی پێکدژانەدا، ک��ردەوە ئەم ئاکامی لە
دەسەاڵتکەبەسەریدازاڵەتێناگات،ئەوتاکتیکەنەرمەسیاسییانەناناسێتکەهاوتای
تاکتیکەزبرەکان،بیچمبەسروشتیڕاستەقینەیپەیوەندییەکانینێواندامەزراوەکان
نووسینەکانی بەگوێرەی دەدەن. ئامانجکراوەکان بە تاقمە و بەرپرسان تاکەکان، و
ئووماروومازادوو،»تاکتیکەزبرەکانتوند،بەزۆرەملێ،ڕاستەوخۆوبۆمەبەستێکی
دیارکراون.تاکتیکەنەرمەکانکەڵکیئاوەژوولەپەیوەندیینێوانکەسێکوئامانجەکە
وەردەگرن]84[.ڕێگادانبەخوێندنەوەکوردییەکانبەزمانیعەرەبی،باڵوبوونەوەی
ئەو لەخوێندنگاکاندا هەندێک لە بەکارهێنانی و عەرەبی بە کورد ژنانی گۆڤارێکی

ملنانانەنکەدەکرێتوەکتاکتیکەنەرمەکانیقڕکردنیزمانچاویانلێبکرێت.
و نەرم تاکتیکە تێکەڵکردنی یەکەم: هەیە: باشییان کۆمەڵێک نەرمەکان تاکتیکە
پەسەندبوون و بەڕێزبوون تەنانەت و جیاوازییەکان بە داننان ڕواڵەتی زبرەکان،
دەبەخشێتبەپێشێلکارییەکانوئەوتوندوتیژییانەیکەدەوڵەتبەباوەڕەوەبەڕێوەیان
دەبات.]85[ئەمکردەوانەیدەوڵەتلەبریزۆرلێکردنیسیاسیبۆگەیشتنبەهەمان
و سۆز بیرکردنەوە، گۆڕینی � کۆمەاڵیەتی دانەریی شوێن وەک دەکرێت ئامانج،

ئاکاریکەسێک�شرۆڤەبکرێن.
دووەم:تاکتیکەنەرمەکاندەتواننسیاسەتەجینۆسایدییەکانبەرەوپێشببەن.بۆ
وێنە،لە1960ەکان،بەدەستپێکردنیپێڤاژۆیبەعەرەبکردنیناوچەکوردییەکان،
ناوچەکوردییەکانەوەگواسترانەوە لە بەزۆرەملێ تاکیکورد و بنەماڵە هەزاران
م��اوەی لە ک��ورد، دانیشتوانی کۆنترۆڵکردنی بەمەبەستی عێراق. ب��اش��ووری بۆ
جینۆسایدیئەنفاللە1980کانداودوابەدوایئەویشهەزارانگوندیبەزۆرەملێ
بۆشارەکانگواسترانەوە.ڕێگادانبەکوردبۆئەوەیخوێندنەوەکوردییەکانبە
زمانیعەرەبیوگۆڤاریانبەرنامەیەکیتەلەفزیۆنیبەزمانیکوردییانلەبەغداد
ببێت،هاوکاتلەگەڵپێڤاژۆیقڕکردنیزمانلەخزمەتستراتیژییدوورخستنەوەو
بەعەرەبکردنیشدادەسەلمێنێت.بەدرێژەیمێژوو،زۆرێکلەلێکۆڵەروهونەرمەندە
»هەموو ک��ردووە. پێشکەش کاریان ناکوردیدا زیانی لە و عەرەبی بە کوردەکان
کردبوو، سەرقاڵ فارسییەوە و عەرەبی زمانی بە خۆیان کوردەکان، خوێندەوارە
لەکاتێکداکەزمانەکەیخۆیانپشتگوێخستبوو.»]86[بەئەمکارە،ئەوانزمانو

فەرهەنگیتاوانبارەکانیاندەوڵەمەنددەکرد.
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زمانی ب���وون. بەبەعسیکردندا ب��ەرژەوەن��دی��ی ل��ە ن��ەرم��ەک��ان تاکتیکە سێیەم:
لەو بەبەعسیکردن.]87[ ئامرازی بە تەنیاکاتێکڕێگاپێدراوبووکەدەبوو کوردی
خوێندنگەیانەداکەفێرکارییکوردییانهەبوو،ناوەرۆکیبەرنامەیخوێندنتایبەت
کرابووبەمێژوو،جوگرافی،ئایینوفەرهەنگیعەرەبی.لەماوەیدەسەاڵتیبەعسدا
هیچکاتبایەخبەمێژوو،کۆمەڵگاوفەرهەنگیکوردیبەشێوەیدروستنەدرا.
لەپەیوەندیلەگەڵپەروەردەدا،ڕێژیمیبەعسکۆرسێکینوێیبۆهەمووئاستەکان
زیادکردبەناویالثقافةالعامة)فەرهەنگیگشتی(.ئەمکۆرسەفەرهەنگوبەرنامەی
بەعسیدەگەیاندەخوێندکاروکوردیبێژەکان.بەڕێوەچوونیئەمکۆرسەبەکوردی

گرنگبوو،چونکەپێڤاژۆیتواندنەوەوبەبەعسیکردنیخێرادەکرد.
لە زبرەکانیان تاکتیکە بەدڵنیاییەوە باسکران، لەسەرەوە کە نەرمەکان تاکتیکە
بیریخەڵکیئاسایییکوردداکەمبایەخوچارەسەردەکرد.لەزۆرێکلەبابەتەکاندا،
ترسلەپەڕاوێزخستنیکۆمەاڵیەتی،پاڵنەرێکیبەهێزترەلەترسلەسزادانیفیزیکی.
هەروەها،حەزبۆبەشدارییکۆمەاڵیەتیدەتوانێتپاڵبەزۆرێکلەبکەرەبەئامانج
گیراوەکانەوەبنێتکەبەرانبەردەوڵەتبەجۆرێکبنکەئانتۆنیۆگرامشیناویدەنێت
ڕەزامەندییخۆبەخۆ،]88[کەبریتییەلەهاودەنگییدانیشتوان،بەگشتییانبەشێکیان،
لەگەڵئاراستەیگشتیداکەلەالیەنتاقمەبناژۆخوازەزاڵەکانەوەهەژەموونیخۆیان
بەسەرژیانیکۆمەاڵیەتیداسەپاندوە.گرامشیباسلەوەدەکات،کەئەمڕەزامەندییە
دروست ئ��ەوەوە( پاشهاتی پەرموونی )و پرێستیژەوە بەهۆی مێژووییەوە لەباری
دەبێت،کەدەبێتبەبەشیتاقمەزاڵەکان.]89[بۆوێنە،هەندێکلەکوردەکاننەک
هەربوونبەئەندامیحیزبیبەعس،بەڵکووچاوساخییانبۆجینۆسایدوسەرکوتی
خەڵکەکەیخۆیشیاندەکرد.بەڵگەیڕوونهەیەکەسەددامحوسێنئەوکوردانەی
کەکاریانبۆئەودەکردیئازارنەدەداوبۆبەعسییەکانبەئەمەکبوو.ئەوکەسانە
دەیانتوانیڕاگەیاندنیتایبەتبەخۆیانیانبەزمانیدایکییان)کوردی(ببێتبەمەرجێک
کەڵکی تواندنەوە بۆ عێراق گشتیی بەرنامەی و بەعس ڕێژیمی لە پشتیوانی بۆ

لێوەربگرن.بۆیە،دەتوانینباسلەقڕکردنیزمانییمەرجداربکەین.
لەباریمێژووییەوە،ئیمپراتۆرییەکانودەوڵەت-نەتەوەکانیڕۆژهەاڵتیناوەڕاست
زمانینەتەوەییینوێیانڕاگەیاندو»بازاڕێکی»زمانییزاڵیانخولقاندبۆئاڵووێری
زمانەکان، لە هەرکام بە دراوە نرخەی ئەو بەگوێرەی ب��ازاڕەدا، لەم زمانەوانی.
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براوەودۆڕاوبوونیانهەیە.]90[لەناووەهابازاڕێکدا،سروشتییەکەئەوزمانانەی
دەکات، باسی مای ستیڤن جۆرەی بەو ئەمەیشدا، لەگەڵ دەگۆڕێن. هەیە بوونیان
زۆرینەدا زمانی پرێستیژی و پێگە لەگەڵ پەیوەندی لە ناسروشتی شتێکی »هیچ
بوونینییە،بەپێچەوانەوەزمانیکەمینەکانوزاراوەکانزەقوناسروشتین.هەر
بەوجۆرە،بێڕێزیکردنیدەوڵەتیعێراقبەکوردیبێژەکان،ئەشکەنجەیئەوانو
دەرکردنیکوردزمانەکانلەخوێندنگەبەئامانجیبەهێزکردنیهیرارشییزمانیو
کەمکردنەوەیبایەخیزمانیکوردیلەبەرانبەرزمانیعەرەبیدا،هیچناسروشتی
نەبووە.کاریگەرییەکانیسیاسەتیپەروەردەیزمانیعێراقزۆربەرباڵوتربووەلە
ڕێگەپێنەدانێکیساکاربۆبەکارهێنانیزمانیکوردیلەکاتوشوێنەتایبەتەکاندا.
ئەوەسیاسەتیسووککردن،ترساندن،ئەشکەنجە،کوشتنولەکۆتاییداجینۆسایدی
فیزیکیدژیئاخێوەرانیزمانیکوردییلەخۆدەگرت.بەگشتی،سیاسەتیپەروەردەی
دەگرێتەوە، یەک جینۆسایددا کۆنڤانسیۆنی )b(2ی بەندی لەگەڵ عێراقدا لە زمان
بۆ لەشیوزەینی بەهۆکاریخەساری دەکاتکەجێنۆساید»بوون دیاریی کە

ئەندامانیتاقمەکە»لەخۆدەگرێت.»]91[
ئەگەرچیپێناسەیقانوونییجینۆسایدزۆرتروەکمردنوخەساریفیزیکیی
ڕەشنووسەکانی لە زۆرێ��ک بەاڵم زان��راوە، تاقمێک ئەندامی تاکەکانی جەستەی
کۆنڤانسیۆنیجینۆساید،لەناویانداوبەتایبەتیشڕافایێللێمکین،باسلەوەدەکەن
کەجینۆسایدهەروەهاخەساریزەینیوفەرهەنگییشلەخۆدەگرێت.قڕکردنیزمان
ببینین.تەنانەتئەگەرسەرکوتی دەبێتوەکیەکێکلەزەقترینیئەوخەسارانە
دیسانیش نەبووە، وەه��ا دیومانە کە هەبوایە، زەینیشی خەساری تەنیا زمانی
زەینی]92[ خەساری لەبەرئەوەی جینۆساید، بۆ ئاماژەیە زمان[ ئەمە]قڕکردنی
زۆرترلەتێکدانیکاتییانکەمێکلەهێزیبیرکردنەوە،وەکسەپاندنیترسی
زمانی سەر بۆ هێرش لەخۆدەگرێت. هەڕەشە و سووککردن تۆقاندن، و بەهێز
نەتەوەیەکوفەرهەنگەکەیهێرشێکیهێماییەبۆسەرخودیئەونەتەوەیە،کە
کاریگەرییەنەرێنییەکانیلەسەربەرهەمهێنانەوەیفەرهەنگیوبیۆلۆژیکیتاقمەکە

درێژخایەنن.
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لەکۆتاییدا
وێژەیهەوڵدانبۆتێکدانیزمانیکوردیزۆربەیکاتباسلەوەدەکات،کەئەو
سیاسەتەزمانییەیکەلەتورکیەداگیراوەتەبەر،وێنەیجینۆسایدکردنیزمانە.بە
پێچەوانەوە،پێڤاژۆکانیتێکدانیزمانلەباشووریکوردستان)کوردستانیبەشی
عێراق(تەنیاوەکهەوڵیسەرکوتیزمانیپێناسەکراون.ئەموتارەباسیئەوەی
ئیمپراتۆریی لەسەردەمی کورد بەدژی زمان قڕکردنی سیاسەتەکانی کە کردووە
جینۆسایدی گیراوەتەبەر. عێراقە، خاکی ئێستا کە شوێنەدا ل��ەو عوسمانییەوە
لە کە زمانەوانییەکاندا سیاسەتە و زم��ان پ���ەروەردەی سیاسەتی لە زمانەوانی
ماوەیدەسەاڵتیپاشایەتیدادامەزرابیچمیگرتودواترلەالیەنڕێژیمیسەددام
و زمان بەعس و پاشایەتی ڕێژیمی ه��ەردوو چوو. بەرەوپێش زیاتر حوسێنەوە
شوناسیئێتنیکییکوردیانلەڕێگایبەعەربکردنی)وبەبەعسیکردن(زۆرەملێوەتێکدا
وهەردوویانتێکنیکیجۆراوجۆریانبۆگەیشتنبەمئامانجەبەکارهێنا.شێوازەکانی
جینۆسایدکردنیزمانوتێکدانیشوناسیئێتنیکیتابەرلەوەیکەڕێژیمدەستبۆ

کوشتنیبەکۆمەڵبباتکەمترمەترسیداربوون.
لەبەرئەوەیڕاڤەکانبەهۆکاریشەڕەسیاسیوئایدۆلۆژیکییەبەردەوامەکانەوە
کەلەپاساویبەرژەوەندییسیاسییانلەپێداچوونەوەیسیاسیوڕۆژنامەوانیی
بەسەرئەوبەڵگەوسەرچاوانەوەکەلەماوەیڕاپەڕینیمارسی1991دالەالیەن
سەرچاوەیان گیرابوو،]93[ بەسەردا دەستیان کوردییەوە بەرگریی بزووتنەوەی
دەگرت،خوێندنەوەیجینۆسایدیکوردلەعێراقدابەهۆیبەرچاوتەنگییپارتیزانییەوە
سەر بخاتە قامک کە بوو، ئەوە لێکۆڵینەوەیە ئەم مەبەستی بووە. کێشە تووشی
نەبوونیسەرنجیزانستیلەسەرجینۆسایدیکوردلەبواریتوێژینەوەیجینۆسایددا
زەق جینۆساید جۆرانەی لەم فەرهەنگییەکان و کۆمەاڵیەتی تێگەیشتنە گرنگیی و

بکاتەوە.
ئەگەرچیئەموتارەبەتەواوەتیهۆکاروپاشهاتەکانیجینۆسایدکردنیزمانلە
باشووریکوردستانوکاریگەرییەناهاوچەشنەکانیلەسەردانیشتوانیکوردیدیار
لێکۆڵەرە ئەو تێگەیشتنی لەسەر کاریگەریی دەتوانێت بەاڵمڕوانگەکەی نەکردووە،
بیانییانەببێتکەتائێستاتەنیالەگەڵشێوازیباویلێکدانەوەیلێکۆڵەرەکوردەکاندا
ئاشنان.هەروەها،چەنددەرفەتێکبۆتوێژینەوەکانیداهاتوولەسەربابەتیپێڤاژۆکان
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دەخاتە فیزیکی جینۆسایدی لەپاشانیش و زمانی هەاڵواردنی لە تێگەیشتنەکان و
جینۆسایدکردنی کاریگەرییەکانی لەسەر پێداگری بە لێکۆڵینەوەیە، ئەم بەردەست.
زمانلەسەرسامانەزمانەوانییەکان،پرسیاریبنەماییلەسەرئەوەدەورووژێنێت
کەئایامەرگیسامانەزمانەوانییەکانیزمانیکوردیبووبەهۆیمردنیئاخێوەرانی

زمانی
پەروەردە بەردەوامەکانی کاریگەرییە لە زیاتر سەرنجی پێویستە ک��وردی.]94[
وەک ناسیۆنالیستێکی لەالیەن تۆویان کە بدرێت، عێراق زمانییەکانی سیاسەتە و
ئەلحوسرییەوەچێندرا.]95[بەناچارکردنیکوردبۆئەوەیبەعەرەبیقسەبکات
وبەقەدەغەکردنیزمانیدایکییان،سیاسەتداڕێژەرەکانبەدوایئەوەوەبوونکە

مەرگیهێمایینیخەڵکیکوردبکەنبەڕاستی.

ئەم لێکۆڵینەوەیە لە جۆرناڵی نیو دەوڵەتی دراساتی جینۆسایدا باڵوبووەتەوە:
Kurdish Linguicide in the ״Saddamist״ State Genocide Studies
International13)1(,51.https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/
gsi.13.103

**.کازیوەساڵح:هەڵگریدکتۆرالەبواریجینۆسایدوسۆسیۆ-کولتووریتوندوتیژیلە
زانکۆیکوین،لەکەنەدا،پۆستدکتۆرالەزانکۆکانیئۆسلۆ/یاگیلۆنیانلەئەوروپا.

نووسەریزیاترلە10کتێبەو14خەاڵتینێودەوڵەتییوەرگرتووەولەزۆرێکلەڕێکخراوە
مافیمرۆڤییەکانیوەکئەنجومەنینەتەوەیەکگرتووەکانلەکەنەدا،لێبوردنینێونەتەوەیی

وڕێکخراوەکانیتریکەنەدا،میسروسووریەداکاریکردووە.



زمانىکوردىلەسایەى
حکومەتىهەرێمدا

د.سەباحیغالب
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لە ئەمڕۆمان کە وایە دونیا بکردایە،سووننەتى نەبوایە،چیمان ئەگەرجاران
دوێنێخۆشتربوایە،بەاڵمدەڵێىچىالىکورد،هەرخۆزگەبەپاروئاواتخواستنە
زمانى کوردى زمانى کە دەزان��ى وامان جاران نەگەڕایە. گ��ەردوون کەچەرخى
خۆشخوانىوچراىدیوەخانە،شەمعىخوێندنوئاخاوتنىدیوانىمیروپاشایانە،
یالەڕووىهزروبیرەوەلەعەرەبەوەتاجۆرجییەکان،ئەوەکوردبوونیشانەى
بوو، ک��وردى خۆ نەبوو، خۆکردى زمانەى ئەو دیکە، هى و ئ��ەوان سەربەرزى
ئامرازىهەرەبەرزىدەربڕینىناسکىووردەکارىبوو،شیعرىکوردىکاکڵەى
سۆزوکەرەسەىحیکمەتبوو،نرخىهەرحەرفێکىلەگەوهەرێکگرانتربوو،
کوردىپەتىنووسینووشەسازىووەستایىلەبەکارهێناندا،کارىپێشڕەوانى
تازەکردنەوەىشیعروئەدەبیاتبوو،پێشینواماندەچڕاندکەکوردنامرێو
ئااڵکەىنانەوێوکوردوکوردستانئامانجە،جارانپێمانوابوو،بەکوردىوەاڵمى
قەبردەدرێتەوە،واماندەزانى،هەرواشبوو،لەبەردەمدوژمنانمانداپڕبەدەمو
لەناخەوەهاواربکەین:گەرچىتووشىڕەنجەڕۆىوحەسرەتودەردمئەمن،
قەتلەدەستئەمداگیرکەروئەوداگیرکەرنابەزم،هەرکوردمئەمن،جارانوا
بیرماندەکردەوەکەزمانىکوردىمایەىبەخۆنازینوبەپێوەمانوسمبووڵى

یەکێتىکوردانە.
ئەوانەیان مامۆستایانەى ئەو نووسین، بۆ سروودانەیان ئەو شاعیرانەى ئەو
فێرکردین،هەرلەمەالىجزیرىوئەحمەدىخانى،بۆنالى،شێخڕەزا،پیرەمێردو
گۆران،تادڵدار،هەژاروهێمن،زۆربەهەڵەداچوونوسەریانداىلەبەرد،ماڵیان
کاولبێوەکماڵىئێمەیانکاولکرد،وەکتائێستائیسراحەتوئارامییانلەئێمە
بڕیوە،منوتۆدەزانینئەوانچتاوانێکیاندەرحەقبەئێمەکردووە،نەمنداڵیمان
وەکمنداڵ،نەالوێتیمانوەکگەنج،نەکامڵىوپیریمانوەکبەنىئادەمبەسەر
برد!هەرچىژیانوئاواتمانبوو،سەرلەبەرىژێروزەبەر،هەپروونبەهەپروون
گەورانەیان درۆ هەموو ئەو بۆ تێناگەم سەردەبەم، و سەردێنم چەند هەر بوو.
لەگەڵکردین؟بۆفریویانداین؟بۆلەخشتەیانبردین؟بۆژیانیانلێتاڵکردین؟
دەبێبچینەسەرقەبرەکانیانوبەپێلەقەبیانکوتینەوەوپێیانبڵێین:هەستنو
لە ئێستا کوردستانە، و کورد ئێستاى واقیعى ئەمە ببینن هەڵتەکێنن،هەستن گۆڕ
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هەولێر،لەسلێمانى،لەکەرکوکولەگەرمیان،لەدهۆکولەئامێدى،گاڵتەبەزمانى
کوردىدەکرێ،وەکهەرچىسامانەهەڕاجکراوە،زمانەکەشمانلەسێدارەدراوەو
هەرزانفرۆشکراوە،وشەکانىیالەقەفەسدانیاڕاوکراون،بەکورتى:فەرهەنگمان
چارەنووسیان خنکاوە، بینماندا لە دەنگمان کراوە، سەقەت ڕێزمانمان سەربڕاوە،
وەکهىئەوهەمووگەنجانەلێکراوەکەلەناوچەجیاجیاکانىهەرێمەوە،سەرى
خۆیانهەڵدەگرن،نەلێرەئاسوودەدەژین،نەدەگەنەجێ،بەوشێوە،دواڕۆژى

زمانىکوردیشنادیارە.
و ئ��ەوت��ۆ ش��ارەزای��ەک��ى ئەگەرچى نیم، گ���ەورە کوردیزانێکى م��ن ئەگەرچى
دەسەاڵتدارێکىبەرزىزمانەکەماننیم،لێرەدائەوەزۆرگرنگنییە،ئەوەىبایەخدارە
ئەوەیەکەمنهەستبەکارەساتىزمانىکوردىدەکەم،ترسمهەیەلەسایەى
زمانەکەمان کە دەزان��م ئەوەندە زمان، دوو بکرێتە کوردى هەرێمەوە، حکومەتى
چوار دەورم��ان��دا، بە چۆن وەک لەناوچووندایە، و هەڕەشە ئاستى بەرزترین لە
ئەژدیهاىهەزارسەر،دەورىبوونىخۆمانیانداوەولەتەقەالىلەناوبردنماندان،
دەرفەتى ک��ردووە، خۆش زمانەکەمان ناوبردنى لە خۆیان ئ��ەوەش، ئەندازەى بە
کوردى زمانى لێبگەڕێ، خەرێم حکومەتى ئەگەر سەختە، و دژوار ڕزگاربوونى

دەتوانێخۆىبپارێزێ.
سێ لە کوردیش، گومان بێ زمانێک، هەر وت��ارە. ئەم مەبەستى سەر بێمەوە
بەشىسەرەکىپەیدابووەودامەزراوە،فەرهەنگىوشە،دەستوورىزمان،سێیەم:
دەربڕینوئاواز.زمانپەیوەندییەکىهەرەبەهێزىبەبوونىماددىومەعنەوى
نەتەوەوەهەیە،مەزنتریندیاردەىمانەوەیە،زمانتهەبێ،بوونتهەیە،بەپێچەوانەش
دروستە،بۆیەدوژمنانوداگیرکەران،بۆلەناوبردنىهەرنەتەوەیەک،بەرلەهەر
شتێک،هێرشدەکەنەسەرزمانوهەوڵدەدەنلەناوىبەرن،لەئاخاوتنقەدەغەى
دەکەن،لەخوێندنبێبەشىدەکەن،لەنووسینوبەکارهێناننایهێڵن،بەوەئەگەر

بتوانن،دەتوانننەتەوەلەناوبەرن.
لەوەتەىکوردهەیە،شەڕىکردووە،تفەنگىهاویشتووە،خۆىبەکوشتداوە،
زەحمەتىڕاگوێزانوسێدارەىگرتووە،هەمووئەوانەبایەخىخۆیانهەیەوجێگاى
پێزانینن،بەاڵملەوانەگرنگتر،بەزەبرتروکاریگەرتر،نووسەرانوشاعیراننکەلە
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هەمووسەردەمێکدا،توانیوایانەزمانىکوردىبپارێزن،توانیویانەکوردلەلەناوبردن
ببوێرنوبوونىعەقڵى،هزرىوجەستەیىوماددىبپارێزن،بەواتایەکىدیکەکە

کوردىهەبوو،کوردیشدەبێ،کەکوردیشهەبێ،کوردستانیشدەپارێزرێ.
فەرمانڕەوایەتىکوردىبۆمن،حکومەتودەوڵەتىکوردستانىبۆمن،پێویستن،
پاراستنوگەشەکردن،پێشکەوتنوبەخۆداهێنان،بۆمانەوەیانڕەخنەگرتنبەکارى
مافم ک��ورد، ق��ەدەرهەموو بە ک��وردداو لەگەڵهەموو بۆیە دەزان��م، جوامێرانەى
بەسەریەوەیە،هەرچىدەنگبەرزکردنەوەودەرخستنىدیوەناشیرینەکانىهەیە،
لەئەستۆىمنوگشتکوردێکە،لەوڕوانگەیەوە،ئەگەرتەماشاىزمانىکوردى
ئێستالەسایەىحکومەتىهەریمدابکەیەت،دەبێبەعەقڵوبەبیروبەقەڵەم،بچینە

سەریانوبەرۆکیانبگرینوڕایان
تایبەتمەندێتیى زمانێک هەموو ک��وردى: زمانى دەستوورى یا ڕێزمان دووەم:
داڕشتنىقسەکردنونووسینىخۆىهەیە،کەلەزۆرشێوەوجێگادالەزمانانى
دیکەناچێوجیاىدەکاتەوە.ئێستالەهەرێمىکوردستان،هیچبایەخبەدەستوورى
زمانىکوردىنادرێ،بەشێوەیەکشێوێندراوە،ناناسرێتەوەوپاراوىوجوانییەکەى
لێسەندراوەتەوە،لەنووسینىڕۆژنامەوگۆڤارولەئاخاوتنىڕادیۆوتەلەفیزیۆندا
بەدزێوىڕەنگىداوەتەوە.لەسەدانالدێبۆنموونەلەهەڵشۆنووسراوە:هێلکە
هەیە،پەنیرهەیە،هەڵبەتئەوەگومانهەڵناگرێکەهێلکەوپەنیرلەجیهانداهەیە،
بۆیە پەنیرهەیە، یا لەکوێوالىکێهێلکە بکرێکە ئەوە بۆ بەاڵمدەبێهێما
پێویستەدوکاندارەکەبنووسێ،هێلکەمانهەیەیاپەنیرمانهەیە.نموونەیەکىدیکە،
لەچەندانشوێنلەهەولێرنووسراوە،کاغەزىدیوارىئەڵمانى،ئەوڕستەیەئەوە
تایبەت دیوار کاتێکدا لە ئەمە ئەڵمانى، دیوارى بە تایبەتە کاغەزەکە کە دەگەیەنێ
ناکرێبەئەڵمان،بۆیەدەبێبنووسرێ،کاغەزىئەڵمانبۆدیوار،نموونەیەکىدیکە
هەرلەهەولێرنووسراوە،زانکۆىهەولێرىپزیشکى،ڕاستییەکەىدەبێبنووسرێ
تابلۆى لەسەر ئەوەیە، هەستاندووە لێ تەقەى ئ��ەوەى هەولێر. پزیشکى زانکۆى
دیارە ناحکومى، قوتابخانەىسەردەمى نووسراوە، هەولێر لە قوتابخانەیەک ناوى
ئەوڕستەیەئەوەدەگەیەنێکەسەردەمەکەواتائێستا،سەردەمىبەرەڵاڵیىوبێ
حکومەتییە،هەڵەکەهێندگەورەیە،هیچىبۆحکومەتىهەرێمنەهێشتۆتەوە،ئەگەر
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بیانەوێبەدروستىبنووسرێ،دەبێبنووسرێ،قوتابخانەىناحکومىسەردەمیا
قوتابخانەى)سەردەم(ىناحکومى،واتادەبێسەردەملەنێواندووکەوانەدابێ.بە
هەرحاڵڕەنگەبێئاگایىحکومەتووەزارەتىپەروەردە،شارەوانىوپارێزگاى
هەولێر،لەوەوەبێ،پێیانوابێوەکچۆنحکومەتدەستوورىنییە،پێویستناکا

زمانىکوردیشدەستووروڕێزمانهەبێ.
سێیەم:دەنگوئاواز:دەنگوئاوازیاچۆنێتىدەربڕینىدەنگلەدەمومەاڵشوو،
قورگولووت،ددانولێو،هەردەنگەشوێنىتایبەتىخۆىهەیە.لەهەمانکاتدا،
و خوێندنەوە یا س��روود و گۆرانى لەگەڵ یا بێ تەنیا بە چ کوردیش موسیقاى
ئاخاوتن،جێگاوڕێگاىخۆیانهەیە،ئەمانیشکارێکیانبەسەرداهێنراوەوکپ
کراون،هەرتەواوبەوشێوەیەکەچۆندەبێدەنگىناڕازىوموعارەزەکپبکرێ،

دەبێدەنگوئاوازىزمانىکوردیشکپبکرێن.
بە ببنەوە، زیندوو کۆندا لە ک��وردى زمانى زانایانى و شاعیران گ��ەورە ئەگەر
دڵنیاییەوە،زمانەکەىخۆیانناناسنەوەولەتاودابەئەژنۆىخۆیاندەکێشن،هەر
وەکچۆنئێستائێمەگیرۆدەبووینئەوانیشدۆشدادەمێننوئازاردەژێژن.لەم
پێدەکرێ هەست مەزن هەرە غەدرێکى و گەورە یەکجار مەترسییەکى ڕوانگەوە،
دەیکا، و کردویەتى کوردستان و کورد بە بەرامبەر هەرێم حکومەتى کە بەوەى
ئەویشئەوەیەکەزمانىکوردىبەرەودووزمانودوونەتەوەدەبا،هیچمرۆڤێکى
هۆشیارودڵسۆزوشارەزاولێزان،لەوەتێناگاکەبۆحکومەتىهەرێم،بەرنامەى
کوردىلەقوتابخانەکانىئاکرێوئامێدىوشوێنانىدیکەلەبادینان،کەبەسۆرانى
بوو،کردىبەکرمانجىسەروو؟ئەمەلەکاتێکداالىقوتابیانىئەوناوچانە،نەک
گرفتێکیاننەبوو،بەڵکوبەپێچەوانەىویستوئیرادەىخۆیانوکەسوکاریشیان
بوو.لێرەوەمنهاواربەرزدەکەمەوەوداوالەحکومەتىهەرێمدەکەمکەلەوە
زیاترزمانەکەمانمەشێوێننوتکایەزمانەکەمانبدەنەوە،بۆئەوەشدەبێوپێویستە
هاوشێوەىکۆڕىزانیارىکوردیىسااڵنىسەرەتاىحەفتاکان،دەزگایەکىزانستى
ونەتەوەیىونیشتمانىدابمەزرێ،لەبەرامبەرئەوەدا،باهەموودەسەاڵتێکىدیکە
وباهەرچىسامانىماددیى،بێشکۆىمێژوویىومەعنەوىهەیە،بابۆحکومەتى

هەرێمبێ.تکایەدەستهەڵگرنوبەسەبەس.
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سەرنج:
مەالى ڕی��ز: بە شاعیران، تێگەیشتنى بۆ گەڕانەوەیە نووسینە، ئەم سەرەتاى
جزیرى،ئەحمەدىخانى،نالى،شێخڕەزا،پیرەمێردوگۆران،دڵدار،هەژاروهێمن

وهىدیکەبەرامبەربەزمانىکوردى.
منزۆرحیساببۆدوژمنەکانماندەکەم،هێندەناتێگەیشتووم،لەبیرولێکدانەوە
ولەترسمبچنەدەرەوە،وەکئەوەدەزانم،ئەوەشفێربووموهەستدەکەمکەبە
پێشەوایەتىمەزنەژنێکیامەزنەپیاوێک،بەیەکڕیزىوبەبەرنامە،بەهیممەتى
بەرنگاربوونەوە، پەیداکردنىکەرەسەى بە دڵسۆزانوشارەزایان، جوامێرانو
بەکورتى:بەخۆناسینودوژمنناسین،بەبڕوابووونبەکارامەیىمرۆڤى
کورد،بەبەگەڕخستنىتواناکانوبواردروستکردنبۆدەرکەوتنىبەهەرەمەندان،
ئێمەشدەگەینەئاستىدوندىنەتەوەکانىدیکەبۆئەوەشزمانىکوردىبەردى

بناغەیە.
سێ لە کوردیش، گومان بێ زمانێک، هەر وت��ارە. ئەم مەبەستى سەر بێمەوە
بەشىسەرەکىپەیدابووەودامەزراوە،فەرهەنگىوشە،دەستوورىزمان،سێیەم:
دەربڕینوئاواز.زمانپەیوەندییەکىهەرەبەهێزىبەبوونىماددىومەعنەوى
نەتەوەوەهەیە،مەزنتریندیاردەىمانەوەیە،زمانتهەبێ،بوونتهەیە،بەپێچەوانەش
دروستە،بۆیەدوژمنانوداگیرکەران،بۆلەناوبردنىهەرنەتەوەیەک،بەرلەهەر
شتێک،هێرشدەکەنەسەرزمانوهەوڵدەدەنلەناوىبەرن،لەئاخاوتنقەدەغەى
دەکەن،لەخوێندنبێبەشىدەکەن،لەنووسینوبەکارهێناننایهێڵن،بەوەئەگەر

بتوانن،دەتوانننەتەوەلەناوبەرن.
لەوەتەىکوردهەیە،شەڕىکردووە،تفەنگىهاویشتووە،خۆىبەکوشتداوە،
زەحمەتىڕاگوێزانوسێدارەىگرتووە،هەمووئەوانەبایەخىخۆیانهەیەوجێگاى
پێزانینن،بەاڵملەوانەگرنگتر،بەزەبرتروکاریگەرتر،نووسەرانوشاعیراننکەلە
هەمووسەردەمێکدا،توانیوایانەزمانىکوردىبپارێزن،توانیویانەکوردلەلەناوبردن
ببوێرنوبوونىعەقڵى،هزرىوجەستەیىوماددىبپارێزن،بەواتایەکىدیکەکە

کوردىهەبوو،کوردیشدەبێ،کەکوردیشهەبێ،کوردستانیشدەپارێزرێ.
فەرمانڕەوایەتىکوردىبۆمن،حکومەتودەوڵەتىکوردستانىبۆمن،پێویستن،
پاراستنوگەشەکردن،پێشکەوتنوبەخۆداهێنان،بۆمانەوەیانڕەخنەگرتنبەکارى
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مافم ک��ورد، ق��ەدەرهەموو بە ک��وردداو لەگەڵهەموو بۆیە دەزان��م، جوامێرانەى
بەسەریەوەیە،هەرچىدەنگبەرزکردنەوەودەرخستنىدیوەناشیرینەکانىهەیە،
لەئەستۆىمنوگشتکوردێکە،لەوڕوانگەیەوە،ئەگەرتەماشاىزمانىکوردى
ئێستالەسایەىحکومەتىهەریمدابکەیەت،دەبێبەعەقڵوبەبیروبەقەڵەم،بچینە
سەریانوبەرۆکیانبگرینوڕایانوەشێنین،بەئاگایانبێنینەوە،تائەوئەندازەى
زۆریانلێبکەینوبیانوەستێنین،بۆئەوەىپێشهەمووشت،کوردوەکزمانو

وەکبوون،بمێنێتەوە.

لە سایەى حکومەتى هەرێمدا، سێ کۆڵەکەى زمانى کوردى لە گرێژنە چوون:
یەکەم:بەرنامەىقەاڵچۆکردنىفەرهەنگىزمانىکوردى:لەگەڵئەوەشدازمانى
کوردىوەکپێویستنەتوانراوەخزمەتبکرێ،دەزگاودامەزراوەىبۆدروست
بکرێ،جگەلەوەىبۆماوەىچوارساڵێک»کۆڕىزانیارىکورد»وەکبەرهەمى
بەیانى11ىئازاردامەزراوتوانىخزمەتێکىبەرچاوىزمانەکەمانبکا،ئیدىلە
تاکە مەردانەى هەوڵى هەیە، ئەوەى بدا، زمان بە گرنگى نییە شتێک کوردستاندا
کەسەدڵسۆزەکانە،دیارەئەوەوایکردووەلەجیاتىئەوەىفەرهەنگىزمانىکوردى
پێشبکەوێوگەشەبکاوورشەبدا،هەزارجاربەداخەوە،حکومەتىهەرێمودزگاکانى
وەکوەزارەتىپەروەردەوتەلەفزیۆنوڕۆژنامەوماڵپەڕەکان،فەرهەگەکەمانیان
کاولکردووە،سەدانوبگرەزیاتروشەىبێگانەیانتێکەڵکردووە،لەکاتێکدالە
کوردیداوشەىجوانترهەیە،جگەلەوەىخەڵکىگشتىلەووشانەتێناگەن.ئەمڕۆلە
شاروتەنانەتلەالدێکانىباشوور،لەقوتابخانەوزانکۆکان،لەتابلۆىدوکانىسەر
جادەکان،بەدەگمەندوشەىکوردىدەبینین،ئێستاباوباوىئەموشەبێگانانەیە:
ئیڤائیڤاهۆتێل،هۆتێلىفالشالیت،گینگ،کوین،هۆمالین،گۆڵدنپینکهاوس،بێست
پیڵسفارمەسى،مۆدێرنکارپێتوسەدانوبگرەهەزارانوشەىبێگانەکەخەڵکى
گشتىکوردلەهیچیانتێناگا.لەوەشمەترسیترسەدانناوىواڵتەداگیرکەرەکانى
لەشەقاموکۆاڵنوپێشانگاکانىشارەکانىکوردستاننراوەن،وەک کوردستان
شەقامىئێران،شەقامىتاران،کاسپینپیزا،هۆتێلقەزوین،تەورێزهۆتێل،کارپێتى
لە ئەسفەهان،کرمان،میهراکۆکافێ،فندقشیراز،مافورىکاشانوزۆرىدیکە،
تورکیاش،ئەمناوانەمانلێقەرزکردوون،چونکەخۆمانلەناوبێبەشکراوین،هیچ
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ناوێکهێندەىئەستەمبوڵ،لەهەرێمباڵونییە،ئەوجا،هۆتێلبۆسفۆر،چێشتخانەى
و دوکان لە ناومان لەسوریاوەشزۆر دیکە، وزۆرى دەردەنیل هۆتێل ئەزمیر،
الشامى، نانەواخانەى الدمشقى، چێشتخانەى وەک ناون، چێشتخانە و نانەواخانە
هۆتێلالزقییە،بلودانکافێ،تەنانەتبۆلەتفڕاکێشانىبراعەرەبەعێراقییەکانشش،
کفتەىبەغدادى،سەرەڕاىئەوەىسەدانناوىوەک:فرێنچ،پراغ،هۆڵىهاڤانا،ڕۆما،
لوندهۆتیل،سۆمەر،نیویۆرکپیتزا،ڤینیسیا،ڕۆما،ئەمەستردام،فارمەسى،گوندى
ئەمەریکا،گوندىئینگلیزى،گوندىئیتالى،گوندىسویدى،هۆممەلیک،خراونەتەناو

فەرهەنگىزمانەکەمانەوە.



چۆنبەساناترینرێگا
فێریزمانیدووەمدەبیت

د.سیروانئەنوەرمەجید
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زمانهەمیشەهاوتەریبىبیرە،دووانەىیەکن،بێبوونىزمانهیچبیرۆکەیەک
وزانستێکئەرزشىنابێت،چەندەزمانیشبزانىئەوەندەمرۆڤەى،ئەوەندەدیدگای،
زمانى فێڕى ئەوەى بۆ دەبێت. ناوازەتر و جیهانبینیشتجوانتر و، بینین ئاسۆیی
دووەمبیبەسانایىئەمجارەلەگەڵمانبەتاکۆتایی،بەکورتى:باشترینرێگابۆ
دووساڵ منداڵ بەڵێ، زمان. فێربوونی بۆ منداڵە یاسای دووەم زمانی فێربوونی
تەنهاگوێدەگرێت،دیقەتلەدەوروبەریدەدات،دواترالساییدەکاتەوە،لەساتی
بەڵکونەهجێکی نادات؛ بەرێزمان پەیامە،گوێ قسەکردنیشداگرنگالىگەیاندنی
پێوانەییبەکاردەهێنێت،بۆنموونەدەڵێت:ناندەخوا....دواترهەمووفەرمانەکانلە
سەرپێوانەیدەخوادەڵێت...دەڵێت:دەنوا،پێدەکانا....گەروشەکەشنەزانێدەڵێت:
ئەویتر گرنگە، فەرمانەکە فێربوونی سۆنگەیەوە، دەڕوا....ل��ەم دەنوا، ئەو....دەخۆم،
لەهەرزمانێکدادەتوانیبەشتێکچارەسەریبکەیت،بۆنموونەلەزمانیکوردی
بنزاریسلێمانیوکەرکوکبەهینچارەسەرکراوە...دەڵێت:ئەچمەهین،هینئەکەم...
لەهینا،هینئەخۆم،هینئەبەم،خۆیکردبەهینا....لەبنزاریئێستایهەولێردائەوە

بەکاردێت...ئەوەدەکەم،ئەوەدەخۆم،ئەوەدەبەم...
ألبس أريدهاي، لەعەرەبیعامیعیراقیدادەڵێینهای:أكلهای،أشربهای،
هاي،.....لهزمانیعەرەبیفوسحە،هذايانهذهبەکاردەهێنیت،دەڵێی:أشربهذا،

أريدهذا،آكلهذا،ألبسهذه...
I eat this...do this bring this, drink دەڵێی: This,That ئینگلیزی لە

....this
ئیترلێرەداکەتۆهینو،ئەوەو،زیسو،هایوهایهیتالبوو،ڤێربەکەشتزانی،
زۆرینەیرەهایئەوزمانەیکەپێویستەبۆقسەکردنجێبەجێدەکەیت،ساتێکیش
ئەویاسایەفێریوەرگردەکەیت،ئەوامتمانەیەکیزۆربەخۆیدەکات،پاڵنەرو

حەزیبۆدروستدەبێت،کەئەمەکۆڵەگەیەکیبەهێزیفێربوونیزمانە.
هەڵبەتئەمەشبەگۆڕینیشێوازیخوێندنلەفێرکردنبۆراهێناندێتەئاراوە.
لەپاڵئەمانەدا،پێویستەمامۆستاراهێنەرێکیهونەرمەندبێت،زمانەکەبۆفێرخواز
ئاسانبکات،چۆن؟هەڵبەت,لەهەرزمانێکدالەگەلزمانێکینزیکوشەگەلێکهەن
وەکیەکن،یانبەکارهێنراونوبیستراون،بۆنمونە:گەرزمانیعەرەبیوەرگرین،
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دونیایەکوشەیعەرەبیهەیەلەکوردیدابەکاردێت،وەک:واجیب،جومعە،دیراسە،
کوردییەکان وشە لە زۆرێ��ک سوریدا و عیراقی عەرەبی ناو لە حکومەت...هتد،

بەکاردەهێنرێت،وەک:چۆڵ،هێدیهێدی،زگورتی،بالزۆر،فەرمان،خانە.
لەتوێژینەوەیەکینووسەریئەمدێڕانەدالەسەریەکهەواڵبەهەردووزمانی
عەرەبیلەپەیجێکیپەرلەماندا،توێژەربەزمانیداتابۆیدەرکەوتلە44%وشەلە
هەواڵەکەالیکوردیانبەکاردەهێنرێت،یانتێیدەگات،بۆنمووونە،وشەکانی:رئيس،
الوزارة،ميزانية،النفط،حكومة،أقليم....هاوکات24%وشەکوردییەکانعەرەبیعیراقی
هەرێم،سەرۆک،حکومەت، پەرلەمان، وەک: کوردییەکەی، لە تێدەگات ناوچەکە و

بودجە،....هتد
ئالێرەداساتێکتۆلەتاکیکورددەگەیەنیتکەوالەزمانیدووەمدا44%وشەکان
دەزانێتوتێیدەگاتوبەکاریدەهێنێت،ئەوائەمزمانەیالئاساندەبێت،لەهەمان
کاتدا،کاتێکدەبێنێت22%وشەکانیزمانیدایکلەالیعەرەبمەفهومە،ئاواهەست
بەگرنگیزمانەکەیخۆیونزیکیلەزمانیبەرامبەردەکات،هەرساتێکوشەکەی
بەعەرەبیشنەزانیگەرهایعەرەبیشیبەکارنەهێنا،ئەواسڵناکاتەوەلەدانانی
تێیبگات،هەڵبەتئەم وشەیکوردی؛چونکە22%ئەگەریئەوەیهەیەعەرەبەکە
رێژەیەشبۆعەرەبینێوکوردستانزۆرزیاترە.لێرەدافێرخوازیکوردمتمانەی
بۆدروستدەبێت،دواترحەزوپاڵنەرکەدووکۆڵەگەیهەرەسەرەکیفێربوونی
زمانەبۆینەشونمادەکاتوفۆبیایگرانیوفێرنەبوونیزمانیالئاوادەبێت،
بۆ ئەمقسەیە ئەگەر دەبێت....جا بۆچەکەرە بەرەوسۆزبوونوهەستسازبوونی
فێربوونیزمانیعەرەبیراستبێتکەلەخێزانیسامینو،دوورنلەکورد.ئەوا
ئەمقسەیەبۆزمانیفارسیوئینگلیزیوهیندۆئەوڕۆپیەکانزۆرساناتردەبێت.
چونکەلەیەکخێزانینوخاڵیهاوبەشمانزۆرفرەترە.بەبینینىئەمکۆدانەوشەن

وکەوکردنیانئەوافێرخوازحەزەکەیبۆدروستدەبێت.
گوێگرتنیەتى، زمان فێربوونی بۆ گرنگترینشت کردن، باسمان ئەمانەى لەپاڵ
فەڕەنسیەکاندەڵێن:گەردەتەوێتفێریزمانیدووەمبیت،ئەواگوێبگرە،گوێ
گوێگرتن، بۆ هەیە ئەیوبی سەبڕی منداڵ...دووساڵ بگرە....هاوشێوەی گوێ بگرە،

دواتروەککانیاودەتەقێتەوە،دونیایسەوزدەکاتبەگوڵوگوڵزاریقسە...
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گەرگوێگرێکیباشبوویهەڵبەتقسەکەرێکیباشدەبیت،باشترینگوێگرتنیش
لەمباسانەوەدەستپێبکەیت,وەک:فیلمیکارتۆنفیلمیسینەماییوئەوگۆرانیو

بابەتانەیخۆتحەزیپێدەکەیت.
پاڵ لە گرینگە زۆر پیرۆز قورئانى فوسحە عەرەبی گوێگرتنی بۆ هەڵبەت، 
دەکات... ئاشناتر ال وشەکانت دەنگەکانی تۆنی ئاوازو و میوزیک تەعەبودیەکەی
گەرکەسەکەالیەنیئاینیشنەبووبۆعەرەبیفوسحەگۆرانیەکانیکازمالساهرزۆر
هاریکاروسانایە...دواتر،قۆناغیخوێندنەوەدێت،هەڵبەتگەرخوێنەرێکیباشبووی

نووسەرێکیباشدەبیت...
سەرەتالەزمانیدووەمچیدەخوێنیەوە:

گەرچیرۆکێکت لێدەبینیت،سەرەتا، کەچێژی بخوێنەوە ئەوچیرۆکانە هەوڵبدە
هەڵبژاردلەهەرالپەرەیەکسێچواروشەتێنگەی،ئەوائاستتبەرزترە،بڕۆلیفڵێکی
لەسەرهەروشەیەک بوەستە، لەوە نەزانی، دەوشەت لەالپەڕەیەک گەر بەرزتر،
پاڵ لە بگرە، چیڕۆکەکە کاسێتی لە گوێ هاوکات بکە، بنووسە،شڕۆڤەی ماناکان
ئاپەکانت بە...مۆبایلو ئەمانەشدابەزمانیدووەمخوێنەرێکیباشیپسپۆڕیەکەت
هەموویبکەبەزمانیدووەم،خەونوبیرکردنەوەکانیشتبکەبەزمانیدووەم،
هەمووژیانت،گوێگرتنوخوێندنەوەکانتبکەبەمزمانە...گەرئەمیاسایەتبۆماوەی
5 دەگاتە زمانت ئاستی مامۆستا بوونی بێ بێگومان، ئەوا بەکارهێنا؛ مانگ شەش
ئایلتسیزمانیدووەم....لەپاڵئەمانەیباسمکردن،بۆفێربوونیزمانیدووەم،گرنگە
قسەیپێبکەیتو،هەوڵبدەیتبەمزمانەقسەبکەی،ئاساییەباهەڵەبکەیت،لەهەڵەکان
فێریراستکردنەوەیبەردەوامیدەبیت،ئینتەرێتوفەیسبووکوتۆڕەکانیسۆشیال
دووەم، زمانی پڕاکتیزەکردنی و نوێ هاوڕێی دروستکردنی بۆ بەکاربهێنە میدیا

سەیریفیلمبکەبەسەبتایتڵبەریتمیخاو،دواترئاساییدواتربێسەبتایتل....
ماوەتەوەبڵێم...بۆفێربوونىزمانىدووەملەپاڵئەوانەىباسمانکردن،دەستبە
قسەکردنبکەو،بوێربە،بڕیاربدە،باهەڵەبی،منداڵتانەکەوێتناتوانێتهەڵسێتەوەو
لە بکەو،سوود نوقم مەبەست زمانی ناوچەی کەلتوری لە هاوکاتخۆت بڕوات،
خوێندنەوەى دواى بڕیاربدە وەربگرە...ئیتر بەخۆڕایی زمانەکە ئەپی و پۆدکاست
ئەموتارەشتێپیادەبکەى؛گەربڕیارتداوەفێرزمانىدووەمبىوجیهانبینبیلە

لۆکاڵىدەرچیت.



نەڤەرەیڕۆکیڕۆ-بێخزانی
)RokiroTheory-Bekhzani(

تاریقهەمەوەندی



زمان و زار114

پەرتی سێیەم

پیتیی »ښ«
هەروەکلەپەرتەکانیپێشوودابینیمانکەپیتی)څ(پیتێکیدوولفانەیەوهەردوو
سازاندووە. نوێی وات��ای و ف��ۆڕم چەندین و لێکەوتۆتەوە ی )ث( و )خ( دەنگی
)ل(ی و دەنگی)ش( هەردوو و دوولفانەیە پیتێکی هەمانشێوە بە پیتی)ښ(یش
لێدەکەوێتەوە.شایانیئاماژەیەکەهەندێجارپیتی)ل(دەگۆڕێتبۆ)ر(،لەکاتێکدا
کەئەمدووپیتەشدەگۆڕێنبۆ)ڵ(و)ڕ(،بەتێکڕاییئەمپیتانەمانبۆدەردەچێت:

)ل،ڵ،ر،ڕ(*.
نموونە:

)غەش-غەل(بنۆڕە)غەلوغەش(. )غەښ(← 


)خښخاښ(←)خشخاش،خلخال،خڕخاڵ(.

)لەش–الر(بنۆڕە)لەشوالر(،شایانیئاماژەیەلەزاری )لەښ–الښ(← 
لوڕییدابە)لەش(دەگوترێت)الر(.
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)بەښکە، بەښکو، بەښکەم(← )بەشکە-بەڵکە(،)بەشکو-بەڵکو(،)بەشکەم-بەڵکەم(.
)لێش-لێڵ(هەردوووشەی)لێشاو(و)لێاڵو(یلێکەوتۆتەوە،کەدواتر )لێښ(← 
وشەیلێشاوواتایەکینوێیلەخۆگرتووەوبەمانایئاویبەخوڕدێت.بێخی
لە)ریڅ(،کەدواتریشگۆڕاوەبۆ پێداوە،برێتییە ئاماژەم ئەموشەیەشپێشتر
دواتر لێکەوتۆتەوە.کە لێش(ی لێڵ، لیث، لیخ، ریث، )ڕیخ، کەوشەکەکانی )لیڅ(،

وشەکانی)ڕیخن،لیخن،لیخاو،لێاڵو،لێشاو(کەوتونەتەوە.
)مښک(← )مشک(و)مڵک(.شایانیئاماژەیە،کەبێخیوشەی)مشك(برێتییەلە
)موښ(،کەوشەکانی)موس(و)موش(و)موڵ(یلێکەوتۆتەوە.لەزاریهەورامییدا
پێدەگوترێت،هەروەها )مڵێ(یشی بەمانایمشکیبچووکدێت،هەروەها )مڵە(
لەسەرشێوەی)مشک(وشەی)مڵک(کەوتۆتەوە.پێشتروشەی)موس(لەزمانی
)م��اوس( بۆ گ��ۆڕاوە دوات��ر کە ،)Mus(ک���راوە لەڤز شێوە هەمان بە ئینگلیزییدا

.)Mouse(
)هوښ(یش موڵ(،وشەی )موس،موش، گ��ۆڕاوە کە )موښ(، هەمانشێوەی بە
کەلەزمانیکوردییدابەواتای)ماڵ(هاتووە،گۆڕاوە)هوس(و)هوش(و)هوڵ(،
کە لێکەوتۆتەوە، )Hall(ی )هۆڵ( و و)ح��ەوش( )House( وشەکانی)هاوس( کە
پێشترلەئینگلییزییداوشەی)هوس(بەهەمانشێوەلەڤزکراوە،کەدواترگۆڕاوە
دا )Hospital( لەوشەی )ه��ۆس( بەشێوەی ئێستاش ئەموشەیە )ه��اوس( بۆ
ماوەتەوە.کەئەموشەیەبەمانای)میوانگە()دارالضیافة(هاتووە،دواترواتاکەی
گۆڕاوەبۆ)نەخۆشخانە(.هەروەهاوشەی)hospitality(بەمانای)میواننەوازی(
)حسنالضیافة(دێت،هەروەهاوشەی)Host(یشهەرلە)هۆس(ەوەکەوتۆتەوە

کەبەمانای)خانەخوێ(دێت،کەوشەیخانەخوێواتای)خاوەنماڵ(یهەیە.
شایانیئاماژەیەکەوشەی)موښ(تەنهاوشەی)مشك(یلێنەکەوتۆتەوە،بەڵکو
زۆربەیناویژینەوەرەوردوبچوکەکانیلێکەوتۆتەوە،کەبرێتیینلە)مڵک()ملخ(
و)مولک(و)مرخ(و)مرغ(و)مور(و)مر(،کەدواتر)ملخ(گۆڕاوەبۆ)ملەخ(کە
بەمانایکولل�ەدێت،دوایگۆڕانیدەنگی)خ(بۆ)ه(وشەی)ملەه(ودوایکەوتنی
دەنگی)ه(،وشەی)مڵە(کەوتۆتەوە،هەروەهاوشەکانی)مار(و)مور(و)مێرو(
بنۆڕینە گەر کەوتونەتەوە، مارمێلک( )مارمولک، و مێرولە( مورولە، و)مورچە،
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لەشی پێکهاتەی کە مشکێک واتا )مارمشک(ە، هاوشێوەی )مارمولک(، وشەی
لەماردەچێت.هەروەهاوشەی)مرخ(کەواتایباڵندەیبچووکیلەخۆگرتووە،
دواتریشگۆڕاوەبۆ)مره�(و)مر(ووشەی)مەل(یلێکەوتۆتەوە.دواترلەوشەی
)مرخ-مرغ(ەوەوشەی)سیمرخ-سیمرغ(سازێنراوە،کەناویمەلێکیئەفسانەییە.
هەروەهالەوشەی)مەل(ەوە،وشەی)مەلیچک(یان)مەلوچک(سازێنراوە،کەبە
واتای)چۆلەکە(یان)کێشکە(دێت.بەدیوی)مر(یشدا،وشەی)مامر(سازێنراوە
کەبەواتای)مەلیمێینە()دجاجة(دێت.بەهەمانشێوەی)مەلیچک(یش،وشەی
)مریشک(سازێنراوە،لەگەڵوشەی)مرئاوی-مراوی(کەبەمانایباڵندەیئاوی

دێت.
وشەیمریشکناوێکینوێیە،جێگرەوەیوشەی)کەو-کەڤ(ە،کەپێشتربە
بە ئیدی بووە، ماڵی مەلێکی کەمریشک ئەوەی بەر لە )ک��ەو(. گوتراوە مریشک
هەمووئاژەڵێکیماڵییگوتراوە)کەوی(.بەڵگەیشبۆئەوەیکەپێشتربەمریشک
بەواتای )کەو+النە(سازێنراوە،کە لە )کوالنە(کە بنۆڕەوشەی گوتراوەکەو،
)النەیمریشک(دێت،شایانیئاماژەیەکەتائێستاشلەزاریکەڵهوڕییدا،بەکوالنە
دەگوترێتکەوالنە.دوایئەوەیکەناویمریشکسازێنراوەووشەی)کوالنە(
گەڵ لە دووب��ارە ئیدیوشەیکوالنە گرتووە، لەخۆ وات��ایوشەیەکیس��ادەی
وشەیمریشکدابەکارهاتووە،بەشێوەی)کوالنەیمریشک(.بەڵگەیەکیدیکەش
لەزارەکانیلوڕیوبەختیاریوهەورامیوکەڵهوڕییدابەومەلەی ئەوەیەکە
کەلە)مریشک(واتا)کەو(بچووکترەدەگوترێت:)کەوک(و)کەوگ(و)کەڤگ(.بە
دیوی)کەڤ(یشدا،لەزاریکرمانجیدادەگوترێت:)کەڤک(و)کەڤوک()کاڤوک(،کە
بەواتای)لەکەوبچووکتر(یان)لەمریشکبچووکتر(دێت،کەبەگۆڕانیدەنگی
بە ئەموشەیە و کابوک( ( بە بووە )کاڤوک( کرمانجییدا زاری لە )ب(، بۆ )ڤ(
شێوەی)کبک(کەوتۆتەناوزمانیفارسییەوە،لەزمانیعەرەبییشدا)کەڤگ(بووەبە
)قبج(.دوایئەوەیکەلەوشەی)کەوگ(دا،دەنگی)گ(گۆڕاوەبۆ)و(،وشەکە
بووەبە)کەوو(،ئیدیلەوەبەدواوە)کەو(هەمانواتای)کەوگ(یوەرگرتووە
)مریشک( لە کە هاتووە مەلە ئەو واتای بەو و ک��ردووە واتایمریشکیگوم و

بچووکترە.
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وەکپێشترئاماژەمپێداکە)هۆس(بەمانای)ماڵ(هاتووەدواترئەموشەیە
گۆڕاوەبۆ)هۆش(و)حەوش(،لەهەردوووشەی)کەڤ(و)هۆس(ەوە،)کەڤهۆس،
کەڤۆس(سازێنراوە.کەبەمانای)النەیکەو(هاتووە.لەگریکییدابووە)کیڤهۆش(

)κλωβός(ولەفارسسیدابووەبە)قفس(ولەعەرەبییدابووەبە)قفص(.
)پاښ(← )پاش-پاڵ(.وشەی)پاڵ(لەوشەی)پشت(یشەوە،کەوتۆتەوە،ئەویش
بەگوێرەیپەیڕەوێکیدیکەکەدواترباسیدەکەم.وشەیپاڵواتای)تەنیشت(
)پاڵ( )پەنا(یشەوەجارێکیدیکەوشەی لەوشەی لەخۆگرتووە،چونکە یشی
دروستدەبێت،بنۆڕەدەستەواژەی)پشتوپەنا(،کەوشەی)پەنا(هەردووواتای
پشتوتەنیشتیهەیە.بەاڵمبەشێوەیەکیگشتی)پاڵ(بەمانایپاشوپشتدێت.
کاتێککەسێکپاڵدەداتەوە،واتاپشتدەداتەوە.کاتێککەپاڵبەشتێکەوەدەنرێت،
دەستدەدرێتەپشتەوەی،یانکەسێککەخۆیلەپاڵشتێکدادەشارێتەوە،واتالە
پشتئەوشتەوەخۆیشاردۆتەوە.هەروەهاوشەی)پاڵو(یکۆپانیانکورتان،
بەمانایئەوبەشەدێتکەدەکەوێتەپاشیواڵخەوە.ئەموشەیەبەواتای)تەنیشت(

یکوردی،بەشێوەی)پهلو(کەوتۆتەناوزمانیفارسییەوە.
)فاش-فاڵ(.ئەموشەیەبەمانایدرکاندنوئاشکراکردندێت.ئەسڵی )فاښ(← 
ئەم لەسەر دواتر کە دێت، )قسەکردن( بەمانای کە )ڤاث( لە برێتییە ئەموشەیە
ئەم لێکەوتۆتەوە. فاش(ی فاژ، )ڤ��اژ، دوات��روشەی ئەموشەیە دەدوێ��م. بابەتە
وشەیەبەشێوەی)فاش(لەزمانیفارسییدا،بەمانایئاشکراکردندێت،هەروەها
وشەی)فاث(بەشێوەی)فاد(کەوتۆتەناوزمانیعەرەبییەوە،بۆنموونە،وشەی
)افاد(واتاکانی)درکاندی-دەریبڕی-ئاشکرایکرد(یهەیە.وشەی)فاش(واتای
نهێنیی ئاشکراکردنی وات��ای یش )ف��اڵ( وش��ەی خۆگرتووە، لە نهێنیی درکاندنی
ئەم بری لە داخەوە بە هاتووە. لێرەوە )فاڵگرتنەوە( دەستەواژەی لیکەوتۆتەوە،
وشەجوانانە)ڤاژ،فاژ،فاش(،وشەیەکیئاوێتەیکرچوکاڵبەکاردێتکەبرێتییە

لە)دانپێدانان(.
)وش–وڵ(،وشەی)وش(بەدیوێکدابووەبە)وژ(ودواتربەهۆی )وښ(← 
لێکەوتۆتەوە. )مک(ی و )مص( دواتر و )مژ( )م(،وشەی بۆ )و( دەنگی گۆڕانی
بەدیوێکیدیکەشدالەوشەی)وش(ەوە،وشەی)گوش(کەوتۆتەوە،ئەویشبە
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گۆڕانی)و(یسەرەتابۆ)گ(،چونکەوشەکەلەئەسڵدا)ووش(ە،بەاڵمبەیەکواو
دەنووسرێت.بنۆڕەوشەی)وشار(کەدەنگی)و(دەگۆڕێتبۆ)ڤ(دواتریشبۆ
)ف(،وشەکەدەبێتبە)وشار-ڤشار-فشار-گوشار(.لەباریکرداردالەوشەی
زمانی لە هەروەها گوشین( وڵین، بوونە)وشین، دروست وشانە ئەم وښ(ەوە، (
فارسییشدالەوشەی)مک(ەوە،کرداری)مکیدن(سازێنراوە،هەروەهاوشەی)مک(،
لەوشەیئاوێتەی)بزمک(یکوردییشدادەردەکەوێتکەهەمانواتای)بزمژ(ی
لە ئامرازێکە بەند( بزمک یان بەن، بزمک ( دێت، بزن( )مژینی واتای بە و هەیە
دەمیکاریلەدەنرێت،بۆڕێگرتنلەمژینیشیریدایکەکەی.گۆڕانی)مژ(بۆ)مک(،
بەم کەوتۆتەوە، یش لەوێوە)ښ( کە )خ(، بۆ )ث( دەنگی گۆڕانی بۆ دەگەڕێتەوە

ښ(بنۆڕەنەخشەیژمارە)3(. خش←  شێوەیە)څ←خ-ث-ثخ-خث← 

شایانیئاماژەیەکەهەندێجاردەنگی)ش(یشدەگۆڕێتبۆدەنگەهاوپۆلەکانی،
وەک)س،ژ،ز،ت،د،ج،چ...هتد(،هەروەکلەنەخشەیژمارە)3(دادەردەکەوێت.
ئیدیلێرەوەئەووشانەیشدەگۆڕێنبۆ)ڵ(،وەژمارەیەکیزۆروشەینوێ،بە

واتاینوێوفۆڕمینوێوەدێنەکایەوە.

بۆنموونە:)خۆزگە،خۆزیا،خۆلیا،خولیا(.
)وت-وێژ-وێڵ(کەکرداری)وتم-ئەیژم،ئێژم-ئەڵێم(یلێکەوتۆتەوە.
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)هیژ،هیش-هێڵ(کرداری)هێشتن(و)هێاڵن(یلێکەوتۆتەوە.وشەی)هیژ(
بۆ بووە )خیڅ(،کەدواترپەرش لە برێتییە بێخیوشەکە )ژیان(دێت، مانای بە
)خیث(و)خیخ(،دواتریشگۆڕاوەبۆ)خیش(و)خیه�(،هەردوووشەی)عیش(و
)حي(لێرەوەکەوتونەتەوە.دوایئەوەیکە)خیش(گۆڕاوەبۆ)هیش،هیژ(،کەبە
واتای)ژیان(دێت،بەگوێرەیپەیڕەویهانەونا،بەهۆیڤەرەکی)ئا(ەوە،وشەی
)ئاهیژ(سازێنراوە،کەبەمانای)ژینەوەر-زیندەوەر،حیوان(دێت،ئەموشەیەلە
باریکۆدابووەبە)ئایژگەل(،کەبەواتای)ژینەوەران-حیوانات(ودواتروشەی
کە هەیە، ژیان(ی لە )مانەوە واتای )هێشتن( لێکەوتۆتەوە.وشەی ئ��اژەڵ(ی (
بەعەرەبیبەمانای)بقاء(دێت.وشەی)هێڵ(،کەلەئەسڵدا)خێڵ(بووە،چونکە
بێخەکەی)خیث(بووە،بەشێوەی)خل(کەوتۆتەناوزمانیعەرەبییەوە،بۆنموونە:
)خلیه-خلیها(بەواتای)بیهێڵە(،شایانیئاماژەیەکەوشەی)وێڵ،وڵ،وەل(یش
بەهەمانشێوەکەوتۆتەناوزمانیعەرەبییەوە،هەندێجارهەردوووشەی)خل(
و)وڵ(پێکەوەدێن،بۆنموونە)خلیولي(واتا)بهێڵەوێڵبێتیانبهێڵەوەلبێت(.
وشەی)بهێڵە(دوایئەوەیگۆڕاوەبۆ)بێڵە(و)بڵە(،لەزاریسۆرانییدابووەبە
)باڵ(،لەزارەکانیکرمانجیوکەڵهوڕیولوڕیدابووەبە)بال(،بۆنموونە،لەزمانی
کوردییدادەگوترێت:)باڵبڕۆین(،لەزمانیعەرەبییبوومییدادەبێتبە)خلنروح(
)روه���(ی لە یش، )روح( کەوشەی ئاماژەیە دێت،شایانی )لنذهب( بەواتای کە
لوڕییەوەوەرگیراوە،کەلەچاوگی)ڕۆ(یکرداری)ڕۆشتن(وەوەرگیراوە.وشەی
)بال(لەزاریکرمانجییداواتاکەیگۆڕاوەوواتای)باشە(یلەخۆگرتووە.ئەم
وشەیەدوایئەوەیکەگۆڕاوەبە)بلە(،وشەیبەڵێیلێکەوتۆتەوە،ئەموشەیە
کەوتۆتە یش و)بلي( )بال( شێوەی بە دەکرێت، لەڤز بە)بالێ( فارسییدا زمانی لە
ناوزمانیعەرەبییەوە.ئەموشەیەدوایئەوەیکەواتاکەیگۆڕاوەبۆ)باشە(و
)بەڵێ(،هەندێجارهەردوووشەکەپێکەوەبەشێوەی)بەڵێباشە(لەڤزدەکرێن.

بەگوێرەیپەیڕەوێکیڕێزمانیی،ئەووشانەیکەدەنگی)ش(وهاوپۆلەکانیی
تێدایە،بۆکرداریڕابردووبەکاردێن،وئەوانەیشیکەدەنگی)ل(وهاوپۆلەکانی
تێدایە،بۆکرداریئاییندەبەکاردێن.بۆنموونە:)وتم–ئەڵێم(،)هێشتم–دەهێڵم(،
)ماشتم-دەیماڵم(،)داشتم–دیرم،دێرم(،)کاشتم–دەیکاڵم،دەیکێڵم(،لێرەوەوشەی
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)کاشتوکاڵ-کاشتوکار-کشتوکاڵ(سازێنراوە.ئەمپەیڕەوەبۆزمانیفارسییشبە
هەمانشێوەیە،بۆنموونە:)پنداشتم-میپندارم(،)کاشتم-میکارم(،)گذاشتم-می
گذارم(،)گماشتم-میگمارم(...هتد.شایانیئاماژەیەلەزمانیکوردییدا،لەهەندێ
نموونە: بۆ بەکاردێت، ڕابردوویش کرداری بۆ هاوپۆلەکانی و ل( پیتی) ناوچە،
لەبری)کاشتم،هێشتم،ماشتم(دەگوترێت:)کێاڵم،هێاڵم،ماڵیم(،هەرچەندەهیچ
لە لەڕوویڕیزمانەوەهەڵەیە،چونکە بەاڵم نییە، لەمشێوەدەربڕینەدا گرفتێک

پەیڕەوەڕێزمانییەکەدەردەچێت.
لێگLeg(ی چ��اق،الق،الگ، س��اق،ش��اق، )ش��اخ، )ث���اخ(،وشەکانی وش��ەی
لێکەوتۆتەوە،کەوشەکانی)ساق،الق،لێگ(بەمانای)قەد(یپێدێن.بەدیوێکی
دیکەشداوشەکانی)شاق(و)الق(یش،هەردوووشەی)شەق(و)لەقە-القە(ی
لێکەوتۆتەوە.لەزمانیفارسییشدا)الگ(بووەبە)لگد(وبەمانای)شەق(و)لەقە(
دێت.هەروەهابەدیوێکیدیکەدا،وشەی)ساق(واتایقەدیدرەختوڕووەکیلە
خۆگرتووەووشەی)شاخ(و)الق(یشبەشێوەی)شاخە(و)لق(و)لک(،واتای
)چڵ(یان)فرع(یانلەخۆگرتووە.وشەی)لو(کەبەمانای)بۆری(دێتووشەی
لێسازێنراوە. ی )ل��والق( وشەی دا، )الق( وشەی گەڵ لە لێکەوتۆتەوە، )لولە(ی
)قاچ( وش��ەی ەوە، )چ��اق( وش��ەی لە پیتەکانەوە، جێگۆڕکێی هۆی بە هەروەها
کەوتۆتەوە.دواتریشوشەکانی)شاخ(و)قاچ(،لەوشەی)قاچ(یشەوە،وشەی)
قول(کەوتۆتەوە،کەدواترچۆنییەتییئەمشێوەگۆڕانیوشەیەدەبیینین.هەروەها

وشەی)شاخ(و)قۆچ(یئاژەڵیشبەهەمانپەیڕەویسەرەوەدروستبوونە.
هەروەکپێشتربینیمانکەدەنگی)ش(و)ل(بەشێوەیەیڕاستەوخۆلەپیتی
)څ(ەوەدەکەونەوە.هەروەکلەنەخشەکەدادەردەکەوێتکەپیتی)ښ(یشلەپیتی
)څ(ەوەدروستبووە،کەواتەدەکرێتکەهەردووپیتی)ش(و)ڵ(بەناڕاستەو

خۆ،لەپیتی)څ(ەوەبکەونەوە،کەبەچەندقۆناغێکداتێدەپەڕن.بۆنموونە:
وشەی)چاڅ(کەبەمانای)چاڵ(دێت،پەرشبووەبۆ)چاخ(و)چاث(،دوای
ئەوەیکەدەنگی)خ(دەگۆڕێتبۆ)ه(،وە)ث(یشدەگۆڕێتبۆ)ڵ(،هەردوو
گوتراوە چاڵ( ( بە کۆندا کوردیی لە کە دروستدەبن، چاڵ( ( و چاه( ( وشەی
)چاه(،هەروەهالەزمانیفارسیشداهەردوووشەی)چاه(و)چاڵ(بەکاردێت،
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بنۆڕەوشەی)یخچال(،کەبەمانایچاڵەبەفردێت.وەکلێرەدادەبینینکەئەم
گۆڕانکارییەقۆناغێکلەپێشترە،چونکەپێشتر)ښ(دەگۆڕابۆ)ش(ودواتریشبۆ
)ڵ(.بەاڵمپیتی)ش(لەپیتی)ث(ەوەکەوتۆتەوە،هەربۆیەلێرەداڕاستەوخۆپیتی

)ڵ(ڕاستەوخۆلە)ث(ەوەدروستبووە.
)خاڅ(کەبەمانایهێواشدێت،دوایپەرشبوونی نموونەیەکیدیکە:وشەی
دەگۆڕێتبۆ)خاخ(و)خاث(،دواتروشەکانی)خاه(و)خاڵ(یلێدەکەوێتەوە،
بنۆڕە)چاڅ،چاه�،چاڵ(،هاوشێوەی)خاڅ،خاه،خاڵ(ە.دواترهەردوووشەی)خاه�(
و)خاڵ(گ��ۆڕاونبۆ)کاه(و)کاڵ(،بەدیوێکیدیکەداکە)خاث(گ��ۆڕاوەبۆ
وشەکانی لێکەوتۆتەوە،دواتریش کام(ی کاو، خام، خاو، ( وشەکانی کە )خ��اڤ(،
)خەو،خەم،کەو،کەم،چەم(کەوتونەتەوە.بەدیوێکیدیکەدالە)خاو(و)خام(ەوە،

هەردوووشەی)هاو(و)هام(ودواتریش)هێو(و)هێم(کەوتونەتەوە.
ئ��ەوەداکەهاوواتان، لەگەڵ )ک��اڵ(، گەربنۆڕینەه��ەردوووشەی)خاو(و

هاوڕیشەشنولەبێخی)خاڅ(ەوەکەوتوونەتەوە.
وشەی)هێو(لەباریناویچاوگدابووەبە)هێوش(،لەزمانیفارسییشدا)کاه(
بووەبە)کاهش(،دواتروشەی)هێوش(بەدیوێکداگۆڕاوەبۆ)هێواش(.هەروەها
لە لەوشەیبەگۆڕانیدەنگی)ش(بۆ)ر(،وشەی)هێوش(گۆڕاوەبۆ)هێور(.
زمانیفارسییشدا،وشەی)کاه�(لەباریناویچاوگ)اسمالمصدر(دابووەبە

)کاهش(،لەباری)مصدرجعلی(یشدابووەبە)کاهیدن(.
وشەی)هێم(یشلەباریسیفەدا،دوایئەوەیکەدووەکی)ن(یکەوتۆتە
وشەی دواتر ورگن،شەرمن(، چڵکن، ( وشەکانی بنۆرە )هێمن(، بە بووە سەر،
)هێمن(،بەشێوەی)أیمن(کەوتۆتەناوزمانیعەرەبییەوە،دواتروشەکانیی)أمن،

أمان...هتد(یلێکەوتۆتەوە،کەواتایئارامییدەگەیەنن.
لەوشەی)کاو(یشەوە،وشەیئاوێتەی)بەکاوەخۆ(سازێنراوە،کەبەمانای)بە

ئارامی(دێت.
وەکدەبینینکەوشەی)خاو(بەپێیگۆڕانیکاتودوایگەشەکردنیوشەکە،
چەندینواتاینوێیلێکەوتۆتەوە،گەشەکردنلەموشەیەدابەردەوامدەبێتوبە
دەیانوشەیدیکەیبەفۆرمینوێوواتاینوێوەیلێسازدەبێت.یەکێکیدیکە
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لەوواتایانەبرێتییەپێچەوانەیوشەکانی)ڕەق،پتەو،ڕێک...(ە.کاتێککەگڕی
ئاگربەرزدەبێتەوەکەبرێتییەلە)هەاڵیسان(،پێچەوانەکەیبرێتییەلەدامرکانەوە،

یانخاوبوونەوە،یانکەوتن.
فارسیوکوردیی لەزمانی )وەث( لە برێتییە بێخەکەی )وەش(کە مۆرفیمی
کۆندا،کەوتۆتەوەسەروشەوواتایەکینوێیسازاندووە،بۆنموونە)سیاهوەش-
سیاوەش(بەمانای)ڕەشی(دێت.وشەی)تەڵخوەش(کەلەغەزەلیژمارە)5(ی
غەزەلیاتیحافزداهاتووە)آنتلخَوشکهصوفیام ُّالَخبائِثَشخواند...(،واتا)ئەو
وشەکانی بنۆڕە هەروەها هێناوە(. ناوی پیسەکان هەرە بە سۆفی کە تااڵییەی
)ئاڵوەش-ئاڵۆش(،کەلەوشەی)ئاڵ(ەوەهاتووە،کەبەواتایگیرۆدەییدێت،لە
)خوروەش-خورۆش- لەخۆگرتووە. واتای)خوران(ی ڕوویەکیدیکەشەوە
خرۆش(کەبەمانایهیجاندێت،کەلەوشەی)خور-ثور(ەوەدروستبووە،وەک
پێشترئاماژەمپێداوە،واتایهەڵچووندەگەیەنێت.وشەی)جنبوەش-جومبوەش،
جومبوش(،کەبەمانای)جوڵەجوڵ(دێت،لەوشەی)جنب(ەوەهاتووەکەبەواتای

)جوڵە(دێت.
دووەکی)وەش(،لەگەڵوشەی)خەم-خام(دا،وشەی)خەموەش-خاموەش-
خامۆش(یلێسازێنراوە.کەلەزمانیعەرەبییدابووەبە)خمد(کەلەوشەئەسڵییەکەوە
کوژاندنەوە واتای کە خامۆش( ( لێرەدا وەرگیراوە. ەوە خموث( خەموث- واتا)
ودامرکانەوەیهەیە،بەاڵمبەواتایشکانەوەوچەمانەوەوخاوبوونەوەوکەوتنی

ئاگرەکەهاتووە،کەپێچەوانەیهەستانوبەرزبوونەوە)هەاڵیسان(گڕەکەیە.
دوایئەوەیکەوشەی)خەم–خام(واتایچەمانەوەلەخۆدەگرێت،واتای
)چەمان- و کەمان( و) ک��ەوان( ( وشەکانی بۆیە هەر لێدەکەوێتەوە ی )ق��وص(
چەمین(کەوتونەتەوە،هەروەهالەوشەی)کام(یشەوە،وشەی)کامە(کەوتۆتەوە

کەبەمانای،چەماوەدێت،بنۆرە)کامەیگۆچان(.
لەوشەی)خام(یشەوە،وشەی)خامە(کەوتۆتەوە،کەبەمانایقەڵەمدێت،کە

پێشترپەڕیباڵندەبەکارهێنراوەبۆنووسین،کەشێوەکەیکەوانەییە.
لەڕوویەکیدیکەوەکەوشەی)کام(دەگۆڕێتبۆ)کۆم(،وشەی)کۆمانەوە(ی

لێسازدەبێت،کەهەمانواتای)چەمانەوە(یهەیە.



123 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

ب��اریچاوگیک���رداردادووەک��ی)ش(یکەوتۆتەس��ەرو وش��ەی)خ��ەو(لە
وشەی)خەوش(دێت،کەبەمانایخواروناڕێکدێت.هەربۆیەکەشتێکڕاست

بێت،دەگوترێت)بێخەوشە(،کەواتای)بێعەیبە(دەگەیەنێت.
پێچ دەچەمێتەوەو و خاودەبێتەوە قامەتی دەبێت، گرفتێک تووشی کە مرۆڤ
دەخوات»پیشدەخوات»،دەستەواژەی)پیشخواردنەوە(لێرەوەهاتووە.هەربۆیە
ئەوانەی بۆیە دانیشن، یان بوەستن، بەڕێکی ناتوانن خەفەتبارن کە ئەوانەی
دەس��ت��ەواژەی لێرەوە دەچەمێتەوە، ئەژنۆیان سەر بۆ سەریان خەفەتبارن کە
)خەمخواردن(کەهاوواتای)پێچخواردنوچەمانەوە(یەکەوتۆتەوە،لێرەوەوشەی
خەم،واتای)خەفەت(یلەخۆگرتووە.دواتروشەی)خەم(،هەردوووشەی)غەم(
و)هەم(یلێکەوتۆتەوەوئەموشانەکەوتونەتەناوزمانیعەرەبیوفارسییەوە.
( جێوازەکەیانەوە واتا دوو بە و خەم( و غەم وشەی) دا، )هێمن( شیعرێکی لە
خەفەتوپێچ(دەرکەوتوونە،کەلەڕاستییداهەردوووشەکەلەئەسڵداهاوڕیشەنو
دواترفۆرمواتاکانیانگۆڕاوە.لەبەیتێکداگوتوویەتی:گەردەپرسیمنلەبەرچی
»غەم-خەفەت»دەخۆم،لەبەیتێکیدیکەداگوتوویەتی:منوەکوماریسەر

ئاگر»خەم-پێچ»دەخۆم.

هەروەهالەوشەی)خەو،خەڤ،خاو(ەوە،کرداری)خەوتن،خەڤتن،خەفتن،
خاوتن(دروستدەبێت،کەبرێتیەلەکرداریخاوبوونەوەیلەش)استرخاء(.کەلە
زمانیفارسییدالەوشەی)خاو(ەوەوشەی)خاب(دروستدەبێتکەبە)خواب(
دەنووسرێتوکرداری)خوابیدن(یلێسازدەبێت.لەوشەی)خەو،خەڤ،خەف(
ەوە،وشەی)پێخەو-پێخەڤ-پێخەف(سازێنراوە،بەواتایئەوکەلوپەالنەدێتکە
بۆ)خەوتن(بەکاردێن.لەزمانیفارسییشدا)رختخواب(سازێنراوە.وشەی)خەڤ(،
بەشێوەی)غف(کەوتۆتەناوزمانیعەرەبییەوە،وشەی)غفة(بەمانای)کورتەخەو(

دێت،کە)کەروێشکەخەو(یان)سەرخەوشکاندن(یشیپێدەگوترێت.
وشەی)خاوش-خاڤش(یش،بەهەمانشێوەیوشەی)خەوش(دروستبووە،کە
واتایکرداریخاوبوونەوەدەگەیەنێت،کەوشەی)خاڤڵ-خافڵ(یلێدەکەوێتەوە
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وواتایخاوبوونەوەیمێشکیلەخۆگرتووە،کەلەزمانیعەرەبییداوشەی)غفل(
یلیکەوتۆتەوە.

وشەی)ڕووخاو(یشلەهەردوووشەی)ڕوو(لەگەڵ)خاو(کەوتۆتەوە،کە
برێتییەلە)خەوتنیڕوو(یان)کەوتنتیڕووی(یشتێکبۆسەرزەوی.

مرۆڤدوایئەوەیکەکاریزۆردەکات،تاکاتیئەوەدێتلەسایەیبەری
بە دەگات، )ئاکام( بە واتا نەبێت، کارکردن بە پێویستیی و دانیشێت ڕەنجەکەیدا
واتایەکیدیکە،دەگاتەئاستیخاوبوونەوە)رخاء(،لێرەوەوشەی)کام(کەبەمانای
)خاو(دێت،لەگەڵوشەی)ڕان(کەبەمانایپیادەکردنیان)سیاق(دێت،وشەی)
کامڕان-کەمەران(یلێدەکەوێتەوە،کەدەستەواژەی)کامەرانی(هاوواتای)رفاهیة(
)کامەران(بدەین.دەبینینکە ئاکام(و ( .گەرسەرنجیوشەکانی یعەرەبییە
لەوشەی)کام(ەوەسازێنراوە،کەهاوواتای)خام-خاو(ە.بەگوێرەیپەیڕەوی
هانەونا،وشەی)ئاکام(،لەڤەرەکی)ئا(ووشەی)کام(سازێنراوە.دوایئەوەیکە
)خاو()رخاء(،واتاکەیدەگۆڕێتبۆ)کام()رفاه(ئیدیلێرەوە)کام-کامە(واتا
ئاوێتەی لەخۆگرتووە.دواترچەندینوشەی یانخۆشگوزەرانیی خۆشبەختی،
نوێلەوشەی)کام(ەوەکەوتوونەتەوە،وەکو)کامیار،کامیاب،کامکار...(،لەباری

نەهییشدالە)کام(و)کاو(ەوەوشەکانی)ناکام(و)ناکاو(سازێنراون.

 * ) ل، ڵ، ر، ڕ(
پەیڕەوێکهەیەبۆسازاندنیوشەینوێ.ئەمپەیڕەوەتەنهالەزمانیکوردییدا
هەن، دیکەدا زمانێکی هەر لە دەبن، دروست کە نوێیانەی وشە ئەو بۆیە هەیە،
کە ڕوودادات جاریش زۆر ک��وردی. زمانی س��ەر بۆ دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ریشەکەیان
لەزمانێکیدیکەداهەمانوشە،بەهەمانواتاوەهەبێتوڕیشەکەیکوردینەبێت،

واتا)هاوشێوەوهاوواتا()متشابە-مترادف(بن،بەاڵمزۆردەگمەنن.
دەکرێت بەاڵم دروستبووە، هەڕەمەکی بەشێوەیەکی پەیڕەوە، ئەم هەرچەندە
لەڕێزمانداسوودیلێوەرگیرێ.چونکەئەووشانەیکەدروستبوونەڕێسایەکی
لەگەڵ وشەیەک، پیتی یەکەم وەرگرتنی لە برێتییە کە دەگ��رن، خۆ لە هاوبەش
پیتێکیبزوێنداویەکێکلەمپیتانە)ل،ڵ،ر،ڕ(،کەوشەیەکینوێیسێپیتیمان
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بۆدەردەچێت.
بۆنموونە:یەکەمپیتیوشەی)خاک(وەردەگرین،کەبرێتییەلە)خ(،لەگەڵپیتی
بزوێنی)ۆ(،لەگەڵیەکێکلەوچوارپیتەیسەرەوەکەبرێتییەلە)ڵ(،وشەی)
خۆڵ(ماندەستدەکەوێت.دواترهەردوووشەکەوەپێکەوەبەکاردەهێنرێنەوە،کە

دەبێتبە)خاکوخۆڵ(.
نموونەیەکیدیکە:پیتییەکەمیوشەی)نەرم(،کەبرێتییەلە)ن(هەمانکرداری
سەرەوەدووبارەدەکەینەوە،وشەی)نۆڵ(ماندەستدەکەوێتوهەردوووشەکە

پێکەوەدەبێتبە)نەرمونۆڵ(.
نموونەیەکیدیکە:وشەی)دەشت(،پیتییەکەمیوشەکەبرێتییەلە)د(،لەگەڵ
پیتیبزوێنی)ۆ(ولەگەڵپیتی)ڵ(،دەبێتبە)دۆڵ(،هەردوووشەکەپێکەوەدەبن
بە)دەشتودۆڵ(.هەمانوشەی)دەشت(،پیتییەکەمیکەبرێتییەلە)د(،لەگەڵ
پیتیبزوێنی)ە(وپیتی)ر(،دەبێتبە)دەر(،هەردوووشەکەپێکەوەدەبنبە)

دەشتودەر(.
وەکدەبینینکە،ئەووشەنوێیانەیکەدروستدەبن،لەسێپیتپێکدێن.
بەاڵمهەندێجاروشەیەکیدووپیتییمانبۆدروستدەبێت،چونکەکورتەبزوێنێک
دەکەویتەنێوانوشەییەکەموکۆتاییەوە،لەزمانیکوردییداپیتیکورتەبزوێنمان
نییە،لەبەرئەوەپیتەبزوێنەکەنابینرێتووشەکەلەشێوەیدووپیتدادەردەکەوێت.
بۆنموونە:وشەی)سڕ(کەلە)سارد(ەوەکەوتۆتەوەوپێکەوە)ساردوسڕ(یان

پێهێناوە.
ی متشابە( هاوشێوە) وشەیەکە، دەرەن��ج��ام��ی نوێیەی پیتە ئ��ەو هەندێجار
( وشەکانی نموونە: بۆ جێوازن. واتاکانیان بەاڵم دیکەیە، وشەیەکی دەرەنجامی
خاک،خەست،خڕ...(،هەموویانسەرەتاکەیانپیتی)خ(یە.دەرەنجامەکانیانبرێتییە
لە)خۆڵ(،بنۆڕە)خاکوخۆڵ،خەستوخۆڵ،خڕوخۆڵ...(.هەربۆیەوەکپێشتر
ئاماژەمپێدابووە،کەوشەی)پاڵ(بەدووواتایجێوازەوەدروستبووە.یەکێکیان
پەیڕەوەشەوە لەم کەوتبۆەوە. ەوە پاش( ( لە کە جودا پەیڕەوێکی گوێرەی بە
جارێکلەوشەی)پشت(ەوەوجارێکیدیکەشلەوشەی)پەنا(ەوەدروست
دەبێت.چونکەهەردوووشەی)پشت،پەنا(بەپیتی)پ(دەستپێدەکەن،هەربۆیە
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بە فارسییدا لەزمانی دێت، ئەسپ و کەر پشتەوەی بەواتای کە پاڵو( ( وشەی
شێوەی)پهلو(بەمانایتەنیشتدێت.

لەوشەیەکی بێواتایکە نوێی لەسەرەتاداوشەی . )ل،ڵ،ر،ڕ( پیتانە ئەم
دیکەوەوەرگیرابێتدەسازێنن.ئەووشانەبەتەنهاواتادارنیین،تەنهاکاتێکواتادار
دەبنکەلەگەڵوشەوەرگیراوەکەدابەکاربێن.بۆنموونە:»سووکوسۆڵ».
وشەی)سۆڵ(کەلەوشەی)سووک(ەوەسازێنراوە،بەتەنهاهیچواتایەکینییە.
بەاڵمهەندێوشەهەن،دوایئەوەیکەزۆربەکاردێن،ئیدیهەمانواتای
وشەئەسڵییەکەلەخۆدەگرن.بۆنموونە:»خاکوخۆڵ».لێرەداوشەی)خۆڵ(
کەلەوشەی)خاک(ەوەسازێنراوە،بەتەنهایشواتادارەوهەمانواتای)خاک(

یهەیە.
لە نوێ واتایەکی دەب��ن، وات��ادار ئ��ەوەی دوای دیکەشهەن، ندێوشەی هە
خۆدەگرن،بۆنموونە:کشتوکاڵ.وشەی)کاڵ(،کەلەوشەی)کشت(ەوە
سازێنراوە،واتایەکینوێیلەخۆگرتووە،وشەی)کێڵ(یلێکەوتۆتەوە.لێرەدا
وشەی)کشت(یان)کاشت(بەمانایچاندندێتو)کاڵ(یشبەمانای)کێاڵن(
دێت،کەهەردووکیانپێکەوەواتای)چاندنوکێاڵن(یانهەیە،شایانیئاماژەیە،
کەوشەی)چاندن(یشلەدوووشەسازێنراوە،کەبرێتینلە)چاه(،وەکپێشتر
ئاماژەمپیداوەبەمانای)چاڵ(هاتووە،لەگەڵ)نهادن(.کەوشەی)چانهاندن(ی
لێکەوتۆتەوە،کەواتای)لەچاڵنان-زرع(یهەیە.دوایکەوتنیدەنگی)د(،وشەی
)نهادن()د(گۆڕاوەبۆ)نهان(ودواتریشگۆڕاوەبۆ)نان(بنۆڕەوشەکانی)دانان،

پیانان،هەڵنان،النان...(.وشەی)نان(بەمانای)وضع(یعەرەبیدێت.
هەندێوشەهەن،خۆیانواتادارن،بەاڵمبەبەروار،جارێکیدیکەبەهەمان
فۆرمەوەدروستدەبنەوەوهەمانواتاشیانهەیە،وەکلەوشەکانی)دەر(و)

دۆڵ(دابینیمان،کەلەگەلوشەی)دەشت(داهاتبوون.
هەندێلەووشانەبەپێچەوانەشەوەدروستدەبن،چونکەئەسڵیوشەکەش
بەیەکێکلەمپیتانە)ل،ڵ،ر،ڕ(کۆتاییهاتووە،بۆنموونە)گڕوگاڵ-گاڵوگڕ(،

)گەڕوگول،گولوگەڕ(،)مارومور.مورومار(...هتد.
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ئیدی بەمشێوەیە وشەکانی دیکەش دروست دەبن: 
پانوپۆر.
ژێروژور.
بەرگوبار.
لەشوالر.
التولەڕ.
خزموخێڵ.
خەتوخاڵ.

خەسوخار)خاروخەس(.
خەستوخۆڵ.

خڕوخۆڵ.
خاکوخۆڵ.
توندوتۆڵ.
تەپوتل.

تەرزوتەور)طرز،طور(.
شەوقوشۆر)شوروشوق()ثور(و)ذوق(.

شەڕوشۆڕ.
شلوشۆڕ.
شەقوشڕ.

شێتوشڕ)شڕوشێت(.
کەسوکار.
کشتوکاڵ.

و کیش( ( کەوشەی )خیث( لە بووە برێتی ئیش بێخیوشەی کار، و ئیش
لێکەوتۆتەوە،بۆیەوشەی)کار(دروستبووە،وەکدەبینیینکەیەکەم )کیشت(ی
پیتیهەموووشەکاننەبزوێنن.لەبنەڕەتداهەردوودەستەواژەی)ئیشوکار(و)
کشتوکاڵ(یەکواتایانهەبووە،دواترهەریەکەیانڕێچکەیەکیجودایانگرتووەو
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واتاکانیانگۆڕاوە.
کوروکاڵ.
کرچوکاڵ.
کەڕوکۆر
گەرموگوڕ
گەردوگوڵ
گەڕوگول
گورجوگۆڵ

گاوگۆل)گاوگۆر()گاوگیر(،دواترلەوشەی)گۆل(ەوەوشەی)گۆلک(
س��ازێ��ن��راوە،لەوش��ەی)گ��ۆر(یشەوە)گ���ۆرك-گ��وێ��رک-گ��ی��رک-(و)گوێرەکە(
سازێنراوە.گۆڕانیدەنگی)و(بۆ)وێ(و)ی(،برێتییەلەپەیڕەوێککەدواترباسی
کەرکیک(، کەرکویک، کەرکوک، ( خین(، خوێن، خون، ( وشەکانی بنۆرە دەکەم،

)بوک،بویک،بیک(.
گڕوگاڵ
گۆجوگێڕ

گشتوگەل)گشتوکل(.وشەی)گەل(بەدیوێکیدیکەشداسازدەبێت،کەلە
)خەل(ەوەهاتووە،لەزمانییفارسییوزارەکانیلوڕیوهەورامیوکەڵهوڕییدا
بووەبە)خەیل(بنۆڕە)گەلێک،خیلی(.ئەمدوووشەیەهاوشێوەنوبەبەروار
شعب( هەموو، کۆمەڵ، ( واتاکانی یەکەمیان ئ��ەوی کەوتوونەتەوە، بەمشێوەیە

دەگەیەنێت،ئەویدووەمیانبەمانای)زۆر،هائل(دێت.
دەرسودۆر)دەرسودەور(.

دڕکوداڵ.
دەشتودۆڵ.
دەشتودەر.
نەرمونۆڵ.

چێوچڵ)چڵوچێو(.
چوستوچەل)چوستوچال(.وشەی)چەل-چال(،لەباریسیفەیبکەردا،
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لەهەردوودووەکی)ەک(و)ەنگ(ەوە،هەردوووشەی)چەلەک-چالەک-چاالک(
و)چەلەنگ(یلێکەوتۆتەوە.بنۆرە)زیرەک-زیرەنگ،زرنگ(،)ئاوەک-ئاونگ(،
شایانی . شەبەنگ( )شەبەک- فشەنگ(، فیشەک- ( کۆڵەنگ،قوڵنگ(، )کۆڵەک-
ئاماژەیەکەوشەی)شەبەک-شەبەنگ(لەوشەی)شە،شەڤ(ەوەهاتووەکەبە
مانایشانەدێت.کەوشەکانبەرتربرێتیبوونەلە)شەڤەک()شەڤەنگ(.کەئەوی
یەکەمیانواتای)تۆڕ(یلەخۆگرتووە،کەلەزمانیعەرەبیوفارسییداگۆڕاوە
بۆ)شبکة(.ئەویدووەمیشیانبەواتایشانەکاندێت،کەلەزمانیعەرەبییدابە
مانای)خالیا(دێت،بنۆڕە)شەبەنگەبەڕۆژە(کەواتایەکیدیکەیگوڵەبەڕۆژەیە.
شایانیئاماژەیە،هەرلەوشەی)شە(ەوەکەواتای)شانە(یهەیە،لەگەڵوشەی
گەڵوشەی لە هاوڕیشەیە کە دێت، نەرم بەواتایموی کە )Fur( فەرو( )فەر-
)هەور،خور،خوری(،لەگەڵوشەی)شە(دا،وشەی)فەرشە(یلێسازێنراوە.
ناو کەوتۆتە )فرشة( بەشێوەی وشەیە ئەم دێت. مویین( شانەی ( بەواتای کە
زمانیعەرەبییەوە،لەهەندێزاریکوردییدابووەبە)فڵچە(،لەزمانیئینگلزییدا
بووەبە)Brush(.هەروەهاوشەی)فەرش(یشلێرەوەکەوتۆتەوە،کەبرێتییەلە

)فەر-خوری(یچنراو.
چەموچۆڵ.
چەکوچۆڵ.
کەفوکوڵ.
کورتوکوڵ.
سفتوسۆڵ.
سوکوسۆڵ.
سپیوسۆڵ.

سەرماوسۆڵ)سەرماوسۆڵە(.
ساردوسڕ.
مشتومڕ.

مەستومڕ)مەستومەر-مەستومەرەنگ-مەستومەلەنگ(،بۆچۆنییەتی
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دروستبوونیوشەی)مەرەنگ-مەلەنگ(،بنۆرەوشەی)چەلەنگ(کەپێشترئاماژەم
پێداوە.وەکبینیمانکەوشەی)مڕ(،لەهەردوووشەی)مشت(و)مەست(دا،
بەهەمانشێوەدروستبووە،کەوشەیەکیبێواتایە،بەاڵملەویدووەمیاندا،وشەکە

گەشەیکردووەووشەی)مەلەنگ(یلێکەوتۆتەوە،کەواتادارە.
مشتوماڵ)ماشتوماڵ(.

مارومور.
موڵکوماڵ.
ماڵومیر.
نەرمونۆڵ.

)فێڵوفرج(←)فێڵوفەرەج(. )فێڵوفرث(←  فرتوفێڵ)فرثوفێڵ(← 
قاچوقول.وشەی)قول(لەسەرەتادابێمانابووە،دواترهەمانواتایوشەی)قاچ(
یوەرگرتووە،لەهەندێزاردابە)پێ(دەگوترێت)قول(.هەروەهادواترواتایەکی
سەربەخۆیوەرگرتووە،بنۆڕەوشەی)قولەپێ(،بۆچۆنییەتیدروستبوونیخودی

وشەی)قاچ(یش،بنۆڕەوشەی)ساق(کەپێشترئاماژەمپێداوە.
قەرزوقۆڵ)قەرزوقۆڵە(.
قەوموقیل)قەوموقیلە(.


زوڵموزۆر.لێرەداولەبنەڕەتداخودیوشەی)زوڵم(،لە)زۆر(ەوە.کە
دووەکی)م(یکەوتۆتەسەر،بنۆرەوشەکانی)سەت-سەتم(،)شک-شکم(.لێرەدا
وشەی)زۆر(بەمانای)گەلێک-هائل(نایەت،بەڵکوئەمدوووشەیەهاوشێوەن.
وشەی)زۆر(لێرەدابەواتای)هێز(دێت،بۆیەوشەی)زۆردار(بەواتایکەسێک
)ظالم(ە. هاوواتای کە بەکاردەهێنێت، هێز الوازدا کەسانی بەرانبەر لە کە دێت،
وشەی)زۆران(ودەستەواژەی)زۆرانبازی(لە)زۆر(وەوەرگیراوە.بۆنموونەگەر
دووکەسزۆرانبگرن،کەیەکێکیانالوازبێتدەگوترێت)زۆریپێیناشکێت(
)ڤ(، بۆ گ��ۆڕاوە )و( دەنگی کە ئ��ەوەی نییە.دوای بەرانبەرەکەی هێزی بەواتای
وشەی)زڤر(و)زەڤەر(و)زەفەر(کەوتۆتەوە،لێرەوەوشەکەواتایەکینوێیلە
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خۆگرتووە،واتایهونەریجەنگلەخۆدەگرێتوبەمانایهێزنایەت.ئیدیبۆ
کەسەالوازەکەناگوترێت)زەفەریپێیناشکێت(،بەڵکودەگوترێت)زەفەریپێ
نابات(،واتاکەسەکەالوازەکەدەتوانێتتاکتیکبەکاربهێنێتوجەنگەکەبباتەوە،کە
ئەوسادەگوترێت)زەفەریپێبرد(.ئەموشەیەبەشێوەی)ظەفەر-ظفر(کەوتۆتە
ناوهەردووزمانیعەرەبیوفارسییەوە،کەبەمانای)سەرکەوتنلەجەنگ(دێت.
هەروەهاوشەی)زۆر(کەبەمانایهێزدێت،بەشێوەی)زور(کەوتۆتەناوزمانی
عەرەبییەوە،کەدەستەواژەی)تزویر(یلێکەوتۆتەوە،کەبەواتایبەکارهێنانیهێز
دێتبۆگۆڕیینیڕاستیی.ئیترلێرەوەوشەی)زور(واتایناڕاستییلەخۆگرتووە،

بنۆڕەدەستەواژەی)زوراوبهتانا(.
پاوپەل)پۆوپەل()پەلوپۆ(،وشەیپەلکەلەسەرەتادابێواتابووە،دواتر
)دەست واتای بە پەل( و )دەست نموونە بۆ )پا(یوەرگرتووە، واتایوشەی
دیکە جارێکی زۆر، ماوەیەکی بۆ وشەیە ئەم بەکارهێنانی دوای هاتووە. پا( و
واتایوشەی)دەست(یلەخۆگرتووە،بنۆڕە)دەستهاوێشتن-پەلهاوێشتن(،
کە دێت، هێنان( بۆ دەست )پەالمار- یان ڕاکێشان( دەست )پەلکێشکردن- یان
وشەی)ئامار(لە)ئاوار(ەوەهاتووەوکەئەویشلە)ئاوەر(ەوەهاتووە،کە
لەکرداری)هاتن(ەوەدروستبووە،بنۆڕەوشەکانی)دالوەر،جەنگاوەر،بەختاوەر،
بەختەوەر...(،دواترکەوشەی)دەستوپەل(گۆڕاوەبۆ)دەستوپل(،وشەی)پل(
کەبەمانای)دەست(هاتووە،داویبەکارهێنانیبۆماوەیەکیزۆرلەگەڵوشەی
)دەم(دا،واتایوشەی)دەم(یلەخۆگرتووە،بۆنموونە)دەمودەست(،لەکاتی

شۆردنیدەمودەستتدا،کەگوتراوە)دەموپل(.

جم و جۆڵ )جم و جوڵ(
وشەی)جموجۆڵ(،لە)جنب-جەنب(ەوەسازێنراوە،دوایئەوەیکە)نب(
)هەنبانە-هەمانە(،)شەنبە- )م(وشەکەبووەبە)جم-جەم(.بنۆڕە گۆڕاوە

شەمە(،)پەنبە-پەمە،کەرەنگیپەمەییلیکەوتۆتەوە(.
وەکدەبینینکە)جۆڵ-جوڵ(وشەیەکینوێیە،دواتروشەیجوڵەوجواڵنەوەی
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دێت(. جمەی ( دەگوترێت بێت، تێدا جموجۆڵی زۆر شوێنێک گەر لێسازێنراوە.
دوایئەوەیکەدەنگی)م(گۆراوەبۆ)و(ودواتریشبۆ)ڤ(،وشەی)جمە(
گۆڕاوەبۆ)جڤە(دواتروشەی)جڤات(یلێکەوتۆتەوە.وشەی)جنب(یش،بە
دیوێکدالەگەڵدووکی)وەش(دا»کەپێشترئاماژەمپێداوە،وشەی)جنبوەش-
دیوێکی بە دێت. جوڵ( )جوڵە مانای بە کە لێکەوتۆتەوە، جومبوش(ی جنبوش-
دیکەشدالەباریناویچاوگداکەپیتی)ش(یکەوتۆتەسەر،وشەی)جنبش(
یلێکەوتۆتەوە.کەبەمانای)جواڵنەوە-بزوتنەوە(دێت،وەکدەبینیینکەبەهۆی
گەشەیزمانەوە،وشەی)جنب(،بەسێفۆڕمیجێواز،بەاڵمبەهەمواتایی)جنبش(،
)جڤات(،)جواڵنەوە(یلێکەوتۆتەوە.وشەیجوڵەبەشێوەی)جولة(کەوتۆتە
ناوزمانیعەرەبییەوە،بنۆڕەوشەی)جوال(،کەبەمانای)جواڵو–متحرك(دێت،

)تجول(هاوواتایوشەی)جومبوش(ە.

درێژەیهەیە



هژمونیفەرهەنگی،زوانیو
سێاسەتەیلفرامووشی؛
ڤەکۆڵینەوەسێاسەتەیلمەحدوودسازیزوانی

ئانتۆنیاداردر
تەرجمان:میناتاجدینی
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ڤهڤتانئانتۆنیۆگرامشی؛هەرڤەختپرسیارزوانیڤهیێشێوەتاشیوەیلترەک
دیاریئەکرێد،ئیگلکێشەیلجوورڤەجوورتریشئه-کەفنهدەیشت؛شکڵگرتن
وباڵوبووندەساڵتدار،ڤەڕیهاوێژتنپێوەنەیلنزییکتروئەمنترنامنێکووەیل
دەوڵەتیوکووەیلنەتەوەیی-مەردمی،سەروتایقسهیانی‹‹ڤەنوودامەرزانن

هژمونیفەرهەنگی‹‹.
سێاسەتەیلزوانیوشێوازەیلئامووژیاری،هەمیشهڤەگەردمژارەیلکەڵێنترێ
چودەساڵتداری،دەسڕەسیوڤەڕێبردن،دەرفەتومەفەرداشتن،بێدادمەندی،
دووچەڤەکیوزیانەیلێپێوەنیدێری.سەدانساڵەکمیراتهژمونیفەرهەنگیو
سێاسەتەیلنژادیزوانپایاریدێرێ.ئیمیراتیهقەددریژیمێژوونامسەرانسەر
جێهانڤەنوواکۆلونیالیزمخەباتەیلزوانیفەرەییکهاوردیەسەکوو.هالیپاجیاوازی
ئەژ فەرەییک بەشەیل نام ئێسکەیش تا سنوورویلێ گەرد ن��ژادی دووچەڤەکی و
جێهاندەوامدێرێ.تایبەتئەوبەشەیلێواڵتهکدەساڵتدارەیلڤهبوونهپارێزانن
ئاساێشتملیوپێشکەفتنئابووریشاروومەنەیل،ئەورهڤهڕێئەڤەنێ.کۆلونیالیزم
فەرهەنگیبانکوومەڵئەقەلیەتزوانییێگرفتاریدووزکردیهکڤهپرۆسهتەپانن
دەسمایهکیشریاسێ.ئەژباردیروکیشئیزوورهاوردنهسەرکوومەلگائەقەلیەت
ئەڕادڵقورسیڤههیشتنکەسیکتر)Other(نامخەتسیستمتۆلیدبییه.ئمجائاکام
هەڵگوخەباتەیلێنەتەوەییڤهبراێبەرئیزووروفشارەیلهئاسیمیالسیون،تاڕانن،

باڵەپشتدانوڤهبەندهاوێژتنوهەێواینوحەتاژینوسایدبییه.
مایکوودمەزەنهداسێکڤەدەورانکۆلونیالنامقرنشانزەهم‹‹چەنانده
مێلیان‹‹وژواڵتی)indigenous(ڤهنیمچەگۆغەربیڤەدەسئووروپاییەلداگیرکەر،
ئەمپریالیزم کاریگەرییەل گونزالس گیلبرت بیینه. قێەتی و ناخوەشی،شەڕ تووش

ئۆرووپاییەلە‹‹کەڵێنترینژینوسایددیروکمروڤ‹‹زانستێیه.
سێاسەتەیل گ��ەرد پیوەنی دنیا سەرانسەر مێلیانی مەرگەیل بیسم، ق��ەرن نام
ئەڕایان ن���ژادی‹‹ قەتڵەیل ›› ڤچە پ��اورز سامانتا دێ��رێ. ژینوساید سیستماتیک
ژێنوساید سێۆوم، رایش دەس ڤه جوولەکە مێلیان شەس کوشریان نووسریاس.
1971بەنگالدش،کووشتاردەسجەمیکوردەیلڤهنامئێراقوتورکیه،نەسلکوژی
توتسیەلروواندا،خمریسۆورڤهکامبوج،پاکتاوکردنقەومیبوسنیوکوزۆڤو
ئەمریکاچو یەکگرتوو وێالیەته ڤە دارفورسودان. ملمالنێ ڤە کوشریا هزاران و
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ئاهانه هەر ئەکررێ. ملەت و خودا نام ڤه کوژی نەسل داگیرکری، ناڤچەیل باقی
سێاسەتەیلیکئەژژێنوسایدزوانیپشتیوانیئەکێهەرئەوسێاسەتەیلهسێک
سیستماتیک کردن بنەبڕ ئەڕا )colonization(داگیرکاری دیروک ڤه هەیتاهەیت،
زوانەیلودەڵەکدانئەڕائۆتۆریتهدەساڵتداریاتاواننکەمینەیلقەومیڤهناڤ

یەکەتینەتەوەییپشتگریئەکێ.

ژینوسایدزوانی
دڵخوەشییهسهکژێنوسایدزووانیدێریازووڤهکجنایەتێکڤهبەشهردیاری
ئهکررێ.ئەمانئەگەرکۆتفەرەییکڤهزووانەیلوژواڵتیڤهکوتپڕاقڕییکبکەفێه

نامێاندیچارێیاننەو.
ئاژیرڤیریاکەرزوانەیلدنیانیشتیهسهدەنگ.ڤهشهشهەزارگلهزواندنیا،چڕاخ
فرەترڤهنسمیانئەڕایهڤهئەوالئەکوشێرریوتەنیادەڤەسەدێئیزوانەیله

ئەتۊننبژیەن.
ئیسکهتهڤەنامئیده’’گوندیجێهانی’’،نەوەدڤەسەدگلەێمەردمدنیاتەنیا
ناودارژینجوورڤه .یەکێڤهپشتیوانەیلجێهانیو ڤهسەدزووانقسهئەکەن
جووری)biodiversity(ومافهیلزوانئووشێ:نامئیسەدساڵدومایینه،فرهڤه
کووەیلزووانیتووشژینوسایدبیینە.هەنانەتفرهترڤهمردنئایم،زواندێرێ
ئەمرێ.ئیژنسەرشناسه،ئاهانهژینوسایدکردنه،مەیلونەوسێده-ساڵتدارێ
ئەزانێکئەڕاوێرانکردنهامالئابووریوسیاسیوژێتائەورهپێشئەچێک

داوایمافەبوومیەلوئەقەلیەتەیلیشئەسرنێ.
هەرئێسههێزیسێاسیئێسپانیادەسەکارنتانوواکوچەرەیلمەراکشیهبگرن.
فێرکارەیلدێرنئەڕابارێکئیئۆویلەلکوچەرەئەنەنەملدەمدەزگایان،تا

زوانئێسپانیولیفێربوون،بەسومناقشەئەکەن.
هەرڤهئیشێوه،کارگەرەیلکوچکهریکهئەچنهئالمانوسووییسوئێنگلیس،
چاڕەنووس دامەرزانن ئەڕا تورکیه ڤه هالیپا کوردیش نەتەوه دێ��رن. گیچەڵە ئی
فەرهەنگیوزووانیوژێخەباتئەکێ.کوچەرەیلکەولیکهڤەناوهەرکشورێ
باڵوبینەونژادێڤهوژیاننیانەسەجا،هەولئەیەنتاوژیانهدامەرزننوڕووژنییه

کهئەڕاپارێزاننفەرهەنگیانهولنێیەن.
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کوومەلگایلبوومیدووزوانەکبانخاکوژیانکەسێکتر)other(حساوئەون
وسەرەنجامئەڤانەیشچوکومەلگایلقەومیکوچکەرەبییه.ئیکارەساتەسێاسی
مادرید؛ نامنی خستن، تەنگنا ڤه فێرکاری سێاسەتەیل ڕێ ئەژ ژیان ئابووری و
جوورنونەرئەسڵیوکاتاالن،باسکوگالیسیاییش؛جوورپەراوێزکەفتێڤهناو
واڵتئێسپانیایشهەس.هەنیئیدیاردهگەردرەوشتەیلتوندترێئەژنامکوومەلگا
ئەفریقا،ئسترالیا،نیوزیلەند،هند،ئەمریکایالتینوواڵتەیلیەکگرتێئەمریکاهەس.
هالیبوومیەلونەتەوەیمائوریئەرامافزوانیفەرهە-نگیوژیانخەباتئەکەن.
هەول زوانیان نەچین کیس ڤه ئ��ەڕا بوومیەلترەک و هاوائی نەتەوه ژئوپۆلێتیک
فەرەییکئێەن.کڵیلئەگیروگرفتەڤهپرۆسههژمۆنیسێاسیئابووریوکۆنترۆل

سەرچەمەیلسروشتیههەڵئەگەردێکبایەدشیبکررێ.

سیاسەتەیلڤهتەنگناخستنزووان
ئەمپریالیزمفەرهەنگیسەدساڵپێش،ڤەگەردبێبەشکردنزوانداگیرکریاڤه

سازوشێڤازەیلفێرکاری،ڤێنهوزووانبەسکریاجەماتێک،پاماڵکردیه.
هەنیئۆوڵبوووشکەاڵنەییکڤهلۆسئانجلسبیم،ئەڕامڤهئێسپانیولیقسهکردن
قەدەخەبی.ئامووژارەیلنامدەممانڤەگەردکەفساوینئەشووشتییانیاڤهنام
یێماڵنسرمێجییامانئەنییانیائەژنامڕێرەودەێشتکاڵسهئەیلییان.گشتئی
جەزایله،تاوانشکاننقانووننەنووسریای»تەنیازووانئێنگلیزی»ڤهنامدبستان
بی.ئەڕاناهمێدکردنباوهداەیلمانڤهپێیانئەڤتنکڤهزووانداڵکیقسهکردن
نام ئاکامێسەرنەکەفتن ئەود. ئامیته مەدرەسه نام فێرکاری گەرد و پێسێکه کار
سالەیلبانترئاکادمیکهئێرەنگهپرسیارزوانیئانتونیوگرامشی)1971(،ڤەرچەممان
رووشنئەکێ،ئەژئەوڕووژیکپیابوومه،بەشفرهڕاسەکانیڤهژیانمنهڤەک
کارەساتێسەر ئەوسا بییه. ئەمریکا یەکگرتێ وێالتەیل ڤه داگیرکرییا سوبژەێیک
منپوئرتۆڕییکوییئێسپانیولیزوانهاتێیە،گشتێدووچەمەکیوجێاوازیزوانی
دی��اردەێکزکوورکردنهئەشناسررێ،هەرئیسکەێشتووشفەره بییهکچوو
ئۆوڵەیلئەقەلێتزوانیئەتێ.هەڤهئێرهتاهەرکوورهبگریکئیدئۆلوژیهژمونی
فەرهەنگیزوورداره،ئۆولەیلێداگیرکریایهەنکژێردەسئیهژمونیەمەشق
زوانییکبێجگهزوانداڵکییانئەکەن.ئەڕایەکێسیستمفێرکاریئەژخوەندەڤانەیل
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ئەخوازێزوانداڵکییانرەدبکەنوبێهووچپەڵپوڕخنەگەری،زوانهژمونی
زوانی، ئەقەلێەت ئۆوڵەیلە پروسه، ئی نام بنەن. مل بااڵدەست فەرهەنگ سیستم

زوورەکیڤهرەوفەرهەنگفرامووشییهئەچن.
ڤهڤیرچینفەرهەنگیبنوبنچینه،دەسدریژیهئارامشتوئاسایشتئایمەیله
وئەڤیرمانودڵبەستەییئیخوەیندەڤانەیلههەاڵماتئەڤێوبانپێوەنەیلفەرهەنگی
کۆلتووری فەرامووشی ئەکوتێ.سێاسەتەیل پا ئەگرێ، پا دێرێ تازه ئەوەلییەک
پشتگەریئەژڕزیانوتاوویانفەرهەنگیکوومەڵگائەکێوڤەرهڤەرهئۆوڵەیلئەژ
پێوەنەیلپێشینهودیرووکژیانیانپووتەڵوبێبەشئەکێ.بێهووچپشتیوانو
تەکاوانفەرهەنگیکئەژبواردەمارشناسیڤەژێنتێکیانپێوەنیانبێ،دووورئەخێ
ئەتووونێگەردروانگهوزانستڕخنەگرانه ئەمانێئیسیاسەته ئەیلێ. وجایان
تا ئەڕامیژووبگوڕنێ. دەسمێەتییانبێوئیئۆویلەیلەڤەسۆبژهدەسالتداری
چوزەربییەنوسەرهەڵبخەن.خوەیندەکارەیلزوانەیلبندەستگەردسێاسەتەیلی
باندەستئاسمیالسیونڤەڕەودووارەئافراننوژایەتیتاکەکهسیچوهامواڵیەتی

بەرخوەروژێردەس،ژهخزمەتئابووریوسێاسیدوڵەتمڵەتئەچن.
ئی سەر ڤە ناهامسان تفاق ئی گوڕانن نێیهت فۆرمووله ئی ک��وورەێ هووچ ڤه
ئەقهلێیەته،ئهژخوازیاریئەڕاسەرکەفتنمادییاتاکەکەسیجوورپێوەرینرخدار
بانترنەچییه.ڤەینامهئیخوەیندەکارەلکەمایەتیزووانهئاشکریایائاشاریاڤەزوور
دەلەکئێررنتادەنگفەرهەنگوزوانوژیانهڤەجادەنگێکئاسیمیلەڤهیادبووئەن
وئەنامخێاڵوڤینهحکوومەتباندەست،نیشانبررن.هەرئاهانەکدیاریشهە.
خوەێندەکارەلدووزوانەسەبارهزوانئەوەڵیانشکەدڵئەڤەنوهەنانەتهەولئێیەن
تاوەزوانئەژدادیوبنچینەداروژیانجییابوون.ئێمجافرەوەلێانئەژوەوژایەتیو
شوناسفەرهەنگوکومەلگازوانیانشەرمئەکەن.ئەژقسهکردنڤهزوانوژیانرۊ
هەلمالنوملەجڕیئەکەنتاگەردباودایانوەئەوزووانحاکمیانیئنگلیسیگەپ

بییەن.ئڕایەکێئێنگلیسیچۊزوانیخاونهێزودەساڵتدارشناسرریاس.
گلەێ ڤههێزهک ئەقێره ڤهدەیشتێ، ئامریکاهەم ڤە ئێنگلیزی هێژمونیزوان
کردنداباوەیانچشتئەاڵجەویینییه.داباوەهاویی،التین،بوومییاکوچەرەیل
نامئەمریکائەژکیسچینپێوەنەیلفەرهەنگیوژیانگەردئوڵەیلیانزەڵێیانئەچێ.
ئێداڵەکە،سێاسەتەیلدورخستنزوانوەناودبستانتازانکووکوومەلگا،ڤه
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خزمەتجیاوازیوژینوسایدزوانیبییه.ئیسێاسەتەیلهنەتەنیائامرازیقۆاڵی
ئەڕاکۆنتروڵزوانبییه،بەڵکێ،گرنگترڤەیەچۊمکانیزمئیدئولوژیککوومەلڤەوژ

گرتێ)socialization(سیاسیوهژمونیفەرهەنگیکارکرریاس.
ڤەنامتەماممیژووێکۆلونیالیزم،سیاسەتەیلڤەڤیربردنودوورخستنزوان
سێاسی، مەحدوودسازی و کەدخوری داگیرکەری، ئابووری، دڵنیایی خزمەت ڤە
بێهامبەشبووندموکراتیکڤەنامپێکەرهسیاسیملەتدەولەتبییە.ئێسکهته
بایەسەرانسەرجێهانمەفەروهەمیەتفێرکاریفەرەنگگشتمەردمدامەرزێ
وزوانئەقەلێیەت،نەککۆلتووریبێدەساڵتبەلکێچوفەرەنگوزوانڤەهێزو
دەسەاڵتداربشناسرێووژینیشانبێ.ناممەدرسەیشسیاسەتئاسیمیالسون
ئەتونێگەرددەرفەتفێرکاریزواندالگی،بگوڕێ.هەرئاهانە،ڤەنوواڕێڕسووم
ڕەوشت ڤە زوان��ی و فەرهەنگی هێرەش قەومییەتەیل، گرتن فەرهەنگی و ئایینی
و هەڵچنین ئاکامێ زوان، تر گله چەن و ئێنگلیسی هژمونی ›› کۆلونیالیزمهسێ.
هامالیئازادێنامچەنگلهڤەربژێرنەڤییه،بەلکێئاکامێناهامسانیئێجتماعیبییه
کئیهەمکەجیاوازیدوزکردیه،ڤەێخاترهدوواروهئافراندنبنەوارادیکالئەژ

گشتمروڤەیلدنیاشەرتوبایسه.

بانترئەژفەرهەنگفرامووشی
ئێسهئیمهبایهدئەژئیدیسیپلینئامریکاییوژمانەسەرتربچیمنوئەوڤیرگه
وخاتراتدوروکانیهکئەڕامانسازینە،بڕمنیمنوڤەنووتەکمیرژوووفەرهەنگ
وژمانپێوەندبگریمننوچوزانستڤانیاشارومەندئەژبیروهرزسێفاڕخنەگرانە
پێشوازیبکەیمن.گەردنەترسیئیساختارەیلئابووریئێجتماعیهبووەیمنەژێر

پرسیارودەنگەیلجوورڤەجووردنیائازادبکەیمن.

سەرچەم
ARTICLECITATION:Darer,A.)atpress(.CulturalHegemony,Language,

and thePolitics of Forgetting: InterrogatingRestrictive LanguagePolicies
inAffirmingLanguageDiversityinSchoolsandSociety:BeyondLinguistic
Apartheid.P.Orelus)ed.(NewYork:PeterLang.



گۆڕانکاریلەزماندا،
زمانیترکیبەنموونە

د.حەسیبشحادە
وەرگێڕانی:سەیدئەحمەدبەرزنجی
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پێشەکییەک:
زمانبووەیەکیزیندووە،بەردەوامناجێگیروبزۆکە،بەماناکارلێکوکاریگەرە،
بۆیەلەدنیادازمانێکنابینینکەبەڕەهاییپاکوتەمیزبێت،کاریگەریهیچکاملە
زمانەکانیدوورونێزیکیبەسەرەوەنەبێتوهەرواکارینەکردبێتەسەرئەوانی

تریش.
بیرمەندیفیلۆلۆژیناسیفرانساییش)ئێرنسترینان)1823–1892(کەڕەگو
ڕیشەیزمانەکاندیاردەکات،نەژادیمرۆڤدەباتەوەبۆئیندوئۆرۆپیوسامییەکان،
ئەوەشیبۆیەکالبۆتەوەکەزمانبوونەوەرێکیزیندووە.کەواتەبەبڕوایئەو:نە
زمان،خاک،بەرژەوەندیهاوبەشونەئاییننابنەهۆکاربۆدروستبوونینەتەوە
ومەرجیشنینبۆناسیونالیزمیلەکنهەرنەتەوەیەک،چونکەئەمانەناجێگیرنو

بەردەواموانلەگۆڕاندان.
زمانەکەی چەمکی لە ئاالنی مامۆستا خۆشمان الی زمانە، لەسەر قسەمان
خۆمانەوەدەڵێ:)زۆردەقەزمانوزاراوەدێنەبەرەوەکەلەکوردیوفارسیدا
هاوبەشن،گەرچیبڕێلەڕووناکبیرانمانیەکەندەردوودەڵێن:ئەوەفارسییە!ئەم
بۆچوونەتەقلیدییەلەزەبوونییەوەسەریهەڵداوە،ئەگیناهیچکاتێکوردینابێتە
المێژیفارسیوهەردووکیاندوولقیسەربەخۆیزمانەئێرانیەکاننوباشباش

کاریانلەیەکتریکردووە.()1(
لەڕۆژهەاڵتیناڤیندازمانەکانیفارسی،کوردی،ترکی،عیبری،عارەبی،سریانی

و...
بەدرێژاییپێکەوەبوونیانوهۆکاریجۆراوجۆریئابووریوئایینیوسیاسی
وجوگرافی،واپەیوەستبەیەکدییەوەبوون،کەسەدانوشەوزاراوەییەکتر
تایبەت تێپەڕینیڕۆژگاروکاریگەریفۆنەتیکی بە لەمالپەڕیوەتەئەوالوهەیانە
بەخۆیانوشەکانشێوەیتایبەتیزمانەکەیتریوەرگرتووەوبۆتەماڵلەسەر

زمانەکەیبەرامبەردا.
ئەوەیمەبەستمانەلێرەدالێکۆڵینەوەیەکیزانستیانەیە،سەبارەتبەزمانیترکی
کەزیاترلەپێنجسەدەیڕەبەقزمانیڕەسمیئیمپراتۆرییەتیعوسمانیبووەبەسەر
گشتئەوواڵتوئەتنیەجیاوازانەیلەبەشێکیئەوروپاوئاسیاداخستبوونیەژێر
دەسەاڵتیخۆیەوەوزمانەکەشیببووەزمانیبەڕێوەبردنوئابووریوهەتائایینی.



141 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

ئاوێتەبوونی لەزماندا، }گۆڕانکاری سەربەخۆ: بەشی سێ لە بریتییە لێکۆڵینەوەکە
لە وشەترکییەکانبەزمانانیدراوسێوە،ڕستێلەووشەوزاراوەترکیانەیکە

زمانەکانیعارەبیوفارسیوکوردیداجێیخۆیانکردۆتەوە(.
لە ڕۆژەاڵتییەکانە زمانە پسپۆڕی مامۆستای کە شحادە پڕۆفیسۆرحەسیب
زانکۆی)هلسنکی(،لەواڵتیفینالند،ئەملێکۆڵینەوەیەیکردووەووەکسیمنارێکیش
بۆقوتابیانیدیراساتیزمانەڕۆژهەاڵتیەکانیلەهاوینی2015پێشکەشکردووە)بۆ

زیاترلەکارەکانیبڕوانەماڵپەڕیتایبەتبەمپڕۆفیسۆرە(.
لەسۆنگەیباسەکەیداکەبەشی)ڕستێلەوشەوزاراوەترکیەکانمبەراورد
کردبەهەندێوشەوزاراوەیالیخۆمان،ئەوەمبۆدەرکەوتکەزوربەیئەو
بە ناوزمانیعارەبییەوە، وشەوزاراوان��ەیئەوتۆماریکردوونوپەڕیونەتە
لە فۆنەتیکەوە( و دەربڕین ڕووی )لە کەمتر جیاوازییەکی بە یان شێوە هەندێ
ناوزمانەکەیئێمەشدابەکارهاتوونیانئیستەشبەکاردێن.بۆیەهەرئەووشە
زمانەکەیخۆماندا. لەتەک بەراوردکردنیاندا لە بەکارهێنایەوە ئەوم زاراوانەی و
خوێنەریهێژادەبێئەوەبزانێکەئەمانەگشتشتێکنین،بەڵکودەیانوسەدان
ڕۆژانە کە هەن، تر نێزیکی دوورو دراوسێی زمانانی و ترکی زاراوەی وشەو
خاوەنە کە ک��راون، کوردی بە وا ڕۆژگ��ار تێپەڕینی بە بەاڵم دەهێنین، بەکاریان
ئەسڵییەکەیاننایانناسنەوە،یانهەندێکیانلەماناومەبەستەئەسڵییەکەیخۆیان
دەرچوونوئیستەبۆماناومەبەستیسەردەمەکەمانبەکاردێن.مامۆستاحەسەنی
تەتەوریژیان لەگەڵ }مانایهێندێوشە دەڵێ: ئەمەیدواییان لەبارەی قزڵجی
دەگۆڕێوبەرفراواندەبێت،وەکووشەی)هۆڵ(کەلەموکریانوناوچەیسەقز
بەئاغەلیانیجێگایمەڕوبزندەڵێن،ئەموشەیەوادیارەوشەیەکیئاریاییی
ئاریاییەکان، زمانە لە یەکێکە کە هەیە، ئینگلیسیشدا زمانی لە چونکە کۆنە، زۆر
لەکوردیداتەتەورینەکردووەوبەماناکەیخۆیماوەتەوە،بەاڵملەوزمانەدا
تەتەوریکردووەوئیستابەمانای)ساڵۆن(یانهۆدەیەکیگەورەیەلەخانوودا،

بەمماناتازەیەوەبۆئێمەهاتووە)2(.
بابەتەکەمانهەرلەسنووریزمانەوانیدایەوزانستیزاراوەشبەشیکیگرنگە
کاریان زانایان کە پڕاکتیکی زمانەوانی لقەکانی لە لقێکە زانستەش ئەم خۆ لێی،
بەپێی لەجۆرەکانکۆکنلەسەرئەوەیکەزاراوە ک��ردووەوبەجۆرێ لەسەر
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تێپەڕینیکات)زمن(هەرهەمانزاراوەیەکەبەپێیکاتوتایبەتمەندیبەکارهێنانیلە
بوارەکاندا)یانبازدانیبۆبوارێکینێزیکترلەخۆی(لەبرەودادەبێوگەشەدەکات.
کەقسەمانلەسەربەراوردکردنیوشەوزاراوەترکییەکانبێت،واچاکەتیالییەک
مێجەرشێخ خاوەنەکانیان: و زمانەکە تایەکی بخەینەسەرسەرە بێ کورتیش با
عەبدلوەحیدلەکتێبەکەیدادەڵێت:}دەمەوێئەوەڕوونبکەمەوەکەترکومەنگۆل

ومەگۆلسێڕەگەزیلەیەکترجیاوازن،نابێتێکەڵبەیەکتربکرێن.
لەنێوئەمدووانەیدواییدالەسونگەیڕەگەزوزمانوڕۆشنبیرییەوەجیاوازن،
هەرچەندەجیاوازییەکەششتێکیئەوتۆنییە...{)3(زمانیترکیدەچێتەوەسەرئەو
خێزانەزمانانەیلەشاخەکانی)ئاڵتا(یباکووریسیبریاوە،دەیانسەدەلەمەوبەر
داگەڕاونەتەخوارەوە،لێرەوەبەهۆیکۆچوکۆچبەریوهێرشوپەالمارەکانی
ترکەڕەوەندەکانئەوزمانانەلەدەشتاییوبیابانەکانیترکمانستانوخازستانو
ئۆزبەگستانوئازەربایجانوئاسیایگچکەوگەلێشوێنیدەوروبەریئەمواڵتانە
ڕەوەندبوون، خێلی و هۆز بنەچەیاندا لە }عوسمانێکان ڕاستیشدا لە باڵوبوونەوە.
کۆچەربەدویسەرچاوەیبژێویدا،کەواتەخاوەنیشارستانییەکیدامەزراونەبوون،
بەڵکوبەومیللەتانەوەکاریگەربوونکەبەناویانداتێدەپەڕین،یانداگیریاندەکردن،
مەگەرلەتوخموجۆریبەڕێوەبردندا،ئەگیناشێوازێکیدیاریشارستانیەتیانپێک
نەهێنابوو.{)4(خۆلەڕوویزمانەکەیانەوە:}کۆنترینئاسەوارێکیزمانەترکیکە
دۆزرابێتەوەلەودووگۆڕستانەدابووەکەدووبرا)بلجاکاغانوکۆلتجین(یتێدا
نێژراون،والەئۆرخۆیناوەوەیمەنگۆلیا،لەماوەیسااڵنی731و734زنووسراوە

وتاڕادەیەکیباشلەنووسینیئێرانیوئارامیدەچێت{)5(
کۆمەڵەیزمانەترکییەکانزیاترلەسیزمانیانلەخۆگرتووە،بەهۆیبەرفراوانی
دەسەاڵتیدەوڵەتیعوسمانییەوەوەکگوتمانزمانیترکیبەناوزۆرلەگەالنی
دەوروپشتداباڵوبۆوە،رۆژهەاڵتیئەوروپاوبەلکانودورگەیعارەبومیسرو
سەروویئافریقا.ئیدیزمانەکەشخۆیگەلێوشەوزاراوەیزمانیئەوگەالنەی
بوونەشکاریخۆیدەکردەسەرڕووک��اریڕێزمانیو ئاوێتە ئەم دیارە تێخزا.

گۆکردنوڤاوڵلەزمانەکەیاندا.
نووسینبەترکیدەچێتەوەبۆسەدەیهەشتیزایینی،لەسەردەمیعوسمانیاندا.
کە دەهات بەکار عارەبیەکان پیتە بوو، موسوڵمانان خەالفەی دەوڵەتی بەوپێیەی
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قورئانیپێنووسرابوونەوە،کەئەمخەالفەتەشلە1924دابەیەکجاریالبراکۆماری
ترکیایعلمانیجێیگرتەوە،دەستەاڵتیتازەوزمانزانانیترککەوتنەکارکردنبۆ
البردنیپیتەعارەبیەکانوگۆڕینیانبەپیتیالتینی}لەمارتی1926لەباکۆکۆنگرەی
تورکناسیبەسترا،مەسەلەیپەسەندکردنیئەلفبێتکەیالتینیبۆزمانەترکییەکان
وەکویەکێلەمەسەلەبنەڕەتەکانخرایەپێشچاو،لەمکۆنگرەیەدابڕێترکناسیبە
ناوبانگلەمەسەلەکەیانکۆڵییەوەوئەلفبێتکەیعارەبیوئەلفبێتکەیالتینییانبە
بااڵییەکترگرتولەگەڵیەکیانبەراوردکردنوگرنگیئەلفبێتکەیالتینییانبە

وردیروونکردەوەولەبەرچاوگرت.
لەیەکیتشرینیدووەمیساڵی1928دائەنجوومەنیمیللەتئەلفوبێیالتینی
پەسەندکردوچەندینکۆمەڵەشوەکو)کۆڕیزمان،کۆمەڵیوردکردنەوەیزمانی
تورکی(دانرانبۆکۆڵینەوەوکارکردنلەسەرهەمووالیەنێکیزمانیتورکی{)6(
یانی فۆنەتیکییە، ]زمانێکی کە دەبینرێ ئەوە ترکیدا زمانی دیارەکانی لەرواڵەتە
چۆنگۆدەکرێئاواشدەنووسرێ.وەکعارەبیئامرازیشوناس)ال(یتاریفی
تێدانییە.ڕەگەزی)نێرومێ(یتێداجیاناکرێتەوە.ئاوەڵناویشپێشناودەکەوێ.
شێوازیئاساییڕستەبریتییەلەنیهاد/بکەرئینجا)مفعول(ودوایی)فعل(کاریان
زۆر پاشگری دی��اردەی هەن. بزوێن و8 نەبزوێن پیتی 21 زمانەدا لەم . فرمان
پێوەدیارە،ئەمەشتامانایەکینوێیانجیاوازیانخاوەنێتیبداتەوشەکە[)7(بۆ
نموونەپاشگری)چی(بۆخاوەنکاریافرمانەکەوەک:کندرچی،مکتوبچی،سفرچی،
لەکەسەکەداوەک: .پاشگری)سز(بۆنەبوونیئەوسیفەتەیانخەسڵەتە چایچی
ئەدەبسز،ئەخالقسز،سالحسز.هەروا)خانە(پاشگرەبۆشوێنیئەوشتەیمەبەستە
وەک:ئەدەبخانە،پۆلیسخانە،خستەخانە.وەکسەرنجیشدەدرێئەمپاشگرانەبۆ
هەمانمەبەستومانائاوێتەبەزمانەدراوسێکانیانبوونوبەکاردێن،لەوانەزمانی

کوردی.وەرگێڕ
ڕاپەڕین، چ قوبادیدا، خانای بەمێرغوزاری گەشتێک ئاالنی: ئەحمەد ڕەئوفی )1

سلێمانی1979ل8
2(حەسەنقزڵجی:)هەوشاروهەشارگە(پاشکۆیڕۆژنامەیعێراق،ژ20تشرینی

یەکەم1973ل3
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3(مێجەڕشێخعەبدلوەحید:کوردەکانوواڵتیکوردەواری،و:ئەحمەدسەیید
عەلیبەرزنجی،چسەردەم،سلێمانی2017ل147

4(د.عاێمالدسوقی:ڕاڵستانەتحکم،الهاللمجلە،عتژکاری،سبتمبر2005ێ
92

5(پەراوێزی3،ل149
ئازەر لە تورکییەوە،گۆڕینی لەبارەیچاککردنیزمانی باراتئۆسمانۆف: )6
کوردی، دەستەی / عێراق زانیاری کۆڕی گۆڤاری مستەفا، شوکور بایجانییەوە:

بەرگیحەوت1980ل17
1931( مەالکەریم محەممەدی مامۆستا ڕەحمەتی لە زانیاریانەم وردە ئەم )7

-2017لەماڵیخۆیاندا،لە2015/4/23وەرگرت.


گۆڕانکاریلەزماندا:
و پەیدابوون سوننەتی لەگەڵ هەماهەنگییان بەپێی زیندووەکان زمانە گشت
گەشەکردنیاندادەگۆڕێن،ئەمەوەک)ماریۆبای(دەڵێ:ڕووکاریسروشتیزمانبە
جۆرێکەدووریدەخاتەوەلەچەقیزمانەکەخۆی،چونکەزمانمایلبەگۆڕانە،سا
ئیترئەمەبەمروریزەمانەبێیانشوێن،هەتائەوئاستەیکەتەوژمیگۆرانەکە

بەوهۆکارانەشڕاناگیرێنکەزمانەکەکێشدەکەنبۆناوەندەکەیخۆیان...
ئەمتایبەتمەندییەجیهانیەیزمانبنچینەیگشتگۆڕانکارییەکیزمانە}ماریۆ:

ڕسسعلماللغە.ت:ڕحمدمختارعمر،گرابلس/لیبیا1973ێ71{
بەتێپەڕینیکات ژیاندا لەتەک یەکە، لەگشتزماناندا متبوو ناوەڕۆکی هەروەها
دەگۆڕێ،جابەمپێیەئەوزمانەیتۆدیققەتیدەدەیتوپێیدەدوێیوانامێنێتەوە
بۆ )لەمەحسووسەوە بۆگشتە تایبەتەوە لە دەگ��ۆڕێ،ڕووک��ارەگشتییەکەشی و
موجەڕەد(،لەتاکەوەبۆکۆ.گشتئەمانەلەزماندارەنگدەدەنەوە،هەروەکچۆن
لەالیعارەبوشەی)عقل(بەمانای)ربگ(بووەودواییبووەبە)ڕدرک/فهم(.
زمانئامرازێکیبەهێزەبۆئاشکرابوونیناسنامەوپاراستنیی.بەریەککەوتنی

زمانەکان،یەکبەویتر،هۆکارێکیبنەڕەتییەبۆئەمگۆڕانکارییە.
زانایانشتەکانیاندابەشکردوەبەدیارونادیاریانشارراوە،نێرومێ،تاکو
کۆ.ئاخافتنیشبۆ:ناو،کردار،پیت،دەبێتبگوترێکەمەسەلەیئاڵۆزیزمانکە
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سەرنجیگەلێزمانناسانیڕاکێشاوەبۆالیخۆیشتێکیڕێژەییەولەبنچینەوە
لە ئاڵۆزی و ناڕەحەتی نموونە: بۆ هەر فێرخوازەکەوە، ناسنامەی بە پەیوەستە
لە وەک گرانترە و ق��ورس ئینگلیزەوە کەسێکی الی بە عیبریدا زمانی فێربوونی
کەسێکیعارەبزمان،ئەمدووزمانەئامۆزاییەکترن)ئەمەشدەشێبۆهەردوو

زمانیکوردیوفارسیبگوترێ–وەرگێڕ(.
هەمیشە کە خۆیەتی، م��رۆڤ سروشتی زماندا لە گۆڕانکاری بۆ دی هۆیەکی
ئاشکرایە ئەوەی هەمانکاتدا لە وپەرەسەندنە، گۆڕان و پێشەوەچوون تی عەزرە
زانیاریزمان( )ئەندامانیکۆڕی ئەوانەیخەمخۆریزمانەکاننوەک کەزوربەی
مکوڕنلەسەرئەوەیبەهەرشێوەیەکبێت،ڕەوڕەوەیئەوگۆڕانەڕاگرن،بەاڵم
لەمڕووەوە بزاوتندایە، لە نا،هەمیشە یان بمانەوێ زمانەسروشتییەکەیمرۆڤ،
زمانەکانوەکبووەیەکیزیندوون،الیەنیبیناوپێکهاتنوالیەنیداڕوخانیشیان

لەخۆیانگرتووە.
بزاوتنەکەی چونکە نابینێ، خۆیەوە بە ئارامگرتن و ئۆقرەیە بێ مرۆڤ زمانی

بەردەوامە.
لە بیستدا یەکەمیسەدەی نیوەی و نۆزدە لەسەدەی بابەتانەیسەرەوە ئەم
بەراییلێکۆڵینەوەکانیشارەزایانوزمانناسانەوەبوون.تەنیالێکۆڵینەوەکانیدە
سااڵنیئەمدواییەئەنجامیپەسەندیانلەمڕووکارەبەدەستهێناوە،بەکورتیش
بریتییەلە:کێوالەپشتگۆڕانەکەوەیە؟ئەمگۆڕانەبۆڕوودەدات؟گۆڕانەکەچۆن

دەبێت؟
جێیگوتنەئەمگۆڕانکارییەسستە،بەشێوەیەکەزۆرلەووشانەیکەبەکاردێن
جوانیوڕەونەقیخۆیانلەدەستدەدەن،جگەلەوەیهێزوتواناشیاننامێنێت.
لەواقیعدائەمزمانانەمادەمقسەیانپێدەکرێوبەکاردێن،لەئەنجامیئەمجۆرە
بە )تدریجی(ن، بەدەم دەم و بچووک زۆری بە گۆڕانەکان بەردەوامانەن، گۆڕانە
و دوور یەکی ماوە لە و گۆڕانانە لەم کۆمەڵێ ناکات، پێ هەستی مرۆڤ جۆرێ
درێژیچەندسەدەیەکدائینجادیاردەدەنووەدەردەکەون.بۆنموونەلەئینگلیزیدا
)زمانیشکسپیر(خوێنەریئەمڕۆبەالیەوەقورسەوبەگرانلێیحاڵیدەبێ،بەاڵم
زمانی)سۆشەر(وەکچاوەزاریئەووایە.ڕۆژێلەڕۆژانئەمزمانیئینگلیزییە
هەروەکروسیوالتینیوئاڵمانیوعارەبیزمانێکیگەردانکراویشیکراوەبووە،
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دەکرێ عارەبیدا زمانی لە بۆنموونە: سامییەکان،عیبری زمانە لە زۆر وەک ئەمە
ئاماژەبۆزمانیقورئانیپیرۆزوئەدەبیجاهیلیبکەین،لەعیبریشدابۆ)پەیمانی
کۆن/العهدالقدیم(،جائیتربەمجۆرەقیاسبکەلەسەرزمانوڕۆشنبیرییەکانیتری

گەالنونەتەوەکانیجیهان.
هۆکاریئەمگۆڕانەوئەوڕێگەزۆرانەیکەدەچنەوەسەریزۆرن،وەککارلێکی
یانخواستنیوشە،گشتزمانەسروشتییەکانی تر.وەرگرتن دەرەکیزمانەکانی
بەشەربەردەواموشەلەیەکتروەردەگرنیاندەیخوازن،بەاڵمبەپلەیجیاوازو
بەهۆکاریدیارکراوەوە،ئەمەشبەزاراوەی)وشەیغەوارە/دخیل(ناودەبرێ
کەلەگشتزمانێکداهەیەوژمارەوقەبارەشیانلەسەرچەندهۆکارێکیمێژوویی
لە ئینگلیزی تێبینیدەکرێزمانی بەندە،بۆنموونەوەک وسیاسیوڕۆشنبیری
بواری لە بەتایبەت ن��اوی، پەڕیوەتە عارەبی زاراوەی و وشە هەن��دی ئیسپانیەوە
زانستدا،هەروالەبواریمۆسیقادائینگلیزیوزۆرزمانیترگەلێوشەوزاراوەیان

لەئیتالیاییەوەوەرگرتووە.
لەمڕۆشداسەرنجدەدرێکەژمارەیەکیزۆریوشەیغەوارەلەفرانساییدا
نێوەندیزمانەوانیو دیاردەیەهەندێ ئەم بەجۆرێ بووندایە، لەزۆر ب��ەردەوام

ڕۆشنبیریفرانساییتووشیپەژارەودوودڵیکردووە.
لەسەدەکانیناڤینداهەردووزمانەالتینیویۆنانییەکالسیەکەپێگەیەکیبااڵیانلە
لێکۆڵینەوەزانستیەکانداهەبووە،بەشێوەیەکلەسەردەمیرێنێسانسەوەلەئەوروپادا
کاریانکردەسەرفەرهەنگیزمانەکانیدی،ئینگلیزەکانزاراوەگەلێکیزۆریانلەم

دووزمانەوەخواستولەڕێیزمانیفرانساییەوەدیسانگەڕایەوە،وەک:
Philolog, ک������ۆری س�����ەر ب����ۆ چ��ی��ن��ی زم����ان����ی ک���ارت���ێ���ک���ردن���ی دی����س����ان
psychology,sociology,Biology,Philosophyیوژاپۆنیوڤیەتنامی،بە
ژمارەیەکیهێجگارزۆرلەوشەوزاراوەبەدرێژاییسەدەکانیڕابردوو،کەچی

چینیەکانشتێکیئەوتۆیانلەوانەوەنەخواستووە.
بەکورتیدەکرێتوەکشتێبە)یەقینەوە(بگوترێکەزمانێکنییەبەبێ)وەرگرتن
وخواستن(ێکەباسبکرێت.کارتێکردنیفەرهەنگی/معجمیعارەبیبۆسەرزمانی
موسوڵمانانیوەکفارسوترکوکوردوئۆردوو....گەلێزۆرەوالیهەمووانیش
ئاشکرایە،کارتێکردنیلەمچەشنەشدەکرێلەعیبریسەدەکانیناڤیندادەستنیشان
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بابەتگەلیفەلسەفە بە بیەوەکراون،سەبارەت لەعارە لەوتەرجەمانەیکە بکرێ،
چیدی نەبێ وشەیەک سەد چەند جگەلە نموونە بۆ ئەلبانی زمانی زانستەکان. و
نەخواستووە،کەچینێزیکەینیوەیفەرهەنگیئینگلیزیئەسڵەکەیبیانیودەرەکییە.
لەوانەیەهەندێخوێنەرسەرسامبنلەوەیبڕیارمانوابێکەلەواقیعدادیاردەی
خواستنشتێکیزەروورینییە،بۆزمانێکچونکەگەنجینەیتایبەتی،هەرزمانێک
بەاڵم بکات، چ��ارەی و ببێ دەربڕینیخۆی تازە هەرشتێکی بۆ دەتوانێ خۆیدا لە
سەرەڕایئەمەشخواستنەفەرهەنگیەکەلەنێوزمانەکانداولەگشتسەردەمێکدا
هەردەبێوبەریتمێکیئاشکراوبەئازادی.ئەمەسەیرنیە،زوربەیفەرهەنگوەک
لیستێکیوشەوزاراوەیسەربەخۆیە،جائەمخواستنەبەرامبەریلەبەرئاسانییەکەی
ڕوودەدات،لەچاوکاریگەڕانوپشکنینبۆدۆزینەوەیوشەیگونجاوبۆشتوبیر
وبیرۆکەومانایتازەیوەک:تەلیفۆن،ڕادیۆ،سیترینج،ڤیدیۆ،کامپیوتەر،ئینتەرنێت،
مۆبایل،دیسک،سیدی،فلۆپی،فالشوتد،خۆنابێتئەوەشببوێرینکەخواستنی
وشەیەکیحازروئامادەکراولەزمانێکیبیانییەوەگەلێئاسانترەلەوەیهەوڵبدەی

تاوشەیەکیپڕاوپڕیبەرامبەریبۆدەدۆزیتەوەیاندەیتاشیت.
جێیباسەکەلێکۆڵینەوەیەکیبابەتیانە)خواستنووشەیغەوارە(لەزمانێک،
ڕاڤەکردنیمێژوویئەوڕۆشنبیرییەیلێدەکەوێتەوەکەوشەکانیلێوەوەرگیراون،
هەروائەوەشڕوونەکەملمالنێلەنێوانوشەڕەسەنەکانوغەوارەکاندالەهەر
ئەوانەی زەمەن مرووری بە نایە، کۆتایی و سروشتییە شتێکی ئادەمیدا زمانێکی
خواستراووغەوارەنوابەزمانەکەوەلەحیمدەبن،تادەبنەبەشێکلەپێکهاتەیئەو

زمانەیوەریگرتوون.
ڕۆشنبیرییەکی و پێگە خ��اوەن زمانی پێنج بۆ ئاماژە هەن زمانناس هەن��دی
دەوڵەمەنددەکەن:چینیکالسیک،سانسکرێتی،یۆنانی،التینیوعارەبی.لەدوای

ئەمانەشعیبریوفرانساییبەپلەیدووەمدێن.بڕوانە:
Edward Sapir ,Language . An Introduction to the study of(

speech.NewYork
194P,1949

خواستنیفەرهەنگیLoantranslationکەبەکورتی)وەرگێڕانێکیحەرفی(ی
زاراوەووشەیئەوزمانەبیانیەیەکەلێیەوەوەرگیراوەبۆسەرزمانەکەیخۆی،
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یانبەکارهێنانیقاڵبێکیبیانی،بەاڵمبەبەرگێکیخۆماڵیەوە،وەکوەرگێڕانیئەم
زاراوەئاڵمانیەKindergartenکەالیعارەببووەبە)روچە/ریاچڕلڕگفال(و
هەمانئەمناوەلەزمانەکانیتریشدا)بەکاریگەریعارەبیەکەشالیکوردیشبۆتە
–رەوزەیانباخچەیمنااڵن–وەرگێڕ(لەمبەشەبچووکەدازمانیئاڵمانیبووە
مۆدێل،چونکەبۆیەکەمجارئەمدامەزراوەپەروەردەییەیانلەساڵی1831لەالیەن
تریش زمانەکانی زمانەکەیانەوە، کەوتە و داهێناوە ئاڵمانیەوە ی فۆبلی( )فردریک

لێیانەوەخواست.
ئەمگۆڕانکاریەیناوزمانلەئەنجامیخواستنووشەیغەوارەوەالیەنیتریشی
هابەدەمەوەودەیگرێتەوە،الیەنیفۆنۆلۆژیوڕێزمانی/نحوی،بەاڵمئەمەیان
لەسیستمی وشێواندنێ تێکدان هۆیجۆرە دەبێتە و ئاڵۆزە سنووردارە،چونکە
زمانیی)النڤاماللغوی(ئەمجۆرەکاریگەریەپێویستیبەکۆڵینەوەوپشکنینێکیزیاترە.
لەالیەکیترەوەلەزمانداگۆڕانکاریناوەکیشمانهەیەکەلقەجیاوازەکانیزمانەکە
دەگرێتەوە،فۆنۆلۆژیا)بونیادیدەنگییزمان(بۆنموونەسەرنجبدەلەودەنگانەی
)الفێحی ناوخەڵکدان باوی ئاخاوتنی لە ئەوانەشی نووسینداهەیەو لەزمانی کە
کاریگەریەکی قیاسکردن و بەراورد بە جا . فەرهەنگ و ڕێزمان هەروا والعامیە(،
ئاشکرادەبینرێ،سادەتریننموونەیئەمگۆڕانەبریتییەلەپەیدابوونیوشەیتازە
ودیارنەمانیهەندێکیتر،ئەمدیاردەیەشلەماوەیدەیانیانسەدانساڵداروو
دەدات،هەڵکشانوداکشانێکلەزمانەکانیمرۆڤداڕودەدات،لەقۆناغێکبۆئەویدی
وشەوزاراوەینوێلەکەرەستەیکۆندادەڕێژرێتەوە،ماناومەبەستلەوشەکان
دەگۆڕێن.بۆزیاترلەمەبڕوانە}الزعبی،ڕمنەێالح:فیعلمڕلڕێواتالمقارن،التغییر
التڕریخیفیاللغەالعربیەواللغاتالسامیە.ڕلڕردن–اربد.دارڕلکتابڕلپقافی

}2008
***

)لەسەرئەوزانیاریانەیسەرەوەوبەپێیلێکدانەوەکانیکۆڵەر،رستێوشەو
زاراوەیترکیداناوەکەئاوێتەبوونبەزمانیعارەبیوهەندێزمانانیدەوروبەر،
تائیستەشزۆریانبەکاردێنیانماناومەبەستلێیانبەتێپەڕینیسەردەمەکان
گۆڕاون.ئێمەوامانبەباشترزانیتەنیائەووشەوزاراوان��ەیلەزمانیکوردیدا

بەکارهاتوونیانبەکاردێنبیانخەینەکۆتاییلێکۆڵینەوەکە–وەرگێڕ(.
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ئیختیار:بەسااڵچوو،پیر
ئەدەبسز:بێڕەوشت،بێپۆ

ئەدەبخانە:پێشئاو،ئاودەست،تەوالێت
ئەرسەالن:ڕێالن،شێر/فارسییە

ئەرنائوت:ئەلبانی
ئەرنائوتی:سیفەیەبۆجۆرەبیبەرێکیسەوز.

ئەروانە:قەرەوانە،تەشتیگەورە)بۆجلشتنوشتیتریش(
ئستمارە:نموونەبۆپڕکردنەوەیزانیاری،ئیستیمارە،فۆڕم

ئوستا:وەستا،شارەزا،شۆفێر
ئاغا:الیف��ارس)ئ��اق��ا(،ب��اوک،مامیگ��ەورەب��راگ��ەورە،گ��ەورەی��ەک��یخ��اوەن

دەستەاڵتدار
ئەوروپایی پوشاکی ئەوروپایی ڕۆشنبیریەکی خ��اوەن یەکی گ��ەورە ئەفەندم:

بپۆشێ/وشەیەکییۆنانییە.
ئیکدیش،کدش:ئەسپ

ئەڵماز:ئەڵماس
ئالوس،ئالوسی:پلەیەکیسەربازی،سەرکردەیدەهەزارسەربازیئینکیشاری

لەسەردەمیسوڵتانئۆرخان.
ئۆدە:هۆدە،ژوور،دیو

ئوزی،قوزی:گۆشتیبەرخ
و بەفێڵ ناشەرعی، دەسکەوتێکی هەوان��ت��ە، فێڵباز، ئەوەنتە، ئۆنتەچی: ئۆنتە،

خەڵەتاندن.
لەوەوە ئەفیون ناوی دەچێنرێ، لێ ئەفیونی ڕوەکی ترکیایە شارێکی ئەفیون:

هاتووە.
ئۆیە:شریتێکیانتیلماسکێکیچنراوینەخشێنراو.

ئەیوان:هەیوان،بالکۆن/فارسیە.
بابوج:پاپووچ،پێاڵوێلەحەریرونەخشێنراوبەئاڵتوونبۆئافرەت/فارسیە

باپوڕ:پاپۆڕ،کەشتییانشەمەنەفەرێبەهەڵمبجووڵێ.
باغە:ماددەیەکیڕەقیشەففافە،لەنێوانشووشەوپالستیکدایە.
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باشکاتب:سەرۆکینووسەرانلەفەرمانگەکاندا.
باڵتو:پاڵتۆ،قاپووت

برواز:پەرواز،چوارچێوەیتابلۆیانوێنە.
برتیل:بەرتیل،ڕەشوە،دەمچەورکردنتاکارێکتبەناهەقیاناڕەوابۆبکات.

برغل:ساوەر
پاوانەو ئاڵتوونی ئەڵقەیەکی بەمانای: لەوێ و فارسیە / تر باش برنجی:چاک،

بازنیپێدەڕازێننەوە.
بسترمە:باستورمە/لەپاستیرمەیفارسیەوە.گۆشتیوشککراوبەداوودەرمانەوە.
بشناق،بوشناق:بۆشناخ،کەسێکیقۆزوجوانخاس/ئەسڵەکەی:بەخەڵکی)سالڤی

)و)بۆسنە(یاندەگوت.
بقچە،بغچە:بوخچە/فارسیە،جلوکەلوپەلیپوشاکیبووکیتیدادەپێچرایەوە.
بقشیش:بەخشیش،پاداشت،موسافیرلەئوتێلداشتێپارەیدەدابەخزمەتگوزارەکە

/فارسییە.
بقالوە:پاقالوە.

حەکیم زان��ا، مانای فارسیە / وەج��اخ��زادە کەسێکی بۆ نازناوە بیە: بیگ، بگ،
دەبەخشێ.

بلتجی،بلتجی:بەڵتەچی،پاسەوانێکیتەوربەدەست،بەگشتی)پیاوخراپ(دەگرێتەوە.
بلتە:مشار،تەور

بلکی:بەڵکی،بەڵکو،بەشکم،بەمانای)واچاوەڕواندەکرێ،ئەگەریئەوەهەیە(
بنفسج:ناوەبۆگوڵێک،بۆنێکیخۆش.

بهارات:داوودەرمانیچێشت)ئاڵەتزەردەچەوەزیرەو...(
بهلوان،بهلوی،فهلوی:پاڵەوان،قارەمان،ئازا/فارسیە

بوش:بۆش،بەتاڵ،بێناوەڕۆک
بودرو:بۆدرە،لیستیمووچە،تاساالنێکلەمەوبەرالیخۆمان)بۆدرە(بەکار

دەهاتبۆلیستیمووچە.
ئوباش:تێکەڵەیەیانهەمەچیزەیەلەپیاوخراپوڕێگروتاوانباروچەقۆکێشو

دزوجەردەو....
پول:پوولیپۆستە.
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بویاغ:بۆیەیڕەنگکردن
بیجاما:شەرواڵیانپووشاکینوستن/فارسیە)باجاما(یە

تاوە:دەفرێبۆسوورکردنەوەیخواردن
تتن:تووتن

تخت:تەختەینوستن،چارپالەتەختە.
تمبل،تنبل:تەممەڵوسستولەشبەدۆشاو.

چاویش،شاویش:دەرگەوان،چاوەش،پلەیەکیسەربازیبووە.
شرشف،چرچف:چەرچەف،متیل.

چلبی،شلبی،چەلەبی،نازناوەبۆکەسێکیخاوەنچاکەوچاکەخواز.
خواجە،گەورە،مەزن،گەورەیجووەکان،بۆبیانیەکانیشبەکاردەهات.

جمرک،کمرک:گومرگ،ڕەسموباجیکااڵوکەلوپەلیهاوردە.
جورە:گەورە،چاڵ،خەرەند
جوقە:جەوقە،تیپێکیمۆسیقا

عارەبی لێکدراوە وشەیەکی / خۆراک ئازووقەو وەزی��ری خەزنەدار، خازندار:
وفارسیە:بەرپرسیگەنجینە

دەبوو بدرایە مەرگی ئەوەیسزای زیاتر، 70سم تێاڵیەکە قازیق: لە خازوق،
لەسەریدانیشێتادەمرێ.

خاشوقە:خاشووگە،کەوچکیچێشتخواردن.
خانم،هانم:خاتون/فارسییە

خربشە:خەربەشە،شقلیوپقلی،نووسینێکیتێکەڵوپێکەڵنەخوێنریتەوە.
خرج:خورج،جەواڵ،لەموویئاژەڵدروستدەکرێوشتیتێدەکرێ.

خورشید:خۆر،هەتاو/فارسییە
دادا:دادە،مێردمنداڵ.لەکوردیدابەخوشکیگەورەدەگوترێ.

دایە:لەلە،دایەن.لەکوردیدا)دایک(دەگەیەنێ.
دد،ددە:گیاندارێکیدڕندەعوسمانیانمناڵیانپێدەترسان/فارسیە

دزینە:دەرزەن،دەستەیەکیدووازدەدانەیی.
دستور:دەستوور،ڕێگەدانبەکردنیکارێک
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دفتر:دەفتەر،تیانووسبۆتۆمارکردنیزانیاری.
دندرمە،دۆڵدرمە:دۆندرمە.

دوغری:دۆغری،ڕاستگۆ،راستوبێپێچوپەنا.
دوالب:تایەیئوتۆمبیل،دۆاڵببۆهەڵگرتنیکەلوپەلیناوماڵ.

دونم:دۆنم،زەویەکیهەزارمەتردووجا،لەئەسڵدابۆزەویەکبووەکەپانیەکەی
ڕۆژەجوتێکبوایە.

رف:ڕەففە،تەختەیەبەدیوارەوەبۆدانانیشتلەسەری.
رواق،ڕەواق،بەشێکەلەساختمانێکبۆدانیشتن،

و ک��ش��ان ت��وان��ای پێچاوپێچ سەختی تەلێکی زەم��ب��ەل��ەک، ت����ەرازوو، زن��ب��رک:
خاوبوونەوەیهەبێ.

داوودەرم���ان. قیمەو لە دەئاخنرێ ئ��اژەڵ ڕیخۆڵەی باسترمە، سنجوق، سجق:
لەکوردیدا:شیرینیەکەلەکاکڵەگوێزودۆشاویترێبەدەزوویەکەوە.

سنجق،ێنجق:ئااڵ،پەرچەم،بەیداخ.دواییمەبەستیوشەکە)یەکەیەکیئیداری(
شیدەگرتەوە.

کەسێکی وعارەبیدا: لەکوردی . بەتاڵ ئیش، بێ بێکارە، سەرسەری، سرسری:
خراپوشەڕانگێزوئاژاوەچی.

سقالە:ئەسکەلە،تەختەیەکەلەبیناسازیدابەناکانبەکاریدێنن.
ڕسکلە:ئەسکەلە،بەندەر،مینا/ئیتالییە
سکتر،سیکتر:دەمتداخە،بێدەنکبە.

شربچی،شوربچی:ئەوەیخواردنیدەدایەسەربازەکان.
شوربە:شۆربا،چێشتێکیشلوڕوون،)سوپ(بەقەولیئیستا!

شیشبیش:شەشوپێنج.
ێاغسلیم:پارەیەکیوردەیدەملیمی.الیخۆمان:ساغوسەلیمبۆ)تەندروستی

باشیانسەالمەت(ە
ێاکو،ساکو:چاکەت

گابو:تاپۆ،بڕوانامەیفرۆشتن،تۆمارکردنیخانوووبەرەبەڕەسمی.
گابور:تابوور،ڕیزێسەربازی800–1000کەسیپیادە.



153 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

گاسە،تاس،جامێکیمسبۆئاوخواردنەوە/یۆنانیە.
گازە،تازە:کارێ،شتێدەمودەستبووبێ.

گشت:تەشت
گقم:تاقم،تاقمیددان،دەستەیشتێیاکەسانێکیلەیەکچوو.

گوای،توای:تاوە،جۆرێکەلەقاپوقاچاغیناوماڵ.
گوز:تۆز،غوبار

عفارم:ئافەرم،بۆهاندانودەستخۆشی.
عنبر،انبر:عەمار،گەنجینەیگەنمودانەوێڵە.

اربە،عربە:ماشین،ئوتۆمبیل
کفتە:جۆرەخواردنێکە

کفکر:کەوگیر،کەوچکێکیگەورەیکونکون.
کلبجە،کلبچە:کەلەپچە،بۆدەستبەستنەوەیتاوانبار.

کندرە،قندرە:قۆنەرە،پێاڵویچەرمیپاژنەدار.
فانوس:فانۆس،چرایدەستگێڕ.

فرمان:خواستوفرمانێکیسوڵتانی.
قازان:مەنجەڵێکیگەورە

قشلە،قیشلق:بیمارخانە،هەروابۆ:قەاڵیسەربازیش.
قورمە:قاورمە،گۆشتوپیازبەچەوریەکەیخۆیسووردەکرێتەوەوهەڵدەگیرێ.

قوزی:قۆزی،گۆشتیبەرخ.
کار:کارژۆلە،بێچوویبزنیتازەلەدلیکبوو.

کبوت:قاپووت،پاڵتۆ
کرخانە:کارخانە،ماڵێلەشفرۆشیتێدابکرێ.

کرخانچی:خاوەنماڵیڕابواردن،گەوواد،بۆجنێووسووکایەتیشبەکاردێ.
دیساندواییالیعارەبوکوردمەبەستلێیگۆڕابۆ)کارگە،معمل،مێنع(

جمرک،گمرگ:گومرگ.
کنافە:کەننافە،جۆرێلەشیرینیلەئیشیهەویر.

مازا:مەزە،زەاڵتەوخواردنیترلەتەکخواردنەوەکهولیەکاندادەخورێ.
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ماسورە:لوولە،ماسوورەیتفەنگ
نوبتچی:نۆبەچی،کەسێکاتیکارەکەیهاتبێ،پاسەوان،ئێشکچی.

هوارە،گوارە:غەوارە،ئەوسەربازانەیکاتیشەڕدەنێررێنبۆچاووڕاو)استطالع(
یدوژمن.

یاز:دەنووسێ
یازچی،یازەچی:نووسەرلەفەرمانگەدا.

یافگە،الفیتە:ئااڵ،پارچەقوماشێکەلەسەریدەنووسرێ.
یادە،یاخە:یەخەیکراسوچاکەتوپاڵتۆو....

یخنی،یغنی:پیازیکواڵوبۆچێشت،کوردبە)شۆربایکنگر(دەڵێ.
یوالش،یولداش:هاوڕێ،هاوجووت.



زمانلەشەڕی
بەرگریلەناسنامەدا

قادروریا
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ئاماژە
لە کە زم��ان״ە ناسنامەوسەنگەری ״شەڕی کتێبم نوێترین پێشەکیی وت��ارە، ئەم 
مانگیمایئەمساڵداچاپوباڵوبۆوە.لەمکتێبەداکۆمەڵێکتوێژینەوە،وتاروبابەت
هەنکەتەوەریسەرەکییبەشێکیبەرچاویانگرنگییبایەخدانبەزمانلەخەباتی
ناسنامەخوازیوناسنامەپارێزیدایە.زۆربەیئەموتاروبابەتانەملەمچەندساڵەی
دواییدا،نووسیونوئامادەمکردوونوبەشیزۆریشیانلەگۆڤاروڕۆژنامەوماڵپەڕە
کوردییەکانداباڵوبوونەوە.بەاڵمبەپێویستمزانیلەدووتوێیکتێبێکداکۆیانبکەمەوە،
بۆئەوەیکەسانێککەحەزبەخوێندنەوەوبەدواداچوونیئەمجۆرەباسەدەکەن،
دەمەوێ هەروەها بگەڕێن. دوایاندا بە ماڵپەڕدا و باڵوکراوە ئەو یا لەم نەبن ناچار
هاسانکارییەکمکردبێبۆکەسانێککەهێشتابەگەڕانینێوماڵپەرەکانوخوێندنەوەی

بابەتیئەلکترۆنیڕانەهاتوون.
نەتەوەیەکهان فاکتەرەکە نیشتمان،زمانگرنگترین یا بڕوایەدامدوایخاک لەو
دەدابۆمانەوەیخۆی،بیپارێزێوبەرگرییلێبکا.هەرواکەئەگەرخاکونیشتمان
لەنەتەوەیەکداگیربکرێنوئەونەتەوەیەتووشیهەڵقەنرانوئاوارەییلەسەرزەویی
خۆیبێ،زۆرزەحمەتەنەتەوەبوونیخۆیبۆبپارێزرێ،ئەگەرزمانیشلەنەتەوەیەک
بستێنرێتەوە،بەرەبەرەناسنامەینەتەوەییخۆیلەدەستدەداولەزمانونەتەوەیەکی
دیکەدادەتوێتەوە.لەوناوچەیەیئێمەیکوردیلێدەژین،جیاوازییڕەگەزیوڕەنگی
پێستوقژینەتەوەکانئەوەندەدیاروبەرچاونین.واتەلەمڕوویەوەسنوورێکیتۆخ
وپڕڕەنگلەنێوانماندانییە.هەروەهالەڕوویدینوئایینیشەوەکوردونەتەوەکانی
دەوروبەرمانبەتایبەتینەتەوەزاڵەکان،بەزۆریموسوڵمانن.لەڕوویکولتووریشەوە،
نێوانماندا لە وێکچوون کاریگەری، لێکوەرگرتنی و پێکەوەژیان ساڵ سەدان هۆی بە
زۆرە.نیشتمانەدابەشکراووپارچەپارچەکراوەکەشمان،ڕاستەلەسەربەشێکیزۆری،
خاوەنەڕاستەقینەکەیواتەنەتەوەیکورددەژی،بەاڵمژینێکیبندەستانەیهەیە.ژینێکی
بێبەشلەکیانودەسەاڵتینەتەوەییوتێکەڵبەهەوڵێکیهەمەالیەنەیداگیرکەرانبۆ
سڕینەوەوتواندنەوەمان.ئەونەتەوەودەوڵەتانەیکوردستانیانبەسەرخۆیاندادابەش
زمانەکەی لە الیەنە هەمە پشتیوانیی و زاڵکردن و فەرمیکردن بە ڕێگەی لە ک��ردوە،
فێرکردن، و پ��ەروەردە ڕێگەیسیستەمی لە کوردی زمانی بە تەنگهەڵچنین و خۆیان
کردوە. دروست کوردی زمانی سەر بۆ مەترسییان زۆرترین هتد، و ڕاگەیەنەکانیان
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ئێمەیکوردوەکنەتەوەیەکبەخاکەکەمانوزمانەکەمانلە״ئەوانیتر״جیادەکرێینەوە.
ئەگەر نییە، ئێمە کەهی دەوڵەت-نەتەوەیەک بە لکێنراو و داگیرکراو لەسەرخاکێکی
نەتوانینزمانەکەشمانبپارێزین،بەکامفاکتەروبەکامەناسنامە،دەتوانینخۆمانلە
وانیدیکەبەجیاوازبزانین؟چۆندەتوانینبەرگەیهرووژمیهەمەالیەنەیانبگرین؟

و نەتەوەیی ناسنامەی لە بەرگری بۆ چەکێک وەک دەبێ زمان ڕوانگەیەوە، لەم
زمانی و نەتەوەیی سڕینەوەی و سەرکوت بەرامبەر ڕاوەستان بۆ سەنگەرێک وەک
بەکاربهێنرێ.بەخۆشییەوەئەمتێگەیشتنەلەبارەیگرنگیدانبەزمانلەڕۆژهەاڵتی
کوردستانجێگایخۆیکردۆتەوەوئەوەبۆچەندینساڵدەچێبزووتنەوەیەکیڕوو
لەگەشەیکولتووریکەداوایبەفەرمیناسینیزمانیکوردیوخوێندنبەوزمانە
هەڵداوە. سەری کوردستان پارێزگەکانی هەموو لە داواکانییەتی، پێشەوەی ڕیزی لە
ئەوبزووتنەوەیەفێرکردنیخۆبەخشانەیخوێندنەوەونووسینبەزمانیکوردیبە
لەسەرمندااڵنیانو ناویکوردی دانانی بنەماڵەکانبۆ هۆگرانیئەوزمانە،هاندانی
دەربڕین ناڕەزایەتی بنەماڵە، دەرەوەی و بنەماڵە نێو لە دایکیان زمانی بە قسەکردن
بەرامبەرداسەپانیناویناکوردیلەسەرشوێنیژیانوکاریدانیشتوانیکوردستان،
کۆکردنەوەیئەدەبیاتیزارەکی،ئامادەکردنیفەرهەنگیوشەیزمانیکوردیلەبواری
جیاوازدا،بوارڕەخساندنبۆباڵوبوونەوەیدەقیشێعریوئەدەبیاتیکوردیلەتۆڕە
بارەی لە زانستی توێژینەوەی بۆ توێژەران و زمانەوانان هاندانی کۆمەاڵیەتییەکان،
دیالێکتوبنزارەکانیزمانیکوردی،بایەخدانبەهەبوونیچاپەمەنیبەزمانیکوردی

ودەیانجۆربەرنامەوچاالکییدیکەیلەخۆگرتوە.
زۆرلەپێشەنگانوبەشدارانیچاالکوکاریگەریئەوبزووتنەوەیە،سەبارەتبە
لەالیەن پیرۆزەکانیان، ئامانجە لەسەر بەردەوامی و پێداگری و بەنرخەکانیان هەوڵە
بەرەوڕوویڕێگری،کێشەو ئێران ڕێژیمی ئەمنیەتیوسەرکوتکەرەکانی دامودەزگا
گرتنوچوونەبەندیخانەبوونەوە.ئەوبزووتنەوەکولتوورییەلەگەڵئەوەیهێشتابە
ئامانجەسەرەکیوبنەڕەتییەکانینەگەیشتوە،بەاڵمتائێرەتوانیوێتیڕۆڵیبەرچاوی
گیانی بەرزڕاگرتنی و، نەتەوەیی وشیاریی و زمانی وشیاریی پەرەپێدانی لە هەبێ

ناسنامەخوازیوناسنامەپارێزیلەنێوتاکەکانیڕۆژهەاڵتیکوردستاندا.
و کوردستان ڕۆژهەاڵتی ناسنامەپارێزی و ناسنامەخواز کولتووریی بزووتنەوەی
ڕێکخراوە و حیزب کە کوردستان ڕۆژهەاڵتی شۆڕشگێڕی و سیاسی بزووتنەوەی
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بزووتنەوە نین. بێگانە و نامۆ لێک دەک��ەن، ڕێبەریی و نوێنەرایەتی سیاسییەکان
سیاسیوشۆڕشگێڕییەکە،بەتایبەتیحیزبیدیموکراتیکوردستانلەڕۆژیهەوەڵی
مافی داوای بووە، کوردستان خەڵکی نەتەوەییەکانی داخوازە هەڵگری دامەزرانییەوە،
ناسینی ڕەسمی بە و ک��ردووە ئێرانی لە ک��ورد نەتەوەی بۆ چارەنووس دیارکردنی
زمانیکوردیوقبووڵکردنیوەکزمانیئیداریوخوێندنلەکوردستان،یەکلەداوا
هەمیشەییەکانیبووە.ئەمبزووتنەوەیە،بەدرێژاییچەندیندەیەیڕابردوو،لەڕووی
ناسنامەی فاکتەرەکانی لەگرنگترین بەزمانوەکیەک گرنگیدانیخەڵکیڕۆژهەاڵت
نەتەوەییان،کاریگەرییخۆیداناوە.ئەوەندەیبۆشیگونجاوبێت،پشتیوانیلەجموجۆڵ

وتێکۆشانبەئامانجیداواکردنیمافەزمانییەکانکردوە.
ڕۆژهەاڵتی نێوخۆی لە ناسنامەپارێز و ناسنامەخواز کولتووریی بزووتنەوەی
ب��ووە. دان��ەر شوێن شۆڕشگێڕییەکە و سیاسی بزووتنەوە س��ەر لە کوردستانیش،
بەڵگەیەکیبەهێزبووەلەسەرڕەواییەتی)شەرعییەت(یداواسیاسیونەتەوەییەکانیانو
قووڵبوونیڕەگوڕیشەیویستەکانیانلەنێوخەڵکیخۆیاندا.بڕوایهێزەسیاسییەکانو
مرۆڤەکانیبەشدارلەوبزووتنەوەسیاسیوشۆڕشگێڕییەیبەدروستییئامانجەکانیان

وبەحەقبوونیخەباتەکەیانپتەوترکردوە.
لەڕۆژهەاڵتیکوردستانداچئەوەی لەمێژساڵەلەسەرئەوبڕوایەم،تاکیکورد
ڕیزیحیزبوڕێکخراوەسیاسیوشۆڕشگێڕەکانیبۆتێکۆشانهەڵبژاردووە،چئەو
نەگونجاوبوونی س��ەرەڕای و هێمنانە شێوەیەکی بە ڕۆژهەاڵتدا نێوخۆی لە کەسەی
ناسنامەی لە بەرگری و زمانییەکان مافە بۆ واڵت، نێوخۆی سیاسیی ب��ارودۆخ��ی
نەتەوەییخۆیهەوڵدەدا،هەردوویانهەڵگرییەکئامانجیسەرەکین.ئەوئامانجەش
ڕزگاربوونینەتەوەیکوردلەئێرانلەبندەستیوبێمافیو،گەیشتنیبەمافیزاڵبوون
بەسەرچارەنووسیخۆیەتی.لەمڕوانگەوەیەکەلەژمارەیەکلەنووسینوبابەتەکانی
و ناسنامەخواز کولتووریی بزووتنەوەی بەشدارانی تێکۆشانی و هەوڵ کتیبەمدا، ئەم
ناسنامەپارێزیڕۆژهەاڵتیکوردستان،بەجۆرێکلەجۆرەکانهاتوونەوەبەرباسوبە
پێزانینەوەئاوڕیانلێدراوەتەوە.هەرئەمتێگەیشتنەشملەنرخوگرنگییهەوڵەکانیانە
کەواملێدەکاچاپیئەمکتێبەمپێشکەشبەوان،بەپێشمەرگەکانینێوسەنگەریزمان

لەنێوخۆیڕۆژهەاڵتیکوردستان،بکەم.
*قادرە وریا / خوێندکاری دکتورای زمان. لە زانکۆی کۆیە.
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لەکوردستاندا،گەلێجاردووبارە ئەدەبیوهونەریوزمانەوانییەکان پرسە
دەبنەوەولەگۆڤاروڕۆژنامەکاندالەسەریاندەنووسرێت.بۆقسەکردنلەسەریان
کۆڕوکۆبوونەوەیانبۆسازدەکرێ.گەلێجاربابەتەکانیانلەوکۆڕانەدالەسنووری
کەسانێکی دەکەونەوە، دوور خۆیان مەبەستەکانی لە و دەرەوە دەچنە خۆیاندا
خاوەنبڕوانامەیبااڵشهەن،خوویانبەدووبارەکردنەوەیبابەتەسەرەکییەکانی
زمانەوانییەوەگرتووە.گەلێجارئەوپرسەدەهێننەوەپێشلەپەنایداخۆیانلەچاو
خوێندەواراندانوێدەکەنەوەوواپیشاندەدەنئەوبابەتانەلەئاستئەواندانو
ئەوانخاوەنبافتیئەوەنبڕیاریانلەسەربدەن.هەگبەیئەوانلەوەزۆرتریتیایە
وپڕەلەنهێنییەکانیزمانوزانستوزانیاری،بەخۆیاننەبێبەکەسناکرێتەوە.
قوتابییەکانیاندەزاننئەوەیئەوانلەکۆڕەکاندابەگوێگرانیدەفرۆشنهەرئەو
وانانەنکەلەپۆلەکانیزانکۆداوەکخورییەکەیپوورخەجێچەندجارڕێساویانە
دەزانن وا نەخوێندەوارەکەش و خوێندەوار نیمچە خەڵکە کردووەتەوە. شییان و

ئەوەیئەواندەیڵێنتازەبابەتەودەقنەشکاوە.
یەکێکلەوبابەتانەکەوەکبنیشتەخۆشەیبنددانیلێهاتووەپرسیزمانی
نەمابوو کەس دەوترایەوە، وترابوو، ئەوەندە بابەتەکە بوو. کوردی یەکگرتووی
کوردی زمانی بە بۆ ئەوە بووتایە یەکێکت بەهەر هاتبوو لێ وای نەیبیستبێ.
ئێمە جا دەوتی: پێی یەکسەر ناخوێنیتەوە؟ کوردی کتێبی بۆ ئەوە یان نانووسی،

زمانییەکگرتوومانهەیەتاپێیبنووسمیانبخوێنمەوە؟
کوردی زمانی نووسینی و خوێندن لە خۆیان کەس گەلێ پرسەدا ئەم پاڵ لە
دەدزیەوە،نموونەیئەوانەپشتیانلەزمانیدایکونەتەوەکەیاندەکردوپشتێنی
خۆیانبۆبێباکیدەکردەوە.ئەوکەسانەڕەنگەالیانوابێدەسەاڵتێکیاندەزگایەکی

تایبەتهەبن،الیئەوانزمانییەکگرتوودروستدەبێکەچینایکەن.
زمانییەکگرتوویکوردییانیچی؟چۆنپێناسەدەکرێ؟

ئەگەربەوانەکەچاوەڕوانیزمانییەکگرتوویکوردیدەکەن،یانداوایدەکەن
بڵێیکواپێناسەیەکیمبۆبکەن،یانشوێنیهێنانەدییەکەیبۆمدیاریبکەن،ڕەنگە
هەرئەوەندەبڵێن:واتەیەکزمانهەبێ!یانیچییەکزمانهەبێ؟بۆکوردچەند
زمانیهەیە؟یاندەڵێندەشێبەیەکشێوەزارئاخاوتنبکرێ،بەمپێیەبێدەبێ
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شێوەزارەکانلەنێویەکشێوەزاردابتوێنەوە،یانیەکێکیانهەڵبژێرینوئەوانیدیکە
وەالبنێن؟ئایائەمەدەبێ؟خۆزمانخەرمانلۆخەنییەبەئاسانیتێکەڵبەیەکیان
بکەیت!یانچعەقڵێکڕەوایدەبینێشێوەزارێکچەندانملیۆنکەسئاخاوتنیپێ
بکەنوهەزارانساڵلەناخیمێژووداجێگەیخۆیگرتبێوڕەگوڕیشەیلەناخدا
داکوتابێ،تۆبێی�بابەخەیاڵیشبێ�لەمەیدانیفیکروفەرهەنگدووریبخەیتەوە!

شتیواڕووینەداوەونەبووە،ئەمەشتێکەلەنێوخەیاڵیشداجێینابێتەوە.
گریمانهێنانەدیئەمکارەئەستەمنەبوو،ئەیکامشێوەزاردەکرێبەبنکەبۆ

شێوەکانیتر؟ئەیکێئەمکارەدەکات؟
ڕەنگەیەکێکلێرەداخۆیهەڵقوتێنێوبڵێ:بەوجۆرەنا،بەڵکوبەوەیزمانێکی
بەزمانیفەرمی ببێ لەهەمووشێوەکاندروستبکرێو یەکگرتوویموتربەکراو
گشتفەرمانگاکانوپڕۆگرامەکانیقوتابخانەوخوێندنگاکانیشیپێداڕێژرێ.بەو

جۆرەزمانەستانداردکەزمانییەکگرتووەدروستدەبێ.
ڕەنگەئەوانەیکەحەزیانلێیەباسیئەوپرسەبکەن،بەجۆرێکلەوجۆرانە

وێنایهێنانەدیزمانییەکگرتوویکوردییانکردبێ.
لێ بیری خەڵکی بەوەی کوردی یەکگرتووی زمانی دی هێنانە بێ جۆر هەر

دەکەنەوەنەکلەواقیعیئەمڕۆیکورددالەزەینیشدائاساننییە.
پرسەکەگەلێالیەنیهەیە،هەرالیەنێکیلێوردبوونەوەیتایبەتبەخۆیهەیە،

هەرالیەنێکیپێویستیبەزێدەبیرکردنەوەوبەدواداچوونە.
دەکەوێتە ڕێنووسەکەی یەکسەر کوردیدا یەکگرتووی زمانی لە لەبیرکردنەوە
لە دەبێ خۆ ڕێنووسەکەیەتی، الیەنی پرۆسەیە ئەو بەرچاوی هێڵی زەین، بەر
یەکگرتووەکەداڕێنووسیزمانەکەشیەکبگرێ،منهەنووکەلەمدوودێڕەیبەر
تر یەکبگرن(کەسانی )نووسین، نووسیونوەک:وشەی دەستمداچەندوشەیەکم
بگرن( )یەک بە: )یەکبگرن( وشەی: یان دەنووسن، )واو( یەک بە )نووسین( هەن
دەنووسن،هەردووڕێنووسەکەڕاستن،وەلێدیمەنیانجیایە،وشەی)پێلێنان(وا

بنووسرێباشە،یانبەمجۆرە:)پێلێنان(،یان:)پێلێنان(.
چەندانوشەیدیکەیلەوچەشنە،بەفۆرمێکیانبنووسرێهەڵەیەیانبەویتریێن
بۆ دەست ئەوجا ڕێکبخرێن ڕێنووسەکان پێشەوە لە دەبێ خۆ بەاڵم نییە، هەڵە

الیەنەکانیدیکەیزمانببەین.
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ئەمەئەگەرمەبەستمانلەیەکگرتنیزمانیکوردیتەنیائەوشێوەزارەکوردییە
بێکەلەکوردستانیباشووردالەمێژەبەکاردێت،ئەیئەگەرزمانەیەکگرتووەکەبۆ
سەرانسەریکوردستانیگەورەبێ،ئەمەیانوەکئەوەیلێدێ)ئەمڕۆ(باوەش

بکەینبەشاخیسەفیندالەسەرقەاڵیهەولێردایبنێین.
کە وەها کوردی یەکگرتووی زمانی دی هێنانە بۆ بیرکردنەوەمان لەکاتی
نووسینەکەش جۆری لە بیر دەبێ کات ئەو بگرێتەوە، کوردستان سەرانسەری

بکەینەوەنەکڕێنووسەکەی.
ئایائەوزمانەیەکگرتووەنووسینەکەیبەمپیتانەدەبێتکەلەڕاستەوەبۆچەپ
دەنووسرێن؟یانبەونووسینەدەبێکەلەچەپەوەبۆڕاستە؟واتەبەپیتیعەرەبی
بێیانبەپیتیالتینی؟وەکلەمدەمەدالەکوردستانیڕۆژئاواولەوارێکیتەسکدا

لەکوردستانیباکووردابەکاریندێنن.
ئەو بۆ هێمان دەنگەکانیش دێنن، پێک وشە کە دەنگانەی ئەو بۆ هێمایە پیت
مانایانەکەمەبەستن،نووسینیکوردیلەچەپەوەبێبۆڕاستیانبەپێچەوانەوە
دەنگیان بنهەمان فۆرمێکدا لەهەر ناکاتەسەرحەقیقەتیزمانەکە،وشەکان کار
هەیە،کەتۆناوی)ئازاد(دەبەیچیبەمجۆرەبینووسی)ئازاد(یانبەپیتیالتینی
بینووسیوەک)Azad(لەهەردوونووسیندادەنگیوشەیئازادهەرهەماندەنگە.
دوو لەو نووسین کام کوردیدا ستانداری زمانی هێنانەدی پرۆسەی لە باشە؛

جۆرەنووسینانەوەربگرین؟
ئەمەلەکاتێکداکەوابیرمانلەوپرۆسەیەکردووە؛دەبێئەوەشلەبەرچاوبگرین،
قۆناغێکی و بەکاردەهێنرێ لەمێژە باشووردا کوردستانی لە کوردی نووسینی کە
ئامێز لە کوردی ڕۆشنبیریی و فەرهەنگ و کەلتور گەلێ بڕیوە، دوورودرێژی
گرتووەوسامانێکیفرەیپاشکەوتکردووە.لەئەزمونگەریخۆیداخۆیسازداوە.
کەچینووسینبەپیتیالتینیلەکوردستانیباکووروڕۆژاوادالەسەرەتایخۆ

تاقیکردنەوەییەکەمهەنگاودایە.
ئەبێئەوەشلەبیرنەکەین،کەبەکارهێنانینووسینوخوێندنەوەبەپیتیعەرەبی
ئاڵوگۆڕکردنی تەگەرەی و بوون حاڵی یەکتری لە کەم بۆتە لەوێ التینی و لێرە

ڕووناکبیریبۆهەردووال.
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گریمانئەوپرۆسەیەمانهێنابواریجێبەجێکردنەوە،کاملەمدووزارەوەربگرین
وبیکەینبەستانداردوشێوەکانیتریلێموتربەبکەین؟

شێوەکرمانجییەکەیخواروو؟واتەشێوەسۆرانییەباوەکەی،کەچەندانشێوەی
دیکەلەپەنایداهەن،یانشێوەکرمانجییەکەیژووروکەئەویشلەچەندانوردە
دیالێکتیکیدیکەلەپەنایداهەنولەڕووبەرێکیفراوانیکوردستاندادەیانملیۆن

ئاخاوتنیپێدەکەن.
هەرکاملەودووانەبکەینبەستانداردوئەوانیتریلێموتربەبکەین،لەوکاتەدا
ئەمپرسیارەمانلێقیتدەبێتەوە،ئەوانەکێنئەوکارەدەکەن؟تاچڕاددەیەکئەو

دەسەاڵتەیانهەیە؟کێئەودەسەاڵتەیدانا؟
بادابنێیندەزگایەکوەکدەزگایئەکادیمیایکوردیئەوپرۆسەیگەاڵڵەکرد،

ئەیچۆندەیباتەبواریجێبەجێکردنەوە؟
ئایالەکوردستاندا،تەنانەتلەوبەشەیداکەخاوەنفیدرالیزمەئەودەسەاڵتەی

هەیەتائەوکارەبکات؟
مەحکەم سنووری بە و دەستدایە لەبەر و ڕزگاربووە گەورە کوردستانی بۆ
تەیمانبەندکراوەوهەمووشتێکیتەواوە،داگیرکەرانیلێدوورخراوەتەوە،ماوەتە

سەرئەوەزمانەکەیبۆبکرێزمانییەکگرتوو؟
ئەوەیدەیەوێدەستبەکارێکیوەهابکات،دەبێلەپێشەوەبێتکوردەکەلە
بەندیەتییڕزگاربکاتوئازادییئاخاوتنکردنیانبەزمانیکوردیبۆدابینبکات،
بنیاتبنێودوژمنەکانیلێدووربخاتەوەوماوەیەک دەوڵەتێکیسەربەخۆیبۆ
هەموو دابمەزرێنێ. بۆ دڵسۆزانەیان دەسەاڵتێکی و بحەوێنەوە خۆیاندا زێدی لە
خەڵکەکەشئامادەبکاتبۆپێشوازیکردنیئەوپرۆسەیە،ئەوجاباقسەلەهێنانەدی

کاریوەهابکات.
تۆسەربەگەلونەتەوەیەکیتائەمڕۆلەسەداهەشتاوپێنجیقەدەغەیەمنداڵ
بەزمانیدایکییقسەبکات،یانبخوێنێ.تۆهەوڵبدەلەدڕندەییداگیرکەرخۆت
ئایاکرمومێروو، پیسترن. لەکرمومار تۆ ڕزگاربکە،دوژمنانوداگیرکەرانی

ئەگەرجۆرەزمانێکیانهەبوایەلەیەکتریانقەدەغەدەکرد؟
خۆمان لە دوژمن بکەین، ڕزگار خۆمان شتێ هەموو لە بەر دەبێ
دووربخەینەوە،باوازبێننهەریەکلەودووالیەنەیزمانەکەمانکرمانجی
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بێنەوە،کەی بەخۆیاندا لەشوێنخۆیانداگەشەبکەنو ژوروووخواروو
دەرفەتڕەخساهەمووشتێلەتەکئازادیدائاسانە.وامەزاننفرەبوونیزاری
کوردیبارگرانییەبۆزمانەکە؛بەپێچەوانەوە،بەڵکوهەریەکلەوشێوەزارانە
بەگەورەو دیالێکتە ئەو فرەکردنیسەرچاوەیڕووبارەگەورەکەیزمانن،
بچوکیانەوەدەڕژێنەنێویودەوڵەمەندتریدەکەن.زمانەکەمانهەمیشەتینو

تەوژمیلەوانەوەوەردەگرێ.
بڕواناکەمزمانهەبێشێوەزاریهەمەجۆرینەبێ،ئەگەرزمانێکهەبوویەک

دیالێکتیهەبووئەوەبزانەئەوزمانەشێوەیەکەلەزمانێکیتر.
بە داوەتەوەو پاڵیان یەکگرتوویکوردی نەبوونیزمانی پاساوی بە ئەوانەی
کەمتەرخەمیدانیشتوونبەدرۆچاوەڕوانیئەوڕۆژەدەکەن،کەزمانیستاندارد
بێتەئاراوە.ئەوانەلەوەبێئاگانکەمامەڵەکردنبەزمانیکوردیلەهەرئاستو
بوارێکدابێتگۆشکردنوالواندنەوەیئەوکۆرپەیەکەدەیەوێبەسەرپێبکەوێ،

وائێستاخەریکەسەرپێکەوتووەونێویزمانییەکگرتوویکوردییە.
لەمبەشەیکوردستاندا،کەلەبواریزمانناسیداپێیدەوترێکرمانجیخواروو،
و دەڕازێتەوە بۆ النکی کۆرپەیە ئەو ڕابردووەوە چلەکانیسەدەی ساڵی لە هەر
گۆرانیخۆشئاوازبەبااڵیدادەوترێ،وائێستالەنێوجۆگرافیایدەسەاڵتیحکومەتی
و دەکات وازی ڕۆژهەاڵتدا کوردستانی بەرینی پانتاییەکی و کوردستاندا هەرێمی

خەریکیگڕوگاڵە.
ئەوهەموونووسراووکتێبوگۆڤاروڕۆژنامەوئۆرگانانەکەدەردەچنو
دەخوێنرێنەوە،یانئەوهەموونووسینانەلەوپانتایەفراوانەدا،ئەگەرئەوانەدانانی
بەردیبناغەنەبنبۆبنیاتنانیزمانێکییەکگرتوویکوردی،ئەیدەبێچیبن؟

لەنێوپانتاییوئەوڕووبەرەجوگرافییەبەرینەدا،کەزمانەفەرهەنگییەکەیتێدا
پەخش بینین و بیستن و نووسین و خوێندنەوە ئامێرەکانی بە کە باڵودەبێتەوە،
دەبن،خوێنەرانوبیسەرانبێماندووبوونلێیانحاڵیدەبن.لەکاتێکدالەوپانتایە
و کەخوێندن وەلێ دەکرێ، پێ قسەیان و هەن تر دیالێکتی جوگرافییەداچەندان
نووسینەکەهاتنەپێشەوەئەوانکەناردەگرن.خۆزمانییەکگرتوویئەومیللەتانە
کەهەندێڕۆشنبیریالیخۆماندەیانەوێزمانیکوردیچاولەوانبکات،هەروا

پێکهاتووە.
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ئەوانەکەزمانیستانداردیعەرەبیانکردووەبەنموونەبێئەوەیبزاننئەو
شێوەزارەکەکراوەبەزمانییەکگرتوویان،هەرئەوشێوەزارە.لەمسەردەمەدالە
گەلێکڕووەوەزمانەکەیانبەستووەتەوەوناهێڵێپەلبۆئاڵوگۆڕباوێولەقاڵبە

کۆنەکەبێتەدەرەوە،گیریانبەدەستییەوەخواردووە.
دان،چاویان کوردیدا یەکگرتووی زمانی نەبوونی لەخەمی کەهەردەم ئەوانە
لەسەرزمانیعەرەبیکالناکەن،گوێیانلەوەنییەهەرزمانێکمێژوویخۆیهەیە

وزادەیزێدیتایبەتیخۆیەتی.
زمانییەکگرتوویعەرەبیتەنیالەبوارینووسینوخوێندنەوەوجێبەجێکردنی
و ناوچە هەر ژیاندا دەرەوەی واقیعی لە بەکاردێت،کەچی کاروباریڕۆشنبیریدا

شێوەزاریخۆیهەیە،بەوئاخاوتنیڕۆژانەدەکەن.
بکات یەکگرتووەکەقسە فەرمییە بەشێوە ژیانیڕۆژانەیدا لە ئەگەرعەرەبێک
گاڵتەیپێدەکرێ،کەچیئەگەریەکێکیکوردلەبازاڕوشوێنەگشتییەکاندابەشێوە

فەرمییەکوردییەکەقسەبکاتڕێزیلێدەگیرێوبەڕووناکبیردەدرێتەقەڵەم.
و بەرنامە باشووردا کوردستانی سەرانسەری لە ئەگەر کە دڵنیام لەوە من
پڕۆگرامیخوێندنگاکانبەکوردییەکەوەهاداڕێژرانوبەشێوەکانیدیموتربە
بکرێ،چەندساڵجارێکیشپیاچوونەوەبەوپڕۆگرامانەدابکرێن،ئەوکاتدەزگاکانی
پەروەردەوخوێندنگاکاندەبنەزامنیبەدیهێنانیزمانییەکگرتوویکوردی.

لەهەمانکاتیشداکوردییەیەخسیرکراوەکەیبەشەکانیتریکوردستانکەئازاد
دەبێودەکەوێتەبەردەستیخاوەنەکەیئەوکاتئەزموونەکانیبەشەزمانەکەی
باشووردەکاتبەپێشڕەویخۆی،وەکئەمڕۆهەستدەکەینزاراوەگەلێککەلە
زۆربواردالەکوردستانیباشوورداجێیخۆیانگرتووەلەوێشبەتاسەوەبەکار
دابڕان یەکدی لە بەستەڵەکی و ڕەچە زاراوانە ئەو بەکارهێنانەی بەو دەهێنرێن.

دەتوێنەوەوفرەترلەیەکدینزیکدەبینەوە.
منداوالەوڕۆشنبیرەبەڕێزانەدەکەمکەخەمینەبوونیزمانییەکگرتووی
نوێژی کە کوردییە زمانە لەو ئێزیدییەکانیان برا بدەن هەوڵ با هەیە، کوردییان
یەزدانییە زمانێکی کوردی زمانی دەڵێن پێیان پیرۆزەکانیان کتێبە و دەکەن پێ
بە )نوح(دا و )ئادەم( لەگەڵ خوا کە دەگەیەنن وا کتێبەکانیان نەخرێنەوە، دوور
یەزدان ئاخاوتنی بیرۆکەی بزانن کورد ڕۆشنبیرانی با کردووە، قسەی کوردی
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لەگەڵئافەریدەیخۆیدابیرۆکەیەکیکۆنەلەئایینەکۆنەکانیکوردەوەسەرچاوەی
گرتووە،ئایینەکانیتریشئەوبیرۆکەیانلەوبیروڕاکۆنانەیکوردەوەوەرگرتووە
سەرجەم و کوردستان کاربەدەستانی لە داوا کردووە، کتێبەکان نێو هاوردەی و
بە خوێندن پڕۆگرامی فریاکەون دەکەم ئەکادیمییەکان و ڕووناکبیران و نووسەر
کوردیبۆپێڕاگەیاندنینەوەیئێزیدییەکاندابنرێ،تابەوزمانەیکەبڕوایانوایە

پیرۆزەویەزدانبۆیەکەمجاربەوزمانەقسەیکردووەدابڕێژرێ.



کورتەیەک
لەهەمبەرڕەوانبێژییەوە

ئەنوەرئەڵمان
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فیگورەڕەوانبێژییەکان١:
هەیە، هەڵبەستێک ڕیتمی بۆ خۆیان گرنگی هەر نەک ڕەوانبێژییەکان ئاماژە
بەڵکوبۆتێگەیشتنلەناواخنیش.لەسەردەمیئەنتیکەوەڕەچاویفێربوونیشێوە

جیاوازەکانیڕەوانبێژیکراوە.
ئەمڕۆکەیشبەبێزانیاریلەوبارەیەوە،تێگەیشتنلەهەڵبەستهۆنینەوە،جێی
پشتگوێخستننییە.تایبەتمەندیئاماژەکانیدەقەهۆنینەوەکان،دەربڕینیناچۆنیەتی،
نابەرامبەرییزمانیدەربڕینەکانە.هۆزانڤان،هەڵبەستەوانبەجۆرێکیترهەستی
خۆیدەردەبڕێتوەکلەزمانیگشتیڕۆژانەیخەڵککەئێمەخوومانپێوەگرتووە.
دەرفەتێکبۆڕوونکردنەوەیەکیپێویست،لەهەمبەرهزروپەیڤوڕەوانبێژییەوە*.
)زمانودەربڕینیهۆنراوەیدەقێکیوێژەیی،بێلەبەرچاوگرتنیوەزنوقافیەی
دەشێت کە ئاسایی هەڤپەیڤێنێکی و قسە لە جیاوازترە دەربڕینێکی و زمان باو،

زۆربەیزۆریخەڵکلێیبەرخورداربنوبیزانن.سەرنجبدەینە
پەندیپێشینانیگەالنیدنیا.یانیشلەمەڕخۆمان،بەتایبەتیپەندەکانیپیرەمێرد،
هەمانپەیڤیباون،بەاڵمکورتوپوختوچڕوڕێکخراوپڕمانانلەڕەوانبێژیو
کاریگەریدالەسەرهزریباو.جیاوازیکەسێکلەگەڵئەویترئالەوێکانەوەسەرچاوە
هەڵدەگرێت.هەروەکفەلسەفەخۆی.ڕامانوڕۆچوونوبیرکردنەوە،مۆنۆپۆڵنییە
وموڵکومافیگشتییەودەشێتهەرمرۆڤێکبەپێیحەزوئارەزوووتواناو

دەرفەتیڕەخساوخۆیلێیبەرخورداربێت.
بێشکمرۆڤەکانبیردەکەنەوەوهەمانپەیڤودەستەواژەیشدەزاننوبەکار
دێنن،بەاڵمزۆربەناتواننیانناخوازنڕەوانبێژبنوبەهەمانپەیڤودەستەواژە،
ڕامانوبیرەکانوەهاچڕوماناداربکەنەوەکەبگەنەئاستیکاریگەرییهزریو
هەمەالیەنەدا ڕۆشنبیری بەرزی ئاستێکی لە کە هەیە مرۆڤیش بوون. فەیلەسوف
بوون فەیلەسوف بانگەشەی کە نییە مانایە بەو هێشتاکە بەاڵم بەرخوردارە،
بوون فەیلەسوف شایستەی بە خۆی یانیش ناکامڵە هێشتاکە یان ئیدی هەڵبدات!
بە قوڵ، هزرێکی خاوەن فەیلەسوف، هزرەوان، کەسێکی ساختمانی دەنا نازانێت.
بۆ دەکرێن. دروست یان و دروستکراون هەن و باون کە کەرەستەکانی هەمان
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ڕونترکردنەوەیڕەوانبێژیناچارینپشتبەدوونموونەیسادەببەستین:وەک
دروستکردنیچەندینساختمانیزۆرلێکجیاوازتربەکەرەستەکانیوەک،خشتو

بەردوچیمەنتۆ،گەچوقسڵوخاکوخۆڵوئاولەساختمانێکدا...هتد.
بەاڵمبەقەبارەوشێوەوناوەڕۆکوجۆرێتی�کوالیتیجیاوازلەباو!ئاردو
پێکهێنەری لەکاریهەویردا بەڵکو ناهێنن، نانبەرهەم تەنیا ئاو،خومرەوخوێ
شتگەلێکیزۆرجیاوازترنلەیەکتر.هەمانکەرەستەوبەاڵمشتێکیجیاوازترلە

گشت.

یۆنانیە، دەستەواژەیەکی کە ، ڕامان و بیرکردنەوە فەلسەفە، خودی چەمکی
فیلۆ+سۆفی،واتادۆستیفێربوون*،ئەوانەیکەدۆستیفێربووننودەخوازن
شتگەلێکیجیاوازترلەباوبخوڵقێنن.هزرەوانیئالەوێکانەوەسەرچاوەهەڵدەگرێت
وبۆتێگەیشتنیزۆرترلەوچەمکەنێزیکماندەکاتەوە.کەسێکخواستوئەوجا
هەمان بە ڕامانەکانی لەوانیتر، جیاواز دەتوانێت، هەیەو بیرکردنەوەی توانای
پەیڤیباوبکاتەدەقێکیچڕوپڕیدەوڵەندوکاریگەر.ماوەتەوەبگوترێت،مەرج
ناو وخەشی بێخەل و تەواخەماڵو تاکێکی فیلۆسۆف، کەسێکیهزرەوان، نییە
جڤاکبێت!ئەزموونیژیانفێریکردووین،ئەگەرمرۆڤزۆرترلەتایبەتمەندیدا
قووڵبێتەوە،سەرکەوتووترودیارتردەبێت،چونکەتواناکەیچڕتردەبێتەوە!دەنا
تاکیفرەجەمسەریلەزانستەکانداگەلێکدەگمەنە.بەڵکومئەوپسپۆڕەلەلکێکی
زانستەکان!ئەمدیاردەی،لەهەمووکاسەیەکداکەوچکبوونە!هەمووشتێکزانینە،
بەرقەرارە! پاشکەوتووەکاندا کۆمەڵگای لە خۆتێهەڵقورتاندنە، شتێکدا هەموو لە
یانهێدیهێدیکاڵ بەکۆتاییژیانیانهزروڕامانەکانیشیان، مرۆڤهەنکە
دەبنەوە،یانیشئیدیکۆتاییپێدێت،چونکەزڕ،ناکامڵونەخەمڵیوونەڕەخسیو
و نرخ سەدەیش چەندین تا هزریان بەرهەمی کە هەیشن بووە! پچڕە پچڕ و
کاریگەرییخۆیانلەکۆمەڵگاداجێدێڵن.بێرتۆلتبڕێشتیشانۆکاروڕۆشنبیری
کەسێک خۆیان پاش کە مردون بەتەواوی ساتێک مرۆڤەکان : گوتوویە ئەڵمان
قادری حاجی بێتەوە. کوێر ناویان واتە خۆمان، کوردی بە لێنەهێنێت!، ناویان

کۆیەشلەمبارەیەفەرموویەتی:
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ت�����اوە و  س���ێ���ب���ەر  م���ی���س���ل���ی  ژی������ن  و  م��������ەرگ 
ئ�����������ەوەی ب�����اق�����ی ب���م���ێ���ن���ێ���ت، ه��������ەر ن������اوە

بەکورتی،دەشێتکەبەالغەتکەسێکبکاتەنەمر.بەاڵمناشێتکەهزرەوانیو
فەلسەفەوفەیلەسوفبووندیاردەیەکیئەپستراکت/وەستاویجێگیروسەربەچینێکی
دیارکراوبێت!هزرەکانیشوەکبژێویپاتەبۆوەلەژیاندا،پێخۆریسەردەمەکانی
خۆیانبوونودەبن!)هۆزنڤان،هەڵبەستوان،شاعیر!(،بۆفەرهامکردنوخوڵقاندنی
زمانیهۆنینەوەیهەڵبەستوانیەکەیشێوەیەکیتایبەتتربەکاردێنێت،دوورلەقسەی

باویگشتی.
هۆنینەوەی زمانێکی ״ لە تێگەیشتنن کلیلی ڕەوانبێژییەکان فیگورە بەوهۆکارە،

هەڵبەستەوانی״.
لێرەکانەچەندهەڵبژاردەیکەموبەاڵمگرنگلەهەمبەرئامرازیڕەوانبێژییەوە

دەخەینەڕوو.
لێئااڵوە هەمووجەمسەرە دەربڕینی لە تێگەیشتن مانایەی بەو : وێنا(2 ( وێنە
وێنا لە تێگەیشتن پێناو لە هەڵبەستەکەدا، لە یەکتر لەگەڵ ناچۆنێتیەکان وێناکراوە
سەرەکییەکەیکەلەهەمووفیگورەڕەوانبێژییەکانپێکهاتووە،بۆنموونە:مەجازی،

کینایەودووفاقەیی)لەدەربڕینووێناکردنەکاندا/وەرگێڕ(.
:بەهۆکاریبەکارهێنانی״چۆن״و״هەروەک״،پیوەندیلە بەراووردکاری3
نانوەک ״ پێکەوەهەبێت،وەک نێواندووالیەنداچێدەکرێتکەهاوشێوەیەکیان

خوێن״.
گرنگی دەستەواژەیەکی وەک خوازە ئەمڕۆکە : ئیستیعارە!(4 ( کینایە خوازە،
لەماناخوازییەکەیوەردەگیرێتو پێیەیوشەیەک ڕەوانبێژیبەکاردەبرێت.بەو
دەخرێتەجێیەکیتریهاوپەیوەندییەوەکەئیدیمانایەکینوێیتردەبەخشێت،وەک:

״خۆرئاوابوونیژیان״.
دژەیەک،ناتەبا/5:لێرەدادەستەواژەگەلێکپێکڕائاوێزاندەکرێن،باکاردەبرێن،

کەلەڕاستیداناتەباییەکترن،وەک:״شیرینیتاڵ״.
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تەوس،تەشەر،مەزاق،گاڵتەئامێز6:ئەوەیکەبێژەربەوشەدەریدەبڕێت،هەر
تەواومانایەکیپێچەوانەیهەیە.وەک״دەیسائەوەدیاریەکیهەرزۆرجوانە.

هاوتەریبی7:ڕستەیبەدواییەکداوبەاڵمماناجیاوازلەدەربڕیندا.وەک״وەک
بەفرسپیووەکدرەختیئابەنووسیشڕەش״.

زیادەڕۆیی،زیادەپێوەنان8:زیادەپێوەنان،زیادەڕۆییە،دەربڕینەکەوەکوشەکان
وەرناگیرێن.

وەک״خۆمنهەزارجارمپێگوتیت״
بەکەسێتیکردن،)تشخیسکردن!(9:دەستەواژەدیارەکان،)نەکوەکئاژەڵ،
گژوگیاو..هتد(شیرۆڤەوڕاڤەیوایاندەخرێتەپاڵکەبەسبۆمرۆڤدەگونجێنو

شیاون.وەک״دارستانەکەبێدەنگە״.
جوان ئەرێنیەوە ئاماژەی هۆکاری بە نەرێنی شتێکی : 10 دەربڕین/ جوانی

دەکرێت.وەک״خەولێکەوتن״،لەبریتی״مردن״.
کرتاندن،هێما/11:هێمابەومانایەیکەمرۆڤلەڕوویگوتنیلەشتێکە،وەک

״ئایبەهار،ئەوەخۆتی!״

)*(نووسینیناوکەوانەکە،وەرگێردراونییە،بەڵکوڕامانوبۆچوونیوەرگێڕ
ونووسەرە.

philosophie)*(
)میتامۆرفۆزە/ وەک دەستەواژەکانی دەربڕینی و نووسین شێوە نموونە، بۆ 
بە بۆ پەیڤ نرخدابەزاندنی کاکۆفیسموس/ دیسفێمیسموس، یان، شێوەگۆڕین،
سوککردنوزۆریتریش،لەزمانەکانیئینگلیزیوئەوروپیوئینجائەڵمانیدازۆر

لێکجیاوازن.وەرگێڕ.

Peyvekanbeakmanî;
RHETORISCHEFIGUREN,BILD,VERGLEICH,METAPHER,OXY-
MORON, IRONIE, PARALLELISMUS,HYPERBEL, PERSONIFIKA-
TION,EUPHEMISMUS,APOSTROPHE
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سەرچاوەیدەستەواژەوەرگێڕدراوەکان:)بەداخەوەدیرۆکیلەسەرنییە(.
دەستەواژەهەڵبەستەوانییەکان)شیعرییەکان!(

FachbegriffederLyrik.
ArbeitsblätterLiteratur.VerlaganderRuhr.



باخڤەداتەببینم

عەبدولرەحماننەقشبەندی
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بئاخڤەداتەببینم.واتەژبوکوتەبنیاسم،بێژە.ئەڤگوتناپڕواتاوکورهزری،
بزەاڵلیروڵێئاخفتنێوفەراتیائەزمانیوەکوئاالڤێنیاسینوناساندنێ،ودیارکەتن

وبەلیکرناکەسایەتیامروڤی،چتاکئانگروپ،دیاردکەت.
ڤێگوتنێ بەروڤاژیا دهێتەنیاسین. ژگیانبەرێندی ئاخفتنێ،مروڤ بڕێکا واتە،
ژی،گەرمروڤیشیانائاخفتنێنەبا،وەکوهەرگیانبەرەکێبێیئەزمان،داهێتەدیتن

وژێجودانەدبوو.
لێروڵوفەراتیائەزمانیبومروڤی،نەکتەنێدهندێدایە،کومروڤیژگیانبەرێن
دیڤەدەروجودابکەت،ئانکەسایەتیاگروپێنمروڤان،ژهەڤدوڤاڤێریتوهەلبکەت،
بەلکوپروسێهەبوونوزانوداڕێژتنائەزمانی،لنکمروڤیبڕەنگێپێشچاڤو
دیتی،گەلەمەزنتروکاریگەرترەژهندێکوتەنێببیتەناسنامەوکاڕتانیاسینێ.
ژبو هاریکاربوویە ئەگەرەکێسەرەکیێ ئەزمان نیاسین، و دهێتەدیتن بەلکووەکو
ئاخفتنێ شیانا مروڤی هەکە واتە وی. رڤشتێن مانا بەردەوامپێدانا و خوڕاگرتن
بڕەنگێدهێتەنیاسین،نەبا،پەییاسایێنسروشتییێنژیاناگیانبەران،نهامروڤ
تەڤایاگیانبەرانوژوان یاساسروشتیاژیانا نەمابا.ژبەرکو ئەردی گلپانیا لسەر
مروڤ،لبنکوتەکیا)مانبوویبوویە،یێپترشیانهەین(.ئان)مانبوویەیێ
ڤەدەرژشیاناسروشتیا گەلو.. کو ئەوە بهێتەکرن، کو لوگیک پسیارا چێتر(.لڤێرێ
مروڤیبوئاخفتنێ،مروڤیهەمبەرگیانبەرێندی،چشیانوچێتریهەیە،کوبشێت

ژگیانبەرێندیچێتربیتئانبشیانتربیت؟!
پێشچاڤ،ڤەدەرژئەزمانێهەڤپەیڤینێ،مروڤیهەمبەرگیانبەرێندییێندگەل
کو نینن بەرگریێ ئاالڤێن و چەک چ و نینن دی تایبەتمەندیێن چ دژین، و ژیاین

گیانبەرێندینەبن.
و هەیە )پلنگی( وەکو ئاژەلەکێ بەزا نەشیانا مروڤی دهێتەدیتن، وەکو ژبەرکو
نەدشێتوەکو)بالندەوتەواال(بفڕیت.نەکێلبوددانێنسەقاکریهەنە،وەکوئاژەلێن
دڕبەرگریێژخوبکەت.نەوەکو)ماری(ژەهرهەیەونەوەکو)هڕچێ(دشێتتەڤایا
زڤستانێدشکەفتەکێداخوئاسێبکەتوڤەشێریتوتەنێکەفادەستێخوبخوت.
بپارێزیت. و پێداپوشیت خو کو مەتال بکەتە خو پیستێ دکاریت )ژوژی( نەوەکو
گەفێن و تڕسدار کاودانێن زوی کو هەیە )سەی( وەکو بێهنێ راکرنا نەزەڤەریا
گیانبەرێندیببینیتونەهژمارامروڤانژیا)گورگان(پتربوویەکوبکاریتهەمبەر
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هەووپێکداداناوانراوستیت.بکورتیدبازنێشێانێنبەرگریێدا،ڤەدەرژهەبوونا
ئاالڤێنئاخفتنێددەڤێمروڤیداولەیستناوانئاالڤان،پەیئاستێهزری،وکارکرنا
واتاواندەنگان،دسەرێخودا،ژبوجارەکادیگوتنەڤە،مروڤالوازترینگیانبەرێ

)مەمکی–شیرخور(بوویە،لسەرگلپانیائەردی.
لێدیسان،دسەرڤێالوازیێڕا،مروڤێشیایهەمبەرتەڤایاوانگەفانوگەلە
کاودانێنتڕسدارێندیوەکوسەرماوگەرماوتوفانولهیێنئەردیونەخوشیان
وبرساروژانە،راوستیتوخوبپارێزیتوبەرگریێژخوبکەت،ئانبێژینتەڤایا
ئانژیدبازنەکیداگیڕبکەتو بندەستبکەت، وانکاودانوگەفومەتڕسیان،
گرێدەت،ئانگەلەکژوانگەفانژناڤببەتونەهێلیت.لپێشیێگەفوتڕسادویروکیا

نەبووناخارنێ.
ئەگەرێڤێشیانوزەڤەریاکتوتاکامروڤی،کوبوویەدەسەاڵتدارلسەرتەڤایا
)گوکگال(لسەردژیت،ئێکبوونوهەڤالبەندیاهزروئەزمانیە.واتەروڵێئەزمانی
گروجدبیت. دی یێ بێی ئێک و شیانە هەڤ هزرێ، دگەل هەمبەرکرنێدا دترازیا
ژبەرکومەزنیوشایاناهزرێوهوشمەندیامروڤی،چەندیامەزنوبزەڤەربیت،
بێیوەرگەڕاندنوگەهاندناوێهزرێ،ئەڤزەڤەرەیەسێویودجهدادمینیت.ئان
بێژین،ئەوهزردسەریدائاسێوگیڕدبیتوپێشداچوونتێداچێنابیتوبهایێوێ

هزرێهندکدبیت.
واتەراستەشیاناهزریلنکمروڤی،روڵەکێمەزنوبنەڕەتییێهەی،نەک
تەنێ،ژبوپێشەوابوونامروڤیهەمبەرگیانبەرێندی،بەلکوبگشتیبوپێشڤەچوونا
رەنگێژیاناروژانەیامروڤی.لێبێیشیاناگەهاندناگوتنێنوێهزرێ،ژکەسەکی
بویێدی،ئاندیارکرناهزراکەسەکیبوجڤاتوکومادناڤدادژیت،کاریگەریو
زەڤەریاوێهزرێهەکەنەبێژین)نەل(دبیتونامینیت،گەلەالوازوبێشیاندبیت.
ژبەرکوبێیئەزمان،دەنگوڕەنگێوێهزرێ،ڤەشارتیونخافتی.دمینیتوکەسێ

گوهلێنابیت.
وەهەیەهزرامروڤیبوهندیبچیت،کوگەلەرەنگێندییێندەربڕینێبەردەستن،
دەرڤەییراهاڤێژتنادەنگان،کومروڤبوگەهاندناهزراخوبکاربینیتومهانەنینە
وەکو بونمونە، بهێتەئەنجامدان. کاودانە ئەڤ ئاخفتن، وەکو دەنگان ڤان بلێخستنا
ئەزمانێلڤینالەشیوژویئەزمانێتبالن،کوسەدەمبوکەڕوالالندهێتەبکارئینان.
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لێبکارئیناناهەررەنگەکێلڤاندنالەشیژبوگەهاندناپێدڤیاتیان،ژبازنێچەند
واتایەکێنگیڕکریوسنورداروێڤەترچێنابیت.ژبەرکوژڕیڤەواتاوێلڤاندنێکوپیێ
کاریگەریا و لبنسیبەر و هەیە ویدا دخەبتینا مروڤیشەهرەزایی کو ئەزمانەکیە
ئەزمانەکێبەرناسدهێتەتێگەهشتن.دیسانئەزمانێلەشی،تەڤایاپێدڤیاتیێنهزرێ
وزەڤەریاوێهزرێ،تژیناکەنونەشێنبرەنگەکێپێدڤیکویێهزراکەسەکی
بگەهینتەگوهێنکەسەکێدی.ئانبێژینگوتن،دڕیکالڤینالەشیدا،بئارمانجاگەهاندنا
واتایەکێ پێدڤیبیت دەمێ لێدهێت، ئاژەلەکی هەر کریارا وەکو مروڤی، پیدڤیاتیێن
بەرگریێوخارنێوزاوزێدا دبازێ پێتڤیاتیان، پڕانیاوان ئارمانجا بگەهینیت،کو
دهێنەگوتن.نمونەبوڤێگوتنێ،دەسپێکاخەبتینادەنگانلنکمروڤی،دگەلخەبتینا
واندەنگانلنکئاژەلێن)مەمکی(جودانەبوویە.کوچەندئاوازەکێنسروشتیبوون،
بیولوگی–خودایی،لنکتەڤایاگینابەرانبڕەنگێنجودا،هەیەودهێتەدیتن.لێچ
گیانبەرەکیڤەدەرژمروڤیشیانابەرفرهەکرناگوتناواندەنگانوواتاواننینە.

وەکو مروڤی دەربڕینا مروڤی، دەڤێ بڕیکا دەنگان ئاوازێ لێخستنا بێی واتە
دەربڕیناهەرئاژەڵەکێبێئەزمانلێدهێت.کوژ)هەو،عەو،ئۆ،فڕفڕ،حڕحڕ،ویچویچ،

تەوتەو...هتد(پترنینەونابیت.
ژڤێچەندێ،بێیزەڤەریابکارئینانائاالڤێنئاخفتنێددەڤیدا،راستیاشیانوزەڤەریا
هزرێدەرناکەڤیت.بێیدودلیژی،مروڤدکاریتبێژیت،ڤەدەرژراهاڤیژتنادەنگان
ددەڤیدا،هەربزاڤەکادیورەنگەکێدییێدەربڕینێ،نڤیسیننەبیت،وەدکەت،کو
هزر،ژبازنێهزرامروڤێدێریندەرنەکەڤیتودجهێخودابمینیتوشیانێنمەزن
بوچێنەبن.واتەکلیالکاریگەربووەرگەڕاندناشیانێنهزری،تەنێبلێخستنادەنگان
ددەڤیدادهێتەئەنجامدانوشیاناڤێکریارێ،تەنێلنکویمروڤییاهاتیەئەنجامدان
یێکوئاالڤێنلێخستنادەنگانددەڤیداهەیویێکوبناڤێمروڤێب)هۆش-زاپیان(

هاتیەبناڤکرن.
دەلیڤە تاکە کریار، کاودانو ئاخفتنامروڤی،وەکو بێژیت، دکاریت لەومروڤ
بو هزرێ، وێ گەهاندنا بدەنگ و هزرێ بێدەنگا شیانا وەرگەڕاندنا ژبو رێکە، و
ئاوازان وان دەنگێ تانەهێنەلێخستن، ئاوازان، )نوتێن( لێخستنا وەکو گوهلێکەری.
ناهێتەدیتن. وان مفایێ و وەرگرتن و ناهێتەزانین وان ناهێتەگوهلێبوونوخوشیا
واتەئەزمانێمروڤی،تاکەئاالڤە،شیانوپێدڤیاتیێنهزرێبگەهینیتوبدەتەنیاسین.
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ژڤێچەندێوەساندهێتەتێگەهشتن،کوبێیهەبوونائاالڤێندەنگراهاڤێژتنێلنک
مروڤی،شیانێنمروڤیدەرناکەڤنوکەسێندەوروبەرتێناگەهن،کانێهزرامروڤی
چدڤێتبێژیتوبکەت.بشباندنهزروەکوباڕویتافیشەکێیە،شیانوکاریگەریاوێ
باڕوتابێسنوروگەلەکە،لێبێیکریسکاهەلبوونێ،ئەوباڕوتگڕناگریتوناتەقیت
وبهاژێناهێتەوەرگرتن.چێدبیتژیبێژین،بشباندن،ئەزمانوەکوکولبەرەکیە،چ
دهزرامروڤیدادهێتەزانوژەنین،بوەرگەڕاندندگەهینتەهزراکەسەکیئانیاچەند
کەسێندی.چنێزیکبنئاندوور.ژڤێچەندێ،راستەشیانامروڤیوجوداهیاوی
دگەلتەڤایاگینابەرێندی،بوزەڤەریوشیاناهزریڤەدگەڕیت،لێئەڤهزرابگوڕ
وتایبەت،بێیئەزمان،رولێخوژدەستددەت.واتەهەکەمروڤی،وەکوتەڤایاگیانبەرێن
دی،ئاالڤێندەنگدەرێخستنێددەڤیدانەبان،دامروڤتەنێوەکوئاژەلەکێزیرەک
هێتەنیاسینودیتنوچێدبوو،نەشیاباژیخولبەرشیانێنگەلەگیانبەرێندیبگریت.
بڤێدیتنێ،ئەزماندبیتەکلیالهزرێوبێیڤێکلیلێدەرگەهێشیانێن)کارکری(
دهزرێداناهێتەڤەکرن.ئانچنەبیت،بەرفرهەبوونوپێشداچووندوێهزرێداچێنابیت.
لدەمەکیبەرهزرژیپێشداچووناژیانامروڤی،بێیهاریگاریائاخفتنێ،سەردەمەکێ
گەلەپتردڤیا،ژسەردەمێمروڤیبوراندی،تاگەهشتیەڤێپێشکەفتنادهێتەدیتنو

لوگیک،مروڤچجاراننەدگەهشتەڤێژیاناپێشکەفتیادهێتەدیتن.
واتەهزربێیئەزمان،دبیتەتەنێکریارەکاگەلەکتانکریوسنوردار،وەکوهەر

ئاژەلەکێدیکوژچەندواتایێنگیڕکریپێڤەترنەشێتبگەهینیت.
تایبەتمەندیا ئەگەرێ بوویە هزر گەلو کو دهێتەکرن، و چێدبیت پسیارا لڤێرێ
مروڤی،ئانشیانائاخفتنێلنکمروڤیبوویەئەگەرێوێتایبەتمەندیێ.ئەڤپسیارە
ژمریشکێ هێک ئان چیبووویە ژهێکێ )مریشک کانێ لێدهێت پسیارێ وێ وەکو
دیسان و ناهێنەجوداکرن ژئێک گرێداینە، پێکڤە هزر و ئەزمان ژبەرکو چێبوویە(!
ئێکدبیتەئەگەرێپێشکەفتنایێدی.هەردوژیتایبەتمەندیێنخوداینە،ژئەنجامێ
کاودانەکا)گاڤڕانانکی(بیولوگی،یێنلنکمروڤیپەیدابووینوبهەبووناوان،مروڤ

ژتەڤایاگینبەرێندی،یێجوداوکتبووی.
)ئەزمانوهوش(، بهێتەکرن،کو بهندێ باوەری بیتو باشەگەروەسانژی
ئەگەرنبوتایبەتمەندیبوونوپێشکەتنامروڤی،وژێکناهێنەڤەدەرکرن،لێکاریگەریا

کیژانژوانبویێدیشوینهێلترە؟!
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بەرسڤاڤێپسیارێ،دمینتەهەالویستی،لێپێشچاڤ،تەڤایاگیانبەرێن)مەمکی
–شیرخور(،بیولوگیرەنگەکێزیرەکیێوزەڤەریاهزری،یالنکهەی.هەکەئەڤ
زەڤەریەوەکهەڤژینەبیتونەدئاستێزەڤەریاهزرامروڤیداژیبیت.لێدیسان
ئەڤێزەڤەریێ،پەیئاستێشیاناخو،نەشیایەوەسانیاشوینهێلوکاریگەربیت،
کووەبکەت،ئەوگیانبەرهندەکپێدڤیاتیێنخوڤەدەرژخوارنێوتڕسێوزاوزێ،
بدەنگبێژن.ئانبێژینسەرەڕایژیریاهندەکئاژەالن،ئەوئاژەلنەشیاینەکویێ
زیرەکاتیاهزراخوبدەنگبێژن.خوڕستیتربێژین،ژکویێپێدڤیاتیێنگیانبەرێنبێی
بدەنگ بیولوگی، شیانەکا وەکو کن، و سەرەکی پێدڤیاتیەکێن چەند تەنێ ئەزمان،
دهێنەدیارکرن.لێمروڤێدێرین،لدەسپێکاهەبووناخو،هەرچەندەپەیسکاهزرکرنا
وینەگەلەیاجودابوویەژهزرائاژەلێنشیرخورێندی،لێیێشیایپڕانیاپێدڤیاتیێن
خوبدەنگبێژیتوبەردەوامدگەلبەرفرهەبووناڤانپێدڤیاتیان،لێخستنادەنگانو

واتاوانژیپترلێبکەتوئەڤتەڤنەتائەڤرویێبەردەوامە.
و خودایی هزری، شیانا کو دهندێدایە مروڤی پێشکەتنا و شیان بێژین هەکە
سروشتی،جوداوبزەڤەرترەژشیاناهزریائاژەلێندی،لەومروڤێشیایباخڤیت!
لێئاژەلهەنەبئاستێهزرامروڤیدێرین،هزراوانیاتیژە،لێوەکومروڤینەشیاینە
ونەشێنباخڤنوبێژن.هەکەبونمونەوەکو)بەبەغای(گەلەدەنگانژیراهاڤیژن،
ئەودەنگزەهریڤەکرنائاوازێدەنگێنمروڤیە،)بەبەغا(دبیژیتەڤە،بێیئارمانجژوێ
گوتنێهەبیت،بەلکوتەنێزەهریڤەکرناواندەنگانیێنگولێدبیتئانبودهێنەگوتنو
ئارمانجنەگەهاندناواتاواندەنگانە.لەوهەرچەندەئاژەلهەنەهزرتیژیاوانپێشچاڤ
ودیارە،لێنەشیاینەتیژیاهزراخوپێشداببەن.لێمروڤیبهاریکاریائاخفتنێ،یێ
شیایهزراخو،وەکودهێتەدیتن،مەزنوبەرفرهەبکەت.ئانبێژین،تەڤایاگیانبەرێن
گوشتخور،بپەیسکێنجودا،سروشتیزیرەکاتیەکاهزرتیژیێیالنکهەی،لێڤەدەر
ژمروڤیچگینانبەرەکیشیانالێکدانادودەنگانوپترددەڤیدانینە.بونمونە)سەی(،
ئانئانقەلەڕەشەکێ،زیرەکاتیەکاهزرییاتایبەتیلنکدهێتەدیتن،بالگەلەیاجوداو
هندکژیبیت،ژزیرەکاتیاهزرامروڤێسەردەم،لێپەیئاستیهزراخو،دڤیاشیانا
لیکداناچەنددەنگانهەبا.لدەمەکی،کێشوگرانیامەژیێمروڤێدێرین)زاپیان(،چ
جوداییدگەلکێشوگرانیامەژیێمروڤێسەردەمنینە.لێرەنگێهزرکرنامروڤێ
سەردەمدگەلهزرکرنامروڤێدێرین،گەلەجودایە.ژڤێگوتنێوەساندیاردبیت،
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کوپتریاشیاناهزرامروڤێدێرین،بەریپەیدابووناپروسێئاخفتنێ،یابەنجکریو
نڤستیبوویە.ژبەرکوئاالڤێهشیارکرناوێشیانێدەستپێنەکربوو،ئانبگوڕنەکەتبو.
پێشچاڤەژی،هندیمروڤباخڤیتوگوه�لواتائاخفتنێبگریت،هزرپتروباشتر
بزەڤەروشیاندبیت.لدەمەکی،شیانێنهزرامروڤیچسنوروتوخیبوراوستیان
لسەر چ نینە. گڕیدان و راوستیان ژی مروڤی ئەزمانێ زەڤەریێ، ڤێ تەک نینن،
ئاستێلێخستنادەنگانئانگوتناواتاواندەنگان،وەکودلێکولینێندویروکیداژی
هاتیەپشتڕاستکرن،کوچەندینرەنگێنمروڤانهەبووینە.لێڤەدەرژمروڤێ)زاپیان(
بکەنورڤشتێن بەرگریێژخو پێشهاتی نەشیایەهەمبەرگەفێن چگروپەکێدی،
وانیێژناڤچووینونەماینە.ئەگەرێسەرەکییێڤێالوازیێونەشیانێ،ئەوەکو
بئاستێمروڤێ)زاپیان(نەشیاینەپیدڤیاتیێنخووهزرێندسەریداچێدبن،بدەنگ

بێژینوبگەهیننەهەڤدوکومفاژوێهزرێبهێتەوەرگرتن.
بهەرحال،ڤێگوتنێ،بئارمانجاهندێنابێژم،کو)ئەزمان(فەرترەژ)هزرێ(،بەلکو
بهیڤیاهندێدبێژم،کوفەراتیائەزمانی،تەکفەراتیاهزرێیەوژێکناهێتەجوداکرن
)مەیمونێ( هەکە بێژیت، دشێت مروڤ بەرهزر دی.لەو، یێ بو هاریکارە ئێک و
شیانائاخفتنێهەباچێدبوباشترژیاناخوپێشدابربا.نەدویرەژی،هەکە)سەی(،
لێ زیرەکتربن. ژمروڤی داگەلەک هەبان، ددەڤیدا ئاخفتنێ ئاالڤێن )گورگی( ئان
هەکەمروڤیئاالڤێنئاخفتنێددەڤیدانەبان،چێدبوونەشیاباهڤڕکیێبونمونەدگەل

رویڤیەکیبکەت.

ئەزمانشوینوارەکێدویروکیێبێهەڤڕکە
بهایێشوینوارانوەکوزانستێشونوارناسیشروڤەدکەت،ئەوەکوگەلەزانیاریێن
نخافتیوبەرزەبووی،لسەرهەبوونوژیانامروڤی،بهاریکاریاڤانشوینوارانوەکو
بەرمایێهەبوونوکریارێنمروڤیدهێنەدیتنودیارکەتن.لەوشوینواریێنبووینە
ئاالڤەکێکاریگەرورێخوشکەر،بوزەاللبووناگەلەکوژیێنداپوشتیوزانیاریێن
نەی،لسەرژیانامروڤی.واتە،پەیداکرنابەرمایێ،سەردەمێنجوداژژیانامروڤی،
رەنگێ و ئاکنجیبوونێ ئاوایێجهێ و وکڤانان تیر و تیژکری ژتەفشەبەرێن بگرە
دەرکەتنا بو فەرە ...هتد.دەستکەفتەکێ و ڤەشارتنامریێنخو خوارنانوچاوانیا

زانیاریاینوندابوویونەنیاسونەنڤیسی،لسەرژیانامروڤێدێرین.
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ژڤێچەندێ،بگشتیشوینوارچوەکوبەرمایێژیاناروژانەوکریارێنمروڤی،
ئانبەرمایێهەبووناویپشتینەمای–مری،وەکوهەستیوکەلکەالنکێنلەشێ
خویاکرن. و زانین ددەنە مروڤی ژژیانا وندابووی و بەرزە کوژیەکێن چەند وی،
هەلبەتبهەبووناڤانشوینواران،لیکولینێندویروکیبزەڤەرترلێدهێنوبەرهزریێ
دیسان و ژیایە چاوان و هەبوویە کەنگی مروڤ کانێ دبەن، راستیێ بەرەو پتر

بهاریکاریاوانشوینواران،پتر)تیوریێن(باوەرپێکریچێدبن.
دڤیبازنیدا،زانستێلێکولینێن)جینی(بڕەنگێهەمبەرکرنا)DNA(یامروڤێدێرین
وسەردەم،یاپەیدابووی،کوئەوژیدبیتەهاریکاربوخڕڤەکرناگەلەزانیارێنفەر
ونەپیشبینکری،کوشوینوارنەشیاینەوانزانیاریانپەیدابکەن.ئانبێژین،ژبەرکو
ژێ یێ مروڤ بڤەبڕ کو دەردکەڤن زانیاری هندەک )جینی( لێکولینێن بهاریکاریا

بێهیڤیبووکوببینیتوپەیداکەت.بتایبەتیسەردەمێبەریپەیدابوونانڤیسینێ.
لێدیسان،نەشوینوارونەلێکولینێن)جینی(،بەرسڤاچاوانیاهزرامروڤینەشێن
بێژنوراستەوخونەشێنبێژنەمەکانێمروڤێ،بونمونەبەری)200(هزارساالن
چدسەریدابوویە.دیتناویبوکاودانورودانێنپێشچاڤوبەرسڤنەیچاوانبوویە.
قڕقڕ، نیزنیز، پتەپت، تەوتەو، پێگوتن،کەنیوگری،الیالیی، بێژین،سترانو ئان

حڕحڕ،کفکف،بگشتیئاخینکوکەنیێمروڤی،ژبەرچوژبوچبوویە.
و دێریندا دسەردەمێن مروڤی ژیانا راستیا چارێکێن ژسێ پتر چەندێ، ژڤێ
بەریپەیدابوونانڤیسینێیامایەڤەشارتیونەهاتیەزانینوچهیڤیژینیننکو
هزارەها یابەری مروڤی، هزرکرنا رەنگێ و راستیێ ڤێ هەبیت ئاالڤەک روژەکێ
سااڵندیارکەت.هەلبەتبهەمبەرکرنوترازیکرناکەنیوگریێمروڤێدێریندگەل
ژبەرکو دیارنابیت، راستیە ئەڤ مروڤێسەردەم، لنک گری و کەنی ئەگەرێوی
خوشیونەخوشیێنمروڤێسەردەمهەڤئەگەرنینندگەلخوشیونەخوشێین
مروڤێدێرین.کەسەکێویسەردەمێدێرینژینەمایەکوبومەئەگەرێڤیکەنی
وگریبێژیت.دیساندەنگێمروڤێدێرینژینەهاتیەتومارکرنکومروڤێسەردەم

چیڕوکادێریناویگریوکەنیگوهلێبیت.
ژڤێچەندێ،سیناهیودەراڤێراستیاچاوانیاژیانامروڤیورەنگێهزرکرناوی،
بەریپەیدابوونانڤیسینێ،تەنێدئەزمانێسەردەمێمروڤیداچێدبیت.ئانبێژین،تاکە
ئاالڤ،کوئاوایێهزرکرنامروڤێدێرینبومەدیارکەت،ئەزمانێسەردەمێمروڤی
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دیاردبیت، ئەزمانناسیدا دلێکولینێن و هاتیەگوتن نها بەری وەکو ژبەرکو بخویە.
ئاخفتن،کوپیێهزرامروڤیە.چدهزرێدادهێتەژەنین،دەڤێمروڤیبدەنگوێهزرا
ژیانا لسەر زانیاریان دەرگەهێ ڤەکرنا چارا و رێک تاکە واتە دبێژتەڤە. بێدەنگ

بەرزەیامروڤێدێرین،ئەزمانێسەردەمێمروڤیبخویە.
یادناڤئەزمانێسەردەمدا سەرنجڕاکێشئەوەکوشوینوارێوێهزرادێرین
هاتیەکارکرنوهەلگرتن.واتەئەزمانێسەردەمهەلگرێهزرادێرینامروڤیەوچ

زانستەکێدی–تانها-نەشیایەوەکوزانستێئەزمانێمروڤیبڤیئەرگیرابیت.
ژیانا لسەر بەلکی، و هەکە بێی و باوەرپێکریدا زانیاریێن پەیداکرنا دبازنێ واتە
روژانەیامروڤێدێرینوچاوانیاخەبتیناهزراوی،ژبلیئاخفتناسەردەموئەزمانێ
نڤیسی،کوکوپیێئاخفتنامروڤیە،چئاالڤوئامرازورێکنینن،ڤێراستیێبومەبێژن.
بارگرانیتەنێدهندێدادمینیت،کانێکیژانئەزمانێسەردەم،پترهزرودەنگێ
مروڤێدێریندناڤخوداڤەشارتیەوباشترسەخبێروچاڤلێکریە.ئانبێژینکیش
ئەزمانێبەرنیاسهەیە،پترهەلگرێهەڤپەیڤینامروڤێدێرینماتیژێکربیت،ئان

هەلگرتبیت،ئانتیدادیارببیت.
راستە،ئەڤەکارەکێنەبساناهیە.ژبەرکوواتادەنگانوەکوکاودانازەڤەریاهزرێ،
دئەزمانێن دەنگان واتا بڕەنگەکی گوهڕانکاریێدا. دگڕێ یێ بەردەوام و بێراوستیانە
سەردەمدابپانتایەکاگەلەمەزنیێژواتادەنگێندێرینجوداوبدوورکەتی.لێئەڤ
واتا و دەنگ کو ئەگەر نەبوویە سەردەمدا، گوتنێن دواتا بەرفرهەبوونە، و جودایی
دەنگێندێرینژناڤبچن.بەلکوهەردەنگەکێنوهاتبیتەژەنینیێچوویەتەکدەنگێن
هەبوویوواتاواندەنگێننوژەن،یاچوویەتەکواتادەنگێندێرین.بڤیرەنگیدەنگو
واتادەنگانبەردەوامیێنپتروبەرفرهەترلێهاتین.ئانبێژینئارمانجاگوتنێنسەردەم
گەلەجودانەژئارمانجاگوتنێندێرین،لێواتاگوتنێنسەردەم،مروڤییێنهەالڤێژتینە
سەرواتاگوتنێندێرین.بڤیرەنگیسینونیمبوگوتنێچێدبنوهەرگوتنەکنێڕین
ودیتناهزراسەردەمەکیامروڤیدیاردکەت.نمونێپیشچاڤژیئەوە،کوپەیڤهەنە
بئارمانجاچەندینواتادهێتەخەبتین.کوهەرواتایەکبهزرەکاجودایاچێبووی.لێکویێ
ڤانواتان،دناڤئاخفتنامروڤێسەردەمدادهێتەخەبتین،ئانبێژین،ئاخفتناسەردەم
فەرهنگاواتادەنگێندێرینونویە.لێخەبتانداناوانواتاندئەزمانێسەردەمدامهانە
بونمونە، بێژیت. ڤیای مروڤی دێرین لسەردەمێ یاکو بهێتەگوتن ئارمانجێ بوێ نینە
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یابکارهاتییێنڤیسینلسەر پەیڤا)دەپ(.لسەردەمێسومەریانبوویدەپێئاخێ
ئەنجامددا.لێدئەزمانێکوردیێسەردەمدا،دیسان)دەپ(دهێتەبکارئینان،لێنەکبو
دەپێئاخێ،بەلکوبودارەکێراستولوسکوچەندینکریارپێدهێنەئەنجامدان.ئان
پەیڤا)می–مو(،دئەزمانێسەردەمێکوردیدابو)داڤاپرچی(دهێتەخەبتینواتە)دەپ(
ژئاخێدێرین،یێبوویە)دەپ(ژداریسەردەم.دیساننمونە،لسەردەمێزاڕوکینیا
ئەزمانێمروڤی.فونیما)می–مو(بواتاخودان)پرچ(یاهاتیەگوتنبواتا)دژمن،نەژمە،
نەوەکومە،دڕوندە،تڕسدار،نەمروڤ،ئاژەل...هتد(.لدەمەکیهەرچەندەواتاسەردەم
دبازنێواتادێریندایامای،لێئارمانجژگوتنێ)داڤاپرچیە(نەرەنگوگروپێگیانبەران.
بڤێچەندێدهێتەدیتن،کوزاناهزرێننوژەن،ناچنەتەکهزرێندێرین.بەلکوهەر
هزرەکانوژەن،یابوویەئەگەرهزرادێرینبنبڕبکەت.لەودبێژین،هزرامروڤێسەردەم
لێکدای، ناکەت.لێواتادەنگێنسەردەموەکوکتئان نونەراتیاهزرامروڤێدێرین

شوینواروهەلگرێواتادەنگێندێرینە.هەرچەندەواتاوانیاژێکدوورژیبیت.
وەکوماتماتیکبێژین،واتادێرینادەنگان+بەرفرهەبووناواتاواندەنگان=واتا
ئاخفتناسەردەم.لێهزرێنسەردەم=پێشداچووناهزران–هزرێندێرین.ژڤێ
کێینێ،وەساندەردکەڤیت،کوواتادێرینادەنگانبنبڕنەبوویە،لێرەنگێهزرکرنێ
بنەڕەتی، دەنگێن واتا و ئاواز بونمونە، یاژناڤچووی. دێرین وەکو دیتنێ ئاوایێ و
وەکو)ئا/ه�/ۆ/ر/س(ێ...هتد،یێکومروڤێدیرینژدەڤێخوراهاڤیژتین،بوگوتنا

واتایەکاگیڕکری،هەرئەوئاوازوواتەیەوپتریامروڤێسەردەمدبێژیت.
دێرینا دئاخفتنا س(. )سینێ/ دەنگێ نمونە ببیت، زەاڵل پتر تەڤنە ئەڤ ژبوکو
.لێدئەزمانێسەردەمدا،ژالیەکیبازنێ یاهاتیەبکارئینان مروڤیدا،بواتا)بەرهەم(
یێن نو واتایێن بو نو دەنگێن دیڤە، ژالیەکێ و یابەرفرهەترلێهاتی )بەرهەم( واتا
ژدەنگێ)س(ینێ،هاتینەچەرخکرن.وەکو)س<ز<ژ–ش(ێ.واتەلئالەکیهندی
و برس کریارێ، بڤێ لێ یابەرفرهەکری، )سین(ێ راهاڤێژتنا واتا شیابیت مروڤ
پێدڤیاتیاهزرێتژینەکریە.لەومروڤیژدەنگێ)سین(ێ،دەنگێننویێنژەنینوبو
هەردەنگەکێنو،واتایەکانویاهاتیەداڕیژتن.ژبوکودەراڤێگوتناواتانپترلێبهێت
وەسان چەندێ، ژڤێ لێبهێت. زەاللتر گوتن و نەبیت تەڤلیهەڤ گوتنێ ئارمانجا و
دیاردبیت،کو))ئاستێهزرییێچاوانیاگوتناواتادەنگانلنکمروڤێدێرین،ژواتا

دەنگێنبنەڕەتییێئەزمانێسەردەمدیاردکەڤیت((.
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واتەئەزمانوەکوئاالڤەکێتاکوبێهەڤڕکبودیتناکوپیێهزرامروڤێدێرینو
شوینوارێچاوانیاژیاناویوئەگەرێکەنیوگریێوی،خوددەتەنیاسین.لەوبێی
دودلی،دکارینبێژین،کوچکاودانوهەلکەفتەکدبازنێپەیداکرنادویروکادێرینا
نەشێن نەهاتیەتومارکرن، یاکو دێرین رەنگێهزراویمروڤێ و مروڤیدا بەرزەیا

جهێئەزمانێمروڤیبخوبگرن.
ئەڤگوتنەوەساننیشانددەت،کو))پەیسکاجوداهیاهزرامروڤێدێریندگەل
هزرامروڤێسەردەم،وەکوجوداهیادناڤبەرائەزمانێدێرینوئەزمانێسەردەمدایە.
لێهزرامروڤێدێریننەهاتیەوناهێتەدیتن،لێشوینوارێئەزمانێدێرین،دناڤ
ئەزمانێسەردەمدادهێتەدیتن.ژڤێچەندێمروڤدشێتبێژیت.ئەوهزراڤەشارتی
سەردەم ئەزمانێ دەنگێن ژواتا چیدبیت دێرین، مروڤێ یا بنبڕبووی، و نەدیار و

بهێتەدیتن،ئانپەیداکرن((.

ئەزمانناسناماکەسیوگەالنە
پەیهەموپێوەروتیوریێنئەزمانناسی،تەڤنێئاخفتنامروڤی،ناسنامامروڤیە،
چوەکوتاکئانگروپ،ودڕێکاڤێئاخفتنێڕارگورهێنهەرگروپەکی،دیاردبیت

ودهێتەپولینکرن.
واتەئەزماننەکتەنێئاالڤوئامرازە،بودیارکەتناهزرادویروکیامروڤیو
زەاڵلبووناچاوانیاژیاناروژانیاوی.بەلکوئەزمانئاالڤێنیاسیناکەسایەتیامروڤیە،

چتاکئانگروپ.
ژڤێچەندێ،فەراتیوگرنگیائەزمانیوەکوکارتانیاسینێئانئاالڤێناساندنێ،
بودیارکەتناجوداهیارگاخێزانیاهەرکەسەکیئانهەرگروپەکێمروڤانژیێدی،

باشترینوکاراتریندەراڤوبەڵگەودیکومێنتە.بوئەنجامداناڤێنیاسینێ.
ئانکینە بزانیت،دبێژنەچگروپەکێمروڤانکورد، بڤێت بونمونە،گەرمروڤی

کورد!
بەرسڤبدیارکرناجهێجیوگرافیێکوردان،بدروستیناهێتەدان،کوکورد،ئەو
کەسنیێنلناڤبەرادەولەتاعیراقێوتورکیێوئیرانوسوریێدادژین.ئانکورد
ئەونیێنکودگلپانیاکوردستانێدادژین،ژبەرکوگەلەگروپێندییێنجوداژکوردان
هەردوێگلپانیێدادژینونابێژنێکورد.ئانبێژینکوردئەوگروپەیێژیاناخو
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دناڤچیاندابووراندیودبوورینن،دیسانبەرسڤەکانەزەاڵلە،ژبەرکوگەلەگروپێن
مروڤانهەنەبێیچیاناژینونابێژنەوانکورد.هەربڤیرەنگی،گەربێژینکورد
ئەوگروپێمروڤانەیێنبووینەبوسلمان،دیسانبەرسڤەکاشاشە،ژبەرکوکورد
هەنەزرادەشتیوجوهیومەسیحیوئێزدیوبوسولمانژی.واتەدینوئایەن،
ناسناڤێکەسوگەالنخویاناکەت.ئانهەکەبێژین،کوردئەوگروپێمروڤانەیێن
کوژچایێنزاگڕوسبەربەاڵڤبووین.دیسانمژدکەفتەسەرڤێبەرسڤێ،ژبەرکو
گەلەگەلێندیهەنەناسنامانەتەوەیاوانبودەڤەراچیایێنزاگروسڤەدگەڕیتو

سەردەمنابێژنێ)کورد(.
دڤیبازنیدا،نەڕەنگێپیستوپرچیونەبەژنوبااڵ،نەجلوبەرگونەرەنگێن
خارنولێنانێو...هتد.رگوریشەیاگروپێنمروڤانبەلیودیارناکەن.لەوتاکە
ئاالڤێپولینکرنابنەکوکیاهەرگروپەکێمروڤان،ئانرگناسیاوان،تەنیبئەزمانو
ئاخفتناواندهێتەدیتنوجهگیرکرن.واتەمروڤبڕەنگێبئاخفتناویدهێتەنیاسین.
تایبەتیێگروپێنمروڤانژی،ئەزمانێدایکێیە،کوبکێماتیهەرگروپەک ئەزمانێ
)چار(بابانئانبێژین)چار(گەنەرەسیوناواتە)نەڤی،کوڕ،باب،پاپیر(بویئەزمانێ
دایکێباخڤن.کەسایەتیاوانلسەرویئەزمانیدهێتەجهگیرکرنونیاسین.بونمونە
کوردئانعەرەبئانهەرگروپەکێمروڤان،پترژ)200(سااڵن،بونمونەبئەزمانێ
)ئنگلیزی(وەکوئەزمانێدایکێباخڤن،ناسناماوان)کوردان(ئانیاوان)عەرەبان(
دبیتە)ئینگلیز(.بالرگابابکالکیاوانئنگلیزنەبیت.ژبەرهندێهەرکەسەکئانهەر
گروپەکبچئەزمانباخڤیتوویئەزمانیوەکوئەزمانێدایکێبنیاسیتن،و)چار(
بابانئەڤکاودانەبەردەوامبیت،رگانەتەوەیاویکەسیئانیاویگروپیلسەر

ویئەزمانیپێدئاخڤیتجهگیردبیت.
ژڤێچەندێ،هەکەبابکالکێنکەسەکی،بەری)چار(گەنەرەسیونابونمونەبکوردی
دەرکەڤیت )DNA( )جینی( لێکولینێن بهاریکاریا وان رڤشتا و رگ لێ ئاخفتبیت،
)گریکیە(،ئەوکەسهەردمینیتکورد،بالدێرینژبابودایکەکاگریکیچێببیت.هەر
بڤێسەلیقێ،هەکەخوجهێن)عیراقا(کەڤن،بێژینبونمونەبەریهزارسااڵن،تەڤایا
وانکوردبووبنوجارانبکوریئاخفتبیت،لێ)200(ساڵەوپتردەڤژئەزمانێ
دئاخڤن، دایکێ ئەزمانێ وەکو )ئارامی( بئەزمانێ بونمونە و بەردای دایکێ خویێ
کو، ئەوە تەنێ بهێتەگوتن، چێدبیت ئەوا بازنیدا، دڤی )ئارامی(. دبیتە وان ناسناما
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ئەم بێژن بخوژی ئەو هاتوسەردەم )عیراقێ(کوردبوون.هەکە دێرینخوجهێن
کوردین،کوبێخشنابێژن،دبازنێرگناسیدالسەرگروپێکوردانناهێنەهژمارتن.
بەرچاڤوەکونمونە،گەلێسومەری.رڤشتێنسومەریانبنبڕنەبووینە،وبەرهزر
ئەزمانێ ژبەرکو لێ دژین. ژیاین، تێدا وان بابکالکێن یا جاران گلپانیا لوێ هەر
سومەریوەکوئەزمانەکێتایبەتیێژناڤچوویوچگروپەکوەکوئەزمانێدایکێ
ڤیئەزمانیبکارنائینیت،سومەریوەکوکروپەکێجوداوتایبەتیێژناڤچوویو
کەسێنکوبابکالکێنوانسومەریبوون،سەردەمبئەزمانێنجودادئاخڤنوناسناما

وانیابوویەئانیاچوویەسەرویئەزمانێپێدئاخڤن.
پولینکرنارگناسیاکەسوگروپانهەبیت بو دیتنێنجودا چێدبیتبوچوونو
وگەلەکوەسانببینن،کورگاخێزانییاهەرکەسەکی،ئانگروپەکی،ناسناماوی
کەسیوویگروپیە.ددەمەکیدابالئەزمانێخویێتایبەتیژدەستدابیتوئەزمانێ
بابکالکێنخونەزانیت.واتەرگانیاسیناویکەسیئانیاویگروپی،بڕگابابکالکێن

ویدهێتەنیاسین.لێئەڤبوچوونەدبازنێرگناسیێداناهێتەئەرێکرن.
ژبەرکووەکودهێتەدیتنودیاردبیت،ناسناماکەسەکیئانیاگروپەکیئانیاهەر
رڤشتەکێ،بڕگاخێزانیدەرناکەڤیت.بونمونە،عەرەبێن)مستەعرەب(.کودبنەڕەتدا
نەعەرەببووینە،لێژئەنجامێدەستدانائەزمانێخویێدایکێ،یێنبووینەعەرەب.
دیساندلێکولینێندویروکیدابەرچاڤدبیت،کوچەندینگروپێنمروڤان،بئاستێمللەت
وگەلێنبناڤودەنگناسناماوانیاهاتیەگوهڕینووەکوگروپەکێجوداژرگاخێزانیا
خودهێنەنیاسین.بڤێئەگەرێ،چەندینگروپێندی،کوگەلەکژوانرگادێریناخو
دبێژن،لێکەسەکپەیدەنگێوانناچیتووەکودێریننانیاسنوگازیناکەنێ.
ژبەرکوئەزمانێخویێتایبەت،یێژدەستدای.پێشچاڤژی،وەکونمونەعەشیرەتا
باکورێ نهامروڤێنوانلجزیرێ– تا نەینەوا(،کو لباژێرێ)موسل– )چلمێران(
خێزانی رگا وەکو دبنەرەتدا، دبێژن، ژی بخو ئەو و ماینە و هەنە کوردستانێ-
ئەمکوردین.لێنەئەوخودبازنێکوردینیێدادبیننونەکەسەکوانوەکوکورد
دنیاسیت.ژبەرکوبکوردینائاخڤن.بەروڤاژیژیچێدبیت،کوگەلەخێزانێنعەرەب،
بهەرئەگەرەکێبیت،دێرینیێلکوردستانێجێنشینبووینوپشتیچاربابانوپتر،
ئەزمانێخویێژدەستدایوبکوردیدئاخڤن،لەوناسناماوانیابوویەکوردو

ئەبخوژی،خوبکورددزانن.
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بالگەلەدوورنەچین،ئەزئانتو،کیدبێژیت،بەری500ساالنوپتر،بونمونە،
ئەمژدایکوبابەکێکوردچێبووینە!.چێدبیترگاخێزانیامە)گریکی،روم،مەغول،
فارس،عەرەب،تورک...هتد(بین،ئانژڕگاهەرگروپەکێدیچیببین.لێچاربابە
وپترئەزمانێمەیێدایکێیێبوویەکوردیوبکوردیدئاخڤین،واتەئەمکوردین.
پەیلێکولینێن)جینی(،40%ژخوجهێن)عەرەبستاناسعودیێ(،رگادێریناوانژوان
کەسانبوویەیێنژدەڤەراچیایێن)زاگڕوس(هاتین.واتەرگاخیزانینەعەرەبن.لێ
ژبەرکوئەزمانێعەرەبیدئاخڤنوئەزمانێدێرینێخویێژدەستدای،ناسناماوانیێن
بووینەعەرەب.بدروستیژیعەرەبن،بالئەنجامێلێکولینێن)DNA(بێژننەعەرەبن.

ژبەرکوئەزمانێوانیێبوویەعەرەبیوئەوبخوژی،وەکوعەرەبخودنیاسن.
کارتا و دگەهینتەهەڤ مروڤان گروپێن کونێ( و )رەشمال تاکە چەندێ، ژڤێ
دی ژگروپێن جودا و چێدکەت بو تایبەتمەندیێ و وان ستویێ دکەتە ناسنامێ
دهێنەنیاسین،تەنێئەزمانە.وەکودنتەڤایامروڤانوەکهەڤنوژێکناهێنەجوداو
ڤاڤیرکرنتانەئاخڤن.پێشچاڤژی،هەکەکوردەکباخڤیت،کەسێنگوه�لئاخفتناوی
دبیت،بەریپسیارژێبهێتەکرنکانێژچرڤشتەکییە،ئێکسەردەڤەراخوجهیاوی
وعەشیراویدهیتەزانین.بونمونەهەکەکەسەک)ببەهدینی(باخڤیت،گەلەبساناهی
دهێتەزانین،کانێ)سندیە،سلیڤانەیە،دوسکیە،مزوریە،ئاندەڤەرابەرێگارەیەئان
و...هتد(.ژبەرکوهەرگروپەکیژڤانهندەک بارزانیە،سورچیە،زێباریە،شنگاریە

تایبەتمەندییێدزاراڤێوانداهەین،جودانەژتایبەتمەندیازاراڤێندی.
لەووەکوهاتیەزانینودیتن،هەکەدەسەاڵتەکێبڤێتئانئارمانجبیت،کەسایەتیا
گروپەکی،ئانگەلەکی،ژناڤببەت،سەرکەفتیترینپێنگاڤ،ئەوەکوئەزمانێوانیێ
تایبەتیژناڤببەت.واتەژناڤچوونا)گەلەکی(ئان)مللەتەکی(،ئان)گروپەکی(نەبقڕکرنێ
وبرسیکرنێونەبڤەگوهاستناجهێخوجهیێونەبئەنفالوکیمیابارانکرنێدهێتەکرن.
بەلکوژناڤچووناگەالنبئەگەراژناڤچوونائەزمانێوانیێتایبەتیدهێتەئەنجامدان.

پێنگاڤوئەگەرێنئاڤابوونائەزمانان
ئەگرێندبنەهاریکارژبوپێشکەتنئانالوازبووناهەرئەزمانەکی،گەلەکن.لێ
دپەیسکائێکێدا،ئاستێچاڤدێریوحەزاخویێنویئەزمانی،رولەکێپتروسەرەکی

دبینن.
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دی، کوتەکیێن و ژگەف ڤەدەر نەتەوییدا، دئەزمانێ پشتتێگرتن گوتنێ، ژڤێ
لداویێدبیتەسەرەتاو گورزەکێشوینهێلەبوبریندارکرنائەزمانێنەتەوەیی،کو
دەستپێکەکبەرەونەماناویئەزمانییێنخویێنویپشتاخودایێ.بەروڤاژیژی،
چاڤدێریاخویێنهەرئەزمانەکیوبەردەوامیپێداناخەبتینائەزمانێدایکێونڤیسین
ئەزمانەکی. پێشکەتناهەر بنەڕەتینەژبومانو پێنگاڤێنسەرەکیو ئەگەرو پێ،
دهەردوکاوداناندا،راستەوخورێزداریاکەسایەتیاخویێنئەزمانی،دکەفتەبنپیلێن
ڤێکاودانێ.جارەکێئەنجامالوازبوونوپاشیژناڤچووناوێکەساتیێ،جارەکێ

ژیبلندراگرتناوێتایبەتمەندیێوجهگیرکرناوێکەسایەتیێ.
و نەهێتەدیتن کەسان گەلە لنک پشتدانێ، ڤێ شوینهێلیا و رول چێدبیت
یاباوەرپێکریژینەبیت.ژبەرکودژیانارڤشتەکێدا–گەنەرەسیونەکی–پێشچاڤ
نابیتوناهێتەدیتن.لێبێیدودلی،کاوداناالوازبووناکەسایەتیاگروپەکیوپاشی
وندابووناوێکەسایەتیێ،راستەخوتێکەلیدگەلئەزمانێدایکێهەیەودڤیبازنیدا
شوینهێلترینرەفتارپشتداناخویێنئەزمانیبخویە.ئەڤگوتنە،نەهزرەکافانتازی
گەلەگروپێنمروڤاندا ئەزمانێ ددویروکا کاودانورودەرەکە، بەلکو پێشبینیە، و
یاچێبوویویاهاتیەئەنجامدانوبوێئەگەرێکەسایەتیوتایبەتمەندیاگەلەگروپان

یاژناڤچووی.
هاریکار ببنە کو هەنە، دی ئەگەرێن گەلە خوبخوی، پشدانا ڤێ ژبلی هەلبەت
بوالوازبووناهەرئەزمانەکی،وەکو،پێنەنڤیسین،بندەستکرنوداگیرکرن،کوتەکیا
پێدڤیاتیائابوری،کاریگەریاهزرینمیتولوگی،وەکوباوەریێنئولیوئایینیودیسان
تێکەلیێنچڤاکیوگلپانیاجیوگرافیوبارێسیاسیو...هتد.لێپشتداناخوبخویی
یاخویێنئەزمانیونەبەرگریکرنژئەزمانێدایکێ،دمینیتکاریگەرترینئەگەرژبو
داکەفتناشکومەندیاکەسایەتیاوی و نەتەوەیێهەرگروپەکی ئەزمانێ الوازبوونا

گروپییێئەزمانێویالوازبووی.
UNES- )ڤڤیبازنیدا،پشتدانبگەلەکاوداناندهێتەدیتن،لپێشیێوەکورێنمایێن
دایکێ بزمانێ کو زاڕویان پەروەردا ژبو خێزانی ))بێخەمیا شروڤەدکەن، )CO

باخڤن((.
هەلبەتئەڤبێخەمیوپشتدانە،بوئاستێشەهرەزاییورەوشەنبیریاخیزانی
ڤەدگەڕیتولپێشیێ)بابودای(.کانێچاوانڤیپروسەیدبیننوسەرەدەریێ
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دگەلدکەن.لەوهەکەهاتوڤیپروسەیچاڤدێرینەکەنوببەربەرداییوبێخەمی
پروسێفێربوونائەزمانێدایکێوەرگرنورێنمایێنبەرگریێبجهنەئینن.ئەڤگەف
بتایبەتی دبیت. کارا بەلکو پترلیدهێت، هەر نەک دایکێ ئەزمانێ لسەر مەترسیە و
ئەڤتڕسداریەومەتڕسیەپتربەرفرهەدبیتوبگوڕدکەڤیت،هەکەهاتوئەزمانەک
پتر بواتا مەزنتر تێکهەلببیت. مەزنتر ژخو ئەزمانەکێ دگەل ئەگەرەکێ، هەر ژبەر
پتربیتوسنورورێنماییبو ئاخفتنکەرا لێهاتیەکرنوهژمارا خزمەتوچاڤدێر
ڤێتێکهەلبوونێنەهێنەدانان.ئەنجاموێبێخەمیێوکاوداناوێتێکهەلبوونێ،بزیانا

ئەزمانێبچوکبداویدهێت.
ئەزمانەکی، هەر خویێن چاڤدێریا وپەیسکا شەهرەزایی و حەز چەندێ، ژڤی
ئەگەرێنسەرەکینەژبوئاڤابووناهەرئەزمانەکی.چئاڤابوونبواتاچوونوداکەفتن

ومرنبهێتەگوتن،ئانئاڤابوون،بواتامانوبەردەوامیاپێشکەفتنێ.
هەلبەتکاوداناژناڤچوونائەزمانان،دەملدەستودنشکێداچێنابیت،بەلکوپێنگاڤ
–پینگاڤوپشتیچەندرڤشتوگەنەرەسیوناوەکوهاتیەگوتن،پشتی)چار(بابان

وپترپێشچاڤدبیت.
وەکو ئێک دەردکەڤن، ژێ ئەنجام دو ئەزمانان، تێکهەلبوونا پروسی بگشتی،
رەوشت،هەرئەزمانەکبەردەوامیێدگڕێخوگوهڕینێدا،بئارمانجابەرفرهەکرنێ
دزەڤەریا بەردەوام واتە دەربڕینێ. زەاڵل و خوشترگوتنێ و داڕێژتنێ باشتر و
ئاڤاکرنێدایە.ژبەرهندێئاسایەورەوشتەکائەزمانناسیەکوئەزمانەکبهایژشیانا
ژئەزمانەکێدیوەرگریت.وەکوبونمونە،ئەزمانێ)گێڕمانی(،دەولەتمەندیوشیانا
ئەزمانێ)گریکیوالتینی(یابوخوبری،بێیتایبەتمەندیێنئەزمانێگێڕمانیژناڤبچن.
لئالێدنئەڤتێکهەلبوونەکاودانەکاترسدارە،هەکەهاتوخویێنئەزمانیببەربەردایی،
وێتێکهەلبوونێئەنجامبدەن.دحالەتێئێکێدا،کاودانەکەبەرەوپێشکەتن،لێدحالەتێ

دویێدا،راکێشانوکریارەکەبەرەونشیڤیبوونوژناڤچوونونەمان.
واتەتێکهەلبوونائەزمانان،ئانمفاژئێکەدووەرگرتن،لسەرداڤەکازراڤدلەیزیت،
گوهڕانکاریێ و تیکهەلبوونێ کاودانا بێژین، ئان ئاڤابوون. ئان ئاڤاکرن ببیتە کانێ
بونمونە وێرانکاریبیت. و بەدی ئان چاکیبیت، و باشی چێدبیت ئەزمانیدا، دتەڤنێ
وەکوژەهراماری،بزانیوبشەهرەزاییسەرەدەریدگەلوێژەهرێبهیتەکرنو
شەهرەزایاچاوانیابکارئیناناوێژەهرێبهیتەزانین،ئەوژەهر،دبیتەدەرمانومفا
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ژێدهێتەوەرگرتن.لێگەرنەهێتەزانینوببێخەمیوسەربەردایبهیتەکرن،ئەو
ژەهردبیتەئاالڤێبنبرکرنێوژناڤچوونێ.

دڤیبازنیدا،وەکوژدویروکادەڤەراکوردستانێدیاردبیت،ئەزمانێکوردی،ژوان
ئەزمانانەیێکولئالەکیگەلەهەمبەرڤێتێکەلبوونێبوویووەکوئەزمانەکێدێرین
دگلپانیاخودا،گەلەکادای.لێدیسان،وەکوئەزمانێگروپەکی،کوبەردەوامهەمبەر

کاوداناڤێتێکهەکبوونێیێهاتی،گەلەکیاوەرگرتی،.
کوردستانێ جیوگرافیا جهێ بو سەرەکی تێکەلبوونێ، گەلەکیا ڤێ ئەگەرێ
ڤەدگەڕیت،کولدرێژاهیادویروکاڤێدەڤەرێ،بئەگەرێنژێکجودا،یابوویەجهێ
پێل بەر یاکەتیە دەڤەرە ئەڤ بەردەوام بیژین، ئان جودا. ژێک گروپێن خوجهیا
جودا خویێ ئەزمانێ بیانی، گروپین ژڤان گروپەکی هەر و داگیرکرنێ باڕوڤێ و

هەبوویەوبڕەنگێنجودا،یێتێکەلیئەزمانێکوردیبووی.
بڤێئەگەرێوەکودهێتەدیتن،دەڤێمروڤێکوردشیانەکاتایبەتییاپەیداکریبو
لێخستائاوازێدەنگان.ئانبیژینپتریادەنگێندناڤئەزمانانداهەین،کورددشێن
ژدەڤێخوراهاڤێژن.بونمونە،گەلێنبگروپێسامیدهێنەبناڤکرننەشێن)پ،ڤ،ژ،
گ،ئوی(بێژن.لێکوردتەڤایاڤاندەنگاندناڤئەزمانێخودابکاردئینن.دیسان
)ح،ص،ض(ێ دەنگێ ئاوازێ نەشێن هاتینەبناڤکرن، هندوئەوروپی بناڤێ گروپێ
بێژن.لێدەڤێمروڤێکورد،ڤاندەنگاندبێژیتویێنکەتینەناڤتەڤنێئاخفتنا

کوردان.
لێبڤێتێکهەلبوونوتەڤلیهەڤبووناگەلەکائەزمانێکوردی،دگەلئەزمانێندی
بەردەوامیێ و راگریت خو شیای یێ و ژناڤنەچوویە کوردی ئەزمانێ بیانی، یێن
بخوبدەت.واتەئەڤتێکهەلبوونەدیسانیابوویەتایبەتمەندیەکبوئەزمانێکوردی.
خوڕاگریت کوردی ئەزمانێ کو شیانێ، ڤێ پەیدابوونا یێ سەرەکی ئەگەرێ
ئەزمانێ کوردی، ئەزمانێ ژبەرکو نەک چێبووین، لسەر کوتەکیێن سەرەڕای
باژێڕڤانیەکامەزنوبەرفرهەبوویەوگەلەپێهاتیەنڤیسین،ئانژبەرکوکوردانبهایێ
بەلکومانا ئەزمانەکێدیجهێویبگریت، نەهێالیەچ نیاسیو ئەزمانێخویێ
و یاچێبووی نەڕاستەوخو ژکاودانەکا وی، خەبتینا بەردەوامیا و کوردی ئەزمانێ
بهەلکەفت،یێژگەفابنبڕبوونێرزگاربووی.ژبەرکوژبلیتڕساتێکەلیابیانیانوەکو
دسەردەمێن کورد، ژوان و مروڤاندا گروپێن پترین جڤاتا دناڤ پێکری کاودانەکا
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دێریندا،گەلەکابزەڤەربوویە،ئاالڤێهاریکاروکاریگەربوپاراستنێوبەردەوامی
پێدانائەزمانێدایکێ،جوگرافیاجهێکوردانبوویە،کوجهەکێچیاییوئاسێبوویە
لێمشتا لەو چێکرن. هاتبوونە وسەخت ئاسێ لگلپانێن جهێخوجهیێ، و گوند و
داگیرکرنێ،ئانتەڤلیهەڤبوونائەزمانێنبیانیدگەلئەزمانێکوردیدپەیسکێنگیڕکریدا
یاهاتیەئەنجامدان.ددەمەکیدانەخاندنگەه�ونەمزگەفتهەبووینەووەکوسەردەم
نەتێلەفونورادیووتێلەفزیونژینەبووینە،کوئەزمانەکێدیبهێتەگوهلێبوونو
زەهریڤەکەن.هەردڤیبازنیدا،دیسانکوردپێدڤیبەرهەموڤەڕێژێنکشاوەرزیێن
بیانی ئەزمانێن بوان خو، پیدڤیاتیێن راپەڕاندنا بو نەچارببن کو نەبووینە بیانیان
باخڤن.بگشتیتێکەلیاخوجهێنکوردستانێنەکتەنێدگەلگروپێنبیانیانگەلەکا
کێموسنورداربوویە.بەلکودئاستێناڤخویداژی،گەلەکاگیڕکریبوویە،بڕەنگەکی
تێکەلیا و نەبووینە خوڤە بڕەخ گوندەکێ کاودانێن ئاگەهداری گوندەکی، خوجهێن

دەڤەرەکێدگەلدەڤەرەکادی،بساالنچێنەدبووونەدهاتەئەنجامدان.
ژڤێچەندێ،پەیسکاکاریگەریائەزمانێنبیانیلسەرئەزمانیکوردی،هندابزەڤەر
نەبوویەکووەکوبونمونە،کاریگەریائەزمانێعەرەبیلسەرئەزمانێ)ئەمازیغی(کو

ژناڤبچیت.
کوردانژگوتنا)ستران(و)الوک(و)حەیرانوکان(و)چێڕوک(و)سەرهاتیان(
پێڤەترگوهلێنەبوویە،ئەڤەژیوەکورەنگەکێئاخفتنێونڤیسینێ،هاریکاروپشتگیرن

ژبوخوڕاگرتنوپێشڤەچوونائەزمانێهەڤپەیڤینێ.
کوردستانێ گلپانیا ئاسێبوونا بئەگەرا کو دهێتەتێگەهشتن، وەسان گوتنێ ژڤێ
پێکدادانێ،پروسێهاتنو بەردەواماهەوو نهالێنوێوتڕسا وچیاودولو
یاگیڕکریبوویە. ژی دگەلهەڤدو بەلکو بیانیان، دگەل هەر نەک تێکەلیێ و چوونێ
هەلبەتئەڤەوێناگەهینیت،کوبێژینئەزمانێکوردییێڤەدەربوویەژکاریگەریا
ئەزمانێنبیانی.بتایبەتیوەکوئەزمانێ)سومەری،ئەکەدی،ئاشوری،گریکی،ئارامی،
فارسی،عەرەبی،تورکی(.کوبسەدانسااڵنلکوردستانێ،ئەزمانێدەسەالتێبووینە
دهێتەدیتن. خوشک و باش سەردەمدا، کوردیێ ئەزمانێ دناڤ وان شوینوارێ و
بەروڤاژیژی،پەییاسایێنئەزمانناسیلسەرئەزمانوبهاوەرگرتنژهەڤ،دڤێ
بهێتەدیتنوهەبیت. ناڤبریدا، ئەزمانێن ڤان دناڤ ئەزمانێکوردیژی شوینواری
نەهاتینەکرن. ڤێچەندێ بو بەرفرهە و زانستی توێژینێن و لێکولین چ مخابن لێ
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یادهێتەدیتن،ئەوکوبهەلکەفتچەندپەیڤەکێنئەزمانێکوردیدناڤڤانئەزماناندا
وان دەستێن ژبەرکو وان، ژکوردیبوونا دودلن بخو کورد ژی ئەو و دهینەدیتن

ژبەلگەودیکومێنتینباوەرپیکریولێکولینێنئەزمانناسیدڤاالنە.
ڤەگەڕینەڤەسەرتێکهەلبوونائەزمانان.گیڕبوونائەزمانێکوردی،هەمبەرئەزمانێن
بیانی،باشیونەباشیهەبوویەوئەنجامدایە.باشیئەوەکوئەزمانێکوردیلسەر
پێپکێنخویێنبنەڕەتییێمایوتایبەتمەندیاخویاپاراستیوژدەستنەدایە.بونمونە
ئالوزنەبوویە. و شێلی عەرەبی، ئەزمانێ کوتەکیا بئەگەرا فارسی، ئەزمانێ وەکو
نمونەژی،بسەدانپەیڤدناڤئەزمانێکوردیدادهێنەبکارئینان،کوبسەلیقائەزمانێ
دێرینێمروڤیدهێنەراهاڤێژتنوگوتن.بونمونەوەکو)پڕ/بڕ/سڕ/زڕ/شڕ/فڕ/ڤڕ/
کر/گڕ/چڕ/تڕ/دڕ/هڕ/خڕ/تی/می/ما/دا/کا...هتد(.کوتەڤوەکو)فونیم(ئان
بێژیندەنگێنواتەداردهێنەخەبتینوتێگەهشتن،بێیلکاندنادەنگەکێدیدگەل.واتە
رەنگێخەبتینێوبواتەکرناتشتاندناڤئەزمانێکوردیدا،هێشتاژبازنێئەزمانێ
و پوزتیڤە لئالەکی کوردی، ئەزمانێ بو کاودانە، ئەڤ هەلبەت دەرنەکەتیە. دێرین
کوردیێ ئەزمانێ کو دهنێدایە کاودانێ ڤێ پوزتیڤیا نێگێتیڤە. گەلە ژی دن لئالێ
سەردەموەکوباشتریندیکومەنتبودیتناچاوانیاهەڤپەیڤینامروڤێدێرین،چێدبیت
دندا ئەزمانێن دناڤ دێرین، ئەزمانێ وی شوینوارێ کێم گەلە کو بهێتەبکارئینان.
بهێتەدیتن.ئانبێژین،بڤێچەندێئەزمانێکوردیییێبوویەکاراواتادەنگێندێرین
لێ هاتینەگوتن. یێن مروڤی ئەزمانێ زاڕوکینیا لسەردەمێ واتان ژوان گەلەک کو
نەباشیاوێڤەدەربوونێژئەزمانێندی،ئەوەکوئەزمانێکوردیبئاستێئەزمانێن
هەڤدەمبەرفرهەبوونتێدانەچێبوویە.نمونێپێشچاڤژیبوڤێگوتنێ،تانهائەزمانێ
کوردی،)ئابێ(یەکائێکگرتیویاسایەکبورێنڤیسەکادروستبونەهاتیەبڕیاردان.

دەراڤێزێڕینوتڕسدار
کورددبێژن،هەرگرفتاریەک،چەندازیانبەخشبیت،لداوێچێدبیتمفاوقازانج
ژێبهێتەوەرگرتن.ژڤێچەندێگرفتاریارەڤامەزناساال)1991(ێ،ودەربەدەربوون
وکوچکرناپترینخوجهێنکوردستاناباشور،بوروژهەالتوباکورێکوردستانێ
وهاتنارەفێنبوشوگەلەکیاکوردێنروژئاڤابوکوردستاناباشور،هەرچەندە
ئەڤەکاودانێنسەپاندیبوون،لێبوئەزمانێکوردیدەراڤەکێزێڕینبوو،کوزاراڤێن
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دەنگێ گول کوردان و بنیاسن ئێکودو ژنێزیکڤە و وەرگرن ژهەڤ مفایێ کوردی
هەڤدوببیت،ژبوکوببیتەهاریکاربوزانائەزمانەکێئێکگرتی.

و تێکەلی هندەک زاراڤێنکوردی و هاتنەراهاڤێژتن باش پێنگاڤێن بازنیدا، دڤی
نەک یانەپێشبینکری، دی مەترسیەکا لێ تێداچێبوون. و چێکرن دگەلئێک نیاسین
تەنێبوالوازکرنائێکگرتنائەزمانێکوردیسەرهەلدا،بەلکووەکوگەفەکامەزنو
کاریگەرژبوالوازبوونائەزمانێکوردیبگشتی،دەرکەفت.ئەوژینەماناگوندانو

رولێدێریناوانچیانژبوبەرگریکرنێژئەزمانێنەتەوییپەیدابوو.
ژڤێچەندێباڕوڤێخوجهیاباژێڕاندەستپێکروباژێڕمەزنبوونوگوندبچوک
وکێمبوون.شەڤەڕوکوزبارێنهاریکاریاهەڤدونەمان.حەیرانوکوالوکوالیێ
الیێوەکوئاالڤێبزەڤرکرنائەزمانیکپبوون.بجارەکێرەوشتێنتایبەتیوسرتا
هزریژبوپاراستناشکومەندیانەتەوییکوهاریکارنبوبەردەوامیائەزمانێدایکێ
و بەربەردای گوهڕینا خو حەزا الوازبوو. و داکەفت کەسایەتیێ، تایبەتمەندیا و
یابێیپالنبەاڵڤبوو.بڕەنگەکیلخوکرناجلێنکوردی،بوویەدروشمێپاشکەفتنیو
کەڤناریاهزرێ.بەزافێربوونوهویبوونائەزمانەکێبیانیوەکوبەلگەبوپێشکەفتنا
هزری،لسەراللبوونادەڤیکوبکوردیباخڤیت،بوویەکاودانودیاردەکاحەزکری
بەرپسیارنژپێشڤەچوونا قوتابخاناکو ماموستایێن بڕەنگەکیسەیداو وروژانە،
ئەزمانێدایکێ،دلخوشیاخودیاردکەن،هەکەزاڕویەک،نەڤیەکێوی،بئەزمانەکێ
فروشتنا جهێ تاپلویێن باخڤیت. نەزانیت ئان ژبیربکەت. کوردی و باخڤیت بیانی
و هاتنەنڤیسین کوردی ئەزمانێ بێی دنشکێدا تێشتخانان، و هوتێل و کەلوپەالن
کوردیاوانهاتەرەنین.بتێکوشاناچەندینساالنوگەلەدەردەسەریتاکوبونمونە
)حاجی(. بوویە )ماموستا( دنشکێدا لێ )ماموستا(. بوویە عەرەبی، )ئوستازا( پەیڤا
دەراڤێهەڤپەیڤینێوگوهگرتناسەدانئەزمانانبهاریکاریاتێکەلیێنئەلکترونیوەکو
ئینتەرنێتوتێلەفونێبوویەکاودانەکاروژانە.واتەگەفاسیسبوونائەزمانێکوردی
لێهات.ژبەرکو پتروتڕسدارتر القاعقاع(ی، )ابن ژسەردەمێ)هوالکو(یوشیرێن

کوردابخوپشتائەزمانێخویێنەتەوەیییابەردای.
ژڤێچەندێ،بێیکوتەکیوپالنوشەروپێکدادان،ئەزمانێکوردییێکەتیەنشیڤیا
بەزیناالوازبوونێ.بڕنگەکیفێربوونائەزمانێکوردی،لخاندنگەهان،ژسەرەتاییتا
زانکۆیێ،وەکوجاراندەرسا)وەرزشوکەڤالکێشیێ(یالێهاتی،قوتابینەزانیتژی،
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پیفکەکێ کەتینە یێن ئەزمانناسی، و رەوشەنبیری دەزگەهێن چەندێ ژڤێ نەخەمە.
نەخاستیونەپێدڤی.هەروەزارەتەکنڤیسینێنخویێنکارگێڕیبزاراڤەکوڕێنڤیسەکا
جوداژوەزارەتەکادیئەنجامددەت.هەردەڤەروگوندەکبحەزادلێخوئەزمانێ
دەڤەرکیدنڤیسیت،ونڤیسەرێنکورد،لشونائەزمانەکیبنڤیسینکوپترخوجهێن
کوردستانێتێبگەهن،بەزابکارئیناناپەیڤێنئاسێوکویرییادەستپێکریوئارمانج
زانا سنوردارکرنا و ئاسێکرن بەلکو، کوردیە، ئەزمانێ دەوەلەتمەندکرنا نەک ژێ
ئەزمانێئێکگرتیە،کوبێیویئەزمانی،نەهەڤگرتنچێدبیتونەپێکڤەژیانروددەت.

بەرگریکرنفەرترەژچارەکرنێ
هەلبەتژبوکوبشاشیشاشیەکنەهێتەراستکرن،و)کونارژیانێژێ،پترلێنەهێت
ژهەر کوردی ئەزمانێ پێشدابرنا و بەرگریکرنێ پروسێ پێدڤیە تێکرنێ(، ژدەڤێ
ئالەکیولهەردەڤەرەکێبحەزوڤیانبهێتەبڕیاردان.هەرچنەبیتژبوکوئەزمانی
بەرگریکرنێ ڤێ ژناڤبچن. کو دهێتەکرن پێشبینی ئەزمانێن لیستا نەکەڤیتە کوردی
چەندپێنگاڤەکدڤێنوژوان:ئێک:پەییاسابنگەهیاعیراقێ،هەردەڤەرەکاخوجهێن
وێپترکوردبن،ئەزمانێسەرەکیدڤێتکوردیبیت.ژڤێچەندێ،هەرنڤیسینەک،
دیکومێنتەک،تاپلویەک،ناساندنەک،شروڤەوشیکردنەک،بئارمانجاتێگەهشتناگشتی،
بهێتەنڤیسینوپێشچاڤکرن،بهەرئەزمانەکیبیت،بێیئەزمانێکوردیرێنەهێتەپێدان.
فوڕمێن لگویێنکومپانیانو و تێشتخانەوکوگان و تاپلویێنهوتێل تەڤایا وەکو

فەرمیورێنمایادەرمانانوشروڤەکرناخارنان...هتد.
دو:وانەودەرسێنئەزمانێکوردی،لخاندنگەهێنسەرەتاییتازانگۆیێ،وەکو
دتەڤ چەندێ، ژڤێ بهێتەدیتن. کیمی، و فیزیک و ماتماتیک، بنەڕەتی، دەرسەکا
خاندنگەه�وزانکۆیێنفەرمیونەفەرمیدا،ئەزمانێکوردیوەکودەرسەکابنەڕەتی،
دەزگەهێن ئاگەهداریا لبن تاقیکرنێ چاڤدێریا و دەرسگوتنێ پڕوگرامێ بکەڤە دڤێ

پەیوەندیداروفەرمیدابهێتەسەرپەرشتیکرنوبنچاڤکرن.

سەربوڕێگەالنژبوبەرگریکرنائەزمانینەتەویی
ئەزمانێ بەرگریکرنا لسەر دی، گەلێن رینمایێن و وەرگرتنژسەربوڕ بها ژبو

خویێنەتەوەیی،چەندپێنگاڤەکوەکونمونە،دڕێنمایێنفەرمیدالوەاڵتێئەڵمانیا.
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•کوچبەرورەڤەندێندهێنەناڤوەالتێئەلمانیا،لدەسپێكیهەکەکوچبەریاوان
بهێتەئەرێکرنئاننا،چکارەکناهێتەپێدان،هەکەبزاڤافێربوونائەزمانێئەلمانیلنک
مافەکێمروڤایەتی،هەرکوچبەرەک بازنیداوەکو نەهێتەدیتن.دڤی ویکوچبەری
مێبیتئاننێر،هاریکاریاویدهێتەکرنکوهەڤژینێخوئانهەڤژیناخوبڤیزەکا
فەرمیراکێشیتەنکخو،بمەرجەکێتێستوتاقیکرنائەزمانێئەلمانیبوبهێتەکرن.
ئوکراینیبیت، ئەفغانی، عەرەبیت، کوردبیت، هاتبیت، وەالتەکی ژچ کوچبەرەک •هەر
کەسەکبزاڤاهندێناکەتکوبئەزمانێویدگەلباخڤیت.واتەنەچاردکەنبئەلمانیباخڤیت.
فورمێن تەڤایا ناهێتەوەرگێڕان. بیانی ئەزمانەکێ بو ئیمزاکرنێ، ژبو فورم •چ
فەرمانگێن و دێر و کەنیسە تەڤنیدا، دڤی ئەلمانیە. بئەزمانێ کەسی، ئان فەرمی
ناحکومیوخێرخوازی،هەموبزاڤێدکەنوزەڤەریاخوددەنەگڕ،کوئەومروڤێن

بیانی،ئەوێندڤێنلئەلمانیائاکنجیببن،فێریئەزمانێئەلمانیبکەن.
•دئاستێناڤخویداوسیستەماخاندنێدا،لتەڤایاخاندنگەهێنفەرمیونەفەرمی،
کیمی / فیزیا / ماتماتیک / دگەلدەرسا تایبەت، دەرسەکا ئەلمانیوەکو ئەزمانێ
هەڤگورە.واتەفەراتیائەزمانیوەکوفەراتیاتەڤایابابەتێندیێنزانستینە،دپروگرامێ
قوتابخاناندابدەرسەکابنەڕەتیدهێتەزانینونیاسین.ئەڤەهەمودهێتەکرن،لدەمەکی
ئەزمانێئەلمانیوەکوئەزمانێفەلسەفێوداهێنانوتەکنولوجیێ،رگاخووەسانیا
داکوتای،تڕسلسەرالوازیوژناڤچووناوینەمایەوجهگیروبێیدودلیئەلمان
ژناڤچوونائەزمانێخویێنەتەوییناتڕسن.لێدیسانبڤیرەنگێهاتیەگوتنوگەلە
ئێکگرتیدکەن.ژبەرکودزانن،سیسبوونائەزمانێ لئەزمانێخویێ پتر،چاڤێخو

نەتەویی،سیسبووناگەلێوینەتەوەیە.
•دڤێگێراناڤخوییدا،پشتگیریادەزگەهێنئەزمانناسیودیسانلێکولەروبسپورێن
ئەزمانیدهێتەکرنکوبەردەوامیێددوێژاندنائەزمانێنەتەویدابکەن،ژڤێچەندێ
بەردەوامفەرهەنگبولێکولەرورەوشەنبیرانوگەنجانوزاڕویاندهێنەئەنجامدان
وسالێسەرژمێریدهێتەکرن،کانێچەندپەیڤێننوهاتینەژەنین،وئەوپەیڤژچ
ئەزمانەکیهاتینەوەرگرتن.دیسانچەندینرێنمایبورێنڤیسامودێرنودروست
دهێنەبڕیاردانوئەڤبڕیارەدکەڤنەناڤسیستەماخاندنێلخاندنگەهان.ئەڤەهەمو
دهێتەئەنجامدان،ژبەرکودلنیان،پێشدابرنائەزمانێنەتەوی،لهەروەالتەکی،بەرزکرنا

شکومەندیاویوەالتیە.
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ئێک: پێشچاڤبکەین. نمونە وەکو سەرنجراکێش، کاودانێن دو بازنیدا، •دڤی
دئەزمانێئەلمانیدادەنگێ)س(ینابزەڤەریێهەی،وتیپاوێهوساندهێتەنڤیسین.
)ß(ودبێژنێ)scharfess–ئێساتوژ(بواتادەبل)س(.ئەڤتیپەدچئەزمانەکێدیدا
بکارناهێت،ژئەزمانێئەلمانیپێڤەتر.لەوبونڤیسینێبتایبەتیدکومپیوتەرێدا،گرانی
وئاسێبوونچێدبیت.ئەڤەسەرێچەندسااڵنەئەڤبابەتەکەتیەبەردانوستاندنێ،
کانێهەلگرتناوێتیپێبهێتەئەرێکرنئاننە.هندەکدبێژندڤێژ)ئابێیا(ئەزمانێ
ئەلمانیبهێتەهەالندن،ژبەرکوئاسێبوونوگرانیێبونڤیسینێدروستدکەتوددەپێ
کلیالگەلەکومپیوتەراندانینە.هندەکژیدبێژن،ئەڤەتایبەتمەندیائەزمانێئەلمانیە
،)vw-دڤێتنەهێتەژدەستدان.دو:کارخانابەرهەمیئنانائوتوموبیلال)فولکسڤاگن
max-planck-(هەرسالهاریکاریەکادراڤیددەتەبنکێلێکولینوتوێژینێنزانستی
پەیچوونێن پێشدابرنا و بزەڤەرکرن ژبو پشتگیری، و هاریکاری وەکو )Anstitut
تێکەلی ناڤبریچ لدەمەکیکارخانا لێکلولینێنئەزمانناسیئێکژوانە. زانستی،کو
نێزیکئاندووردگەلپاراستنائەزمانینینە.ژهندێپێڤەتر،کوئەزمانێنەتەوەیی
سەرمایەوناسنامانەتەویە.ئەڤەژبلیهاریکاریوپشتگیریازانکۆوپەیمانگەهێن

پەیوەندیار،وەکوبونمونە)Goethe-Institute(،بوپەیچونێنئەزمانناسی.
ئەڤهەردونمونێنبچوک،وێچەندێدیاردکەن،کوفەراتیاپێشدابرنائەزمانێ
ئان بنکێنهەبوویە،چئەودەزگافەرمیبن ناڤەندو نەتەویی،خەماتەڤدەزگاو

خێرخوازیوکەسیوبیاسائەڤپێنگاڤەیێنهاتینەرێکخستن.
شوینهێل هەرە ئامرازەکێ ئەزمان کو دیاردکەن، وەسان گوتنان، ڤان کویێ
ئەگەرەکێ ئاخفتن بەلکو مروڤی، ژیانا پێشکەتنا بو تەنێ نەک ژبو کاریگەرە و
سەرەکیبوویەوەکوچەکەکێبەرگریکرنێوهاریکارکونەهێالیمروڤوەکوگەلە
پێشکەتنا و نیاسین ژبو وسەرەکیە بنگەهی ئاالڤەکێ و ژناڤبچیت دی گیانبەرێن
گەالنوئاالڤئامرازەکێبزەڤەرەژبوپێشکەفتنوبەرفرهەبووناهزریلنکمروڤی.

بهەروەژی،نەهاتیەگوتن،باخڤەداتەببینم،ئاندادتەبگەهم(.

یونسکوزەنگاژناڤچووناهندەئەزمانانلێددەت
پەیسەرژمێریەکائەزمانناسیا)یونسکو-UNESCO(.ساال)2010(ێ،

)ئەتلەسا(ژناڤچوونائەزمانانیائەنجامدای،کوپێشبینیدهێتەکرن،
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)2500(ئەزمانبێیدودلییێندبنگەفانەمانووندابوونێداوژوان
)230(ئەزمانژساال)1950(تانها،بڕنگەکێڤەبڕیێژناڤچووینونەماینە.

پەیسکاپێشبینیاگەفاژناڤچوونی،بچەندکاودانوپێنگاڤاندهێتەدیتن.
وەکو:

-برینداربوونائەزمانی:هەکەزاڕوگیڕکریوهندەجاران،بونمونەدمالدا
بئەزمانێدایکێباخڤن.

-بەرەوژناڤجوون:هەکەزاڕودمالداوەکوئەزمانێدایکێدگەلهەڤدونەئاخڤن.
-پێشبینیاژناڤچوونێ:هەکەدایک-باب،داپیر–باپیر،دگەلزاڕوو

نەڤێێنخوبئەزمانێدایکێنەئاخڤن.
-بێیدودلیژناڤچوون:هەکەگەنجترینئاخفتنکەردایک–باب،داپیر-باپیر،

جارجارونەبەردەوامبئەزمانێدایکێباخڤن.
-ژناڤچووییهەکەبڤەبڕکەسەکهەڤپەیڤینێپێنەکەت.

• پشتبەستن و مفا ژێ وەرگرتن، بڤان ژێدەران:
-https://de.wikipedia.org
-http://www.unesco.org
-https://www.almaany.com

-https://www.youtube.com/رحلەفیالذاکرە،خالدالراشد،نظریەالتطور.
منمنظورعلماالنسابالجینی.

-https://www.aljazeera.net/د.حمدبنعبدالعزيزالكواري.
-https://www.forschung-und-lehre.de
-BodoMrozek-LEXIKONDERBEDROHTENWORTER
-DIETERWUNDERLICH–SPRAACHENDERWELT



سایکۆلۆجیایواتاوهێما
لەزمانووێژەیکوردیدا

کەمالفارووق
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وەک ئاماژەیە و نیشانە و هێما زمانەوە ڕووی لە  سیمبولیزم یان هێماگەری
گوزارشتکردنلەشتێکودۆزینەوەیواتالەدووتوێیدا.لەڕوویواتاشەوەهەڵگری
نیشاندانیوەکخۆی ژیانە،کە یاننهێنیەکانی ژیانە لێکراوەکانی ڕاستییەحاشا
ئەستەمە،یانڕێگریزۆریهەیەکەپەیوەندنبەباریدەروونیتاکەکەوە،کەناچار
دەبێبەشێوەیەکیترگوزارشتیلێبکاتوەکئەفسانەیانشیعریانڕۆمانو

چیرۆک،یانفێڵیدەروونی.
هێماگوزارشتیناڕاستەوخۆیەلەبارێکیدەروونیشاراوەیانواتایەکیشاراوە،
کەهەندێجارهۆکارەکەیزانراوەوبۆپاراستنینهێنیهێمایەکیانواتایەکی
گوزارشتی ناتوانرێ خۆی پێستی بە پڕ و ئاشکرا بە کە دەهێنرێت، بەکار تر
و هزری ناوەڕۆکی هێماگەری مەبەست، بێ یان بەمەبەست چ بکرێت لێ
بۆ هێمایەک وەک بێ فیزیایی تەنیاشتێکی نییە مەرج دەگرێتەوە کۆمەاڵیەتیش
شتێکی،لەڕوانگەیسایکۆلۆجیبەتایبەتیتێڕوانینیشیکارییدەرونیسیگمۆند
فرۆیدمرۆڤلەدوودۆخیدەرونیداگوزارشتلەخۆیدەکات،ئەوانیشهەستی
ئاشکراونەستیشاراوایەوەکئاماژەمپێدا،کەشاعیریانئەدیببەشێوەیەکی
نەستیانەگوزارشتلەخۆیبکات،لەوانەیەبەوشەیەکبێتیانشوێنێکبێت
یانئاژەڵێکبێتیانپەندێکبێتیانبەدێڕەشیعرێکبێتیانبەڕۆمانێکبێت...
تدئەونایەوێیانناتوانێبەئاشکرامەبەستەکەیبدرکێنێ.ڕەنگەپەیوەندیشی
بەنەستیکۆمەاڵیەتیەوەبێوگوزارشتلەکەسێتیسێبەربێهەروەککارل

گۆستاڤیۆنگئاماژەیپێداوە.
هێمالەزانستیبەیاندابریتییەلەواتایشاراوە.ئەمەشزمانیشاراوەیە،لەڕووی
کەواتە  ڕێگەیەک، چەند بە واتایەک دۆزینەوەی بۆ بنەمایە و ڕێسا زاراوەشەوە
بەرجەستە واتایەک ئەوەی بۆ تر شتێکی بۆ بێ هێما دیارکراو وشەیەکی دەشێ
بکات،کەڕەنگەپەیوەستبێبەباریدەروونیونەستییانباریکۆمەاڵیەتییان
واتایسایکۆلۆجیخۆیهەیە تاکەوە،چونکەهەروشەیەک کلتوری یان سیاسی
فێڵبازە ودەکرێلەشێوەیهێمابەکاربێت،بۆنموونە:کابرادەڵێیڕێوییەواتە
وخۆیلەهەڵوێستێکیمەترسیدارڕزگاردەکات،دەڵێیگورگەواتەلەناکاوپەیدا
دەبێوبەشیخۆیچنگدەکەوێت،یاندەڵێپشیلەیە،واتەسپڵەیەچەندچاکەی
لەگەڵبکەیتپێینازانێولەبیریدەکات،دەڵێیمێروولەیەلەکوێشیرینیهەبێ
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ئەولەوێیە،ئەمانەوهەزارانوشەیتربەپێیزانستیبەیانبوونەتەهێمابەکار
دێنبۆزووترڕوونکردنەوەوبەخشینیواتایەکبۆبەرجەستەکردنیمەبەستێککە
شاراوەیەیاندەمانەوێبەرجەستەیبکەینبۆبەرانبەر.بەاڵملەهەمانهەڵوێستی
تاکلەپەیبردنیبۆواتاکانوهەڵچوونوباریدەروونیکاریگەریخۆیهەیەبۆ

هەڵێنجانیمانابۆبابەتەکە.
ڕەوتیهێماگەریلەئەدەبوەکوەاڵمدانەوەیەکبووبۆڕەوتیواقیعیلەئەوروپا
ڕەگوڕیشەی و ئەدەبیە و هونەری ڕەوتێکی نۆزدە، سەدەی دووەمی نیوەی لە
کەرەسەیی ڕاستیەکانیجیهانی پێیوایە کە ئەفالتۆنی، ئایدیالیزمی بۆ دەگەڕێتەوە
لە یەکێکە هێماگەری قوتابخانەی دوور، ئایدیالی ڕاستی بۆ گەلێکن هێما تەنیا
ڕەوتەکانیئەدەبیجیهانی،لەبەرئەوەیهێماگەریبۆگوزارشتکردنلەالیەنەکانی
لە قوتابخانەیە ئەم فەرمی بە لەساڵی1886ز بۆیە بەهێزترە، زمان لە دەروونی

فەرەنساڕاگەیەندراوپاشانبەجیهانداباڵوبووەوە.
دامەزراندنیهەرڕەوتێکیئەدەبیبەهەموولقەکانیەوەخودکارانەنایەتەبوون،بەڵکو
ڕەگوڕیشەیداکوتراویلەزمانیهەرگەلێکداهەیەولەگفتوگۆینێوانتاکەکانو
لەمیانەیپەیوەندیوکارلێککردنیکۆمەاڵیەتیداڕەنگدەداتەوە،لەزمانوئەدەبی
و بالۆرە و بەیت و پێشینان پەندی و ڕۆمان و پەخشان و شیعر بە کوردیشدا
لەهێماگەری پێدەکەین،مەبەست ئەفسانەیکوردیتەواوبەرجەستەیەوهەستی
لەئەدەبیکوردیدەگەڕێتەوەبۆالیەنیدیاریەکێکیانشوبهاندنوگەورەکردنی
بابەتێکەکەخاوەنەکەیبەوشێوەیەگوزارشتیلێدەکاتکەدەربڕیالیەنیدەروونی
خۆیەتیوالیەنەکەیترینایەوێبابەتەکەئاشکرابێئەمەشیانبۆهۆکاریبەهای
کۆمەاڵیەتیوتایبەتمەندیئەوتاکەدەگەڕێتەوە،کەلەشیعریکالسیکیشاعیران
وئەفسانەیکوردیوڕۆمانیکوردیدادەردەکەوێتوهەندێکجاریشهەمووئەو
بابەتانەگوزارشتنلەنەستیتاکیوکۆمەاڵیەتیتاکەکان،کەبەبێئەوەیهەستی
لەبەرچەند نیە ئاسان لەهەستونەستکارێکی بکەندەریدەبڕن،دەربڕین پێ
پاراستن خۆ بۆ هەندێکیان و کەسەکەوە نهێنی بە پەیوەندن هەندێکیان هۆیەک
سەرهەڵدانی بۆ بوو سایکۆلۆجی هۆکارێکی ئەمە بەرانبەر، کەسانی پاراستنی و
دەربڕینبەهێمابۆئەوەیواتاکەیلەناخیخاوەنەکەیدابمێنێتەوەودەتوانینپێی

بڵێینشیعر.
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لە گوزارشت تۆچۆن دەپرسێت فرۆم ئیریک لەوانەش دەروونی زانیانی بەپێی
بەهۆیەوەگوزارشت ئەوزمانەیەکە زمانیهێما ئەزموونێکیهەستیدەکەیت؟
لەهەستەکانماندەکەین،یەکێکئازارێکیزۆریدەبێدەڵی)مردممرد(،یاندەڵێ
یان )مردم، وشانە ئەو بەاڵم نەکوژراوە، و نەمردووە کەسە ئەم کوشتمی، ئازار
باسی کەسێک کاتێک دەرونیەکەی، دۆخە بۆ بەکارهێنا هێمایەک وەک کوشتمی(
لەپەیوندیخۆشەویستیەکەیدەکاتدەڵیسوتاومبۆت،ئاگرمگرتووە،ژیانبێ
تۆهیچواتایەکینیە،کەواتەهێمابریتیەلەشتێکشوێنیشتێکیتردەگرێتەوە،
کاتێکدەڵێینبۆنیزۆرناخۆشبوو،بۆنیسیریدەهات،یانبۆنیشتیتۆپیوی
دەهات،یانبۆنیبخوریدەهات،یاندەڵێنکوردێکیپاکە،مەبەستلێیخیانەتی
کە زمانەیە ئەو هێماکاری زمانی دەڵێن بۆیە نەکردووە، گەندەڵی یان نەکردووە،
پرسەکە ئەوەی وەک دەکەین دەورنیەکانمان ئەزموونە لە گوزارشت هۆیەوە بە
پرسیهەستەکانبووەیانشتیکدەیکەینیانپەیوەندیبەشتیکەوەهەیەکەلە
دەبێتە دەرەکی جیهانی زمانێکە هێماگەری زمانی بۆیە داوە، ڕووی دەرەوەمان
هێمایەکبۆجیهانیناوەکی،هێمایەکبۆڕۆحمانوبۆعەقڵمان،کەواتەهەروەک
پێویستە مەبەستە ئەم بۆ بۆکراوچییە؟ هێما و هێما نێوان پەیوەندی دەڵێ فرۆم
جیاوازیبکەینلەنێوانئەمسێهێمایە:هێمایئاساییوەکناویشتێکبۆشتێک
بۆنموونەوشەیدرەختبۆدرەخت،وشەیگالیسکەبۆگالیسکە..تد،ڕێکەوتەهێما
)الرمزالعرچی(وەکئەوەیبەڕێکەوتتووشیشتێکدەبییانتووشیڕووداوێک
دەبیوەکوپرسەکەنیشانەیخەمەیانهێمایەبۆخەم،هێمایگشتگیریانئاڵۆز
بیرۆکەیەکیبنەڕەتیوڕەهایەومیحوەریسەرەکیەکەهەمووهزروهێماکانلە
وێنەیکیئەدەبیموتەکاملبەدەوریدادەخولێنەوەبۆیەهەرچەندەوێنەبچوکەکان
باڵوببنەوەهێزێکیکاریگەرهەیەوێنەکانپێکەوەدەبەستیتەوە.هەردووهێماکەی
دواییگوزارشتلەئەزموونیدەروونیدەکەنوەکبڵێیبابەتەکەکەپەیوەستەبە

هەستەکانوهەستپێکراوەکانتەنیائەوەنیشانەیزمانیهێماگەریە.
و کۆمەاڵیەتی پەیوەندی بۆ ئامرازیکە پێکدێت، جیاواز هێمای کۆمەڵێک لە زمان
، لەڕواڵەتەکانیگەشەیعەقڵیوهەستیوجوڵەیی بەهێزە عەقڵیوڕواڵەتێکی
لەڕواڵەتەکانی بێت ڕواڵەتێک زمان کاتێک هەیە دەروونزانیەوە بە پەیوەندی زمان
ڕەفتاریمرۆییبۆیەهەمووزمانەوانەکانوزانایانیسایکۆلۆجیبایەخیپێددەن،
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دەروونی شیکردنەوەی لەڕووی دەدات زمان الیەنی بەزۆر بایەخ دەروونزانی
کەدەبینینشیکاریدەروونیدیراسەیبیژەیکەسەکەوگوزارشتوخەونەکانی
دەروونزانی بەاڵم دەدات، زمان بنەمای و بەپێکهاتەی بایەخ دەروونزانی دەکات،
زمان ئەوەی لەبەر قسەکردن و زمان وەرگرتنی چۆنیتی سەر دەکاتە تەرکیز
کردارێکیئاوەزییدەروونیە،کەواتەدەروونزانیکەوتۆتەنێوانزمانوئاوەزەوە،
نێوانزمانوبیرکردنەوەوزمانوکەسێتیودیرساکردنیکەموکورتیەکانیزمان،
بۆ ریچکەیەکە هەورەها و بیرکردنەوە جۆری بۆ یەکالکەرەوەیە ئامرازێکی زمان

گەشەیمەعریفیوفێربوونیزامنێکیتر.
لەزمانیکوردیداوەکهەرزمانێکیترووەکوسروشتیتاکیکوردیژیانیپڕ
هێماوهێماگەرییە،هەرلەپەندیپێشینانەوەبیگرەتائەفسانەوچیرۆکوڕۆمان
ئاینیەوە،هەریەکەلەمانە وهۆنراوەوشیعریسیاسیودڵداریونیشتمانیو
بەجیاباسدەکەینوئاماژەبەهێماگەریەکانیئەمبوارانەدەدەین،مەتەڵیانلەغز
کە دەگریت لەخۆی گەوهەری هەقیقەتیکی کە  هیماگەرییە شیعری گوزارشتیکی
مرۆڤخۆیمەتەڵەونهێنیتێداشارەوەتەوە،ئەمنهینیەهەرمایەوەتاسیگموند
ئاماژەبەنەستبداتبۆشۆڕبوونەوەبەناخ، فرۆیدتوانیپەنجەیبۆڕابکێشیو
کەسەرجەمهێماناڕوونەکانیمرۆڤکەخۆیلەشیعردەدۆزیتوەبگەڕێنێتەوەبۆ

نەستکەبەشیعرگوزارشتیلێدەکریت.
لەپەندێکیپێشینانداکەدەڵێت:

چاوی ئاگر کاتێک کوێر بوو کە ئاگردان 
داری تەڕی لە دەروونی خۆیدا سوتان

واتاینهێنیئەمپەندەبریتیەلەگازەندەوگلەییکردنیکەسێککەهۆکاریشکستێک
یاننەهامەتیەکدەگەڕێنێتەوەبۆسەرچاوەکەی،کەڕەنگەخۆیبێکەبۆچیوایکرد؟
دەیەوێبڵێت))ئەگەرئەوەمنەکردایەئەمەنەدەبوو((،داریتەڕلێرەداهێمایەکە
سەرچاوەی بۆ هێمایەکە ئاگر چاوی نەبوو، خۆیدا لەجێی و هەڵە هۆکارێکی بۆ
بێ،کۆی بەسەر ئاوای نەدەبوایا کە ئامانجەکە یان  مەبەستەکەیە یان ئیشەکەیە
دێرەکەگوزارشتەیانهێمایەکەبۆکارێکیانئەنجامێککەلەوانەیەبەڕاستەڕێیەک
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خاوەنەکەی لۆجیکی لەبیرکردنەوەی بەشێکە لەخۆیدایە خۆی ئەمەش بڕۆیشتایە،
کەبەوشێوەیەگوزارشتیلێدەکات،یاندەڵێن:ئەگەرگوڵنیتدڕکیشمەبە،

هەردەم کە مرۆڤێک بۆ هێمایەکە گوڵ لێرەدا بەاڵم گوڵ، نابێتە هەرگیز مرۆڤ
ناسکوبەسۆزوپاکوبێگەردەوزیانیبۆکەسنیەوبەگوڵشوبهێنراوە،لە
بەرانبەردادڕککەسەرچاوەیەکبۆئازاردانیمرۆڤوهەرگیزدڕکنابێتەمرۆڤ
بەاڵمگوزارشتەلەهەستیئەومرۆڤانەیکەئازاربەخەڵکدەگەیەننیانئازاریان
پێگەیشتووە،گوڵهێمایەبۆتاکێکیزیانبەخش،دڕکهێمایەبۆخراپەکاری،ئەمە

هەستێکیئاکاریلەخۆیدەگرێتهەروەکئەدگارئەلەنپۆئاماژەیپێداوە.
لەپەندێکیترداکەگوزارشتەبۆناخیتاکبۆنموونەڕێویلەکونیخۆیهەڵبگەڕێتەوە
گەڕئەبێ،ئەمپەندەگوزارشتەبۆهەستیڕاستەقینەیمرۆڤکەنابیتاکپشتلە
بەهای لەگەڵ پەیوەندی بێ بە تاک بکات،چونکە نەتەوەیخۆی و نیشتمان و زێد
ناساغلەمی نیشانەی و هێما ئەمەش دەروونی لەخۆگونجاندنی دوورە کۆمەاڵیەتی
پوازی دار وتراوە: تر شوێنێکی لە ڕێوی، وەکو گەڕبوونە ئاکامەکەی و دەرونیە
لەخۆینەبێناقڵیشێ،مەبەستلێرەداناپاکیوخۆپەرستیتاکەودەردێکیناوخۆییە
کەکوردزووهەستیپێکردووە،کەلەناوکۆمەڵگەیکوردیبوونیهەبووەوواتای
سایکۆلۆجیخۆیهەیەکەتاکپێویستیبەسەقامگیریوئینتیماهەیەبۆنیشتمانی
خۆیوهەستکردنبەئینتیمادڵسۆزیوپاڵپشتیەبۆنیشتماننەکناپاکی،هەروەها
سەگهێمایەبۆوەفاداری،منداڵبۆپاکی،پاییزبۆخەم،مانگبۆئەبرۆییارو...هتد.
هەروەهالەئەفسانەیکوردیوچیرۆکیبەرئاگردانهێماگەریڕێگەیتێگەیشتنی

کورتکردۆتەوەبۆنموونە:
بەقواڵیی کردووەو داگیر گەورەی زۆر شوێنێکی هێماگەری کوردی شیعری لە
نەبێ ئاسان لێکردووەکەشیکارکردنی نەستیخۆیشاعیرگوزارشتی هەستو
مەگەرشاعیرخۆیبەتەواویبتوانێتشیبکاتەوەوهەندێجاریشخۆیشیناتوانێت
ئەگەرپەیوەندیبەنەستەوەبێ،بۆنموونەشیعریهێمنموکریانیوەکنموونە

کەچۆنگوزارشتلەپاکیوقوربانیدانیتاکدەکاتودەڵێت:

ئاگری سینەم بڵێسەی دێ و واڵت ڕۆشن دەکا
ئەو دەمەی خۆم وەک دڵۆپێک دەچمە نێو دەریای عەدەم 
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ئاگریسینە،تەنیاهێمایەکەبۆگوڕوتینیوپەرۆشیشاعیربۆنیشتمانەکەیئەگینا
سینەهەرگیزئاگریتێدانیەوبڵێسەبکاتوبتوانێواڵتڕۆشنبکات.

مرۆڤهەرگیزنابێتەدڵۆپ،دڵۆپوەکهێمایەکەبۆنەمانوچوونەناودەریای
عەدەم،کەدەریایعەدەمشتێکیخوازەییەووەکهێمابەکارهاتووەولەپشت
ئەمدێڕەوەهەستێکینەتەوەییونیشتمانیگەورەخۆیمەاڵسداوەوشاعیربەو
شێوەیەدەریدەبڕێ،بۆیەزمانیکوردیلەهێمازۆربەهێزەوبەکارهاتووەوتاک
دەتوانێ زەحمەتە زۆر کە خۆی سایکۆلۆجی باری لە گوزارشتکردن بۆ دەتوانێ
گوزارشتلەوبارەبکاتوپەیامیخۆیبگەیەنێتبەوشوێنەیخۆیمەبەستێتیچ

دۆستچدوژمن.
لەشیعرێکیترداحاجیدەڵێ:

ئەگەر کوردێک قسەی بابی نەزانی
موهەقەق دایکی حیزە و بابی زانی

الیەنیشاراوەوهێماگەریلەمشیعرەیحاجیدابۆئەوانەیەکەنابێزمانیخۆیان
لەبیربکەن،ئەوانەیکەزمانیدایکیخۆیاننازاننهیچبەهاوئاکاریکیاننییەوبێ
هەستن،شاعیروەکبەرپەرچدانەوەیەکبەتوندیوەاڵمیئەوکەسانەیداوەتەوەو
چووتەبارێکیهەڵچوونیبێدەنگەوە،هۆکاریدەرکەوتنیئەمشیعرەئەوکەسانەن
کەلەخەباتوهەستینەتەوایەتیەوەدوورنوهەستیئاکاریاننییە،بۆیەپاڵنەری
پەرەپێدانیزمانیدایکیانالوازە.هەرزمانیشەکاریگەریلەسەربیرکردنەوەهەبێت

ومرۆڤهەمووکاتپێویستیپێیەتی.
لەشوێنێکیترهێمنتوانیوێتیبەهێمایشاراوەوباریسایکۆلۆجیتاکیکوردی

گوزارشتلەخۆیونیشتمانبکاتبەمشێوەیە:


کەند و کۆسپ هەنگاوم پێ ناکا شل
بێتە سەر ڕێم هەزاران گا بەردی زل
بەهێزی شان و باهۆ پێی دەدەم تل
دەڕۆم دەڕۆم تا ترۆپکی ڕزگاربوون
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سەرنجبدەترۆپکیڕزگاربوونی،کەمەبەستیڕزگاربوونینەتەوەییونیشتمانە،
ترۆپکتەنیاهێمایەکەبۆئەوپەڕیسەرکەوتنوسەرباریئەوەشئەووەکتاکێک
وباریسایکۆلۆجیپەیوەستبەسیاسەتوخەباتینیشتمانیگوزارشتلەخەباتی
نەتەوەییدەکاوئامادەیەخۆنەویستانەئەوهەمووکۆسپوتەگەرانەببەزێنیو
نەوەستێتائەوپەڕیسەرکەوتنبێئەوەیچاوەڕانیپاداشتبکات،یانباسلە
بژێویژیانیخۆیبکات،هەزارانگابەردیزلهێمایەقورسیوگەورەییکۆسپو
تەگەرەکانیبەردەمیڕێیخەباتکەهەندێکیانپەیوەندنبەژیانیڕۆژانەیخۆیەوە
ئەمەشهێمایەبۆپاکیوخۆنەویستیوگوزارشتکردنلەژیانیدەروونیبەچەند

وشەیەک.
پاکیزەییتاکیکوردیلەخەباتوتێکۆشانوڕزگاریینەتەوەییلەهۆنراوەیتری

هێمندادەردەکەوێتکەدەڵێت:

دەردی دووری ...دەردی دووری کوشتمی
دەردی وشیاری و سەبوری کوشتمی 

یادی یاران و واڵتم ڕۆژ و شەو 
لێی حەرام کردم قەرار و خورد و خەو 

خەمڕەوێنێک لێرە من ناکەم بەدی
چۆن پەنا بۆ مەی نەبەم ساقی ئەدی

یادکردنی و هێمنەوە الی بە وایە کوشتن وەک کە کەوتنەوە دوور بدە سەرنج
لێ خەمی نەبووە کەس و حەرامکردووە لێ خواردنی خەو یارانی و کەسوکار
بڕەوێنێتەوەوگوێلەئاهوناڵەیدەروونیبکاتوپەیامەکەیبگەیەنێت،بۆیەخۆی
بەرگەیئەوستەمەیکردووەئەمەشنیشانەوهێمایپاکیزەیتاکیکوردەکەشاعیر
بەوشێوەیەوهەروشەیەکهێمایەکەبۆژیانێکیتایبەتکەگوزارشتیلێکردووە،
ئەوەشگوزارشتەلەتاکیکوردیوژیانیناسۆری،هەستیئینتیماالیتاکیکوردی
بۆزێدوڕەگوڕیشەیخۆیئەمەشوەکئەریکفرۆمدەڵێپێویستیەکینەتەوەییە

بۆهەستکردنیتاکبۆبوونیخۆیوپێگەیمێژوویی.
لەشوێنێکیتردەڵی:
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ئەو کەسەی هەستی بە زۆرداری نەکرد
تیخی زۆرداری برینداری نەکرد

تیخیزۆردارینییە،بەاڵمتیخهێمایەکەبۆکاریگەریخراپیزۆرداریلەسەرباری
دەروونیوجەستەییتاک.مرۆڤیساغوخاوەنددەرووندروستیهەستبەئازار
دەروونی نەخۆشیەکی یان دەروونی گرفتێکی کەسێک مەگەر دەکات مەینەتی و
هەبێتهەستیلەدەستدابێت،یانتووشیزهایمەربووبێوهیچیلەبیرنەمابێ.
هەستکردنیشاعیربەدەردیخەڵکهەستێکیدرووستەوواتایخۆیهەیەدەیەوێ

بەرجەستەببێبۆیەشیعرلێرەدادەبێت�ەدەربڕیئەوهەستەونامرێ.
پەتی دابەشدەکەینبۆعەقڵی لەبارەیجوانناسیدەڵیکەعەقل پۆ ئەدگارئەالن
وزەوقوهەستیئاکاری،زۆربەیشاعیرانیکوردبەتایبەتیشیعریسیاسی
نەتەوەیی بەهای بە پابەندبوونیان و ئاکاری هەستی لەسەر کردۆتەوە دووپاتیان
وتەنانەتلەدووتوێیشیعریدڵداریشهەستینەتەوەییوخەباتینەتەوەییو

خۆشەویستینیشتمانڕەنگیداوەتەوە،هەروەکهێمندەڵێ:

گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆیی و حەسرەت و دەردم ئەمن
 قەد لەدەست ئەم چەرخە سپڵەیە نابەزم مەردم ئەمن

 ئاشقی چاوی کەژاڵ و گەردنی پڕخاڵ نیم
 ئاشقی کێو و تەالن و بەندەن و بەردم ئەمن

گەر لەبرسان و لەبەر بێ بەرگی ئیمڕۆ رەق هەڵێم
نۆکەری بێگانە ناکەم تا لەسەر هەردم ئەمن 
من لە زنجیر و تەناف و دار و بەند باکم نیە

لەت لەتم کەن بمکوژن هێشا دەڵێم کوردم ئەمن.

سەرنجبدەیلەسەرەتاوەشاعیرئاماژەیبەخراپیچەرخیخۆیدەکاتبەاڵم،
هەردەچێتەوەسەرنیشتمانپەروەریوەکئەرکێککەئەرکپەیوەستەبەهەستی
ئەخالقیوئەووشانەیلەوشیعرەدابەکارهێناوەهێماوئاماژەنبۆهەستیئاکاری
وزەوقوعەقڵیپەتی،کەدەڵێلەتلەتمکەنبمکوژنهێشتادەڵێمکوردمئەمەن،
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ئەمەهێمایەبۆئەوپەڕیقوربانیدانوبەرەنگاربوونەوەیئەوستەمەیلەنەتەوەکەی
دەکرێ.

هەروەهاهێماگەریلەشیعریشاعیرانیترینیشتماندابەڕوونیدەردەکەوێتو
بەوشەیهێماگەریگوزارشتلەباریناوخۆوسایکۆلۆجیایکوردوگوزەرانی

دەکات،لەوانەششێرکۆبێکەسکەدەڵێ:

سەرسام مەبە ئەگەر بڵێم 
الی ئێمە ڕێوی شێرە 

چەقەڵ بەسەر شێرا نێرە

لێرەداکەشوهەوایسیاسیوکۆمەالیەتیوایکردووەڕێویبەشێربشوبهێنرێ
و تاک ناخی بۆ هێمایەک و رۆژگار واقیعی رەتکردنەوەی بۆ واتایەک وەک
رەتکردنەوەیفێڵوچوونەکڵێشەیکەسێتیەکیترەوەئەمچوونەکڵێشەیەوەک
فرۆیدئاماژەیپێداوەفێڵێکیدەروونییەبۆخۆڕزگارکردنلەوواقیعەیخاوەنەکەی
نایەوێودەیەوێڕۆلێکیترببینێ،هەروەکچۆنپیاویفێڵبازوترسنۆکبەهۆی
ڕۆژگارێککەبۆیلواوەخراوەتەشوێنێکوپێگەیەکیپێدراوەشایانیئەونیە،هەر

وەکدەڵێ:

مشک، پشیلە ڕاو ئەنێ
داڵ بە هەڵۆ پێئەکەنی

واتەمشکڕۆڵیپشیلەدەبینێ،کەئەمەشلەشوێنیخۆیدانیەوهێمایەکەبۆالدانی
دەروونی)االزاحە(ئەمەشفێڵێکیتریدەروونیەبۆسەرلەنوێئاراستەکردنەوەی
پاڵنەرەکانبۆئامانجێکیتر،کەلەواقیعدائەوەناکرێبۆیەشاعیرتەواوگوزارشتی
لەو لەوواقیعەکردووەوهەستیشاعیریشڕەنگدانەوەیباریدەرونیخۆیەتی
کۆمەڵگایەتێیدادەژیوئەوەڕەتدەکاتەوەکەڕۆڵیکەسێکبدرێتبەکەسێکیتر.
لەهەرکۆپلەیەکولەهەروشەیەکهێمایەکهەیەبۆمەبەستێکئەگیناوشەخۆی
لەخۆیدابەڕواڵەتشتێکیترەوواتایخۆیهەیەبەاڵمشاعیروەکهێمایەکبۆ
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گوزارشتکردنلەشتێکیترئەگەربەنووسینبنووسێڕەنگەدەیانالپەرەیبوێت
تاڕوونبکرێ�تەوە،ڕێویچۆندەبێتەشێرئەگەرلێکچواندنوهێمانەبێبۆشتێکی
تر،کەپیاویفێڵبازوترسنۆکزاڵدەبێبەسەرپیاویئازاکەبەشێرشوبهێنراوە،
یانچەقەڵچۆنزاڵدەبێتبەسەرشێرداکەئەمەشوەسفکردنیسەردەمێکە،کە
تێیداچەقەڵیترسنۆکوگەندەخۆرشێربەڕێوەدەباتودونیاپێچەوانەدەکاتەوە،
دێڕێک هەر و وشەیەک هەر کوێر، بە چاوساغیش و ساغ چاو بووەتە کوێر کە
هێمایەبۆواتایەکیتر،ئەوواتایەدیارەیاننادیارەبەپێیزەوقوسەلیقەیشاعیر

ومەبەستیلەوشیعرە.
وەکو بوارەکانیدا هەموو لە هێماگەری لە پڕبووە هەمیشە کوردی شیعری بۆیە 
سێکسوئافرەتونیشتمانوزێدوناوەوەیتاکوئازادیوخۆشەویستیو
مرۆڤدۆستی.کەزۆرجاروەکزمانیزبرتاکیکوردیجوێنێکیبەکارهێناوەکە
تاک کە چەپاندنەیە ئەو دەرەنجامی ئاراستەیە ئەم کراوە، مێ ڕەگەزی ئاراستەی

تووشیبووەلەژیانیداوبەمشێوەزبرییەگوزارشتیلێدەکات.
لقەکانیتری بەهەمانشێوەیشیعروهۆنراوەوچیرۆکو پێشینان پەندی لە

ئەدەبهێماگەرینەتەوەییلەخۆدەگرێت:

ڕێوی لە کونی خۆی هەڵبگەڕێتەوە گەڕ دەبێت
پشتکردنەنەتەوەیخۆتئاقیبەتیخراپوبێئەنجامە،هەڵگەڕانەوەهێمایەکەبۆ

خیانەتوپشتکردنەلەنیشتمانونەتەوەیخۆت
ڕێویهێمایەبۆتاک

کونهێمایەبۆنیشتمانیانزێد
هەڵگەرانەوەهێمایەبۆناپاکی
گەڕهێمایەبۆئاقیبەتخراپی

دارپوازیلەخۆینەبێناقڵێشێ
ئەمتەنهاشتیکیخوازەیەوبووتەهێمابۆخیانەتوناپاکیناوخۆییواتەئەگەر
کەسێکلەناوخۆوەوەدەستیلەگەڵدوژمنتێکەڵنەکردبێزیانبەخێزانوگەل

ونیشتمانناگەیەنرێت.
دارهێمایەبۆتاک
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پوازهێمایەبۆ.....
نەقڵیشانهێمایەبۆنەڕووخان

پەندیپێشیناندەڵی:
دەستی ماندوو لەسەر سکی تێرە

نیە، تەمبەڵ و دەکات کار و ئێش کە کەسەیە ئەو ماندوو دەستی لە مەبەست
تێرهێمایەبۆخۆشگوزەرانیو تێردەکات،سکی سکیتێرهەمووپێویستیەکانی

تێروتەسەلیمنداڵ.

کێ باسی خەڵکی کرد بەالتەوە
بۆ ئەوان قسەی تۆش ئەباتەوە

ئەو وایە تاک کەسایکۆلۆجیەتی دەروونی واتایەکی دووڕستەیەوە ئەم لەپشت
کەسەیقسەیخەڵکبۆتۆدێنیتقسەیتۆشدەباتبۆخەڵک،ئەمەشجۆرێکە
لەدووڕووییتاکبۆقەرەبوکردنەوەیشکستوالوازیخۆیپەنایبۆدەباتو
هەندێجاردەکرێبەهۆنراوەوچیرۆکوخاوەنەکەیدەیەوێوەکهێمایەکبەکاری

بێنێبۆگوزارشتکردنلەباریدەروونی.
بدەیت سەرنج )نۆستالیژی(دا ناونیشانی بە سامان فەریدون شاعیر شیعرێکی لە
پڕەلەهێماگەریسایکۆلۆجیکەنیشانەنبۆڕاستییشیعروهەڵقوواڵنیلەقواڵی

دەروونەوە:

بۆ منداڵیم دەگەڕێمەوە
منداڵێکی ون بووم
بە ڕاست بلیمەتی

بە مەبەست گەڕانەوەیە بۆ منداڵی 
یان درۆیەکی شاخدارە..

هەرچەند بیرت لێدەکەمەوە
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بۆ منداڵیم دەگەڕێمەوە
دەسەاڵتم بەسەر خەیاڵمدا ناشکێت
بیرم دەچێتەوە کە ڕۆژێ لە رۆژان 

تۆ هاوڕێی من بوویت...

ئەوکۆپلەیەگەڕانەوەیەبۆمنداڵیلەبنەڕەتداخۆزگەخواستنەبۆرەفتاروهەڵسوکەوتی
منداڵیوتامکردنەوەیئەوسۆزوخۆشەویستیەیکەبووەڕابردوو،ئەمەشفێلێکی
دەرونیەبۆخۆتێرکردنێککەتێرنابیولێرەوئێستادەستناکەویت،بۆیەخۆزگە
و ونبوونیخۆشەویستی بۆ هێمایە ئەمخۆزگەخواستنە دەخوازێت، ڕابردوو بە

خۆزگەبۆگەڕانەوەی.
شاعیردەڵێمنداڵیونبووم،کەنەتوانیلێرەوئێستابژیتکەواتەدەبێبگەڕێیتەوە
بۆ هێمایەکە ئەمەش دیسان دەبی ون بۆیە ناشتوانی بەاڵم منداڵی سەردەمی
و نیە کۆن کای باکردنی بە منداڵی بۆ گەڕانەوە شاعیر، دەروونی کێشمەکێشی

شوێنەواریهەستەڕاستەکانە.
یانشتی بلیمەتیە یان پێکاوە،کەگەڕانەوە ئەوهێمادەروونیەی شاعیرکوتومت
تەنیاخۆ بۆسەردەمێککە ئاخهەڵکێشان بۆ ئەمەشهێمایە وامەحاڵەودرۆیە
گەوزاندنەلەناوتەپوتۆزیبۆنیخۆشەویستیەکیون،ئەمەشبەخەیاڵوهەندێجار
بە شاخدارە، درۆیەکی دەزانێ خۆیشی کە ئاگایانە، بێ و نەستیانە شێویەکی بە
ئاشکراشدەڵێدەسەاڵتمبەسەرخەیاڵمداناشکێتئەمەهێمایەبۆوێنەزەینەیکانی
ئەوتەمەنەکەبووتەگێژەڵوکەوتیایدادەخولێتەوەوناتوانێدەروازیەکبدۆزیتەوە

بۆدەربازبوونلێی..
ئەمانەشنموونەگەلێکیترنلەوهێمایانەیشاعیربەکاریهێناون:باڵندەیپەڕوباڵ
ڕۆح، قڕی و قات بیاباتی ئەوین، ئەفسانەی باخی هەور، گەواڵە بەخت، شکاوی

هەگبەیکچیدوایی،کۆاڵنەکانییادەوەری،کەشتیخەیاڵ....تد.
ئاشکرایی و ڕوونی بە هەڵوێستە ئەم هەڵوێستێک، دەربڕینی بۆ هەستێکە شیعر
و ڕۆژگارە ڕووداوەکانی و ڕاستەقینە هەستی شوێنەواری هەندێجاریش ناوترێ،
گوزارشت هێما بە و داوە مەاڵس نەستدا لەناو خۆیان و زەینی وێنەی بوونەتە
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لەسەرخودی بۆچەقبەستنیشاعیرە یان ئەمگوزارشتکردنە لەخۆیانکردووە،
پەرشوباڵویخۆییانگوزارشتکردنیڕاستەقینەیڕەفتارەکانێتییانگەڕانەبۆخۆ
دۆزینەوەیکەناچارەدەبێبەهێمادەریببڕێبێئەوەیهەستبکاتئەمەهێمایە.

بڕوانەئەمدێرەشیعرانەیشاعیرغازیقەرەلوسیناسراوبەحاکم:
دەستیقەدەرەئازیزگیانیانچەرخیدەورانە

باڵندەکانکۆچدەکەن.......تد
شاعیربێئەوەیهەستبەناخیتاکبکاتسەنجبدەچۆنتاواندەخاتەئەستۆی
قەدەرکەئەمەشهێمایەکەبۆڕاکردنلەواقیعیخۆیکەباڵندەکانوەکهێمایەکبۆ
ئاشتیهەڵدەفڕنودیارنامێنن،لکاندنیهەڵەبەکەسێکیترەوەوەکوشیکاریدەرونی
ئاماژەیپێداوەفێڵوبەرگرییەکیدەروونینەستیەالیشاعیرکەئەمیشدەربڕی
تاکیکۆمەڵگاکەیەتیوپێیخۆشنیەوپێیڕاستنیەوابێتبەاڵمکەدەسەاڵتنەما
ئیترمرۆڤهۆکارەکانیباریدەرونیخۆیدەخاتەئەستیکەسانیترەوە.ئەمەش

واتاوهێماینەستیئەوتاکەیەبەمشێوەیەگوزارشتیلێکردووە،
هەروەهادەڵێت:

کۆیلەیەکی فیرعون نیم 
مەحاڵە بۆ من بتوانم مانگ لە ئاسمان بە پەنجە دوو لەت کەم

شاعیروەکبڵیداوایلێکراوەکەئاسماندوولەتبکاتیاندەیەویئەویترڕازی
بکاتبەلەتکردنیئاسمانئەمەشواتایوەهمدەگەیەنێیانهەستیکینەرگسیانەیە
دەیەوێپیشانیبەرانبەریبداتکەئەمبەهێزە،لەپشتیئەمدێرانەوەهەستێکیتاکی
لەناوکۆمەڵگاداڕەگیداکوتاوەوبۆتەشیعرو وهەستیکیکۆمەاڵیەتیهەیەکە
ئەفسانەکەئەفسانەشڕەنگدانەوەیباریدەرونیتاکە،کەوەکئەفسانەگوزارشت
دەکاتلەهەستەکانی،ڕۆستەمیزاڵنمونەیەکیبەرجەستەکراوەلەئەفسانەیکوردی
خەیاڵەی ئەم تەماشای داوەتەوە، ڕەنگی کوریدیشدا شیعری لە ئەفسانەیە ئەم و
شاعیربکەیچۆندەیەویوەکمنداڵسۆزوخۆشەوستیدەستبکەوێتەوەبە
گەڕانەویبۆمنداڵییبۆقەرەبوکردنەوەیئەوهەستوسۆزەیلەدەستیچووە
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ئەمەشتەنیاهێمایەکەیانواتایەکەبۆگوزارشتکردنلەوەیلەواقیعداناتوانێبە
دەستیبێنێکەدەڵێت:

ئەوا چاوەڕوان دەبم لێرە
 هەتا کۆچی باڵندەکان ئەگەڕێتەوە ڕۆژە خۆشەکانی سەردەمی مناڵیم

هەستی یان شاعیر ئەوەی بۆ بەڵگەن باڵندەکان کۆچکردنی بدەیتە ئەگەرسەرنج
تاکهەردەمئاشتیکۆچبکات،هێمایبەهێزوواتایبەهێزلەهەرکۆپلەشیعرێکدا
نیشانەیبەهێزیخاوەنەکەیەتیکەتوانیوێتیبیهۆنێتەوەبەپێیباریدەروونیتاکی
کۆمەڵگەکەی،چونکەشیعرسایکۆلۆجیاینەتەوەییەوتەنیاگوزارشتنیەلەباری
کردووە دەستپێشخەری بەاڵم کۆمەڵگەیە، تاکێکی شاعیر چونکە شاعیر، دەرونی
و بیانکاتەشیعر و نەتەوەکەیبهۆنێتەوە یان تاکەکانیکۆمەڵگەکەی کەهەستی
دەبێتەوە، ڕوون ئەدەبەکەیەوە لەشیعرو گەلێک مێژووی ناسینی بکات. پێشکەشی
چونکەشیعروئەدەبتۆمارکردنیهەستەکانمرۆڤەبەاڵمبەهێماوواتایشاراوە،

بۆیەشیکاریشیعریشاعیرانودیراسەکردنیانئەرکێکیپێویستە.
هەروەهالەڕۆمانوچیرۆکیشدابەهەمانشێوەیزمانیشیعرهێماگەریبەرجەستە
کردووە، کۆمەاڵیەتی یان نەتەوەیی دوورودرێژی مێژووی لە گوزارشتی و بووە
داهێماگەری )بنووسەخوێن(یجەبارجەاللغەریب ناونیشانیڕۆمانی لە هەر
وواتاینەستیتاکوکۆمەاڵیەتیدەردەکەوێت،کەخوێننانوسێت،بەاڵمهێمایە
واتای هەڵگری و ڕۆژگار سەردیواری واقیعی پشت و واقیعی وێنەی سەدان بۆ
توندوتیژیودڵڕەقیمێژوووسەدانوێنەیزەینیجۆراوجۆر،وێڕایمەبەستی
واتاگەلێکی وێنەو ئەویش ناخی هاوشێوەی و خۆیدایە کەلەناخی نووسەر تری
نەستی مێژووی دەبنە و دەترشێن دەبن درووست مرۆڤدا مێشکی لە جۆراوجۆر
تاکولەگوێیمێژوویتوندوتیژیوگڕیخەباتیمرۆڤایەتیدەزرنگێنەوەلەپێناو
کێشەیەکیڕەوایکۆمەاڵیەتیونەتەوەییونیشتمانیدا،کەهەروێنەیەکدەربڕی
پێویستدەکات ناخیهزرێکومێژوویەکوجوگرافیایەکوسایکۆلۆجیایەکەو
خوێندنەوەیەکیسایکۆلۆجیسەربەخۆیبۆئەمڕۆمانەوتەواویئەدەبیکوردی

بکرێتلەپێناوناسینیتاکینەتەوەییوپەروەردەکردنی.
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سەرچاوەکان:
لەژیانەوە،اریكفرۆم،وەرگیرانیئازادبەرزنجی

com.https://mawdoo3
بروانة:الحكاياتواالساطيرواالحالم،اريكفروم،

بروانة:دوراللغةفيتنميةالسماتالشخصيةللفرد-د.سالمالمهديالكوني
بروانة:الفسيرالنفسيلالدب،دكتورعزالديناسماعيل،دارالعودةبيروت1981الطبعةالرابعةل129و130

بروانة:ديوانيهيمن
بروانة:التفسيرالنفسيلالدب،دكتورعزالديناسماعيل،دارالعودةبيروت،الطبعةالرابعة1981ل51

بروانة:علمالنفسالفرويدي،جكالفن،مطبعةالنهضة1982
بروانە:كۆشيعری)شاربۆنیتۆیلێدێت(شاعيرل13

م. کمال فارووق لە چيند دێڕێکدا: 
*ساڵی1965لەخانەقین/باشورینیشتمانلەدایکبووە.

*بەکالۆریۆسلەدەروونزانی-زانکۆیموستەنسریەساڵی1989.
*مامۆستایڕاهێنەرلەبەڕێوەبەرایەتیمەشقوڕاهێنان/پەروەردەیهەولێر

*وتاریبواریسایکۆلۆجیوکۆمەالیەتیلەگۆڤارورۆژنامەکانیکوردستاندا
چاپکراوەکان:

*لەپەراوێزیکەسێتیدا،خوێندنەوەیەکیسایکوسۆسیۆلۆژیڕەفتار،خانەیموکریانی2013
*سایکۆلۆجیایمنداڵبۆدایکوباوک،خانەیفێربوون،2010

*پەرەپێدانیتواناژیرییەکان،وەزارەتیپەروەردە2022
*دەرونزانیمیدیاییلەگەڵمحمدعبداللەکەالریئامادەکراوە،خانەیموکریانی2013

*فرۆیدوسروشتیمرۆڤ،وەرگێڕان،خانەیوەرگێڕانهەولیر2009
*خەمۆکی،ولبرتولسن،وەرگێڕان،خانەیفێربوون2011*

*هاندانیتوندوتیژیمیدیایی،عدنانحسین،وەرگیڕان،خانەیموکریانی2019.
*منداڵوئاڵودەبوونبەتەلەڤزیۆن،وەرگێڕان،خانەیوەرگێڕانیسلێمانی2009*

*جڵەوکرنیفشاریدەرونی،کیتکینان،وەرگیران
*گەمەلەژیانیمندااڵن،وەرگێڕان،خانەیوەرگێڕانهەولر.

*18یاساکەیسروشتیمرۆڤ،رۆبەرتگرین،وەرگێڕان2022
ئەوکتیبانەیئامادەنبۆچاپ:

*سایکولۆجیایجلوبەرگ،وەرگێڕان.
*ژنوپیاویەکساننیانجیاواز؟.

*ڕێنماییکردنیدەروونی،د.موحەمەدتەهاحسێن.



بیرمەندوزمانناسیکورد
مامۆستامەسعودمحەمەد

ئا/فاتحیاسینمودەڕیس
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هەڵدانەوەی الپەڕەی مێژووی کەسایەتییەکان بەشێکە لە مێژووی هەر 
میللەتێك، ڕوناکبیری گەورەی کورد مامۆستا مەسعود محەمەد، یەکێکە 
و  گەورە  بیرمەندێکی  کە  کوردستان،  باشووری  دەگمەنانەی  کەسە  لەو 
و  حەقپەرست  مرۆڤێکی  دیاربووە.  زمانناسێکی  و  ناسراو  ڕۆشنبیرێکی 
مرۆڤ دۆست و کوردپەروەر بوو. خاوەنی چەندان شاکار بووە لە بواری 
بە  هەڵبەتە  فیکر(،  و  کۆمەاڵیەتی  مێژوو،  ئەدەب،  هەمەجۆری)زمان، 
بیر  ئازادی  لە  داکۆکی  بەرهەمەکانیدا  لە  عەرەبی.  و  کوردی  زمانەکانی 

دەکرد، فیکر و بۆچوونی باو دەکردە بابەتی لێکۆڵینەوە و ڕەخنە.

سەرەتایژیانی:
مەسعودکوڕیمەالمحەمەدیکوڕیمەالعەبدولاڵیجەلیزادەیە،لەساڵی1919
لەبنەماڵەیەکیڕۆشنبیروئاینپەروەرلەشاریکۆیەلەدایکبووە،دەستپێکیخوێندنی
سەرەتاییهەرلەکۆیەبووە.هەردووقۆناغیخوێندنیناوەندیودواناوەندیلە
شاریهەولێرتەواوکردووە.لەساڵی1945کۆلێژیمافیلەبەغداتەواوکردووەو

بڕوانامەیبەکالۆریۆسیوەدەستهێناوە،پاشانبۆوەتەپارێزەر.
ئەوماوەیەیلەکۆلێژلەبەغداخوێندوویەتی،لەگەڵدڵداریشاعیرهاوپۆلو
دۆستیدڵسۆزییەکتربوونە،زۆربەیئێوارانبەیەکەوەسەردانیساڵۆنیوێژەی
خاتوو)بەهیەفەرەجولاڵ(کچەکوردیمیسرییانکردووە،کەلەگەڕەکیئەعزەمییەی
بەغدابووە.ئەوساخاتووبەهیەلەبەغدامامۆستایکۆلێژیکچانبووەوزانایەکی

کوردبووە.لەمساڵۆنەدابەردەوامکۆڕیفەلسەفیوهزریسازدراوە.
ئەوزاتەلەوساوەبیریکەوتەسەرفەلسەفەوشیکردنەوەیدیاردەیکۆمەاڵیەتی

وئابووریسیاسیلەکۆمەڵگاکەیودەوروبەریدا.

بیروبۆچوونەکانی:
بوو، کورد گەورەی بیرمەندێکی لەوەی جگە محەمەد، مەسعود مامۆستا
ڕوناکبیرێکیمەزنیکوردستانیشبوو،سەرچاوەکانیفەلسەفەیهێگڵومارکسی
بەوردیخوێندبۆوەولەگەڵباریئابوورییوکۆمەاڵیەتیکوردستانبەراوردی
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دەکردن،بەنووسیندەهاتەگۆڕەپانیدەمەتەقێووتووێژ؛ڕاستیباوەڕیخۆی
بوێرانەدەردەبڕی.شێوازێکیتایبەتیهەبوولەنووسینەکانیدا،کەلەگەڵبەرنامەی
لێکۆڵینەوەیزانستیدانەدەگونجا،وەكئەوەیئەوەندەگوێیبەپۆلینکردنیبابەتی
یەکەوە بەسەر الوەکی سەردێڕی و سەرەکی ناونیشانی نەدەدا، نووسینەکانی
لەژێریەك لەنووسینەکانی لە100الپەڕە پتر نەبووگەر باکی پێشکەشدەکردو

ناونیشان،یاخودبێناونیشانبخاتەبەردەمخوێنەریبابەتەکانی.

کارەکانی:
پاشتەواوکردنیکۆلێژییاسا،گەڕاوەتەوەکۆیەوخۆیپااڵوتووەبۆئەندامیەتی
پەڕلەمانولە1953/1/19داهەڵبژاردنکراووبەزۆرینەیدەنگلەهەڵبژاردنەکە
بە داواکاری گەلێك تەشریعیە دەزگا لەو پەڕلەمان. ئەندامی بە بوو و دەرچووە
نرخیپێشکەشکردووە،وەك:گەڕاندنەوەیدوورخراوەکانیکوردبۆزێدیخۆیان
و گەڕێندرانەوەشوێن هەندێکیان ئەنجامدا لە بووە، بارزانییەکان لە مەبەستی کە

زێدیخۆیان.
دا 1954 بەهاری ناوەڕاستی لە و کرایەوە هەڵبژاردن دووبارە ساڵێك دوای
پەرلەمانەش ئەوخولەی بۆ و پااڵوتەوە محەمەدخۆی مەسعود مامۆستا دیسان

دەرچووەبەناوی)بەرەینیشتمانی(.
*پیشەیپارێزەری..زۆرینەبردنوریسەعیدوەزارەتێکینوێیدامەزراندو
پیشەی  دایە گەڕایەوەکۆیەودەستی ئەو ئینجا هەڵوەشاندەوە. پەڕلەمانەی ئەو

پارێزەری؛تاکوکۆدەتای14یتەمووزی1958.
لەدوای14یتەمووزی1958ئەوڕووداوەسیاسییەیعێراق،هەڵوێستی *
سیاسیوایخواستبچێتەبەغداودوایماوەیەکیکەمکراوەبەئەندامیلیژنەی

چاکسازیکشتوکاڵلەعێراقدا.
لەگەڵژمارەیەكپسپۆرانییاسایکشتوکاڵوزەویوزاروئاودێریعێراقیو
میسریتوانییانیاسایچاکسازیکشتوکاڵلەکۆماریعێراقدابنێن.ئەویاسایە
لە30یئەیلوولی1958بەناوی)یاسایچاککردنیکشتوکاڵلەکۆماریعێراقدا(

ڕاگەیندرا.
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*لەساڵی1964-1965بەناویبزووتنەوەیڕزگاریخوازیکوردستانکراوە
بەوەزیریدەوڵەتلەکابینەیسەرۆکوەزیر)یەحیاتاهیر(دا.

لە سەرەکی ئەندامی بە کراوە ڕابردوو سەدەی شەستەکانی کۆتایی لە *
ئەنجوومەنیخزمەتیفەرمانبەران.

*لە29یئابی1970لەگەڵدامەزراندنی)کۆڕیزانیارییکورد(لەشاریبەغدا،
کراوەبەئەندامیکارایکۆڕیزانیارییکوردو،هاوکاتبەجێگریسەرۆکیکۆڕ

هەڵبژێردراوە.
لەبەڕێوەبردنیکاروباریدیوانیکۆڕدەورێکیبااڵیهەبووە،هەروەهابابەتو

لێکۆڵینەوەیبەنرخیلەگۆڤاریکۆڕیزانیارییکوردداباڵودەکردەوە.
مەسعودمحەمەدزمانەوانی:

بوارەکانی لە نووسین لە هەبووە بااڵی دەستێکی محەمەد، مەسعود مامۆستا
)زمانەوانی،ئەدەبوفەلسەفەوئایدیا(.

لە کۆڕ، کارای ئەندامی کرابووە ئەوەی سەرەڕای کورد زانیاریی کۆڕی لە
هەمانکاتیشداکرابووەدەمڕاستوقسەکەریکۆڕیزانیاری.لەهەموولیژنەکانی
زمانەوانی،زاراوە،ئەدەببەشداریکردووەوهەرلەهەمووشیاندەمڕاستبووە.

بەمبەرهەمانەخزمەتیزمانوزارەکوردییەکانیکردووە.
*وردبوونەوەلەچەندباسێکیڕێزمانیکوردی-کۆڕیزانیارییکورد-بەغدا

ساڵی1974.
*چەندحەشارگەیەکیڕێزمانیکوردی-کۆڕیزانیارییکورد-بەغداساڵی

.1976
کار، حەشارگەی ڕاناو، حەشارگەی سەرەتایی، شیکردنەوەیەکی .. ناوەرۆك

حەشارگەیفیلیئینتیقالیوئینتیقالیپێچەوانە.
*هەڵدانەوەیچەندڕووپەرەیێکیزمانیکوردی-کۆڕیزانیارییکورد–بەغدا

بەرگی/5وەرگیراوە.
ناوەرۆك..هەڵدانەوەیچەندڕووپەرەیێکیزمانیکوردی:

1-دیاردەیەکیفۆنەتیکی.
2-ئاخافتنیعادەتیوشێوازیئەدەبی.
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3-دەنگەکانیئاخاوتن)یەكڕاستیبزرکراو(،کورتەیباسەکەبەزمانیعەرەبییە.
*نووسەر..نووسینئازادی.

*زمانیکورد.
ناوەرۆك..لەمکتێبەداخێزانیزمانەئێرانییەکان،زمانیمادەکان،زمانیفارسی،

زمانیپەهلەوی،خستۆتەڕوو.

*زمان:
وتارەکانیلەسەرزمانوڕێزمانیکوردی:

-لێکۆڵینەوەکانیلەگۆڤاریکۆڕیزانیارییکورد-عێراق-دەستەیکورد.
*بەکارهێنانی״ی״لەڕێزمانیکوردیدا،گ.کۆڕ،بەرگی/1ساڵی1973ل39-

.114
*سووڕێکیخامەبەدەوری״ڕاناو״دا،گ.کۆڕ،بەرگی/2بەشی/1ساڵی1974

ل147-9.
*چەپکێكلەگوڵزاری״ناڵی״،گ.کۆڕ،بەشی/1لەبەرگی/3لەبەشی/1ساڵی

1975ل88-10.
*فۆنەتیكچیمانبۆبکا״،گ.کۆڕ،بەرگی/3بەشی/1ساڵی1975ل622-568.
*چەپکێكلەگوڵزاری״ناڵی״،گ.کۆڕ،بەشی/3لەبەرگی/3ساڵی1975ل8-

.74
*ڕێنووسیکۆڕ״،گ.کۆڕ،بەرگی/4ساڵی1976ل288-232.

*بەسەرداچوونەوە״،گ.کۆڕ،بەرگی/5ساڵی1977ل176-135.
*هەڵدانەوەیچەندڕووبەرێکیزمانیکوردی،گ.کۆڕ،بەرگی/5ساڵی1977

ل311-264.
کۆڕ، گ. کوردی، بێی و ئەلف و ڕێنووس گیروگرفتەکانی چارەسەرکردنی *

بەرگی/9ساڵی1977ل359-262.
*زاراوەسازیپێوانە،بەشی/1،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/111-1986ل273-205.
*زاراوەسازیپێوانە،بەشی/2،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/112-1986ل211-162.
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ناوەرۆك..زاراوەسازیپێوانە،بەگشتیباسلەزاراوەووەرگێڕانیزاراوەکان
وزمانوزمانیکوردی..دەکرێت.لیستیزاراوەکان،ناویداڕێژراو،پاشگرەکانی

سەربەناو.

بەرهەمەکانیبەزمانیکوردی:
*بەرەوڕاستەشەقامیئاخاوتنیکوردی-کۆڕیزانیارییکورد-بەغداساڵی

1978ل63.
*چەندحەشارگەیەکیڕێزمانیکوردی-کۆڕیزانیارییکورد-بەغداساڵی

1976ل98.
*وردبوونەوەلەچەندباسێکیڕێزمانیکوردی-کۆڕیزانیارییکورد-بەغدا

ساڵی1974ل18.
*زاراوەسازیپێوانە-وەشانییەکەم)گۆڤاریڕۆشنبیرینوێ(ژ/112-111

ساڵی1986.
میللی کتێبخانەی بە پێوانە-وەشانیدووەمژمارەیسپاردنی *زاراوەسازی

380بەغداساڵی1988.
*چەپکێكلەگوڵزارینالی-کۆڕیزانیارییکورد-بەغداساڵی1976.

*حاجیقادریکۆیی:
-حاجیقادریکۆییبەشییەکەم-کۆڕیزانیارییکورد-بەغداساڵی1973

ل414.
ساڵی بەغدا - کورد زانیاریی کۆڕی - دووەم بەشی کۆیی قادری حاجی -

1974ل335.
ساڵی بەغدا - کورد زانیاریی کۆڕی - سێیەم بەشی کۆیی قادری حاجی -

1976ل42.
*حەماغایگەورە-دەزگایڕۆشنبیرییکوردی-بەغداساڵی1986ل132.

و ڕۆشنبیریی دەزگای بیت، کوێیەك هەر لە حەسەنپوور ئەمیری بۆ *
باڵوکردنەوەیکوردی،وەزارەتیڕۆشنبیریوڕاگەیاندن-کۆماریعێراق-بەغدا

ساڵی1984ل102.
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- بەغدا - کورد دەستەی - عێراق زانیاری کۆڕی دەوروبەر- و مرۆڤ * 
بەرگی/1ساڵی1977ل176.

*مرۆڤودەوروبەر-کۆڕیزانیاریعێراق-دەستەیکورد-بەغدا-بەرگی/2
ساڵی2010ل151.

*مرۆڤودەوروبەر-کۆڕیزانیاریعێراق-دەستەیکورد-بەغدا-بەرگی/3
ساڵی1984ل197.

*دەستەودامانینالی-سوید-ستۆکهۆڵمچ/1ساڵی1997ل103.
*حەجێکیتربۆبەردەرگای)خەتێ(یزانا.

*کەوچکێكشەکربۆقاوەیتاڵ.
*لەپەرۆشەکانیژیان.

*ژیانوجیهانبینی.

کتێبەکانیبەزمانیعەرەبی:
*االنسانومحاولة-دارالثقافةوالنشرالکردية/ج1بغدادسنة1999.
*االنسانومحاولة-دارالثقافةوالنشرالکردية/ج2بغدادسنة1999.

*لسانالکرد-مطبعةالحوادث-بغدادسنة1987.
*منهمومالحياة-االمانةالعامةللثقافةوالشباب-مطبعةحسام-بغدادسنة

.1998
*اعادةالتوازنالیالميزانمختل-المجمعالعلميالکردي-بغدادسنة1977ص

.112
*المجتمعالبشريلماذایشبەمستشفیالمجانين-هولیر-مٶسسةاراسسنة

.1999
*الیغورباتشوف..تحيةورجاء.

*التفسیرالبشريللتاريخ.
للثقافةوالشباب- العامة *رسالةمسعودمحمدالیسعدونحمادي-االمانة

بغدادسنة2010ل97.
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وتارەکانیبەگشتی..
*ڕەواندنەوەیدووڕەخنە،گ.رۆشنبیرینوێ.ژ/80مایسی1980ل14-2.
*تیروپشکێلەدەنگسازی،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/101ئاداری1984ل52-28.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/1،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/103-104-1984ل90-70.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/2،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/105-1985ل168-145.

*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/3،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/1985-106.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/4،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/108-1985ل314-295.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/5،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/109-1986ل310-277.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/6،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/113-1987ل189-121.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/7،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/114-1987ل180-163.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/8،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/115-1987ل252-235.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/9،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/116-1986ل206-183.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/11،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/121-1989ل150-133.

*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/12،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/1989-122.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/13،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/123-1989ل116-95.
*گەشتیژیانم–ئەڵقەی/14،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/124-1989ل95-84.

-131 ژ/ نوێ. ڕۆشنبیری گ. ئەدیبان، ئەنجوومەنی کتێبی لە دەستبژێرێك *
1993ل56-34.

*بژاروگوڵبژێرێكلەهەندێنووسراویکوردی،گ.ڕۆشنبیرینوێ.ژ/134-
1994ل46-29.

1985 -33 ژ/ نوێ. ڕۆشنبیری هەولێر،گ. زلەکەی قوربانییە نافع رەمزی *
ل11-0.

*هەولێرتاریکستانەودهۆكچراخانە،هەفتەنامەیهاواڵتی.ژ/2000-133.

هەڤپەیڤین:
کتێب توێی لەدوو دواتر ئەنجامدراوەکەهەندێکیان لەگەڵ دەیەهاهەڤپەیڤینی

خرانەبەردەستلەوانە:
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*نامەکانیمەسعودمحەمەد-ئا/حەکیمکاکەوەیس،کەبەچەندبەشێكلە
گۆڤاریرامانباڵوکرایەوە،دواترلەکتێبیرامانبەناوینامەکانیمەسعودمحەمەد

باڵوکرایەوە.
*ژیانوجیهانبینیگفتوگۆلەگەڵمەسعودمحەمەددا-ئا/هەڵۆبەرزنجی.ئەمە
دواترلەساڵی2001دەزگایچاپوپەخشیسەردەملەدووتوێیکتێبیبەنرخ

کەوتەبەردەست.
*دیداریرامانلەگەڵمەسعودمحەمەد،بەغەیریئیمانبەحەقکەلەمنداڵییەوە
بۆمماوەتەوە،کەسنییەلەژێرتەئسیریدابم-هەڤپەیڤینیئازادعەبدولواحید،گ،

ڕامانهەولێر1999.

کۆچیدوایی:
و 1991 ساڵی بەهاری لە کوردستان باشووری خەڵکی ڕاپەڕینی دوای لە
محەمەد مەسعود مامۆستا کوردستان، لە عێراق ناوەندی دەسەاڵتی کشانەوەی

گەڕایەوەکوردستان.
بە هەولێری لە ڕزگاری نەخۆشخانەی لە 2002 نیسانیساڵی 1ی ڕۆژی لە

نەخۆشیکۆچیدواییکردووە.
لەڕۆژی2ینیسانیساڵی2002لەگۆڕستانیدەروێشخدرلەکۆیەلەتەنیشت

گۆڕیمەالیگەورەیباوکیبەخاكسپێردراوە.

ژێدەر:
ئینکسلۆپیدیایهەولێر-کەسایەتییەناودارەکان-لەباڵوکراوەکانیدەزگایچاپ
وباڵوکردنەوەیبەدرخان-نەریمانعەبدوڵاڵخۆشناو-بەرگی/10ساڵی2009-

ل4597-4595
مەسعودمحەمەد-بیبلۆگرافیاوپێڕستیلەکتێبیکوردیدا-ئا/بوارنورەدین

هەولێرساڵی2017.
هونەریژیاننامەیکوردیلەئەدەبیکوردیدا)مەسعودمحەمەد-پاکیزەرەفیق
حیلمی(وەكنموونە/نیعمەقەرەنی-یەکێتیینووسەرانیکورد،مەڵبەندیگشتی

11-چاپخانەیڕۆژهەاڵت-هەولێر-چ/1ساڵی2012ل97





رووتكردنەوەیزمانیكوردی،
مەترسییەكیگەورەیە

ڕەسووڵسوڵتانی
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شۆڕشی و تەكنۆلۆژیا سەردەمی لە زمان هەژارخستنەوەی و رووتكردنەوە
نەتەوانەیهێشتا زانیارییەكاندا،مەترسییەكیگەورەیەبۆسەرزمانیئەوگەلو
كیانێكیسیاسییاننییەوسیستەمودامەزراوەیەكیئەوتۆیاننییەزانستییانەپشتی

زمانەكەیانبگرێودەوڵەمەندتریبكات.
ئێستائەممەترسییەلەسەرزمانیكوردیبەزەقیوخەستی،هەستیپێدەكرێت.
راستەشەپۆلینووسینووەرگێڕانیكتێبلەزمانەجیاجیاكانەوەورۆژبەرۆژپڕتر
بوونیكتێبخانەیكوردیلەكتێبیجۆراوجۆرجێیدڵخۆشییە.بەاڵملەگەڵئەوەشدا
هێندێئاماژەیمەترسیدارهەستپێدەكرێن،كەپێویستەزەنگیمەترسییەكەیانبۆ
لێبدرێتونووسەرووەرگێڕەزمانخۆشەویستەكانومشوورخۆرانودڵسۆزانی

زمانیكوردیوەئاگابێنەوە.

مەترسییەكان
پۆلریكۆردەڵێ:گەورەترینمەترسییرۆشنبیریوكولتوورییئەمسەردەمەدا،
رووتكردنەوەیزمانەودابەزاندنێتیتانزمترینئاستهەتائەوەیدەیكەنەئامرازێكی
بنیادەمەكاندا.پۆلریكۆرپێیوایەزمان چاودێرییشارەزایانەبەسەرشتەكانو
ئەو دەڵ��ێ: و ناكات گەشە و ناكەوێ پێش ئیتر ئامراز بە كرا و كرایەوە نزم كە
تەنیا تێیدا كە ویستیرۆشنبیرییە، و مەیل مەترسیدارترین زمان بەئامرازكردنەی

چاوەڕوانیمانلەزمانئەوەندەیەپەیامەكەمانبۆبگوازێتەوەوهیچیتر.״
ئەگەر و ئامرازكردنەوە بە دۆخ��ی ئەم خراوەتە ت��ەواو ك��وردی زمانی ئێستا
میدیایكوردیبەبێئەوەیگوێبدەنەتایبەتمەندیوتواناودەرەتانەكانیزمانی
كوردیویەكسەركردوویانەتەئامرازێكبۆگەیاندنیپەیامەكانیرۆژانەیانولەو
سۆنگەیەشەوەزمانەكەمانیانتەواوداڕنیوەورووتیانكردووەتەوە،مخابننووسەر
بن، میدیا خواروخێچی زمانی راستكەرەوەی ئەوەی بری لە وەرگێڕەكانیشمان و
هەركامەوبەبیانوویەكخەریكیرووتكردنەوەیزمانیكوردینوبەشێكیانهەر

گوێڕایەڵیزمانیمیدیاكاننودەقاودەقوەكمیدیاكاندەنووسن.
راستەزمانیمیدیادەبێزمانێكیبێپێچوپەناوبێگرێوگۆڵوسادەورەوان
بێ،بەاڵمتێكدانیرستەوداڕشتنەوەیرستەكانبەپێیرێزمانیدەرودراوسێبە
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بیانوویدروستكردنیزمانیمیدیایینەكپاساوهەڵگرنییەبگرەتاوانێكیگەورەشە.
ئێمەدەتوانینزمانێكیمیدیاییرەوانوسادەشمانهەبێبەبێئەوەیزمانەكەی
خۆمانمانشێواندبێ،كەلەدەرفەتێكیلەباردابەوردیباسیئەممەسەلەیەدەكەمەوە.

ترسلەوشەیخۆماڵیوبەكەمگرتنیخوێنەر
لەبیانووەكانبۆرووتكردنەوەیزمانئەوەیەكەخوێنەرنابێلەهەر یەكێك
الپەڕەیەكداسەربەهەنبانەبۆرینەدابكاوبزانێئاخۆمانایفاڵنەوشەچییە.ئەمە
خوارخوارەوەی ئاستی تا نزمكردنەوەیەتی و قەڵەم دابەزاندنی خراپە. پاساوێكی
كۆمەڵگا.تۆكەبخوازییەكێكبەپەیژەیەكداسەربخەیت،باشترینحاڵەتئەوەیە
پلەیەكلەسەروویئەوەوەراوەستیودەستیبگریت.وشەیكوردیئەگەرنامۆش
بێ،خوێنەریزیرەكلەدووتوێیرستەدادەسبەجێلێیتێدەگاوئەگەرتۆزێكیش
دڕدۆنگبێلەتێگەیشتنەكەی،ئینجاسەربەقامووسیكوردیدادەكات.ئەوكاتتۆ
پلەیەك خوێنەرەكەتت هەم ك��ردووە، دەوڵەمەند خۆتت دەقەكەی هەم كارەت بەو

هەڵكێشاوەتەسەرەوە.

بەناوچەییكردنیزمان
دەمارگرژییشارچێتی،نەخۆشییەكیدیكەیە،كەلەسیاسەتەوەبازیداوەتەنێو
گۆڕەپانیزمانەكەمانەوەوخەریكەزمانیكوردیوەكداوەڵێكلێدەكات،كەتەنیا
پەڕووپاڵیئەوشارەیپێوەمابێكەلەوێچەقێنراوە.ترسلەوشەودەستەواژەی
ناوچەكەی بەهیچشێوەیەكخزمەتیزمانیشارو ناوچەكانیدیكەیكوردستان
خۆتناكا.شارهەیەلەمكوردستانەدا،كەرووناكبیروخوێندەوارەكانیوبەشێكلە
دەزگارووناكبیریوچاپەمەنییەكانیشی،بەبێهیچبەڵگەیەكیئەقاڵنیوقەناعەتكەر
وەرگێڕانی و نووسەر نووسینی و كتێب ئێمە شارەكەی ״خەڵكی دەڵێن: پێداگرانە
فاڵنشارناخوێننەوە״.وەكبڵێیفاڵنەشارەكە،بەزمانیدێوودرنجبنووسن.یان:
״ئەموشەودەستەواژانەئێمەبەكاریانناهێنینوپێویستیشماننین،زمانەكەیئێمە

ستاندەرەولێمانمەشێوێنن״.
تایبەتمەندییە زاڵ��ك��ردن��ی و رستەتێكدان شەپۆلی دەی���ان رۆژان���ە حاڵێكدا ل��ە
رێزمانییەكانیعەرەبیوتوركیوفارسیبەسەرزمانیكوردیداخەریكەزمانەكەمان
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دەخنكێنێوئەوبەڕێزانەمێشێكیشیانمیواننییە،بەاڵمبەبیستنیدەستەواژەو
ئیدیۆمووشەخۆماڵییەكانیخۆماندەماریالملیانهەڵدەستێ،بۆچی؟چونكەئی

شارەكەیئەواننین.
زمانبەئیدیۆمودەستەواژەیجۆراوجۆرەوەجوانە،كەتۆدەرگایشارەكەتت
لەسەروشەودەستەواژەوئیدیۆمیشاروالدێوناوچەجیاجیاكانیواڵتەكەت
داخستوقەناعەتتبەوحەوسەدهەشتسەدوشەیەكردكەلەنێوشارەكەیخۆتدا
پێیدەنووسی،زۆرناخایەنێهەمووشاعیرووەرگێڕونووسەرورۆژنامەنووس
هیچ ئیتر دەبێ. یەك وەك و یەكدەست نووسینیان زمانی لێكۆڵەرانیشارەكە، و
جیاوازییەكلەنووسینوزمانینووسەراندابەدیناكەیت.ئەوەیشواتەكوشتنی
یەكدەنگ بە هەموویان بكەیت ناچار باخێك نێو باڵندەكانی ئەوەیە وەك زم��ان.
بخوێنن.ئاخروەكچۆنمرۆڤلەگۆرانیگوتندا،هەركەسەوتۆنورەنگیدەنگی
دیارە،ئاوالەنووسینیشداجیاوازییەكانبەرچاونبەومەرجەییەكدەستنەكرابن

وزمانەكەبەهەمووتایبەتمەندییەكانییەوە.



عەزیزگەردى
..شانازیىنەتەوەیێک

وریاعومەرئەمین*

سێ وتار لە چلەی نووسەرو زمانناس
د. عەزیز گەردییەوە
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عەزیزگەردىهاوڕێوقوتابىوهاوپیشەىزیاترلەنیوسەدەم،لەشەستەکانى
ب��ەردەوامزووزووە سەدەىڕاب��ردووەوەهاوڕێىگیانىبەگیانیىیەکتربووین،
یەکترمانلەکتێبخانەىگشتیىهەولێردەدیت.گفتوگۆکانمانلەبارەىزمانوئەدەبى
کوردىوبیانىکۆتاییىنەدەهات.کتێبوبیروبۆچوونمانئاڵوگۆڕدەکردەوە.پاشان
واڕێککەوتلەنەوەدەکانداببمبەمامۆستاىوئەنداملیژنەىگڤتوگۆىنامەکانى..
نامەکانىدوایێوەککتێبباڵوکرانەوە،شۆڕشێکبوونلەبوارىکێشوسەرواى
کالسیکیىکوردى.ڕۆڵێکىبااڵیانگێڕالەپێشخستنىلێکۆڵینەوەىکێشناسیىکوردى
وخستنەڕووىالیەنەشاراوەکانى.بوونبەسەرچاوەىسەرەکىبۆلێکۆڵەوەران.
من ماجستێرەکەیدا گفتوگۆى کاتى لە هەر دایەوە. دژوارەکانیان پرسیارە وەاڵمى

ناسناوى)فەراهیدیىکوردم(پێبەخشى.
کوردیدا ڕۆشنبیرى گۆڤارى ى 1990  ساڵى 126ى ژم��ارە لە باسە شایانى
باسێکمبەناونیشانى)شەپۆلەکانىشیعرىکوردى(یەوەباڵوبۆتەوە،تێیداکێشى
شیعریىکوردىوعەرووزىعەرەبىبەراورددەکەم.بۆیەکەمجارهەمووزەحافات
وعیلەلەکانبەیەکخشتەدەخەمەڕوو.لەگفتوگۆکانمادالەگەڵعەزیزگەردىلە
زۆر باسەتدا لەم وتى گەردى عەزیز کۆڕسەکانیدا، کاتى لە باسەوە، ئەم بارەى
تۆ باسەکەمە ئەمەسنوورى کەمباسىشیعرىعەرووزیىکوردىدەکەیت،وتم
دەتوانىئەمسنوورەبشکێنیتوئەمئەرکەئەنجامبدەیت.پێشنیازدەکەمبیکەیتبە
ناونیشانىنامەکەت.وابووپەسندىکردوکردىبەبابەتىنامەىماجستێرەکەى
بەناونیشانى)کێشىشیعرىکالسیکیىکوردىوبەراوردکردنىلەگەڵعەرووزى

عەرەبى(.
وەک نامەکەى کوردستان حکوومەتى ڕۆشنبیریى وەزارەت��ى 1999دا ساڵى لە
کتێبباڵوکردەوە،تێیدالەل)42�43(ناوىئەمباسەمدەهێنێوبۆچوونىخۆى

لەبارەیەوەدەردەخات.
گ��ەردى عەزیز دکتۆر س���ەروادا، و کێش ل��ەب��ارەى لێکۆڵینەوەکانى لە جگە 
گەلێ کوردى، کردۆتە جیهانیى ڕۆمانى دەیان وەرگێرەکانمان. باشترین لە یێکێکە
لێکۆڵینەوەىڕەخنەییىلەبارەىئەدەبىکوردىوجیهانىپێشکەشکردووە.زمانزان
وفەرهەنگناسێکىلێهاتووبوو.نووسینەکانىبەکوردییەکىڕەوانىپتەوپێشکەش
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ک��وردى نووسینى ب��وارى بە ڕەسەنى کوردیى دەربڕینى و وش��ە گەلێ دەک��ات.
ناساندووە.

لەوڕۆمانانەىوەریگێڕاونەتەسەر بوو. عەزیزگەردىزۆرخوێنێکىڕەسەن
زمانىکوردىدەردەکەوێکەعەزیزگەردىنیشتمانپەروەرێکىبیرمەندبوو.بەپالن
ڕۆمانەکانىبۆوەرگێڕانهەڵدەبژێرا.بارودۆخیکۆمەاڵیەتىومرۆیىوکێشەکانى
سیاسىوهەستىنەتەوایەتییناوەرۆکىزۆربەىئەوڕۆمانانەىوەریگێڕاونزۆرلە
هیکورددەکەن..ئەوەىبیانخوێنێتەوەونەزانێکەلەزمانانىترەوەوەڕگێڕدراون

وادەزانێکوردنووسیوونى.
لە تا ، ب��ەردەوامبوو هاوڕێیەتىوپەیوەندیىخۆشەویستیمانتاساڵى2009
پڕلێمڕەنجا،بەهۆىبارودۆخەدەروونییەکەىکەئەنجامىبیرکردنەوەىقووڵو
هەستەفرەناسکەکەىبوو.ئەمەواىلێکردگومانلەهەمووکەسبکات،متمانەى
ئەم منەوە بەالى داب��ڕێ. دوورى و نزیک هاوڕێیانى هەموو لە نەمینێ، کەس بە
خەسلەتەىعەزیزگەردىبەخێرگەڕایەوەبۆمان،واىلێکردگۆشەگیربێ،هەموو
کاتىخۆىبۆخوێندنەوەونووسینتەرخانبکات،کەئەنجامەکەىئەوەبووئەو
هەمووبەرهەمەنایابەپێشکەشبەبوارومێژووىئەدەبوڕۆشنبیریىکوردى
بکاتوکتێبخانەىکوردىدەوڵەمەندبکات..منبەڤانکۆخوفۆکۆوبیرمەندە

زاهیدەسۆفییەکانىدەشوبهێنم..
لەکۆتاییدادەڵێمعەزیزگەردىزانایێکىکەموێنەىلێهاتووىکوردە،قۆناغێکە
لەمێژووىئەدەبوڕۆشنبیریىکوردیدا،کوردهەتاهەتایێشانازیىپێوەدەکات.
لەسەرئەممینبەرە،بەناوىهەمووئامادەبووانىئەمماتەمینەىعەزیزگەردى
داوالەشارەوانیىهەولێردەکەمپەیکەرێکىبۆبکەنلەیەکێلەپارکەکانىشارى
تێدا خۆى ژیانى شیلەى زانکۆیەى لەو بکەن ناو بە شایانى هۆڵیکى و  هەولێر

بەسەربردلەپێناوڕۆشنبیرىوزمانوئەدەبىکوردى.
ڕەحمەتىخواىلێبێ...هەرخۆشبن...

* ئەندامی کارای ئەکادیمیای کوردی
١٦ ــ ٧ ــ 2022





عەزیزگەردى
ڕەزێکىبەبەرهەملەداوێنىقەاڵدا

یوسفمحەمەدبەرزنجى
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تێوەردان:
نەتەوەچۆنخاوەنىزمانوکەلتووروخاکوسەروەرییەکانىدیکەیە،نێوەندى
ڕۆشنبیرىوڕوناکبیریشبەهەمانشێوەخاوەنىسامانوبەهاووگەنجینەىمەزنى
عەقڵىوداهێنانىتایبەتبەخۆیەتى،ئەدیبوشاعیرانونووسەرانهونەرمەندەکان
بەهەمووبوارونێوەندوڕێچکەکانیەوە،سامانىنیشتمانیىوسەروەرىوگەنجینەیى
لەبننەهاتووىگەلەکانیانن،پارێزگاريکردنلەدەستکەوتوسامانوگەنجینەى
واڵتونەتەوە،بەستراوەتەبەپلەیەکىبەرزبەکەسایەتییەدەستڕەنگینوداهێنەر
وبەبەرهەموماندووەکانىئەمنێوەندەوە،پێشکەوتنتەنیالەبوارىتەکنەلۆژیاو
باڵەخانەوپردوتونێلوڕێگاوبانوئابوورىوپیشەسازیدانییە،بەڵکوبەشێکىگەورە
وگرنگىبەرنێوەندىڕوناکبیرىوداهێنانىعەقڵىوهزرىمرۆڤوکەسایەتییەکانى
دەکەوێت،ئەوەىلەمدونیاجەنجاڵوپڕکێشمەکێشوخۆخواردنەوەوداڕوخانەى
مرۆڤووێرانبوونىنیشتمانوکاوولبوونىشارستانییەکاندادێتەدىومرۆڤایەتى
بۆنىپێوەناوەومرۆڤایەتىلەدامێنىشەڕێکىخۆکوژیداچاوڕێیەتىوچەکەکۆکوژ
وناوکییەکانلەئامادەباشیدانلەبەرانبەریەکترداولەڕۆژوساڵوچرکەوکاتى
نزیکبونەوەیدایەبۆوێرانبوونوکاولبوونىگۆىزەویىومرۆڤایەتى،ڕەنگەلە
ئانوساتدابێت،بۆتێکوپێکدانىمرۆڤایەتىوشارستانیەتىهەزارانساڵەوبۆبە
خۆڵەمێشبوونىگەردونبەهەمووزیندەورانىزیندوومردووييەوە،بەخاکیشەوە،
بەاڵمئەوەىئەمڕۆبۆپێشکەوتنوبەرەوپێشەوەچوونىکۆمەڵگەومرۆڤایەتى
لەسەردەستى تێدەکۆشێ،هزرمەندونووسەروڕوناکبیروهونەرمەندەکانن،کە
بە پێشکەوتنیان گ��ەورەى هەنگاوى میللەتان و گ��ەالن ئ��ەوان��دا ه��زرى بەرهەمى
سەخاوەتەوەبڕیوەولەمەنزڵگەىسەروەرىووچانىبەرزدابۆدونیاىپێشکەوتن

دەڕواننولەخەونىگەوردادەژین.

عەزیزگەردىوەکنمونە:
بێدەنگوسادەوساکاروهێمن ماندووو پیاوێکىدەگمەن، گ��ەردى، عەزیز
دوورەپەرێزوخۆدەرنەخەر،عەقڵێکىناوازەوبەخزمەتبۆگەلەکەى،بەرهەمەکانى
فارسیى، فەرەنسى، و ئینگلیزى لە زمانزانە، و زانا کوردە، مرۆڤێکى بااڵى بەقەد
عەرەبى،کوردى...ڕەنگەکەممگوتبێتدەزانێت،تائێستالەشاشەیەکىتیڤیەکەوە
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کوردى کتێبخانەى بۆ کتێبیى دەی��ان ب��ەاڵم دەرنەکەوتوو، کۆڕێکدا لە نەبێنراوە،
و بوون ماندوو و هەوڵ بە خۆیى چاپکراوەکانى هەموو وەرگێڕاوە، و نووسیوە
بەاڵم هەیە، دکتوارى ئەو چاپکردووە، مەزنەوە وخەونى ئازار پڕ و شەونخونى
قەتلەهیچکتێبێکیدا،لەسەرڕووبەرگىچاپکراوێکیدادالێکبۆپێشخانىناوەکەى
دانەنراوە،عەزیزگەردىکوڕىالدێوشارە،بەاڵمخەمىئەوکتێبوخوێندەوارى
وپێشکەوتنەبۆگەلەکەى،ئەوبەمامۆستایەتىدەیاننەوەىشاروگوندىتازانکۆ
پێگەیاندووە،ئەوەندەىبەخەمىخوێندەوارییەوەبووە،نیوئەوەندەبەخەمىخۆیەوە
نەبووە،ئەوپیاوێکىمەزنەسامانىگەورەوگەنجینەىنەبڕاوەىئەمگەلەیە،چۆن
ئاسایشوئارامىبۆپێشکەوتنبەنرخوبەکەڵکە،نووسەرانوڕوناکبیرانیشبۆگەل
بەکەڵکوبەسودن،نابێتئەمگەنجینەوسامانەنەتەوییانەفەرامۆشوپەراوێز
بخرێن،تکایەعەزیزگەردىکەوەکڕەزێکىبەرداروگوڵێکىبۆنخۆشەفەرمامۆش
مەکەنوبەهاناییەوەبچن،چونکەئەمسامانەگەورەومەزنانەتاسەدەیەکىتر
ڕەنگەدروستنەبنەوە،تالەژیاندانڕێزیانبگرنوبەسامانىگەلوخاکىخۆتانى

بزاننوبالەبیرنەچنەوە.

عەزیزگەردىویادەورى:
لە لەسەرەتایىساڵىهەشتاوەمامۆستاعەزیزگەردىدەناسم،چەندجارێک
ناحیەىبەحرکەمەنزڵگەوزێدىخۆیسەردانمکردووەوبەخزمەتىگەیشتووم،
مامۆستا دڵ��س��ۆز ک��ەل��ەپ��وورو م��ێ��ژوو خەمخۆرى و پ��ارێ��زەر مامۆستاى ل��ەگ��ەڵ
)عەبدولڕەقیبیوسف(سەردانمکردووەوبەسەرمانکردۆتەوە،کاتێکمامۆستا
لەزانکۆىموسڵقوتابیىبوولەبەشىزمانیفەرەنسى،لەیەکەمساڵداکتێبێکىلە
فەرەنسییەوەکردەعەرەبیىولەزانکۆبەهۆىلێهاتووىوتواناىئەمکەسایەتیە
بە لێگیراوەو لەزانکۆ لەقۆناغىیەکەمبەرزکرایەوەبۆقۆناغىسێیەموڕێزى
بەهاىبەرزەوەسەیرىکرا،ئەوکاتانەشدەهاتەسلێمانىچەندجارلەگازێنۆىگەل
بینیوە،ئەوکاتەىسەرەتاى ومیوانخانەکەىمیرزاحسێن،ئوتێلىگەلیەکترمان
)داغستانى و بەرگێک چەند بە و چاپکرد بێگانان(ى )ئەدەبى هەشتاکان، سااڵنى
زیاتر ئینگلیزییەوەوەرگێڕاوچاپوباڵوکردەوە، لە من(ىڕەسوڵهەمزەتۆڤى
کاتێک مامۆستاعەزیزم بوو، لەدرەوشانەوەدا ئەدەبیدا نێوەندى لە ناوى ناسراو



زمان و زار234

ناسىگەنجێکى14سااڵنبووم،زۆرسەرسامبوومبەزمانپاراوىوسادەیىو
لەسەرخۆیىودەوڵەمەندوکامڵلەمەعریفەدا،ئەوکاتەى)کتێبخانەىخاکى(مان
لەگازێنۆىگەلهەبوولەگەڵشەهیدمەحمودخاکى،لەشەقامىمەولەوىتەنیشت
پۆستەىسلێمانى،سەردانىدەکردینودەمانبینىوبەخزمەتىدەگەیشتین،هەر
کاتێکهاتبێتەسلێمانىسەردانىمامۆستاىشوێنەوارناسومێژووپەروەرمامۆستا
و ڕێز زۆر کەسایەتییە دوو ئەم بزانم ئەوەندەى ک��ردووە، یوسفى عەبدولڕەقیب

خۆشەویستىلەنێوانیانداهەیە.

عەزیزگەردىکێیە:
عەبدوڵاڵ( ئەحمەد )عەزیز ناوى دڵسۆزە پاکە بێگەردە پیاوێکى گەردى، عەزیز
شارى هاتونەتە 1968 ساڵى ب��ووە، لەدایک بەحرکە ناحیەی لە 1947 ساڵى یە
بەکارى و ماونەتەوە بەحرکە لەناحیەى هەر بنەماڵەکەیان زۆرى بەاڵم هەولێر،
ئاژەڵدارىوجوتیارییەوەسەرقاڵبوون،قؤناغەکانىخوێندنىتائامادیىلە)بەحرکە(
1976 ساڵى کورد، نووسەرانى یەکێتیى ئەندامى بۆتە 1970 ساڵى تەواوکردووە،
بۆتەئەندامىڕۆژنامەنوسانىعێراق،ساڵى1984بۆتەئەندامىکۆمەڵەىوەرگێران،
سەرپەرشتىدەیانقوتابیکردووەبۆنامەىماستەرودکتۆرا،بەکالۆریۆسىلە
ئەدەبى لە بەدەستهێناوە.ساڵى1994ماستەرى زانکۆىموسڵ فەرەنسى بەشى
کوردىبەدەستهێناوە،1999دکتۆراىبەدەستهێناوەلەسەر)سەروا(،ساڵى2009
و مەم و وجوولیەت )رۆمیۆ لەسەر کۆیە لەزانکۆیى دکتۆراى دووەم جارى بۆ
قوتابخانەکان لە زۆرێک لە دەستهێناوە، بە بەراوردکارییە لێکۆڵینەوەیەکى زین(:
مامۆستایەتىکردووەووانەىوتۆتەوە،دواىئەوەىزانکۆىتەواوکردووەبۆتە
مامۆستاىکۆلیژىئەدەبیاتىزانکۆىسەاڵحەددین،یەکێکەلەنووسەرەجدىوپڕ
بەداخەوە لەنووسینووەرگێڕاندا،دواپلىزانستىپرۆفیسۆربووە، بەرهەمەکان
بەهۆیىنەخۆشیڕۆژىدووشممە6-6-2022.مااڵویىکردوبەجێیهێشتین،زۆرێک
لەکەسوالیەنودەزگاکانویستویانەڕێزلێنانوبۆنەىبۆسازکەن،بەاڵمئەو
بوونم ماندوو بەرهەمەکانم دەڵێت: هەمیشە ئەو نەبووە، رازى کردۆتەوەو ڕەتى

حەزىخۆمەومنەتبەسەرکەسداناکەم.
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داغستانىمنونامەیەک:
کاتێک)داغستانىمن(ىڕەسوڵهەمزەتۆڤ،لەالیەنمامۆستاعەزیزگەردییەوە
سەردانى کتێبەکەى هێنانى بۆ ،1985 ساڵى )9(ى مانگى لە باڵوکرایەوە، و چاپ
شارىسلێمانىکرد،بەخزمەتىگەیشتموداواملێکردژمارەیەکىزۆرلەکتێبەکەیم
بۆبنێرێتبۆئەوەىبۆىبفرۆشموبۆىساخبکەمەوە،ئەوپەیمانیدابۆمبنێرێت
بۆ )170(دان��ەى ژمارە بە گەرایەوەو، هەولێر، بۆشارى ڕۆیشتەوە کە بوو ئەوە
قوتابى کاتە ئەو کە هیمدادحسێن بەڕێز بە و فرۆشت بۆ هەموویم منیش هێنام
زانکۆىسەاڵحەددینبوو،لەکۆلێژىئاداببەشىزمانىفارسىوهاوڕێىقوتابیان
خوالێخۆشبووسابیرشێخحسێنىحاجىمامەندىودکتۆرعەتاڕەشیدحسێنبوو،
لەهەمانکۆلیژوجارجاردەهاتەسلێمانى،پارەىکتێبەکانمبەشێکىفرۆشراوى
بۆناردوپاشترئەویشمبۆنارد،ئەویشپاشترداغستانىمن،بەرگىدووەمىبە
دانەیەکى چاپەکەى لە جیاواز و پەڕەىسپى بە بەاڵم بوو، چاپکرد بۆر کاغەزى
ژمارە )170( و حسێن هیمداد باسى دەیخوێننەوە کە نامەییەى ئەم  ن��اردم، بۆ
داغستانىمنوکتێبەفرۆشراوەکاندەکات،مێژووىنامەکەوەکبەڵگەودیکۆمێنت
بۆبەروارى14|9|1985دەگەڕێتەوە،کتێبى)داغستانىمن(ى25|9|1985بەدیارى

وپێشکەشبۆناردمتائێستالەالمپارێزراون.
***

هەولێر
٩٨5|١٤|٩

بۆ کاک یوسف محەمەد، کتێبخانەى خاکى
ساڵو...

��کاکیوسفکەداغستانەکەم
هێناسلێمانى)170(دانەمالت

بەجێهێشت.نازانمچیتلێکردون؟
ئایابەکتێبخانەکانتفرۆشتوەیان

الىخۆتماوەتەوە؟
ئەگەرفرۆشراوەپارەکەمبۆبنێرە
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ئەگەرنەفرۆشراوەحەزدەکەم
بزانمچىبەسەرهاتوە.

��وەعدمدابووکەدانەیەکىسپى
داغستانتبۆبنێرم،ببورە

کەنەمنارد،چونکەپێڕانەگەیشتم...
ئێوارەبوو،کاکهیمدادگوتى:

بەیانىدەچمەسلێمانىپێڕانەگەیشتم
بچمەوەماڵێ...

برات عزیزگەردى
***



کۆپى دەستخەتى نامەکەى دکتۆر عەزیز گەردى
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نامەیەک لەسلێمانییەوە:
٢0٦|٦|٢٢

بۆدکتۆرعەزیزگەردىئازیزم
پاشساڵووڕێز....

دکتۆرگیانمنگەنجێکبووتۆمناسى،سەرەتابەرهەمەکانتمبینىوخوێندمەوە
وپاشانخۆتمبینىوتۆمخۆشویست،کاتێکیشبوویتبەهاوڕێموبەرهەمەکانتم
لەئامێزىخۆشەویستىوخوێندنەوەدالەئامێزگرت،زیاتربەتۆوبەرهەمەبێوێنەو
نایابەکانتوبەزمانەبێگرێوگۆڵەکانتسەرسامبووم،زیاترتۆوەکگەنجینەو
سامانێکىئەمگەلەالمگەورەتروگەورتربوویتوبوویتەیەکێکلەمەزنەکانىنێو
کتێبخانەىکوردىکەمەڵۆیەکىگەورەتبەوێنەىڕەشکەیەکگەنمىقەندەهارى
بەگوڵەوەتخستەنێوخەرمانىپڕبەرەکەتىکتێبخانەىکوردییەوەوئەوخەرمانە
بە شانازى ئێمە کە کرد، دەوڵەمەندتر و دەوڵەومەند ڕؤشنبیرییەت و مەعریفیى
بوونتەوەدەکەین،ئێستاکەتۆلەنێوجێدابەدەمئازارەوەدەتلێیتەوەولەبەرگری
داى،ئێمەخەمێکىقوڵمانلەناخداهەڵگرتووەوچاوەڕێىسەرفرازىوچاکبوونەوەى
تۆدەکەین،تادەستبدەیتەوەژێرباڵىخەرمانىپڕبەرەکەتىمەعریفەوزانستت،
دووبارەوەکڕەزەبەبەرهەمەکەىدامێنىقەاڵىسەربەرزىهەولێرەکەمانبتبینین.
یادە لە تۆمان و تۆمانخۆشدەوێت قوتابیەکانت، خوێنەرو ئێمەى دکتۆرگیان،
کات زووترین بە بووین خوازیار ناکەین، فەرامۆشت و ناچیتەوە بیرمان قەت و
زوو بەداخەوە بەاڵم شادبین، دی��دارت بە و بتبینین باشەوە، تەندروستییەکى بە
بەجێدهێشتینوئێمەتلەبێنازىکتێبووەرگێڕاندابەجێهێشت.یادتبەخێروڕۆحت

ئارام.

یوسف محەمەدبەرزنجى
سلێمانى٦|٦|٢0٢٢

***
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*بەشێکلەبەرهەمەکانیمامۆستاعەزیزگەردی:

نوسينولێکۆڵینەوە
-ئەدەبوڕخنەساڵى1974

-پەخشانیکوردیساڵى1987
-ڕەوانبێژى3بەرگ1972�1979
-ئەدەبىبەراودكارى،ساڵى1978

-سەرواساڵى1998
-خشتەکانىشمشارە،ساڵى1999

-کێشىشیعرىکالسیکىکوردىبەراودکردنىلەگەڵعەروزىعەرەبىساڵى1999
-تاکێشىناکانۆوناوۆشىکورییاما،ساڵى1999
-رابەرىکێشىشیعرىکالسیکیىکوردى2003

-دیوانىعاصى،ساڵى2008
-کێشناسیکوردی،ساڵى2013

-شیخڕەزاىتاڵەبانى،لێکۆڵینەوە.
-هەندێبەستەیکوردی،ساڵى،2015

-چراىداڵن،ساڵى2015
-فەرهەنگیکێشناسی،ساڵى2016

-فەرهەنگیمەموزینیخانی،ساڵى2016
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وەرگێڕان:
-سێنیگار،چیرۆکىبەلەکاییڤ،ساڵى1976

-بەشێکلەدیوانىمیهرىساڵى1977
-چەشەىئەدەبى،ئارنؤلدبێنێت،ساڵى1978

-بەرازەوان،ئەندرسن1979
-چیرۆکىبەرئاگردان،برایانىگریم،دووبەرگساڵى1986-1979

-قورینگ،هانزئەندرسن،ساڵى1979
-جوتیارێکىزیرەک،1979

-ئەدەبىبێگانان5بەرگ183-1982
-ئافرەتىكوردلەتوركيان،لويسىگرانیت1983

-سێتراژیدیا،لۆرکاساڵى1984
-کچانىکورد،هێنىهەرۆڵدهەنسن،ساڵى1984

-داغستانیمن،ڕەسوڵهەمزەتۆڤ،دووبەرگ1985-1979
-چیرۆکەكانیئیزۆپ،برايانىئيزؤپساڵى1984

-ژیانىئافرەتىکورد،هێنىهارۆڵدهانسن،ساڵى1984
-شازادەىحەڵوافرۆش،سەمەدىبهرەنگى،بهروزدهقانى،ساڵى1988
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-یەکچیاىگەوهەر،ئەفسانە،ساڵى1999
-کۆمەڵىالدێىکوردستانىهاوچەرخىعێراقبەرامبەرنوێبوونەوە،لیژەکژیکیلساڵى1999

-چیرۆکەکانىکریلۆڤ،ساڵى2000
-گوندوشارۆچکەکوردییەکان،ساڵى2000

-ئەفسانەىکوردى،م.بڕۆدینکۆ،ساڵى2000
-ئەفسانەوڕازىکوردى،عەلىئەشرەفدەروێشیان,ساڵى2000

-گاڵتەبەچەک،جیمسئۆڵدج،ساڵى2000
-لۆرکا،زەماوەندىخوێن،شانۆ،ساڵى2002

-كوردوزمانىكوردى،توفيقوەهبى،ساڵى2002
-ئەفسانەىرازى،عەلىئەشرەفدەروێشیان،ساڵى2003

-هونەرىشیعر،ئەرستۆ،ساڵى2004
-ئەفسانەىلوڕى،داریوشىڕەحمانیان،ساڵى2004

-كاريگەرىگۆرانىلەسەرکوردیىناوەڕاست،میشیللیزنبێرگساڵى2004
-خاکەکەماچبکە،ئەلیزاالریاد،ساڵى2004

-چەندالپەڕەیەکلەسەربردەىخۆم،سدرەددینعینى،ساڵى2004
-کەوێتىدایکۆمێتارى،ساڵى2004

-کوردوزمانىکوردى،توفیقوەهبى،ساڵى2005
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-ڕەوشىئابوورىوکۆمەاڵیەتىکوردىڕەواندز،ئي.ئارليچساڵى2005
-ئەفسانەیئەرمەنی)چارلزدونیتگ(ساڵى2006
-زاراعەشقىشوان،)محەمەدقازى(ساڵى2007

-درەختىچلداستان،ساڵى2007
-قەڵەموقامیش،عەلىئەشرەفدەروێشیان،ساڵى2007

-ئەفسانەىهەنگارى،فالبیرۆ،ساڵى2008
-ژیانوجەنگوهیچیتر)ئۆریانافاالجى(ساڵى2008

-دەنکەهەنار،کۆمەڵێکئەفسانەىئازەربایجانییە،ساڵى2008
-داستانىحسێنکوردوچەندهەقایەتێکىتر،ئەحمەدئازەرئەفشار،ساڵى2008

-ئەفسانەىکوردى،ئۆدیخانىجەلیل،ساڵى2010
-شێخىسەعدى،مالمستەفاقازى،فەرهەنگۆک،عەزیزگەردى،ساڵى2011

-ئاشورا،عەلىئەشرفدەروێشیان،ساڵى2011
-وەرزىنان،عەلىئەشرەفدەروێشیان،ساڵى2011

-ئەفسانەىچینى،ساڵى20011
-تەلخون،سەمەدبهرنگى،ساڵى2011

-ئەفسانەىپێستسورەکانىئەمریکا،ویلیامترۆیچالرند،ساڵى20011
-ئەوپیاوەیبەتەنیاسەفەریکرد)كؤنستاتينگریگۆ()ڕۆمان)سالى2011
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-پیاوێک)ئۆریانافاالچی()ڕۆمان)،ساڵى2011
-ئەفسانەىالدێنشینانىکورد،مەنسوورىیاقووتى،ساڵى2011

-توشاىباڵندەىسەیروسەمەرەىزاگرۆس،مەنسووریاقووتى،ساڵى2011
-چرایەکلەسەرهادیانکۆ،مەنسورىیاقووتى،ساڵى2012

-ڕەگەزىبێکەڵک،ئۆریانافاالجى،ساڵى2012
-هەقایەتىکوردى،جۆیسبلۆ،ساڵى2012

-ئیشکسوکان،ئەفسانەىئەستەنبوڵى،ساڵى2012
-ئەفسانەىتورکى،ساڵى2012

-ئەفريقى،ساڵى2012
-ئەفسانەىئەڵمانى،بەربارەلیۆنىپیکارد،ساڵى2012

-پەنەلۆپەلەجەنگدا)ئؤيانافاالجى(،ساڵى2012
-هەقایەتىبەغدایى،نبنستاسمارىکەرمۆ،ساڵى2012

-بەرکوتێکىژیانم،یەڤیتۆشینکۆ،ساڵى2013
-ئەگەرخۆربمرێ)ئۆریانافاالچی()ڕۆمان)ساڵى2013

ئەفسانەیژاپۆنی،فيليسيانشالى،ساڵى2012
-بوكؤکەىقسەکەر،ئەلکسەندەرئاڤاناسیێڤ،ساڵى2013
-نامەیەکلەپەکینەوەپیرلسبک)ڕۆمان(ساڵى2013

-هەقایەتیکوردەواریسێدەتمامساڵى
-هەقایەتەکانیمەشدیگەلینخانم،ل.ب،ستن،ساڵى2013

-حاجیموراد،تؤڵستۆى)رؤمان(ساڵى2014
-هەقایەتوئەفسانەىکەنەدایى،ساڵى2014

-قوتیل)ئەلفۆسدۆدێ(ساڵى2014
-قۆڵبڕ)عەزیزنەسین(ساڵى2014

-گێلەکانىسینگەر،گێلەکانىچێلمومێژوویان،ساڵى2014
-نامەیەکبۆکۆرپەنێرینەیەىهەرگیزلەدایکنەبوو،ئۆریانفاالجى،ساڵى2014

-ئەفسانەیسالڤی،پاڤۆڵدۆبشسکى،ساڵى2014
-الوەچ،مەنسورىیاقووتى،ساڵى2014

-كرمانج،مەنسورىیاقووتى،ساڵى2014
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-کچەیفەرماندە)پۆشکین(ساڵى2015
-کۆمیدیادووبەرگ)دانتىئەلیگیرى(ساڵى2015
-ئەفسانەیفیرعەون،جورجکنڤاڵ،ساڵى2015

-ئەفسانەیهیندی،ساڵى2015
-پیاوانیبەیانی،مەنسوورىياقوتى،ساألى2015

-ئەفسانەىمازندەرانى،تورکمەنسحرایى،ساڵى2015
-ئەفسانەیئێرانی،ئارتەرمانوێبکریستنسەن،ساڵى2015

-جۆاڵیئازا،کۆمەڵێنوسەر،ساڵى2015
-حەفتگفتوگۆ،ئؤريانافاالجى،ساڵى2015)

شاعەباسیگەورە،د.بەدیعمحەمەدجومعە،ساڵى2015
-پياوانىبەیانى،مەنسوورىیاقووتى،ساڵى2016

-ماینىچلجوانوو،مەنسوورىیاقووتى،ساڵى2016
-لەگەڵمندااڵنىگوندەکەماندا،مەنسوورىیاقووتى،ساڵى2016

-سااڵنیهەوریندووبەرگ)عەلىئەشرەفدەروێشیان(ساڵى2017
-سولی18)عەلىئەشرەفدەروێشیان(،ساڵى2017

-خواوشەیتان،تۆڵستۆى،ساڵى2017
-هەندێخەڵکبەچىدەژین،تۆلستۆى،ساڵى2017

-گفتوگۆلەگەڵمێژوودا)ئؤيانافاالجى(ساڵى
-بیرەوەرییەکانیمامۆستایەک،ساڵى

-بەرنامەیخوێندن،توڵستۆى،ساڵى2018
-پڵنگلەڕۆژیدەیەمدا)کۆمەڵەچیرۆک)زکریاتامر،ساڵى2018

-چیرۆکینناوبەندیخانە،ساڵى
-رۆمیۆوجولێت،ولیمشکسپیر،ساڵى2018

-قەننە،ڤالدمیرهەڵپاچ،ساڵى2018
-گەشتەکانیگەلیڤەر،جوناتانسویفت،ساڵى2019

-لەشکریروسیلەجەنگیعێراقدا،ساڵى
-هەندێچیرۆکىئیزۆپ،ساڵى2017
-مەسەلەکە،هینرىئەلیک،ساڵى2017
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-یەزداندۆخت،سلێمانسایغ،ساڵى2018
-ئەوپیاوەىبەتەنیاسەفەرىکرد،کۆنستانتینگیۆرگیۆ،ساڵى2019

-بەرسیلە،زەکریاتامر،ساڵى2019
-ئاىلەئێمەىکەر،عەزیزنەسین،ساڵى2021

***

سەرنج:
ئەموتارەبەرلەمەرگىناوادەىمامۆستادکتۆرعەزیزگەردىنوسراوە،بەداخەوە
ڕۆژىدووشەممە6-6-2022کۆچىکردووبەجێیهێشتین...بۆیەکاتىوەفاتولەدونیا

دەرچونمبۆزیادکرد.
٢0٢٢-5-5

***



لەعەزیزیمەالیڕەشەوە
 بۆ گیانی پاک و پایە بەرزو قەدر گران
دکتۆر عەزیز گەردییەوە



زمان و زار246

لەخورجەیقاوغیچەپیدڵەزامدارومشتیخەموکەسەرەوە،لەژێرشەقەی
ئاسمانیقەپقەپۆکیتەعریبوتەبعیسوهەمبانەدڕاویڕەوشتەپەسەندەکانیبابو
باپیرانەوە،لەژێرعەبایجیڕبەجیڕکراویهەستینیشتیمانیوخۆشگوزەرانییەوە،

لەبنکەوشیگۆردەولێبانلێسومەدەالیییانەوە.
ساڵوێکیتەژیئاخودڕدەنگۆکەسەرەوە.ئاڕاستەیئەوگۆڕیچکەتەنگەبەرە
دەکەین.کەجەستەیئەونووسەرەزاناومەزنورەوشتبەرزەیبەخۆوەگرتووە
ئەوزاتەپایەبەرزەیکەبەشەکەتیشانوشەپیلکیخۆیەوە،بێئاوخواردنەوەلە
کۆتکیئەمالوئەوالوەقەدبڕانەشاڕێیئەدەبیڕاستەقینەیگرتەبەروبۆسونەتیش

هەنگاویلەمڕووەوەنەنایەسەربزنەرێوعارەبەڕێوە.
بۆئاوخواردنەوەیدڵیدووداڵنلەمڕووەوەفەرموونسەیریبکەن.

هەرکەلەپۆلیسێیناوەندیسەرکەوتلە)دارالمعلمین(کەمەسرەفەکەیلە
سەرحکومەتبوووەرگیرا.باوکیشیپیێخۆشبووکەزوومووچەوەردەگرێتو

یارمەتیبراگچکەکانیبداتلەخوێندندا.
داخلیەی بەرپرسی ئەوسا سەرسپی( )موحەمەد مامۆستا پایەبەرز شەهیدی

)دارالمعلمین(بوو،فەرمووی:
دەچووم من ببێت کێشەیان قوتابیەکانی نەبادا دەچ��وو بەترێکی ش��ەوان زۆر
دیدەنیمدەکردن،شەوێککەچوومتۆزێکدرەنگبووهەموویاننووستبوون،تەنیا
عەزیز دیتم کردەوە ژوورەک��ەم دەرگای کە دەهات. دەنگێک ناندینەکە ژووری لە
گەردییەووابەتەنیالەشەویساردیچلەیزستانبەبێئاگرسەعیدەکات.

لە پێمگۆت، منیش بۆیە ئەوەسوخەتێتی، هەمووشەوان زانیم وێکەوتن دوای
مەودوادەبێسۆپایژوورەکەپێبکەیت،کەخوێندنەکەیتەواوکردبەمامۆستا

دامەزراودووسێساڵلەدێهاتەکاندەوامیکرد.
بگرن،کەچی کردوەری ئادابیکوردی کۆلێژی لە داوای نێوشار هاتەوە کە
ئاواتەکەیاننەهێنادی.ئەمەوایلێکردبۆهەمانمەرامخۆینەقلیشاریبەغدا

بکات،ئێ...هبەڵکیلەوێوەریدەگرن.
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لەقوتابخانەی نیازبڕبوو،ناچاربەرەوهەولێرگەڕاوە،وایکرد لەبەغداش
شەواندامەزرا،دووبارەهەوڵیدالەکۆلیژیئادابیهەولێروەربگیرێتئەمکەڕەتەش

بەرپەرچیمرازەکەیدراوە.
فەڕەنسی زمانی بەشی ئادابی لەکۆلیژی و موسڵ شاری چووە ناچار ئەوجا

وەرگیرا.
عەنتیکەلێرەدایەگەنجێکیئاواعەبدالیخوێندنبوولەشارەکەیخۆیوەریان

نەگرت،کەچیلەشاریعارەبانوەرگیرا.
هەمووبەیانیانزوودەچووەموسڵودەوامیدەکردوپاشنیوەڕۆدەگەڕاوەو

دەوامیلەقوتابخانەکەدەکرد.بۆیگێرامەوەفەرمووی:
من. نەک بکەن. یەکەم موسڵى قوتابیەکى هەوڵیاندا کۆلێژەکەم مامۆستاکانى
من نەیانتوانى زۆرتربوون ئەو هى لە من پێشترى نمرەکانى ئەوەى لەبەر بەاڵم
یەکەمبووم.مزۆرىهەوڵدابۆوەرگرتنىدکتۆرالەزمانىفەرەنسىبچێتەفەرەنسا
ئەلێرەشداپەرچىدراوە.هەتاڕاپەرینبەرپابووبەهۆىخوالێخۆشبوو:مامۆستا
)شێرکۆبێکەس(هەوڵیدالەکۆلێژىئاداب.بەشىزمانىکوردىلەخوێندنىدکتۆرا

وەربگرێت.
ناوبراوهەرزووئەمرەکەىبۆڕوواند.کەچىلەیادمنەماوەلەالیەنکێوەرەفز
کراوەوئەویشچۆوەالىمامۆستاىتایەنوعەریزەکەىبەدەموچاوىداداو

پێیدەڵێت:
-کەچیتپێناکرێتبۆلەسەرکورسىدانیشتویت؟
ئەویشهەرئەوڕۆژەکارەکەىبۆتەواودەکات.

هەرکەشەهادەىدکتۆراکەىوەرگرت.لەجامیعەىشارىکۆیەشجەوابیانبۆ
نارد.وەرەدکتۆرالەزمانىئینگلیزىوەرگرە.ئەوشەهادەشیبەدەستهێنا.

سوێندێکى هەموو بە نووسراون لێرە ئەوانەى قەدرگران و ئازیز خوێنەرانى
گەورەبەئەندازەىجگێکىپووزەهەڵبەستراویانتخووننەکەوتووە.

نۆسەدوو و ه��ەزار )1975( پڕەکەىساڵى و ل��ەدواىنسکۆیشووموکت
حەفتاوپێنچداحسیامعەرەبغەدرىلەمیللەتەکەمىکردووەودەشکات.ئەمە
لە یەکجارى بە )40(ساڵییەوەدژىمەالیانىسەردەمپشت تەمەنى لە هانیدام
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زمانى ئەوکات بم. دایکم زمانى خوێندنەوەى ئاوێزانى و بکەم عەرەبى زمانى
خۆمنەدەزانىکتێبىکوردیشمنەبوو.ئەمەناچارىکردمبۆخوێندنەوەڕووملە

کتێبخانەىگشتىبکەم.
مندااڵنم و میللى شیعرى و مەنەلۆج ن��اوە ن��اوە زۆر خوێندنەوەیەکى دواى
دەنووسى.خوێندنەوەونووسینگاڕیاندامپەیوەندىبەنووسەرانىشارەکەمبکەم.
یەکەمنووسەرئاوقاىبوومدکتۆرعەزیزگەردیبوو،پاشداننووسەرەکانیتر.
دوای نزیکخستەوە، لێی خ��ۆم ب��ەرزەک��ەی��ەوە ڕەوش��ت��ە ه��ۆی ب��ە زوو ه��ەر
خوێندنەوەیداغستانیمنوپاشدانڕەوانبێژییەکانیهەتائەوساتەشمنبەالغەتی
لەوڕۆژەوە بۆیە بەهرەدارە، و زانا کەزۆر مابوو،حسیام بیر لە باش عەرەبیم

بووینەکاکییەکتریموومانبەنێوانەوەنەدەچوو0

لەگەڵچەندنووسەرێکیتربەیەکەوەڕۆژانەکاتمانلەگازینۆی)مەچکۆ(بە
سەردەبردوڕۆژبەڕۆژیشنووسەرمانزێدەدەبوو.کەچی

لەبەرتەقەیدۆمینەوتاوڵەینێوگازینۆکەداهەراساندەبووینوڕۆژبەڕۆژ
لەگەوزیگفتوگۆیئەدەبیدایاغریاغرسستدەبووینەوە.ئەمەهانیداینشوێنێکی

تربدۆزینەوەئەویشگازینۆیشەوانیهەولێربوو.
پێنجودووڕۆژەکینەبردگازینۆکەبووەمەڵبەندیڕاستەقینەیئەدیبوئەدەب

دۆستان.
خاوەنەکەیپاشدەپازدەڕۆژحسیائێمەمەبەستمانبەسخوێندنەوەیکتێبو
گفتوگۆمانلەڕوانگەیئەدەبەوەیە،بۆیەزۆرڕێزیدەگرتینوهەرجاریشوێنێکی

تایبەتیبۆمانتەرخاندەکرد.
ڕۆژبەڕۆژژمارەمانزێدەدەبوو،زۆرجارخۆیلەقەرەیبیستکەسدەدا
،هەتاسەعاتونیوێکڕۆژدەمابەرەودوکانیکاکمومتازحەیدەریدەخشین.

ڕۆژێکفایلێکیئەوراقملەدەستبووعەزیزگەردیداوایکردودامەدەستی،
دووسێشیعریمندااڵنیتێدابووفەرمووی.

-شیعریئاوابنووسە.



249 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

ئیتربەماوەیەکیکەم،بیستشیعریدیکەیمندااڵنمنووسی،ئیجازەمبەناوی
)پشیلۆکە(وەرگرت،ئەوساچاپخانەلەشاریهەولێرنەبوو,عەزیزگەردیلەسەر
حسابیخۆیلەگەڵمهاتوچووینەسلێمانیولەچاپخانەی)کاکەفەالح(مبە

چاپگەیاند.
ئەمەشساڵی)1979(بوو،هەرکەهێندێکلەشیعرەکانمیخوێندەوەگوتی

-تۆزمانتزۆربەهێزە،بۆچیڕۆکیمندااڵننانووسیت؟
ناوی بە نامیلکەیەکو بەچیڕۆکنووسینکردوکردمە لەوساکەوەدەستم
)قولەمەیتەر(هوەساڵی1980لەچاپخانەی)ڕاپەڕین(مبەچاپگەیاندئیترلە
نووسینیچیڕۆکیمندااڵنبەرەونووسینیڕۆمانبێئاندانیعەزیرگەردییەوەشۆڕ

بوومەوە.
کەمیەوە الی بە مانگێ یەکمان هەر ئەوجا دەبووینەوە کۆ ئاوا ڕۆژێ هەموو

دووجارسەردانیماڵییەکترماندەکرد.
ئەوهاتوچووەیمااڵنبەسلەنێوانمنوئەودابوونەدەچووینەهیچماڵێکی
تر.هەریەکلەهاوڕێکانمانکتێبێکیبۆچاپببردبوایە،ئێمەپێشەکیپارەماندەدایە

کەدەرچوودانەیەکمانبۆبهێنێت.
ئیترئەوچەندنووسەرەبوولەئاخروئۆخریحەفتاکانوهەتانەوەتەکان

بەسەرکردایەتیدکتۆرعەزیزگەردیپەرەیانبەخوێندنەوەیکتێبیکوردیو
دانانیشیعروچیڕۆکوڕۆماندا،لەنێوشاریهەولێردا.

هێشتا حەمەدۆک مەمەد(( ))ئینجە ڕۆمانى لە دانەیەک گەردى عەزیز ڕۆژێک
نەکرابووەکوردىپەیداکردودەیداگەنجەکانبە)5(ڕۆژبخوێنێتەوە،کەدایەمن

گوتى:
-لەبەرئەوەىتۆبەتەمەنىباهەفتەیەکالتبێت.بەهەفتەیەکدووجارملەسەر
یەکخوێندەوە.زۆربەىناوەڕۆکەکەیمهاتەبەروهەرئەمەشبووهانیدالەنووسینى

چیرۆکىمندااڵنبەرەودانانىڕۆمانبخزێمبێئاندانىد.عەزیزگەردییەوە.
داوایانلێکردبێتەئەندامىئەکادیمیایکوردییەوەبەمنىگۆت,
-ئەگەرئەمەیانبەگوێبکەمسبەىشتىتریشمپێدەکەن.
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ئیتررەفزىکردەوە.لەوڕۆژەوەبەهەمووشێوەیەکموحارەبەیانکرد.ئەویش
ناچاربوووازلەوهەمووجموجۆلییەزۆروبەگوڕەىهێناولەماڵەوەگۆشەگیرى

دەیخوێندەوەدەینووسى.هەتاواىلێهاتوازلەسەردانىماڵىمنیشبهێنیت.
ژمارەىئەوکتێبانەىکەچاپىکردوون)157(سەدووپەنچاوحەوتکتێبە.ئەو

جاکێشەىرابەرىعەروزىکوردىکە)6(شەشبەرگە.
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کتێبىئەمژمارەیە:
ڕانانی:زمانوزار

ڕێزمانیکاریکوردی
لەباڵوکراوەیئەکادیمیایکوردی،ژمارە)316(ساڵی)2016(.لەبەڕێوەبەرایەتیى
دراوەتێ. ى ساڵى)2016( ى سپاردنى)625( ژمارەى گشتییەکان کتێبخانە گشتیى

کتێبیڕێزمانیکاریکوردی،نووسەریپرۆفیسۆردکتۆر.وریاعومەرئەمینە.
بەکاردێت،کەوشەکانی ئاخاوتنە بەشە ئەو بۆ لەزمانەوانیدا زاراوەیێکە کار
کار  دەچیتێ ئەسپێکتی و ژمارە و کەس و کات دەگەیێنن، کردەوەیێ  چەمکی
و ئاڵۆزترین  لە پەیوەندییەکانی کردنی نیشان دەست و داڕشتنی یاساکانی و
زمانی لە کار داڕشتنی یاساکانی کتێبەدا لەم ڕێزمانن، ڕووەکانی کێشەدارترین
کوردیدا)خواروو(،بەپێیڕێبازیگشتیئەنجامدراوە،تەنیاالیەنەچەسپیوەکانی
ڕێزمانیکاردەخرێنەڕوو،هەرگیزتخونالیەنەکێشەدارەکانناکەوێت،کەدەچنە
بواریشیکردنەوەیزمانەوانی.یەکەمجارەکتێبێکلەبارەىکارلەزمانىکوردیدا

دەردەچێ،زۆربەىزۆرىبابەتەکانىبگرێتەخۆ،کەئەمانەن:
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بەشییەکەم���گەردانیکار
شوێنیکارلەڕستەیزمانیکوردیدا

ڕەگیکارویاساکانیوەرگرتنی
کاروڕاناویلکاو

شوێنیڕاناویلکاولەناوداڕشتەیکاردا
کاتەکانیکاروچەمکوواتایان

یاساکانیداڕشتنیکاتەکان
نیشانەکانیکاتوئەسپێکت
نیشانەکانیکاتیڕابردوو
نیشانەکانیکاتیداهاتوو
ئامرازەکانیئەسپێکت

بەردەوامیتەواو
ئەسپێکتیتێکەوتەیی

کاریداخوازی
تێپەڕوتێنەپەڕ

بەتێپەڕکردنیکارەلێکدراوەکان
کاریبکەرنادیار

گۆڕانیڕاناولەبکەرنادیاردا
کاریهەوەس

کارلەڕستەیمەرجیدا
کاروپاشبەند
نەرێیکار

مۆڕفیمەگەردانییەکانیکار
بەشیدووەم���مۆڕفۆلۆجیایکار

پێکهاتەکانیکارلەڕوویوشەسازییەوە
لەمۆڕفیمەمۆڕفۆڵۆجییەباوەکان

ئەنجام
سەرچاوەکان.



پوختەیڕێنووس
KurdishOrthographyAShortIntroduction

ئامادەکردن:دیاکۆهاشمی
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ڕێنوێنی زمان لە وەرگێڕان، لەسەر بنەمای بڕیارەکانی ئەکادیمیای 
فەرمانگەی  و  کورد، چاوگ  زانستپەروەرانی  کوردئایتیگرووپ،  کوردی، 
یەکەم25  وەشانی  تر،  زمانەکانی  لەگەڵ  بەراورد  و  کوردستان  ئایتیی 

202١/0٩/
دوایین نوێکردنەوە: 0١/2022/0٧

ڕاژەکارانی  و  فێرخوازان  خوێندکاران،  مامۆستایان،  بە  پێشکەشە 
زمانی کوردی.

پێشەکی؛
دۆخ��ی ل��ە ک��ار و وش��ە نووسینی چۆنیەتیی ڕێ��س��ای و یاسا وات��ە ڕێ��ن��ووس
جۆربەجۆریوەکتاک،لێکدراو،داڕێژراو،چاوگوگەردان.ڕێنووسهەروەهالە
شێوەیبەکارهێنانیئامرازوگیرەکدەدوێت.زمانبەردەواملەگۆڕاندایەوئەم
گۆڕانانەشزیاترلەڕوویتەکنۆلۆژیاوئایتییەوەڕوودەدەن.زماندەبێتلەگەڵ

ئایتیدابگونجێنرێتودەبێتبۆکاریبنکەدراوەییودیجیتاڵئامادەبکرێت.
بەو خاڵ بە خاڵ تا نییە، ڕەب��ەق ڕێزمانیی یان زمانەوانی بابەتێکی ڕێنووس
پێوەرانەڕێکبخرێت،بەڵکووبەشێکیهەرەزۆری،ڕێککەوتنە.بەشێکیلەکۆنەوە
سەرچاوەیگرتووەوبەشێکیشینوێیە.زمانبەردەوامگۆڕانکارییبەسەردادێت،
هەربۆیەدەبێتهەوڵبدەینڕێنووسەکەمانلەگەڵئەوگۆڕانکارییانەدابگونجێنین.
جارانبەدەستدەنووسرا،گرنگنەبووبۆشاییینێوانپیتەکانونیشانەکان
دانەنانی یان دانان ئێستا بەاڵم نەدەکردەوە، لێ بیری کەسیش بن، زۆر یان کەم

بۆشایییەککاردەکاتەسەرزۆرشت.
ماڵپەڕەکانیدنیابەکرتەیەکلەزمانێکەوەوەردەگێڕدرێنەوەسەرزمانێکیتر.
بەکرتەیەکدەقودەنگبۆیەکتردەگۆڕدرێن.بەکرتەیەکدەقێکیدوورودرێژت
و یەکدەست ڕێنووسێکی بە پێویستیان ئەمانە هەموو دەخوێنرێتەوە. بۆ دەنگ بە
بنەمایەکەکەبەوردیبیریلێکرابێتەوە.دەبێتبیرلەوەبکرێتەوەکەزمانەکەلە
داهاتوودابتوانێتبۆزۆرپرۆژەیئایتیبەکاربهێنرێت.زمانبەخۆگونجاندنلەگەڵ
ئایتیزیاتردەتوانێتگەشەبستێنێت.دەبێتپرسبەشارەزایانیبواریئایتیبکرێت

وڕایئەوانلەبەرچاوبگیرێت.
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ڕێنووسلەهەمووزمانێکداکێشەیهەیەوهیچزمانێکیدنیانییەکەڕێنووسەکەی
دەزانێت باشتر بهێنێت بەکار کۆمپیوتەر زیاتر ئ��ەوەی نەبێت. لەسەر مشتومڕی
یەکالییکردنەوەیڕێنووس بۆ ئەوەیە کەڕێنووسچەندەوردبینییدەوێت.گرنگ

ئاگاداریئایتیوکوردیبینوهەمیشەئەوەلەبەرچاوبگرین.

سپاس: 
بۆ کاکەیی، فەهمی مامۆستا ئەمینو پڕۆفیسۆروریاعومەر بۆ زۆرسوپاس
ڕاوێژکارییەبەسوودەکانیان.زۆرسوپاسبۆپڕۆفیسۆرجەعفەرشێخولئیسالمیبۆ

پێداچوونەوەیدەقەکە.

١
ئەلفبێ

ئ��ا�ب�پ�ت�ج�چ�ح�خ�د�ر�ڕ�ز�ژ�س�ش�ع�غ�ف�ڤ�ق
�ک�گ�ل�ڵ�م�ن�ه��ە�و�وو�ۆ�ی�ێ.

***

ڕوونکردنەوە:
پیتەکان: ٣٤ پیت. 

بزوێنەکان:8دەنگ،7پیت+1بزرۆکە)i(کەپیتیبۆدانەنراوە.
دووپیتی)و،ی(هەمئەرکیبزوێنوهەمیشئەرکینەبزوێندەگێڕن.

لەزمانیکوردیدا،وشەیلێکدراو،لەپلەییەکەمدا،بەبێهیچناوبەندێکپێکەوە
دەلکێنرێت.ئەگەرنەکرا،ئەوکاتەناوبەندبەکاردەهێنین.هەروەها،لەهەمووزمانەکانی
دنیادا،چونکەوشەی)Alphabet(پێکەوەلکێنراوە،ئێمەشهەردەنووسین:)ئەلفبێ(،

نەک״ئەلفوبێ״یان״ئەلفبێ״.

٢
هەمزە)ئـ(:

لەمدۆخانەداهەمزەدەسڕینەوە:
خۆراوا،ڕۆژاوا،مااڵوایی

)نەک:خۆرئاوا،ڕۆژئاوا،ماڵئاوایی(
***
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ڕوونکردنەوە:
هەمزە)ئ�(لەسەرەتایوشەیبزوێنداردادەنووسرێت،وەک)ئاو(.لەناوەڕاستی
دووبزوێندادەنووسرێت،وەک:)دەرزیئاژن(،بەاڵملەوشەیلێکدراویوەکئەمانەدا

دەیقرتێنینچونکەهیچلەواتاکەناگۆڕێت:

گوڵ+ئاو=گواڵو)نەک:گوڵئاو(
خۆر+ئاوا=خۆراوا)نەک:خۆرئاوا(

گۆشتاو،گواڵو،ماستاو،ڕۆژاوا،مااڵوایی.
نەک:گۆشتئاو،گوڵئاو،ماستئاو،ڕۆژئاوا،ماڵئاوایی.

ئاوارتە)ڕیزپەڕ،لەیاسابەدەر(:
١. لێوئاڵ

ناکرێتهەمزەلەوشەی)لێوئاڵ(دابقرتێنینچونکەقورسایییبزوێنەکەدەکەوێتە
سەر״ێ״و״ا״وبەبێهەمزەواتاکەتێکدەچێت،وەکئەوەیەبڵێی)لێواڵ(،کە

ئەویشهەڵەیە.
٢. قورئان:

تێک واتاکەی چونکە بسڕینەوە، )قورئان(دا وشەی لە هەمزە ناکرێت هەروەها
دەچێت.

هەمزە لە کۆتاییدا )ئ�/ء(
زۆربەیپیتەکانشێوازیدەستپێکوکۆتایییانجیاوازنوەک:)ی�/ی:یاری(.

لەڕاستیدا )ئ���/ء(.هەمزە بەهەمانشێوەدەستپێکوکۆتایییهەیە: هەمزەش
نیشانەیەکەتایبەتبەزمانیعەرەبی.لەکاتیپێویستدابەکاریدەهێنین،هەروەک
لەسەرەوەباسکرا،هەتابکرێتدەیقرتێنین.جاریوایەکۆتایییەکەشیلەشیعرێکی

کالسیکیکوردیدابەکارهێنراوە،ناچارینهەربەوشێوەیەبەکاریبهێنین:

لەبت و  دەنـــــدان  ــــوو  وەک ــا  ــی دون ــری  ــاخ ئ و  ــــەوەڵ  ئ
نییە مــەرجــانــی  و  لــوئــلــوء  جیهان  ڕوویـــی  تــاجــیــری 

سالم
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ـــە بــــە )إقــــــرأ( ــــوو ئـــــەو شـــاه ــــەرم کــــە ئــــەمــــری ف
ــە کـــێ دەڵـــــێ )نـــــەء(! ــڵ ــەت ــەرمــانــی ق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــەگـــەر ف ئ
)نــشــأتــیــن(ە خـــرۆشـــی  مــــــــایــــــەی  ــەی  ــس ق
ــاء( ــش ــن )م ــە  ــی ــەب ل جـــۆشـــا،  ــە  ــئ ــەش ن ـــەم  ـــال ع دوو 
مەحوی

٣
پیتی)ڕ(:

)ڕ(لەسەرەتا،ناوەڕاستوکۆتایییوشەداوەکخۆیدەنووسرێت:
ڕاز،گڕکان،گڕ

***

ڕوونکردنەوە:
1.)ڕ(و)ر(دووفۆنیمیجیاوازنولەسیستەمییونیکۆددادووکۆدیجیاوازیان

هەیە.
2.لەتەختەکلیلیکوردیدادوگمەیجیاوازیانهەیە.سەیردەبێتبەدوگمەی)ر(ی
سادەبینووسینبەاڵمبە)ڕ(یگڕبیخوێنینەوە.هەربۆیەدەنگیگڕی)ڕ(لەسەرەتا

وناوەڕاستوکۆتاییشدادەنووسین.

٤
پیتی)ک(:

)ک(بەبێنیشانەدەنووسرێت:
خاک،چەک،پاک

)نەک:خاك،چەك،پاك(
***

ڕوونکردنەوە:
هەبوونیدووشێوەپیت)کوك(بۆیەکدەنگ)K(،باشنییە.هەربۆیەباشترە

یەکبژارەبمێنێتەوە.
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کوردهەرلەکۆنەوەلەسەرەتایوشەوناوەڕاستیوشەدا)ک�(یبەبێنیشانە
بەکارهێناوە.وەک:

سەرەتا:کار
ناوەڕاست:لێ�ک�ۆڵەر.

لەکۆتاییداهەردووجۆرەکەیبەکارهێناوە:چاک،چاك.
کەوابێتباشتروابووبۆیەکدەستکردن،بڕیاربدرێتکە)ك(هەرگیزبەکار

نەهێنرێت.
هەرلەبەرئەوە،)کوردئایتیگرووپ(کەتەختەکلیلوفۆنتییونیکۆدیکوردییان

دروستکرد،بڕیاریانداتەنها)ک(لەتەختەکلیلدابهێڵنەوە.
دواترئەمبڕیارە،لەالیەنئەکادیمیایکوردیوفەرمانگەیئایتییکوردستانیشەوە

پاڵپشتییلێکرا.
هەڵبەتنووسینیئەمەبەکۆمپیوتەروبەشێوەیدیجیتاڵیزیاترپێوەندییبە

جۆریفۆنتودوگمەیتەختەکلیلەوەهەیە.
گرنگیشەکاتێکبەدەستدەنووسینهەرگیز)ك(بەکارنەهێنینوپاساویشیبۆ
نەهێنینەوەکەگوایەئەمەیانکوردییەوئەویترناکوردییە،ئەمەیانجوانییتێدایە
ماوەیەک پاش سادەیە، ڕاهاتنێکی هەمووی نییە، تێیدا دیکە ئەوی و نووسین بۆ

نووسینی)ک(لەکۆتاییداپێیڕادێین:)پاک(
پەیامێکبۆمامۆستایانیناوپۆلکەجاروباربەدەستدەنووسن:

تکایەلەجیاتیی)ك(ینیشانەدار،)ک(یسادەیبێنیشانە،فێریخوێندکارەکان
بکەن.

٥
نەبزوێنی)و(،بزوێنیکورتی)و(وبزوێنیدرێژی)وو(:

کۆتایی ناوەڕاست سەرەتا 
ڕاو شەوبۆ ون )وw(نەبزوێن:

- کورد ئومێد )وu(بزوێنیکورت:
توو کەرکووک )ووû(بزوێنیدرێژ:ئووبا

***
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ڕوونکردنەوە:
1.)وw(نەبزوێن:

2.)وu(بزوێنیکورت:
3.)ووû(بزوێنیدرێژ:

١. )و w( نەبزوێنە.
هەمیشەلەسەرەتایوشەیانلەگەڵبزوێنێکلەناوەڕاستوکۆتایییوشەدا

دێت:
ون،شەوبۆ،ڕاو

٢. )و u( بزوێنی کورتە.
لەسەرەتادا،لەگەڵهەمزە،بەشێوەی)ئ�+و(دەردەکەوێت:

ustadئوستاد•
لەناوەڕاستدا:
xulخول•

لەکۆتاییدا،دەرناکەوێت:-

٣. )وو û( بزوێنی درێژە.
لەسەرەتادا،لەگەڵهەمزە،بەشێوەی)ئ�+وو(دەردەکەوێت:

•ئوون،ئوونگ)ایراد(.

لەناوەڕاستدا:
•نووسین،مەحموود،سوور
)نەک:نوسین،مەحمود،سور(

***

)وو(هەمیشەلەکۆتایییوشەداپاشنەبزوێندرێژە)وو(:
•وەکوو،چوو،موو
)نەک:وەکو،چو،مو(

***
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تێبینی:
دەنگیدرێژی)وو(هەرلەکۆنەوەبڕیاریلەسەردراوەکەبنووسرێت.ئێستاکەش
زمانەوانانیگەورەوپرۆفیسۆرانیخاوەنڕاوهەروەهائەکادیمیاشهەرسوورن

لەسەربەکارهێنانی.

٦
:)îدەنگیدرێژی)ی

لەسەرەتا
نانووسرێت،مەگەر

ئیسالم ئینجا،ئیبراهیم، هەمزە)ئ�(یلەگەڵدابێت:
ماسیگر فڕین،پەڕینەوە، لەناوەڕاست

کوردیقەیسەری پەتی لەکۆتایی،1
الدێیی پەمەیی ئاسایی لەکۆتایی،2

***

ڕوونکردنەوە:
لە پێش ״پەت�ی،سویدی،چۆپ�ی״دا،کە لەوشەیوەک ئەکادیمیا بڕیاری بەپێی
)ی(،دەنگینەبزوێنهاتووە،پێویستناکاتبۆدرێژکردنەوەیدەنگەکە،بنووسین
״پەتیی،سویدیی،چۆپیی״،چونکەدەنگیدرێژی״ی״،لەناوەڕاستیشداهەربەیەک

״ی״دەنووسرێت،وەک:میر.کورتودرێژییەکیلەڕستەدادەردەکەوێت:

بژیئازادی!دەنگی״ی״درێژە،بەاڵمهەربەیەک״ی״دەنووسرێت.
تۆئازادی.جێناویلکاوی״ی״دەنگێکیکورتە،بەیەک״ی״دەنووسرێت.

دەنگی״ی״پاشبزوێن،کورتدەبێتەوە،دەنگێکینەبزوێنە،بەیەک بەی.
״ی״دەنووسرێت.

پاشنەبزوێن،دەنگەکەدرێژە:)مەستی(.
وەکجێناویلکاو،دەنگەکەکورتە:)تۆمەستی(.

پاشبزوێن،دەنگەکەکورتە:)بەی(.
هەموویانبەیەک)ی(دەنووسرێن.
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٧
)هـ(لەکۆتایییوشەدا:

نابێت)ه�(لەگەڵبزوێنی)ە(داتێکەڵبکرێت،بەتایبەتلەکۆتایییوشەدا:
ماه�)نەک:ماە(،مەه�)نەک:مەە(بەه�بەه�)نەک:بەبە(.

دیسان جەدەل  کەوتوونەتە  دڵبەر  ڕووی  و  مەهـ  شەوقی 
״سالم״

***

ڕوونکردنەوە:
خ��وارەوە هەنگاوانەی ئەو پیتەلکاوێک، درێژکردنەوەی یان )ه�( نووسینی بۆ

جێبەجێدەکەین:
)H(+SHIFT+)M(:ه�

چۆنپیتێکیکوردیبەمشێوەیەدرێژبکەینەوە:
ک����������������وردس������������ت������������ان

لەپێشدائەوپیتەیکەدەتەوێتدرێژیبکەیتەوەبنووسە،پاشان:
SHIFT+)M(:ک�������وردستان

٨
ئامرازیدانەپاڵ)ی(:
وشەگرێیناوی/هاوەڵناوی ئامرازیدانەپاڵ وشە

کوردیسنە سنە ی کورد
کوردی�یسنە سنە ی کوردی

سنەی�ی��یکوردپەروەر کوردپەروەر ی سنەی�ی
***

ڕوونکردنەوە:
ئامرازیدانەپاڵی)ی(،ئەرکێکیمۆرفۆلۆژییانەیهەیە.وەکپیتێکیانوشەیەک
هەژماریبوونیبۆدەکرێت.فۆنیمێکەبوونیپێویستە.بۆنموونەگرێیناوییان

هاوەڵناویدروستدەکات.هەربۆیە،هەرگیزنابێتبقرتێنرێت.
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)ی�(یناوبەندبەکاردەهێنرێت،بۆئەوەیدووبزوێنپێکەوەنەنووسێن:
بزوێن ناوبەند بزوێن
ن�ی�ی�ە ە ی� نی
چ�ی�ی�ە ە ی� چی

کوردی�ی�ە ە ی� کوردی
شن�ۆی�ی�ی�ەکان ەکان ی� شن�ۆی�ی

خۆج�ێ��ی��ی��ی��ەکان ەکان ی� خۆج�ێ�ی�ی
***

ڕوونکردنەوە:
نابێتدووبزوێنبەدواییەکتردابنووسرێن.ئەگەرکەوتنەپاڵیەکترەوە،ئەو

کاتەناوبەندی״ی�״دەخەینەنێوانیان:
بزوێن+ناوبەندیی�+بزوێن

کوردییەکان

٩
)ی(ینیسبەت:

)ی(ینیسبەت،لەکاتی)درانەپاڵ(دا،بەیەک)ی(دەنووسرێت.سێدۆخیهەیە:

١. ئەگەر وشەکە بە نەبزوێن کۆتاییی هاتبێت:
هەولێر+ی=هەولێری

هەروەها:
کرماشانی،چەمچەماڵی،کەرکووکی،مەهابادی

٢. ئەگەر وشەکە بە بزوێن کۆتاییی هاتبێت، ناوبەندی ״ی�״ دەخەینە نێوانیانەوە:
شنۆی�ی،پاوەی�ی،سەرگەڵوویی،میراوایی

٣. ئەگەر وشەکە بە )ی( کۆتاییی پێ هاتبێت، هیچی پێ زیاد ناکەین:
سلێمانی:ئاسۆسلێمانیلەوێدانیشتووە.
ئامێدی:ئاسۆئامێدیلەوێدانیشتووە.

***
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٣. ناوی نیسبەت یان درانەپاڵ، لە کوردیدا وا دروست دەبێت: 
)ناویشوێن+ی(،وەک:

کەرکووک+ی=کەرکووکی.
ناو ناوبەشێوازیعەرەبیهاتوونەتە لەژێرکاریگەرییزمانیعەرەبیدا،زۆر
زمانیکوردییەوەوبەکاردەهێنرێنوواجێکەوتوونکەالبردنیشیاننەلواوە:

ئەمریکی:کوردییەکەی:)ئەمریکا+یی=ئەمریکایی(.
ئەفریقی:کوردییەکەی:)ئەفریقا+یی=ئەفریقایی،ئافریقایی،ئافریکایی(.

فەرەنسی:کوردییەکەی:)فەرەنسا+یی=فەرەنسایی(.

ناویهەندێکنەتەوەهەنکەفۆنیمی״ی״وەرناگرن:
کورد،ئەفغان،فارس،عەرەب،تورک،تاجیک.

هەندێکنەتەوەشهەن،هەربەناویواڵتەکەیاننیسبەتدەدرێن:
سویدی،چینی،ژاپۆنی.

بۆدیارکردنیدۆخی)هاوواڵتێتی(،ئەوەئاماژەبە)واڵت(دەکرێتو)ی(زیاد
دەکرێت:

عەرەبستانی،عێراقی،چینی،سویدی،ئێرانی،ئەفغانستانی.

١٠
دوودەنگە)دیفتۆنگ(:

دوودەنگەیوەک)وێ،وی(،چلەکوردییناوەڕاستوچلەکوردییخواروودا،
پێویستبەپیتیجیاوازناکات.هەربەدووپیتدەنووسرێت:

لەکوردییناوەڕاستدا:
شوێن،خوێن،جوێن،نوێن،گوێ،توێ.

لەکوردییخواروو)کەلهوڕی،لەکی،فەیلی(دا:
خوین)خوێن(،بیستوین)بێستوون(،چوی)چۆن(،دوێت)کچ(.
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١١
پیتی״ت״

لەهەندێکوشەداکەپیتی)ت(بەشێکلەوشەکەیە،نابێت״ت״بقرتێنرێت:
ماست،دەست)نەک:ماس،دەس(.هەروەها:

دەستەسڕ،دەستاودەست،ماستاوچی
)نەک:دەسەسڕ،دەساودەس،ماساوچی(

بەپێیکۆمەڵەی)3(یجێناویلکاو:
ڕانەبردوویتێپەڕوتێنەپەڕ ین/ن/ن م/یت/ات،ێت


بۆنموونەلەمدۆخانەدانابێت״ت״لەبیربکرێت:

دەنووسیت)نەک:دەنووسی(،دەنووسێت)نەک:دەنووسێ(.
دەکڕیت)نەک:دەکڕی(،دەکرێت)نەک:دەکرێ(.
دەخۆیت)نەک:دەخۆی(،دەخوات)نەک:دەخوا(.

١٢
جێناوینیشانهیوهک)ئهم،ئهو،ئهڤ(

ئهگهرجێناوینیشانه،ئاماژهبهکات)ڕۆژ،شەو،ساڵ(بکات،پێکهوهدهنووسرێن،
وەک:

ئهمڕۆ،ئهمشهو،ئهمساڵ،ئهمجار

ــــه  جـــــاران ئـــه مـــجـــار ســــه خــــتــــتــــه ره ن زامـــــــم ج
ـــــاران ـــه ی م ـــت ـــه س ــون گ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــم چ ـــــدۆ دای چــــڵ م

مهولهوی

پـــڕخـــەمـــەن دەروون  دیــــســــان  هـــــەم  ئــیــمــشــەو 
ــەی مـــــــــــاتـــەم جــــە المــــــان جـــەمـــەن ـــ ـــ ـــ ــاس ـــ ــەس ئ

مهولهوی
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بهاڵمئهگهرپاشکاتهکهپاشبەندی)ە،ی(بنووسرێتئەوەجێناوەکەجیادەبێتەوە:
ئەمجارە)نەکئەمجارە(

دروست:
ـــێ تۆ ــــه م جـــــاره  ب ــه ر ئ ـــ ــه گ ـــ ـــ ـــ ــن ئ ـــ نــــــــه مــردم م
ــــــواره  بـــێ تۆ ــــه م خ ـــــه رت بـــێ هـــه تـــا ئ ـــه چـــم ش ن

نالی
هەڵە:

ـــێ تۆ ـــجـــاره  ب ـــه م ــه ر ئ ـــ ــه گ ـــ ـــ ـــ نـــــــــــه مـــردم مـــــن ئ
ـــا ئــــه مــــخــــواره  بــــێ تــۆ ـــه ت ـــم شــــــه رت بــــێ ه ـــه چ ن

دروست:
هــاتــه وه  ـــــه ورۆزه   ن تــــازه یــه   ســاڵــی  ڕۆژی  ئـــه م 
ــه وه  ــات ــه ه ــه خــۆشــی و ب ــی کـــــورده  ب ــۆن ــکــی ک جــه ژنــێ

پیرەمێرد

هەڵە:
هــاتــه وه  نـــــه ورۆزه   تــــازه یــه   ســاڵی  ئـــه مـــڕۆژی 
ــه وه ــات ــه ه ــه خــۆشــی و ب ــی کـــــورده  ب ــۆن ــکــی ک جــه ژنــێ

١٣
وشەیلێکدراو

وشەیلێکدراویانبەیارمەتیی)ناوبەند(یانبێهیچناوبەندێکپێکەوەدەلکێن:

١. بەبێ ناوبەند:
ڕەشماڵ:)نەک:ڕەشماڵ،ڕەشماڵ(

سەهۆڵفرۆش:)نەک:سەهوڵفرۆش،سەهۆڵفرۆش(
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٢. بە یارمەتیی یەکێک لەم ناوبەندانە )ە، بە، و، ەو، او(:
گوڵەگەنم)نەک:گوڵەگەنم(

جێ�بەجێ)نەک:جێبەجێ،جێبەجێ(
هاتوچۆ)نەک:هاتوچۆ،هاتوچۆ(

شارەوشار)نەک:شارەوشار،شارەوشار(
پشتاوپشت)نەک:پشتاوپشت(

بۆنموونەیزۆرترلەوشەیلێکدراوبڕوانە:

خشتەی وشە لێکدراوەکان

١٤
ژمارەیلێکدراو)ژمارە+ژمارە(:

دەنووسینچونکە بەجیا ژمارە( + )ژمارە لە هاتووە پێک کە لێکدراو ژمارەی
کاتێکدوورودرێژبندەتواننئاڵۆزیدروستبکەن،هەرلەبەرئەوەجگەلەژمارەی

ئاوێتەنەبێتهیچژمارەیەکیلێکدراوواتە)ژمارە+ژمارە(پێکەوەنانووسین:

)19-11(،ژمارەیئاوێتە:
یازدە،دوازدە،سێزدە،چواردە،پازدە،شازدە،حەڤدە،هەژدە،نۆزدە

)21-99(،ئەمژمارەلێکدراوانەشبەجیادەنووسین:
)بیستویەک=21(،)سیوچوار=34(،)چلوپێنج=45(

)100-900(،ئەمژمارەلێکدراوانەشبەجیادەنووسین:
)یەکسەد=100(،)دووسەد=200(،)سێسەد=300(

بەجیا بێنهەر هتد( و میلیارد میلیۆن، )سەد،هەزار، لەگەڵ هەرژمارەیەکیش
دەنووسرێن:

)یەکهەزار=1000(،)دووهەزار=2000(،
)سێمیلیۆن=0000003(،)چوارمیلیارد=0000000004(
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نموونەینووسینیژمارەیەکیگەورە)3448521(:
یەکمیلیۆنوهەشتسەدوپەنجاودووهەزاروسێسەدوچلوچوار

***

)ژمارە + وشە(:
پێکەوە بکات دروس��ت لێکدراو وش��ەی کە تر وشەیەکی لەگەڵ ژم��ارە ب��ەاڵم

دەنووسرێت:
دووشەممە،پێنجشەممە،منداڵێکییەکساڵە.دوودڵ،چوارچرا،هەزارپێ،چوارتا.

شێوازی

شێوازی ژمارەکان:
لەباریئاساییدا،شێوازیسێژمارەیچوار،پێنجوشەشلەفارسیوعەرەبیدا
پێکەوەجیاوازییانهەیە.هەندێکجار،فۆنتەکەخۆیواداڕێژراوەکەبەکارهێنەر
و تەختەکلیل زۆر بێت. ژمارەکان شێوازی چۆنیەتیی لەسەر کاریگەریی ناتوانێت
لەم بەگشتی جیاوازییەکان داڕێ��ژراوە. عەرەبییەکە لەسەرشێوازی کوردی فۆنتی

خشتەیەدادەبینن:

9عەرەبی 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9فارسی 8 7 ۶ ۵ ۴ 3 2 1 0

١. ژمارەی بنجی: 
یەک،دوو،سێ،یازدە،دوازدە،سێزدە،بیستویەک،بیستوچوار

٢. ژمارەی پلەیی )ژمارە + ەم، ەمین(:
یەک+ەم=یەکەم،دووەم،

یەک:یەکەم،یەکەمین
چوار:چوارەم،چوارەمین

ئەگەرژمارەکۆتایییەکەیبزوێنبێت،ناوبەندیی�دەخەینەنێوانیان:
ژمارە+ی�+ەم=نۆیەم،دەیەم،پەنجایەم.

سێ:س��ێ��ی����ەم،س��ێ��ی����ەمین.
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نۆ:نۆی����ەم،نۆی����ەمین.
پەنجا:پەنجای����ەم،پەنجای����ەمین.

٣. ژمارەی دابەش:
دوودوو،سێسێ،پێنجپێنج،دەدە.

لەگەلئامرازی)بە(:
یەکبەیەک،دووبەدوو،سێبەسێ،پێنجبەپێنج.

٤. ژمارەی کەرتی:
)1/10(:دەیەک=یەکلەسەردە.

)3/7(:سێلەسەرحەوت=لەحەوتداسێ.
)7ر0(:لەدەداحەوت.)14ر0(:لەسەدداچواردە.

)140ر.(:لەهەزارداسەدوچل.

١٥
چاوگوکاریلێکدراو:

ئەوچاوگانەیکەکاریلێکدراویانلێدروستدەکرێتچتێپەڕبنوەک)فڕێدان(،
لێ ناتەواوی کاری کە )گەرمبوون( چاوگی یان )تێکچوون(، وەک بن تێنەپەڕ چ

دروستدەکرێت،لەکاتیگەردانکردندابەشیدووەمەکەیبەجیادەنووسرێت:
ڕانەبردوو:

فڕێدان:فڕێدەدەم،فڕێدەدەیت،فڕێدەدەین.
تێکچوون:تێکدەچێت،تێکناچێت،تێکدەچن.

گەرمبوون:گەرمدەبێت،گەرمنابێت.

نموونەی تر:
شێتبوون:شێتدەبم،شێتدەبیت،شێتدەبن.

لەدایکبوون:لەدایکدەبم،لەدایکدەبێت،لەدایکدەبن.
جێبەجێکردن:جێبەجێدەکەم،جێبەجێدەکەیت.

)نەک:جێبەجێدەکات،جێبەجێدەکات،جێبەجێدەکات(
***
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ئەمر:
فڕێبدە،فڕێمەدە،فڕێبدەن،فڕێمەدەن.
تێکبچۆ،تێکمەچۆ،تێکبچن،تێکمەچن.
گەرمببە،گەرممەبە،گەرمببن،گەرممەبن.

ڕابردوو:
فڕێمدا،فڕێتدا،فڕێیدا،فڕێمانداوە،فڕێیانداوە.

تێکچووم،تێکچوویت،تێکچوون.
گەرمبووم،گەرمنەبووم،گەرمبوون،گەرمگەرمنەبوون.

ڕابردوویدوور:دوووشەیکۆتاییپێکەوەدەلکێن:
تێکچووبووم،تێکچووبوویت،تێکچووبوون.

گەرمبووبووم،گەرمبووبوویت،گەرمنەبووبووین.
***

گەردانکردنی کاری سادە: 
کاریسادەبەهاتنیجێناوکەرتنابێت:

خواردن:دەمخوارد،دەیانخوارد،دەتانخوارد
)نەک:دەمخوارد،دەیانخوارد،دەتانخوارد(

١٦
وشەیداڕێژراو:

)suffixپاشگر(،)prefixوشەیداڕێژراوئەووشانەنکەبەیارمەتیی)پێشگر
یان

هەردووکیان)کۆنفیکس=confix(وشەینوێپێکدەهێنن،وەک:
بەهێز،وردەڵە،بێبەشی

پێشگر دوو جۆرە: 
1.سادە:)دا،ڕا،وەر،هەڵ،ڕۆ،ڕێ،پێ،تێ،لێ،ڤێ،ڤەوهتد(.

2.ناسادە:)پێدا،تێدا،پێڕا،تێوە،تێڕا،لێڕا،پێوە،پێک،تێک،ڕێک،وێکوهتد(.
***
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باپێشەکیئەمسێچەمکانەجیابکەینەوە:
1.وشەیداڕێژراو)بەهێز،مشکۆڵە،نەخۆشی(
2.چاوگیداڕێژراو)داگرتن،هەڵگرتن،دابڕین(

3.کاریداڕێژراو)دادەگرم،هەڵدەگرین،ڕادەکەم(
***

١. گەردانکردن، بە پێشگری سادە: 
)دا،ڕا،وەر،هەڵ،ڕۆ،ڕێ،پێ،تێ،لێ،ڤێ،ڤەوهتد(.

1.1.ڕانەبردوو،تێپەڕ،تێنەپەڕبەپێشگریسادەپێکەوەدەنووسرێت:
تێپەڕ:

داکردن:دادەکەم،داناکەم،دادەکەین،داناکەین.

تێنەپەڕ: 
هەڵبوون:هەڵدەبم،هەڵنابم،هەڵدەبیت،هەڵنابیت،هەڵدەبێت.

١.٢. ئەمر، تێپەڕ، تێنەپەڕ، پێکەوە دەنووسرێت: 
داکردن:دابکە،دامەکە،ڕابکە،ڕامەکە.
ڕابوون:ڕابە،ڕامەبە،ڕابن،ڕامەبن.

***

١.٣. ڕابردوو:
تێپەڕ:بەهاتنیجێناویلکاوجیادەبێتەوە:

دامکرد،دامنەکرد،دامانبڕی،داماننەبڕی.

تێنەپەڕ:پێکەوە:
هەڵبوون:هەڵبووم،هەڵبوویت،هەڵبووین.

هەڵنەبووم،هەڵنەبوویت،هەڵنەبووین.
***
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٣. ڕابردووی دوور:
تێنەپەڕ،هەموویپێکەوە:

هەڵبوون:هەڵبووبووم،هەڵنەبووبووم،هەڵبووبووین،هەڵنەبووبووین.

تێپەڕ:بەهاتنیجێناوجیادەبێتەوە:
داکردن:دامکردبوو،دامنەکردبوو،دامانکردبوو،داتاننەکردبوو.

***

تێبینی:ئەکادیمیالەمدوایییانەداپێکەوەنووسینیشیڕێپێدراوکرد:
)هەڵمکرد،هەڵتکرد،هەڵیکرد(،بەاڵمئێمەهەربەجیادەینووسین،چونکەهەرلە

کۆنەوەباوبووەوبۆڕێنووسێکییەکدەستیەکبژارەباشترەتادووبژارە.
***

٢. گەردانکردن، بە پێشگری ناسادە: 
)پێدا،تێدا،پێڕا،تێوە،تێڕا،لێڕا،پێوە،پێک،تێک،ڕێک،وێکوهتد(.

یاسا:لەگەردانکردندابەشیدووەمجیادەبێتەوە.

٢.١. ڕانەبردوو: بەشی دووەمی جیا دەبێتەوە:
تێپەڕ:

پێکهێنان:پێکدەهێنم،پێکناهێنم،پێکدەهێنن،پێکناهێنن.
ڕێککەوتن:ڕێکدەکەوم،ڕێکناکەوم،ڕێکدەکەویت،ڕێکناکەویت.

تێنەپەڕ:
تێکچوون:تێکدەچم،تێکناچم،تێکدەچن،تێکناچن.
ڕێکبوون:ڕێکدەبم،ڕێکنابم،ڕێکدەبیت،ڕێکنابیت.

٢.٢. ڕابردوو: بەشی دووەمی جیا دەبێتەوە: 
تێنەپەڕ: 

ڕێکبوون:ڕێکبووم،ڕێکنەبووم،ڕێکبوویت،ڕێکنەبوویت.
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تێپەڕ:
ڕێککردن:ڕێکمکرد،ڕێکمنەکرد،ڕێکتکرد،ڕێکیانکرد

٢.٣. ئەمر:
ڕێکبکە،ڕێکمەکە،پێکبهێنن،پێکمەهێنن.

٢.٤. ڕابردووی دوور:
ڕێکمکردبوو،ڕێکمنەکردبوو،ڕێکتانکردبوو،ڕێکیاننەکردبوو.

***

تێبینی: دەبێتوریابینکەکاتێکوشەئەرکیناودەبینێتپێکەوەدەنووسرێت
بەاڵمکاتێکئەرکیکاریگەردانکراودەبینێتبەشیدووەمەکەیجیادەبێتەوە:
ئەوانلەسەرڕێککەوتنزۆرقسەیانکردوئاخریپێکەوەڕێککەوتن.

״ڕێککەوتن״ناوە،بەاڵمڕێککەوتن،کاریگەردانکراوە،ڕێنووسیاندەبێتجیاواز
بێت.

ئەوانگرووپێکیانپێکهێنا.)نەک:پێکهێنا(.

١٧
سێپێشگر+چاوگ:

بێواتاووشەی پێشگری لە تێکەڵێکن ئاساییدا باری لە )کە پێشگر کاتێکسێ
واتادار(لەگەڵچاوگێکدادێن،بۆئەوەیوشەکانزۆردرێژنەبنەوە،دووپێشگرەکەی
بەجیادەنووسینوسێیەمپێشگردەلکێنینبەچاوگەکەوە)چپێشگرەکەبێواتابێت،

چوشەیەکبێت(:
چاوگ:پێلێهەڵبڕین،دەستلێهەڵگرتن،خۆتێهەڵقورتاندن.

گەردان:پێملێهەڵبڕی،پێیلێهەڵمەبڕە،پێیلێهەڵدەبڕن.
دەستیلێهەڵگرە،دەستیلێهەڵمەگرە.
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١٨
ئامرازی)پێ،تێ،لێ(بەجیادەنووسرێن:
ئامرازی)پێ،تێ،لێ(ئاماژەنبەکەسیانشتیسێیەم:

)بەئەو(بڵێ=)بەو(بڵێ=)پێی(بڵێ.
)بەئەو(کورتبووەتەوەوبووەبە)بەو(،ئەویشکورتبووەتەوەوبووەبە

)پێی(.
)بەئەو(=)بەو(=)پێی(

کەوابێت)پێی(لەڕاستیداسەربەخۆیەوکورتکراوەیە.
)تێ(و)لێ(شهەربەهەمانشێوە،هەربۆیەبەشێوەیسەربەخۆدەیاننووسین:

پارەمپێنەما.)پارەبەمننەما.(
)نەک:پارەمپێنەما.(

دەستیتێخست.)دەستیخستەناوئەوە(.دەستیخستەناوی.(
)نەک:دەستیتێخست.(

دەستیلێدا.)دەستیلەئەودا.دەستیلەودا.(
)نەک:دەستیلێدا.(

ئەمانەکەئامرازی)پێ،تێ،لێ(یانتێدایە،واگەرداندەکرێن:
)دەستتێوەردان(:دەستیتێوەردە،دەستیتێوەردا.

)دانپێدانان(:دانیپێدادەنێت،دانیپێدانا.
)سەرلێشێواندن(:سەریلێدەشێوێنێت.سەریلێشێواند.

کاتێجێناویلکاودێت،جیادەبنەوە:
پێمگوت،پێموت.)نەک:پێمگوت،پێموت.(

لێمانسەند.)نەک:لێمانسەند.(
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١٩
وشەینافەرهەنگی:

هەموو فەرهەنگی، وش��ەی بە ب��وون کە داڕێ����ژراو، و لێکدراو وش��ەی تێکڕا،
هێشتا کە هاوەڵناوی و هاوەڵکاری دەستەواژەی بنووسرێن، پێکەوە کەرتەکانیان
نەبوونەتەوشەیفەرهەنگی،کەرتەکانیانبەجیاولێکنزیکبنووسرێن،وەکچنگ

لەسەرشان.

٢٠
نیشانەکانیبەردەوامبوونوئەمرونەرێکردن

ئەمفۆنیمونیشانانەدەلکێنبەوشەکانەوە:
دەڕۆیشت،نەدەڕۆیشت.

دەمبرد،نەمدەبرد.
هەڵبگرە.هەڵمەگرە.هەڵنەگری،هەڵنەفڕی،

دابخە،دامەخە.

٢١
)نە(یڕەتکردنەوە

)نە(یڕەتکردنەوەبەجیادەنووسرێت:
نەدێمنەدەڕۆم.

نەئێوەنەئێمەهیچمانپێناکرێت.

٢٢
کێشەی)د(:

کە ״دا״ هاتنی کاتی لە هاتووە، کۆتایییان )د( بە وشانەی ئەو )د(یسەرەکیی
پاشگرەنابێتبقرتێنرێت:

لەبنبەرددا)نەک:بەردا(،
لەناوهەرددا)نەک:هەردا(
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لەهەندێکناوچەدادەنگی)د(بەشێوەیەکینزیکلە)و(بێژەدەکرێت،ئەوەتەنیا
ڕێکوەکخۆی )د( دەنگی بێگومان ئەدەبیدا زمانی لە و ناوچەیییە بێژەکردنێکی

دەبێتبێژەبکرێت.
ئەحمەد)نەک:ئەحمەو(

قادر)نەک:قایر(

٢٣
:)prepositionپێشبەند(

پێشبەنددووجۆرە:)سادەولێکدراو(،نالکێنرێنبەوشەیپێشوپاشخۆیانەوە:
پێشبەندیسادە:

ئەوبەفڕۆکەسەفەردەکاتبۆکوردستان.
تۆلەکوێئەوتبینی؟

پێشبەندی لێکدراو:
پێنووسەکەلەسەرمێزەکەیە.
کتێبەکەلەژێرڕۆژنامەکەیە.

منداڵەکەلەتەنیشتدارەکەوەستاوە.

تارالەپاڵدیوارەکەچاوەڕێدەکات.
کۆرپەکەلەناوبێشکەکەیە.

ڤیانلەگەڵئەوینچووبۆخوێندنگە.
***

ڕوونکردنەوە:
پێشبەندیلێکدراولەدووبەشپێکهاتووە،هیچکامیانبەتەنیاییناتواننلەو
دۆخەدائەرکیپێشبەندەکەتەواوبکەن،بۆیەپێویستیانبەیەکترە،بۆتەواوکردنی

ئەرکیپێشبەندەکە.
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٢٤
)پاشبەند(:

پاشبەندکەجاروبار)پاشگر(یشیانپێوتراوە،هەرئامرازنوەک)ە،ەوە،دا،ێ،
ڕا(ودەلکێنرێنبەدوایوشەوە،هەربۆیە)پاشبەندیلکاو(یشیانپێدەوترێت،وەک:

لێرەدا.
دەچم�ەسلێمانی.

لەکەرکووک���ەوەهاتووم.
ئەولەخۆشی��دانازانێتچیبکات.

لەماڵدائەومبینی.)نەک:لەماڵدائەومبینی.(
ئەولەماڵدایە.)نەک:ئەولەماڵدایە.(

لەئامێدیڕابەپێیانهات.
لەچوارچراوەهاتوون.
بەماڵەوەڕۆیشتووین.

:)circumposition دەوربەند، البەند(
ئەگەرتێبینییئەوپاشبەندانەیسەرەوەتانکردبێتدەبیننلەپێشناوەکانەوە

پێشبەندی)لە(نووسراوە.وەک:
لەماڵدا

لەکەرکووکەوە
هەرکاتێکپێشبەندێکوپاشبەندێکپێکەوەبکەونەئەمالوئەوالیوشەیەکەوە،

.)circumpositionئەوەپێیدەوترێت:)دەوربەند،البەند
لەمدۆخانەداپێشبەندەکانبەسەربەخۆدەنووسرێنوپاشبەندەکاندەلکێنبە

وشەکانیپێشیانەوە،وەکوو:
لەکوردستان��دا
لەکرماشان�ەوە

لەکوێ�وە
لەتاران���ێ
لەکوێ�ڕا

بەئاسمان���ەوە
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״پاشبەند״. دەوترێت پێیان ئێستا ״پاشگر״ دەوترا پاشبەندانە بەم جاران تێبینی: 
ئەگەرلەشوێنێکداوشەیپاشگرتانبینی،پێتانسەیرنەبێت.


٢٥

)ئامرازیلێکدەر(بەجیادەنووسرێن:
منوتۆ)نەک:منوتۆ،منوتۆ(

تێکۆشەتاخوێنتگەرمە.)نەک:تێکۆشەتاخوێنتگەرمە.(
یابڕۆیادانیشە.)نەک:یابڕۆیادانیشە.(

٢٦
کێشەی״بێـ״،״بێ״و״بەبێ״:

هەرکاتێکخاوەندارێتیلەوشەکەبسێنرێتەوەپێکەوەدەنووسرێت:
کوڕێکیبێکەس)نەک:کوڕێکیبێکەس(

بێخانوو،بێباوک،بێپارە)نەک:بێخانوو،بێباوک،بێپارە(.
بێتۆییدەمکوژێت.

بەبێتۆناچم.=بێتۆناچم.
بەبێئازادیژیانئەستەمە.=بێئازادیژیانئەستەمە.

٢٧
هاوەڵکاریچۆنیەتی:

)هاوەڵکاریچۆنیەتی(پێکەوەدەنووسرێت:
بەهێواشی،بەئەسپایی،بەپەلە)نەک:بەهێواشی،بەئەسپایی(

ئەوبەجوانیدەدوێت.
״بە״پێشگرە،״بەجوانی״هاوەڵکاریچۆنیەتییە.پێشگرووشەکەپێکەوەدەنووسرێن:

بەجوانی.

سارابەهێواشیدەنووسێت.
چۆندەنووسێت؟-بەهێواشی)هێواش(.

)softlyبەنەرمی(
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٢٨
ئامرازی)تر،ترین(ووشەی)تر=دیکە(:

ئامرازیپلەیبەراوردوپلەیبااڵ)تر،ترین(دەلکێنبەوشەیپێشخۆیانەوە:
جوان،جوانتر،جوانترین

بەاڵموشەی)تر=دیکە(ئامرازنییەووشەیەکە،بەجیادەنووسرێت:
ڕۆژێکیتر)ڕۆژێکیدیکە(
کەسێکیتر)کەسێکیدیکە(

٢٩
ئامرازی)ش(وشەکەرتناکات:

بشتەوێناتدەمێ،نەشخۆی.
نەشهات،نەشمانگرت،بشمانبەن.

٣٠
وشەیبێگانە:

وشەیبێگانەئەگەرزۆرتایبەتیبووبەڕێنووسیزمانەکەیخۆیەوەدەخرێتە
ناوکەوانەوە،نموونە:

لەزمانیکوردیدابە)فتحه،ضمهوکسره(دەوترێت:سەرە،بۆرەوژێرە.
ئەگینالەباریئاساییداهەروشەیەکیبێگانەبەڕێنووسیکوردیدەنووسین:

ئەڵاڵ،قەڵەم،سورەیا،ڤیکتۆر،بەغداد.

سووان
هەرلەکۆنەوەهەندێکدەنگلەزمانیکوردیداسواون،وەک:)ئ�(:

گوڵئاو،بووەبەگواڵو،
ئینشائەڵاڵ،بووەبەئینشاڵال.

گوڵئەندامبووەبەگوڵەندام:
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پەرێشانت زوڵــفــی  ــم  ــەردەن گ تەنافی  ــەی  ئ گــوڵــەنــدام 
دامانت بە  دەستم  ئەمان  ڕوحــمــێ!  چــارەیــێ!  عیالجێ! 

״وەفایی״

نیشانەی)تشدید(یعەرەبی
)تشدید(یعەرەبیبەدووپاتبوونەوەدەنووسرێت:

)موحەممەد،نەججاڕ،بەننا(.
جاریوایەیەکێکلەپیتەکاندەسوێن:

موحەمەد،محەمەد،نەجاڕ.

٣١
کێشەی)دە،ئە(:

هەملەکرمانجیوهەملەئەدەبیاتووێژەیکۆنیکوردییناوەڕاستداهەمیشە
״دە״بەکارهێنراوە:

ــــی مــــن لــــەبــــەر چــــی کـــــەم دەخـــــۆم  ــــرس گـــــەر دەپ
ــــە غـــــەم دەخـــــۆم ــــەزان ـــەت م ــــ ـــرســـی ق مــــن بـــــــە ب

״نالی״

باشترەلەزمانیئەدەبیداشێوەیکۆنی״دە״بپارێزین.

٣٢
:)semi-spaceنیومەودا(

بە داڕێ��ژراو )ب��اران(، لەوشەیسادە پڕە لێکدراوییە، زمانێکی کوردی زمانی
بە )لەکوردستان(و پێشبەند بە )خواردنەوە(، پاشگر بە بەهێز(، )داهێنان، پێشگر
پاشبەند)لێرەدا(،یانگەرداندەکرێن)هەڵمگرت،دەستملێدا(.ڕێنووسیهەموو
ئەمانەهەرلەکۆنەوەدیاریکراون،یاسایخۆیانهەیە،یاندەلکێنرێنبەیەکترەوە

یانبەجیادەنووسرێن.
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لەبەرئەوەیکەیاساوڕێسایڕێنووسیزمانیکوردیتێکنەچێتبۆنووسینی
ئەمانەهەتابکرێتکەڵکلەنیومەوداوەرناگرین.

٣٣
کێشەیگۆڕانی)وو(بۆ)ۆ(:

نموونەیوەک)خانۆکەمکڕی،جوانۆکەمئاودا.(الدانێکیگەورەیەلەڕێنووسو
تێکدانیوشەیپێکهاتەیوشەیسەرەکییە،هەردەبێتبنووسرێت:

خانووەکەمکڕی.جوانووەکەمئاودا.

٣٤
)یەک،یێک(:

بۆنووسینی״یێک״پاشبزوێنباشترەکەڵکلە״یەک״وەربگرین،چونکەئاسانترە
لەدووپیتی)یێ�(،هەروەهاکەمتر)ی�(دووپاتدەبێتەوە:

گرمەیەک)نەک:گرمەیێک(.
شنۆیییەک)نەک:شنۆیییێک(.

مەهابادییەک)نەک:مەهابادییێک(

٣٥
کێشەیجێناویلکاویتاکوکۆ:

لەبیربکرێت.بۆئەوەگرنگە پیتی)ی( نابێت لکاودا لەکاتینووسینیجێناوی
مرۆڤئاگاداریخشتەیجێناوەلکاوەکانبێت:

کۆ تاک  کۆمەڵە
ڕابردوویتێپەڕ مان/تان/یان م/ت/ی قەد+ کۆمەڵەی1

ڕابردوویتێنەپەڕ ین/ن/ن م/یت/� قەد+ کۆمەڵەی2
ین/ن/ن م/یت/ات،ێت دە+ڕەگ+ کۆمەڵەی3

ڕانەبردووی
تێپەڕوتێنەپەڕ

داخوازی �/ن/� �/ە/� ب+ڕەگ+ کۆمەڵەی4
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نموونە: 
کاریتێپەڕ:کۆمەڵەییەکەم:)م،ت،ی�مان،تان،یان(

کڕین:قەد)کڕی��(+جێناو
تاک:کڕی�م،کڕی�ت،کڕی�ی)نەک:کڕی(

کۆ:کڕی�مان،کڕی�تان،کڕی�یان)نەک:کڕیان(

کاریتێنەپەڕ:کۆمەڵەیدووەم:)م،یت،x�ین،ن،ن(
فڕین:قەد)فڕی��(+جێناو
تاک:فڕی�م،فڕی�ی�ت،فڕی
کۆ:فڕی��ی�ن،فڕی�ن،ف�ڕین

***

کەوابێت،کاتێکوشەیپێشلەجێناو،بە״ی״کۆتایییهاتبێت،نابێت״ی״یجێناو
لەبیربکرێت،نموونەیتر:

چیموت؟چیتوت؟چ�ی�یوت؟
چیمانوت؟چیتانوت؟چ�ی�یانوت؟

کۆتاییمهات.کۆتاییتهات.کۆتایییهات.
کۆتاییمانهات.کۆتاییتانهات.کۆتایییانهات.

حەنایییچی؟هەمووخۆخوێنەقوربان.

٣٦
کێشەیتێکەڵکردنی)ڤ(،)ف(،)و(:

زمانە لە ن��اوان��ەی ئ��ەو دەبێت هەیە، V(م��ان = )ڤ پیتی ک��وردی��دا زمانی لە
ڕۆژاوایییەکاندا)V(یانتێدایەوەکخۆیبە)ڤ(بیاننووسین:

ڤیکتۆرهۆگۆ)نەک:فیکتورهۆگۆ،ویکتۆرهۆگۆ(
ڤیدیۆ)نەک:ویدیۆ(
ڤۆڵڤۆ)نەک:ولو(

ئەرشیڤ،ئارشیڤ)نەک:ئەرشیف،ئارشیو(
ئێڤا)نەک:ئێوا(.
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٣٧
ڕۆژانیهەفتە:

شەممە،یەکشەممە)نەک:یەکشەممە(،دووشەممە)نەک:دووشەممە(.

بەاڵمئەگەرمەبەستمانیەکێکلەڕۆژەکانیهەفتەبێتئەوەبەجیادەینووسین:
منتەنیایەکهەینییتردێمبۆماڵتان.)تەنیاهەینییەکیتر(

منتەنیایەکشەممەیتردێمبۆماڵتان.)تەنیاشەممەیەکیتر(
منتەنیایەکدووشەممەیتردێمبۆماڵتان.)تەنیادووشەممەیەکیتر(

دارمیوەکان:
دارهەنار)نەک:دارهەنار(،دارمۆز)نەک:دارمۆز(،دارگوێز)نەک:دارگوێز(،

دارمێو)نەک:دارمێو(

)بە پێی( و )بەپێی(:
بەجیا:بەپێیخۆیچووبۆالیدوکتۆر.

پێکەوە:بەپێیبڕیارەکەجێبەجێیبکە.

٣٨
ناوبەندی)و(:

هەمووان: هەمووان: هەموان: هەمووان.
و )û )وو درێژی بزوێنی دەکاتەسەر کار )ا( بزوێنی )هەمووان(دا لەوشەی
کورتیدەکاتەوەودەیکاتەبزوێنیکورتی)وu(ودەبێتە)هەموان(،چونکەدوو
he- )ززوێنپێکەوەنانووسرێن،ناوبەندی)و(دەخەینەنێوانیانودەبێتە:هەمووان

.)hemûan(.کەچیخەڵکپێیانوایەئەمەیە)هەمووانmuwan
کەوابێتلەوشەی)هەمووان(دادووبزوێنبەدواییەکتردانەهاتوون.

هەروەهاوشەکانیتریوەکهاتووان،ڕۆیشتووان،کەوتووە،بەستووەبەهەمان
.)uwaشێوەن،واتەپێکهاتوونلە)ووا

***
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ناوبەندیدرێژ)وو(یانکورت)و(؟
هەندێکوشەیلێکدراوبەناوبەندیوەک)و(پێکەوەدەلکێنرێن،وەک:

بزوێن پاش ناوبەندەکە کە کاتێک دەستوبرد(. هاتوچۆ، مشتومڕ، )هێلکەوڕون،
دێندەنگەکەیکورتەوکاتێکیشپاشنەبزوێنبێندەنگەکەیدرێژە،بەاڵملەبەر
ئەوەیکەناوبەندمانهەربەیەک)و(دیاریکردووە،هەربەیەک)و(دەیاننووسین:
کە هەرچەندە )هاتووچۆ( بنووسین لێکدراودا دۆخی لە ناکات پێویست )هاتوچۆ(

نووسینیشیبەهیچشێوەیەکهەڵەنییە.
***

)وا(مامەڵەیوشەیەکیسەربەخۆیلەگەڵدادەکرێت:
پێموانییە،پێموابوو،وانەبوو،وادیارە.

دێنە )ی�( ناوبەندی بە نانووسرێت، بەتەنیا ״ە״ چونکە ڕان��ەب��ردوودا، دۆخی لە
تەنیشتیەکترەوە:وایە

٣٩
کێشەینووسینیناوەبەهاوەڵناوەوە

وەکپێشتریشلەبەشیناویلێکدراوداڕوونکراوەتەوەوشەیلێکدراوکەبە
ناوبەندی״ە״پێکەوەلێکدەدرێن،پێکەوەدەنووسرێن،وەک:

گوڵەگەنم،مانگەشەوە
بەاڵمنابێتئەوبزوێنی)ە(یەلەگەڵبزوێنی)ە(ینووسینیناوبەهاوەڵناوەوە

تێکەڵبکرێت.

)ە(ینووسینیناوبەهاوەڵناوەوە
لەگەڵ دەبێت بۆشاییی بەاڵم یەکەم، وشەیەی کۆتاییی بە دەلکێت بزوێنە ئەم

وشەیدووەمەوە،نموونە:
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شەوەگەرمەکە)نەک:شەوەگەرەمەکە(.
بەفرەزۆرەکە،)نەک:بەفرەزۆرەکە(
کچەجوانەکە،)نەک:کچەجوانەکە(
منداڵەبزێوەجوانەچاوشینەکە

)نەک:منداڵەبزێوەجوانەچاوشینەکە(.

چونکەهاوەڵناوەکانلەگەڵوشەکەداوەکوشەیلێکدراوهەژمارناکرێن،بەڵکوو
پێناسەیوشەکەدەکەنوئەگەرپێکەوەبنووسرێندەتوانێتزۆردوورودرێژببێتەوە.

٤٠
چەندبریارێکینوێییئایتیلەپەیوەندیلەگەڵزمانیکوردیدا

تێبینی: 
لەکۆبوونەوەیەکیسەرهێڵیئایتیدالەڕێکەوتی2022/06/22بڕیاردراکەهەر
نیومەودابەکارنەهێنرێت،چونکەلەکاتینووسینیداسیستەمەئایتییەکانتێکدەدات.

لێرەدابەشێکلەوبڕیارانەدەخرێتەبەردەست:

ڕێسا و چەسپاندنی ڕێنووسی زمانی کوردی
بۆدروستکردنیهەڵەچن)spellchecker(ێکبۆزمانیکوردی،وشەدانێکلە
وشەڕاستودروستەکانوگەردانکردنیوشەکانوکردارەکانپێویستن.کلیلی
سەرکەوتنیکاریهەڵەچنەکەئەوەیەکەئەرکەکانیلەسەرڕێنووسێکییەکگرتوو

جێبەجێبکرێن.
زمانی ڕاسپاردەکانی نامیلکەی لە کورد ئەکادیمیای کە بنەمایانەی ئەو لەسەر
کوردیدادایڕشتووەوبەڕێزدیاکۆهاشمیبەنموونەوشیکاریلێکیداونەتەوە

وباسیکردوونکاریهەڵەچنەکەسازدەکرێت.
لەوگرفتانەیکەپێویستنچاربکرێنونەمێنن،چلەنووسراوەئەلیکترۆنییەکان

وچلەسەرهەندێکتەختەکلیلبریتینلە:
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.)٢00C+U( ١. بەکارنەهێنانی جیاکەرەوە
البردنیجیاکەرەوە)بەZeroWidthNon-Joinerناسراوە(،کەلەنێوانوشە

وهەندێکلەپیتەکاندابۆجوانکاریبەکارهێنراوە.

٢. بەکارنەهێنانی تەقەڵ یان داش لەنێوان دوو وشەدا.
پێویستەکەوشەلێکدراوەکانوەکووخۆیانبنووسرێنەوە،ئەگەروشەکەدرێژ

بوو،ئەوابەبۆشایییبچووکبکرێنەوە.

٣. پیتی کورتکراوە التینییەکان/کوردییەکان بە خاڵ جیا بکرێنەوە
دیموکراتی پارتی )پ��دک: یان )PDF )پ��دف وەک��وو کورتکراوەکان لە زۆرێ��ک
کوردستان(پێویستەیەکشێوەییەکگرتووبۆنووسینەوەیانبەکارببرێت،ئەویش

دانانیخاڵەلەنێوانیپیتەکاندا.

پ.د.ف
پ.د.ک

5. هەندێک تێبینیی گشتی
1.هەوڵبدرێتئەوتەختەکلیالنەیکەکراونەتەبنەڕەتبرەویانپێبدریتوئەو
بڕیارەیحکومەتزیندووبکرێتەوەلەفەرمانگەوبەڕێوەبەرایەتییەکانیحکومەتدا.

2.هەمووئەوانەیکەکاریوەرگێڕاندەکەن،پێویستەپابەندبنبەبەکارهێنانی
یەکتەختەکلیل.

3.هەمووکۆدەکانوپیتەکوردییەکان،تەختەکلیلیکوردیوشێوەکانیلەسەر
عەرەبیوئینگلیزینێرراوەبۆگووگڵ،سامسۆنگ،ئەپڵ،هواویومایکرۆسۆفت.
ئەگەرهەرشوێنێکیترکەئەوکۆدانەبەکارناهێنێتئاگاداربکرێتەوەونەخشەی

پیتوکۆدەکانیپێبدرێت.
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4.وشیارکردنەوەیخەڵکیبۆبەکارهێنانیتەختەکلیلێکییەکگرتوو،بۆنووسین
بەڕاستودروستیولەپێناونەهێشتنیهەڵەیڕێنووس.

٤١
وەاڵمیپرسیاریفێرخوازان:

نەک بەم جۆرە: بەم جۆرە  ژمارە 
خۆرئاوا 1.خۆراوا

دەستخۆش! 2.دەستخۆش!
مەحویی 3.مەحوی

هەردووکمان 4.هەردووکمان
بەسەرچاو 5.بەسەرچاو

6.پێموایە
پێموایە پێموانییە،پێموابوو.

بەرامبەر 7.بەرانبەر
وادەزانم،وامزانی 8.وادەزانم،وامزانی

9.شەوشاد!شەوشاد!
کشتوکاڵ 10.کشتوکاڵ

چوونەژوورەوە)ورود( 11.چوونەژوورەوە)ورود(
ئەوانچوونەژوورەوە. 12.ئەوانچوونەژوورەوە.

لەماڵدایە 13.لەماڵدایە
النیکەم،النیزۆر 14.النیکەم،النیزۆر

مشتومڕمشتومڕ .15
دامنا،هەڵمگرت دامنا،هەڵمگرت .16

دەخوێندرێت دەخوێنرێت .17
جوانتر)پلەیبەراورد( جوانتر)پلەیبەراورد( .18

پیاوێکیتر)پیاوێکیدیکە( پیاوێکیتر)پیاوێکیدیکە( .19
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لەدایکبوونتیرۆز لەدایکبوونتپیرۆز .20
تەمەندرێژبیت. تەمەندرێژبیت. .21

ڕۆژیجیهانیکرێکاران ڕۆژیجیهانییکرێکاران .22
بەخێرهاتی. بەخێرهاتی. .23

بەپێیخۆیچوو. بەپێیخۆیچوو. .24
بەپێیبەرنامە.)طبق( بەپێیبەرنامە.)طبق( .25

دڵناسک دڵناسک .26
نیە،نییە نییە .27

״و״ شێوەی بە تەنیا دەک��ەن دروس��ت لێکدراو وش��ەی کە ״و״ ناوبەندی .28
دەنووسیننەک״وو״:

هاتوچۆ،هاتووچۆ هاتوچۆ،دەستوبرد،مشتومڕ
پێشبەندیلێکدراوپێکەوەدەنووسرێن،چونکەبەتەنیاواتاکەناگەیەنن: .29

لەگەڵ،لەسەر،لەژێر،لەالی،لەتەنیشت،لەکن،لەپاڵ.
لەسەرمێزەکە.
لەپاڵدارەکە.

ڕۆیشتبێت،کردبێت،هاتبێت ڕۆیشتبێت،کردبێت،هاتبێت .30
هەروەک هەروەک .31

هەمووجارێ هەمووجارێ .32

پاشەکی:
لەمدنیایپێشکەوتووەیدیجیتاڵییەدا،هەموونووسینێکلەسەربنەمای)0(و)1(
وبەکۆدکردنە،ڕێنووسییەکدەستبۆتۆمارکردنوبەدواداگەڕانیانزۆرپێویستە.

دەتواننبکرێنەبنەمایکاریگەورەتربۆداهاتوودا.
ب��ەردەوام زمان دەقەکان، هەموو لێکنزیککردنەوەی بۆ هەوڵێکە ڕێنووسە ئەم

دەگۆڕێت،بائێمەشبەردەوامخۆماننووژەنبکەینەوە.





زوانكوردیو
شیکاریجمشتفهرههنگیکوردیخوارگ

کامرانرهحیمی
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مقدمه
- اجتماعی ژورنالیستی مطالب نگارش درجهت کوششها نخستین از مقاله این
انتقادیبهکردیجنوبیمحسوبمیشودکه22سالپیشدرنشریهپیکایالم
مابینسالهای1377تا1380منتشرشد.نظربهاینمهم،نویسندهکوشیدهاست
ضمنمعیارسازیگویشمیانجیوارتباطی،ازقابلیتهاوتوانیهایسایرگویشها،
انتقالمعانیومفاهیمجدیدبهواژهسازیوواژهگزینیبپردازدکهبه جهت
بهذکر باعالمتیکستاره)*(ودوستاره)**(مشخصشدهاند.الزم ترتیب
استاینمجموعهمقاالتکهبرایاولینباربهصورتگستردهوبامطالبمتنوع
منتشرشدتوسطدکترعلیحیاتنیاتحتعنوان»زوانئیمه»درسال1394از
سویانتشاراتزاگروسبهزیورطبعآراستهشد.دیگرآنکهمطابقنظراتدکتر
جالدتبدرخانوپروفسورتوفیقوهبیدریکقرنپیشومصوبهفرهنگستان
کوردی)کوریزانیاریکوردی(درسال1945دربغدادومجمععلمیزبانکوردی
)کوڕیزانستییزمانیکوردی(درسال1381درتهران،واجهاوحروفخاص
از اتحاد و یکدستی برای و شوند مشخص 7 یعنی فلش نوک با رصفاً کوردی
سایرعالیماستفادهنشود.ازسویدیگر،قاطبهنویسندگانپرکاردرایالم،جهت
یکدستیرسمالخطکوردیوپیرویازمصوباتفرهنگستانوپرهیزازهرجو
افزایش ایلوگویشزدگیوعدم از انگیزەیهمگراییوممانعت مرجبهنیتو
حروفکوردیباتوجهبهظرفیتکیبورددراینمقالهودههاکتابدیگرازحرف
»ۆ»بهجایحرف»ۊ»استفادهکردەاند.دراتخاذاینتصمیمپیشرو،دالیل
عقالنیوعلمیبدینشرحمدنظربودەاست:نخست،اینواجامروزهبهدلیلعدم
وجودکاراکترعمومیدرکلیهمحیطهایانقضفنیبهشکلهای»یو،وی،ۊ،ۆ،ؤ»
نوشتهمیشود؛دوم،ماهیتخطقراردادیاستوارتباطیبهعلمندارد.ازمنظر
سختافزاری،شرکتمایکروسافتواودونقطهرادرصفحهکلیدتعبیهنکرده
اینحرفدر ازجملهمشکالتفنیگاهوبیگاه افزاری، ازلحاظنرم استو
سایرنرمافزارهانظیرایندیزان،اکسل،صفحاتاینترنتیواندوریدو...ایناست
کهیاباکلیهفونتهاهمخوانینداردیاتوانشومانوراجراییدرکلیهآپشنهامانند
سورتو...ندارد.محدودیتدکمههایصفحهکلیدبرایتعریفآواهاوواجهای
متعددگویشهایکوردیبهشکلحرفکهبالغبر50مورداست،ازدیگرنمونه
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هایایندشواریاشت.بهطورنمونهدرکردیسورانیدونوعآوای»گ»و»ج»
آغازینوجودداردوواج»ا»خمیدهتلفظمیشودوبهعبارتدیگراینواجتلفظ
نمیشودامامبدعاناینخطبرایهمگراییباسایرگویشهاوکلیتزبانکوردی
ازاینخصایصگویشیخودچشمپوشیکردەاند.همچنیندرکرمانجیخراسان
«]ŋ[ نٚگ مستقل» واج بر کوردیجنوبیعالوه در و دارد نوع»ت»وجود دو
دونوعآوای»گ»پایانیوجوددارد؛یکیازضرورتهایاجرایمقولهاساسی
ومهمآموزشوتدریسزبانوادبیاتدرمدارسومراکزآمزشعالیمعرفی
الفبایمتحدویکدستبرایکلیهگویشهایهمسواستزیراترویجتعددحروف
از اقتصادیوچه ازدیدگاه گویشهادرکتابهایدرسیبرایدانشآموزانچه
نگاهعملیوعقالنیقابلقبولنمیباشد،اینکهبرایهرشهروشبهگویشکتاب
بهتدریسوامالیواحد نمیتواند ازسویدیگرآموزگار مستقلتدوینشودو
بپردازد.واوهفتداربهصورتپیشفرضدرویندوزهای8و9و10تعبیهشدهو
موردحمایتمایکروسافتاست.ازهمهمهمتراینحرفنمایندهدوواجصامتو
IPA((متفاوتدارندودرآوانگاربینالمللی مصوتدرجنوباستکهدوتلفظکامالً
اولیرابهصورت»Ч»ودومیرابهصورت»ü»نشانمیدهند.بنابراین،درواقع
زبانشناسانمحلی، نظر واجبرخالف این ندارند؛درضمن نیز یکسان یکشکل
و است زاگرسنشینان بومی و عمومی واجی بلکه نیست کوردیجنوبی مختص
درکلیهروستاهاوبرخیمحالتسنندجبهعنوانمرکزکوردستانایران،شاهیندژ،
منطقهعمومیلیالخیودهگالنوبارزانوگویشزازاییودربخشعمدهایاز
گویشورانکرمانجیمتداولوملفوظاست؛بدیهیاستآواشناسیوواجشناسیو
حرفشناسیسهمقولهجداازهمهستنددردومورداولمبنابرتمایزوطبقهبندی
استواراستزیراواجمقولهایانتزاعیوممیزمعنیوذهنیاستدرحالیکهخط،
سایهزبانوملموسبرایهمگراییواشتراکاتابداعمیشود.دیگراینکه،درایالم
عنوان به لکها و ایالم استان اول عنوانجمعیت به گویشورانکوردەلی)پهلهای(
جمعیتاولکوردانجنوبواج»ö»نیزوجودداردکهباتوجهبهمحدودیت
باحرف نیز واج این میشود پیشنهاد همگانی، آموزش مهم واصل کلید صفحه
»ۆ»نوشتهشود.امابااینگفتهمنتقدانموافقمکهحرف»ۆ»معادلواومعدوله
درکوردیمیانیوشمالیاستوممکناستبهخطایتلفظیمنجرشود.بااین
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حال،باتماممزایایکهدربابخطمتحدگفتهشدایراداساسیمحسوبنمیشود
یایکجملهدرپاورقیمتونکوردیجنوبی، بایکتذکر ازسویدیگرمیتوان
خوانندهراباتلفظخاصاینواجآشناکردکههمخطایتلفظیمرتفعشودوهم
اتحادخطسرتاسریرعایتشود.درضمندرتمامملل،کارکردالفبابرایاتحاد
وافزایشاشتراکاتوگسترشحوزهنفوذیزباناستامامتاسفانهدرمیانما
نمونهدرزبان بهعنوان لهجهگراییشدهاست. ایلیو برایهویت الفبا،سنگری
فارسیحرف»و»نمایندهسهواج»O,U,V»استوبهندرتدرخوانشدچار
مشکلمیشوندودرسایرزبانهابرایآموزشهمگانیمانندانگلیسیوفرانسویبه
خصوصچینی،وضعیتبرهمینمنوالاست.کوتاهسخناینکهموضوعمذکور
یکنظرپیشنهادی،قابلنقدیاپذیرشاستونزدیکبهیکدههعالوهبرتستو

آموزشکالسی،کاراییفنیخودرااثباتکردهاست..
دۆشنروژێروژگارێدهدهورانوهرین،ههردهێئیالمخوهمانهچلئهڤداڵئازا
وعاقڵوقسهخوهشبۆنه،كهكارێانفهقهتگردهنشینیوباِسخوداوپهێغامبهر

وقسه یِلخاسبۆه.
تاروژێ،تێخسهردهوا،تهختوبهختێانشێونێ؛زقومدهیهێال،بێماڵیده
الێترهو،زوورپێاندێارێ.تاجیكهدهناچاریپهالمبهنهئشكهفتێ.ئمجاژه
وهێشتورسگیورۆتیهڵیكهفنهچهبكهم،چهبكهم.زهمینیهخوئاسمانرهق،
پیرئهڤدالهێلناچاركهێ،گشتهاوڕێهیلوموریدهیلێدهدهورخوهێكووهوبكهێ.
ئهڤدالهێلچۆجارجاران،دۆماێكهمێقسهوباسوزكروهووهوو،چۆچهمهری
دهدهوریهكجهمهدون.پیررۆخهێوهیهكێلهیارانێئۆشێ:»یهسهدۆنیزقوم
وورسگیدهپهسابهنبهنگیانمانبڕن،توكهلهگشتبۆچگتریئهڵسباوشێ
هێزموچیلگگردهوبكه،تائاگرهوبكهیم».پیاگدوگهزینامقهێجهڕیاگ،كهمێ
دهخوێهودوێكهئهڕاچهدهناوههمێانوهویوت.ئهڕایهلهژێركاردهربچوو
وهنهوهدڵیوناراحهتیدهسئهڵشانرهفیقێدنهێودۆشێ:»وهشهرتێدچم
كهئهوهڵئێرهفیقالراسمهبچوو».رهفیقهیشواقێبهێوهناراحهتیئۆشێ:»
منیشوهشهرتێدچمكهئهوهڵئێرهفیقكهشمهبچوو».خواڵسهئێشهرتو
مهرجباتڵهدهنامێانخڕخوهێتادۆماێچهنێ،زقومسقانسووز،چۆسانبان

سهرێان،رهقێانكهێوگشتبێسهرشووندون...
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یهخووتائێرهدهویرتانبمینێ،تابچیمهسهرباستر.گشتمانزانیمخاسیشزانیم،
زوانێكهپێقسهكهیمووهگەردێئێوەتبۆمنهوهاوژینوهاورێمانه،كوردیه.
ئێزوانهههرچهندهدریژاێعمرێ،دهقیقهپێنهخوهنریاگهونهنۆسریاگه،وهلێ
دهبێنهزارانزواندهدنیامهقامچلمدێرێ.لهێباوهتهزوانمانخاستۆهنستگه

ژهزهخمزهمانوزیانزوانهیلتردهئهمانبوو.
وهلێیه،كهزوانكوردیدهعمردۆرودریژدوسێهزارساڵهێخوهێ،چۆن
حفزبۆهیاحفزكردنهباستره.ئیمهباسئهسڵیمانیهسهكهزوانكوردیئیالم
–كهدهدهرودهێشتوهكوردیفهیلیناسریاگه-چبخوازیم)؟(چنهخوازیم
دێرێدهبهێنچوو،ئهوهیشدهقهرنبیسویهكم،كهدهواڵتمان،سداوسیماێ
مهركهزیوههفتههفتهنامهوهزارانبنۆسوبئۆشوروژنامهنۆسدێرێ.
ئمڕووژهئهگهردهواڵتئاخروهشهڕمانخاسهۆردهوبویمندۆنیم،زورم
مهردموهردزارووهێلیانفارسیئۆشنودهعهراقیشعهراوی.ئهوهیشچ
فارسیێ؛فارسیقهرقاتیكهسهدبهرابهردهفارسیچهپیچهواشهێكرماشان

ناشێرینتره.
فارسیجوور:»خاسم  نه نهكوردی دهكۆچهوخێاوانجوملهیل تازهوهختێ
بێ و سهواددار دهم له و... نباشن» »خسته وتم»، ایشان »وه شما»، قوربان
یادتچوو، سهواد،گهپوبۆچگ،مناڵومهزن،ئژنهوی،دهوهێشتخهنگ،ده
جوورههمیشانخوسهبخوهیومقبوهیوهدڵ.ئمجاوهختێوهرددانشجوویا
ئوستادێكهرساڵهتێانروشنگهریه،قسهدكهی،قهژمهریێانوهزوانوفهرههنگ
فهرههنگ کهن فکر بۆنه، هالی گهن  پێشکهفتن و مودڕنیته یانه دێاێ. خوهمانی
خوهمانی،یانێوهدۆماكهفتن؛وهژێرپاناینفهرههنگئهژدادیوچهسپینوهیاو
ئهۆ،بهرابهرهوهردپێشکهفتنوتکنولوژی!دهحاڵێکهمودڕنیتههنقهرنبیسمه.
ئێسهدهقهرنبیسویهکم،پوستمودڕنوهفکرنووچهنفهرههنگیوفرهدهنگی،

گشتفکره یِلشوونیستیوئستعمارگهرهیلفرهخواز،پێشتسهرناگه.
ئهڵبهتئیمهبهدماندهفارسینێاێ.ئهڕایهكهفارسیوكوردیلهیهێبنهماڵهن
وهلێههركامێانبایهددهجیخوهێانوهكاربچن.ئهگهرئیمهتهقهالبكهیمزوان
وه ، ئهسڵ ده بگریم، یاد دورس وزانستی علمی شیوهێ وه فارسی و کوردی
دڵنیاییتوانیمبۆشیمنهتهنیاخزمهتگهوراێوهههردگزوانه؛بهڵكموهتهمام
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بهشهریتكردیمنهچونزوانههرواڵتێ،بهشێدهمیراتفهرههنگیگشتجههانه.
وهئێههمهوتهزوانباوگوباپیرانمانوهبووتنەزانکاریمهردموپهڵپ
كاڵسوپرستیژئجتماعی،دێرێدهوهرچاومانگیانكنێ،گشتمانیشكزوكوورو
تهسلیم،فهقهتئیسفایگرتیمنه.ئایارساڵهتروشنفكرهیلوجامعهناسهیلوژدان
وریافهقهتئیسفاگهریه!كهههرچشتێدهبهێنبچووئاماروئهرقامێبگرن.
دهقیقخهوهرێبنۆسن؟...دهراسیئیدۆزهمهێبێهویهتیورهوانشێویاگیه
دهکووهات؟چۆتۆشمانهاورد؟ئمرووژهئهڕاحفِزكوچِگنۆسیاگێیاچوارگله
كاسهكوچڵهشكیاگ،هزارانكهسمهئموورنهنوبودجهخهرجكهن.ئۆشن:یه
فهرههنگو بۆمنهوچ ئیمهكی  ئهوبڕهسیم توانیم یانه  باستانیهدهرۆ میراِت
كه ِكوردی زوان ئهڕاچه وهلێ . وهجی و داشتیمنه.یانهگشتێدورس تهمهدونێ
ریشگدهئهوستاوپههلهویدێرێهێمانزینگهوههناسكیشێهۆچحمایهتێ
لێنیهو.زوانێكهئهژدادمانوهخۆِندڵونانِبه رۆدههاڵماتتركوعهرهو
وموغولو...حفزێكردنه،تاوهدهسئیمهرهسیه.جارجارێئۆشمنهکهێئیمه
چۆئاکد،ئاشوور،بابڵو...تهرفتۆنبوویمودهتاریخفهقهتنامێلێمانبمینێ
.ههڵبهتئاێمنهبایهدهه،دهملهنهاتونامهیبهێ.ههرلهێواڵتخوهمانهفره
كهسهیلههسنكهدووسداروالینگرزوانوفهرههنگخوهمانینوهلێوهداخهو
دهقسهوتئووریبانترنیهچن)؟(یانهفهقهتچوارقسهێبازگیادگرتنهوده
ئیالوئووالئۆشنێ.وهختێوادهێكاروعهمهڵدێاێگهووهر،یاخوهێانشارنیا

هزارشهرتومهرجداتراشن.
ئهوان جوور ئیمهیش چون . تۆشمان نهوه ئهڤداڵه چل ئهو  چارهنۆس خوهزهو
چاوهرێیمكهستریاكهسانتركارێبكهن،ئهوكهسانیشچاوهرێنئیمهكارێ

بكهیمدهێدهورباتڵه،گیركهفیتیمنهمهگهرخوداخوهێ...
وهههرحاڵههرچشتێوهئهڵكهفته،خاسهئهوچڵئهڤداڵهمردنوئیمهدهالن

وچینئهواننیم)؟(وهگهرنهئێجگڵهێجموجۆلیشلێماننهۆ.
1�بنۆس)نووسهر(:نویسنده
2-.وهرین)رابردوو(:گذشته،قدیم.

3-.گردهنشینی)دوورهپهریزی(:گوشهگیری،دراینجادرمعنایاعتكافبهکار
رفتهاست**.
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4-.پ.هالم:پناه.
5-.وهێشت:فرط،شدت.

6-.ورسگیورۆتیهڵی)برسیهتیوروتاڵی(:فقروبرهنگی.
7-.دهپهسا)خهریکه(دارد.

8-.دوگهزی)بااڵبهرز(:كنایهازبلندقامت.
9.نامقهێجهڕیاگ)بریتیهلهئامادهبوون(:شالمحكمبركمربستهكنایهازآماده

بودن.
10-واقێبهێ)سهریسوڕدهبێت(:تعجبمیکند.

11-.خڕخوهێ)ههڵدهسوورێ(:میچرخد.
12-.چهنێ)دهمێک(:مدتی.

13-.هاوژین:همزیست
14-.دریژاێ:طول*

15-.بئۆش)بێژهر(:شاعرمراسمچمر.دراینجادرمعنایگویندهوشاعر**
16�روژنامهنۆس:روزنامهنگار*

17-.هۆردهوبویمن)وردببینهوه(:بهدقتبنگریم.
18-.زورم)زوربه(:اکثریت.

19-.قهژمهریێان)گاڵتهیان(:مسخرشان
20�پێشکهفتن)پێشکهوتن(:پیشرفت*

21�فرهدهنگی:چندصدایی،تکثر*
22�فرهخواز:زیادهطلب*

23-.بنهماڵه:بهچندخانواردرطایفهگفتهمیشود.دراینجابهمعنایخانواده**
24-.وەدڵنیایی:بااطمینان**

25-.وته:گفته**
26-.وهبووت)بهمبونهوه(:سبب

27-.پهڵپ:بهانه
28-.وژدانوریا:وجدانهوشیار،بیدار،منصف*

29-.ئیسفاگهری)چاودێری(:نظارهگری*
30�دۆزهمه)دۆز،کێشه(:مسئله،مشکل،مصیبت**
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31�رهوانشێویاگی:روانآشفتگی*
32-كوچِگنۆسیاگێ)بهردنووسراوه(:سنگنبشته*

33-وهجی)شیاو(:مناسب
34�هاڵمات)ههڵمهت(:یورش

35�تهرفتۆن)تهفرهتوون(:پراکندهومتالشی
36-نامهی)نهامهت(:یاسوبدبختی

37-الینگر:طرفدار،حامی**
38-وهداخهو)بهداخهوه(:متاسفانه*

اینجامهمالت،چرندو )قسهیقوڕ(:حرفهایسیاهوسفیددر بازگ 39-قسهێ
پرند**

40-خوهزهو)خوزگه(:ایكاش
41-چارهنۆس:سرنوشت

42-ئهڵكهفت)ههڵكهوت،هات(:شانسواقبال
43-النوچین:نسل
44-جموجۆل:فعالیت



خەسارناسیکوردیخوارین
دەچهمسارزوانناسی

ک.پالیزبان
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پێشەکی
یەکێدەپەلەێلزوانکوردیکدەشارەێلفریەێدەواڵتەێلکوردزوانوەکار
چووگ»کوردیخوارین»ە.مینورسکیئێرانناسورووژئەاڵتناسرووسیئەڕا
ئەوەڵجاردەساڵ۱۹۴۳نامئێپەلەدەزوانکوردی»کوردیجنووبی»نا.کوردی
خوارینزوورمدەئیالم،کرماشانوخانەقینوەکارچوو.دەئێچەنساڵدۊماگە
پەێجووریەێلزوانناسیفریەووەرچیەمگرێدەبانکوردیخوارگئەنجام
گرتگەوەالمگیچەڵەێلێگیشدەێنامەهەسکباێەدچارەبوونتادەبانانفێشتر

وخاستردەبانئێلقگەپەدەزوانکوردیکاربکرێ.
دەئێمەقاڵەگیچەڵەێلیگشیەوبۊنەکزوورمپەێجووریەێلزوانناسیوکوردی

خوارینتۊشێانهاتنەوهالیمدەوەرەسیکارناسەێلفکرێئەڕاێاننەکریاگە.

وشەکلیل:کوردیخوارین،خسارناسی

١.نام
هالیماندهنامنۊسەرەێل،پەێجوورەێلوالینیدارەێلزوانکوردیئەڕائێپەلەدە

زوانکوردینامیەکەوگیرێگوەکارنیەچووگ.
بڕێئۊشنکوردیخوارگ،بڕترەکیشئەلخوسووسدەعراق،ئۊشنفەیلییان
لوڕی.بڕێگیشدەکەڵهڕیئستفادەکەن.هەئەوچنەکدەیەووەریشوتریا،
جار یەکم ک انگلیسی Southern Kurdish ئەڕا لفێگە هام خوارین کوردی
مینورسکیبردەێکار.مینورسکیوەئێبووتەودەئێکەلیمەئستفادەکردک
نیشانبێگئێکوردیەدەخوار)جنووب(واڵتەێلکوردزوانچووگەکار.وانەک
دەفەێلییانلوڕیئستفادەکەنهانەعراقوفریەدەبارەێئێکوردیەدەئیران
نیەزانن.لوڕیکدەزوانناسیوەیەێزوانجنووبغەربیناسنەێوفریە
وەردکوردیفاسڵەدێرێ،ئەمانێتۊەنیمدەفەیلیئەڕائووکوردیەئستفادەبکەیم
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کدەعەراقئۊرشێئووهامیتەوەردعەرەویبۊە.دەبارەێکەڵهڕیباێەتەبۊشیم
ککەڵهڕیتەنیایەکێدەپەلەێلکوردیخوارینەونیەوئەڕاگێشتێانبچووگە
کار.بڕێدەپەێجوورەێلونۊسەرەێلیشئۊشن»خوارین»یانێکەممایەوکەم
ئەرزشوئیمەنەباێەدخوارینبەریمەکار.دەجواوئێکەسەێلەباێەدبۊشیمک
ئێلفەهۊچلقووزێبارێنییەوتەنیادەقورشنگجوغرافیاییەونووڕێگەزوان.
مەسەڵەنئاڵمانیسفال)سفلی(شکڵێدەئاڵمانیەکدەبەشێدەئاڵمانوهوڵەند
Low(وەێقسیەکەنئووهالیمکەسێنەوتگەئەڕاچەوەزوانئیمەئۊشنسفلی

.)German

٢.واڵتەێل کوردی خوارین
خانەقین و کرماشان و ئیالم زوورم بریەێ، خوارین کوردی نام ک هەنزاێ
پەلەێل دە یەکێ خوارین کوردی ڕاسی دە ک بۊشیم باێەت وەالم هۊر؛ کەفێگەو
قورسزوانکوردیەکدەئوستانەێلفریەێچووگەکارکئەیانەن:ئازەربایجان
خوەرئاوا)کوردیچاردووڵیدەشاهیندژوتکاب(،کوردسان)قوروەوبیجار(،
هەمەدان)نەهاوەند،رەزەن،ئەسەدئاباد،تۊرسکانوکەبودەرئاهەنگ(،کرماشان،ئیالم،
لورستانوجیەێلێگیشدەخووزستانجۊرسەربەندەروخوڕەمشەهرودەعراقیش

دەخانەقین،کووت،منەلی،زرباتیەوجەسان.

٣.لەکی
یەکتردەگیچەڵەێلێگکدەپەێجووریەێلزوانناسیفریەدیاێگەوەرچیەم
نام دە نە. یان کوردیە زوان دە بەشێ لەکی ک نەۊە دیاری هالیمان ک یەسە
پەێجووڕیەێلومەڵوەنەێلجورواجوور،سێوەزیەتئەڕالەکیدۊنیمن؛بڕێئۊشن
لەکیخوەێزوانجیاێگە،برێگیشئۊشنلەکیژێرپەلێدەکوردیەککەفێگەنام
زاننەێ.چەنساڵێگەزوورم لوڕی دە ژێرپەلێ وە بڕێگیش ئوو کوردیخوارگ،

لەکەێلخوەێانیشهانەوشوونیەکلەکیوەیەێزوانجیاێبناسرێگ.



زمان و زار300

۴. نۊسامن
یەکتردەگیچەڵەێلیککوردیخوارینگیروودەێبۊەیەسەکنۊسامنیان
ڕێنۊسزوانکوردیئەوجۊرەکباێەد،دەناممەردمجینەکەفتگەوتاجیێکبڕێ
دەنۊسەرەێلشکتاوەێلکوردیێانوەنۊسامنفارسینۊسننوئەڕایەکوەخەێاڵ
خوەێانکومەککتاوخوەنەێلبکەنپەالمبەنوەئێعرابەێلێکدەبانکەلیمەنۊسنن
وفریەیشدەباسەوادەێلهەمهەدەئێخەتفارسیەئەڕاکوردینۊسانندەفەزاێ
ئەوانەیشککوردیخوەننو نام مەجازیئستفادەکەن.دەجیترەکیشەو،دە
دیاری ״ۊ״کەدەنگ نیشانەێ ئەڕا هالیمئختاڵفهەس؛مەسەڵەن، نۊسنن، کوردی
کوردیخوارینە،بڕێ״ۊ״نۊسننوبڕترەکیشکزوورموەرەوسورانیکیشن،دە
نیشانەێ״ۆ״ئستفادەکەنوخوەێاندەێواقعیەتەخەنەالکئەگەر״رۊن״)روغن(

وە״رۆن״)آشکار(بنۊرسێماناێکەلیمەگۊەڕێ.

۵.زوان داڵگی کوردی
وەکارتەرین درارێ، زوانێگ بخوازێریشگ ئەگەرکەسێ ئۊشن ناسەێل زوان
شێوەیەسەکوەردچیننوووەزوانداڵگیێاننەۊشیم.وەداخەودەجیێەێلێک
کوردی زاڕووەێلێان وەرد داڵگەێل و باوگ دە فریە کرێ قسیە  کوردیخوارگ
نیەۊشنوفارسیوتننیشانەێئەڕاقووزبۊنەوئەگەرهەوەێچنەپێشبچوو،

ئەڕاسیساڵتر،دەێواڵتەێلەدەزوانکوردیهەنامێمینێگ.

٦.پەخشان
ئەگەربخوازیمدەقورشنگزوانناسیجەستە)CorpusLinguistics(وە
کوردیخوارینبنووڕیم،گاهەسبۊشیمدیاریتەرینگیچەڵێیەسەکزوورمجەستە
وسەرچاوەێلزوانیشێعرننەپەخشانوهەوەێبووتەیشەوئەڕالفسازین
کەلیمەێلبغەێرانومەفهوومەێلنوودەسنۊسەرەێلوپەێجوورەێلبەسیاگەسەو.
پەسئەگەربخوازیمدەبانانئەڕاکەلیمەسازیندەکوردیخوارگحەوەجەمانئەو

زوانەێلترەکنەکەفێ،باێەدفێشترچیەممانوەپەخشانبوو.
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واژەنامه:

زوورم:زۆربە
پەێجوور:لێکۆڵینەر

پەێجووری:لێکۆڵینەوە
گیچەڵ:کێشە
بانان:داهاتوو
وەرەسی:الیەن
هالیم:هێشتا
ئەمانێ:بەالم

قورشنگ:قوژبن
هەنزا:کات

مەڵوەن:سەرچاوە
نۊسامن:رێنووس
گۊەڕێ:ئەگۆڕێ

قووز:قۆز
بووت:بۆنە

حەوەجە:پێداویستی
چەمسار:روانگه
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بابا تاهێری عوریان؛ 
سامانێکیبەپێزبۆڕەسەنایەتیئەدەبیاتی
نەتەوەییوبەراوردکارییەکیشێوازناسانەیئەدەبی

عادڵمحەمەدپوور*
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پوختە
باباتاهێرشاعیروزانایناسراویسەدەییازدەیزایینیوپێنجیکۆچی
و پێشگری)بابا( ژی��اوە. سەلجووقی»دا بەگی »توغرۆل سەردەمی لە و مانگییە
دوو دەربڕینی عوریان(؛ تاهێری )بابا ناوەکەیەوە پێکهاتەی لە )عوریان( پاشگری
واتایهێماییە؛باباهاوسەنگیوشەیشێخ،مورشێدوپیرەونیشانەیوارەستەیی
ئوسلووبیئایینییارسانییئەمشاعیرەیەوعوریانیشیانێ)ڕووتەڵە(کەڕووت
وبێپەردەوڕاشکاوانە،وتەکانیڕاگەیاندوە.پانتاییکەسایەتییزمانی،هزریو
ئەدەبیبابابەرفراونە،بۆیەنازناویجۆراوجۆربەسەریدابڕاوەوهەرالیەنو
ئەتنیکێکیشبەجۆرێکویستوویەهەڵیدوورێتبەپێکهاتەیڕووناکبیرییخۆیەوەو
ڕادەیهەستوسۆزیشوناسیئەدەبیبۆخۆیبەرزبکاتەو:باباتاهێریفارس،
باباتاهێریهەمەدانی،باباتاهێریڕاجیوڕازی،باباتاهێریلۆڕ،لەک،کوردو...
ئێمەدەکەن.سەرەڕایئەمسۆزو لەمبۆچوونەی ئەمانەگوزارەگەلێکنکەباس
دلۆڤانییە؛هێشتاکووئەمزاتەبەتەواوینەناسراوەهەمژیان،بەسەرهاتوهەمیش
فۆڕموناوەرۆکیدەقەکەیتائەمێستاکەششیاویتێڕامانوسەرنجیشرۆڤەو
شیکاریبەنرخترنوهۆکاریخولقاندنیئەموتارەشلەمزەمینەزمانی-ئەدەبیو

بەدواچوونەوەدا،خۆیدەبینێتەوە.

وشەگەلیسەرەکی
باباتاهێر،ئوورامەن،شێوازیئەدەبی،سامانیکوردی،یارسانو...

١-پێشەکی
تەسەل بە ک��وردەوە تەنانەتخودی و ئێرانی لێتۆژەرانی ناشارەزایی بەهۆی    
تێکڕا بە بێژی»، هورامی و ئاوازی»هورامی لەسەرشێوازی ئاکادێمی بەراوردکاریی
تایبەتمەندییەکانیکێشیشیعریکوردیلەگەڵئوورامەنەکانیبابادانەکراوەوئەوەی
هەیەتەنیامێژوویساڵ،مانگوڕۆژیژیانیئەمشاعیرەدەگرێتەوەویانبەجۆرێک
کەدواییباسیلەسەردەکەین،هەوڵدراوەکەکاکڵەیشێوازەئەدەبیەکەیبەالڕێداببەن.
لەمڕاستاداهێشتاشێوازیڕاستەکیچەشنەئەدەبییەکەیورێوڕێچکەیئەمشاعێرە،
بەلێڵیماوەتەوەوە.سووچەکانیژیانوچۆنێتیفێربوونیزانست،ماریفەتورێچکەی
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بە تاهێر بابا ئالێن» هێرۆن »ئێدوارد کە شوێنە ئەو تا نادیارن؛ و تەماوی عێرفانی،
کەسایەتییەکیلێڵوتەماویدەزانێتودەڵێت:لەبارەیباباوەهیچنازانین)دايرەالمعارف
بزرگاسالمی،1380:ج7۵1/10(،ئەمگوزارەئەمەدەگەیەنێتکەئەوزانیارییانەیکەلە
تێکستەکانداهەنسەقەتنونەیانتوانیوەسیمایڕاستەکیئەمزاتەبناسێنن.لەمشیکارییەدا
ولەالیەننووسەریئەمدێڕانەوەبۆیەکەمجارکۆششکراوەبەپێودانگیتێرمەکانی
زانستیشێوازناسی،لەشێوەیئەدەبیوڕووکردیهونەریئەمشاعێرەمەزنەئاوڕێک
باباسەرەڕایئەوەمیراتبەرێکیهاوبەشیئەدەبییگەالنەو بداتەوەوبیسەلمێنێتکە
کەسایەتیەکەیدابەشکراوە؛بەاڵمژێرخانیشێوازەکەیوفۆڕمەشیعرییەکەیلەسەر
»ئوورامەن»یانلەحنوکێشی»هورامی»دانراوەودەکرێتوەکگەنجینەیەکیبەپێزی
بزانینبۆسەرجەمزمانوئەدەبیاتیکوردیوسووژەیەکیبەرچاویشبێتبۆباقی

لێکۆڵەرانیدونگەیشیعروئەدەبکەدرێژەدەریئەمبابەتەزانستیەبن.

١-١-پێشینەیلێکۆڵینەوە
باباتاهێرشاعێرێکیناسراوەوبۆناسینوناساندنیئەمزاتە،هەوڵی 
تۆژینەوەیجۆراوجۆروبەرفراوانیبۆدراوەولەمبەستێنەداڕوانگەیجیاواز
بابا س��ەردەم، لێکۆڵەرانی و نووسەران لە هەندێک لێکەوتوەتەوە. فرەدەنگەی و
لەراژی،راجیورازیمەبەستیان بە»راژی»،»راج��ی»،»رازی»،ن��اودەب��ەن.
زمانی هەندێکیش ئێرانە. ن��اوەن��دی جوغرافیای لە »ڕەی» خەڵکی ش��ێ��وەزاری
»مەحەلی، بە بابا شیعرەکانی زمانی ״ریپکا״ دەزان��ن. »ل��وڕی» بە شیعرەکانی
ناوچەیی»وئەدەبیسەرزارەکییجەماوەردەزانێت)دايرەالمعارفبزرگاسالمی،
1380:ج754،1-753(.ئەبراهامیانپێیوایەنێوانزمانیباباوکەلیمییەکاننزیکایەتی
ئەم خانلەری ناتل و )754 ج10، :1380 اسالمی، ب��زرگ )دايرەالمعارف هەیە
بۆچوونەیڕەفزکردۆتەوە)خانلەری،38:13۵۴-39(.ئێدواردبراونئاماژەدەکات
دەڵێتزاری ه��وارەوە کلمان لەزمان لەڕۆژهەاڵتناسانو بەڕوانگەیهەندێک
هۆنراوەکانیبابازاریشێوەکانیڕۆژاوایئێرانە)مادینوێ،پالەویموسڵمان(کە
لەگەڵزمانیئاوێستاداپێوەندیڕەچەڵەکییانهەیە.)دايرەالمعارفبزرگاسالمی،
کوردیی زمانی بە شیعری چەند تاهێر بابا دەنووسن یان .)7۵4 ج10، :1380
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یارانی بۆ ناردوونی و هۆنیوەتەوە یارسان، ئایینی ڕوونکردنەوەی بۆ هورامی
ئەهلیحەقێقەت/اهلحق)عەباسی،1377:زريبار،ژ2،ل۶0(.بەتێکڕالەتێکستە
ئایینیەکانیبرایانیئەهلحەقباباتاهێریەکێکەلەڕابەرانیکۆنییارسان)زرين
كوب،189:13۶3(وهاوبیروڕاوهاوڕازیشاخۆشینیلوڕستانی،۴۶7-۴0۶ک.م
)صفیزادەصديق،137۶:دانشنامەنامآورانيارسان(.نووسەرێکیتردەڵێتبابا
بابای نازناوی و ئێرانە بێژی دووبەیتی مەزنترین و ڕەسەنترین کورد، تاهێری
شاعێرانیبۆهێناوەونموونەیەکلەدوبەیتییەکوردییەلوڕییەکانیچاپکردوەلە
گەڵئەوتێکستانەداکەلەمدواییداچاپکراونوفارسیزەکراونجیاوازیئەوتۆیان
هەیە)ياسمی،1345:مجلەارمغان/70-۶۶(.لەڕاستیدازمانیڕەسەنیدەقەکەی
لەگەڵ فەیلیوگۆرانییە)خەزنەدار،191:2001(کە باباهەمانکوردیلوری،
لە الدان و زەق هەڵەی بە قەیسیش وشەمس هەیە جیاوازییان دەری��دا فارسی
تۆژکاران ڕای بە و )7۶2 :1386 سردشتی، )كريميان لێدەبات ناویان ع��ەرووز
هەرئەمجیاوازییە)هەڵەکان(لەئاستیکێشوزماندادەبێتەپیشاندەریسیمای

ڕاستەکیدەقەکانیباباکەلەودەمەداژیاوە)زرينكوب،۴01:13۶3(.

١-٢-سووچەڕوانینێکیجیاوازبۆشێوازەئەدەبیەکەیبابا
ئەوتەرزەڕوانینانەیکەئاماژەیانپێدرائەمڕاستیەدەردەخاتکەکەسایەتی
فرەدەنگەنوهەڵگریهەندێکڕەوشی زایەڵەیشیعرەکانی ״بابا״هەمەالیەنەو
بەهۆی لەڕەوتیمێژوودا بەخۆیاننکە تایبەت ئەدەبیی مۆسیقاییومەنهەجی
هەندێپارامێتریسیاسی،فەرهەنگیوکۆمەاڵیەتییەوە،گۆڕانکاریبەسەردەقەکەیدا
هاتوەوهەرالیەنێکبەویستوخواستوبەرژەوەندیخۆیئاوڕیلێداوەتەوەو
بەرەوئاقاریئیرادەیخۆیبردوونیو״بابا״یبەموڵکیخۆیلەقەڵمداوە.خودی
ئەلێف1 بەدەریاو لەدووبەیتییەکداخۆی پتەویبەخۆیهەبووە. باباشبڕوای
شۆبهاندوەوپێیوایەگەورەزاناوشاعیرێکیبەرجەستەوجیاوازیسەردەمەکە
لەوهەزارەدابەدەگمەنهەڵکەوتوەوسەریهەڵداوە.ئەگەرچیئەمدووبەیتیەواتاو

دەاللەتیعێرفانیوهێرمنۆتیکییزۆرتریشهەڵدەگرێت:

1-ئەلێفییەکەمهەزارەوئەلێفیدووەمیانێمرۆڤیخەدەنگوبەرجەستە
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آمــدســتــم ـــرف  ظ در  کــە  ــرم  ــح ب آن  مــو 
آمــدســتــم ـــرف  ح در  کــە  نــقــطــە  آن  مــو 
ــــدی بــرآیــو ــــف ق ـــی، ال ـــف ـــر ال ـــە ه ب
ــم     ــت ــدس آم الـــــف  در  کــــە  قـــــدم  الـــــف 

)دیوانشعرباباطاهرعریانهمدانی،17:1361(


دەست -بە جیاواز خاڵی هەندێک بابادا هونەرەکەی سەرخانی لە ئەگەرچی
تێوەردان،دەبینرێتبەاڵمبەلێتۆژینەوەیزانستیزمانەوانیوشێوازناسییئەدەبی،
ڕاستییەکانوێناتروشەفافتردێنەرێچکەیڕاستییەوەودەردەکەوێتکەژێرخانی
ئایینیەکەیدا، مێژوویی- لەڕێبازە کە و هورامی»یە یا »ئوورامەن بابا زمانەکەی
لێکۆڵەرانوڕۆژهەاڵتناسانبەگۆرانناساندوویانەوهاوبەندییفۆڕموناوەرۆکیی
لەگەڵتەواوشێوەکانیتریکوردیداهەیەوبێگوماندەبێتبە»سامانیئەدەبیی
کوردی»بژمێردرێت)محەمەدپوور،82:2012(.هەنڕاڤەکارانوڕەخنەکارانێککە
بێدەمارگرژیلەسەرئەمڕاستییە؛بابەتیانەهاتوونەوەگۆوبەپێوانەیلۆژیکی
کە غەدرەی لەو هەندێک ئەمشاعێرەوە بارەی لە زانستی لێتۆژینەوەی و ڕەخنە
لێیکراوە،سڕاوەتەوەوتۆزیزەمەنیلێڕاماڵراوە.لەمپێوەندییەداگوتراوە:بە
هۆیدلۆڤانیهۆنراوەفەهلەویاتیئەمشاعێرەلەنێودڵیجەماوەرداجێیگرتبوو
وسەرزاریدەگوترانەوە،بۆیەوردەوردەپێکهاتەڕەسەنەکەیانگۆڕیویانبە

زمانیڕەسمیفارسی)دەری(نزیککرایەوە)صفا،ب2/ل13۶۶:38۵(.

١-٣-شێوازیئوورامەن/هورامیچەجۆرەشیعرێکەو
قابیلیەتەهونەریوئەدەبییەکانیچین؟

زمانەوانەکانپێیانوایەکەنەغمەیان»لەحن،تون،Ton»یهورامی)اورامن(
دێڕەکانی خوێندراوە. یانێ مەلحوون فەهلەوی(، )ملحونات و سروود لە جۆرێکە
لەسەرپێوانەی)یازدەبڕگەیی(کێشانەکراون.لەمڕوانگەوە»ئورامەن»،کۆنترلە
زانستی)عەرووزی(عەرەبدەنوێنرێت.عەرووزوانەکانبۆئەوەیفۆڕماسیۆن)تان
وپۆ(یئەمکێشەڕەسەنەلەگەڵپایەکانی)افاعیل(یزانستیعەرووزدابیگۆنجێنن
وع���ەرووزیب��دەن��ەق��ەڵ��ەم،ب��ەپ��ێ��وەریڕێساکانیع���ەرووزخ��وێ��ن��دراوەت��ەوەو
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یان قرتاو)مەحزوف( هەزەجیشەشی دەریای فعولن(، مفاعیلن، )مفاعیلن، فۆڕمی
کورتکراویان)مقصور(بۆکێشانەکردوە)شميسا،289-290:13۶3(.

ئەمچەشنەوتنەوەلەفەرهەنگیزارەکییناوچەکەوەوەرگیراوە)دايرەالمعارف
بزرگاسالمی،ج7۵۴/10(،بۆیەگوتراوە:»ملحون»،مەلحوونیشیانێسەرزاری
کێشە نەخوێندرێنەوە، دایانناوە، کە خەڵکانەوە ئەو زاری لە تا گوتاری، و
ڕاس�تەکییەکەیدەرناکەوێت.هەندێکلەڕاڤەکارانئەمشێوەسروودانەیانبە
»شێوازیهورامی،اورامن»لەئاوازیکوردیدا)سبکهورامیدرآوازکردی(ناو
بردووە)ابوترابیان،10:1385(.لەڕوانگەیئەوانەوەلەحنی»هورامی»لەزمانی
کوردیدا،بەشێوازێکیتایبەتیگۆرانیوتنەوە»آوازەخوانی»دەوترێتکەڕێخ
وبنچکەکەی،ئەدەبیجەماوەروسەرزارەکییەکەبۆڕابردوویەکیزۆردوورلە
الیەنگۆسانەکانودەنگچڕانەوەدەگەڕێتەوە)موذنجامی،90:1379(و)خالقی
مطلق،22:1372-27-44(.ئەمێستاکەتەنیالەالیەنهونەرمەندانێکیکەمەوەکە
سینەبەسینەوبەرەبەرەلەپێشینیانەوەوەریانگرتووە؛دەخوێندرێنەو،بەم
جۆرەکەسێکیترناتوانێتئەمشێوازەدابەزێنێتەنێوجەرگەیزمانیخۆیەوە،واتە
ناتوانێتئاوازیپێبڵێتەوە)ابوترابیان،9:1385(.وەک»سیاوچەمانەبێژان»ی
ئێستایهورامی2،کەبەهۆیهەوێنیزمانەکەوەوتوانستیبینخواردنەوەی
جۆرە و »لەحن» ئەم دەتوانن کە ئەوانن تەنیا سیاوچەمانەبێژەوە؛ گەڕووی

ئاوازەبڵێنەوەوڕەگەزەزمانیەکاندابەزێننەنێوبازنەیدەقەکەوە.
»ئاوێستا»وە »ئ��ورام��ەن»ی یا »اورام���ن» لە دەس��ت��ەواژەی»ه��ورام��ی» بنچکی
وەرگیراوەولەزمانی»پالەوی»دابەهەمانشێوەی»هورامی»هاتوە.هورامیلە
زمانیپالەویلەدووتوخمی»هو»یانێخۆشو»رامی»بەمانای״جوانی،شەنگی

و Čeplê »چەپڵێ، بە هورامییە گۆرانی هەموو تێکڕا هورامی »سیاوچەمانە»ی لە مەبەست -2
شێخانێ،sêxanêووردەبەزمێ،Wirdebezimêوخاوێ،Xawê،گێاڵی،Gelayو...».ژێرخانیشیعری
بڕگەییهورامی)فۆلکلۆریکوشاعێران(لەسەرژانێریلیریکایعاشقانەوبەیانیسۆزبزوێنیڕۆشنبیری
وەسفی بۆ هونەرمەندە تاکی ئەوینی زۆرتر گۆرانیانەش ئەم دەربڕینی شێوەی و چێکراوە هەورامانەوە
جوانییەکانیسروشتودیاردەکانیژیانلەمجۆغرافیاڕازاوەدا.کەوابوودەستەواژەی»سیاوچەمانە»ش
یانێوەسفیجوانخاسانوچاوڕەشان.چەپکەوشەیسیاوچەمانەبەهەورامییانێچاوڕەشانوخوازەیەکە
بۆهەموودیاردەزەریفوجوانەکان.دابەشکردنیئەمشێوازەهونەرییەتەنیابەدووگوزارەی:»چەپڵەو
شێخانەو...»لەروانگەی»ڕەوشناسی»باریجوانیوشادیخولقێنیگۆرانیهەورامییەوە،لۆژیکینییە،
ئەگەرچیشێخانەش ناسەلمێنێت ئەمە مێژوودا ڕەوڕەوەی لە ئەمشێوازەش ناوەرۆکی و زەمانی ڕەوتی

بەشێکلەپێکهاتەیئەمسۆزەدەروونیودەرەکیەوڕووکردیعێرفانیتاکەکانیشدەگرێتەوە.
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ورامش״ەکەلەفارسی»دەری»داگۆڕراوەبە»خوڕەمی»یا»خورمی»)ابوترابیان،
و واژە هەندێک ئێراندا ناوچەکانیتری باقی و کوردستان لە ئەمێستاکە .)17 :1385
دەستەواژەوەرگیراولەمتۆخمەڕەسەنەهەن،وەک:»هورامان،هەورامان»یااورامان
لەرۆژهەاڵتیکوردستانو»ئوورامین،ورامین» یائوورمیە» و»ورمێ،ئوورمێ
لەناوەڕاستیئێران.سەرچاوەکانیترلەسەرئەمتوخمەڕەسەنەشرۆڤەیانکردوە
ونووسیویانە:»ئوورامەنچەشنێکگۆرانیووتنەوەیتایبەتەبە»پارس»ەکانە!و
شیعرەکەشیبەزمانی»پالەوی»بووە.ویانناویگوندێکەوناسراوەبە»ئوورامە»و
چوونکەئەمشێوە»گۆرانی»یەلەالیەنکەسێکلەگۆرانیبێژان)خنیاگران،هونیواککار(
یگوندەکەوەدانراوەبە»ئوورامەن،اورامن»ناویدەرکردوە)برهانقاطع،1361:
182(.»اورامنانملحوناتفهلویات»لەدەریایعەرووزیشەشییقرتاوپێکهاتووە
)هەمانسەرچاوەیپێشوو،وشەیاورامنان(.وەکبەڵگەینویساریسەیدیهورامی
شاعیریگەورەیسەدەی)13-12ک.م(،دەستەواژەیکۆنی»ئۆرۆمۆن،ئوورامەن،

اورامن»یوەکنشینگەوواڵتیخۆییانێهورامانیئێستایبەکارهێناوە:

واڵتــم و  بــێ  مەکۆنم  )ئـــوورۆمـــۆن(  ــەز  ئ
 … نەجاتم  ــێ  داب خــودای  پیری  و  ســەر 

)حەبیبی،دیوانووسەیدیهەورامی،204:1398(

١-٤-ڕوانگەیشەمسیقەیسیڕازیوفەهلەویاتیئوورامەن
کۆنترینسەرچاوەکەلەبارەیتوخمی»ئوورامەنومەلحووناتیفەهلەوی»
هاتۆتەشرۆڤاندن،نووسراوەیەکیچڕوپڕووتارێکی»زانستی-فەننی»یەلەالیەن
کۆچ رازی، قیس مانگی،»شمس کۆچی حەوتەمی ناوداریسەدەی عەرووزوانی
۶۴0ک.م».لەبەشێکیئەمسەرچاوەدانووسراوە:»خۆشترینکێشەکانیفەهلەویات
دەریایهەزەجیشەشییقرتاوە)هزجمسدسمحذوف(وئەمەهەرئەوکێشەیەکە
ئەسعەدیگورگانی» فخرالدین ڕامینی و ووەیسی نێزامی »خەسرەووشیرینی
دەریایەکیتری و »اورام��ن��ان». دەڵێن کێشە ئەم لەحنی بە کە هۆنراوەتەوە... پێ
دەریای دەڵێن پێی کە فعولن(ە مفاعیلن )فاعالتن کێشەکەی هەیە تازە)مستحدث(
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)مشاکل(کەلەسەرپاژێکی)محذوف(یئەمدەریا،ئورامەن)فەهلەویات(وتراوەتەوە
پێکهاتەکەی دوای��ی و تاهێرە بابا هی بێگومان کە خ��وارەوە ئورامەنەی ئەم وەک

گۆڕراوەوخراوەتەنێوبازنەیهەناسەچنراویدەریایهەزەجەوە:
تــرســی کـــە  اج  خـــــواری  ــون  ــم ــری ک ار 
ترسی ــە  ک اج  زاری  ــە  ب کشیمون  ور 
کە اج  ــم  ــرس ــت ن ـــــی،  دل ــە  ــم ــی ن ازی 
ترسی3  کــە  اج  داری  تــە  دل  کــهــان  ئــی 

ئەمدووبەیتیەبەشێوەیخ��وارەوە،گونجاولەگەڵیاسایعەرووزولەسەر
کێشیهەزەجیشەشیقرتاووەرگێڕراوەتەوەفارسینوێوپاشوپێشکراوەو

نسبەتدراوەبەباباتاهێرەوە:
تــرســی؟ ــە  ک از  زاری  ــە  ب ــر  گ کشیمان 
ترسی؟ ــە  ک از  خـــواری  ــە  ب ــر  گ ــی  ــرون ب
نترسم ــو  م ــس  ک از  دل  نیمە  ایـــن  ــە  ب
تەسی؟ ــە  ک از  داری  ــە  ت دل  عــالــم  دو 

)ناتلخانلری،1354:67(و)ابوترابیان،11:1385(


نووسەرلەبەشێکیتریڕاڤەکەیدادەڵێت:جەماوەریهەمەدان۴وزەنجان۵کاتیک
ئەیانەوێتشیعری)پالەوی(بهۆننەوە،ناخۆئاگادووچاریهەڵەیزەقیخوێندنەوە
دەبن.لەمئوسلووبەدا،دێڕێکبەمپێیە)مفاعیلن،مفاعیلن،فعولن(کێشانەئەکەنو
دادەنێن.وهەروەها فعولن( مفاعیلن، )فاعالتن، پێوەری بە ئەودێڕەکەیتر پاشان
لەجیی )فاعالتن(و)مفعوالتن،----( لەجێی )فاعیالتن،----( پێوانەی زۆربەی

)مفاعیلن(چێدەکەن)شمسقیس،104-105:1360(.

ئەج)جە(،کشیمون)چاوگی ئەمدووبەیتییەوەک:کریمون)چاوگیکەردەیهەورامی(، واژەگەلی زۆربەی -3
کوشیما(،از)ئەز،من(،ای)ئی،ئەمە(،تە)تۆ(هەورامیڕووتنوئەمێستاکەشگۆدەکرێن.

4-مەبەستکوردەکانە،جەختلەنووسەریئەمدێڕانەیە
5-مەبەستئازەرییەکانەکەزمانەکەیانسەربەبنەمالەیکوردە،نەکتورکەکانکەدواییهاتوونولە

ناوچەکەداجێنیشتەبووگن
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دانپێنانوبڕواپێکردنیئەووتەچەندانئاساننییە.پرسیسەرەکیئەمەیە:ئایا
بەڕاستیلەوکاتانەدایانێسەدەی)7و۶(یکۆچیهەمەدانیوزەنجانی)کوردەکان
ئەگەرچی بوون؟ زەق هەڵەی دوو دووچ��اری هۆنراوەکانیاندا لە ئازەرییەکان(، و
رێسای لە پالەوی)فەهلەوی( هۆنراوەی هەندێ کە قەیس״ ״شەمسی بۆچوونی بە
عەرووزیعەرەبیداالیانداوە،بێگومانبۆچوونێکیزانستیولۆژیکییە،بەاڵمپرسی
سەرەکیئەوەیەئەمەکامەزانستەکەبەخۆیدابپەرموێتکەلەپێکهاتەیهۆنینەوەی
دەست خوێندنەوەن، و زمانی تایبەتیی دی��اردەی هەندێ خاوەنی کە نەتەوەکانیتر
و بکات بداتوجەخت قەڵەم لە نادرووستیان یان ودرووس��ت بکات تێوەردان
ئیترهەڵەیزەقبە لەرێسایعەرووزدانەگونجێن بڵێتمادامهۆنراوەگەلێککە
ئەژماردێن؟!)ابوترابیان،13:1385(.شەمسیقیسخۆیلەشوێنیکیتردالەلەحنی
اورامن)موسیقیهورامی(بەباشییاددەکاتوجەختدەکاتودەڵێت:»بەگشتی
جەماوەریئێرانلەزاناونەزان،وبڵندپایەونەویپایە،خوشحاڵنبەهۆنینەوەو
خوێندنەوەیشیعریفەهلەوی،وتێدەکۆشنبەدڵگوێیبۆڕاگرن،چماهیچدەنگێک
و دڵیان گۆرانییەسێحراوییەکانیتر و دەری و عەرەبی لەشێوەکانی نەوایەک و

هەستیاننابزوێنێتجگەلەئەمنەغمەشیعرە:
پــهــلــەوی بـــیـــت  و  ــــــــن  اورام لـــحـــن 
خـــســـروی...  ــاع  ــم س و  رود  زخـــمـــەی 

)ابوترابیان،9:1385وشمسقیس،المعجم:173(

و هەمەدانیان زەقەکانی هەڵە لە قەیس شەمس مەبەستی ناخۆئاگا ل��ێ��رەدا
زەنجانیان)کوردەکانوئازەرییەکان(بەهەمانتوخمیخێراییدەنگ)شدتصوت(ەو
توخمی)تەکیە(لەپێکهاتەیشیعریهورامیدایەکەئێستاشجگلەکەسانێکیزمانزان،
ئەمهێشوەدەنگانە ببێتو بارەوە لەم ئەبێشارەزاییان شارەزاوهونەرمەندکە
درووستوەکخۆیانبخوێننەوە)ملحون(،تاپەیببەنبەئوسلووبیڕەسەنایەتی
مۆسیقایانکێشوئاوازەکەیان،بۆیەعەروزوانێکیتوکمەوەکوو)شەمس(بەدیدی
پێوانەیبەرامبەرییبرگەکورتودرێژەکان)قیدتساوی(وڕێسایعەرووزلەم
دیاردەدەکۆڵرێتەەوەوئەمڕووکردەزمانیەی)همدانی(یەکانو)زنجانی(یەکانبە

الدانلەڕێساکانوپێوانەکانیعەرووزوهەڵەیزەقوەسفدەکات.
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نووسەریئەمدێڕانەپێیوایەئەمچەشنەشیعرانەبۆیەپێیاندەوترێت»مەلحوون»،
کەخوێندنەوەیدرووستیانمەرجیسەرەکییەبۆدەرخستنیکێشەکەیان.هەروەها
ئێرانوەکوو)زمانەکوردیەکان، کەلەشیعریزاراوەگەلیجۆراوجۆریئەمڕۆی
کێشە نەخوێندرێنەوە، خۆیان زارەک��ەی وەک درووس��ت تا و...( تەبەری ل��وڕی،
»درەختی  و »گاساکان» کۆنەکانی بڕگەیی دەقە دەرناکەوێت. درووستەکەیان
و ئیسالم پێش ت��ر... بەڵگەی هەندێ و ابالیش» گجستک »ماتیکان ئاسووریک»،
یارسەکان، هورمزگان، لە ئیسالم پاش هورامی شیعری سەدەی چ��واردە ڕەوتی
ئورامەنەکانیدەقەکانیدایەتەورێزیهەورامی)۴ک.م(،جەاللەخانمیلوڕستانی)۴
ک.م(،دایەخەزانیسەرگەتی)۵ک.م()صفیزادە،130:1370-97-76(،باباتاهێری
لۆڕ)۴ک.م(،شێخسەفیهەردەوێڵی)8-7ک.م()کسروی،349:2536(وسەیدی

هەورامی)13ک.م(بەڵگەیتۆکمەنبۆسەلماندنیئەمبۆچوونە.

١-٥-ئوورامەن؛وێنایڕاستیەکانینێواندەقییشێوازەئەدەبیەکەیبابا
لەنیشانەبەرجەستەکانیزمانیوئەدەبییدووبەیتییەکانیباباکەناسراون
بەفەهلەویات.هۆنراوەگەلێکیسادەوساکاریجەماوەریودەمبێژەیی)عامیانە(
کەدەقەکانیبابایانڕازاندوەتەوەودوومەنهەجیئەدەبیتێپەڕاندوە:یەکەمبەڵگە
هەڵگری ڕەنگە کە دەگرێتەوە دەقانەی و تێکست ئەو کتبی(؛ نڤیسارییەکان)اسناد
و وتراونەتەوە.دووەمکۆکردنەوە بەمشێوازە کە بن دەقەشیعرانە لەو هەندێک
کارلەسەرئەوسروودوتەسنیفگەلەیکەئەوڕۆکەلەنێوانجەماوەریشەقام
وبەشێوەگەلیجۆراوجۆربێژەیانپێدەکرێت.مەنهەجییەکەمئاکامیئەرێنیلێ
ئاوەگۆزناکرێت؛چونکایلەمرێگاداناتوانینشێوەیدرووستیدێڕەکانلەڕووی
دەقینڤیسارەتۆمارکراوەوەکانبخوێنینەوە،ئەوبنووسانەی)کاتب(دەستنووسەکان
بەراوردکارییان ئەدەبیو ناشارەزایی بەهۆی ئەمدەقگەلەکەوتۆتەدەستیان کە
لەگەڵئەوشێوەزمانەکەپێیهۆنراوەتەوە،توخمگەلێکیناڕاستوهەڵەگەلێکی
زەقیانخستۆتەنێوئەمتێکستانەوەکەلەمڕوانگەوەناتوانرێتمانایدرووستیان
لێدەرکبکرێت.خاڵێکیترلەمباسەدائەوەیەکەشیعریانسروودێککەوتبێتە
دەستئەدیبێکیانبەرواڵەتعەرووزوانێک،خێرالەگەڵپێوەرەکانیعەرووزدا
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ئەم دی��اردەک��ان��ی شاعیری؛ ئێختیاراتی تێوەردانی دەس��ت بە و هەڵیسەنگاندون
ئوسلووبەیانبۆپێوانەکردونوعەرووزییانکردون.وەکئاماژەمانپێدا،نموونەی
ڕاشکاویئەمدەستێوەردانەلەنووسراوەکانیشەمسیقەیسیڕازی،عەرووزوانی
سەدەیحەوتەمدەبینرێت.بەاڵمهەرچۆنێکبێتڕەوشەکەیشمسقیسلەگەڵ
ئەدیبەکان بەاڵم بەرچاو، دێتە زانستیتر بێگومان و هەیە جیاوازییەک ئەوانیتردا
نەداوە خۆیان بە زەحمەتیان بەمالوە کۆچی )7(ی سەدەی لە عەرووزوانەکان و
فەهلەویەکاندا هۆنراوە لە جیاوازییەکان خاڵە قەیس״ ״شەمس وەک النیکەم کە
خێرا ڕەوشە ئەم جێی لە بکەن، بەراوردکارییان زانستی شێوەی بە و بدۆزنەوە
شێوەدرووستەکەیانبەزەوقیخۆیانکێشوزاراوەیدەقەکەیانئاوەژووکردوە
زمانەکان فارس بۆ تا کردونەتەوە ڕاستیان واتە ،)187-188 :1363 کوب، )زرین
شیاویتێگەیشتنبێت)ناتلخانلری،67:1354(.ئەوەشبڵێینکەخەڵکیئاسایی
بەپێچەوانەیعەرووزوانەکانشارەزاییئەوتۆیانلەبارەیرێساگەلیئەدەبییەوە
نەبووەکەبتواننلەسەروسیمایدرووستیهونەرەکەیخۆیانپارێزگاریبکەن،
کەکەوتوونەدەستئەدیبەکانئاواسیمایڕاستەکییانشەمزاندون.سەرەڕایئەمە
کە هۆنراوەگەلێکیش هەن زەمەنییەدا، مەودا لەو جێماو بە بەڵگەلێکی دووتۆی لە
هێشتاکوودیمەنەڕاستەکییەکەیانوەکووخۆیماوەتەوە،وەکئەمدووبەیتییەکە
بەناوی״باباتاهێر״ەوەتۆمارکراوەودێڕیسێهەملەسەر)فاعالتنمفاعیالنفعولن(
کێشراوەیانێهەمانکێشێککەشمسقیسرازیبەنادرووست،ناڕوا،هەڵەیزەق

والدانلەرێسایعەرووزناویلێدەبات.ئەمەشدووبەیتییەکە:
ــــردە چـــە واچـــم ــم پـــر از گ ــال ــە ع هــم
ــم واچ ــە  چ دردە  از  ــر  پ ـــا  دل ه ــو  م ــو  چ
ــد ــون ــم دامــــــان ال ــی ــە ب ســنــبــلــی کــشــت
ـــم واچ ـــە  چ زردە  ــم  ــع ــال ت از  اونـــــم 

کرمانی»یەوە کوهی »حسین الی��ە ل��ە 1347 ساڵی ک��ە ت��ران��ە» س��ەد »هفت
کۆکراوەتەوەوپۆلێکدووبەیتیدەگرێتەخۆی.زۆربەیئەمدووبەیتیانەلەمکتێبەدا
لە ئەو لە پێش یان ״کۆکار״ الیەن لە دەقانە ئەم کە دی��ارە نەماوەتەوە، بەساقی
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ئەوان قەولی بە و گ��ۆڕراوە ڕیتمەکەیان درووستی سیمای ترەوە کەسانی الیەن
.)67 :1354 خانلری، )ناتل ڕاستکراونەتەوە ع��ەرووز، زانستیی ب��ەراوردک��اری بە
پڕۆفێسۆر ماوەتەوە. ساقی بە پێکهاتەیان کە هەن دووبەیتریش ئەمە س��ەرەڕای
״مار״لەبارەیساقییپێکهاتەیکێشیئەمدووبەیتییەفەهلەوییانەوە،پێیوایەکە
لەم و گ��ۆڕراوە کەمتر قرتاو( )هەزەجیشەشی کێشی چاو لە فەهلەویات کێشی
ڕوانگەوەزۆرلەفۆڕمیعەرووزیعەرەبیکۆنترە)ناتلخانلری،68:1354(.تەنیا
ڕێچارەشبۆبەرگریلەفەوتاندنیانوپەیبەدەرکیڕاستەکیکێشەکەیان،دەبێت
دەقەڕەسەنەکانوەکخۆیانبخوێنرێنەوەتاپێکهاتەیدرووستیاندیاریبکرێت.
بەمڕێبازەدەردەکەوێتکەئەمشیعرانەلەنەفسداخاوەنیجەوهەرێکنکەلەگەڵ
پێوەریرێسایعەرووزداناگونجێنوناکۆکوناتەبادێنەرێچکەیوێناکردنەوە.
تەنیاوتەنیادەبێتلەچوارچێوەییاسایفۆنێتیکیئەوزمانگەلەداکەهۆنراونەتەوە

وداهێنانیانبۆکراوە،باسیانلەسەربکرێت)ناتلخانلری،69:1354(.
بۆوێنەهەرلەمپێناوەدائاماژەدەدەینبەبۆچوونوبەڵگەزانستییەکەید.
״جستاری کتێبی لە ئێرانی توکمەی ئوستوورەناسی و زمانەوان بەهار، مێهردادی
چنددرفرهنگایران״دا.بەهاردەڵێت:خودالێخۆشبوو״مجتبیمینوی״لەژمارەی
دووەمیساڵیچوارەمیگۆڤاریئەدەبیاتیزانکۆتاراندا)2۵(بەیتلەشیعرەکانی
باباتاهێریچاپکردبووکەبریتیبوونلەدووپارچەسێبەیتیوشەشبەیتی
بە ئەویش دووبەیتی دوو لە جگ شیعرەدا، چەند ئەم لە دووبەیتی۶. هەشت و
بە ئەمشیعرانە نیە. بوونیان تاهێردا بابا دیوانەکەی ناو لە ئەوتۆوە، جیاوازیەکی

ژمارەی)2۵۴۶(لەمۆزەخانەیقونیەدابەبەرواری)8۴8(تۆمارکراون.
دەردەکەوێت، هەن بابادا دیوانەکەی لە ئەوانەی و شیعرانە ئەم بەراوردکاری
بەرچاو نموونەیان ڕەسەنانە دەقە لەم چەند هەر عاسمانە. تا زەمین جیاوازییان
کە دەردەکەوێت زمانەوانی، مامناوەندیی تەنانەت توێژینەویەکی بە بەاڵم ناکەون،
سەرجەمدیوانەکەیباباتاهێرکەگوایێهیئەوە!،ئاڵۆزوگوماناویدێتەبەرچاو.

6-لەبارەیهەڵەکاریوشێوەیخوێندنەوەیدرووستیئەمتێکستانەوەکاکجەلیلیعەباسیوتارێکیبە
پێزیبەناوونیشانی»حەقێقەتیعوریان»نووسیوە.بۆزانیاریزۆرتربڕواننە:)زرێبار،ژ2،ل۵7،وتاری

حقیقتعریان،ساڵیئەوەڵ،1377ک.ه(
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کە دەدات یارمەتی توێژکاران ئێمەی ڕەسەنانە، دەق��ە ئ��ەم بوونی بەدەستەوە
دیوانەکەیبابالەسەرپێوەرەزمانیەئێرانیەکانیرۆژاوایئێران)کەزمانیکوردی
یەکلەوانەیە.جەختلەنووسەریئەموتارەیە(،بەتایبەتزمانی״پاڵەوی״ویاسای
گۆڕانکاریلەمزمانانەداوبەچاوکردنلەدەقەنووسراوەکانیسەردەمیئیسالمی
رۆژاوا-باکووریرۆژاوایئێران،بەراوردکاریبکەین،تائەمدیوانەشیعرەلەکۆت
وبەندیدەستتێوەردانیبەئەنقەستوئاشکرایهەندێکەتەنیامەبەستیانبە
״فارسیکردن״یئەمدیوانەبووە،ڕزگاربکرێت،کەئەمگۆڕەپانەشسوارەیچاکی
ئەوێت)بهار،297:1373(.ئەمەبەڵگەیەکیحاشاهەڵنەگرەبۆچەسپاندنیشێوازی
)هورامی(بوونیدیوانەکەیباباتاهێروەکپێکهاتەیەکلەمۆسیقا،کێشوئاوازی
کوردی.ئەمەششەشبەیتودوازدەدێڕلەو)2۵(بەیتەکەد.م.بەهارلەکتێبی
»جستاریچندفرهنگایران»هێناویەتی.ئەمشیعرانەلەفۆڕموناوەڕۆکدازۆر
نزیکنبەلەحنوشێوازییشیعریکوردیهورامی)ئورامەن(.دەقەکەبەڕێنووسی

کوردینووسراوەتەوە:
)زارج(ەم دی وەرایی )مورج( ئەدخورد                            

)مورج(انی دو دەستی وە )خودا( دەرد                                
ناگەهان بامد ئان بازوداری                   

)زارج(ەش کوشت و موران )زارج( ئەدخورد                        
)داڵ(ێ )جە( ئەڵوەند )کۆهان( کەرد پەرواز                        
)باز(ش بکوشت و خونش پاک واخوەرد                          

بامەد )نەچیرەوان( )دەرد(ین وەدایین                               
بە وەکدەش تیر و )داڵ( ئەژکار با دەرد                         

بشە )نەچیرەوان( دەستت )وەچا(دەست                              
چ )ئینەت( )وەدکارە( ئەژکار با دەرد                            

فەنا مێ )نەشێێ( )ئینە( وەدکە من )کەرد(                  
بە من هەر )ئان(ە )کەران( هەر وەد کە من )کەرد( 

)بهار،269-268:1373(
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واتە:
»کەوێکم دیت، خۆراکی مێلۆرەکانی دەخوارد

مێلوورەکانیش، دەستی نزایان بۆ خوا بەرزکردەوە
ناکاو بازێکی ڕاوچی بەدەسەاڵت هات و

کەوەکەی کوشت و ئەم جار مێلوورەکان، کەوەکەیان دەخوارد
هەڵۆیەک لە بەرزایی کێوی ئەڵوەندەوە هاتە پەرواز

بازەکەی کوشت و خوێنەکەی هەموو هەڵمژی
ڕاوچی بێ ڕەحم و قین لەدڵیش، پیاگەیی

تیرێکی هاوێشت و هەڵۆکەی خست. 
بڕۆ ڕاوچی، دەستت خۆش بێ

ئەم بەدکارەت لەکار خست 
ئەم ئیشە دزێوە کە من کردم نابێتە هۆی ناوداریم 

هەر کارێکم کرد ئەوانیش بە منی ئەکەن.«

لەدەقەسەرەکیەکەدائەوواژەگەلەوانلەنێوکەواندانووسراون،هەورامیڕووتن
وئێستاشبێژەرانیهەورامیگۆیپێدەکەن.وەک:زارج)ژەرەژ،کەو(،مورج)مرۆچە،

مێلوورە(،داڵ،نەچیروان،ئینەت،نەشێی،ئینە،کەرد،ئانە،و...

٢-ئەنجام:
تاهێر بابا بوونی ناسراو هۆکاری وایە پێیان ئەدەبی ڕاڤەکارانی و لێکۆڵەران
کەم- هۆنراوەگەلێکی-النی  ک��ە پەسەندەکانییەوە هەمەکی دەق��ە بە پەیوەستە
ئێران7 لەفۆڕمیدووبەیتیکەزۆربەیانبەزاراوەگەلیرۆژاوای چواردێڕیو
ئەم بەخۆیانن. تایبەت ئەدەبیی ومۆرکی هێما هەندێک هەڵگری و هۆنراونەتەوە

7-مەبەستکۆیزمانەکوردیەکانە)لوڕی،هورامی،کەڵوڕی،لەک،سۆرانیوکرمانجیو...(کەلەڕۆژاوای
ئێرزنددەژین.
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سەدەکانی لە ماوەتەوە خاوێن و ڕەسەن ساق، هێشتا دیمەنیان کە هۆنراوەگەلە
پێشینیانبەمجۆرە ئەگینا بڕاوەبەسەریاندا، یان)تەرانە( ناویدووبەیتی دواییدا
هۆنراوانەدەیانگوت״فەهلەوییانفەهلەویات״،کەلەهەرلەدێرزەمانەوەدانیشتوانی
ئەمچەشنەهۆنراوەبووگن)شمیسا،113-162:1373- ئێران״هۆگری ״رۆژاوای
112(وجگەلەرۆژاوایئێران،»لەبڕێکلەناوچەکانیتریئێرانفەهلەوییەکان،
دووبەیتییەکانی وەک هۆنراونەتەوە، بڕگە ڕیتمی سەر لە و ب��وون ن��اع��ەرووزی
״شەرەفشاە״شاعێری״گیلەکیزمان״لەسەدەی)8(یکۆچیداژیاوە)شمیسا،1374:
نەبووە، ناوچانەوە بەم پێوەندیی تەنیا )هجایی( بڕگەیی شیعری وتنەوەی  .)15
شوێنەکانیتریئێرانیش،وەک״تەبەری،گیلەکی،کازروونی،سمنانی،همدانی״و...باقی
لەهجەکانیترهەربەمئوسلووبەشیعریانهۆنیوەتەوە)ناتلخانلری،68:1354(و

)صفا،1363:ج1(.
لێکۆڵەران و پێدرا ئاماژەی وت��ارەک��ەدا ناواخنی لە وەک کۆتاییدا؛ بڕگەی لە
فەهلەویات دەرەکی)کێش(ی مۆسیقای پێکهاتەی دەڵێین: کردوە؛ لەسەر جەختیان
درێژهەناسەییشیعری تەمەنی ئاخێزگەی تەنانەت و تاهێر بابا دووبەیتیەکانی و
و ناو»ئوورامەن بە کوردی وشێوازیڕەسەنی ئ��اواز،کێش لەسەر هەورامی
سەدەی ڕازی، قەیسی ״شەمسی تایبەت بە عەرووزوانەکان و دان��راوە هورامی»
و بگۆڕن کێشەکەیان پێکهاتەی ملێ زۆرە بە ویستوویانە مانگی״ کۆچی حەوتی
جیاوازییەکانبەپێوەریدیاردەیعەرووزلێکبدەنەوە.بەڕاڤەکاریولێکدانەوەی
چەپکە و وشە دەنگەکانی هێشوە کە دەردەکەوێت شیعرانە جۆرە ئەم ژێرخانی
لەگەڵ دێڕەکاندا پێکهاتەی لە بڕگەییکوردیهەورامی وشەیهونەرییشیعری
رێساکانیعەرووزودیاردەییەکسانییکورتیودرێژیعەرووزیعەرەبی)قید
تساوی(،یەکناگرنەوەوئەمەئیقاعومۆسیقایناوەکییئەمجۆرەشیعرانەیەکە
״ریتم״و״هارمۆنیا״سازدەکاتومۆرکیتایبەتوشمەکیڕەسەنایەتیدەداتبە

ئاوازومۆسیقایسەرجەمشیعریکوردی.
................
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سەرچاوەکان:
خەزنەدار،مارف.)2001(.مێژوویئەدەبیکوردی.ب1.هەولێر:باڵوکراوەیئاراس

موذنجامی،محمدمهدی.)1379(.ادبپهلوانی.تهران:نشرقطرە
کوهیکرمانی،حسین.)1347(.هفتصدترانەازترانەهایروستاییایران.تهران:کتابخانەابنسینا

هورامی،سەیدی.)1971(.دیوانشعر.لێکۆڵینەوەمحمدامینکاردۆخی.سلێمانی:چاپخانەیکامەران
ناتلخانلری،پرویز.)13۵۴(.وزنشعرفارسی.تهران:بنیادفرهنگایران

محەمەدپوور،عادڵ.)2008(.شەبەنگیزمانیکوردیهەورامیلەگاساکانتا...سلێمانی:چاپخانەیبابان
بهار،محمدتقی.)13۴7(.سبکشناسیشعر،ج1.تهران:موسسەمطبوعاتیعلمی

محەمەدپوور،عادڵ.)1388(.سۆزیلیریکالەئەزموونیشیعریکوردیدا.تهران:پەخشکاریئێحسان
گۆڤاریڕامان.)2008(ساڵیدوازدهەم،ژ128

بهار،مهرداد.)1373(.جستاریچنددرفرهنگایران.تهران:نشرفکرروز
باباطاهرعریانهمدانی.)1361(.دیوانشعر.تهران:سازمانچاپوانتشاراتاقبال

ابوترابیان،محمدرضا.)138۵ه.ش(.ازهورامیتاارومیە،تهران:نشردالرنگ
کسروی،احمد.)2536(.بەکوششیحییزەکا.تهران:انتشاراتفرانکلین
کریمیان،نادرسردشتی.)138۶(.تاریخهورامان.تهران:نشراحسان

فرەوشی،بهرام.)13۴۶(.فرهنگپهلوی.چاپاول.تهران:انتشاراتبنیادفرهنگایران
عەباسی،جەلیل.)1377(.حقیقتعریان،زرێبار،ژ2،ساڵییەکەم

صفا،ذبیحالله.)1366(.تاریخادبیاتدرایران.ج2.تهران:انتشاراتفردوس
صفا،ذبیحالله.)13۶3(.گنجسخن،ج1.تهران:انتشاراتققنوس

شمیسا،سیروس.)1374(.سبکشناسیشعر.تهران:انتشاراتفردوس
شمیسا،سیروس.)13۶3(.سیررباعیدرشعرفارسی.تهران:

شفیعی،کدکنیمحمدرضا.)1365(.گزیدەغزلیاتشمس.تهران:چاپخانەسپهر
سەفیزادە،سدیق.)1370(.مێژوویوێژەیکوردی.ب1و2.بانە:انتشاراتناجی

زرینکوب،عبدالحسین.)13۶3(.جستجودرتصوفایران،تهران:انتشاراتامیرکبیر
رازی،شمسقیس.)1373(.بەکوششسیروسشمیسا.تهران:

رازی،شمسقیس.)1360(.المعجمفیمعاییراشعارالعجم.تهران:انتشاراتزوار
دهخدا،علیاکبر.)1373(مقدمەلغتنامە.مقالەدکتراحسانیارشاطر.تهران:انتشاراتدانشگاهتهران

یاسمی،رشید.)13۴۵(مجلەارمغان،سالدهم،ژ3،ل۶۶-70
دوستخواە،جلیل.)1370(.اوستا.ج2.تهران:نشرمروارید

دایرەالمعارفبزرگاسالمی.)1380(.ج10.تهران:سازمانچاپوانتشاراتوزارتارشاداسالمی
خلفتبریزی.)1361(.برهانقاطع.محمدمعین،ج1،تهران:امیرکبیر

خالقیمطلقجالل.)1372(.گلرنجهایکهن.تهران:نشرمرکز
تاوەگۆزیمەولەوی.دیوانیشیعر.لێکدانەوەیعەبدولکەریممودەڕێس.مەهاباد:چاپسەیدیانی
محەمەدپوور،عادڵ.)2012(.ڕەنگاڵە.مەڵبەندیڕۆشنبیریهەورامان.سلێمانی:چاپخانەیئاکام



توێژىخوێندەوارىکوردوبەکارهێنانى
زمانەکەیانوهەردووزمانىعەرەبىوفارسیدا


د.زرارصدیقتۆفیق
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١-خۆشویستنىعەرەبوزمانەکەیان:
پاشفەتحکردنودەستبەسەراگرتنىناوچەکوردنشینەکانلەالیەنعەرەبە
ئیسالمى،کورد دەوڵەتى لە پارچەیەک بە بوونىکوردستان موسڵمانەکانەوەو
بڕوایان و بوون دێرینىخۆیان ئایینى و بیروباوەڕ دەستبەرداری هێدى هێدى
بەئایینىنوێهێناوبوونەموسڵمانوئەمپرۆسەیگۆڕانکارییەشنەکهەر
و خایاند سەدەیەکى سێ دوو بوو درێژخایەن بگرە نەبوو، کوتوپر و لەناکاو
چەندخاڵێکىوەرچەرخانىلێکەوتەوەوئەوەىلێرەمەبەستمانە،لەناوەڕاستى
سەدەىسێهەمىکۆچى/نۆهەمىزایینیەوە،بەرەبەرەزمانوچاندوفەرهەنگى
عەرەبى-ئیسالمىلەکوردستانباڵوبووەوتەشەنەىکردوچەسپاوعەرەبى
بووەزمانىحکومەتوکارگێڕىوخوێندنوفێرکردنونووسینکەهاوکات
پێغەمبەروزمانىبەهەشتییانبووچلەالىجەماوەرىگەلی زمانقورئانو
کوردىساکارىموسڵمانوچلەکنتوێژىڕۆشنبیرانوپیاوانىئایینى،هەتابڵێى

پیرۆزوخۆشەویستبوو.
لەسەردەمىعوسملنیدا)1514-1922(وبەئەگەرىهەژموونىرەهاىپیاوانى
رێزدارییەى و پایەبەرزى ئەو و کوردیدا دواكەوتووى کۆمەڵگاى بەسەر ئایینى
پێکەوەیاننابوو،لەپاڵچەندهۆیەکىدیئەوەباوبووکەنووسینبەغەیرىزمانى
عەرەبىجۆرێکەلەسەرەڕۆییولەڕێدەرچوونونکۆڵیکردنىسەروەرىوفەزڵى
کوردان و دەهێنرانەوە فەرموودەیەک و گوتە چەند بارەیەوە لەم و زمانەیە ئەو
بڕواوقەناعەتیانپێدەهێنا،بەدەرلەوەىئەرێئەوفەرموودانەراستەقینەنیان
قەڵپوچێکراونولەمێژەفەرموودەناسانگومانیانلەراستییاندەربڕیوە،بەاڵم
ئەمەلەوحەقیقەتەناگۆڕێتکەلەکنزانایانوخوێندەوارانیکوردئامانجىخۆیان
پێکاوکاریگەرییانبەجێهێشت.تەنانەتزاناىکوردزینالدینىرازانىعێراقى)م:
806ک/1403ز(،کەبابوباپیرىلەگوندىڕازان-ڕاژانىواڵتىهەولێرەوەئاوارەى
قاهیرەبووبوون،کتێبێکىقەبەىبەناونیشانى)محجةالقربالىمحبةالعرب(داناوە
و پیرۆزى لە جەخت هەڵبەستراو، و راست فەرموودەى دەی��ان هێنانەوەى بە و
شکۆمەندیوپایەبەرزیینەتەوەىعەرەبوزمانەکەىدەکاتوگوایارێزلێگرتنو
خۆشویستنیانوداننانبەپێشەنگىوسەروەرىوسەردەستەییان،ئیماندارییەو
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پێچەوانەکەىکفرونیفاقە،دووبەشىکۆتاییشیتەرخانکردووەبۆمژارىئەوەى
ئەگەرکەسێکعەرەبىبزانێتوبەفارسىبدوێت،ئەوادووڕوويیونامەردییە)في
أنكالممنيحسنالعربيةبالفارسيةنفاق...وإنذلكنقصفيالمروءة()1(،ئێمەیش
دەپرسینبۆزمانێکىوەکفارسىئاوەهابێت،ئەدىبۆزمانىگەلیکوردیخێڵەکى

ودەشتەکىچۆنبێت؟.زمانىعەرەبییگرانبوو
لەسەرگوزشتەوژیاننامەىهەرزانایەکىکوردبڕوانیت،زووئەمراستییەبەدى
ئەوەتازاناو ئاڵودەىعەرەبىبوون، تاچرادەیەکشەیداو دەکەیتودەزانیت
فەقیهىناودارئیبراهیمىکوڕىحەسەنىگۆرانى)م:1101ک/1689ز(بەرلەوەىروو
بکاتەبەغداعەرەبىوفارسىوتورکیىنەدەزانىوپاشماوەیەکفێرىهەرسێکیان
بوووئاواتىدەخواستخوداکوڕێکىپێببەخشێتتائەویشفێرىزمانىعەرەبیى
بکات،بەهۆىهەژموونوزاڵبوونىزمانىعەجەمىلەکوردستان)2(،زیادلەمەش
فامکردنەوەوە، لە هەر کورد، مەالزادەکانى و دینداروشێخزادە بنەماڵە پێدەچێت
ئەمەیان و کردبێت پیرۆزکردنىعەرەبگۆش و لەسەرخۆشویستن منداڵەکانیان
عەبدواڵى مەال شیعرێکى چەسپاندبێت، لەال ئیمان پایەیەکى و پێویستییەک وەک

بێتوشىسەلمێنەرىئەمراستیەیە:


إننا نحن هنا فی موطن        قد جرت أنهاره بالذهب
نادت النخل به باسقة         شجر الجوز الضلیل الطيب

أنا كردي من أم وأب          غذیاني حب قومی بلبان األدب    
علماني حب قومي مثلما       علماني حب قوم العرب

هەروەهاشێخمەعروفینۆدێیبەرزنجى)1752-1838ز(كەپترلەچلمەنظومە
ونامیلكەیبەعەرەبىهەیە)3(،حەمدوسوپاسىخودادەکاتکەرێنوێنییکردووە

فێرىزمانىعەرەبىببێت:
1محجةالقربالىمحبةالعرب،تحقيقعبدالعزيزآلحمد،دارالعاصمة)الرياض:بال(،ص444-437.

2عبداللهبنمحمدالعیاشي،الرحلةالعیاشية،دارالسويدي)أبوظبي:2006(،491-480/1.
3سەبارەتبەژیاننامەوبەرهەمەکانىبگەڕێرەوەبۆ:الشیخمحمدالخال،الشیخمعروفالنودهيالبرزنجي،

مركزالزهاوي)السليمانية:2020(.



زمان و زار322

الحمد لله على ما وهب               هدانا الى لسان العرب

ودەمێکئەحمەدىکوڕى)کاکئەحمەدىشێخ:1793-1887ز(دەبێتەدووساڵە،
سانایی بە تا دادەنێت بۆ )األحمدية(ى ئەحمەدییە کوردیى عەرەبى- فەرهەنگۆکی

فێرىعەرەبىببێت:

در إین رسالە بە كردی زبان        كنم زبان عرب را بیان
تاكە فرزندم أحمد بی تعب          شود دانای لغات عرب)4(.

کەچىئەحمەدىخانی)1650-1707ز(سەدەیەکپێشتربەهەمانکاررابووەو
فەرهەنگۆکىنۆبەهارىبچووكانىداناوە،بەاڵمبۆسەرپاکى»زاروکێنکرمانج»ى

هەژارودەستکورت،نەکبۆچینىدەستڕۆیشتووودەسەاڵتداران:

نە ژ بۆ صاحب رەواجان
بەلكى ژ بۆ بچوكێن كرمانجان)5(.

شاعیرئیسماعیلىبایەزیدی)سەدەى12ک/18ز(،لەپاڵعەرەبى،درکىبەبایەخو
گرنگییفارسییشکردووەوفەرهەنگۆکى)گوڵزار(ىداناوەتا»زارۆییکرمانجان»
فێرىئەودووزمانەببنوجێیداخەئەمبەرهەمەفەوتاوەوچهەواڵوشوێنەوارێکى
نییە)6(،هەرلەمسەدەیەداوبۆهەمانمەبەست،هەریەکلەمەالیونسىحەلقەتینى
ومەالعەلییتەرەماخى)7(ومەالحوسێنىشیڤکى،بەمەبەستىئاشناکردنىمندااڵنى
کوردبەزمانىخوێندنوفێربوون،نامیلکەیانلەبارەىصەرفونەحوورێزمانى

عەرەبىوداناولەقوتابخانەکانىکوردستانىباکوردەخوێنران)8(.
4فەرهەنگۆکىئەحمەدى،هەڵەگرىولەسەرنوسينىموحەممەدموحەممەدى،إنتشارتكردستان)سنندج:

1393ش(،ل20.
5نوبهارابچووكان)بغداد:1990(،ل11.

6چلحیكایەتێدمەالمەحمودێبایەزیدى،دەزگاىئاراس)هەولێر:2004(،ل111.
7تەصریفەکەىمەالعەليىتەرەماخیتائێستابێسەروشوێنەوئەوەىواد.مارفخەزنەدارساڵى1971بە
ناوى)دەستوورىزمانىکوردیعەرەبى(باڵویکردەوە،باوەڕناکەمهەمانتەصریفەکەىئەوبێت،بەڵکو
مەالمەحموودىبایەزیدىپێکەوەىناوە.لەمبارەیەوەلێکۆڵینەوەیەکمنووسیوەوبەمزووانەلەگۆڤارى

ئەکادیمیاىکوردىباڵودەبێتەوە.
8ضیاءالدینباشاالخالدي،الهديةالحميديةفياللغةالكردية،تحقيقجاندوست)استانبول:2018(.ص325.
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٢-بەکارهێنانىزمانىفارسى:
و خستبوو پشتگوێ خۆیان زمانى کورد روناکبیرانى و خوێندەواران هاوكات
تەنهابۆئاخافتنىرۆژانەبەکاریاندەهێناوبایەخیزۆریانبەشیعروئەدەبیاتى
فارسیدەداوديوانىکەڵەشاعيرانىفارسیاندەخوێندەوەوبەگوميرانيشپەیام
ونامەكانيانبەفارسىدادەڕشت،کەجگەلەخۆیانکەسىدىلێىتێنەدەگەهیشت)9(،
هەربۆنموونەعەبدواڵبەگىجافهەردەمگوڵستانىشێخىسەعديىبەدەستەوە
دەڵێ�ت: ئەلیكساندەرخۆدزگۆ)1891-1804(، کوردناس بارەیەوە لەم هەر بوو)10(.
خوێندەوارانیكورد،لەوانەیبەرەوانیزمانیزگماكیخۆیاننازانن،لەنێوخۆیان
ولەگەڵدەسەاڵتدارانیكورددانامەونووسراویانبەفارسییانبەتوركییان

بەعەرەبیدەنووسن)11(.
کورد فەرمانڕەواکانى و دەس��ەاڵت��دار ماڵباتە زۆرب��ەى ئ��ەوەى سەربارى ئەمە
خۆیاندەگەڕاندەوەبۆئومەوییەکانوعەلەوییەکانوعەباسییەکانوهۆزوخێڵ
وبنەماڵەناودارەکانىعەرەبوهەرکەسێکدەستىقەڵەمىبگرتایە،یەکسەرخۆى
دەکردەسەییدوعەلیزادەوشەجەرەیەکىقەڵپىنەسەبىهەڵدەبەستا،بەئاخفتنێكى
دیدڵبەندیىکوردبەگەلىعەرەبەوەگشتسنورێکىبەزاندوتەواورادەستىئەو
ئەفسانەوچیرۆکەداتاشراوانەبوون،کەزادەىخەیاڵدانىحیکایەتخوانانبووو
کوردیاندەکردەنەوەىکەسانىوەهمییوەک)کردبنمردبنصعصعة(و)کرد
بە بەدلیس خودانى رۆژەک��ى میرانى هەروەها السماء(، ماء بن مزیقیاء عمرو بن
دەگەڕاندەوە خۆیان ئەردەاڵن خانەکانى و مێژوونووسەوە بەدلیسیى شەرەفخانى
زرارى)م: زەرزارى- ک��وردى خەلەکانى ئیبن پێشتریش و ساسانى شاهانى بۆ

،103 ص33، ،)2007 العلمية)بيروت: الكتب دار عيسى، نجم علي د. تحقيق الباليساني، طه الشيخ رحلة 9
الدین ل36،شمس ،)2015 )هەولێر: بەدرخان دەزگاى کوردى، ووشەنامەى رێزمان گارزۆنى، ماوریتسۆ

سامى،قاموساألعالم،ص3842.
10مەالعەبدواڵىزێوەر،گەنجينەىمەردانوياداشتىرۆژانىدەربەدەرى،پێشەكىوپەراوێزمحەمەدى

مەالكەريم،مطبعةاالديبالبغدادية)بەغدا:1985(،ل77.
ژین بنكەی عەبدواڵ، نەجاتی د. وەرگێڕانی كوردی، زمانی دەربارەی فیلۆلۆژی لێكۆڵینەوەیەكی چەند 11

)سلێمانی:2005(،ل67.
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681ک/1282ز(،بنەچەیبنەماڵەکەییدەبردەوەسەربەرمەکییەفارسەکان)البرامکة(،
ئەمپرسەدرێژوئاڵۆزەومنلەکتێبەکانموکەسانىدىبەدرێژىلەبارەیەوە
دواوین)12(ولێرەتەنهاسێنموونەدەهێنمەوە:شێخطەهاىکوڕىیەحیاىبالیسانى)م:
بەاڵم ناکرد، کوردبوونىخۆى و لەخۆشناوى نکوڵى هەرچەند 1205ک/1790ز(،
هاوشێوەىسەرلەبەرىکورد،ئەوئەفسانەیەىلەکنگەیشتبووەرادەىیەقینکە
عەبدواڵى مەال هەرچى یەمانى)13(، عەرەبى سەر دەچنەوە کورد هەموو و خۆى
زانایاى و مەال زۆرب��ەى پێچەوانەى بە 1797ز(، 1211ک/1796- )م: بێتوشییە
لێنەدەدا سەییدبوونى الفى و ع��ەرەب بۆ نەگەڕاندۆتەوە خۆى بنەچەى ک��وردەوە
نیشتمانى بۆ ڤيانى و خۆشەويستى و دەکرد خۆیەوە کوردبوونى بە شانازیی و
ئیحسائىعەرەبستان لەواڵتى تەنانەت داوەت��ەوە، رەنگى لەشیعرەکانیدا دایکزاى
بەکورد)الکردي(ناسرابوو)14(،بەاڵمئەمیشئەوەىلەکنیەکالبووبووەکەکورد
بەصرا لە حوميرى ش��اوى بەگى سلێمان ستايشى لە و ع��ەرەب سەر دەچنەوە

ساڵى1190ك/1776ز)؟(دەڵێت:
وإذا فخرت  فخرت إذ لي نسبة    فيكم  فحق أن  أقول أنا  أنا  

كرد بن عمرو ينتمي لمزيقيا   ماء السماء جدي الذي سمك البنا 
......................................................................................................

خذها إليك خريدة كردية       ما قابلت بان النقا إال إنحنى)15(.

هۆزىزەرزالەشنۆخۆيانلەكوردىهۆزەکانىدىبەپايەبڵندتروشكۆدارتر
دەزانىودەبووخوێنباییانلەوانزیاتربێتوشانازييانبەمهەاڵوێردنەدەكرد،

وەکو کوردییەکان نەجیبزادە خانەوادە ‹‹بێگانە‹‹ى رەچەڵەکى بیرۆکەى ڤاسیلیڤا، ی. یێ. بۆ: بگەڕێوە 12
دیاردەیەکىکۆمەاڵیەتى،وەرگێڕانىد.رەشادمیران،گۆڤارىئەکادیمیاىکوردى،ژمارە)30()هەولێر:2014(،

ل226-219.
13رحلةالشيخطهالبالیساني،ص220.

البيتوشي،مطبعة الخال، 14بۆپترزانیارىسەبارەتبەژیانوگەشتوگەڕانەکانى،بگەڕێوەبۆ:محمد
المعارف)بغداد:1958(،د.خالدبنقاسمالجربان،سلسلةحلقات)حروفالمعاني(منكتاب)صرفالعنايةفي

كشفالكفاية(،الحلقةاألولى،رۆژى9-2-2015لەسایتى)مجمعاللغةالعربیة(باڵوکراوەتەوە.
15محمدالخال،البيتوشي،ص185-184،144-143.
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لەبەرئەوەىگوایاباوانیانلەعەرەبىهۆزىكیالبن)بنوكالب()16(وپێیانوابوو
شارەكەيانشنۆ،هەمانشارىسەبەئە)سبأ(ىبارەگاىبەلقيسە)17(.

٣-بەکەمزانینىزمانىزگماک:
و زاگرۆسە کێوەکانى کۆنى دانیشتوانى دێرینى و رەس��ەن زمانێکى ک��وردى
هەزارانساڵەرەسەنایەتیوپاراوییخۆىپاراستووەولقێکىسەرەکییەلەزمانە
ئێرانییەکانولەگروپیزمانەکانىباکورىرۆژئاواىئێرانەوزمانەئێرانییەکانیش
لە کوردستان کۆنى میللەتانى بڵێین دەکرێت ئێرانی، هیندو دایکزمانی لە بەشێکن
ئەنجامى لە و ئاخافتوون لەیەکەوە نزیک زارێکى بەچەند زایین بەر سەردەمانى

تێکەڵیودەرهاوسێتیەوەبەرەبەرەزمانىکوردیلەدایکبووە.
کتێبى کە ئاڤێستا زمانى بە هەیە راستەوخۆى و پتەو پەیوەندییەکى ک��وردى
پیرۆزیزەرادەشتییپێنوسراوەولێکۆڵەرانوزمانەوانانگەلێکالیەنىنزیکىو
هاوواتاییوشەیانلەهەردووزمانەکەدۆزیوەتەوە،هەروەهاکوردىپەیوندییهەیە
بەزمانیپەهلەوییەوەکەزمانىفەرمیورۆشنبیرىونووسینبوولەسەردەمى
ساسانى،بەتایبەتىزارەکانىگۆرانوهەررامىوکەلهوڕیودەیانوشەوواژەى
پەهلەوىتائێستابەهەمانواتاوەلەکوردىماونودەتوانیینبڵێینپەهلەوىهەر
قۆناغێکىپێشکەوتنوگۆڕانکارییزمانەکەمانەوبەپێچەوانەىدەیانزمانوزار
وبنزارىدى،بەدرێژاییمێژووبەرگەىدەيانفشاروشااڵوىهێزگەلێکىبیانیی
گرتونەتوایەوەوسەربەخۆییوخاوێنییخۆیپاراستوتائێستایەکێکەلەزمانە

زیندووەکانىجیهان.
کوردستان داگیرکەرانى چڕى چەواشەکاریی و فشار راستییەشدا، ئەم لەگەڵ
لەالیەکوهەژموونىکەلتوریینەیارانەودرێژخایەنىعەرەبوفارسوتورک

16گەشتنامەىعەبدولڕەزاقىئەسفەهانىبۆشنۆوورمێورەواندوز،وەرگێڕانىلەفارسيەوەزاهيرمحەمەد
رەشيد،دەزگاىچاپوپەخشىحەمدى)سلێمانى:2009(،ل22،دەقەفارسیەکە،ل92.ئەمەراستییپرسەکەیە

نەكبەوپاساوەىكەميلنگنهێناویەتیەوە.
17هەمانسەرچاوە،ل16.هینرىراولنسون)1810-1895(هەمانشتىلێبيستبوون.
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بەهێزوقوولوکاریگەربوونلەسەرمرۆڤىکورد لەالیەکىدیکەوە)18(،هەندە
هەمان بەخۆیانیش کرد، رۆشنبیرانى و خوێندەوار توێژى لە واى زمانەکەى، و
تێ زمانەکەیان و نەژادىخۆیان لە ئەوان کوتوموتوەک و هەڵوێستوەربگرن
بگەنوئەوانچییاندەگوت،وەکتووتىبیڵێنەوە،زاناىدنیادیدەوشارەزامەال
پوخت بۆ کوردمان لێکدانەوەى و بۆچوون ،)1870 بایەزیدى)1797- مەحموودى

دەکاتەوەدەرهەقبنەچەىزمانەکەیان:
بوێ بەرهەڤوجەمعكرن، یانی )گ��ردە(، ئەصڵێوێ ئەكراد و لەفظاكورد ’‘
ژ ئیدی وخوراسانێ، وفارس ئیران جیرانێ بووینە، ئەعراب ئەو كو موناسەبەتێ
لیسانێدوانطایفانیەكویەكوبەرهەڤوجەمعوئەخذكرینەوهێدیهێدیزمانێد
ئەڤ ئەكراد، و مایەكورد كو وان ناڤێ ئەڤ تەركاندینە... كەعەرەبیە قەدیم خۆ
سەبەبەكوزمانێبەرهەڤیانیمەخلوطیەیانیگردكردەیەژفارسوئێرانیان’’)19(.
تا بگرە و نییە کوردەواریدا،سەیر بێئاگاى و پێگیر و دیندار جڤاکى لە دیارە
بڵێىئاساییوچاوەڕێکراوەزانایانوشێخانومەالیانداخبارودڵبەندىزمانى
عەرەبىبنوحەزبکەنبەرەوانىفێرىببنودەبووشهەروەهابێت،بگرەئەمە
زانستەکانی و روکن لە شارەزابوونە و تێگەهیشتن بنەڕەتیی و گرنگ مەرجێکى
ئایینوهونەرەکانىعەرەبیىزمانىقورئانوفەرموودە،ئارەزووکردنوبایەخدان
بەفارسییشوکردنىبەزمانىنووسین،هەرحاڵەتێکىنۆرماڵوسروشتىبوو،
بەوپێیەىگەلىفارسخاوەندپاشخانێکىئەدەبىوهونەرىوفەرهەنگیىگەلێک
دەوڵەمەندەودەیانشاعیرپایەبەرزیانهەیەلەوێنەىفیردەوسىومەنوچەهرىو
حەکیمسەنائىونيظامىگەنجەوىومەوالنەىرومىوسەعديىشيرازىوحافظى
شیرازىوجامى...هتدکەکارتێکردنوباندۆریانبەسەرشاعیرانىکوردەوەوەک

رۆژىروناکەوراستییەکىبەڵگەنەویستە.
نییە،دەمێکخۆشویستنوداخباربوونبەزمانێکیان بەاڵمهەرگیزئاساییى
لەزمانىزگماکو بێزلێبوونەوە بەهەندوەرنەگرتنو ببێتەمایەى بیانى، دوانى
)پێشکەوتن(،ژمارە)87(،رۆژى12-22- نەچێ،رۆژنامەى لەبیر ناجى،زمانىخۆمان رەسول بڕوانە: 18

1921،ل1-2،کمالرؤوف،باقةدراساتکردیة،دارآراس)أربیل:2006(،ص14-11.
19عاداتورسوماتنامەئێئەكراديە،دەزگەهاسپیڕێز)دهۆک:2006(،ل12..
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بەسووکسەیرکردنىتائەورادەیەیقەناعەتبهێنیتکەهاوشانىزمانىگەاڵنى
سەردەستەنییەوبەکەڵکىئەوەناهێتلەسەرزارییەوەبهێنرێتەسەرکاخەزوبکرێتە
زمانىهۆنینەوەىشیعرودانانىکتێب،مخابنزۆربەىهەرەزۆرىخوێندەواران
هەڵە روانینە ئەم گیرۆدەى و لێهات ئاوەهایان کورد دیندارى خامەبەدەستانى و
ئاستى لە کوردی زگماکیان- زمانى وابوو پێیان و بوون نادروستە تێگەیشتنە و
عەرەبىوفارسی-پاشترتورکی-یشىنییەوشییانوتواناىئەوەىنییەبهێنرێتە

ریزىئەوانەوەولەخۆیانناگرتپێىبنووسن:
یەکسەر)20(عولەما درشت و وردی

ناخوێننەوە دوو حەرفى کوردى
ئوستادى خەتن لە ئەم سیانە

وەک دى لە زوبانى خۆى نەزانە)21(.

بوو بیانوویەک دانراوىکوردىجۆرە کەمیىخوێنەرى یان نەبوون هەرچەند
بۆیان،بەهۆىئەوەىزۆربەىرۆڵەکانىگەلەکەیانرەوەندىونیوچەرەوەندىو
الدێنشینبوونودەلیڤەىخوێندنوفێربوونیانبۆهەڵنەکەوتبوووخوێندەوارییەکى
وەهایانپەیدانەکردبووبشێنبخوێننەوە،کتێبیشبۆخوێنەراندادەنرێتوشاعیران
شیعردەهۆننەوەتابخوێنرێتەوەوسوودوچێژىلێوەربگیرێت.بەاڵمپێموانییە
ئەمەهەرگیزپاساوىبنەڕەتییپشتئەمرەفتارەیانبێتوئەوکوردەکۆچەرییەى
نەتوانێتبەزمانەکەىخۆىشتێکبخوێنێتەوە،ئەدىچۆنبەزمانانىدىدەتوانێ�ت،
بەڵکوهۆکارەسەرەکیىوپاڵنەرەراستەقینەکەىئەوەیەکەگەلىکوردلەدەرەنجامی
بە دەستەمۆبوون، و رادەس��ت��ب��وون و ژێردەستى لە ت��ەژى درێ��ژی مێژوویەکى
یەکجارىگیرۆدەوهۆگرىگەلێکخوونەریتوفەرهەنگوئەفسانەى‹‹عەرەبى
بەپیرۆزکراو‹‹و‹‹خاوەندوهەڵگرىدواپەیامىپیرۆز‹‹بووبوووئەمبۆچوونەى
)ابنخلدون:1332-1406ز(تەواوبەسەریدادەچەسپێت:‹‹گەلىدۆڕاووژێرکەتوو
هەردەمپەرۆشىچاولێکردنوالساییکردنەوەىبراوەوسەرکەتووەکانەبەسەریدا،

20پێموایەئەکثەر-ئەکسەرىراستترەلە)یەکسەر(.
21ديوانىحاجىقادرىكۆیی،إنتشاراتكردستان)سنندج:1391ش(،ل257.
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چونکەدەروونىمرۆڤهەرگاڤپێیوایەکەماللەوەدایەکەبەسەریدازاڵبووە‹‹)22(.
غەریبیدا، واڵتى لە پایەبڵند، و ن��اودار زانای بێتوشى عەبدواڵى مەال ئەوەتانێ
پاساویکوردبووندەهێنێتەوەبۆکەموکوڕیوناتەواوییلەمەنظومەى)الكافيفي
علميالعروضوالقوافي(ودەڵێتئەگەرشتێکىبەدەرلەئەدەبتلێدیت،لێممەگرە،

مۆرکوسروشتمکوردانەیەوئەدەبیشهىعەرەبانە:
إن تجد شيئا خالف األدب      فالطبع كردي وهذا عربي)23(.

مەالمحەمەدىمەحوییش)م:1906(لەپێشەکییدیوانەکەیدا،خۆىبە‹‹گەدا‹‹
وکوردىبە‹‹قەلەندەر‹‹وفارسیشىبە‹‹پادشا‹‹و‹‹صاحیبدیوان‹‹داناوە:

بنووسە،پیریدڵئەمریكرد،ئیتاعەمكرد
لە ئیبتیداوە كە بەیتێ  موناسبی دیوان 

گەدایەكی وەكو »مەحوی«، قەلەندەرێكی كورد
میثالی پادشەهی فورسە صاحیبی دیوان)24(.

میرزاعەبدولڕەحیمىوەفاییش)1830-1902(کوردێکىدڵشکاوەودلبەرەکەشى
شۆخێکىعەرەبزادەیەوئاواتەخوازەبەختیاریبێتوبچێتەبەهەشتەوەتاببێتە

هاوزمانىوپێکەوەبەعەرەبىبدوێنکەتاکەزمانىئاخافتنىبەهەشتییانە:
ئەمن كورد و دڵ ئوفتادە، ئەتۆ شاهی عەرەب زادە

مەگەر بمرم بە بەختی خۆم، دەمێكی هاوزبانت بم)25(.

نەرمییەک و س��ازش ج��ۆرە ک��وردى، بە شیعر هۆنینەوەى ئاست لە پێدەچێت
لەئارادابووبێتوهەاڵىزۆرىنەنابێنەوە،وەلێبۆپەخشانوکتێبتەواوبڤەو
السارىبووەوهەرزانایەکزاتىبکردایەوکارێکىوەهاىلەدەستدەربهاتایە،

22المقدمة،الفصل)23(،ص184.
23محمدالخال،البيتوشي،ص96،الجربان،سلسلةحلقات)حروفالمعاني(،ص4.

24دیوانیمەحوی،پەخشىئانا-موساسیر)تەهران:1390ش(،ل431.
25دیوانیوەفایی،كردوكۆوبەراوردكاریسەیدعوبەیدواڵیئەیوبیان،ئەكادیمیایكوردی)ه�ەولێر:2012(،

ل186.
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ئەوادەمودەستدووچارىگازندەىتونددەبووەوەودەدرایەبەرتانەوتەشەرە،
ئادەمى کوڕى محەمەدى مەال کردبێت، تاوانێکى یان ناپەسند کارێکى بڵێی وەک
بە نامیلکەى و کتێب دەیان کاریزمایەو دیی زانایەکى باڵەکى)م:1205ك/1791ز(
عەرەبىداناوە،کۆششىکردووەچنەبێتبڕێکلەدانراوەکانىبەکوردیبێتوا
دیارەلەدیباجەىیەکێکلەکتێبەکانىوەهاىکرووە،بەمکارەشىبۆتەئامانجى
توانجوسەرکۆنەکردنىلەالیەنهاودەمانیەوەكەچۆنکارىبڤەىوەهادەکات
‹‹ومنالعجبإنیسمعتانهشنععلیبأنالدیباجةكردیةوبذلكصدقفیهالمثل
الكردیالسائرهمكالبیضةخرجتمنقشرتها‹‹»)26(.ئەمهەڵوێستەتوندوناڕەوایە
ق��ادرىک��ۆی��ی)م:1897(ى ب��وووحاجی ب���ەردەوام تاس��ەدەی��ەکپاشتریشه��ەر

رەنجاندووەوهێناوەیەتیەدەنگ:
کاکە ئێمە موئمینین، نە رووسین
بۆچ كفرە زوبانمان بنووسین؟)27(.

پێموایەئەمکاردانەوەتوندەىدەرهەقمەالىباڵەکىبەرپابووەورووبەڕووى
حاجیقادربۆتەوە،بەسەبۆتێگەهیشتنلەئاڵودەییبڕێکلەخوێندەوارانودیندارانى
زمانى ئاست لە نەرێنییان تەواو وهەڵوێستى کوردییەوە غەیرە زمانانى بە کورد
زگماکیان.روونەئەمەشپەیوەندییەکىراستەوخۆىهەیەبەنەشونماکردنىبزاڤى
نووسینبەکوردى-کرمانجییخواروولەمەملەکەتىبابانووەککاردانەوەیەک

وابووەبۆسەرکۆنەکردنوسەرکوتکردنی.
لەناوچوونى پاش تا و ئەوپەڕى گەیشتە کوردى بە وسوکایەتیکردن بێڕێزی
هەرچەند بەردەوامبوو، کوردایەتى هزرى نەشونماکردنى و عوسمانى دەوڵەتى
لەم نەیارانەیەش و نەرێنى هەڵوێستە و روانين ئ��ەم و دامرکابۆوە کەفوکوڵى
أست، شكر فارسى أست، هنر توركى أست، عربى )أصل کرایەوە چڕ گوتەیەکدا
كردىكوزىخرأست(کەلەژم��ارە)27(ىرۆژنامەى)پێشکەوتن(کەرۆژى28-

26مسعودمحمد،لسانالکردمطبعةالحوداث)بغداد:1987(،ص49-48.
27ديوانىحاجىقادرىكۆیی،ل258.
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بۆ لەسلێمانىدەرچووەباسکراوەوکاتىدەرکەوتنىگەڕێنراوەتەوە 1921-10
سەردەمانىمحەمەدعەلیمیرزاى)؟(کوڕىفەتحعەلیشاهىقاجار)1797-1834ز(
)28(وبەدووریشىنازانمبەدنمەکوحەرامزادەیەکىکوردنەککەسێکىبیانىهەڵى
بەستبێتکەهیچبۆىگرنگنییەکوردىوەهابێتیانناوئەوەندەىمنئاگاداربم
بۆیەکەمجارلەگەشتنامەکەىدکتۆرىئەڵمانیجۆزیفڤۆڵڤ)1795-1862(کە

ساڵى1846لەالیپزیگچاپکراوە،هاتووە:
عربی واضع أست

فرسی)فارسى( شرین أست
ترکی هنر أست

کردی خار أست)29(.

دەکرێت ،)1923 س��ۆن)1881- بانستەر ئیلى مێجەر گوتەى بە بەپشتبەستن و
بێژینلەمێژەلەناوکوردىزۆربەىکوردستانداتەشەنەىکردووەوکاریگەریی
خۆىبەجێهێشتووەورۆڵىخۆیگێڕاوەلەبێبەهاکردنىزمانەکەیانداوئەویشبە

کەمێکجیاوازییەوەگوێبیستىبووەودەڵێتخەڵکىلەکوردستاندەیڵێنەوە:
 الوزە الوزە عەرەبییە

تورکى هونەرە
فارسى شەکرە

کوردى گوزى کەرە)30(.

28فەتحعەلىشاهیقاجارکوڕىبەمناوەنەبوو،محەمەدتەقىمیرزاومحەمەدفالىمیرزاىهەبوو.
29هاوڕێمکاکەرزگارطەیبجەبارىبەسوپاسەوەئەمسەرچاوەیەىبۆناردم.

30چاپیئینگلیزى،وەشانخانەیائازاد)لەندەن:2013(،ل160،گەشتێکبۆمیسۆپۆتامیاوکوردستان،وەرگێڕانى
مینە،کتێبخانەىیادگار)سلێمانى:2018(،ل130.لەچاپىعەرەبیدائەواوەرگێڕدراوە:‹‹العربیةرنانةوالترکیة
منجزةوالفارسیةسکرةوالکردیةکریهة.‹‹رحلةمتنکرالىمابینالنهرینوکردستان،ترجمةفؤادجمیل،دار

الوراق)بیروت:2018(،ص147.
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٤-هەڵوێستلەشیعرىکوردی:
هەرچەندبەرلەرۆژگارىئەحمەدىخانی)1650-1707ز(بەزیاترلەسەدەیەک،
بەکارهێنانىکوردىلەشیعرادانانسەرىهەڵداودێوەزمەىمەترسییدەستبردن
و تەیران)م:1631ز( فەقێ و رەواب��ووەوەوشاعیرانىوەکعەلیحەریرى بۆی
مەالىجزیرى)م:1641ز(هەڵکەوتنوکوردییانکردەزمانىیەکەمىشیعردانان،
هێشتابەکارهێنانىکوردىتەواوئاسایینەبوووجۆرەالسارىوسەرکێشییەک
بوووبەکاریکىدزێوونانپەسەنددادەنراوبەبیدعەو‹‹خیالفىموعتاد‹‹هەژمار
ئەو ئاکامى لە وەلێ دۆزەخ��ە، ئاگرى بیدعەکارانیش چارەنووسى روونە و دەکرا
ناهەقیوستەمەىلەکوردوزمانەکەىدەکرا،ئەوپێىبەجەرگىخۆوەناوەومکوڕ

بووەئەمبیدعەیەبهێنێتەئاراوە:
حاصل ژ عناد ئەگەر ژ بێداد
ئەڤ بدعەتە خالفێ  موعتاد

صافی شەمراند ڤەخوار دوردی
مانەندی دەری لیسانێ  كوردى)31(.

مێوەى وەک ع��ەرەب��ى، و فارسى لەچاو دایکە زمانى ئ��ەم ئ��ەوەى س��ەرب��ارى
وشکهەاڵتوو،هەندپاراووئاودارنەبووە،بگرەئەمپاساوەشنەبووەتەلەمپەرو
بەربەستلەبەردەمىوتاچیدىکەسیشنەڵێتکوردبێئەصلوبنیادنوخودان

کتێبومەعریفەتنین:
کرمانجییە صرفە بێ گومانە

زێڕ نینە ببین، سپید مانه
........................................

ئەڤ مێوە ئەگەر نەئابدارە
كرمانجییە، ئەو قەدەر ل كارە)32(.

31مەموزين،بەرهەڤکرنتەحسینئیبراهیمدۆسکى،دەزگاىسپیڕێز)دهۆک:2008(،ل49.
32مەموزین،ل65،53.
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لەبەر دەیزانى الحاج(،هەرچەند بە)ابن ناسراو مەالمحەمەدىحاجىحەسەنى
پشتگوێخستنوخەمساردی،کوردیزمانێکىهەندەخاوێنورەواننییەبەکەڵکى
نووسینبهێت،بەاڵمتاپەیامىوروکنەکانىئیسالمبگەێنێتەخەڵکانىرەشۆکىو
عەووامدەبێتبەوزمانە‹‹نافەصیحە‹‹بنوسێت)ساڵى1176ک/1762ز(وتێیان

بگەهێنێت:
نەظمم كرد بە قەولى صەحيح
بە لەفظى كورديى نا فەصيح

بۆ مونصيفان )ال للشحيح(
بؤ ئينتيفاعى عامەتێ)33(.

‹‹شەکربار‹‹ىکوردى بەزمانى نالى)م:1877ز( روونەدەمێکمەالخدرى
شیعرىناسکوبااڵىهۆندەوە،هەڤڕکوناحەزانیهاتنەدەنگوتوانجیانلێىدا
گوایائەوشیعرانەىخۆکردەیەولەخۆوەدایناونوئاستنزموبێبەهانچونکە
بەکوردین،ئەویشبەرپەچىداونەتەوەوپێیاندەڵێت،کوردىهیچىلەعەرەبىو
فارسىکەمترنییەوئەگەرئێوەدانانونەداننین،بڕۆنبەدواىواتاکەىبگەڕێن:

طەبعى شەكربارى من، كوردى ئەگەر ئينشا دەكا
ئيمتيحانى خۆيە مەقصودى، )عمدا( وا دەكا

كەس بە ئەلفاظم نەڵێ خۆ كوردييە خۆ كردييە
هەركەسێ نادان نەبێ خۆى طاليبى مەعنا دەكا)34(.

سالمىصاحیبقڕانیش)م:1869(دەیزانىشيعرىکوردىنموودىنییەولەبازاڕى
ئەدەبداکااڵیەکەخوازیاروکڕیاڕىدەگمەنەوهاونرخوهاوبەهاى)زیر(ەلەبازاڕى
کرمان،دیارەکرمانبەبەرهەمهێنانوهەناردەکردنىخواردنىزیربەناوبانگەوەک
چۆنلەکوردەوارىدەڵێن)خورماشلەخالصزۆرە(ومەبەستىئەوەیە،کەچۆن
زیرلەبازاڕەکانىکرمانبەهیچناچێتوبازاڕىشیعرىکوردیشئاوهایە،بەاڵم

33مەهدىنامە،لێکۆڵينەوەوپێشةكىمحەمەدعةلىقەرەداغى،چاپخانةىكۆڕىزانيارىكورد)بەغدا:1975(،ل70.
34ديوانىنالى،کۆڕیزانیاریکورد)بەغدا:1976(،ل107-106.



333 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

ئەوسوورەلەسەردانانىودەینێرێتبۆشیخىمەزنکەرەنگەمەبەستىسەعدیی
شیرازىبێت:

زيرە، سەرمايەیە بۆ سالم و كرمانى دەبا
شيعرى كوردى كە بدا جيلوە لە الى شێخى كەبير)35(.

دەم��ى ل��ە ک��وڕەک��ان��ى، و م��ودەڕی��س عەبدولکەریمى م��ەال ئ��ام��اژەی��ە شایەنى
ساخکردنەوەىدیوانىسالمداودواتریشکەسانىدى،)زیر(یانبە)زێڕ(خوێندۆەتەوە
وواتاکەیانبۆلێکنەدراوەتەوەومحەمەدىحەمەباقىلەمەبەستىدروستىسالم

تێگەهیشتووە)36(،ئەمەوسەرەڕاىلێكدانەوەییدییجیاواز)37(.
کاکئەحمەدىشێخ)1793-1887(،یەکێکەلەوزاناپێشەنگانەیکەلەخوتبەو
وەعظوکۆڕوجڤاتەکانیدا،بەکوردىدەدواوئامۆژگارىوپەیامەکانىدەگەیاندە
نەبوونەو بەمرەفتارەىرازی لێرەشچەشنەکەسانێکهەبوونە جەماوەرەکەى،
گازندەیانلێکردووە،لەوانەشکابرایەکىکۆییکەلەکنحاجىقادرىهاوشارى،
پەسنىکارەکانىکاکئەحمەددەکاتوبەاڵمداخىئەوەیە،خوتبەوگوتارەکانىبە
کوردییە،ئەمتوانجەشبەکاکئەحمەددەبێتەمایەىتوڕەبوونوهەڵچوونىحاجى

قادر:
كەس نەماوە بە غەیری كاك ئەحمەد
شەیخی مەعرووف وعالیمی ئەرشەد

چاكە ئێستا دەكا لە بۆ كوردان
تەرجەمەی شەرع و ئایەتی قورئان

واقیعەن خزمەتی لەبۆ خودایە
چ دەبوو گەر بە كوردی نەبوایە

هەر کە واى گوت: وەها موکەدەر بوو
وام دەزانى کە وا لە دین دەرچووم

35ديوانىسالم،بنكەیژین)سلێمانی:2015(،ل359.
36ئەدەبومێژوو،چەپكێلێكۆڵینەوەلەئەدەبوبەڵگەنامەیمێژووییكورد،خانەیموكریانی)هەولێر:2013(،

ل13.
37حەمەنورىعومەرکاکى،شێوازلەشیعرىکالسیکییکوردیدا،چاپخانەىکارۆ)سلیمانى:2020(،ل58-57.
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گوتم: ئێستاش لەسەر کەرى ماوى؟
چابوو مستم نەدا لەنێو چاوى)38(.

مەال كوڕی عومەری مەال بۆ نامەیكیدا لە شێخ ئەحمەدی كاك خودى کەچى
ئەبوبەكرىهەولێری)1842-1892(باوكیمەالیگچكە،سوپاسىدەکاتکەبایەخ
بەکتێبەکانىعەقیدەدەتات-مەبەستىعەقیدەنامەیە-وتکاىلێدەکاتبەعەرەبى

وفارسىبێتتاپترسوودبەخشوبەکەڵکبێت)39(.
ئەمبەکەمزانینەىزمانىکوردىتاسەرەتاىسەدەىبیستەمیشدرێژەىهەبوو
وڕۆشنبیرانوخویندەوارانىکوردبەدوودڵىوگومانەوەلێیاندەڕوانى،بەبڕواى
مەحوى،تەرککردنىزمانىئەصلییمرۆڤوبەکارهێنانىفارسىلەبریی،ئەوپەڕى
بێوەفاییەودەستبەرداربوونلەزمانىدایکجۆرێکەلەنامەردى،وەلێهاوکات
شیعردانانبەکوردىچەشنێکەلەتاوانوتاوانیشلێپرسینەوەوسزاىخودایی
بەدواوەدێت.خوداىکەریمیشبەدلۆڤانىوبەزەییخۆییولەبەرخاترى)أبوالوفا(
)40(لەسەرپاکىکوردانخۆشببێتوبەوانەشەوە،کەواشیعرىکوردىدەهۆننەوە:

كوردى زوبانى ئەصڵمە گەر تەركى كەم 
بۆ فارسى، بە كوللى ئەمن دەبمە بێ وەفا
دوورى مەبینە تۆ لە كەریمى بەها نەجۆ

هەرچى كە كوردە پاكى ببەخشێ بە)بو الوفا()41(.

لەشیعرێکىفارسیشيدا،داندەنێتبەوەداکەشانازییهەرکەسێکزمانەکەیەتى،
کەچىمخابنخۆىلەبرىکوردى،فارسییهەڵبژاردووە:

38ديوانىحاجىقادرىكۆیی،ل237-236.
39إحسانرشادالمفتي،رسائلکاکأحمدشیخالىالحاجمالعمرابنبكرمالاألربلي،مجلةکاروان-القسم

العربي،العدد)24(،)أربيل:أیلول1984(،ص152-150.
40محەمەدىکوڕىمحەمەدىکورد)417-501ک/1026-1107ز(لەخێڵىنەرگسى)النرجسیة(ىدەڤەرى
حلوانوسەرپولىزەهاووگەیالنەوبە)تاجالعارفینابوالوفاالكرديالحلواني(ناسراوەولەکوردەواریدا
مەال کوردە. صۆفیی ناسراوترین و مەزنترین بەناووبانگە، هەورامان( شالیارى پیر شەهریار- )پیر بە
عەبدولكەريمىمودەڕيس،مەبەستىمەحویىلە)ئەبولوەفا(بەپێغەمبەرلێکداوەتەوەودەڵێتدووریشنییە
ئاماژەیەکبێتبۆشێخئەبولوەفاعەبدولڕەحمانىكوڕىشێخعوسمانىسيڕاجەدينىتەوێلە،وەلێمندڵنیام

مەبەستىتاجالعارفینئەبولوەفایە.
41ديوانىمەحوى،ل43.
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فخر هر كس بە زبان خودش أست أی محوی
پارسی را تو كە بگزیدەی بر كردی حیف)42(.

بەاڵملەقەصیدەى)بەحرىنوور(کەساڵى1322ک/1904زولەكۆتاساڵەکانى
لە کە ک��ردووە ناهەقییە و ستەم بەو هەستى بڵێى وەک هۆنیویەتیەوە، تەمەنى
زمانىگەلەکەىکراوەوبەشیعرەکوردییەکانىئەوبوختانانەىرەتکردۆتەوەوا
خەوشدارىدەکەنودڵنیاوپشتڕاستبووەکەکوردىچییلەزمانانىدىکەمتر
خۆشویستنى لە گوزاشت و پێهەڵدان  زمانى بکرێتە شایستەیە و هەژى و نییە
پێغەمبەروچجیاوازییەکىلەگەڵزمانىتازى-عەرەبىنییەودەشێتشیعریواى

پێبهۆنرێتەوەهاوشانىهەردووقەصیدەى‹‹همزیة‹‹و‹‹بردة‹‹)43(بێت:
لە ›‹همزیة‹‹ و لە ›‹بردة‹‹ چونکە كەم دی ئیستیفادەی كورد

منیش ئەم كوردییەم دانا لە ریزی ئەو قەصیدانە
زوبانی عیشقبازی خۆشە گەر كوردی و گەر تازی

قسەی بێ  سۆزی عیشق ئەر گەوهەرە، مەحبووبی بێ  ئانە
ئەال ئەی فەخری  عالەم، ›‹رحمة للعالمین‹‹ی  تۆ

لە دەرحەق ناكەس وكەس، رەحم ولوتفی ئێوە یەكسانە
بدە ئیزن ئەم قەصیدەی كوردییەش بێنە مەقامی عەرض

ئەگەرچی وەك شعوورم، شیعرەكانیشم پەریشانە
موكەڕەڕ  بوو قەصیدەی بوردە، نەشئەی عالەمی پڕ كرد

بفەرموو بەم قەصیدەی كوردە نۆبەی نەشئەپێوانە
ئەگەر بوردە، ئەگەر كوردە، ئەگەر صافە، ئەگەر دوردە

قبووڵی تۆ كە بوو لەبڕێزی نەشئەی رەوح و رەیحانە
قبووڵی تۆ نەبوو، صەد با عەرەب بێ ، هەر ئەبوجەهلە

قبووڵی تۆ ئەگەر بوو، فورسی دووسەد ساڵە سەلمانە)44(.

42دیوانیمەحوی،ل609.
هەردووقەصیدەىهەمزییە)أمالقرى(وبوردە)الکواکبالدریةفيمدحخیرالبریة(ىشاعیرشهابالدینى

 
43

بوصیرى)البوصیري:1211-1295ز(لەبەناوبانگترینقەصیدەنلەپەسنوستایشىپێغەمبەر. 
ديوانىمەحوى،ل538-536.
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و چیت تۆ دەڵیت خ��ۆى بە 1908(ی���ش خ��اک��ى)1839- محەمەدى شاعیرشێخ
پێ عەرەب( پێغەمبەر)شاهى ستایشى نەکەى چییە، کوردییە شیعرى کە دیارییت

بکەیت،مەگەرئەوبەگەورەییوبەخشندەییخۆىبەگەندىبکات:
ئەبێ  )خاكی( ئەتۆ خۆت چی ودیاریی تۆ ئەبێ  چی بێ 
لە بۆ شاهی عەرەب هەرگیز نەڵێی ئەم شیعرە كوردانە

مەگەر شاهی ڕوسوڵ، هادیی سوبل، سەرخێڵی جوملە و كول
بە ئیحسانی بكا تەحسین بڵێ  وەك شیعری حەسسانە)45(.

لەکۆتاییدائاخافتنىمحەمەدئەمینزەک��ى)1880-1948(دەهێنمەوە،کەدواى
عوسمانى، دەوڵەتى هەڕفتنى و هەڵوەشانەوە و یەکەم جیهانى جەنگى بڕانەوەى
دابنێت،کەچىکەسانێکى لەسەرمێژووىکوردوکوردستان بەنیازبووەکتێبێک
بە پەسەندە الیان و بنێت دای تورکى بە یان عەرەبى بە گوتووە، پێیان دۆستى
کوردىنەبێت،ئەویشگوتویەتى:‹‹بەاڵمبەڕاستىالممناسیبنەبوو،کەتاریخى
کوردوکوردستانلەطەرەفکوردێکەوەولەهەمووىزیاتربۆکوردبەزمانێکى

غەیرەکوردبنوسرێ...خوالصەبەمقەناعەتەبەکوردىنووسیم‹‹)46(.
بەهەرحاڵلەگەڵئەمهەمووتەحەدداودژایەتیکردنە،شاعیرانىکوردلەسەدەى
دەیەمەىکۆچى/شازدەهەمىزایینەوە،بەرەبەرەکوردییانکوردەزمانىبنەڕەتیی
کوردى سەدەیەک دوو پاش هۆنیەوە، پێ شیعریان و قەصیدە دەه��ان و شیعر
هەنگاوێکىگرنگىدیکەشىناوبووەزمانىپەخشانیشوئەممژارەشڤەکۆڵینێکى

سەربەخۆهەڵدەگرێت)47(.

45شێخمحەمەدیخاڵ،مەالمحەمەدیخاكی،كۆڕیزانیاریکورد)بەغدا:1978(،ل34.
46خوالصەیەكىتاريخىكوردوكوردستان،بنکەىژین)سلێمانى:2021(،ل21.

47ئەمگوتارەبەشێکەلەپرۆژەىکتێبێکبەناوونیشانى:لەبارەىمێژووىزمانوئەدەبىکوردییەوە.



زبانیکهادبیاتهزارسالهرا
پشتوانهخوددارد،بایدحفظشود

محمدولیکاکایی
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حرکتبزرگ،ارزشمندوقابلارجیکهدرراستایشناساندنارزشهایمادیومعنوی
هورامانشروعشده،زادهپتانسلهایارزشگرا،هویتسازوبرجستگیهایزندگی
و سختی جسارت، باتالش، وهورامانیان هورامان که است ای انسانمدارانه و ساز
را اینسرزمین درخشندگی بیشتر آنچه مسیر درهمین اند. آنرسیده به اخالقمندی
نشانداده،درمقوالتفولکلور،انساناخالقمند،طبیعتبکر،معماریویژه،عرفان،آیین،
نموده تربیت و...انسانی رنجهایهزارساله مقابل در ازهویت دفاع و اقتصاد ادبیات،
ایمان و جهان دراین کاروتالش بینی جهان ودارای عارف اخالقمند، مستقل، صبور،
وافربهجهانآخرتکهتاآخریننفسکارکرده،تالشنموده؛درختکاشتهو...کهبرای
نسلهایبعدخودزندگیوامیدراتقدیمکردهباشد.اینویژگیهایمنحصروغیرقابلانکار
بودکهبزرگانراواداشتبرایحفظاینثروتگرانبهاگامبردارندکهدرنهایتباتالشو
دلسوزیهایزیادمنظرهورامانازطرفسازمانیونسکوثبتجهانیگردیدوامیدمی
رودباباپتاسیلهاوسرمایههایدیگریکهدرمباحثفرهنگی،اجتماعی،ادبیات،زبان،
معماری،صنایعدستیو...درهورامانموجوداستمقوالتبیشتروگستردهتریبهثبت
را هورامان بزرگی که ارزشمند های ازاینسرمایه گردد.یکی اضافه هورامان جهانی
بیشتربرجستهکردهوتوانستهاثراتوانعکاسخودرابهمناطقواستانهایدیگرتسری
دهدادبیاتاستکهبیشازهزارسالزباناینمنطقهدارایآثارمکتوببودهاست.از
سدهدومهجریبهبعددرکنارشعرهرمزگان،پیرشالیارهورامیوبخشیازاشعار
باباطاهرعریانحرکتیدیگرازنشوونمایاینادبشروعکهآیینوروشهایزندگی
،عقایدصوفیگرانهوعارفانهآنعصرکهبازتابآیینیاریوفرهنگگورانبودهرا
درقالباشعارشاعرانمختلفبیشاز7قرنتداومداشتهوتوانستهبااینحرکتجدای
ازحفظفرهنگگورانوآیینیاریزبانهورامیراحفظوازاضمحاللبرهاندوهم
اینکهدرمناطقکرمانشاه،ایالم،اردالن،شهرزور،کرکوک،لرستانو..اینفرهنگوزبان

سیطرهداشتهوبرایسالیانمتمادیزبانشعروادببودهاست.
و محفوظشده نامسرانجام به یاری آیینی وکتاب دردفاتر مکتوب آثار از خیلی
امروزهگنجینهایاستکهجدایازآدابورسومفرهنگگورانحافظزبانهورامی
شدهکهمقولهبسیارمهمیاستکهمارابهسمتتوجهبیشتربهاینزبانسوقمیدهد.
دراینعصرآثارواشعاربزرگانیمانندبهلولماهی،باباسرهنگدودانی،سلطان
سهاک،شاخوشینو..دردفاترمتعددیبهنامهایپردیور،شنروی،دیوانهگورهو..ثبت
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گردیدهاند.ارزشوگستردگیشاعرانودیوانودفاترمکتوبایندورهنیازبهتحقیق
ومقاالتجداگانهایدارد.

دربارهایندورهبایدگفت؛ادبیکهآیینگورانوآدابورسومآنراتعریفوحفظ
کردهاستدر3مرحلهخودرابرجستهنمودهاست.مرحلهاولازسالهای900تا1100
ماهی، بهلول چون  بزرگان از مختلف دردفاتر فکری ادبی، وآثار اشعار که میالدی

باباسرهنگ،شاخوشین،باباناوسو..ثبتگردیدهوبهجایماندهاست.
و درنوگرایی مهم مرحله که است میالدی 1500 تا 1100 سالهای از دوم مرحله
تجدیدآیینوفرهنگیاریوگورانبودهاستکهسلطانسهاکدرآننقشموثریداشته
استکهاشعارشدراینمرحلهاوجادبگوراناستودیگراشعارشاعرانهمعصرش

دردفاترپردیور،شنرویودیوانهگورهو..ثبتوماندگارهستند.
مرحلهسومازسالهای1500تا1900میالدیاستکهآثارمهمایندورهدردفاتر
ثبتگردیده و.. الماسخانونوروز هفتوانه، تن،سیدبراکه، باباجلیل،چل بیگی، آتش
کهدرمجموعودرطولایناعصارنقشمهمدرحفظاینفرهنگوماندگاریگویش
هورامیداشتهاست.سرایششاهنامهدرمناطقیازکرمانشاه،لرستانوهورامانازدیگر
خالقیتهایادبیاینگویشبودهکهکهاز4قرنپیشبزرگانیچونالماسخانکندوله
ایشاهنامههورامیخلقکردهاند.یکیدیگرازبخشهایهمینادبیاتکهاز4قرنپیش
باهمانرخسارامابامحتوایمتغییراینگویشرابهپیشبرده،بهدستبزرگانیچون
شیخمصطفیتختهرقمخوردکهباآموختندانشعصرخوددارایدیواناشعاراست
کهباتالشمحمدرشیدامینیهورامانپژوهگردآوریومنتشرگردید.علومدینی،صناعات
ادبی،فلسفهوکالمدرمحتوایدیوانویدیدهمیشود.بزرگدیگریکهبعدازوی
نشوونمایافتواصالتیدیگرورنگینوبهادبیاتهورامانبخشیدمالمصطفیبیسارانی
بودکهباسبکیکهدراصالتواژههورامیدرعشقوعرفان،طبیعتدوستیومحتوای
رمانتیکاشعارخلقکردخودراهنمایزیادیازشاعراندیگرشدوتاجاییکهمولوی

کوردباآنهمهاثر،بیسارانیرااستادخودنامیدهاست.
مولویکوردازدیگرشاعرانوادیبانادبیاتهوراماناست؛باآنکهزبانمادریخود
کوردیجافیبودهاستامااثروخالقیتهاییکهدرشعرهورامانازخودنشانداد
چوننگینیبربلندایشاهوخودنماییمیکندودرمیانادبیاتدیگرمنطقهجایگاهوپایگاه

بزرگیدارد.
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با ادبهورامیاستکه ازدیگرشاعرانخالقدویستسالپیش صیدیهورامی
ایجادنمود نوآوریکهدرمحتوایشعرهورامیدرتعریفعشقوزمینیکردنآن

پنجرهایدیگرومحتواینوتربهاینادببخشید.
درمجموعادبهورامانبادههانامونشاندیگرباخلقاثراتکالسیکتاجاییپیش
رفتکهدرمناطقمختلفازلرستان،ایالم،کرمانشاه،سنندجتاسقز،شهرزور،کرکوک
وموصلو..دههاشاعربااینزبانشعرآفریدندوبرگستردگیآنمهرتاییدزدند.گویش
هورامیورایتنگناهایتاریخیوشرایطیکهدرگذرزمانایجادشدهبازدارایآثار
ماندگار،ارزشمندودرخورتوجهبرایشناساییاینفرهنگورسوماتاستوخود
عاملموثریبرایحفظگویشهورامیبودهکهنمونههایشعرکالسیکآنقابلتوجه

وبرجستههستند.
ادبیاتهوراماندرشعرنودراینسالهاهمقابلتوجهبودهکهاولیناثرآنبهوسیله
عثمانمحمدهورامیدرسال1972میالدیخلقشدهاستوبعدهادرکردستانایران
کسانیچونرئوفمحمودپور،داودغفاری،جلیلعباسی،احسنرشیدی،مهدیابری،
پرویزباباییو...بهاینوادیورودکردندولباسینوبهتنشعرتاریخیهورامان
پوشاندندکهپیشرفتقابلتوجهیداشتهوازلحاظمفاهیمامروزی،ایماژ،تصویرودیگر
مواردرونقیدیگربهاینادبیاتوزبانبخشیدهاست.مبحثداستاننویسیونثرهمدر
ایندودههپیشروبهصورتپراکندهدارایآثاریاستکهدرکتب،مجالتوروزنامه
هاخودینمایاندهاست.بااینشرحمختصریکهدربارهادبیاتوزبانهورامیرفت
وباتوجهبهسیرتاریخیبیشازیکهزارسالهادبیاتهورامانامیدمیروددلسوزان
فرهنگواصالتایرانوایندیاردرحفظ،رونقوثبتاینزبانکهپشتوانهاشادبیات
تاریخیاست،جدیتبیشتریداشتهباشند.اینموردهمالزمبهدقتاست؛باتوجهبه
اینکهچندسالپیشیونسکودرمعرفیزبانهایدرحالتضعیفوانقراضبهزبانهورامی
اشارهنمودهبود؛میطلبددلسوزانوعالمانفرایندثبتجهانیهوراماناینزبانرابا

تعریفوثبتجهانیچونمیراثگرانبهایانسانیازتضعیفوانقراضبرهانند.
 

مراجع:
تاریخادبیاتکردیاستادبورهکهیی
تاریخادبکردی:معروفخزنهدار

میژوویهورامانپرفسورمحمدامینهورامانی



قدمتزبانکردی
ازنظرزبانشناسانکرد

پروریاش



زمان و زار342

خبرANFباعنوان״زبانکردی1500سالقدمتدارد״کهاخیرامنتشرشده
بود،مباحثهوگفتگوهایزیادیرابدنبالداشت.زبانشناسانکرددررابطهبا
از هندواروپایی زبانهای گفتهاند که بینالمللی زبانشناسان از گروهی تحقیقات
منطقهمزوپوتامیاوآناتولیسرچشمهگرفتهاند،نظراتجداگانهایراابرازداشتند.
زانافارقینیرئیسانستیتویکردیدرشهراستانبولبیانداشتکه100کلمهای
کهاززبانکردیبهعنواننمونهانتخابشدهاند،بیشترازلهجهکرمانجیگرفته

شدهاستواینراموردانتقادقرارداد.
درماهآگوستزبانشناساندرموردخانوادهزبانهایهندواروپاییکهکردی
که میشد گفته پیشتر ساختند. مطرح را نوین تئوری یک آنهاست, از یکی هم
زبانهایهندواروپاییازاستپهایروسیهبهنقاطدیگرجهانپراکندهشده,اما
درنتیجهتحقیقاتگروهمحققبینالمللیآشکارشدکهزبانهایهندواروپاییاز

منطقهمزوپوتامیاوآناتولینشأتگرفتهودرجهانپراکندهشدهاند.
که بود شده اظهار گرفته انجام زالندنو آوکلند دانشگاه در که تحقیقاتی در
زبانکردیدستکم1500سالپیشازدیگرزبانهاجداشدهاست.محققانبرای
اینمهمنیزاززبانکردی100کلمهانتخابکردهوبادیگرزبانهاتطبیقداده
ابراهیمسیدو،دکترکامرانبرواریوسامی ایناساسزانافارقینی، بودند.بر
تانزبانشناساننامیکرد،نظراتخودرادراینبارهبهخبرگزاریمانANFبیان

داشتند.
به راجع نظراتخود استانبول درشهر کردی انستیتوی رئیس فارقینی زانا
اینتحقیقاتراچنینبیانداشت:״درابتدامیخواهمبیاندارمکهمتدتشخیص
M. آمریکایی فعالیتهایمحقق با زبانشناسی درعرصه زبانها قدمت و سن
Swadeshشناختهشدهاست.اینتحقیقاتبرکلماتبنیادینزبانیانجامگرفت
کهاحتمالبیشتریدادهمیشودکهزبانمادریباشد.یکیازنتایجاینتحقیقات
نیزایناستکهبهاحتمالزیادزبانکردی1500سالقبلاززبانهندواروپایی
جداشدهاستوزبانهاییازقبیلانگلیسیوفارسینیز800سالبعدازاین
زبانهاجداشدهاند.اینیکتئوریقابلتوجهیاستکهبایستیبهشیوهایجدی

دررابطهباآنتحقیقاتیصورتگیرد״
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زانافارقینیاظهارداشتکهبهخاطراینکهجزئیاتاینتحقیقدردسترسآنها
نمیباشدنمیتوانبهشیوهایکاملتردررابطهباآناظهارنظرکردهویاانتقادهای
رادراینبارهبیانداشت.زانافارقینیدرادامهدررابطهبالیستکلماتیکهدر

رابطهباآنهاتحقیقاتیانجامگرفتهاستنیزاظهارنظرکردهوگفت:
کلماتازدیگرلهجههایکردیانتخابنشدهاند

״برخیمواردتوجهمراجلبکرد.مثال:تمامیکلماتازلهجهکرمانجیانتخاب
شدهاست.امازبانمرجعرازبانکردیاعالمکردهاند.اینامرنوعینقصاندر
انتخابکلماتبهشیوهایمناسبنبودهاست.بایستی اینکه تحقیقاتاست.دوم

مترادفکلماتکردیانتخابمیشد.
çûkپرنده(وجوددارداما(çivîkبهعنوانمثال:دراینلیستکلماتکردی
وجودندارد؛kûçikوseg)سگ(انتخابشدهانداماkutikانتخابنشدهاست.
یااینکهçerm)پوست(راانتخابکردهانداماکلماتهممعنیpostوkevilرا
انتخابنکردهاند.کلمهterîوboçê)دم(راانتخابکردهانداماکلماتهممعنیآن
بهمانندqemçوdûvêرابرنگزیدهاند.یااینکهagir)آتش(وجوددارداماarو

یاadirوجودندارد.نمونههایبیشتریازایندسترامیتوانمثالزد.
نمونههایصحیحنتایجصحیحتریرادربرخواهدداشت.بهنظرمناگرلیست
کلماتزبانکردیبهگونهایصحیحوکاملترانتخابمیشد،احتمالداشتکه
تأثیراتبیشتریبرانجامتحقیقاتداشتهباشد.همچنینبرایزبانکردیوقدمت

آننتایججالبتوجهینیزدرجمیشد.
بنابهتحقیقاتیکهزبانشناسانبرکلماتبنیادینزبانهاانجامدادهاند،درهر
هزارسال19درصدکلماتیکزبانتغییرمیکنند81درصددیگرنیزبدونتغییر
باقیمیماند.بههمینخاطرتحقیقاتیکهدررابطهباریشهزبانهاانجاممیگیرد
بایستیبادقتوحساسیتبیشتریانجامگیرد״.زانافارقینیدرادامهبیانداشت
کهکردهاهراندازهجایگاهکسبکنند,بههماناندازهنیزتوجهدیگرزبانهای
جهانراجلبمیکنند.ویخاطرنشانساختکهزبانوفرهنگکردیپلیاست
برایشناختزبانوفرهنگدیگرتمدنهاوملتهاییکهدراینجغرافیازندگی

کردهودیگرازمیانرفتهاند.اودرادامهگفت:
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فعالیتهای و تحقیقات نتیجه در است، تاریخی سرزمینی کردها، ״جغرافیای
باستانشناسیکهدرسالهایاخیردراینسرزمینانجاممیگیرد،اثباتمیکند
کهبسیاریازتئوریهادررابطهباتاریخانسانیبیپایهواساسمیباشند.اگر
درواقعتحقیقاتوبررسیهایعلمیدرموردفرهنگواساطیرکردیصورت
گیردودررابطهباتحقیقاتزبانشناسینیز،فعالیتها،تحقیقوجستجوهاییدر
سطحبهتریصورتگیرند،میتوانمبگویمکهبخشهاینامکشوفوغیرمشخص
تاریخانساننیزکشفشدهوقدمتفرهنگوزبانکردینیزمعلومخواهدشد״.
اماابراهیمسیدوآیدوغانمسئولبخشکرمانجیدردانشگاهسوربنفرانسه
اگر نظرمن ״به داشت: بیان رابطه این در دارد.وی نظرجداگانهای اینباره در
زبانکردیدارایقدمتی5000سالهویا50سالهباشدنیزاطالعاتیحائزاهمیت
وموثقیرادربرنداردوبایستیازایناطالعاتشکداشت.بههمینخاطر
تنهایک آنها تحقیقاتدرموردریشهزبانهاوزمانجداشدنشانحتیتصنیف
فرضیهاستوآنچنانکهمشخصاستچنینفرضیههایینیزتوجهبسیاریرا
بهخودجلبکردهاست.امابهنظرمناینموضوعبسیارمهمینیستونمیتوان
بهنتیجهایمطلقرسید.بههمینخاطرنیزدردستمااطالعاتیکهاینحقیقترا

مشخصکنیموجودندارد.



کلماتمقلوبزبانکردی
درمقایسهباانگلیسی،فارسیوعربی

کمالمولودپوری*
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چکیده


کلمات مقلوب یا anagram یکی از زیر شاخه های صنعت ادبی جناس 
و جزو آرایه های ادبی لفظی است که در آن حروف کلمه جابجا می شوند 
مثالً کلمه فارسی » باد« در حالت مقلوب به » ادب« تبدیل می شود؛ کلمه 
کردی » سپی« به » پیس« مقلوب شده؛ کلمه عربی » حمد « به » مدح« 
تبدیل می شود و کلمه انگلیسی » cat « به »  act « مقلوب می گردد. این 
صنعت ادبی خود شامل سه نوع ناقص )مانند نیما و مینا(، کامل )مانند 
ریش و شیر( و مستوی )مانند کمک( می باشد. در این مقاله کلمات مقلوب 
زبان های کردی ، انگلیسی ، فارسی و عربی در مقایسه با هم بررسی 

شده اند. 
کلید واژه:  مقلوب، جناس ، مقلوب ناقص ، مقلوب کامل ، مقلوب 

مستوی

مقدمه
کلماتبخشبزرگیاززندگیماراتشکیلمیدهند.بایدبیشتربهآنهادقت
کردودرستبکاربرد.بهقولسهرابسپهری،»چشمهارابايدشستجور
تلویزیونفقطسهکانالداشت،بازیهای بايدديد».دردههشصتکه ديگر
محلیدراکثرخانوادههادرجریانبود.یکیازاینبازیها،بازیباکلماتبود
هوشومیزانسواد کهازطرفبزرگترهابرایکودکانمطرحمیشدومعموالً
عبارت»وزارتتختترازو»رامیپرسیدندکهاز راباآنمحکمیزدند.مثالً
آخربهاولبخوانند.منخودموقتیبرایباراولاینسوالراحلکردمووارو
خوانیکردم،ازتعجبخشکمزدهبود.بچهکهبودم،بهکالسقرآنمسجدمحله
میرفتم.دربعضیازسورهها،کلمه»یعلمون»راکهمیدیدم،همیشهدقت
میکردمآنرابهغلط،»یعملون»نخوانم.آنزمانازمفهومکلماتواضافات

مقلوببیخبربودیم.
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روشتحقیق
اینمقالهیکموضوعزبانشناسیکاربردیappliedlinguisticsبودهکهبا
corpusوپیکرهزبانیcomparativelinguisticsشاخهزبانشناسیتطبیقی
linguisticsدرارتباطمیباشد.روشکارمقاله،کیفیqualitativeبودهودر

حیطهمورفولوژیmorphologyانجامشدهاست.

تعریفکلماتمقلوب
»قلب»درلغتبهمعنی»واژگونهکردن»استومقلوببهمعنی»واژگونه»
میباشد.رشیدالدینوطواط)متوفّی۵۷۳هجری(،زبانشناسبلخیایرانیدرکتاب
»حدائقالسحرفیدقائقالشعر»بهنقلازلغتنامهدهخدانوشتهاستکهمقلوب
یکیازصنایعادبیوفنونبدیعدرنظمونثراستکهدرآنترتیبحروفکلمه
ثابتنبودهوجابجاییدرحروفکلمهرخمیدهد.1مثالًکلمهفارسی»باد»در
حالتمقلوببه»ادب»تبدیلمیشود؛کلمهکردی»سپی»به»پیس»مقلوبشده؛
act«به«cat«کلمهعربی»حمد»به»مدح»تبدیلمیشودوکلمهانگلیسی
»مقلوبمیگردد.کلماتمقلوبجزوآرایههایادبیلفظیبودهوزیرمجموعه

جناسناقصمیباشد.
بنابهتعریفدیویدکریستال2،کلمهمقلوب)Anagram(واژهياعبارتىاست
was,«كهازجابجاكردنحروفواژهياعبارتىديگردرستمیشودمانندکلمه
saw».بنابهتعریفکریستال،واروواژهیاواروخوانه)Palindrome(واژه،
عبارتياجملهاىاستكهمىتوانآنراهمازعقبوهمازجلوخواندبطوریکهاگر
ازآخرنیزبخوانیمبازهمانواژهمیشودمانند»madam».پسکلماتمقلوب

باجابجاییحروفآنکلمهدرستمیشوند.

انواعکلماتمقلوب
مطابقبا»حدائقالسحرفیدقائقالشعر»چهارنوعمقلوبوجودداردکهعبارتند
ازمقلوببعض)ناقص(،مقلوبکل)کامل(،مقلوبمجنح)معطف(ومقلوبمستوی

)صحیح(.نوعسوم)مجنج(چونمخصوصشعراست،دراینبحثنمیگنجد.

1دهخدا،علیاکبر)1377(لغتنامهدهخدا.انتشاراتدانشگاهتهران،جلدمیم،مدخل»مقلوب»
2Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics (6th ed). Oxford: Blackwell.
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الف( مقلوب ناقص
کلماتیکهبعضیازحروفآنهاجابجاشدهومیانشانتاخیروتقدیمرخمی

دهدویابهاصطالححروفکلمه،پسوپیشمیشوند.

مثالانگلیسی:
English,shingle. rea,ear.bro, rob.car,arc.cat,act.won ,now.adder ,

dread. triangle, integral. peach , cheap. teach, cheat. how ,who. tea , eat.
name,mean,mane.last,salt.friend,finder.sure,user.please,asleep,
elapse.aunt,tuna.shoe,hose.green,genre.where,hewer.kitchen,thick-
en.wash,shaw.veil,levi.bread,debar,bared,beard.ruler,lurer.marker
, remark.Monday ,dynamo.march ,charm. two , tow. three, there ,ether.
dentist,distent.tower,wrote.baker,brake,break.table,bleat.street,setter,
retest.Sitnotatalebars,totalabstainers.

مثالفارسی:
وزارتتختترازو.آبی،بیا.اسب،سبا.اگر،ارگ.امین،مینا.باد،ادب.
بار،ابر.بال،بال.برکت،تبرک.برنا،انبر.پسر،سپر.تحریم،ترحیم.ترتیب،
تربیت.تکان،تانک.تمام،ماتم.جاری،رایج.خالد،داخل.خبری،خیبر.دارو،
داور،اردو،وارد.دعا،عاد.رایانه،یارانه.زیبا،بازی.سبحان،سحبان.سخن
،نسخ،سنخ.سالم،سالم.شادی،شیدا.شاعر،شارع.شکر،رشک.شکور،کشور
.شیپور،پیشرو.فارسی،سیراف.قالب،قالب.قبل،قلب.قبول،قلوب.قفس،
فسق.کتاب،کاتب.کمال،مالک،کامل،کالم.کندو،کودن.کویر،کوری.مادر
،مدار.مکر،کرم،کمر.مهر،هرم.مین،نیم،یمن.میهن،مهین،همین.نهر،

هنر.نوشا،آنوش.وکیل،کیلو.

مثالعربی:
عوراتنا،روعاتنا)دردعایپیامبر)ص(اللهماسترعوراتناوآمنروعاتنا(.أبد
،بدأ.اکبر،ارکب،راکب.باطل،طالب.بحر،حرب،حبر،ربح.بدیع،بعید.برج،
رجب،جبر.بشر،شرب.بقل،قلب،لقب،قبل.بکر،کرب،رکب.بلد،لبد،بدل.



349 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

تتبیر،ترتیب.تجری،ترجی.تحویل،تلویح.تکبیر،ترکیب.جاعل،عاجل،عالج.
جبار،جابر،بارج.جحیم،حجیم.جدل،جلد.جرز،رجز.جسر،جرس.حجر،
حرج.حسد،حدس.حشر،شرح.حطب،حبط.حمد،مدح.حمل،لحم،ملح.
خالق،خالق.رجم،جمر.رحیم،حریم.رطب،ربط.رعب،عرب.رفض،فرض.
رقیب،قریب.زرق،رزق.سبأ،بأس.سبع،عبس.سحر،سرح.سقط،قسط.سماء
،مساء.سماوات،مساوات.صاحب،حاصب.صبر،برص.صدق،قصد.صمد،
صدم.عبد،بعد.عجل،جعل.عدس،سعد.عدوان،عادون.عسر،سعر.عقد،
قعد.عقل،علق.علم،عمل.غضب،بغض.غفار،فارغ.غفور،فروغ.غیب،بغی
.فارض،رافض.فجر،فرج.فریق،رفیق.فلق،قفل.قادر،راقد.قاع،عاق.قال،
الق،اقل.قدر،قرد.قرب،قبر،بقر،برق.قیوم،مقوی.کبر،بکر.کبیر،رکیب
.کرمنا،مکرنا.لکم،ملک.ماجد،جامد.مانع،ناعم.متکبر،مرتکب.مجمع،معجم
.مغضوب،مبغوض.مقابر،مراقب.ممیت،تیمم.منع،نعم.موعد،مدعو.ناس،
انس.نسف،نفس.نوح،نحو.واجد،جواد.والی،ویال.وزر،زور.وضع،عوض

.وعد،عدو.ولی،ویل.وهن،هون.همس،سهم.یعملون،یعلمون

مثالکردی:
وشه،شهو.درهنگ،گهردن.شوێن،نشێو.بهرز،زهرب.ڕنوو،ڕوون.خوا،
خاو.كووت،تووك.هۆده،دههۆ.زوره،زهرو.نزا،زان.گاڵه،گهاڵ.سپی،پیس.
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ب( مقلوب کامل
کلماتیکهجابجاییدرهمهحروفآنهاازاولتاآخروجودداردوازآخربه

اولخواندهشدهوکلمهمعناداردیگریراتشکیلمیدهند.

مثالانگلیسی:
are,era.bin,nib.God,dog.was,saw.no,on.meet,teem.

.Live,evil.may,yam

مثالفارسی:
سیل،لیس.تاریخ،خیرات.ریش،شیر.زار،راز.گنج،جنگ.تاریخ،خیرات.
خاک،کاخ.امین،نیما.خر،رخ.راه،هار.سرخ،خرس.سوت،توس.شوق،قوش

.طول،لوط.فرش،شرف.فیل،لیف.گرم،مرگ.لوح،حول.

مثالعربی:
اجر،رجا.بر،رب.مد،دم.بلغ،غلب.تین،نیت.دیک،کید.روح،حور

.زمر،رمز.عوج،جوع.قمر،رمق.نار،ران.

مثالکردی:
تووك،كووت.شهڕ،ڕهش.كۆن،نۆك.كهژ،ژهك.ناخ،خان.گهڕ،ڕهگ.نیگا،
گیان.ههوڵ،ههڵو.چنی،چین.بۆنه،نۆبه.خۆش،شۆخ.مردوو،دوورم.نێو،نوێ.

مهرگ،گهرم.ڕاشكاو،ڕاكشاو.
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ج( مقلوب مستوی 
کلماتوعباراتیکهاگرازچپبهراستویااینکهازآخربهاولنیزبخوانیم،

بازهمانکلمهمیشود.

مثالانگلیسی:
یکمثالخوببرایواژههایمقلوبمستویجملهمعروفتئودورروزولت،
Aman,aplan,«:بیستوششمینرئیسجمهورایاالتمتحدهامریکااست
acanal,Panama».)یعنییکمرد،یکنقشه،یککانال،پاناما(.اینعبارت
بهاینمطلباشارهمیکندکهایاالتمتحدهتنگهاستراتژیکپانامارادرآمریکای
مرکزیبهمدتیکقرندراختیارداشت.مثالدیگربهناپلئونبناپارتنسبتداده
میشودکهزمانیکهبرایاولینبارچشمشبهجزیرهایکهبدانجاتبعیدشدهبود
گفتهاست:»AblewasIereIsawElba.»)یعنیقبلازاینکهالباراببینم
توانابودم(.مثالدیگرجملهایاستکهشخصیبهنامآدمخودرابهیکخانم
معرفیمیکند،میگوید:»MadamI‘mAdam.»)یعنیخانممنآدمهستم(.

مثالهایدیگر:
kayak,rotator,ada ,aka,bob,boob, level, rotor,civic,sagas,
dad,mom,sees,deified,Madam,Pop,poop,eve,pup,stats,eye,

.tit,gag,gig,refer,TNT,wow,reviver,Nun,Bib.racecar

مثالفارسی:
داد،دید،درد،دود،کک،کتک،کپک،کرک،کشک،کمک،کوک،کیک،الل،نادان،
مادام،گرگ،توت،نان،داماد،شش،شاباش،سس،سگمگس.دارمهمهمراد.زیت
رانانآرتیز.امیدآشنایانشادیما.شوهمرهبلبلبلبهرمهوش/شکربترازوی
وزارتبرکش.زنطنزآمدرختخردمازنطنز/زنطنزمزنطنزمزنطنزمزنطنز.

مثالعربی:
کلفیفلک)سورهیسآیه40(.ربکفکبر)سورهمدثرآیه3(.نحن،تبت،لیل

،باب،تحت
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مثالکردی:
باب،نۆن،كاك،كوك،ژاژ،موم،نان،مام،مرم،كلك،وهككهو

کاربردکلماتمقلوب
آیاتابحالبازیکامپیوتری»قرقیزخان»راانجامدادهاید؟آیابااپلیکشینهای
کلمهسازیگوشیهایاندرویدیمانند»باقلوا،آمیرزا،فندق،سماور،هشتگخان
،باباکلمه،کلماتپالس،قندوپند،کلمچین،عمومیرزا،کافهکلمهو...»بازی
کردهاید؟اینبازیهابرایکلمهسازیطراحیشدهاند.یکیازاصولکاربردی

زبانشناسیبرایساختچنینبازیهایی،کلماتمقلوباست.
اینصنعتادبیبرقوتطبعوخاطرشاعرونویسندهداللتمیکند.درکو
یافتنایننوعکلماتباعثایجادعالقهدرمخاطببرایبهترگوشدادنوبیشتر
دقتکردنبهمتنوکالموحضورفعاالنهبرایدرکمتنمیباشد.همچنینپیدا
کردنچنینکلماتیدرمتونباعثتقویتویادگیریبهترکلماتمیشودبهطوری

کهکلماتقبلینیزیادآوریشدهودراینفرایندذهنبیشتردرگیرمیشود.
کشفکلماتمقلوبدریادگیریلغات،نقشمهمیدارد.درکتابروشتدریس
الرسن-فریمن3،جزوبازیهایآموزشیlanguagegamesمحسوبشدهو
3 Larsen-Freeman, D. (2000) Techniques and Principles in Language Teaching (2nd ed). New York: Ox-
ford University Press. 



353 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

grammar–trans- لککیازتکنیکهایمتداولبودهکهدرچندینروشتدریسمث
lationوcommunicativelanguageteachingبکاررفتهاست.

منابع
•Crystal,D.)2008(.ADictionaryofLinguisticsandPhonetics)6thed(.Ox-
ford:Blackwell.
•Larsen-Freeman,D.)2000(TechniquesandPrinciplesinLanguageTeach-
ing)2nded(.NewYork:OxfordUniversityPress.
•دهخدا،علیاکبر)1377(لغتنامهدهخدا.انتشاراتدانشگاهتهران،جلدمیم،

مدخل»مقلوب»

*کارشناسارشدآموزشزبانانگلیسی–مهابادآذر1400





معجمثنائياللغة:بينالنظريةوالتطبيق
)دراسة تطبيقية ملعجم »سه رگول« عريب- كردي منوذجاً(

برزومحمود



زمان و زار356

١.أهميةالمعاجم:
تكمن أهمية املعاجم يف األهداف الرتبوية والنفسية واالجتامعية والثقافية التي ترمي إىل تحقيقها 
كليا أو جزئيا، وذلك وفق ما يرسم لها من اتجاهات وأهداف، ويبقى الهدف العام من وجود املعاجم 
هو إشاعة الرتبية بالتثقيف والتوجيه مبا يحتويه من معلومات أساسية يف لغة القارئ خاصة، كمثل 
الحديث عن نطق الكلامت وإمالئها وأنواعها النحوية والرصفية وتعريفها واستعاملها ومرادفاتها، ثم 
الحديث عن تأصيلها وتطورها، املولد منها والتليد)ابن الحوييل ميدين، املعجمية العربية(. كام تكمن 
أهمية املعاجم أيضا يف أنها تحمل العديد من ألفاظ اللغة ومعانيها وهذا ما ال ميكن أن يحيد به 
أي شخص مهام كان واسع االطالع، كام أن مفردات اللغة تختلف بني أبنائها بحسب ثقافتهم، فهناك 
الكلامت العامية واليومية وهناك الكلامت األدبية والكلامت املخصصة، كام أن االحتكاك والتداخل 
بني اللغات األخرى تحت أي ظرف يولد مفردات جديدة مل تكن يف أصل اللغة، ومن املؤكد  بأنه ال 
توجد لغة حية إال وقد استعارت مفردات من لغات أخرى. فكان ال بد من وجود املعاجم ألجل ترتيب 
وتصنيف مفردات اللغة وتبني معانيها يف أسلوب سهل ومسري عىل أبناء اللغة نفسها. ومن هنا تتضح 
الهوية القومية للغة والتواصل مع ألفاظها، قدميها وحديثها وعدم  أهمية املعاجم يف الحفاظ عىل 
وضع حواجز بني مستعميل اللغة ولغتهم باإلضافة إىل إكسابها عنرص الحياة حتى ال تهمل وتهجر 

وهذا ما يؤدي إىل جعل اللغة مواكبة للعلوم والفنون ومتداولة بني جميع فئات الشعب.
تعترب القواميس مبثابة حاويات للمعرفة وبشكل أكرث تحديًدا كمصادر شاملة للمعلومات اللغوية. 
هذا له عواقب محددة لبنية املادة املعجمية العامة لقواميس أحادية اللغة أو ثنائية اللغة، ويستلزم 
تضمني مجموعة متنوعة متثيلية من أنواع املعلومات كمدخالت هيكلية دقيقة يف معالجة املداخل. 
عىل الرغم من جميع الفئات اللغوية املختلفة التي تم استيعابها يف كل مادة يف القاموس، ال يزال 
املستخدم العادي ينظر إىل القواميس يف املقام األول عىل أنها أعامل مرجعية تهدف إىل نقل املعلومات 
حول معنى الكلامت. غالبا ما يؤثر موقف املستخدم هذا عىل مؤلف املعاجم عند اتخاذ قرارات بشأن 

) 2013 gemA mármol( .إدراج املعلومات وعرضها
اللغة  اللغة وثنائية  القواميس أحادية  اللغوية يف  النقل الشامل للمعلومات  غالبًا ما يتم إعاقة 
العامة بسبب وجود تحيز داليل واضح يسيطر عىل العرض التقدميي الجزيئ. ففي القواميس أحادية 
الفئات  توضح  ما  وغالبًا  لـلمداخل،  مكثفة  معالجة  وجود  وعدم  التعريف  عىل  الرتكيز  يتم  اللغة، 
األخرى كاملعلومات النحوية والصوتية والرصفية عىل نحو ال نجد ذلك اإلجراء يف قواميس ثنائية اللغة 
والتي غالبًا ما تتأثر باإلنحياز الداليل، باعتبار أن املستخدمون يركزون استفساراتهم املعجمية عىل 
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الجوانب الداللية يف بحثهم عن »معنى اللغة الهدف لعنرص لغة املصدر«. وبعد العثور عىل عنرص 
اللغة الهدف، ال يتم إيالء مزيد من االهتامم للمعلومات اإلضافية التي قد تكون ذات أهمية قصوى 

) 2013 gemA mármol( .للفهم الصحيح أو استخدام عنرص معني
   إن اللغة ليست وسيلة للتواصل بني البرش فحسب، بل تعد كذلك واسطة ثقافية مبعنى أن 
يفرتض  االجتامعية  البيئة  نفس  يف  تعيش  وهي  مختلفة،  بلغات  تتحدث  التي  واملجتمعات  األفراد 
أن تتنوع ثقافتها وتختلف«. لقد أصبحت الحاجة إىل املعجم ثنايئ اللغة كبرية، وذلك بسبب اتساع 
مجاالت االتصال بني الشعوب ورضورة اطالع كل امة عىل ما جد لدى األمم األخرى من علوم وفنون 
وآداب، وانتشار التجارة واألعامل املرصفية، وتعقد السياسات الدولية، مام جعل الدقة املتناهية يف 
أو  اتفاق  ما يف  كلمة  االختالف حول معنى  العالقات ألن  وتوطيد  التعاون  أساسيا يف  أمرا  الرتجمة 
معاهدة أو إعالن وثيقة قد يكون سببا يف حدوث عواقب وخيمة جدا. ومنه فإن الحاجة إىل املعجم 
ثنايئ اللغة ليست فقط يف الحياة العامة، بل تكون يف الحياة السياسية واملعرفية للمجتمعات وهي 
التي تساعد عىل تحقيق التوافق والتفاهم بني املجتمعات. من هنا ظهرت معاجم وقواميس لضبط 

املعلومات املعجمية وترجمتها عىل نحو صحيح.

٢.التصنيفالمعجمي
هنالك أنواع عديدة من املعجامت مثل املرسد، والفهرست األبجدي، واملعجم، وكتاب املفردات، 
واملعجم الجغرايف، والقاموس املرتب حسب املعاين، واملعجم املوسوعي، واألطلس اللغوي. وميكن ذكر 
التصانيف السابقة والتي طرحها كل من العامل اللغوي الرويس شرشبا Shcherba يف عام 1940 ، ويأيت 
بعده اللغوي األمرييك سيبوك، Sebeok ومالكيل الذي نرش مؤلفه يف عام 1959، واللغوي الفرنيس 
آالن راي Alain Rey يف عام 1970 وتصانيف أخرى. »ومييل لغويون أخرون إىل تصنيف املعجامت 

عىل أساس مقدار املعلومات التي يشتمل عليها املعجم ونوعها«. 
مثة اعرتاضات عديدة وجهت للتصانيف السابقة بسبب محدودية فاعليتها وانتاجها »وال تساعد 
اللغوي عىل توسيع ادراكه للمشكالت العملية التي تجابه املعجمي يف عمله، وال تساعد املعجمي 
عىل تفهم الحلول النظرية التي يقدمها اللغويني، وال تساعد القارئ عىل اختيار املعجم الذي يسد 
حاجته الخاصة 28 ... أما التصنيف الجديد فيهدف من حيث األساس إىل إعانة املعجمي عىل هضم 
النظريات اللغوية إلنتاج معجامت أفضل. كام يرمي إىل أن يكون دليال للقارئ عىل اختيار املعجم 
املناسب له، ويركز عىل الهدف أو األهداف التي يتوخى املعجمي بلوغها. وقراءة رسيعة لألبحاث 
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اللغوية ينصح اللغويون بإنتاج أنواع من املعجامت الثنائية اللغة، ويقرتحون حلوال متباينة للمشكلة 
وذلك تبعا لهدف املعجم أو أهدافه«. 29      

أن تصنيف املعجامت طبقاً للتصنيف الجديد مييز عيل القاسمي يف كتابه ))علم اللغة وصناعة 
املعجم(( بني سبعة أنواع املعجامت:

1. معجامت للناطقني بلغة املنت )أو لغة األصل أو لغة املدخل( مقابل معجامت للناطقني بلغة 
الرشح )أو لغة الرتجامت(

2. معجامت للغة املكتوبة مقابل معجامت للغة املنطوقة أو اللغة العامية.
3. معجامت للتعبري باللغة االجنبية، مقابل معجامت لفهمها.

4. معجامت الستعامل الناس، مقابل معجامت للرتجمة اآلليةز
5. معجامت تاريخية، مقابل معجامت وصفية.
6. معجامت لغوية مقابل معجامت موسوعية. 

7. معجامت عامة مقابل معجامت متخصصة.
األنواع األربعة األوىل هي أكرث التصاقا باملعجامت الثنائية اللغة بينام تعم األنواع الثالثة األخرية 
املعجامت األحادية والثنائية اللغة عىل السواء. إن التمييز بني هذه األنواع رضوري ملعالجة املشكالت 
املعجمية، ومثة فروق بني كل نوعني متقابلني فيه. 32 وعىل املعجمي أن يقرر منذ البداية ما إذا كان 
معجمه سيخدم الناطقني بلغة املنت أو الناطقني بلغة الرشح ألن كل حالة تفرض طريقة تختلف عن 
األخرى. فانتقاء املفردات )أي املواد التي ستدخل املعجم( تعتمد الحد املفروض عىل حجم املعجم، 

يضطر املحرر إىل اختيار املداخل طبقاً للغرض من املعجم. ص 34 
       

lexicalitem٣.مادةالمعجم
يرتبها ويرشح  ثم  املعجمي  يجمعها  التي  املعجمية  الوحدات  أو  الكلامت  املعجم  مبادة  نقصد 
معناها يضاف إىل ذلك طريقة النطق واملشتقات وهذه املادة تختلف من معجم إىل أخر، تبعا للهدف 
الذي سعى إليه واضع املعجم أو الذين يستعملون املعجم أو الوظيفة التي يرى أن املعجم ينبغي أن 
يحققها، ومن هنا اختلفت املعاجم وتعددت تبعا ملا يسعى إليه املعجمي من وضع معجمه فهناك 
املعاجم األحادية اللغة والثنائية اللغة والتاريخية والوصفية، واملوسوعية إىل غري ذلك، كام تختلف 
املادة املعجمية أيضا، ال من حيث طبيعتها بل من حيث الكم، فاملعجم الذي يوجه إىل طالب املدارس 
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غري املعجم الذي يوجه لطالب الجامعة، واملعجم الذي يستخدمه باحث يف الفنون واآلداب إىل غري 
ذلك الذي يستخدمه باحث يف الفنون واآلداب إىل غري ذلك الذي يستخدمه الباحث يف العلوم مثل 

  special dictionaryالكيمياء والطبيعة والطب أي ما يسمى باملعاجم املتخصصة

٤.المتنوالرصيد
اللغة( أو  إن مفهوم )املخزون أو املجموع املفردايت املفرتض للغة( هو ما ُعرب عنه بلفظ )منت 
)املنت(. ولهذا فإن عددا من أصحاب املعاجم اختاروا عناوين تدل عىل أن مداخل معاجمهم هي 
مختارات من املخزون اللفظي للغة العربية وال يدعون اإلحاطة بجميع مفرداتها. أما مفهوم الرثوة 
اللفظية للفرد أو » املخزون املفردايت الذي ميثل جزءا من قدرة املتكلم/ املستمع اللغوية« فيُطلق 

عليه عادة مصطلح )الرصيد(. )د. عيل القاسمي )*(املعجم والقاموس(

٥.معجمثنائيةاللغةفياإلطارالنظري
بعيد، ويعرف  العراق منذ زمن  السومريني يف  استخدمه  إذ  املعاجم  أدق  النوع من  يعترب هذا 
العام بكونه »يضع مقابالت بني مفردات لغتني، يستطيع بواسطتهام  املعجم الثنايئ اللغة يف شكله 
مستعمله أن يتعرف انطالقا مام يعرفه يف إحدى اللغتني عىل ما يجهله يف اللغة األخرى، وهو يختلف 
عن أنواع املعاجم األخرى بكونه يضم بالرضورة لغتني مختلفتني وبكونه يضع مقابل الكلمة املادة 
أجنبية  لغة  ألفاظ  اللغة  الثنائية  املعاجم  تجمع  وبهذا   ، الثانية«  اللغة  يف  لها  مرادفة  أخرى  كلمة 
لرشحها واحدا واحدا وذلك بوضع أمام كل لفظ أجنبي ما يعادله يف املعنى من ألفاظ اللغة القومية 
وتعبريها عىل نحو دقيق. وتعرف كذلك عىل أنها: املرجع الذي يشمل عىل مداخل بلغة معينة يشار 
التعريف يلعب  إليها عادة باسم لغة املصدر، مع ترجمة أو رشح لها بلغة الهدف . وحسب هذا 

الرتجمة دورا كبريا يف معاجم ثنايئ اللغة. )عرموش مليكة وبرارة حكيمة: 2013(  
إن وضع القاموس ثنايئ اللغة كمصدر للمعلومات الداللية واضح بشكل خاص يف مجتمع متعدد 
اللغات، أما يف مجتمع أحادي اللغة، ال تُستخدم القواميس ثنائية اللغة كأعامل مرجعية يف االحتياجات 
اللغوية اليومية للعضو العادي يف مجتمع الكالم، بل تستخدم قواميس وصفية أحادية اللغة لهذه 
الوظيفة. يف مجتمع متعدد اللغات، يشكل استخدام القواميس ثنائية اللغة جزءا ال يتجزأ من عملية 
اللغة ليس فقط كمساعدات ترميز أو فك تشفري  ثنائية  اليومية، ويستخدمون قواميسهم  االتصال 
أثناء الرتجمة، ولكن القاموس يعمل كمصدر وحيد للمعلومات الداللية لكل من اللغة األصلية واللغة 
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األجنبية التي يتم التعامل معها يف القاموس. إذا كنت بحاجة إىل معرفة معنى كلمة ما من قاموس 
املحددة.  الرتجمة  املعنى من معادالت  اللغة وتفسري  ثنايئ  قاموس  إىل  الرجوع  ، ميكنك  األم  لغتك 
داللية  معلومات  عىل  للحصول  بنجاح  اللغة  ثنايئ  قاموًسا  اللغة  ثنايئ  املتحدث  يستخدم  ما  غالبًا 
تتعلق بلغته األم. قد ال يعتمد املصممون املعجميون عىل الحدس املفرتض ملستخدميهم ولكن يجب 
أن يكونوا رصيحني قدر اإلمكان لضامن النقل األمثل للمعلومات. وهذا يعني ضمناً إدراج مداخل 

إضافية  تهدف مبارشة إىل نقل معنى املدخل ودعم واستكامل معادالت الرتجمة املعينة.  
عىل الرغم من استخدام القواميس ثنائية اللغة كمصادر متعددة الوظائف للمعلومات الداللية 
، فإن وظيفتها الرئيسية ليست نقل املعنى فحسب أنها تساعد يف الرتجامت بني اللغات ويجب أن 
تركز عىل املعالجة التي متكن املستخدم من تقديم ترجمة جيدة وسليمة. ال ينبغي أن يكون الهدف 
الرئييس من القاموس هو فقط إنشاء عالقة تكافؤ داليل بني لغة املصدر ولغة الهدف. بدالً من ذلك ، 

يجب عىل مؤلف املعاجم أن يسعى للوصول إىل التكافؤ التواصيل.
وال شك يف أن املعجم الثنايئ اللغة هو األداة الرئيسية التي يستعملها املرتجم يف أداء مهامه عىل 
أكمل وجه فهو يهدف إىل ترقية اللغة والثقافة وعىل هذا النحو يتحول إىل وسيط بني ثقافتني لتجسيد 
الصالت والعالقات فيام بني مختلف الثقافات ملختلف البلدان فمن خالل املعاجم ثنائية اللغة نعرف 
مدى مساهمتها يف معرفة وفهم الصعوبات التي تواجه الفرد يف حياته اليومية أو املهنية كام تساعد 

عىل التطلع إىل ثقافة األخر. 
يعد املعجم املرجع الذي ال غنى عنه، ويعد ضالة كل إنسان استغلقت عىل فهمه لفظة أو كلمة 
املفردات.  من  تراثها  ملعرفة  أمة  كل  بها  تحتفظ  التي  والرثوة  والذخرية  الزاد  بذلك  فيكون  معينة، 
وتجدر اإلشارة إىل أن تنوع املعاجم لدى األمة وانتشارها بني األفراد لدليل عىل حيويتها وحيوية لغتها. 
ويعد تدوين املعجم رضورة لغوية لكل مجتمع، حتى يتمكن من االطالع عىل مفردات اللغة لذلك 

املجتمع ومعرفة معانيه. )عرموش مليكة وبرارة حكيمة: 2013(  
يف مجتمع متعدد اللغات، تلعب القواميس دورا مهام يف املساعدة عىل نجاح اإلنجاز التواصيل 
بني املتحدثني باللغات املختلفة. املتحدثني بلغات متعددة غالبا ما يستخدم املجتمع قاموسا ثنايئ 
اللغة يصبح  ثنايئ  القاموس  أن  يعني  املعجمية. هذا  لتلبية حاجتهم  الوحيدة  األداة  باعتباره  اللغة 
عرضا ملعلومات متعدد الوظائف أكرث من مجرد ترجمة معادالت. تركز هذه املقالة عىل محتويات 
وطريقة عرض القواميس ثنائية اللغة. لتحقيق النقل األمثل للمعلومات، يتم تحديد ومناقشة بعض 
املشاكل العامة املرتبطة بعملية وكيفية اعداد قواميس ثنائية اللغة. مع الرتكيز عىل منظور املستخدم، 
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تستخدم املعايري املعجمية الخاصة بالتحقيق يف املشكالت املتعلقة بـبنية الوصول وإجراءات لغوية 
األساليب  واستخدام  الخارجي  الوصول  هيكل  لتوسيع  االقرتاحات  وتقديم  املداخل  باختيار  تتعلق 
 ) 2013 gemA mármol(املبتكرة ، مبا يف ذلك استخدام املدخالت لتحسني هيكل الوصول الداخيل
يف  ليست  املقدمة  املعلومات  أن  يدركون  ما  نادًرا  اللغة،  ثنايئ  قاموسا  األشخاص  يراجع  عندما 
األساس بيانا حول املعنى ولكنها قامئة مبعادالت الرتجمة، d. Louw )1985: 53, 54( تتمثل الحالة 
لغة  عنرص  الستبدال  معينة  سياقات  يف  استخدامها  ميكن  أنه  يف  هذه  الرتجمة  ملعادالت  الوظيفية 
املصدر. عندما ال يتم إعطاء السياقات املحددة التي ميكن فيها استخدام معادالت الرتجمة الستبدال 
الكلمة األساسية كجزء من املعالجة املعجمية، فمن الصعب أن يؤدي إنشاء التكافؤ الداليل إىل إنشاء 

التكافؤ التواصيل.
الرتجمة  معادالت  اختيار  أي  للرتجمة،  املكافئ  والنموذج  املدخل  كلمة  بني  تكافؤ  توجد عالقة 
اللغة،  ثنايئ  قاموس  ملؤلف  األول  الهدف  هي  الرتجمة  معادالت  باعتبارأن  املادة  تلك  يف  املقدمة 
ويتضمن تنسيًقا دالليًا بني املفردة من لغة املصدر ومنوذج الرتجمة املكافئ لها. لسوء الحظ ، غالبًا 
اللغة  عنارص  من  عدد  رسد  مجرد  مع  التكافؤ  عملية  لضامن  محاوالتهم  املعاجم  مؤلفو  يقيد  ما 
العنارص متثل القيمة الداللية وتخلق عالقة التكافؤ الداليل، إال  املستهدفة. عىل الرغم من أن هذه 
أن مستخدم القاموس ال يتلقى أي مساعدة يف اختيار املعادل الصحيح لسياق معني. هذا النقص يف 
املعلومات اإلضافية يعيق إمكانية الوصول إىل التكافؤ التواصيل ؛ األولوية األوىل ملؤلف املعاجم أن 

 ) 2013 gemA mármol( .يحقق شكل التكافؤ املطلوب أو الذي يجب أن يكون
إن وجود أنواع مختلفة من العالقات املتكافئة يضيف إىل مشاكل مستخدم القاموس يف محاوالته 
الستخدام قاموس ثنايئ اللغة كأداة لغوية وظيفية. فعندما يكون التطابق عالقة مكافئة ، فهناك عالقة 
متساوية بني لغة املصدر ولغة الهدف. يف مثل هذه املادة، يشري التكافؤ الداليل عموما إىل التكافؤ 
التواصيل. يف حالة وجود عالقة تباعد ، هناك عالقة واحد إىل أكرث بني لغة املصدر واللغة الهدف. 
يف هذه الحالة يجب عىل مؤلف املعاجم أن مييز بني االختالف املعجمي والداليل، ويجب أن يكون 
لهذا التمييز تأثرياً عىل التمثيل الهيكيل والبنيوي، d. Gouws )1989: 167(. فاالختالف املعجمي هو 
العالقة املكافئة بني كلمة املصدرومنوذج الرتجمة املكافئ أو قسم فرعي من هذا النموذج ، حيث 
يكون جميع أعضاء النموذج مرتادفات. يلعب االختالف الداليل دورا عندما ال يكون أعضاء النموذج 
مرتادفات ألن كلمة املصدر عبارة عن عنرص معجمي متعدد املعاين وهناك حاجة إىل معادالت ترجمة 
مختلفة لتمثيل مختلف الحواس املتعددة يف املدخل. غالبًا ما يحدث كال النوعني من االختالف يف 
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مادة واحدة. ففي قاموس رسگول ثنايئ اللغة عريب – كردي ، يتم تقديم منوذج الرتجمة التايل يف مادة 
العنرص املعجمي )إمتام( متعدد املعاين يف الجانب الكردي، وهي عىل الشكل التايل الوارد يف املعجم: 

 
عىل الرغم من أن معادالت الرتجمة عديدة إال أن بعضها كيل والبعض األخر هي مرادفات جزئية 
فقط، إال أنه ميكن استخدامها الستبدال العنرص املعجمي )أمتام( يف نفس السياق ألنها متثل إحساسا 
واحدا متعدد املعاين لهذا العنرص املعجمي. توجد عالقة اختالف معجمي بنيوي بني العنرص املعجمي 

وبعض األشكال اللغوية املستهدفة. عنارص لغة الهدف. 
وفًقا لـ ZOfgen )1991: 2889(( ، فإن استخدام قاموس مرتب أبجديا يفرتض مسبقا حالة اتصال 
معينة، ويتطلب مهارة يف التعرف عىل أوجه القصور املعجمية باإلضافة إىل القدرة عىل إيجاد منوذج 
مرجعي لها. تنشأ إحدى املشكالت الرئيسية ملستخدم القاموس ثنايئ اللغة يف املواد ذات االختالف 
كعالقة مكافئة. لضامن التكافؤ التواصيل، يجب أن تستوعب مادة القاموس إدخاالت إضافية لدعم 

املعلومات الداللية املحددة. 

٦.معاييرقواميسثنائيةاللغة
عند االستفادة من نتائج البحث املعجمي التي تم إجراؤها يف العقدين املاضيني، ميكن ملصممي 
 .Kromann et al  املعاجم تطبيق عدد من املعايري املصاغة جيًدا لتحسني جودة قواميسهم. كرومان
)1991: 2713(  يجادل بشكل مقنع لصالح ثالثة معايري قابلة للتطبيق يف تقييم وتجميع القواميس 
 the linguistic aspect والجانب اللغوي ، ,the user aspect ، ثنائية اللغة، وهي: جانب املستخدم
مجموعة  تحديد  عىل  املستخدم  جانب  يركز   .)the empirical aspect( التجريبي  والجانب   ،
مستهدفة محددة وعىل االحتياجات املعجمية املميزة لهذه املجموعة. ويتضمن الجانب التجريبي 
إنشاء قواعد البيانات ذات الصلة وجمع املواد، يف حني أن الجانب اللغوي يتطلب نهًجا منهجيًا من 
مؤلف املعاجم يف معالجة العالقات املتكافئة بني الحقول املعجمية للمصدر واللغة الهدف ولكن 
أيًضا يف معالجة الرتكيبات األخرى syntagmatic والعالقات النموذجية paradigmatic املوجودة 
بني هذه الحقول. قد ال يتم عزل كل من الجوانب التجريبية واللغوية عن إطار العمل الذي حدده 

جانب املستخدم.  
يعلق )Kromann et al. 1991( أهمية جانب املستخدم عىل أن يتامىش مع أحد حقول البحث 
السائدة يف صناعة املعجم يف الوقت الحارض، أي استخدام القاموس والرتكيز عىل مستخدم القاموس 
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 and )1989( 1989a KUhn(؛ و)1989 Hartmann(واحتياجاته ومهاراته املرجعية، يعترب كل من
تحليل  أن  يفرتض   )103  :1989( هارمتان  أن  لدرجة  جًدا  مهاًم  املستخدم  موقع   .)1994  ZOfgen
احتياجات املستخدمني يجب أن يسبق تصميم القاموس. هذا يعني أن تصميم القاموس من حيث 
كل من بنيته الكلية والجزئية يجب أن يتم تحديده بشكل مشرتك من خالل االحتياجات واملهارات 
القاموس،  تصميم  تأثريا شامال عىل  املستخدم  ملنظور  يكون  أن  املعني. ميكن  للمستخدم  املرجعية 
وميكنه تغيري حالته النمطية املقرتحة. يف تلبية احتياجات املستخدم املستهدف املحدد جيًدا، قد يجد 
مؤلف املعاجم أنه من الرضوري االنحراف عن املعايري التقليدية ألنواع معينة من القواميس. وقد 
يؤدي االلتزام مبتطلبات منظور املستخدم إىل إعادة تقييم التصنيفات النمطية املوجودة وإىل متايز 

) 2013 gemA mármol( .وظيفي أكرث دقة ضمن هذه الفئات
لقد لفت اللغويون يف مجال دالالت املعجم االنتباه إىل وجود ثغرات معجمية ، د. لرير )1974( 
وليونز )1977(. الفجوات املعجمية خاص بلغة معينة وهذا يطرح مشاكل ملؤلف املعاجم الذي يقوم 
بتجميع قاموس ثنايئ اللغة. يحدد Dagut )1981( أنواًعا مختلفة من الفجوات الداللية يف نقل نص 

من لغة إىل أخرى.

٧.معالجةالفجوةالمعجميةفيلغةالهدف
لقد لفت اللغويون يف مجال دالالت املعجم االنتباه إىل وجود ثغرات معجمية ، د. لرير )1974( 
الذي  املعاجم  ملؤلف  مشاكل  يطرح  وهذا  معينة  بلغة  خاص  املعجمية  الفجوات   .)1977( وليونز 
يقوم بتجميع قاموس ثنايئ اللغة. يحدد Dagut )1981( أنواًعا مختلفة من الفجوات الداللية يف نقل 
نص من لغة إىل أخرى. ال بد من التميز بني الفجوات الحاصلة بسبب العوامل اللغوية والفجوات 
الناتجة عن العوامل اللغوية اإلضافية. هذين تسمى بالفئات الخاصة بالفجوات اللغوية واملرجعية 

عىل التوايل.
توجد فجوة لغوية حيث يكون املتحدثون باللغتني عىل دراية بيشء معني ولكن عندما ال تحتوي 
لغة واحدة عىل كلمة تشري إىل اليشء، يف حني أن اللغة األخرى تحتوي عىل مثل هذه الكلمة. ميكن 
 B له معادل ترجمة يف اللغة A افرتاض وجود فجوة مرجعية حيث ال يوجد عنرص معجم من اللغة
ألن املتحدثني يف اللغة B ال يعرفون إحالة العنرص املعجمي من اللغة A. لتحقيق التكافؤ التواصيل، 
اللغوية  الفجوات  الفجوة، والتمييز بني  لتفادي  يجب عىل مؤلف املعاجم تحديد املعجم املحتمل 

واملرجعية.
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يحدد هذا التمييز مدى املعلومات اإلضافية الالزمة للنقل األمثل للمعلومات الداللية والرباغامتية. 
تجرب الفجوات املعجمية يف لغة الهدف لقاموس ثنايئ اللغة مؤلف املعاجم عىل استخدام مفردات 
أكرث تفصيال. تقدم الفجوات اللغوية مشاكل أقل خطورة ملؤلف املعاجم ألن متحديث اللغة مع هذه 
الفجوات عىل دراية باملوضوع الذي قد تشري إليه الكلمة غري املوجودة. غالبًا ما يتم استخدام كلمة 
النقل الصحيح ملعنى مادة املصدر ، ميكن ملؤلفي املعاجم تقديم  مستعارة كمكافئ بديل. لضامن 

 2013 gemA mármol((.البديل من خالل تضمني وصف موجز

٩.نتائجالبحث
من خالل بحثنا يف أهمية املعاجم ثنائية اللغة توصلنا إىل نتائج مختلفة وعديدة نذكر منها عىل 
سبيل املثال: -  املعاجم ثنائية اللغة هي معاجم تحتوي عىل أهمية كبرية، فبفضلها يتمكن كل شخص 
حتى وإن كان ذو تعليم محدد من تعلم لغة األخر وفهم ثقافته وإدراك عادات وتقاليد مختلف 
شعوب العامل.  كام تعد املعاجم ثنائية اللغة ركيزة أساسية يعتمد عليها كل فرد يف مختلف أطوار 

التعليم سواء كان ذلك يف االبتدايئ أو الثانوي أو الجامعي وحتى األساتذة يف الجامعة.
املجاالت سواء  الكلامت ويف مختلف  من  له  يحتوي عىل عدد ال حرص  اللغة  ثنايئ  املعجم 
كانت، طبية، فلسفية، علمية، أدبية، لهذا حظي بإقبال كبري من قبل مقتنيه، كام انه يوسع دائرة 
االنغالق  التطور واالرتقاء واإلبتعاد عن  األفكار والخربات ويساعد عىل  الحوار واملعرفة وتبادل 
الفكري. - يساعد املرتجم يف ترجمة نص أديب أو علمي، فلسفي، ديني، إىل اللغة التي يريد بكل 

سهولة ويرس.
من خالل بحثنا يف أهمية املعاجم ثنائية اللغة توصلنا إىل نتائج مختلفة وعديدة نذكر منها عىل 
سبيل املثال: - املعاجم ثنائية اللغة هي معاجم تحتوي عىل أهمية كبرية فبفضلها يتمكن كل شخص 
حتى وإن كان ذو تعليم محدد من تعلم لغة األخر وفهم ثقافته وإدراك عادات وتقاليد مختلف 
شعوب العامل. - كام تعد املعاجم ثنائية اللغة ركيزة أساسية يعتمد عليها كل فرد يف مختلف أطوار 

التعليم سواء كان ذلك يف االبتدايئ أو الثانوي أو الجامعي وحتى األساتذة يف الجامعة.
املعجم ثنايئ اللغة يحتوي عىل عدد ال حرص له من الكلامت ويف مختلف املجاالت سواء كانت، 
طبية، فلسفية، علمية، أدبية، لهذا حظي بإقبال كبري من قبل مقتنيه، كام انه يوسع دائرة الحوار 
الفكري. -  االنغالق  التطور واالرتقاء واإلبتعاد عن  األفكار والخربات ويساعد عىل  واملعرفة وتبادل 

يساعد املرتجم يف ترجمة نص أديب أو علمي، فلسفي، ديني، إىل اللغة التي يريد بكل سهولة ويرس.
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 لقد كان للشاعر الكردي أحمد خاين السبق إىل وضع معجم ثنايئ اللغة نوبهارا بجووكان )عريب 
– كردي( بهدف تعليم تالميذ الكرد العربية

١٠.المخزونالمعجمي
الكردية لغة راقية ومتطورة ولديها مخزون معجمي كبري إن توحدت وجمعت يف  اللغة  تعترب 
إطار معجم موحد يتكفل بهذه املهمة مجموعة من األكادمييني والخرباء وفق تخطيط لغوي وسياسة 
لغوية صائبة ألن هكذا قاموس يحتاج إىل جهود كبرية يف جمع مفرداتها املسجونة  ضمن لهجاتها 
الرثاء  تظهر  عندئٍذ  وغريها،  والكلهورية  والفيلية،  والكورانية،  والسورانية،  الكورمانجية،  الجغرافية: 
فاللغة  املوحد.  القومي  باملعجم  تسميتها  وميكن  الكرد،  جغرافية  كامل  لتغطي  الكردي  املعجمي 
الكردية كناطقيها الزالت مشتتة تنمو يف حالة عزلة مفروضة رغم أنها لغة غنية من حيث األلفاظ 
ونالحظ ذلك يف اللهجات الجغرافية املختلفة للمجتمعات الكردية ونظرا للظروف السياسية فٌرضت 
حالة الحظر عىل اللهجة الكورمانجية قراءة وكتابة إال أن ظروف اللهجة السورانية مل تشاهد حالة 
الحظر هذه، بل ازدهرت وتطورت خالل فرتة زمنية تزيد عن قرن كامل من الزمن حيث كانت اللهجة 
السورانية لغة التعليم الرسمي يف املدارس الحكومية للمراحل الدراسية الثالث )اإلبتدائية من عام 
آذار 1970 وصدور  بيان 11  والثانوية من عام 1970حتى األن( وخاصة بعد  1920(  )واإلعدادية 
مرسوم الحكم الذايت للمنطقة الكردية، واستمرت اللغة الكردية السورانية باإلزدهار من خالل وسائل 
عدة: كاإلعالم والراديو والصحافة واألدب ودور النرش والطباعة واإلدارة واملعامالت الرسمية، باإلضافة 
إىل تأسيس املجمع العلمي الكردي عام 1970 يف بغداد، وتأسيس جمعية الثقافة الكردية إىل جانب 
تدريس اللغة الكردية وآدابها يف جامعة بغداد منذ عام 1958. هذه الظروف السياسية واإلجتامعية 
والثقافية ولدت رشيحة مثقفة وكتاب وأدباء ولغويني من الطراز األول مثل املفكر مسعود محمد، 
نبذ،  جامل  كالدكاترة  أكادميني  ومجموعة  الخال،  ومحمد  سجادى،  وعالءالدين  روزبياين،  وجميل 
عبدالرحمن حاج معروف ووريا عمر أمني والدكتورة كردستان موكرياين، وباكيزة رفيق حلمي ونرسين 

فخري وعزالدين مصطفى رسول ومعروف خزندار و . . و و الخ.    
شهدت اقليم كردستان العراق يف العقود الثالثة األخرية حركة معجمية نشيطة نوعا وكامً أمثرت 
مجموعة كبرية من القواميس العامة والقواميس الخاصة باللهجتني الرئيسيتني: السورانية والبادينانية، 
عىل  ومنها  اللهجة  وثنايئ  اللغة،  ثنايئ  وقواميس  اللغة،  أحادي  قواميس  من  النوعني  عىل  وشملت 
سبيل املثال: قاموس دريا عريب-كردي، وقاموس كوردستانيكا، وقاموس صالح الدين انكليزي-عريب، 
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عبدالرحمن حاج  الدكتور  للمرحوم  ميديا  وفرهنگى  ورامى-سوراين،  فرهنگى هه  قاموس شارزور، 
كاوا،  وفرهنگى سبرييز،  كاىن كورمانجي-سوراين، وفرهنگى  معروف، وفرهنگى شيخاىن، وفرهنگى 
زانكو  وفرهنگى  شريين  وفرهنگى  ران،  رمانبه  فه  وفرهنگى  رزه،  هه  وفرهنگى  مايئ،   وفرهنگى 
املصطلحية  الخاصة  القواميس  من  أخرى  مجموعة  وكذلك  سبي,  كانيا  وفرهنگى  انكليزي-كوردي. 
مثل: فرهنگى زاراوه ى برتول، وفرهنگى زاراوه راگه ياندن، وفرهنگى زاراوه سايكولوجي، وفرهنگى 
زاراوه بزيشيك . . . علامً أن الحركة املعجمية الكردية يف اقليم كردستان بدأت يف النصف الثاين من 
القرن العرشين وتأسست عىل يد گيوى موكرياىن يف قاموسه األول فرهنگى رابه ر عريب-كردي عام 
1950 ومعجم كولكه زيرينه بخمس لغات كوردي-فاريس-عريب- فرنيس – انكليزين، ومعجم فرهنگى 
مهاباد كوردي-عريب 1961 هه ولري، وفرهنگى نوبه ره به رگى يه كه م عريب-كوردي 1986 بغدا، 
وفرهنگى نوبه ره  به رگى دوه م عريب- كوردي 1990 بغداد، وفرهنگى كوردستان كوردى-كوردي 
1999 بغداد، وبعد موكرياىن يأيت محمد الخال يف قاموس الخال بثالث اجزاء نرش يف فرتات متتالية. 

أما اللهجة الكورمانجية فهي األخرى بدأت تنشط من جديد يف مجال الصناعة املعجمية ويأيت 
ثم  عريب،  كوردي  الحميدية  الهدية  قاموسه  يف  عرش  التاسع  القرن  نهاية  يف  الخالدي  ضياءالدين 
قاموسه صالح  بعدهم صالح سعدالله يف  الكوراين، ومن  كوردو، ومحمد سيدو  وقناىت  جكرخوين، 
الدين )انكليزي-عريب( والبد من ذكر موىس عنرت يف قاموسه )كوردي – تريك( وكذلك طه املايئ )كردي-

القازي )عريب-كوردي(، وقاموس أخر )كوردي – عريب(، وقاموس سبرييز وغريهم.  عريب(، وقاموس 
وأيضاَ هناك قاموس )كوردي- كوردي( بالحروف االتينية صدر منه ثالثة أجزاء يٌنتظر صدور الجزء 
الرابع وقد يصل عدد صفاحاته إىل أربعة االف صفحة. وأخرياً ال بد من ذكر القاموس الطبي )عريب-

كوردي – انكليزي( للدكتور ضياء مال رجب صدر يف شهر نيسان لهذا العام 2022. 
واملفكر  للشاعر  بجوكان  نوبهارا  هو  كورمانجي  كوردي   – عريب  قاموس  أول  أن  بالذكر  وجدير 
النودهى عريب- أحمد  لـ  األحمدية  قاموس  يأيت  وبعده  الثامن عرش.  القرن  أحمد خاىن يف  الكردي 

كوردي سوراىن. 

١١.نحومعجميةمصطلحية
بعد هذا العرض املوجز يف الصناعة املعجمية الكردية، ميكن القول أن الجهود املبذولة يف صناعة 
املعاجم الكردية يف جميع لهجاتها ميكن أن تشكل األرضية الخصبة لبناء معجمية مصطلحية ترتقي 
وأدبية  وعلمية  وفلسفية  معرفية  بوظائف  وتقوم  موحدة  واحدة  لصيغة  وتؤسس  الكردية  باللغة 
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اللهجات  عديدة. ال شك أن هكذا عمل بحاجة إىل وضع سياسة لغوية ناجحة تستوعب مفردات 
الكردية وفق اسرتاتيجية قومية وفهم مشرتك عرب مؤمترات يحرضها خرباء اللغة ولجان علمية تعمل 
كل  بها  ويلتزم  العرص  مفاهيم  متثل  املوحد  املصطلح  وضع  مبادئ  وتضع  واعية  بذهنية  وتناقش 
اللهجات الكردية يف كل األجزاء. ومن الواضح أن كردستان العراق تعد املركز األسايس للقيام بهكذا 
نشاط عىل أن تؤسس لبناء مجمع لغوي كردي يشرتك فيه أكادمييني ولسانيني من اللهجات الكردية 
جميعها، تتسم بطابع التنوع اللهجوي الكردي. ال يحق لألطراف السياسية الكردية أن تفرض أجنداتها 
أو آرائها عىل لغويي الكرد، ميكن لها أن تساعد اقتصاديا عىل تهيئة وتوفري املناخ املالئم لهكذا مرشوع 

تعد قفزة نوعية يف تاريخ اللغة الكردية.    
      

١٢.دراسةتطبيقيةلمعجم)سهرگول(عربي-كردي
السورانية(.  )اللهجة  كوردى  عريب-  زردشت  أحمد  لألستاذ  رسگول  فرهنگى  أيدينا  بني  واآلن 
مخطوطاً تحت الطبع، وكنت قد كلفت من قبل هيئة رئاسة الجامعة أن أبدي رأيي يف هذا القاموس 
ابن  أنه  أدركت  املؤلف  ملقدمة  قراءيت  بعد  املقدمة.  هذه  كتابة  مني  ثم طلب  ومن  طبعه،  بغية 
الرصني واملنشور  الكوردي )حه مه بور( والذي تعرفت عليه من خالل اطالعي عىل بحثه  الكاتب 
يف مجلة )روشنبريى نوى( رمبا يف العدد 106 يف مثانينات القرن املايض، وكان البحث يتناول امللحمة 
. قاموس )سه ر گول( لألستاذ أحمد زردشت موجه إىل كل  الكردية دمدم ودور خاىن لب زيرين 
الفئات املشتغلة يف الرتجمة واالطالع عىل فروع املعرفة العربية، وهذا املعجم رضوري والزم لكل من 
ميارس الرتجمة سواء كان محرتفا أو باحثا أو أستاذ جامعة، كام انه رضوري لطلبة الرتجمة حيث يوفر 
بالدقة  القاموس  للكلمة املرتجمة ويتميز هذا  التقاط كلمة مناسبة  الوقت عندما يتعرس لهم  لهم 
اللغة  مفردات  من  هائل  كم  عرض  يف  الكبرية  بالرثوة  وكذلك  والرتتيب  التنظيم  وحسن  والوضوح 
الكردية إعتامداً عىل لهجاتها مثة مآخذ قد ال تقلل من أهمية النص املعجمي حيث اإلزدياد يف عدد 
املرادفات أو التعابري يف لغة الهدف )الكردي( إىل درجة أنك تلتقي مبفردات ال تفي باملعنى املطلوب، 
مع أن التعددية املعجمية سمة ايجابية ودليل الرثاء املفردايت للغة ولكن مثة حدود داللية لتعيني 
املكافئ ما يتناسب مع لغة املدخل، فاملفردة أو الرتكيب أو العبارة التي تبتعد كثريا عن وظيفتها 
الداللية تصبح حشواً تثقل كاهل املعجم وتسبب يف زيادة التضخم يف حجم القاموس دون جدوى. 
وكذلك ايراد األلفاظ املهجورة يف حقل لغة املصدر وهي العربية والتوسع يف املرتادفات املقابلة لها 

بالكردية برشح مسهب أحيانا لأللفاظ الصعبة، مثل الكلمة العربية )إرتفاق( و هاجع، و هائف
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هائف    نائوميد، تيشكاو، پرزبراۆ .
هائف    زۆر تينوو .

هاجر كۆچا،     دوركەوتەوە، لەئاوايي باريكرد، كۆچي كرد، وآليت بەجيهيشت .
هاجره )خط الزوال(     نيوەرۆ، بازنەي هييل ال چوون، پاش نيوەرۆ، تيني گەرما .

هاجري    باش، چاك، ناياب .
هاجري شاريي،    شارنشني، شارستاين .

هاجس     خوليا، ئەنديشە، ئەوشتەى كە بە برياديت .
هاجس     پشيۆ، شپرزە، شلەژاو .

هاجس     گومان، مەتريس .
هاجع       خامۆش وەكوو گركان .

هاجع       نوستوو، پالكەوتو، راكشاو .
فكلمة )هاجري( كلمة مهجورة والسيام بالداللة املذكورة يف الحقل الكردي. مالحظة أخرى وهي 
الجانب  الكردي هي صفات وهذا ما يؤثر يف صياغة  الحقل  بينام مرتادفاتها يف  أن )هاجس( اسم 

السينتاكيس للمفردة.
ومثة ميزة هامة وهي أنه أي املؤلف أورد فيه كامً من املصطلحات العلمية والفلسفية والطبية 

وغريها... تسهيال للفهم وتفاديا ألي غموض. 
بالعربية  كلمة  وكل  طبية...وغريها.  وفلسفية،  علمية  املصطلحات  عىل  القاموس  هذا  يحتوي 
تقابلها كلمة أو مجموعة من املرتادفات بالكردية إال أن املأخذ األخر أن القاموس ال يحتوي عىل أقوال 
مأثورة والعبارات الجارية عىل األلسنة واألقالم وجمل تبني كيفية استعامل املفردة رصفياً وتركيبياً مع 
أنه رجع إىل معاجم اللغة وانتقى منها كامً يف بالغ األهمية من األلفاظ الحية. عرض الكلامت العربية 
ثم جاء لكل كلمة مبا يقابلها يف الكردية سواء كانت كلمة واحدة أو كلامت مرتادفة ملعنى الكلمة 
العربية الواحدة لكنه مل يورد أمثلة مبا ميكن أن يطرأ من تغيري عىل بنية الكلمة ونطقها نتيجة لتطبيق 

قواعد الرصف عليها وما يقابل ذلك من الكردية من كلامت مامثلة، مثال:
من املالحظ أن املؤلف أحمد زردشت بذل جهداً كبرياً يف رصد كل كلمة وردت يف تراكيب متعددة 
ومتنوعة يختلف معنى كل كلمة منها يف تركيب عن معناها يف تركيب أخر، مثل كلمة )أبرت( ترد يف 

تراكيب وسيقات متعددة يف القاموس وهذه مسألة هامة يف فهم اللغة:
 إن قاموس )سه ر گول( كغريه من القواميس يتميز مبميزات وخصائص تجعله فريدا من نوعه 

وميكن أن نلخصها يف النقاط التالية: 



369 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )5( )رەزبەری-2٧22( )پاییزی-2022(

■ يوفر الوقت ملن يستشريه، ذلك الن هذا القاموس قد رعي يف تنظيمه ترتيب ألفاظه وتراكيبه 
املتنوعة ما من شانه أن يضع يد املسرتشد به يف الحني عىل الكلمة املطلوبة أو الرتكيب املطلوب. 

■ نظم بني دفتيه ثروة لغوية ضخمة غزيرة ومتنوعة من العربية والكردية، فعالوة عىل األلفاظ 
العادية توجد فيه ألفاظ حضارية ومصطلحات علمية تقنية وعبارات أدبية وأثرية، األمر الذي يجعل 

مقتنيه متطلعاً للغتني العربية والكردية وعىل دراية بأرسار الرتجمة كام يكسبه رصيدا لغويا هائال.
التي يحتويها القاموس تصقل أسلوب املرتجم وتجعله قادرا  ■ مامرسة املادة اللغوية الضخمة 

من  وخلوها  وسالمتها  الرتجمة  دقة  إىل  يؤدي  مام  وأحكام  بدقة  املعاين  عىل  األلفاظ  ضبط  عىل 
الغموض واإلبهام والتزويد عىل النص أو اإلخالل مبضمونه. 

املناسبة  بالكلمة  ودراية  خربة  تكسبه  كام  الفورية  الرتجمة  يف  قدرة  املرتجم  مادة  تكسب   ■
للمعنى املناسب للموقع املناسب. 

■ وأخريا يهيئ هذا القاموس املرتجم للمساهمة يف ترجمة روائع أدب أمته ومناهج فكرها إىل 

الفرنسية وكذا ترجمة ما تحتاجه أمته من علوم وتكنولوجيا إىل العربية وبذلك فقط ميكن أن يكون 
الثقايف حقيقيا يرتكز عىل قاعدة األخذ والعطاء كام تدل عليه كلمة »التبادل« فان املنهج  التبادل 
الشاق الذي اتبعه املؤلف يف إعداده »بقاموس )سه ر گول(« قد أىت أكله وأصبح يف متناول أيدي 

الطلبة.
■ ترتيب مادة املعجم: اعتمد مؤلف القاموس يف ترتيبه عىل الرتتيب الهجايئ العريب ففيه رشح 
فكانت  األول  حرفها  باختالف  الكلامت  اختلفت  إذ  الكردية  باللغة  العربية  املصطلحات  ملختلف 
باللغة  يقابلها  وما  الكردية  اللغة  يف  باأللف  تبدى  التي  الكلامت  كل  اإللف ورشح  بحرف  البداية 
الكردية ثم حرف الباء ورشح الكلامت التي تبدأ بالباء ثم حرف التاء والثاء والجيم والحاء وصوالً إىل 
الحرف األخري يف الرتتيب الهجايئ العريب وهو حرف الياء فمن الكلامت العربية التي يقابلها مقابل 
واحد باللغة الكردية ومن الكلامت العربية ما يقابلها مقابالن أو أكرث يف اللغة الكردية وذلك لرشح 
أكرث وفهم أكرث، فنبدأ بإعطاء أمثلة عىل املقابل الواحد ثم ما يقابلها مقابالن أو أكرث يف اللغة العربية.

ويف الختام أريد أن أؤكد عىل أن الجهود الفردية املبذولة يف العمل املعجمي هامة ورضورية يف 
املراحل األوىل من الحياة املدنية والعلمية وتشكل األرضية املتينة لإلنطالق منها إىل عمل جامعي 
مؤسسايت يستند إىل الخرباء واألكادمييني واملعجميني بهدف تأليف قواميس عامة وقواميس متخصصة 
باعتامد  الكردية  اللهجات  كافة  من  املفردايت  الكم  وتوحد  وتنظم  تجمع  العلمية،  بالحقول  خاصة 
حيث  الكردية  الثقافية  الحالة  تغطي  معارصة  وفرنسية  انكليزية  بقواميس  شبيه  علمية  منهجية 



زمان و زار370

ثنائية  قواميس  إىل  نحتاج  السبب  لهذا  والفارسية.  والرتكية  كالعربية  السائدة  بالثقافات  اإلحتكاك 
اللغة )كردي- عريب(، )كردي- فاريس(، )كردي- تريك( وبالعكس. إىل جانب قواميس )كردية – كردية(، 
عىل  يساعد  ما  اللهجوي  الدمج  إىل  الوصول  بهدف  اللهجات  متعددة  أو  اللهجة  ثنائية  وقواميس 

تحقيق اللغة الكردية املوحدة.
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تعد أنشودة األلهة نيكال الخورية الكردية  1400 ق.م أي قبل أكرث من 3400 
عام أول أغنية يف التاريخ وقد كتبت باللغة الخورية , وحروفها املسامرية عىل  رقيم 
طوله سبع انشات ونصف وعرضه ثالث انشات وقد اكتشفت يف قرص أوغاريت عىل 
الساحل السوري التي كانت أوغاريت حينها تابعة للحكم الخوري وسميت  النوطة 

بالبيت الخوري
ال  أملها وحزنها كونها  نيكال وتعرب عن  االلهة  ترنيمة  متجد  عبارة عن  األغنية 
تنجب األطفال وتبتهل إىل زوجها إله القمر ليك  مينحها طفل ,كام أن بعض املصادر 
تقول بأن شابة  ال تنجب األطفال هي التي تبتهل إىل اإللهة نيكال ليك متنحها نعمة 

االنجاب .

كلماتاألنشودة:
سأرمي تحت قدمي الحق خاتم رصاص

سوف أتطهر وأتغري من الخطيئة
مل تعد الذنوب تغطيها وال داع أكرث لتغيريها

قلبي مطمنئ بعدما أوفيت نذري سوف تعزين موالي
ستجعلني عزيزاً عىل قلبها

فنذري سيغطي ذنويب وسيحل زيت السمسم تعويضا ً لدي
من سيادتك اسمح ليي أنك تجعلني العاقر خصيبة والحبوب تعلو ازدياداً

أنها الزوجة التي ستحمل األطفال إىل أبيهم 
هي التي حتى هذه اللحظة مل تعط أطفاالً تحملهم.

تم العثور عىل اللوحة يف الخمسينيات من هذا القرن وقد نرشها اآلثاري اميانويل الروتيش بني 
عامي 1955-1986م يف كتابه عن اآلثار 

فكرموزالنوطةوانتشارلحنها:
متكنت الدكتورة آن  درافكورن كيلمر من جامعة كاليفورنيا االمريكية عام 1972م من فك رموز 

النوطة واكتشفت بأنها من األغاين املشهورة باسم األغاين الخورية )الحورية(.
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إنها  وقال  أحرفها  قارن  1927-2033م حيث  فيتايل  غريغوري  راؤؤل  العامل  قراءتها  لقد جدد 
اللحن بواسطة قيثارة وسجلت باسم أصوات من الصمت  ال كنعانية وال فينيقية لقد تم تطبيق 
حيث أن مدة اللحن ثالث دقائق وقد تم اصدار تسجيلني له : األول عزفته الفرنسية ترييز مدنلو 
عىل البيانو والثاين عزفه املوسيقي السوري أسعد آغا القلعة عىل آلة السنتور وثد تم تقدميها عىل 

املسارح العاملية من قبل املوسيقي السوري مالك جنديل باسم أصداء من أوعاريت.

النوطةواللحنالكردي:
لقد أتفق الباحثون عىل أن اللحن شبيه مبقام الكرد املعروف يف السلم املوسيقي لدى املوسيقي 
الكردي الكبري زرياب الذي بحث  يف املوسيقا وفق خصوصية النمط املوسيقا الكردية وقد وضع لها 
السلم املوسيقي ولوجود ألوان عديدة يف النغم املوسيقي الكردي أطلق عىل العديد من درجات 
السلم املوسيقي اسم كرد منها حجاز كرد,بيات كرد ,محري كرد,آرس كرد ونهاوند كرد  وقد أنترش هذا 
اللحن الكردي يف الدولة العباسية وفيام بعد يف الدولة العثامنية التي كان بالطها مكتظ باملغنيني 
واملوسيقيني الكرد وقد أزدادت شهرة هذا اللحن الكردي بعد أن انطلق من مسقط رأسه يف مدينة 
نهاوند الكردية الواقعة يف رشق كردستان وقد سمي هذا اللحن باسم كرد ألن الكرد أبدعوه وفق 
منطهم املوسيقي الخاص .هذا اللحن الذي تم به  ومازال لحن مئات بل أالف من األغاين الكردية  
وكذلك األغاين االسبانية ,الرتكية,العربية والفارسية .وأن الكردي أو أي عارف باملوسيقا الكردية  إذا 
أستمع إىل لحن  هذه النوطة التاريخية الخورية  وبالرغم من مرور أكرث من 3400 عام عليه, يشعر 

فيه بروح اللحن الكردي الحايل وكأنه يستمع إىل املوسيقا الكردية  الرومانسية الحالية .

أهميةهذهالنوطة:
التدوين  سبقت  ,إذ  العامل  يف  املوسيقي  اللحن  ظهور  تاريخ  من  الكردية  النوطة  هذه  غريت 
املوسيقي للعامل فيثاغورث وقد غريت من املفهوم القائل بأن أقدم قطعة موسيقية يف التاريخ تعود 

إىل الشاعر األغريقي يوربيدس .
اليونانية  املوسيقا  عىل  عام  بشكل  الخورية  واملوسيقا  خاص  بشكل  النوطة  هذه  أثرت   لقد 
واألرامية واألوغاريتية وقد أخذوا منها سلمهم املوسيقي . كام أن الخوريني أول من أدخلوا مثل 
هذه األناشيد الدينية يف املعابد ومازالت هذه النوطة تستعمل يف القداس الكنيس لدى إخواننا 

الرسيان األرثوذكس.
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الدور  قدم  أخر عىل  النوطة زخامً  تعطي هذه  التاريخ  الكرد ودورهم يف  ملكانة  بالنسبة  أما 
الحضاري ألجداد الكرد بشكل عام وتعلقه وحبه للموسيقا بشكل كبري.إذ يتفق معظم لباحثني عىل 
أن املوسيقا كانت لها شعبية كبرية يف الدولة الخورية وهذا ما نشهده نحن الكرد حالياُ كام هو 

عرب التاريخ من شغف الكرد باملوسيقا ,مبختلف ألوانها وتأثر شعوب املنطقة بها واقتباسهم منها.

الخوريون)الحوريون-الهوريون(:
يف الختام : الشك أن الخوريني هم  من أجداد الكرد ولقد ظهروا يف كردستان عامة أكرث من 3000 
ق.م ويف روزافا وسوريا بشكل خاص ,حيث كانت عاصمتهم أوركيش يف كرى موزان بالقرب من 
عامودا عام 2500 ق.م -ولكن المجال هنا للحديث عن ذلك – لهذا  سأكتفي  فقط بقول الباحث 
األملاين جرنوت فيلهلم الذي يقول يف كتابه الذي يحمل عنوان  الحوريون – تاريخهم وحضارتهم 
: أن أصل اسم الحوري هو خردي . لذا أقول أن هذا االسم لقد حافظ عىل وجوده وبصيغته تلك 
ألكرث من خمسة أالف عام مع تغري طفيف يف حرف الخاء الذي كثرياً ما يستبدل يف اللغة الكردية 

وكذلك اآلرية بحرف الكاف مثلام هو يف اسم ميخائيل وميكائيل وغريه.

المراجع:
كتاب موطن الشمس – الجزء األول أ.عبدالله قرمان.
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مارسيل دوشيسن غيلمني – بشأن إعادة املوسيقا الخورية
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آنون – أقدم أغنية يف التاريخ

ريتشلرد دمربيل – آثار علم املوسيقا
صحيقة روناهي االلكرتونية – 25 يوليو 2019م

مارغريت يوين – مدينة أوغاريت. 
مقالة لألستاذ مهدي كاكايئ عىل صفحته االلكرتونية بعنوان املوسيقار الكردستاين العاملي زرياب 

عريب BBC NEWSمقالة بعنوان :سوريا قدمت أول أغنية عرفها التاريخ للصحفيتني ليىل موالنا وليزي بورت 
18-5-2018 الصفحة االلكرتونية.


