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 ..ى دنیادا روازه م ده رده به زمانى كوردى له
 

  كانیدا شكۆى خۆى پاراستووه م دوژمنه رده به له  دان ساڵه بووبێ سه زیرى هه ت و وه زاره ى وه وه بێ ئه به

 
 جەبار جەمال غەریب

 
 (١) 

 
 توانااى  كاه تێاك زاره وه زانساتیى ى لیژناه ئایا ؟ وه ترسییه مه  بخاته كوردى زمانى نووسى چاره توانێ ده زیرێك وه ئایا

 فى لساه فه تێڕوانینێێاى بوونى ناه ئایا رگا؟ رده به  نه بخه كوردى زمانى توانن ده بێت، نیشتاین ئه هاوشانى زانستییان
  لااه هاای   لااه ؟ یااه وه كوردییه زمااانى ى هپشتگوێخسااتن و ئااه پشاات له تاادا حێوومه ى رنامااه به  لااه نیشااتمانى زمااانى بااۆ
 و ت تایبااه رێێااارى پێاادانى ره په بااۆ ، هاااتووه ناااوى كااوردی زمااانى رگیز هااه كوردسااتاندا تى حێوومااه كانى رنامااه به

  كاه زمانه  كاه  یاه وه ئه ى كاه هۆیه نانووساێ كاوردى زماانى  باه یاسااكانى مان رله په  كه ؟ كردووه رخان ته كیان یه بودجه
 ر هاه  كاه دایاك خاودى ك روه هاه دایك، زمانى ئایا ؟ ئیفلیجه و ت قه سه كان ره یاسادانه زمانى یان  واوه ناته و ناكامڵ

 ى كاه زمانه كاورد ئینساانى ڕاسات به ئایا ؟ باشه  زبڵخانه ناو بۆ و  بانه ره عه ر سه بۆ ویش ئه!  چێشتلێنانه و تبخ مه بۆ
 زمااان  بااه گرنگیاادان ئایااا زانااێ؟ ده خااۆى رى كارێێتااه  لااه شااێك به  بااه كااوردى زمااانى هاااوواڵتى ؟ گرنگااه  الوه بااه خااۆى
 كارێ ده كاوردى زماانى  لاه ى رگرییاه به و ئاه ؟ نیشاتمانییه ڵوێستێێى هه یان  یه هه  وه ڕۆشنبیرییه ئاستى  به ندى یوه په

 باۆ گرنا  وا پرسێێى چاو له ؟ نده به  وه یانه كه زمانه  به دڵیان ئێستا تا  سانێێه كه ویستى یان  تییه ڕواڵه نمایشێێى
 و پساپۆڕ و زا شااره چاۆن ، كاراوه دایاك زماانى  له پارێزگارى و  وه مانه بۆ شۆڕش ر گه ئه بوو؟ م كه  نده وه ئه ژمارەیان

 ئایااا بااڕوانن؟  كااه زمانه  لااه سااووك ئاااوا ن كااه ده ت جورئااه یە شۆڕشااه و ئااه(  تااه زاره وه  ساات به مه! )بااااڵى زنانایااانى
 زانێۆكاندا؟ واوى ته  له  یه هه  وه فێربوونه و زانستى ئاستى نزمیى  به ندیى یوه په كوردى زمانى گرنگیى ى وه مێردنه كه
 نیشاتمانى؟ زماانى ك وه كاورى زماانى  لاه  وه لێێۆڵیناه بۆ  بووه هه تى تایبه تێڕوانینێێى بااڵ خوێندنى تى زاره وه ئایا
 كانى شاااره واوى تااه  كه شۆڕشااگێڕه  ڵێااه خه زایى ناااڕه بااۆچى  كااردووه، ى كااه زمانه ى وه مانااه بااۆ شۆڕشااى كااورد ر گااه ئه

 و ئاه ؟ نووساراوه كاوردى زماانى  باه ى وه رئاه به له نیا تاه  كڕیاوه كتێبێێاى مڕۆ ئاه تا هاه كوردێاك های  ئایاا پۆشى؟ دانه
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 و لتوورى كو و بازرگانى و یاندن ڕاگه و زانستى بوارى  له  كوردیی زمانى كانى جومگه رتاپاى سه  چییه  ردانییه پاشاگه
 ؟ وه گرتووەته ییدا وه ته نه
 

 هااۆى  بااووه و وروژاناادم ال ى وتاااره  ڵااه كۆمه و ئااه نووسااینى ى بیرۆكااه بااااڵ خوێناادنى تااى زاره وه ى كااه بڕیاره  ڕاسااته
 دا وه لاه  وتاراناه و ئاه وێ ناماه مان اڵم باه ، دیێه تى بابه ندێ هه دواخستنى و  وه ره سه ى پرسیارانه و ئه بوونى كه ڵه كه

  له وێت مه ده ڵێوو به بااڵ، خوێندنى تى زاره وه ى ئامێزه گاڵته  ڵوێسته هه ئەو بۆ بێت اڵم وه نیا ته  كه  وه مه بێه بچووك
 و ئاه ش وه لاه  جگاه.  هااتووه كوردیادا زماانى ر ساه به كاورددا اڵتى ساه ده ژێر لاه  كاه  وه بێۆڵماه  ڕشیانه چاره و ئه موو هه

 مى سااته  لااه كااوردى زمااانى رزگاااركردنى بااۆ كیش رێگایااه نااد چه ، زمانااه و ئااه خسااتنى ژێرپااێ هااۆى  بوونااه ى شااوێنانه
 .روو  مه بخه كانى ره كارهێنه به حمیى ڕه بێ و كان ته زاره وه
 

 پااێ ى قسااه جیهاناادا رى رانسااه سه  لااه زمااان 9977 ئێسااتا( Merriam Webster) كااانى ئاماره پێى بااه :زانیااارى
 ى ژمااره  وه، ئاه ر هاه ك ناه.  گۆڕاندایاه  لاه وام رده باه زمانێاك ر هاه كانى ره كارباه به یاان كان ره كه قسه ى ژماره. كرێ ده

 ساێ. وێت كاه رده ده دنیاا كانى زماناه ى ربااره ده  تاازه شاتى ڕۆژێاک موو هاه ى وه ئاه ر باه له گۆڕانن، شایانى كانیش زمانه
 نیا ته. ن كه ده پێ ى قسه ماون س كه زار هه  له متر كه  یه هه زمان ناوچووندان، له ترسیى مه  ل ئێستا كان زمانه شى به
 .ن كه ده پێ ى قسه وى زه ر سه دانیشتوانى ى نیوه  له زیاتر زمان 32
 

  وشااه ناا ، ده  لااه( communication)  ندییااه یوه په سیسااتمێێى: كااات ده زمااان ى پێناسااه  ساااده زۆر ئۆكساافۆردیش
 .هێنن ده كاری به ت تایبه واڵتێێى ڵێى خه  ندییه یوه په سیستمێێى یان. پێێدێت

 
 كارى باه كاورد ى زمانییاه  سیساتمه و ئاه.  نییاه تێادا كیمیاایى و رى ده رباه ده و خاوێن باسى  عریفانه ته و  پێناسه و ئه
 یااان بێااوژرێن سااا  دان سااه بااۆ س كااه ملێونااان  وشااه و ناا  ده ر سااه له كاارێ ده.  نییااه ساااكار و  ساااده  هێنااده هێنااێ ده

 وە باه ڕ بااوه كورد مڕۆى ئه ردارانى سه تا هه بااڵش، خوێندنى تا هه مەریێا، ئه و وروپا ئه ڵێى خه ك نه!  وه وسێنه بچه
 ناو لاه  بۆیاه كان زماناه تا وه ئاه. مڕۆ ئه  یشتووەته گه و  وه ته ماوه تا  ویستووه كى قوربانییه چ كوردى زمانى  كه ن ناكه
  بااڵكانى  خوێندنه. كانى زانستییه زگا ده كورد، رێ ئه.  وه بنه ده م كه ڕۆژ به ڕۆژ كانى ره پێێه قسه  چونێه چن، ده

  ؟ وه نه خه دوور مردن ترسیى مه  له یان كه زمانه تا  كردووه چییان
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 باۆ  نییاه تێك ئالیاه نیا تاه ،(self-expression) ربڕین خاۆده باۆ  نییه داتێك ئه نیا ته زمان : ى زۆر گرنگه وه ئه

 و تایى ره ساااه  ره هاااه  ركاااه ئه  لاااه  كێێاااه یه  وه ئاااه  ڕاساااته.  وه تاڵێردناااه خۆبه و كان پێویساااتییه  لاااه گوزارشاااتێردن
  ركاه ئه  لاه كێك یاه. نن الیاه مه هه زماان كانى ركاه ئه ، شانه ر سه له ترى وره گه زۆر ركى ئه زمان اڵم به كانى، تییه ڕه بنه
 میان، كاه یه ، یاه هه  وه خاڵاه دوو و به ىdند یوه په ش وه ئه(.  زمانه ى وه بیركردنه سیستمى) كانى گرنگه و ئاڵۆز  ره هه

 زانیارى بوونى هه و وشیارى ئاستى میان، دووه. كانى كارییه ورده  له  وه قووڵبوونه ئاستى و زمان كارهێنانى به تواناى
 بیاار زماناادا  لااه  ئێمااه.  یااه وه ره بیركه و ئااازاد و خۆ ربه سااه رێێى كارێێتااه زمااان. تى بابااه زایى شاااره و وە بیركردنااه و
  كه) كان راوێزه په  زمانه بۆ داهێنان ى كێشه ترین وره گه.  نییه ئارادا  له ك یه وه بیركردنه هی  زمان بێ به ، وه ینه كه ده

 ئینگلیازى زماانى  باه  یاه وه بیركردنه.  دیێاه زماانێێى  باه  نووساینه و زمانێك  به  یه وه بیركردنه( وان له  كێێه یه كوردى
  باه  كردنه قساه و( توركومانێاك باۆ) توركماانى  باه  یه وه بیركردنه  نموونه بۆ. كوردى زمانى  به  نووسینه بى ره عه یان

 و نادى یوه په  لاه باێ جۆرێاك(  ربڕیناه خۆده)  كاه زماان مى كاه یه ئاساتى باۆ ر گاه ئه  وه ئاه.  هو شاه وانه پێچه به و كوردى
 فێریاادا داهێنااانى مهێنانى رهااه به و نووسااین بااوارى  لااه اڵم بااه. ژیاندۆسااتى و كااان لتووره كو ڵبوونى تێێااه و جااوانى
 رگى ماه میاان دووه و زماان رگى ماه میان كاه یه رگ، ماه دوو شااهیدى  بینه ده  ئێمه دا ته حاڵه و له.  یه وێرانه و سات كاره

 .داهێنان
 

 !ند و په  وه بیرخستنه(.. ك یه ند نموونه چه)ى زمانى كوردى  كه مێژووییه  دیوه

 
 نووسیبێتى،( لوڕى) كوردى زمانى  به بووبێ س كه م كه یه شێ ده( 594.. 273، 279) (عوریان)دانى  مه تاهیرى هه بابه
 ڕاى ره ساه.  باووه خاۆى مى رده ساه زنى ماه عاارفێێى و  وره گاه كى سۆفییه ، ژیاوه ئێستا پێش سا  زار هه  له زیاتر واتا
 ویساتترین خۆشه و  بووه هاه كاوردى زماانى  باه ى متماناه دا مه رده ساه و له تاهیر بابه ، دیێه كانى زمانه  له زابوونى شاره
 كانى شایعره ئێساتا و  بووه ودا ئه ى متمانه ئاستى  له یش كه زمانه ، سپاردووه ى زمانه و به  بووه كانی شیعره  كه ى كۆرپه

 زمااانى  بااه تاهیر بابااه  ڕاسااته. ى كااه ره كارهێنه به  بیداتااه زمانێااك  یااه بڕوانامه ترین وره گااه ش وه ئااه.  پاراسااتووه بااۆ
 ، یاه هه یان وره گاه كى هایاه به كانیشاى فارسییه  شایعره بووبێ، هه شى دیێه مى رهه به شێ ده ، نووسیوه شیعرى فارسییش

  ڕاى رگیز هه من ، خۆمه ڕاى نیا ته ش مه ئه) تى كانییه كوردییه  شیعره ، تاقانه  كردووەته تاهیرى بابه ى وه ئه اڵم به
 (. نانووسم كادیمى ئه ى وه لێێۆڵینه و زانستى
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 نووساینى و ت حیێماه و كتێا  موو هاه ، بووه دایك له مڕۆ ئه  له ر به سا  259واتا ( 3999 - 3549) دى خانى حمه ئه
 و ئااه پێى بااه) ، بووه نااه كوردى بااه  وه دڵنیاییااه  بااه بااووبێ، تااوركى یااان فارسااى بى، ره عااه زمااانى  بااه شااێ ده  وكاتااه ئه
  بووه ناه قبووڵیاان ى وه ئاه تاوركیش باوون، تاورك باااڵ  ره هاه اڵتى ساه ده ،( بووه ست بااڵده دا كه ناوچه  له ى اڵته سه ده

  باه  كاه  بووه ناه  زانیارییاناه و باه ڕیشیان باوه و بوون نه كورد كان خشه به هاده شه و زانا و  المه عه.  بووه كوردى زمانى
 ، بووه هااه خااۆى فێاارى و  وه بیركرنااه و توانااا  بااه ڕى باااوه ى وه رئااه به له  بااوێره  شاااعیره و ئااه نووسااراون، كااورى زمااانى
  باه پرسیشاى.  نووسایوه كاوردى  باه كانى شیعره  بۆیه كوردیدا، زمانى ر سه به  بووه خۆیشى اڵتى سه ده و توانا زاى شاره
 بزانااێ سااووك  بااه  نااده وه ئه ى كااه زمانه بووە نااه بااااڵ تێێااى زاره وه هاای  نااا، یااان باادات پااێ ڕێگاااى  كردووه نااه س كااه
 :بوو هه هێز دوو  به ڕى باوه نیا ته و ئه. پێى نووسین نه یان نووسین  له بێا رپشێى سه
 
 ڕى بااوه ، دیێه كى یه وه نه بۆ  وه كه یه وه نه  له ت مانه ئه ى وه گواستنه بۆ كوردى زمانى هاتووى نه بن له هێزى میان، كه یه
 كاات م رده باه له و یپارێزت ده.  دیێه نێێى مه زه بۆ  وه گوازێته ده  وه منێێه زه  له كانى شیعره كوردى زمانى  كه بوو هه  وه به

 م هاه و پاراسات ى كاه زمانه م هاه ش یاه متمانه و ئاه بێ، هاه خاۆت ى كه زمانه  به ت متمانه  نده وه ئه  گرنگه. دانادا چۆك
 یى جاڵجاڵۆكاه هێزێێاى كان زینادووه  زماناه ك وه لماند ساه شاى وه ئه كاوردى زماانى. كارد ڕزگاار ماردن  لاه كانى شیعره

 ر هاه  لاه  كاه  یاه تاقانه دا وه لاه  جاڵجاڵۆكاه. ) وه كردناه خۆتازه كردن، شاه گه ، وه ماناه و گرتن رگه به بۆ  یه هه ى وره گه
  بڕواتاه وێ بیاه كدا یه ئاڕاساته ر هاه  باه ئاساانى به توانێ ده  كه ى مانایه و به ر نته سه.  ره نته سه وێ ئه ستێ بوه شوێنێ
 (. زیندووه زمانى كیى ره سه تى سیفه ش وه ئه پێشێ،

 
 پاااۆلێنێردنى و نااادى ریزبه كانى، شااایعره ى پلاااه یزاناااى ده بوو، هاااه خاااۆى ى راناااه داهێنه توانااااى  باااه ڕى بااااوه م، دووه
  لاه اڵت ساه ده زماانى میزاجى قبووڵێردنى. بنووسێ ست رده سه ى وه ته نه زمانى  به  كه  وه نابێته رز به  وه به كانى شیعره

 یزاناى ده ناساى، ده خاۆى كانى ره وهاه گه و ئاه. كوژێ ده یاڵى خه ڵێوو به ناكات، هاوكارى داهێنان تواناى كردنى شه گه
 .گیرێ ڵده هه تێیدا ى پێلێه قه و ڕۆ په و له ك نه ، یدایه كه ره وهه جه  له یان ى كه ته ماهییه  له ر وهه گه نرخى

 
  م كه یه و سلیمبوون ته م كه یه اڵت سه ده زمانى  به سلیمبوون ته ش، وه ره سه ى خاڵه دوو و ئه ڕاى ره سه م، كه یه :تێبینى
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 ن خااوه مااڵى، ن خااوه تاۆ دایێادا زماانى م رده به له.  ئازاده ى وه بیركردنه ى ئیراده ستدانى ده له و چبوون ملێه نزڵى مه
 سیاساى اڵتى ساه ده چ) اڵتدا ساه ده زماانى م رده باه له اڵم باه یاساشاێێنى، و ر یاساادانه و پاشا ندارى خاوه اڵتى، سه ده

  دایاه، كه زمانه بارى زه ژێر لاه تاۆ ى وه بیركردناه ى، ئیاراده بێ و چ ملێه میوانى، تۆ( بێت عریفى مه اڵتى سه ده چ بێ،
  یاه وه ئه تێار خزماه یاان میاوان و ماا  ن خااوه سێێى كه جیاوازیى. بێت تۆدا ى وه بیركردنه هێزى ژێر له  كه زمانه ك نه

 باشاتیرین  لاه و  دیااره شاوێنى تێار خزماه اڵم باه ڵاێ، ده  وه ئه بوێ چى نیشێ، داده وێ له وێ بیه كوێدا له ما  ن خاوه
 .ژیانى سنوورى  بێته ده ش وه ئه كرێ، ده دیارى بۆ شوێنى میوان تیشدا حاڵه
. ش كاه زمانه ى وه بیركردناه سیساتمى  باه  سالیمبوونه ته ڵێوو به ، نییه  كه زمانه سیستمى  به نیا ته سلیمبوون ته م، دووه
 ئاكاااریى و ئااابوورى و تى اڵیااه كۆمه  ندییااه یوه په مى رهااه به  كااه  كااه زمانه ى وه بیركردنااه تى ئالییااه بااۆ  چێردنااه ملێه
 .تى خۆیه ى كه ڵگه كۆمه
 كى یاه وه نه كاتێاك تاۆ واتاا. خشان ببه  كه زمانه  به داهێنانیان و مهێنان رهه به تواناى بێ ده كانیش ره كاربه به م، سێیه
 و ئاه  یاه ده ده خاۆت ى یاه وه نه و ئاه كانى فێرییه توانا موو هه واتا ڕادێنى(  دیێه)، زمانێێى كارهێنانى به ر سه له خۆت
 . دیێه كى یه كایه تێردنى خزمه بۆ خۆت كانى مرۆڤییه توانا  له  ڵگرتنه ستهه ده واتا.  زمانه

 وە جێگاره  بێتاه ده ڵێوو باه ر، تیده یارمه و هاوكار  نابێته  دیێه زمانێێى هی  بێ نه دایێدا زمانى رى سێبه  له م، چواره
 . ر داگیرگه و
 
  جگاه(  دیێاه) كانى زمانه  به دنیا، سامانى و اڵت سه ده و خشیش به و قام مه پێناو له ى كوردانه و ئه و ڕى تێپه ن مه زه
 ك وه تادا حاڵه باشاترین  لاه نیشات، لاێ تۆزیاان وان ئاه كانى كتێبخاناه ناو لاه و  وه بیرچوونه له نووسییان، كوردى  له

  باه  كاه  نییاه  راناه داهێنه  كاورده و لاه  ساته به مه دا لێاره)  وه مانه دا دیێه كانى وه ته نه ى كتێبخانه  له ئێسێگران میوانى
 بێ باه كاران، ش بێباه دایاك زماانى تى نیعماه  لاه و فێرباوون سات رده سه كانى وه ته نه زمانى نیا ته  وه ستییه ژێرده هۆى
 و بیات ده ئاه مێاژووى نااو  چاووه  وه روازه ده ترین وره گاه  لاه خاانى دى حماه ئه اڵم باه ،(بێ هاه تێدا اڵتیان سه ده ى وه ئه

 و گیرێات ڕاده رز باه نااوى بن هاه كوردیناووس و كاوردى رى خوێنه و مابێ كوردی ى كتێبخانه تا ، وه یه كه وه ته نه شێۆى
 یادا كه وه ته نه فێارى و لتاوور كو بنیاتناانى  لاه ى یاه وره گه  شادارییه به و لاه  جگاه  وه ئاه گیرێت، ده كانى مه رهه به رێزى

 وەتا ئاه.  دیێاه كى یاه وه نه باۆ  وه ازرێناهگو ده  وه كاه یه وه نه  لاه  وه یاه كه كوردییه  زمانه هۆى به كانى جوانییه. تى كردوویه
 فێارى و دێان  وروپاوه ئاه و مەریێا ئاه ڕى وپه له كوردناس و اڵتناس ڕۆژهه ، درێژه و دوور  ماوه و ئه ڕبوونى تێپه دواى
 ى كه مه رده ساه  وه كانییه شایعره ڕێگااى  لاه تاا ، وه بخوێنناه خاانى دى ماه حه ئه ى(زیان و م ماه) تاا بان، ده كوردى زمانى
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 بیاارى  كااه بێاارێ ستنیشااان ده شاااعیر م كااه یه ك وه  كااه  وتووه ركااه به ى وه ئااه شااانازیى  وه شااه یه ڕێگه و لااه ر هااه. بناساان
 جاااۆر دوو  وه وه ئاااه كانى شاایعره هۆى باااه. شااایعر ناااو باااۆ تى تایباااه به بیات، ده ئااه نااااو  وه گواساااتووەته تیى وایااه ته نه

   گااه له  ناسیۆنالیسااته  لااه  جااۆره و ئااه لتااوورى، كو ناسیۆنالیسااتى میان، كااه یه)  وه كرانااه جیااا لێااك ناسیۆنالیساات
 ئاشێرا به نسا ڕه فه شۆڕشى  له یان وه ئه  كه ، سیاسییه ناسێۆنالیستى میان دووه جۆرى.  بووه یدا په دا زمان دروستبوونى

 .كوردیدا ى ڵگه كۆمه  له ژیانى تیى چۆنیه و شێواز وێناكردنى بۆ  كردووه ئاسان كانى ڵناسه كۆمه كارى( وت ركه ده
 
   ٢١١٧ ی(ئەپریل)ی نیسان١٦
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 شى زمانى كوردییە دیوانى نالی سندوقى ڕه

  
 (٢) 

 
 ناوچوون له و مان نه  له رێێى وهه گه  كه بێات  شانازییه و به ست هه بێ ده  سینگیدایه  له كوردى زمانى  كه تاكێك ر هه

 . پاراستووه
  كاه ختێك پایتاه  لاه یاان واڵتێاك  لاه ، رچووه ده كوردى زمانى  بە( كوردستان) ى ڕۆژنامه ر وبه وه له سا   نۆزده و د سه

  كتێباه و گۆڤاار و  ڕۆژناماه موو هاه و ئاه ناو له ، بووه كولتوورییان و رمى فه زمانى بى ره عه ، زانیوه نه كوردییان زمانى
  باه یان كه رۆژنامه  وه خۆبوونه به ڕ باوه ڕى وپه به و  كردووه نه رمیان شه كانى هاوكاره و درخان به میقداد دا، بییانه ره عه

 ى دوورخراوه وانیش ئه بوو، اڵتدار سه ده توركى زمانى بوو، بى ره عه  كه واڵته كاتێێدا  له  وه ئه. ركرد ده كوردى زمانى
 وان ئاه.  باووه الواز و ژار هاه زۆر  ڕۆژناماه باۆ  وه تاازه ساازیى وشه و رى هوناه رووى  لاه كوردییش زمانى. بوون سیاسى
 هاتوویان ناه بن لاه ى رچاوه ساه ك یاه  تاكاه بوون، نه ك زگایه ده و تێك زاره وه هی   له ستخۆشى ده و  بڕوانامه ڕێى چاوه
 هێازى  مهێناوه رهاه به ى كاه زمانه ى نهێنییاه  هێازه و ئاه هاوئاساتن، و هاوشاان كان زمانه  كه بوو  وه ئه ویش ئه بوو، هه
 كانى پێویساتییه ى وه اڵمدانه وه تواناى و مێنێ دانه دۆش كاندا جیاوازه  مه رده سه كانى ركه ئه م رده به له تێ داوه شى وه ئه

  له گومان بێ ڕى، تێپه پێیدا كوردى زمانى  كه بوو  وه تاقیێردنه م كه یه( كوردستان) ى ڕۆژنامه. بێ هه كانى ره كه قسه
  تى بابه و بوون شن چه مه هه كانى ته بابه بوو،  تازه كى یه كایه م هه و ر هونه م هه  كاته و ئه ، وه رییه گه ڕۆژنامه رووى

 .ئابوورى تى، اڵیه كۆمه سیاسى، بوون، ڕۆژیش
 

 نجاى ڕه و كرد ناه بیر لاه دایێیان زمانى تدا میحنه ڕى وپه له ڕاستى به  كه م بێه  سانه كه و ئه باسى  كه یه  كه یه وێ نامه
 كوردییاان زماانى مدا ساته و ور جاه ژێر لاه و یاساا   باه ى واناه ئه. كردنى شه گه و ى وه مانه زیندوو به بۆ دا رهادیان فه

  ره هاه شاى به مڕۆ ئاه تاا. یان كاه زمانه مەنادكردنى وڵه ده باۆ هاتوو ناه بن لاه كى یه زنه خه  بوونه بوون، فێرى و خوێند
 نووساینى و خوێنادن فێارى خۆیاان وڵى هاه  باه نهێنى باه و مین ژێارزه  له ڕۆژئاڤا و باكوور اڵت، ڕۆژهه كوردانى زۆرى

  كاارده خۆیااان ماااڵى اڵت ڕۆژهااه  لااه تى تایبااه  بااه بااوێر، رى روه نیشااتمانپه ناادان چه. باان ده و بااوون كااوردى زمااانى
 زماانى بێات ژیانیشایان  باه ریساێێردن  باه یانویست ده ى قوتابییانه و مامۆستا و ئه  خشییانه به و نهێنى ى قوتابخانه

 .ببن فێر دایێیان
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 ی(میمااۆرى) رى وه بیااره و یاڵاادان خه كاورد ى وه ئااه ر بااه له ، وه كاتااه ده ڕوودا  باه فراوانترمااان كى رگایااه ده  تااه بابه و ئاه
 . وه یه بێه زیندوو رى وه بیره  میشه هه بێ ده  بۆیه دانیشت، كورسى ر سه له  كه تى تایبه به ، سفره

 
 ت زمانى كوردى و سیاسه

 
 باات، ده  ڕێوه باه دنیاا ت سیاساه ، وه ماه بێه رووناى تۆزێاك ناچاارم  بۆیاه بێ، ناه خۆیادا جێگاى لاه  كه واژه سته ده شێ ده
 تم سیاساه. كاات ده رى بێباه زمانێاك و گرووپ و خشێ به ده زمانێك و گرووپ  به ژیان و ڕێژێ داده كان واڵته ى خشه نه

 تاا تى، اڵیاه كۆمه ئاابوورى، تى سیاساه كوردساتان، شاێردنى دابه تى سیاسه)  كارهێناوه به  وه كانییه وته لێێه  به دا لێره
 هاای  ى وه لێێۆڵینااه پرۆگرامااى و  خشااه نه  لااه كااورد،  بااه  تااه تایبه  شااێارییه دابه و ئااه( زمااان و كولتااوورى تى سیاسااه

 كى یاه وه ته نه چ مێاژووى  له ، رگره وه زمان تى سیاسه ، نموونه بۆ ر هه ، وه نابێته جێگاى  یه ئاراسته و به كدا یه وه ته نه
 و بێرێات ش داباه هاوساێێانیدا  زماناه ر ساه به زمانێاك ى وه ئاه ر سه له بن كۆك دنیا تانى وڵه ده موو هه ، یه هه دا دیێه
  یاه هه كادا یه وه ته نه چ مێاژووی  لاه! بێت هاه یان زماناه و ئاه كردنى غاه ده قه و ناوبردن لاه مافى  هاوسێیانه  زمانه و ئه

  غاه ده قه بێت ده فێرى لووكێن هه كاتى و كۆاڵن و خێزان ناو و  النێه ر سه له مندا  ى سروشتییه  زمانه و به كردن قسه
 جیهاان ئاساتى ر ساه له كان كگرتووه یاه  وه تاه نه یاسااى و كاان زلهێزه یاسااى  باه  یاه هه ك یاه وه ته نه چ بێت؟ رام حه و

  به ن كه ده پێ شى قسه ى سانه كه و ئه سزاى كرێت، نه پێ ى قسه رمیدا فه شوێنێێى هی   له و خرابێت ك په ى كه زمانه
  كااه غاادا به  لااه كااورد ى یه ره مه سااه  مانتاره رلااه په نااد چه و ئااه بااۆ بێاازم و ت فره نااه ڕى وپااه ئه   گااه له) باادرێت؟ یاسااا

 (.ناكرێ دروست  یاساوه رێگاى  له  كه بێ ت فره نه به  كوردییه  ته وڵه ده و ئه یانگوت ده
 

 عەرەباای، زمااانی سەردەسااتەبوونی و زاڵبااوون و ئیساا م هاااتنى دوای كااوردى زمااانى  بااه تێردن سیاسااه پاشااخانى
 ستنووساێك، ده های   كه ، وه سڕییه شتێێى موو هه ك یه ڕاده  به هات، كوردیدا زمانى ر سه به  وره گه زۆر كى تییه هامه نه

.  ماوه ناااه ئاسااااوارى خشاااێك نه دیوارێاااك، ك، رساااتگایه په رێك، یێاااه په و  وێناااه تێك، ساااواڵه و ردێك باااه رمێك، چاااه
 و ئاه ك وه ، ماوه ناه ئیسا مى هااتنى پاێش نووساراوێێى های  كورد. برا ناو له كۆن مێژووى جیاواز ئایینی بیانووى به
  نااده وه ئه داپۆشااراو،  نااده وه ئه ، شاااراوه  نااده وه ئه ون،  نااده وه ئه كى مێژوویااه. ڵتۆقیبێ هااه رد بااه ر سااه له  یااه وه ته نه
 وتوون، كاه  هێرشاانه  جاۆره و ئاه ر باه اڵت ڕۆژهاه موو هاه  ڕاساته.  وه نادۆزییاه مێژوودا  له ى وێنه رگیز هه  كه ناوچوو له
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  باه یش وه ئاه دا، نه ست ده له شتێێی موو هه كورد ك وه كیان یه وه ته نه هی  اڵم به جیاوازدا، كاتى  له و جیاواز هێرشى
 :هۆ دوو ر به له  وه منه الى
 
 رانى هێرشاابه ڕقااى  دیێااه ناادى وه ئه كااوردیش رگریى بااه بااوون،  قانااه دڵڕه زۆر كااورد ر سااه كانى هێرشااه :میان كااه یه
 و ئاه ، وه ته ساتاوه ڵنه هه  تێێشاێاوه كاورد  كاه ى وه كاتاه و له ، وه ینه بێه  وه له بیر بێ ده  وه دیسانه. كردبوو ستوورتر ئه
 تیى چونیااه و كان ڕه شااه ڕاسااتیى واتااا. كاارا كاا  نگیااان ده د بااه ئه بااۆ كاارد ئیساا مییان كانى شااێره له ڕى شااه یەى وه نااه
 و نووسان ده و ن كه ده  قسه كان وتووه ركه سه  وه كاته و له  چونێه ، یه شاراوه زۆر كوردى كولتوورى ژێرخانى ناوبردنى له
  وه شمشێره  به ى كورده و ئه واتا.  وه ته گێڕاوه مێژوویان خۆیان ندیى وه رژه به  له  میشه هه كانیش تووه ركه سه.  وه گێڕنه ده

 .كرد ده  كه ڵه كه سینگى ر سه له ردیان به ش سااڵنه و ئه تا كانى وه نه بگاتێ، هیمدادى یویست ده  كه كوژرا
 

 ى وه ناه. پاێ ر سه  وه ستێته هه یتوانى نه و  وه گیرایه نه پێ خۆى  دیێه جارێێى كورد كورد، سلیمبوونى ته دواى :م دووه
 ر سه له ردێێى به  وه دڵه  له  بۆیه وە، مابووه بۆ میرات كو وه یشى كه ترسه زانى، ده نه خۆى ى رباره ده هیچى  كه دواتریش
 ئیمانیاان  وه دڵاه  لاه  بۆیاه باوو،  تاازه ئاایینى رووحییاان ى رچاوه سه  تاكه دواتریش كانى وه نه و دانا خۆى ڕابردووى
 هێناابوو، خۆیاان ڕاباردووى  له شتێێیان  دیێه كانى وه ته نه راورددا به  له. دانا شتێێیان موو هه پێش له و كرد قبوو 
 ژیااانى  بااه ئاشااێرا  بااه كااۆن كولتااوورى زاناان، ده خۆیااان ژنى جااه  بااه كانیان كۆنااه  ژنااه جه مڕۆش ئااه تااا كان فارسااه
 باۆ ئینتیماا ك یاه ڕاده  باه ، پچڕیاوه خۆیاان باۆ ئیس میشایان ى وره گاه لقێێى ى وه له  جگه  وه ئه ، دیاره  وه یانه وه ڕۆژانه
  لاه  كاه كانیش توركاه. دات ده فارساى زماانى فێرباوونى وڵى هاه ك یه شایعه موو هاه ، وایه فارس بۆ ئینتیما ك وه  شیعه

 بیر لااه ئیساا مدا ناو لااه خۆیااان توركبااوونى كیش یااه چركه بااۆ.  كردووه نااه متریان كااه كردبێ نااه زیاتریااان كان فارسااه
. موساڵمانان مڕاساتى ده و  لیفاه خه  بووناه ساا  599 ى نزیێاه باۆ و كارد قاۆر  خۆیاان باۆ اڵتیان سه ده تا ، چووەوه نه

 ى ساااڵنه و لاه ك یه ڕاده  به. كى ره سه زمانى  بووه توركى و  بووەوه باڵو ئیس میدا واڵتانى موو هه  به توركى كولتوورى
 زمااان و اڵت سااه ده  لااه بى ره عااه زمااانى و كولتااوور ى وه پاكکردنااه بااۆ كاارا نیشااتمانى كى یااه كۆنگره میساار  لااه دواییاادا
 .توركى كولتوورى

 زانایانى ڵێوو به بێات، خۆی ى كه زمانه تى خزمه وت كه نه ست ده ى وه ئه لى هه رگیز هه كورد دا درێژه و دوور  ماوه و له
  كاه ى وه ئاه ڕاى ره ساه.  كاردووه توركییاان و فارساى و بى ره عه زمانى رى رامبه به بێ و  وره گه هێجگار تێێى خزمه كورد
 و گرووپێك ى پیشه  كرده واریى خوێنده و خوێندن بیابان كولتوورى. ناسێنرا س موقەده زمانێێى ك وه بى ره عه زمانى
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 اڵم باه یش، وه ئاه دواى و ئیسا م پاێش ن كه ده كوردى اڵتى سه ده و ت شارستانیه باسى زۆر زانایان. ت بابه ك یه  تاكه
  وه لێێدانه.  دیێه كانى زمانه چى ملێه كى یه كۆیله  به بوو كورد. نابینم كانیان وه لێێۆڵینه بۆ جدى كى یه ڵگه به هی  من
 .بێ نه پێویست  نده وه ئه منیش ى كه ته بابه بۆ شێ ده وێ، ده زۆرى زۆر كارێێى ش ته بابه و ئه ى وه لێێۆڵینه و
 
 - 9 - 33 له) واوى ته  به خایاند ساڵى 599 ى نزیێه  كه كان عوسمانییه مى رده سه  له ، دیاره و پێویست زۆر ى وه ئه

 ، كاردووه دروسات جیااوازدا ختى وه  له وێ، له و  لێره ئیماراتى كورد دا درێژه  ماوه و له (3732 - 39 - 37بۆ  3377
  میشااه هه كااران ده دروساات تێك ئالیااه  بااه بااوون، كتر یااه دوژمنااى جااار د سااه و كتر یااه دۆسااتى جارێااك كان ئیماراتااه

  كاه خێڵه و  داوه خۆیاان اڵتى ساه ده فراوانێردناى وڵى هاه كان وره گاه  خێڵاه ، وه وته كه ده كتر یه دژى كانیان ندییه وه ژه به
  لاه بوونیان وره گاه سانوورى ش میشاه هه وتوون، ركه ده ئیمارات ى شێوه  له و خۆیان ستى بنده  خستووەته كانیان بچووكه
 ئیمپڕاتاۆڕە   گاه له ریان رامبه نابه ندیى یوه په و گوماناوى وتنى رێێکه دواى ش وه ئه.  ڕیوه په تێنه یان كه خێڵه سنوورى

 و وى ئەماه كانى لیفاه خه اڵتى ساه ده مێاژووى)  وه ته ینووسایوه نه كاورد  وه دیساانه  كه  مێژووه و ئه.  كه ناوچه كانى وره گه
  وه تااه نه هااى  وه خراپیااه و چاااك  بااه  یشااتووه گه سااتمان ده به ى وه ئااه( كان عوساامانییه مێااژووى تى تایبااه به باسااى، عه
  بووه نه تى وڵه ده كورد دا یه ماوه و ئه( كانى قۆناغه)  له كام هی   له  كه كۆكن  وه ئه ر سه له موویان هه.  كانه سته رده سه
 ت خزماه  كاه زمانه  كاه ش وه ئاه ڕاى ره ساه.  باووه پێدا و ست ده بن له  میشه هه و  وه ته دراوه نه لێ ئاوڕى كوردى زمانى و

 باۆ  دراوه وڵێك هاه موو هاه و  كاراوه تیش دوژمنایاه.  وه خۆشایه كاورد ن الیاه  لاه ت ناناه ته ، كاراوه رامۆش فاه ، كراوه ناه
 خلووقى مااه و جاان و خێااو زمااانى  بااه كوردییااان زمااانى ئیساا م كانى خشااه به  بڕوانامااه زانااا. بێرێاات ناشاایرین ى وه ئااه
 تاوركى ، ره كه شاه فارساى)  وه بووەتاه شاۆڕ تیشایان اڵیه كۆمه كولتاوورى نااو بۆ  تیێردنه سووكایه و ئه نا، داده گریس نه
 (. ره خه زمانى كوردى ، ره وهه گه
 

 ى وه ناه بازانین ى وه ئاه باۆ  ساه به كورتیش باه روا هاه باوو، سات به مه م ساته كاره و ت میحنه پڕ  مێژووه و ئه ى وه گێڕانه
 دنیااادا كااوێى  لااه ، شااانه ر سااه له ركێێى ئااه چ  وه كولتوورییااه و جااوگرافى و مێژوویااى رووى  لااه تیو هااه كى یااه وه ته نه
  و مان نه  له رێێى وهه گه  كه بێات  شانازییه و به ست هه بێ ده  سینگیدایه  له كوردى زمانى  كه تاكێك ر هه.  ستاوه وه
 . پاراستووه ناوچوون له
 

 
 ى ناو سینگ كه ره وهه گه
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 نادێك هه ، هێنااوه كوردییانادا زماانى مااڵى ر ساه به ئێساتا ى ماڵوێرانییه و ئه ر سه  بێمه ى وه ئه پێش  منه كارى  وه ئه
 .كانەوە وه نه ى كه یه كه یه سینگى ناو  خسته یان ره وهه گه و ئه  كه  وه مه بێه ر سه به  وانه له
 

 شااعیرێك ك وه نیا تاه ناالى ئێساتا تا ،(3092..3979 - 3099) گى میكائیلی یسى ئالى به د شاوه حمه نالى، خدرى ئه
 كانى ترساییه مه  كاه ڕۆژ باه ڕۆژ اڵم باه مادا، كه یه ى پله  له  وه مه كه الى  به ، بووه گرن  كان وه ره لێێۆڵە و زانا الى  به
 و  وه ره زیندووكااه م كااه یه ى پلااه  بااه نااالى  كااه وێ كااه رده ده بااۆ زیاااتر مان ڕاسااتییه و ئااه بینااین، ده كااوردى زمااانى ر سااه

  كاه ى كۆمااره و ئاه  كارده ى كاه دیوانه ناالى ،(دێات كار به ئێستا ى یه زاراوه و ئه تى تایبه به)  كوردییه زمانى رى پارێزه
 یش دیێاه ڵێانی خاه باا ، نالییاه دیاوانى كاوردى زماانى شى ڕه سندوقى كرا، نه دروست بۆى واقیعیدا ژیانى  له كوردى
 كرێات رده ده دنیادا موو هه  له كورد كاتێك وێ كه رده به ى وه ئه شانازیى نالى. نووسیبێتیان كوردى زمانى  به و ئه پێش

 ى كاه زمانه باۆ  قینه ڕاساته ىكۆماارێێ  وشاه و ت حیێماه  باه و ئه بژیت، تێیدا خۆیى ربه سه  به نامێنێ كى جوگرافیایه و
 بااۆ  یااه هه پیاارۆزى كتێباای ڕۆڵااى مان هااه ى كااه دیوانه. بشااێێنێ ى كه ساانووره ناااتوانێ س كااه كۆمارێااك. نااێ ده بنیااات

 ، وه ترساییه مه  وێتاه كه ده شتێك موو هه نامێنن، شار و گوند و كولتوور و جوگرافیا و سنوور ختێك وه. كورد ى وه ته نه
 زاناا.  وه كاته ده دروستیشى و پارێزێ ده خۆى ك وه ى كه زمانه و  وه ته نه موو هه نالى، دیوانى ناوى  به  یه هه دیوانێك
 ى وه ئااه ك وه ر هااه(  كوردییااه خااۆ  چییااه  وه ئااه) ڵااێن ده پێااى و ن ده ده لااێ ى تانااه ى كه مه رده سااه كانى خشااه به  بڕوانامااه

 گاوتن پێاى و گرتن ناه باۆ گاوێى ركز ساه  ئێماه ك وه نالى، و، ئه اڵم به. بن ئێستا بااڵى خوێندنی تى زاره وه رى نوێنه
  لاه كان ساۆفییه ى ركرده ساه ك وه ناالى. كاا ده عنا ماه تاالیبى خاۆى بێ ناه ناادان ساێ كه ر هاه  چونێاه ،(ناادانن  ئێوه)
 ى كه مه رده ساه كانى رووناكه د   سۆفییه واوى ته بۆ ى دیێه كى ڕێگایه ، بووەوه رووناك دڵى دا نۆزده ى ده سه وتى شێه ئه

 رگیز هاه نووسیبێ، پێ شیعریان و  وه كردبێته رووناكیان حوى مه وى، وله مه و نالى زمانێك.  وه كرده دواتریش و خۆی
  بااه ساات هه بنووساام، شاااعیران و شاایعر ى باااره ده ك یه ڕسااته ر هااه ماان ببااوورن. نااابێ ر سااه له ناوچوونى لااه ى شااه ڕه هه
 كاات، ده ساتم مه باۆنى  نزیێاه لاێم  ناده وه ئه  كاه یه باخچه وى ولاه مه. وى ولاه مه ر رامباه به م كه ده قوو  كى زارییه رمه شه
  دوێم ده كوردى زمانى  له ، تەوه وتوومه كه نه دوور م كه ته بابه  له من. نایگاتێ ستم ده و م به ده بۆ ستى ده كاتێك اڵم به
 .كانى ره كاربه به حمیى بێڕه و كانى دوژمنه ى شه ڕه هه دنیادا، ى روازه ده م رده به  له
 

   ٢١١٧ ی(ئەپریل)ی نیسان٢١

   
 ى زمانى كوردییان پاراست و ئیعتیباریان دایە وانه ئه
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(٣) 

 
 داساتانى و شۆڕ و ڕ شه مێژووى و ڵك خه كانى زموونه ئه ى وه گێڕانه ،(Oral literature) كى بی زاره ده ئه: میان كه یه

 سایمۆن دا(كای زاره بى ده ئاه ئینساایێۆپیدیاى) كتێباى  لاه. تى كانیاه ڵه ته مه و ناد په و ت حیێماه و  گاڵته و  عاشقانه
 ، وه گوازرێتااه ده گااوتراودا ى وشااه  بااه  كااه  یااه به ده ئه و ئااه 0rature كااى زاره بى ده ئااه  لااه ساات به مه: نووسااێ ده ڕۆتلاای 

 كاتێااك ، وه ژیانااه  دێتااه زیناادوودا ى ڵگااه كۆمه  لااه نیا تااه و( پێێراو قسااه زمااانى)  بااه سااتێ به ده پشاات  شااه وه رئه به له
  ڵێاه خه  باه پێویساتى  باه ده ئه و ئاه مارێ، ده و دات ده ست ده له خۆى ى زیفه وه كى زاره چێ، ده ناو له زیندوو ى ڵگه كۆمه
 ن، الیااه مه هه و نااد مه وڵه ده كااوردى كیااى زاره بی ده ئااه. وێ ده ژیااانى باان، سااپاودا چه و زیناادوو كى یااه ڵگه كۆمه  لااه  كااه

 كیادا زاره بى ده ئه  له تەنیا ، زیندووه ند چه كورد ی ڵگه كۆمه زانى ده كیدا زاره بى ده ئه  له تەنیا.  ته بابه فره و فراوان
 ڵێات ده پێماان  یاه وه كییه زاره بى ده ئاه ىڵقێردن خاه پشت له ى هێزه و ئه ، ته بابه و فێر مهێنێێى رهه به چ زمان زانى ده

 بى ده ئاه! داساتان و چیارۆك ، فساانه ئه رووداو، ى وه مهێناناه رهه به باۆ  یاه هه یى جاڵجاڵۆكاه هێزێێى چ كوردى زمانى
 و ژار هاه ناد چه بااڵكاانى  بڕواناماه و دكتاۆر كوردى، زمانى مڕۆى ئه كانى ره كاربه به  كه ڵێت ده پێمان كوردى كیى زاره
  وه ئااه ن، كااه دروساات كیمیااا ى واژه سااته ده ناااتوانن كانن ره كیمیاگااه وە ئااه.  زمانااه و ئااه تواناااى ڕاساات له سااتانن وه سته ده

 ى كااه زمانه ر رامبااه به و رگاارن وه سروشااتى پزیشااێیى كولتااوورى نگى رهااه فه ى نجینااه گه  لااه سااوود ناااتوانن كااانن دكتۆره
   كراوه نه ر سه له ى وه لێێۆڵینه كى زاره بی ده ئه ند رچه هه. بێ ژار هه و توانا بێ  كه زمانه ك نه ژارن، هه و نامۆ خۆیان

 . وه ته دۆزراوه نه تێدا ى ڵگه كۆمه ژیانى كانى قووڵه  نهێنییه و
 

  زماناه  لاه  كێێاه یه كاوردى زماانى  ڕاسته بڵێم  پێویسته بدوێین،  به ده ئه و له ى وه ئه پێش .بى نووسراو ده ئه: میان دووه
 ك یاه ڕاده تاا ، یاه تۆكمه و نادازە ئه به تێیادا نااو و  وشاه   ڕساتەو دروساتێردنى سیساتمى و  ساترێێچه واتاا كان، كۆنه
 گااى ڕه و  ماوه نااه پاشااخانى  چونێااه ش وه ئااه ، نامۆیااه ش كااه بواره زایانى شاااره  بااه كاااركردنى تى ئالییااه  بااه ركێااردن ده

 كانى زمانه ناو له و بێت  تازه زمانێێى  وایه  وه ئه ك وه. وێ ناكه فریاى و  نییه بۆى ڵێى كه  پاشخانه و ئه ، قرتێنراوه
 ری ساه له خراپاى ریى كاریگاه تاوانێ ده کەسایش تاكه و گارووپ  كاه  یاه وه ئه ش وه ئاه ترساى. كردباێ شاونماى نه دا دیێه
 شاێواندانى  لاه میادیا ڕۆڵاى یهێانن، ده كوردیادا زماانى ر ساه به كان یاندناه ڕاگه ئێساتا ى تاه باعه قه و ئاه ك وه. بێ هه

 .رى سه  وه ڕێمه گه ده و  ته تایبه تێێى بابه كوردیدا زمانى
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 ر ساه  وه گێڕایاه كوردیاان و شاێاند اڵتیان ساه ده زماانى و بى ره عاه زماانى لیسمى ته نالى ى وه نه نووسراو، بی ده ئه بۆ
 تاۆنى و نا  ده(. م ئێساتاوه ى یه شێوه و ئه گى ڕه دواى به من اڵم به ، بووه هه  دیێه زموونى ئه نالى پێش) كتێ  رشى عه

 زار هه  له زیاتر دواى كوردى، زمانى بۆ بوو ئیعتیبار ى وه ڕانه گه بزمارى م كه یه ش وه ئه وت، مزگه ناو  وه چووه كوردى
  كاه دا ناۆزده ى ده ساه  لاه.  وه گۆڕدرایاه ده وارانادا خوێنده نێوان لاه  شااعیرانه و  دۆستان ى نامه. ى وه دوورخستنه  له سا 

 كااارى ریێى خااه خۆیااان كااارى ڕاى ره سااه  اڵتناسااانه ڕۆژهه و ئااه بااوو، رمیاادا گه ڕى وپااه له اڵتناسااان ڕۆژهه هاااتوچۆى
 ویساتیان ، ره ساه له ناوچوونى لاه ى شاه ڕه هه كوردى زمانى  كه كرد  وه به ستیان هه زوو بوون، نگیش رهه فه و کولتوورى

 ئۆساێارمان چاالكترینیاان دا باواره م لاه. بپاارێزن شاى كه کولتووره و  كاه زمانه  لاه شاێك به  وه كییاه زاره بى ده ئاه هۆى به
 . پاراستووه ناوچوون له و مان نه  لە گرنگى هێجگار داستانى و ند به ڵێك كۆمه  وه خرۆشه و جۆش ڕى وپه به  كه ، بووه
  ر ماڵوێرانێه و قورس ڕێێى شه دا یه ده سه و ئه ى یه ده مین دووه  له  كه ى وه ئه ڕاى ره سه ، وه بیسته ى ده سه تاى ره سه  له
 مااین زه ر سااه ڵێى خااه واوى تااه باۆ ش ڕه ڕۆژگااارێێى و ناارا لااێ جیهااانیى مى كاه یه ڕى شااه ناااوى دواتاار و گیرساێ ڵده هه
  پایاه. ناێ ده  وه پێشاه و ره باه و پتاه و  وره گاه نگاوى هاه كاورد زماانى دا یه ده ساه و لاه شادا وه ئه   گاه له دێنێ، دیارى به

 نگى رهه فه گۆڕانێێى. كات ده  وێنه بێ كى نەشونمایه كان نگه ئاسته موو هه ڕاى ره سه و كات ده وتر پته خۆى كانى گرنگه
  له كان وه نه موو هه دا درێژه و دوور  ده سه و له دێت، كوردیدا مانىز ر سه به باشوور كوردستانى  له  وره گه ڕۆشنبیریى و

 كردنى شاه گه و  وه ماناه مڕۆش ئاه تاا جۆرێاك  باه. كارد كاوردى بى ده ئه و زمان  به یان وره گه تێێى خزمه خۆیان ئاستى
 . هێشتووه جێیان بیست ى ده سه كانى وه نه  كه  نده به  وه زنه مه  کولتووره و به  زمانه و ئه
 

  ى قوتابخانه وه كردنه

 
 دابوو، كوردى زمانى تێردنى خزمه بۆ یان وره گه وڵى هه كوردستان كانى گۆشه موو هه  له كورد وارانى خوێنده  كه  ڕاسته

 ئاازادكردنى و  قوتابخاناه ى وه كردنه تا. بوو سنووردار رییشیان كاریگه و بوون سى كه تاكه  واڵنه هه و ئه موو هه اڵم به
 و مخۆرى خااه نااابێ رگیز هااه دا وه كرنااه  قوتابخانااه و خوێناادن  لااه. )كوردسااتاندا ى شااه به و لااه كااوردى  بااه خوێناادن
 ى وه ئاه پاێش  یاه وه نه و ئاه كارد، دروسات ى تاازه كى یاه وه نه  قوتابخاناه(. بێرێات بیر لاه ال ماه دین جماه نه ریى كاریگه

 و ئااه ، وه كاارده ده بیریااان كااوردى  بااه و ژیااان ده كااوردى  بااه بااوو، یاناادا وه ركردنهبی و نااا   لە كااوردى باان، كوردیخااوێن
  باه. ر وه مناه بوو، هه خۆشیان  به شایان ناوێێى دابوو، گرێ  وه پێێه رستییان په وه ته نه واری خوێنده و زانست  یه وه نه
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 جوگرافیاا و بیركاارى و  وشاه ناساینى مانااى ناد چه واریى خوێناده باوون، دوورباین و  وه رووناكکەره كى یه وه نه ڕاستى
 و ڕ شااه ڕابااردوو ى ده سااه تاى ره سااه  ڕاسااته بااوو، رى روه نیشااتمانپه و ویسااتى خۆنه و دڵسااۆزى ماناااى ش نااده وه ئه بااوو،
 شێێى به بووى ره قه توانى  وه تازه  شێوازه و به  قوتابخانه وتنى ركه ده اڵم به بوو، وێرانێردن و كوشتن بوو، تى هامه نه

  بااه. وتبوو كااه كااوردى ى ڵگااه كۆمه ر بااه  وه هۆشاایارییه و رووحااى و وى عنااه مه رووى  لااه  كااه  وه بێاتااه  زیااانە و ئااه زۆرى
  كاه ئاساتێك  چاووه و خساى ڕه م خاه  لاه  كاه زمانه  كاه بوو، هه كوردى زمانى وتنى پێشێه ر سه له رییان كاریگه ك یه ڕاده
 و کولتااوورى و جااوگرافى رووى  لااه كااورد  كااه كان تاریێااه ر هااه  ڕۆژه  لااه  وه ئااه ر هااه ك نااه بباارێ، ناو لااه توانرێ نااه

 ك چرایاه ك وه توانى كورى زمانى تەنیا دا ڕۆژانه و له وتبوو، كه پێ ى كوشنده برى زه یان بووبوو، سلیم ته  وه ساسییه
.  كوردیزاناه رى وه مناه ى وه ناه باۆ ستخۆشایش ده و ز  فاه بێاات،   هاه دا تاریێساتانه و له وتان فه نه و مردن نه ئومێدى

 تیێردنى دژایاه   گاه له  باووه هاوشاان كاورد زماانى تیێردنى دژایاه  كاه  وه كاته ده ردا سه به مان دیێه كى رگایه ده ش وه ئه
 یر ساه ترساى مه ترین وره گاه ك وه كوردساتان شاێێى به ر هاه  لاه كاوردى زمانى ى وه شانه گه و وتن ركه ده. گشتى به كورد
( توركى و فارسى و بى ره عه) كانى زمانه م دووه.  دیێەیه كى یه وه ته نه بوونى ى نیشانه ى وه ئه ر به له میان كه یه ، كراوه
 و ئاه باۆ كارد، ده یریان ساه  وه جێگاره و یار ناه و دوژمن ك وه گرت، ده نه  كه ناوچه  له یان دیێه زمانێێى بوونى ى رگه به

 جوگرافیاااى داگیركرنااى ، وه باڵوبوونااه زیاااتر ڕى شااه بااوون، كتر یااه دژى نااد چه  زمانااه سااێ و ئااه  درێااژه و دوور  ماااوه
 باوون، كاۆك كاوردى زماانى ركوتێردنى ساه ر ساه له خۆیانادا سروشاتى  لاه بووبن كتر یه دژى ند چه ، كردووه زیاتریان

 ریى كاریگاه  قوتابخاناه ند چه  ره وه منه  وه نه و ئه. ڕاگرتبوو نێوانیانى نگیى هاوسه كوردى زمانى تیێردنى دژایه تەنیا
 ركى ئه  له شێك به  به فێربوونیان كوردى و زانست و فێربوون و بوون هۆشیار و زانا خۆشیان بۆ بووبێ، هه ریان سه له

 .زانى ده نیشتمانى
 

 یی خشنده زمان و به

 
 باۆ زیاانى تەنیاا كاوردى زماانى تێردنى توپاه له و كوردساتان شێردنى دابه لێبوردن، و زمان یان یی خشنده به و زمان
 كاوردى، زماانى پێخساتنى بان ڵێوو باه ، ساتاوه كاره و شاۆڕش نااو  خساته نه كاوردى تەنیاا بوو، ناه  وه ته نه ك وه كورد

 كااوردى زمااانى نفالێرنى ئااه ر رامبااه به ئیساا مى و عالمااانى و عاااری  و زانااا بێباااكیى ، دیێااه كانى وه تااه نه بێباااكیى
  لااه  وه بنااه ده تا  بااه ڕۆژ بااه ڕۆژ اڵت ڕۆژهااه كانى زمانااه هێنااا، اڵتاادا ڕۆژهه واوى تااه ر سااه به ى وره گااه ساااتێێى كاره
 كانى زمانااه  ڕاسااته. دۆسااتى ئینسااان  لااه و ویسااتى خۆشه  لااه قبااووڵێردن، كتر یااه  لااه لێبااووردن،  لااه یى، خشاانده به



 ..دنیادا ى روازه ده م رده به له كوردى زمانى

 

 

17 
 

 وڵادانیان هه نگبوونیان، بێاده اڵم باه دران، توند وا كى سزایه كوردى زمانى ر سه  جاوزكردنه ته ر رامبه به له اڵت ڕۆژهه
 ك وه ى كه كییه ره ساه  زماناه رساێ هه خۆیانادا، ر سه به كوردى زمانى میراتى شێردنى دابه و خۆیان شى به رگرتنى وه بۆ
 خوێنااوى كتریان یاه كارا پێیان ى نده وه ئه و كتر یه گیانى  وتنه كه كوردى زمانى میراتی ر سه له  وره گه تاوانبارى سێ
 نااتوانن و ناابینن خۆیاان  لاه یى ئاساووده كردییاان ى یاه وره گه  تاواناه و ئاه ر رامباه به  وه دڵه  له ش ڕۆژه و ئه تا. كرد
 كاری بااه كترى یااه دژى چ و خۆیااان ر رامبااه به چ  ڕۆژانااه ى جنێااوه و كوشااتن و  شااه ڕه هه ى وشااه موو هااه و ئااه ر رامبااه به
 كانیان نگاه رهه فه نااو خێر نه) بڵێن زا شاره وارانى خوێنده شێ ده. ن كه دروست ویستى خۆشه و لێبوردن ى وشه هێنن، ده

 كانیان گاهن رهه فه.  یاه هه اڵمیشم وه اڵم به ن، كه ده ڕاست زانم ده منیش( ویستى خۆشه و لێبوردن و جوان ى وشه  له  پڕه
 بزانین ین، بێه تیان وڵه ده نووسینى و كتێ  كانیان، ڕۆژنامه كانیان، وتاره یرى سه با اڵم به ، ناسێانه  وشه و له پڕن
.  هێنااوه كار باه كوشاتنیان ى وشاه جاار ناد چه ویساتى، خۆشه ى وشاه جاار ك یاه ر رامباه به ڕابردوودا، ى ساڵه د سه و له
 ر هاه ر رامباه به  وایه  وه ئه ك وه.  هێناوه كار به دانیان سێداره له ى وشه جار زار هه ند چه لێبوردن ى وشه ك یه ر رامبه به
 كانیانادا نگه رهه فه  لاه دیێۆر بۆ  ڕاسته  وشانه و ئه  كه  شه وه رئه به له ر هه بێ، هه ئاشتییان ڕۆژێێى ڕكردن شه سا   ده

 ڕۆژ باه ڕۆژ  بۆیه ر هه.  وه بگورازنه كانیان وه نه بۆ وتێانیان لێێه و مانا  وشانه و ئه نەیانتوانى رگیز هه اڵم به ، وه مایه
 ى وشاااه كردنى كشاااه پاشه تر، سااااده.  زیااااتره نێوانیانااادا له  وه كترساااڕینه یه و پێێااادادان ری گاااه ئه ڕ، شاااه رى گاااه ئه

 .خوێن گۆمى  بووه اڵت رۆژهه و كرد چو  خوێن و یى تووڕه بۆ جێگاى یى لێبورده ویستى، خۆشه
 

 ت ك یان زمان و سیاسه زمان و چه

 
 زماان واتاا. ك چاه و ت سیاسه ى وشه  له ك یه ر هه ر رامبه به ، یه هه زمان ى وشه جار دوو دا وه ره سه ى یه هاوكێشه و له

 سیساتم و ژیاان بردنى ڕێوه باه و كردن ڕاڤه بۆ ت سیاسه دا لێره.  وه بنه ده وڕووى ره به  وه پێێه ك چه و ت سیاسه و تەنیا
 بدات، هان دژ له كى چه تا كات ده تى فره نه بە كات، ده  غه ده قه زمان ، وه كاته ده بچووك زمان ت سیاسه ڵێوو به ، نییه

 كارد، تێى ئاه و خسات راوێزى پاه و  وه كارده بچووك كوردیى زمانى جۆرێك  به ت سیاسه. بێنێ كار به دژى توندوتیژى
 پاو سااه و  سااته رده سه زمااانى ى(تااابۆ) یانتوانى نااه اڵتدار، سااه ده  بوونااه و وتن ركه سااه كااورد شۆڕشااگێڕانى دواتاار  كااه

  باه یاساا ك یاه  تاكاه یانتوانى نه كورد حوكمێردنى  له   سا 39 ى ماوه  له ل گه رى نوێنه مانى رله په ندام ئه بشێێنن،
 من. كرد ى غه ده قه و یى وه ته نه سروودى ر سه  خسته سانسۆرى كوردستان مانى رله په ، وه ئه ر هه ك نه. ن ركه ده كوردى

 .زانم ده نفال ئه ى درێژكراوه  به  وه ئه ت سیاسه  له دوور كوردێك ك وه
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  و نتازى فه كى یه ندێشه ئه  به پێویستم نووسم، ده كورد ى رباره ده  كه اڵم به داستانم، و  فسانه ئه رى نووسه من  ڕاسته
  وه لااه. م كااه دروساات واقیاا   لااه دوور ى كێشااه و رووداو ى وه ئااه بااۆ. بخااوڵقێنم  فسااانه ئه تااا  نییااه فااراوان یاڵێێى خااه
 ى كاه زمانه و ردات باه ر داگیركاه زماانى  لاه ست ده توانێ نه اڵت سه ده ستى ده گرتنه دواى ك یه وه ته نه  چییه تر فسانه ئه

 دان ساه دواى  نییاه  فساانه ئه  وه ئاه رێ ئه! رستێ په بیشی  وه ئه ر هه ك نه!  وه بگێڕێته بۆ ئیعتیبارى و كاربێنێ به خۆى
 رماان ده ك وه و ى بێاه فی ناه خۆت ى كه زمانه  وه ئه دواى بیت، خۆ ربه سه و ڕیو ڕاپه خۆت ى قسه  به ، وه وسانه چه   سا
  وه كۆیلاه ن الیاه له ز فاه قه ى وه دروستێردنه  یه وه ئه ، وه رۆحه  له سلیمبوون ته  یه وه ئه ڕێى؟ بگه تدا كه ره داگیركه دواى به
 ، ماییه ساینه ناد چه  كاه نه دیمه(.  یاه هه كاورددا ژیاانى و مااركیز گاریساا گابریال چیرۆكاى ناو له تەنیا  یه ڕسته و ئه)

  زه فاااه قه ن وه ئاااه رقاڵى ساااه انمووی هاااه بیناااى ده چى كاااه ، شاااێێنراوه كانیان زه فاااه قه كاااراون، ئاااازاد  كۆیلاااه زاران هاااه
 .زن فه قه باشترین شایانى  ئێوه بااڵكان،  ته زاره وه ساڵو(  وه نه بکه چاك كانیان شێاوه

 
 تۆزێااك تەنیااا ساات ده كانى كۆتااه.  قورسااه رۆح و مێشااك كانى كۆتااه شااێاندنى ، ئاسااانه ساات ده كانى كۆتااه شااێاندنى

 بڕیاارى و  وه بیركردناه  وه رۆحاه  له  كۆیله ڕزگاركردنى مێشك، و رۆح كۆتى شکاندنى  وێت، ده كوچێێى چه و تى ئازایه
 و دێاات  وه ره ده لااه سااێك كه ، یااه هه ش دیێااه كى ڕێگایااه ، وه ئااه ڕاى ره سااه. وێاات ده نى الیااه مه هه گااۆڕانى و  وه ره ك كااه یه
. بشاێێنێ رۆحاى كاۆتى ناتوانێ س كه خۆى،  كه زیندانییه  له  جگه اڵم به بشێێنێ، ك زیندانییه ستى ده كۆتى توانێ ده
  كاااه كااارێ ده ئاااازاد كاتێاااك تەنیاااا واڵت نااااكرێ، ئاااازاد شاااا   باااه شاااا  و تر ماااه  بە تر ماااه واڵت  گرنگاااه ى وه ئاااه

  بیرمااه له  وه دیسااانه ماان.  مێشااێیانه ویش ئااه خۆیااان، ى سااته جه  لااه كیلااۆگرام ك یااه نى خاااوه  ببنااه كانى هاونیشااتمانه
 ش ئێااوه كانیاادا، ره كاربه به ى كۆیلااه رۆحااى و كانى دوژمنااه دڵڕەقیاای م رده بااه له  كوردییااه زمااانى  ئێمااه ى كااه ته بابه
 ؟ بیرتانه له
 
   ٢١١٧ ی(مای)ی ئایار١

 
  
 
 

 ژى زمان ده  ش به ئۆكسجین و ڕۆژنامه  مرۆڤ به
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(٤) 

 
 م ى بیسته ده زمانى كوردى و سه

 
  وه ییه خشانده به ڕى وپاه به بیساتیش ى ده سه بیست، ى ده سه ناو  دێته  وه نۆزده ى ده سه  له زن مه رێێى وهه گه و  نجینه گه
 .كات ده  وره گه كى شونمایه نه كوردى زمانى دا یشتنه كگه یه به و له ر، سه  خاته ده خۆى ى وره گه شى به
 
 باۆ  وه عوریاناه تاهیرى باباه  لاه كاوردى شایعرى ، كاورده شاعیرانى مى رهه به دێت،  وه نۆزده ى ده سه  له ى ره وهه گه و ئه

 قاااڵبووى زاناااى و كااوردیزان ناادان چه و زا ڕه شااێخ و حاااجى فااایى، وه وى، ولااه مه سااالم، و كااوردى نااالى، و خااانى
 خالیادى  والناه مه  كاه باوو  رییه ساۆفیگه و عریفى ماه  قانه شاڵه و ئاه مى رهاه به  ره وهاه گه و ئه ى دیێه شێێى به. یە دیێه
 خااۆى نێااو تیى دژایااه و ملم نااێ  چاالكییااه و ئااه گرنگااى دیااوى. كاارد ده تیى رایااه ڕابه( ك3352..ك3372) ندى قشاابه نه
 . ئاراوه  هێنایه كترقبووڵێردنى یه  له ئاستێك و فیێر  له ك دنیایه. بوو كان ته ریقه ته
 
  ڕۆژنامااه لیساامى ته شااێاندنى و عریفى مااه ى دیێااه كى یااه كایه  لااه كااوردى زمااانى كارهێنانى بااه و  ڕۆژنامااه ركردنااى ده
  باه زانااى و بیار ن خااوه نادان چه  ناۆزده ى ده ساه ، وانه له  جگه. بوو  نۆزده ى ده سه كانى ساڵه دوا نسیبى  به ركردن ده

 و ساائی  میل جاه و هباى وه تۆفیا  و گ باه كاى زه مین ئاه و موكریاانى حاوزنى نێویانادا له بیسات، ى ده سه  دایه دیارى
 خاۆى باۆ نیا تاه  باه  كاه مێارد پیره  لاه  جگاه  وه ئاه.  دیێاه ندانى چه و ال مه دین جمه نه و جاف گى به موختار د مه حه ئه
 .بوو کولتوورى و ڕۆشنبیرى و نووسى ڕۆژنامه كى زگایه ده
 

  باه  كاه م، بیساته ى ده ساه واتاا ، تاازه ى ده ساه باۆ  نۆزده ى ده سه كوردى زمانى سامانى و ن  رهه فه و کولتوور میراتى
 زماانى و  كه رۆشانبیرییه  ساامانه یرى ساه م كاه  باه بیساتیش ى ده ساه. بوو ناه م كه نرێ، داده دنیا ى وه نوێێردنه ى ده سه

 س بێێه و گۆران كانى ره وهه گه دایێبوونى له  به  یه ده سه و ئه تاى ره سه كرد، لێ پێشوازیى ترین وره گه و كرد نه كوردى
 مان  كه) هاتن دوادا به ى دیێه مرواریى یان ده و ژار هه و هێمن و دڵزار و دڵدار و سجادى دین الئه عه پێێرد، ستى ده
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  لاه كاوردى زماانى كارهێنانى باه زموونى ئاه باساى نیا تاه مان ببوورن) ،( نیم موویاندا هه ى وه ركردنه سه به ئاستى  له
 (.م كه ده كوردستاندا باشوورى

 
 ى زمان وه ستانه رشكێن و هه مه كهبرى  زه

 
 شاێێى به  ڕاسته ڕا، گه وى زه ر سه ماڵى  به ما  ئاشووب و ن  جه و شۆڕش و قا شڵه دنیا بیستدا ى ده سه تاى ره سه  له

 بێ باه ، وه گرته كوردستانى موو هه ڕووت و ڕاو و وێرانێارى وت، كه كوردستان ر به  ئاشووبه و تى هامه نه و ئه قورسى
 مووشاى هه  لاه. كوشاتار و هێارش و ن  جاه یادانى مه  بووه كوردستان بێت، بڕیار ن خاوه یان ڕ شه ن خاوه كورد ى وه ئه
  شااێردنه دابه و ئااه. كاارا ش دابااه  دوژمنێارانااه و قااى دڵڕه ڕى وپااه به و رمى فااه  بااه ن  جااه دواى لااه كوردسااتان ختتر سااه
 و پێویسات دا لێاره مان ى كاه ته بابه باۆ ى وه ئه. وتبێ كه ك یه وه ته نه ر به وى زه ر سه واوى ته  له  بووه بر زه ترین وره گه

 ئاو و سامان و جوگرافیا و ئینسان بوون، كۆك رى سه له دنیا موو هه  كه  زاڵمانه  شێردنه دابه و ئه  كه:  یه وه ئه  گرنگه
  لااه  نسااێبیینه نزیااك گوناادێێى شااێردنى دابه چیاارۆكیش تراژیاادیترین. كاارد ت پااه و ت لااه گوناادى و شااار و شااا  و

  لاه كاوڕ مااڵى و توركیاا  لاه بااب ماڵى.  وه رته كه دوو  به كرد ى كه گونده ڕاست  شێردنه دابه و ئه باكوور، كوردستانى
  كاه گونده ڵێى خاه كوردساتان شێردنى دابه پێش ختیێدا وه  له. سووریا  له ك  ماڵى و توركیا  له دایك ماڵى سووریا،

 كتریان یه مردووى و بوون كتر یه ماڵى  له ژنان جه خوارد، ده نانیان  دیێه ماڵێێى  له ئێواران و ماڵێك  له ڕۆیان نیوه
  لاه دایاك و دیاو و لاه كا  كارا، ش داباه دڕك دیاوارى و لادڕ ته  باه نادێڕا ناوه  له  كه گونده شێردن دابه دواى ناشت، ده

 و برا گۆلك، و مانگا سووریا،  له  كاریله و توركیا  له بزن ، دیێه ى كه دیوه  له ر  به و دیو و له ڕ مه ، دیێه ى كه دیوه
 كتر یه بۆ و كردبوو لدڕ ته و سیم  به ریان سه موویان هه دیودا ردووك هه  له ودیو، له ر دولبه و مدیو له دڵدار خوشك،

. گریاان گونادى  بووه  كه گونده ناوى  میشه هه بۆ گرین، ده كتر یه بۆ مڕۆ ئه تا رۆژ د سه و رۆژ دوو و ڕۆژێك گریان، ده
 ئاوا چیرۆكێێى ناتوانن  وه بۆرخیسیشه و یۆسا ڤارگاس ماریۆ  به چیرۆكنووسێك هی  نیم،  چیرۆكه م ئه رى نووسه من

.  وامه رده به  رێێه ساڵى د سه و س ده موقه  بووەته ئێستا  كه بوو جیهان نوێى سیستمى  چیرۆكه و ئه رى نووسه. بنووسن
  كاه باوو، ش داباه شاتێك موو هاه  كاه:  گرنگاه و پێویست ى وه ئه ،(برد مى كه له گه چۆن ك وه بردمى تراژیدیا ببوورن)

 یش وه ئاه لمێنێ، بسه ملیۆنى چل كى یه وه ته نه ما شت ك یه  تاكه ، وه سڕایه اڵتى سه ده  كه چوو، ست ده له شتێك موو هه
  و چاوچنۆك بازرگانیى و ناكامڵ بااڵى خوێندنى ئێستا  كه  زمانه و ئه. بوو كوردى زمانى ویش ئه بوو، زمان

 .دوژمنى  بوونه موو هه ملهوڕ رپرسى به و نانیشتمانى
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 كاورد تونادى ڕى شاه ماابوو، زماانى نیا تاه كاورد میادا دووه ى یاه ده  لاه بیسات، ى ده ساه تاى ره سه:  یه وه ئه  كه سته به مه
 ماوین،  كە ین، هه  كه  وه بێنینه خۆمانى بیرى  ڕۆژانه و بزانین باش موومان هه بێ ده. بوو ى كه زمانه ى وه مانه ر سه له

 داڕێژراباوو، باۆ ى خشاه نه ك وه ر گاه ئه دانراباوو، باۆ ى رنامه به ك وه ر گه ئه.  یه وه مانه كه زمانه هۆى به تەنیا و تەنیا
 و ئاه ك ناه ئێساتا كردباا، رامۆش فاه كوردییاان زماانى كاورد رى روه نیشاتمانپه زاناى و ال مه كورد، وارى خوێنده ى وه نه
 .مابوو نه كورد و كوردستان ناوى به شتێك خۆمان، اڵتى سه ده ژێر  خستبایه دنیامان موو هه  شاره ند چه
 
 زێڕین، ك سیێیى شیعرى  له سامانێك  مانه هه ى وه ئه مداین، بیسته ى ده سه تاى ره سه  له  ئێمه دا، كه وتاره نى مه زه  له

 .شێاو واڵتێێى ت، شارستانییه و زمان و داهێنان عاشقى كى یه وه نه ، وره گه کولتوورى پیاوى و زانا ڵێك كۆمه
 

 م و زمان ى بیسته ده تاى سه ره و سه  ڕۆژنامه

 
  كاه ، دیێاه حێومادارێێى سات ده  وتاه كه كاورد ،(فارس تورك، ب، ره عه) ى نۆره به حێومدارى  له سا ، دان سه دواى له
 جیااواز  دیێاه ى كاه ره داگیركه ساێك ر هاه  لاه خاڵێێادا ناد چه  له  كه ر، داگیركه ئینگلیزى بوو، ر داگیركه ر هه ویش ئه
 :بوو
 .نیشتمان ك وه بوو، نه كوردستاندا   گه له جوگرافیى كى یه كێشه هی  :م كه یه

   گااه له یى وه تااه نه كى ملم نێیااه  بۆیااه بوو، نااه اڵتى ڕۆژهااه كى یه گوڕیشااه ڕه  كااه بوو، هااه وروپایى ئااه زمااانێێى :م دووه
 .بوو نه كورددا

 .بوو جیاوازتر م هه و وتووتر پێشێه م هه ، وه شارستانییه رووى  له :م سێیه
 ئاایینى جیااوازیى ، مه رده سه و ئه كانى یشتنه تێگه موو هه ى وانه پێچه  به بوو، جیاواز كورددا   گه له ئایینى :م چواره
 .پێشتر كانى حێومداره ك وه  وه سڕینه كتر یه ك نه كردن، قبوو  كتر یه بۆ هۆكارێك  ببووه
 خۆى كانى یامه په  وه وارییه خوێنده ڕێگاى  له شیویست ده ،(بوو وار خوێنده)  حێومداره و ئه گرنگتر مووى هه  له :م پێنجه
 دا، شت دوو  به گرنگیى  بۆیه نێ، یه بگه
 
 . مۆدێرن ى قوتابخانه ى وه كردنه و خوێندەوارى میان، كه یه
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  وه كارده بااڵو كوردییاان ى ڕۆژناماه م كه یه ى، سوپاكه یشتنى گه   گه له ش سته به مه و ئه بۆ . ڕۆژنامه ركردنى ده م، دووه
.  یااه وه كه ڕۆژنامه پشاات له سیاسااى یامێێى پااه وێ كااه رده ده یدا كه ناونیشااانه  لااه ك وه( ڕاسااتى یشااتنى تێگه) ناااوى  بااه

  یاه ڕۆژنامه و ئاه  یاه هه ك ڕاساتییه یاان ین، باده یشاتنى تێگه وڵى هاه باێ ده  یاه هه ك ڕاستییه واتا ڕاستى، یشتنى تێگه
 .نێ یه بگه تێمان وێ یه ده
 
 یشاتنى تێگه) نااوى  باه كى یاه ڕۆژنامه غادا به  لاه ، باووەوه نزیك كوردستان خوارووى  له ئینگلیز هێزى ى وه ئه پاش له

و  3730ى سااڵ له.  ركاراوه ده  وه ئینگلیزه شێرى له گشتىی ى رمانده فه ن الیه له ڕاستى یشتنى تێگه ، وه كرده باڵو ڕاستى
 زۆرى شااى به و  كااردووه رشااتیى رپه سه رسااۆن مێجه ، رچااووه ده لااێ ى ژماااره 59دا  یااه و ماوه ، لااه وام بااووه رده بااه 3737
 موو هاه( لی رماه كه ماارى نساتاس ئه) نساى ڕه فه اڵتناساى رۆژهه و  شاه قه و زانا تى، كردوویه زڵی فه شوكرى كانى كاره
 ست ده مانى نه دواى و كردوون ڕزگارى وتان فه  له و  پاراستووه رگێێدا به  له ڕاستیى یشتنى تێگه ى ڕۆژنامه كانى ژماره

 ڕاسااتى یشااتنى تێگه ى ڕۆژنامااه ى رباااره ده ى زانیارییانااه و ئااه واوى تااه. )وتوون كااه عێراقااى ى خانااه مۆزه ى كتێبخانااه
 ى چاپخاناه ر، زهاه مه د حماه ئه مال كاه كوردیادا، رى گاه ڕۆژنامه  لاه شاوێنى.. ڕاستى یشتنى تێگه كتێبی،  له نووسیمن،

 ماانگى م كاه یه) نگاوى هاه م كاه یه باوو، جیااواز ڕاساتى  به  نوێیه  حێومداره و ئه( 3790 غدا به كورد، زانیاریى كۆڕى
 : یه هه خۆى گرنگیى ش وه ئه كات، رده ده  ڕۆژنامه( یشتنى گه
 

 تاێ! )كانت ڕاساتییه  وه نووساینه و وتاار ڕێگااى  لاه و  ڕۆژنامه ڕێگاى  له وێ بیه اڵتدارێك سه ده  زۆره جیاوازى :م كه یه
 پاێ خۆیات كانى راساتییه  وه برسایێردنه ڕێگااى  لاه ، وه وێرانێردناه و كوشاتن رێگااى  له اڵتێك سه ده   گه له( نێ یه بگه
 (.زانى ده ركوتێردنیان سه زمانى تەنیا تورك و فارس و ب ره عه ی دیێه ى كه اڵته سه ده سێ ر هه) لمێنێ، بسه
 

 و كااۆیى قاادرى حااجى و ناالى شااعیران شایعرى گشاتى به كانى تاه بابه ى، كاه یامه په  لاه  جگاه ش كاه ڕۆژنامه :م دووه
 بااۆ ر هااه. گشااتى رۆشاانبیریى و وا  هااه و مێژوویااى تى بابااه   گااه له ، بااووه.. وى ولااه مه و فاااى وه و حوى مااه و كااوردى
و  ئااه  چییااه بتر جایااه عه  مااه له)تى  نووساایویه 3730مااى  ى تشاارینى دووه34 شااى، شه و نجا پااه ى ژماااره  لااه ، نموونااه

 .(بوو ر یسه مه بۆیان سا  29  كان به سا  كردیان، ژاپۆنییه 999  كان به وروپاییه ى ئه قییه ره ته
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  تاه یبه هه ى وه گێڕاناه دا، كاه زمانه تى رعییه شاه  باه  دانناناه كاوردى زماانى  باه  كه ڕۆژنامه ى وه باڵوبوونه تەنیا :م سێیه
 . وه نگه رهه فه و ڕێنووس و ڕێزمان رووى  له تى تێردنیه خزمه بۆى،

 
 كاان، ئینگلیزه نگیى رهاه فه تى سیاساه بۆ بوو  وره گه وتنێێى ركه سه دا كورته  ماوه و له ك یه ڕۆژنامه ركردنى ده :م چواره

 باوارى ساا  زار هاه  لاه زیااتر ى مااوه  لاه باوون، هاوئاایین م هاه و هاوساێ م هاه  كه كان سته بااڵده  زمانه كاتێێدا  له
 .خساند ڕه نه كیان یه ڕۆژنامه  تاكه ركردنى ده
 
  ڕۆژناماه كارهێنانى باه كانادا، وه ته نه و كاان هێزه نێوان لاه وتووێژ و یام په ناردنى بۆ  ڕۆژنامه كارهێنانى به :م شه شه
 و باه كردیاان، خۆیاان جىقازان  به ڕاستیدا یشتنى تێگه  له كان ئینگلیزه ك وه ن، رگریێرد به كى یه كایه شێوازێك، ك وه

 ڕێگاى  له توانێ ده كوردیش  كه بوو وه ئه یش وه ئه ، كردەوه كوردیدا ریى گه ڕۆژنامه ر سه به فراوانیان كى رگایه ده ش كاره
 شاتێك  تاكاه بهێڵاێ، جێ باه شاار بێ ده ناچار حموود مه شێخ كاتێێدا  له  بۆیه نێ، یه بگه خۆى ى كه پامه یه  وه ڕۆژنامه
 ش وه باه. ربێاات ده  ڕۆژناماه باێ وتیشدا شێه ئه  له  كه ى وه ئه بۆ ، یه چاپخانه یبات ده خۆى   گه له و دا ده پێ گرنگیى
 كوردى ڕزگاریخوازى كى یه وه بزووتنه ن گمه ده به  وه ڕۆژه و له. خۆكردن له رگرى به مۆدێرنى كى رێگایه نى خاوه  بووه كورد
  وتااره م ئاه باۆ  ڕۆژناماه ركردناى ده باۆچى. كردبێ رناه ده شاى ڕۆژنامه كادارى، چه یاان سیاسى كارى پا  له  وه  بینییە ده
  باه زینادوو شاتێێى موو هاه خات دره ر، وه زیناده مارۆڤ، ، یاه وه ئه ویش ئاه ، سااده زۆر كى هۆیاه ر به له ؟ گرنگه  نده وه ئه

 و كارێ ده ت خزماه  ناده وه ئه زماانیش بادرێ، پاێ گرنگیاى  ڕۆژناماه ند چه. ژى ده زمان  به ش ڕۆژنامه ژى، ده ئۆكسجین
 . وه بێته ده نوێ ش نده وه ئه
 

 نووسااین، و لێادوان و رانى خۆشااگوزه و نادى یوه په بااۆ  باووه تێك ئالیااه تیى اڵیاه كۆمه بااوارى  لاه نااد چه كاوردى زماانى
 و ئاه ك وه ، كاراوه دژ  لاه  وه هاوزماناه و  بێگاناه ن الیاه له قورساى نگى جاه م هاه. ن  جاه باۆ  بووه داتێك ئه ش نده وه ئه
 ك وه كااوردى زمااانى  كااردووه وای ش وه ئااه.  بااووه دا وه مانااه نگى جااه  لااه م هااه ن، كااه ده دژى بااڵكااان  بڕوانامااه ى نگااه جه

 پاااك خااۆى ێ،گر رنااه وه خااۆى زووى ئاااره  بااه  وشااه. ڕێنێ پااه نه تااێ خااۆى كردنى شااه گه كانى قۆناغااه زمااان سروشااتى
  لااه  ساااڵه موو هااه و ئااه دواى لااه. كات نااه دروساات كان دیالێتیێااه یااان( كااان زاره) نێوان لااه نگیى هاوسااه و  وه كاتااه نه
  كاه زمانه كاۆنیى چاو لاه  ڕاسته.  یه هه ستانداردى زمانى ى كێشه و ڕێنووس ى كێشه هێشتا پێنووسینى، و كارهێنان به
 دوور زۆر كوردیادا زماانى  لاه نووسین مێژووى دنیا، تى شارستانیه كۆنیى ن، كه ده پێ ى قسه ى سانه كه و ئه ى ژماره و
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  كاردووه كارێێیاان ش وه لاه  جگاه ، كاۆنتره و زیاتر میان رهه به و کولتوور  كه اڵتییه ڕۆژهه  وره گه  زمانه سێ ر هه.  نییه
 تى خزمااه  خساتووەته!!(  وه ئاایینە ك یاه) و!!( نیشااتمان ك یاه) بیاانووى  باه كااوردیش تواناكانى باه  ره كارێێتاه موو هاه

.  وتووه كاه نه دوا زۆر كانادا تازه تە وڵاه ده   گاه له راورد به  به بیات ده ئه نووسینى بوارى  له شدا، وه ئه   گه له. خۆیان
 ئاساتێێى  بارده زماانى(  وه گێڕاناه كانى شاێوه موو هاه) ڕۆماان و چیارۆك تى تایباه به خشاانى، په بیاتى ده ئاه نووسینى

  مۆدێرناه كانى وتاه ركه ده باساى  وه لێاره. مابوو ناه ر ساه له ترساى مه وپێشچوون ره به و  وه مانه  كه ك یه شێوه به رزتر، به
 رگیز هاه ، وه زماناه كرنى شاه گه  باه  واناه ئه موو هاه نادیى یوه په كتێا ، و چاپ ئامێرى وار، خوێنده ، ڕۆژنامه ین، كه ده
 .بااڵدا خوێندنى قیى دڵڕه و كانى دوژمنه ى شه ڕه هه م رده به له  كوردییه زمانى مان كه ته بابه  كه ناچێ بیر له مان وه ئه
 
   ٢١١٧ ی(مای)ی ئایار٧
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  بووه تیو نه ى ئێستا هه هێنده  وه رووى پاڵپشتى ئاكادیمى و زانستییه  رگیز زمانى كوردى له هه

 
(٥) 

 
 ناااوى جااارێ  كااه) عمااوومى نگى جااه كۆتااایى دواى تى تایبااه به م، بیسااته ى ده سااه تاى ره سااه كانى وره گااه  گۆڕانێارییااه

 ى شااه گه تى خزمااه  لااه ناادێێیان هه خوڵقانااد، جیاااوازى ى وه بیركردنااه و جیاااواز ى كایااه( بڕابوو نااه ردا سااه به مى كااه یه
 .بوون كوردیدا زمانى

 
 (:بن هه ش دیێه هۆى شێ ده) دا مه رده سه و له ن وه كوردییه زمانى كردنى شه گه پشت له گرن  زۆر هۆى سێ
 
 ناسیۆنالیستى فێرى هێزبوونى به و ڵدان رهه سه :میان كه یه

  قوتابخانه ى وه كردنه :میان دووه
  ڕۆژنامه :میان سێیه

 
 بااۆ ى قووڵااه  ویسااتییه خۆشه و لااه  جگااه ناسیۆنالیسااتى ، زمانااه كارهێنانى بااه  بااه پێویسااتیان  هۆكارانااه و ئااه موو هااه
 و ئاه وروپادا ئاه ڕووى  باه كاورد رگااى ده.  پێویساته خاكیشاى و زمان ى دڵسۆزانه تێێى خزمه كات، ده دروست ى وه ته نه
 ، باووه واندا ئه ستى ده ژێر له كوردستان ى وه ئه هۆى به م هه ، وه جوگرافییه شوێنى هۆى به م هه ، بووه توركیا  مه رده سه
 كانى وره گااه  گۆڕانێارییااه.  بااووه اڵت ڕۆژهااه و رۆژئاااوا یشااتنى گه ك یااه به شااوێنى نبو  سااته ئه  كااه ى وه ئااه هۆى بااه م هااه

  و ناسیونالیسااتى بیاارى.  نموونااه ك وه كااى زه مین ئااه د مااه محه بووە، هااه كااورد ر سااه له وخۆى ڕاسااته ریى كاریگااه توركیااا
 سوپاى كانى دڵسۆزه  ره هه  ره فسه ئه  له  بووه كێك یه (ز3750 - ز3009) گ به كى زه مین ئه گ به كى زه مین ئه د مه محه

 تان وڵااه ده ساانوورى ى وه ساامێردنه ره  لااه ، بااووه ڕیااان باوه جێگاااى كااردن، بااۆ ڕى شااه یااان ده تیى كردایه سااه عوساامانى،
 بااڵكانى  كۆلیژه و یمانگا په خوێندنى پڕۆگرامى و  رچاوه سه ربازییدا سه بوارى  له كانى كتێبه ، ستووه به پێ پشتیان

 نبو ، ساته ئه  وه چێتاه ده  كاه كان، ره ماندووكاه  ڕه شاه دواى ، وه شاێۆیه و دڵساۆزى موو هه و به كاتێك. بوون بازییان سه
 و عوسامانى تى وڵاه ده ناوى  كه دێت ئاگا به  یه گاڵته و له و  گۆڕاوه دنیا زانێ ده بینێ، ده كان ییه وه ته نه  توركه  حزبه
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 ناشاابێ، و  بووه نااه كااان جیاوازه  وه تااه نه تى وڵااه ده اڵتاادا ڕۆژهه  لااه رگیز هااه  چونێااه ، كانااه جیاوازه  وه تااه نه تى وڵااه ده
 هاای  مڕۆش ئااه تااا. ن كۆیلااه و تێار خزمااه ش دیێااه كانى وه تااه نه و  ته سااه رده سه ى وه تااه نه  تاكااه ك یااه هااى ت وڵااه ده

 و ن مارمێلێاه و كارم  دیێاه كانى وه تاه نه ، یه هه یى وه ته نه ك یه تى وڵه ده نیا ته و بگۆڕێ  یاسایه و ئه  نییه ك ئاسۆیه
.  وه نووساامه نه كاى زه مین ئااه د ماه محه مى ڵاه قه  بااه خاۆى، ك وه  گۆڕانێارییااه و ئاه نااتوانم. ى كااه الچۆیان قاه تاوانى ده
 :نووسێ ده
 
  باه ند، ساه بااوى توركیاا  له( تورانى) و( تورك) لفظى( عوسمانى) عمومیى تعبیرى جێگاى  له  كه ، مه ئه دواى له)
 قاومى، غرورى و كرد حس چاكتر خۆم تى غیره دا ڵه كۆمه و ئه ناو له منیش كانیتر، ته میلله فرادى ئه كو وه ت، بیعه ته
 م كاه قومه تااریخى و اصال  باه درحا  اڵم باه م، بێاه اظهاار خۆم ى حسه م ئه تێێدا فرسه موو هه  له  كه كردم جبورى مه

 تادقیقى ظرورتاى دواییشادا  لاه  نه و  درابویه وامان فێرێێى كاتبدا مه  له  نه  وقته و ئه تا  چونێه زانى، ئه نه هیچم
.  وه كردباووه خااو ك یاه جه ره ده تاا مومانى هه ى قومییه عسابى ئه( عثمانى) ى جامعه ى كلمه بوو، دى كوردمان تاریخى

 ((.بغداد دارس م، ى چاپخانه كى، زه امین محمد.. 2،3،3 جلدى كورستان و كورد كتێبى كیى پێشه  له شێك به)
 

 ى بڕواناماه ن خااوه ڕۆشانبیر، و وریاا و وار خوێناده زاناا، دان، خاناه پیااوێێى گ، باه كاى زه مین ئاه ى ساده پێناسێێى
 فا، وه باه ، دیاده دنیاا سانوور، ڕێژى خشاه نه و نادازیار ئه ساوپا، ى ركرده ساه ، بووه هاه رزى باه پۆساتى  میشه هه رز، به

 . دیێه تى سیفه ندان چه ناسراو، ستوور، ده و یاسا دڵسۆزى
 
 :ڵێ ده پێ چیمان ، رگرتووه وه دێڕیم( 0) نیا ته من  كه كییەى پێشه  دێڕه ند چه و له
 
 جوگرافیااى نااو كانى وه تاه نه موو هاه عماوومى  لاه ساتى به مه (تعبیارى عماومى عاماانى)كاى  مین زه د ئاه مه محه :م كه یه

 ى وشاه ناو لاه گشاتى، به كاورد و وار خوێناده رى نوێناه ك وه كاى زه مین ئه مامۆستا  واته كه ، عوسمانییه تى ئیمپڕاتۆڕیه
.  یاه پێوه وانیشاى ئه شاى به عوسمانى تى وڵه ده ن بێه  وه به ڕ باوه  كه  كردووه وای ش وه ئه ، دیوه كوردیشیان عوسمانیدا
 . دواتردایه خاڵى  له  كه وره گه  گۆڕانێارییه

 
  توركیا، بۆ وروپایى ئه ناسیۆنالستى بیرى ى وه گواستنه (.ند توركیادا باوى سه  له( تورانى)و ( تورك)لفظى ) :م دووه
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 ماڵێ، ڵاده هه عوسامانى تى ئیمپڕاتۆڕیاه ى ناسانامه ر ساه له  رده په ئاشێرا، به رستى توركپه و تى توركچیه كردنى شه گه
 نااوى و سات ده  گرناه ده اڵت ساه ده و ناابن ڕازى ت وڵاه ده رانى ساه ى نهێنییاه  یارییاه و باه تاوركى ناسیۆنالساتى چیدى
 تیى اڵیاه كۆمه و مێژوویاى و جاوگرافى شێێى به  كه ، دیێه كانى وه ته نه ستى هه ى وه ئه بێ توركیا،  نه كه ده ش كه واڵته
 .بێ دایك له م سێیه خاڵى كات ده وا ش وه ئه. بگرن رچاو به له ن، كه واڵته

 
 ى كاه یه كه یه ،(تى خۆم باشتر حس كارد دا غیره ڵه و كۆمه ناو ئه كانیتر، منیش له ته فرادى میلله كو ئه ت، وه بیعه ته  به) :م سێیه
 دروسااتبوونى ئینسااانیى و سروشااتى زۆر كى یااه وه لێێدانه ، یااه وه لێوردبوونه شااایانى گااى زه مین ئااه د مااه مهحه كانى وشااه
 ى واناه ئه) كان كادیمییاه ئه  سیاساییه و ڵناساان كۆمه مێژوونووساان،( تانیتر میللاه فرادى ئه ك وه. ) ییه وه ته نه ستى هه
 و یى وه تاه نه ساتى هه جاوواڵنى گاى ڕه  یه وشاه دوو و ئاه ر سه له(  كێشاوه ڵنه هه كورد  له شمشێریان بااڵ خوێندنى ك وه
 فرادى ئاه بێاات، ت خزماه دا تاه وڵه ده و لاه( فراد ئاه) ك وه  باووه ڕازى كاورد. ن بێاه  شاڕۆڤه ش وه جیابوونه بیرى تا هه
 بیاارى ، تااه وڵه ده و ئااه اڵم بااه. بااێ قبااوو  یااانخۆ اڵتااى و ك وه عوساامانییان تى ئیمپڕاتۆڕیااه ى تانااه میلله و ئااه موو هااه
 قۆنااغى تاى ره ساه ش وه ئاه كاات، ده ماشاا ته  بێگاناه ك وه موویان هاه ییانادا وه ته نه وتارى  له ناسیۆنالیستى سێى ته

 و ئاه مادا كه كى یاه ماوه  لاه.  وه تاه نه ك وه تااك، ك وه  دیێاه وانى ئاه ،( دیێاه وانی ئاه)  باه ر رامبه به  یه تازه بوغزێێى
 لاااێ ى وره گاااه زۆر ساااتى كاره و ساااتوور ئه ڕقێێاااى بااۆ گۆڕێااات ده  دیێاااه وانى ئااه بوغزانااادنى و  ییاااه وه ته نه  شااه بانگه

  وه پێشایانه  لاه ش، دیێاه كانى وه تاه نه دا، توركیاای كانى رسته په وه ته نه ملهوڕى زۆر كى قوربانییه كورد ، وه وێته كه ده
 حاس) ن بێاه پاێ ست هه باشتر خۆیان تى غیره  كه نێ ده  وه دیێه كانى وه ته نه فرادى ئه  به پا   شه وه ئه ر هه. ن رمه ئه
 . دواتردایه خاڵى  له  وه ئه چى؟ تى یبه هه و چى  به ت غیره(. ن بێه
 

 بیناێ، ده كاتێاك (.م ى خاۆم اهااار بكاه م حساه تێكدا ئاه موو فرساه هاه  لاه  غروریى قومى، مجبورى كردم كاه) :م چواره
  ناه كه ده تاورك  یره غاه فێریادا ى میناه زه  لاه زانان، ده خۆیان هى  به شتێك موو هه كان رسته توركپه یان كان توركچییه

 گشااتى و تاااك رى كارێێتااه  كااه یه كه كۆڵه ، ناسیۆنالیسااتییه بیاارى گرنگااى كى مایااه بنه  كااه قەومااى غاارورى ، وه ره ده
 باااۆ ڕێ گاااه ده تێك فورساااه  لاااه ك یاااه وه رچدانه رپه به ك وه دات، ڵده رهه ساااه  وه ناخاااه له ، ساااتاوه وه ر ساااه له یى وه تاااه نه

 (.م كه ئیزهار خۆم ى حسه و ئه) ڵێ ده كى زه مین ئه د مه محه ك وه یان نیشاندانى و نمایشێردن
 

  اڵم به چوو، تێ كتێبى و  ڕه الپه و  وشه زار هه چوو، تێ نى مه ته كى زه مین ئه د مه محه بۆ ومى قه غرورى ئیزهارى
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 الفااوى ، وه ناه یاان ده و ساا  یاان ده بوو، قورس زۆر ى كه تێچوونه چوو، تێ زۆرى زۆر كورد بۆ  غروره و ئه ئیزهارى
 .چوو تێ گوندى زاران هه و شار دان سه وێرانێردنى قوربانى، بنى بێ كاروانێێى و خوێن

 
  كااه كتێبه ى هێنااده بڵااێم تااوانم ده ، رگرتااووه وه یى ڕه الپااه ١٣١ زیرى نااه بااێ كتێبێێااى كیى پێشااه  لااه م دێااڕه نااد چه و ئااه

 د ماه محه كاردار، بۆ  ومییه قه غرورى گۆڕینى ویش ئه كات، ده سووكتر من ركى ئه  كه كییه پێشه ى دیێه شێێى به.  گرنگه
  باه اڵم به بنووسم، توركى  به یا و عەربى  به یا  كیتابانه م ئه  كه ویستیان دۆستان  له بعض) نووسێ ده كى زه مین ئه

  بااه كااورد بااۆ زیاااتر موو هااه  لااه و  وه كوردێێااه طاارف  لااه كوردسااتان، و كااورد تاااریخى  كااه بوو، نااه مناساا  الم ڕاسااتى
 (.بنوسرێ كورد غەیره زمانێێى

 
  یاه وره گه  جاناه یه هه و باه سات هه رگیز هاه یبێ ناه ى ساه كه و ئاه ناساێنێ، ده پاێ قەومیماان( غارورى)  دێڕه ند چه و ئه

  ومییه قه غرورى شێانى.  نییانه  كه  نییه  وانه له كم داواكارییه هی  من ، ڵقواڵوه هه كى زه مین ئه ناخى  له  كه ناكات،
 زماانى رامۆشاێردنى فه  باه نادیى یوه په  كاه ن باه ده بڕیارێاك باۆ سات ده ئاساانى به زۆر  كه كانی ڕاوێژكاره و زیر وه الى

.  بووه ناه تیو هاه ئێساتا ى هێناده  وه زانساتییه و ئاكاادیمى پاڵپشتى رووى  له كوردى زمانى رگیز هه ، یه هه  وه كوردییه
 ئاساتێك  خساتووەته كوردییاان زماانى ى نداناه ناوه و ئه ر سه  دێمه دا وتاره م ئه ى درێژه  له نا ده  كه یه ئاماژه ر هه  وه ئه

 . یه ڵنه هه چاویان  ته قیامه تا م كه ده زاریان رمه شه جۆرێك  به بێرێ، لێ رگریى به بێ پێویست
 
  تاه وڵه ده و ئاه زاناێ ده ى ڕۆژه و ئاه تاا كارد، عوسامانى تى وڵاه ده تى خزماه  وه دڵاه  لاه خاۆى ماڵى ك وه كى، زه مین ئه
 دات، ده بڕیااار كامااڵ كى تییه سااایه كه ك وه ،( تااره تانی میللااه فرادى ئااه) و ئااه ، نییااه تێاادا وى ئااه ى كااه وه ته نه شااى به
 ، نییاه بااو یاان بااڵو كوردى زمانى گوایا بنووسێ، توركى یان بى ره عه  به  كه ن، كه ده بۆ پێشنیارى ى وه ئه ڕاى ره سه

 الى ناكاات، قباوو   وه ئاه  پیااوه و ئاه غارورى اڵم باه ، وه خوێننه ده  زمانه دوو و به موویان هه! زانا و  بڕوانامه ن خاوه
 .نووسێ نه كوردى  به كورد مێژووى كوردێك ناكرێت و ئه
 
 و ڕۆمااان و چیاارۆك) خشااان په نووسااینى هێاانم، ده كار بااه خااۆم ى دیێااه كى ڕایااه پشااتگیریى بااۆ  كییه پێشااه و ئااه ماان

 د مااه محه تێبینیاى دوو ش وه ئاه باۆ. رزتر باه ئاساتێێى  یباتااه ده  وه ئاساتێێه  لاه و دات ده زماان  باه  ره پاه(  وه لێێۆڵیناه
   به كانى وه لێێۆڵینه  داوه بڕیارى  كه  نووسیوه  وه ئه دواى ى كه تێبینییه رتك هه ویش ئه ، وه نووسمه ده كى زه مین ئه
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 : كردووه چاو ڕه ى تێبینییانه و ئه دا كتێبه و ئه نووسینى كاتى  له بنووسێ، كوردى
 
 اوال  چونێاه دا، ناه تیاك فارسایم و عربای كلماتى ام ى الم به نوسى وا بێژرێ، ئه چۆن كو وه كوردیم كلماتى :م كه یه

 .بدا تیك وارا خوینده  له سریش  نگه ڕه ثانیا بو، نه حقم
 

. داناێم  زیااده رفى حاه ویسات م ناه داناا، م(و) باور باتى لاه و(  ه)سر ى جیگه  له و( ى)  اظافه ژێرى باتى له :م دووه
 فرق دان سرن   به خۆیدا موقیعى  له  مانه ئه الم به ، نوعیێه چند كوردیدا زمانى  له( و) و( ر) و( ل) تلفظى واقعا
 ((.١: ڕه ،الپه كى زه مین ئه د مه محه نووسینى. كورد و كوردستان كتێبى كیى پێشه. )كرێ ئه
 
 كاتێاك ، دایاه لێره  كه پشاتگیرییه.  وه بنووسامه خاۆى ك وه كى زه مین ئه د مه محه مامۆستا ى تێبینیه دوو و ئه دا وڵم هه

  باه ر نووسه ر گه ئه درێ، ده ڕێنووس و زمان  به گرنگى زیاتر خشان، په ناو  وه گوازرێته ده  وه شیعره  له نووسین كوردی
 شامان كه ره نووسه تى زاكاه نه.  وه كرده ده ناه كاوردى پیتاى و نووساین تیی چۆنیاه  لاه بیرى رگیز هه  ینووسیبایه نه كوردى
 و ئاگاادارى بێ باه ، زانیوه ناه خۆى مافى  به  چونێه ، نووسیوه فارسى و بى ره عه ك وه كوردى لیماتى كه. دات ده نیشان

 ڕێنووساى تى ویساتوویه و ئاه  كاه دات ده نیشاانى  وه ئاه بێات، كوردى ڕێنووسى سێاریى ده كورد رانى نووسه ندیى زامه ڕه
 . گونجاوه نه بۆى اڵم به بێنێ، كار به كوردى

 
 ر سااه به ى گۆڕانااه موو هااه و ئااه   گااه له. دوێ ده ڕێنااووس كاااریى ورده  لااه. وردتاارن كانى تێبینییااه ماادا دووه خاااڵى  لااه

 . رنجه سه جێگاى ئێستا تا كان الوازه و قورس  پیته نووسینى ى باره ده ى كه ڕایه  وه منه الى به ، هاتووه ڕێنووسدا
 

 ، وه نابێتاه شایمان په رگیز هاه اڵم باه ڕێگا،  دێته زۆرى ى ره گه ته  ڕاسته گ به كى زه مین ئه نووسینى كوردى  به بڕیارى
  باه كاانى هۆكاره  لاه كێك یاه  كاه بوو وه ئاه  تاه بابه و لاه بوو ستم به مه ى وه ئه. نووسێ ده  زمانه و به كانى نرخه به  كتێبه
 كاوردى ناسیۆنالیساتى بیارى ڵدانى هه ساه م بیساته ى ده ساه تاى ره ساه  لاه وردىكا زمانى كردنى شه گه و نووسین كوردى
 و ئاه ، یاه وه ئه بینووسام گ باه كاى زه مین ئه ر سه له  وه ته ماوه ى وه ئه. بوو دیار  ره هه كى یه نموونه كیش زه مین ئه.  بووه

 و غاادا به بااۆ چێاات ده خوێناادن بااۆ باااوكى ناادیى زامه ڕه بێ بااه و دێڵێاات جێ بااه ساالێمانى  وه زووه نێێى مااه ته  لااه  پیاااوه
 زۆرى  ره هه شى به بۆ چێت ده و ڕێت گه ده عێراق و توركیا كانى شاره زۆرى شى به رى رمانبه فه و رك ئه  به نبو ، سته ئه
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 و زیار وه  بێتاه ده جاار نادان چه كاات، ده شادارى به كان واڵتاه زۆرى شاى به سنوورى داڕشتنى  له كان، وروپییه ئه  واڵته
 تااا مێاارد پیره مووز تااه 39 وى شااه ساالێمانى،  وه دێتااه و بێاات ده بێاازار غاادا به هاااوینى رماى گااه  لااه 3750  لااه. نائیاا 

 تێیادا ى ژووره و ئاه مان هاه  لاه ، ڕاناه گه و ر فه ساه موو هاه و ئاه دواى لاه و شاه مان هاه ، وه مێنێته ده الى و شه نگانى دره
 موو هااه و ئااه نووسااینى دواى سااپێ، چه ده روونیاادا ده  لااه وا یى وه تااه نه غاارورى. كااات ده دوایااى كااۆچى  بااووه، دایك لااه
 م كاه ومه قه مادى نه ماردم ر گاه ئه) بنووسارێ ى كاه گۆڕه ر ساه له  كاه كاات ده ت سایه وه ، تاه خزمه موو هه و ئه و  مه رهه به
 (.میعاد ڕۆژى تا م كه رۆحه ناڵێ ده بزانن... ئازاد و رز ربه سه
 

 مڕۆ ئااه ى وانااه ئه ر رابااه به له بوو هااه غرورییااان ى وانااه ئه شااانى ر سااه له  كوردییااه زمااانى ى وه سااتانه هه مان كااه ته بابه
 .بشێێنن غرورى وێ یانه ده
 
   ٢١١٧ ی(مای)ی ئایار١٣
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 بشكێننتوانن باڵى  كانى ده ره كاربه نیا به فڕین ته  وته زمان كه  كه

 
(٦) 

 
 م كااه یه ى سااته ره كه ك وه ڵێوو بااه ، یااه هه كنیك تااه و ر هونااه  بااه پێویسااتیان ك نااه  وه گێڕانااه و داسااتان یااان چیاارۆك

 باۆ رباڕین ده و  ڕساته ، سااده ڕووداوى سافى وه باۆ  واژه ساته ده و  وشاه. باااڵدا ئاساتێێى  لاه  یاه هه زمان  به پێویستیان
  به جیهان مى كه یه ڕى شه) عموومى نگى جه یان  وره گه ڕى شه كۆتایى دواى. ئاڵۆز ى وه بیركردنه و ست هه ى وه گواستنه

 بااۆ ڵگیرسااا هه تێاادا ى وره گااه ى دیێااه ڕێێى شااه  كااه ز3727 ساااڵى تا هااه باارا ده ناااو عمااوومى یااان  وره گااه ڕى شااه
 رى گاه ئه  چونێاه باێ،  كاراوه ى وه ئاه باۆ ڵبژارد، هاه یاان ژماره ش بۆیاه داناان، باۆ میان دووه و م كه یه یان وه جیاكردنه

 و  ڕۆژناماه  باه ودان باره و  قوتابخاناه ى وه كردناه و ئینگلیاز سوپاى هاتنى ،( ئارادایه له  میشه هه ى وه بوونه ندباره چه
 باوو، چیرۆكنووساین رى هوناه ویش ئاه ، وه كارده ردا رساامێه سه و گرن  رێێى هونه ر سه به رگاى ده ، دیێه هۆى ندان چه
 كەن، ده كار و  یه هه ییان ئاماده مرۆڤ كانى سته هه موو هه چیرۆكدا  له. نرێ داده خشان په رى هونه  له شێك به  به  كه
 بینیناى هێازى. وجاود  دێتاه  دنیایاه م ئاه ى هاوشاێوه ك دنیایاه  وه زماناه ڕێگااى  لاه نیا تاه.  وه میشاه وته حه ستى هه  به

 و وا ئاووهاه و سروشات ى وێناه و جاوواڵو ى وێنه ز، كاغه ر سه  خرێته ده  وه زمانه ڕێگاى  له چیرۆكنووس یان ر كارێێته
 و خاوێ هۆى باه مازرى و تااڵى سوێرى، و شیرینى چیرۆكدا  له كرێن، ده س  وه  وه زمانه هۆى به مووى هه گوند و شار
 ، وه نووسارێنه ده  وه وشاه ڕێگااى  لاه  كاه  یاه وه تامێردنه و ئاه هۆى باه ڵێوو باه ، وه ناناسارێنه  وه ره بیباه و سماق و كر شه

 هۆى باه ڵێوو باه ، نییاه  وه لێاوه و قاوڕگ كانى ژێیاه ى وه ریناه له هۆى باه گریانیش و هاوار و ن  ده ى بره نه ى وه ناسینه
 ڕێگااى  لاه موویان هاه كانیش یااڵته خه و ویستى خۆشه و سێێس تى زه له و ستێردن هه و گوێگرتن ، یه وه زمانه و  ڕسته
 ناد مه وڵه ده ناد چه زماان باێ ده  واتاه كه. كارێن ده  ئاماده  وه وانییه زمانه رێێى هونه  به و ز كاغه ر سه  خرێنه ده  وه زمانه
 تاافى ساێ مان دا لێاره.  وه بداتاه  پێداویساتییانه و ئاه موو هاه اڵمى وه بتوانێ تا بێ، فراوان و ند هه ڕه فره ند چه بێ،
 .نابن لێ ى دیێه شتێێى یان قۆنا  ناوى  دیێه ڵێى خه شێ ده.  وه مه كه ده جیا كتر یه  له زمان

 

 .زمان خشۆكیى تافى :م كه یه
 .زمان رپێى سه  ستانه هه تافى :م دووه
 .فڕین و باڵگرتن تافى :م سێیه
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 و نجێێشاان ڕه تى، خشاۆكییه مى رده ساه  وه ئاه كاردێت باه  ڕۆژاناه كانى پێداویساتییه ى وه گواساتنه باۆ زماان ى كاتاه و ئه

  بااه  وه نووساارایه پااێ بى ده ئااه زمااانێێیش ر هااه. كانى ره كاربااه به پێااى ر بااه له تى یااه وه قێردنه عاره و  وه خۆشااۆڕكردنه
 ساەر  ته ساتاوه هه و  رچاووه ده خشاۆكى تاافى یاان م رده ساه له  زمانه و ئه واتا ڕۆمان، تتر تایبه به و چیرۆك تى تایبه
  ساتانه هه تاافى  لاه و ڕاواناێ ده رزى باه باۆ  وه نزماه  لاه چااو خشاۆكیدا تاافى  لاه  دیااره ش تافاه و ئاه جیاوازیى پێ،

  له شتێك و كێنێ ته ده ماندووبوون تۆزى  له خۆى زمان دا تافه و له ، رزتریشه به و  كانه شته ئاستى مان هه  له سەرپێ
 رى هونااه و  فه لسااه فه و زانساات ى وه نووسااینه  كااه  وه مه سااێیه تااافى  چێتااه ده زمااان كاتێااك.  وه گێڕێتااه ده مۆساایقاش

 بااۆ  وه ئاساامانه  لااه و  فڕینااه تااافى ویش ئااه ، بااااڵوه زۆر تااافێێى  چێتااه ده. سااتۆ ئه  گرێتااه ده ماش سااینه و لیێترۆن ئااه
 موو هاه ڕاى ره ساه ، وه گێڕاناه رى هوناه یاان چیارۆك كردنى شه گه بۆ. دات ده دنیا  به  شێوه و  باره قه ڕوانێ، ده كان شته
 : وه پێشه  دێنه كى ره سه هۆى دوو كردن پێ م ئاماژه ى هۆكارانه و ئه
  

 . چاپخانه زراندنى دامه :میان كه یه
 . ڕۆژنامه ركردنى ده :میان دووه

 
 ڕاى ره سااه ز، كاغااه مهێنانى رهااه به. ن كااه ده واو تااه كتر یااه پچڕاو نااه كى یااه بازنه ك وه موویان هااه  مۆدێرنااه كااانى دیارده

  لاه نووساین ى پڕۆساه ئاساانێردنى. ردا فتاه ده و كتێ  زۆربوونى  له  كییه ره سه شێێى هاوبه ز كاغه كان، هۆكاره موو هه
 مهێنانى رهاه به و دروساتێردن باێ، ئاساان كارهێنانیان باه  كاه پاندان و م ڵه قه جیاوازى جۆرى مهێنانى رهه به ڕێگاى

 مى رهاه به و چیارۆك نووسنى بۆ ڕێگایان ش دیێه هۆكارى ندان چه و  وانه ئه.  وه كارگه ڕێگاى  له( ر وهه جه) ب كه ره مه
  لااه بپرسان، شاێ ده. نووساین كانى پێداویساتییه مهێنانى رهاه به  لااه شان هاوبه موو هاه  واناه ئه. كارد ئاساان خشاانى په

 كان، تییاااه اڵیه كۆمه  ندییاااه یوه په ، تییاااه اڵیه كۆمه ى شاااه گه یاااان باااارى  لاااه ویش ئاااه بپرسااان، گرنااا  زۆر هۆكاااارێێى
 یاان كردن شاه گه یاان كردن ئامااده ڵێ باه.  جیااواز فێریاى تى باباه ناوى  هاتنه و  وه بیركردنه ندى هه ڕه فراوانبوونى

  به جیاواز ى مه گه و جیاواز ماناى  شاریشه  وه ئه. شارن رى نههو  وه گێڕانه و چیرۆك.  كوردییه گوندى( بوونى شار به)
 . دیێه بوارێێى بۆ  ئاڵۆزه و ئاست فره تێێى بابه شار و زمان. دات ده زمان رتاپاى سه و  واژه سته ده و  وشه
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 كان ڵبوونى كولتووره ڕ هۆكارێك بۆ تێكه شه

 
. دواویان ڕ شه كانى تییه هامه نه  له بێ پێویستیش ندى وه ئه و ڕ شه ڵگیرسانى هه هۆیەكانى ر سه  ناچێته مان كه ته بابه
 اڵتى ساه ده و هێاز.  باووه الن گاه زموونى ئه و شارستانى و  كولتوور ڵبوونى تێێه ، هاتووه دی به ڕ شه  له  كه نجامێك ئه
 ل لوپاه كه و ئینسان ڕ شه  له  جگه دا یه وه قدانه یه و له. نابوو نگاوى هه  وه ره ده و ره به ناچار ، دابووەوه قی یه وروپا ئه
 و واڵت و جیااااواز ى وه تاااه نه  باااه ر ساااه ڵێانى خاااه یەدا وره گاااه  ڕه شاااه و لاااه. هااااتبوو ڵااادا گه له ژیانیشاااى شاااێوازى و

  هباا وروپا ئااه كانى كارگااه مى رهااه به كاارد وای ش وه ئااه ر هااه. كردبااوو شاادارییان به  وه پێێااه جیاااواز تى شارسااتانیه
 ئایش پڕ كانیشى كارگه و دى  هێنایه اڵتدا ڕۆژهه واڵتانى  له گرنگى كى گۆڕانێارییه ش وه ئه.  وه ببنه باڵو اڵتدا ڕۆژهه

 .كردن  رمایه سه و
 
 دى،  هاتناه باشاوور كوردساتانى  لاه م كاه یه ى پلاه  باه  هۆكارانه و ئه موو هه ، یه هه  وه كورده  به ندیى یوه په ى نده وه ئه
 زماانێێى  باه پێویساتیان  كاه ى بیاناه ده ئه  ماه رهه به و ئاه ر سه  بێمه ى وه ئه پێش. ولێر هه و سلێمانى  له تیش تایبه به
 باێ، م جااره م ئاه وتاارى تى باباه  وه ئاه دابوو بڕیارم من  چونێه پێ، سەر  ستابێته هه زمانێك  به ، یه هه كردوو شه گه
 دا كاتاه و لاه ن كاه ده  قسه( بادینى) روو سه كرمانجى  به ى ناوچانه و ئه یان دهۆك  له بۆچى م بێه ئاشێرا  وه ئه بێ ده
 ك سایك، مى رهاه به و ساالم و ناالى شاوێنى  لاه وانیش ئاه  كه ى وه ئه ڕاى ره سه دى،  هاتنه نه لێ ى گۆڕانێارییانه و ئه

 مى رهاه به مان باوون؟ ك سایك بى ده ئه زۆرى مێێى رهه به و یران ته قێ فه و جزیرى الى مه و خانى دى حمه ئه نى خاوه
 موو هااه بااۆ  پرساایاره و ئااه گومااان بااێ. )نااێم داده مااۆدێرن بى ده ئااه دیهاتنى بااه یااان دنیااا  هاتنااه ى بناغااه  بااه ك ساایك

 (.خواروو كرمانجى  له شێك به ك وه( ورامى هه) تى تایبه به ، ڕاسته ش دیێه كانى زاره
 
 لاێ هااتووى تازه ساوپاى زایانى شااره گرنگاى رێێى نته ساه( دێان كار به  زارانه و ئه  كه) دا ناوچانه و له :م هۆكار كه یه
  لاه ین كاه ده و ئاه گرنگای ڕۆڵاى باساى دواتر  كه) سۆن ر مێجه ك وه زمانزانى و رۆشنبیر سێێى كه تى تایبه به ، بووه نه
 (.كوردى زمانى  به ودان بره

  و ئه پێویستیى و گرنگى ش وه ئه(. بوو سۆرانى( زارى)  به ڕاستى یشتنى تێگه) كرد ریان ده ى یه ڕۆژنامه و ئه :م دووه
 . م كه یه ى پله  برده ى زاره
 (.بادینى) پیتى  به  كه ره ڤه ده  له  چاپخانه بوونى نه :م سێیه
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 سالێمانى شاارى.  وه بێاتاه كاۆ خاۆى ورى ده لاه مووان هاه  كه كردوو، شه گه شارێێى بوونى نه جوگرافى، شوێنى :م چواره
 .دا وكاته له بوو یى وه ته نه ى وه جوواڵنه رى نته سه و رۆشنبیرى رێێى نته سه ى وه له  جگه. بردن ڕێوه به رێێى نته سه ك وه

 و پێشاوو اڵتى ساه ده ن الیاه له  وه ئابوورییه و ئیدارى رووى  له رى وروبه ده و دهۆك كانى ناوچه رامۆشێردنى فه :م پێنجه
 نزیاك ى وه ئاه هۆى باه باووبێ، سات نقه ئه  باه  ره ڤه ده و ئه ى ریێێردن ته م، شه شه هۆكاری شێ ده.  وه ئینگلیزیشه سوپاى
 ریى كاریگاه  واناه ئه موو هاه.  باووه كانادا ئینگلیزه  دژه ى ره باه  لاه  وكاته ئه  كه ، وه جوگرافییه رووى  له توركیا  له  بووه
 رووى  له  وره گه كى یه وه جوواڵنه(  مه بیسته ى ده سه تاى ره سه سااڵنى ستم به مه) دا كاتانه و له  كه بوو هه وخۆیان ڕاسته

 توانم نااه م، كااه ده زمااان ى شااه گه باسااى كاتێااك ر هااه مناایش و ت یااه نه بادینیاادا( زارى) ر سااه به  وه زمانااه كردنى شااه گه
 . وه بهێنمه  یه ناوچه و له زیندوو ى نموونه

 
 ى نموونااه دوو و م رهااه به دوو جاااف، گى بااه موختااار د حمااه ئه ى(ویااژدان ى له سااه مه) و سااائی  میل جااه ى(وما خااه  لااه)

 ك وه.  یاناه هه  كاه ى رییاه هونه  رزه باه  ئاساته و لاه م هاه كوردیادا، زماانى  لاه م هاه ب، ده ئاه  لاه م هه ن ناوازه هێگجار
 دوو و ئاه م، كه ساته به مه.  یاه هه دۆكیاومێنتى  باه و گوماان باێ و روون كى مێژوویاه م كاه كاورد ، دیێاه كانى شته موو هه
  دیێه شتێێى وان ئه پێش  یه هه گومانم من بن؟ كوردى نۆڤڵێتى یان درێژ چیرۆكى م كه یه كرێ ده چۆن  كامڵه  مه رهه به
  زاتاه دوو و ئاه ؟ هااتووه  كوێوه  له نووسینیان پاشخانى  واته ؟ چییه  جوانانه  مه رهه به و ئه ى رچاوه سه یان! بووبێ هه
 م ئاه وێ ناماه مان ؟ رگرتاووه وه كوێ  له یان ره هونه و ئه ؟ وه خوێندووەته چییان جاف موختار د حمه ئه و سائی  میل جه

  پرساایارانه و ئااه ش وه ئااه ڕاى ره سااه. بى ده ئااه كى یااه وه لێێۆڵینه  مااه بێه  كوردییااه زمااانى غااروورى ى رباااره ده  كااه  وتاااره
 فۆلێلۆرى تێێى حیێایه ى وه نووسینه. ئامۆژگارى و ند په  له نزیك  بایه شتێك كوردى چیرۆكى م كه یه بوو ده. پێویستن

 .مۆدێرن ندێ هه كى یه شێوه  به  بایه
 
 : تێدایه تیان تایبه تێێى سیفه ند چه  كه ، وه بینه ده  ناوازه مى رهه به دوو ڕووى رووبه چى كه
 
 .قووڵى ستى هه م هه و نێ ده ده ییت ساده ستى هه م هه  كه نووسراون، جوان بیى ده ئه زمانێێى  به :م كه یه

  نا، اڵم به ن، ساده و ئاسایى ى وه گێڕانه  كه ون كه رده ده وا ، یه هه رنجڕاكێشیان سه رى هونه كنیێێێى ته :م دووه
  ژیانى  له  خااڵنه و ئه و ن ده ده باز رووداودا یان ده ر سه به پچڕان بێ به ، یه هه رزیان به ریى هونه كنیێێێى ته

 .كات ده داواى  كه چیرۆكه كنیێى ته و  پێیانه كاریان واوى ته  به  كه  وه نه كه ده ق زه كان ره كارێێته
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 رى كارێێتاه  پێویسته كوێدا له كراون، نه بار  زیاده سانى كه  به رووداو.  نییه تێدا یان زیاده رێێى كارێێته هی  :م سێیه
 .كردبێ دروستى ر نووسه ك نه كردبێ لێ رمووى فه ر خوێنه ى وه ئه ك وه ، كه چیرۆكه ماڵى ناو  دێته گونجاو
 دواى ، هێنااوه كاریان باه خۆیدا شوێنى  له و رى هونه زۆر چیرۆكنووس رتك هه  كه چیرۆك ى دیێه زێێى گه ڕه :م چواره

  كراوه پێناه ڕ بااوه شاتێێى.  دیالۆگاه ویش ئاه كاوردى، چیرۆكاى كراوى رنه ساه چاره كى یه كێشاه  باووه  ره هونه و ئه وان ئه
 زۆرى ماان ڕاى  بااه. هێنااابێ كار بااه دیالۆگیااان دا رزه بااه  ئاسااته و لااه كااوردى درێااژى چیرۆكااى ى ره نۆبااه یااان م كااه یه

 .دیالۆگدا ر سه به  بووه شێان نه اڵت سه ده كوردیدا ڕۆمانى و چیرۆك  له مۆنۆلۆگیش
 شاێ ده. ن وه كوردییاه چیرۆكاى زۆرى  ره هاه شاى به پێش لاه ك یاه ڕاده تاا  مه رهه به دوو و ئه  وه ته بابه رووى  له :م پێنجه
 چیرۆكاى باوارى ڕاساتى  باه  كاه  ڵبژادووه هاه بوارێێیاان.  ڕاساتییه  وه ئاه  وه مناه الى  باه باێ، قورس بڕیارێێى ش وه ئه

 باان كتر یااه ئاگااادارى ى وه ئااه بااێ ردووكیان هااه  كااه  ختییه خۆشاابه ڕى وپااه ئه و شااانازى ڕى وپااه ئه جێگاااى.  رییااه هونه
 و گرنا  زۆر خااڵێێى  لاه كانیان تاه بابه چى كاه( بوون ناه كتر یاه ئاگادارى كان چیرۆكه نووسینى كاتى  له ستم به مه)

  باه زۆر مڕۆ ئاه. ن خناه ڕه خاودى ڵێوو باه ئامێزن، خنه ڕه ك نه چیرۆك رتك هه.  یه خنه ڕه ویش ئه شن، هاوبه كیدا ره سه
  لاه گرتن خناه ڕه.  پێێاردووه ساتى ده خاۆ  لاه گرتن خناه ڕه  باه كاوردى چیرۆكاى  كاه ڵێاین ده رز باه نگاى ده  باه و ئاشێرا
  له) نۆڤڵێتى  له سائی  میل جه واتا میان كه یه. تى اڵیه كۆمه تمىسیس  له گرتن خنه ڕه بردن، ڕێوه به و سیاسى سیستمى

  وه سیاسییه ڕووى  له كورد اڵتى سه ده  نده رچه هه گرێت، ده كورد بردنى ڕێوه به سیستمى  له توندى زۆر ى خنه ڕه( وما خه
 اڵم باه ، بووه ناه تانى وڵاه ده دانپێادانانى.  باووه م كاه زاییان شااره ، بووه هاه سااڵێێى ناد چه زموونى ئاه ، باووه سنوردار

 لاێ ى خناه ڕه روا پاه باێ و  زانیوه ناه  قورساانه  ڵاه هه و ئاه بیاانووى  باه رێى ساه ى هۆكاراناه و لاه هیچێام چیرۆكنووس
  كاه. پێێردن گاڵتاه باۆ جااریش ندێ هه و نز ته و ساتێر بۆ گۆڕێت ده شوێندا زۆر  له  كه خنه ڕه ك یه شێوه  به. گرتوون
 یان ویژداندا  لەی سه مه) نۆڤڵێتى  له جاف، گى به موختار د حمه ئه واتا میان دووه. م كه ده ستنیشانیان ده وردتر دواتر
 و كاات ده ڕیساوا دیناى و ئیادارى و تى اڵیاه كۆمه سیساتمى بیادا ده ئه ى پارچاه جاوانترین  لاه( دان خاناه  به بووم چۆن
 و ئااه.  وه نااه بده اڵمااى وه  یانتوانیوه نااه  سیسااتمانه ناو بااه و ئااه مڕۆ ئااه تااا گاارێ ده لااێ رییان وهااه جه  نااده وه ئه ى خنااه ڕه
 گرێات، ده تى اڵیاه كۆمه سیساتمى  لاه(  زۆراباه) نااوى  كاه ى كه وانه پاڵه زمانى ر سه له جاف موختار د حمه ئه ى خنانه ڕه
 شوێنى  له.  وه كردووەته  لۆژیێییانه  خنه ڕه و ئه رووى و ره به یان ڵگه كۆمه ن گمه ده به زانایان و ڵناس كۆمه مڕۆ ئه تا هه

 .  وه ناسڕدرێته بڕیارێك  به فڕین  وتبێته كه  وه ئازاره و به زمانێ. م كه ده باسییان وردتر خۆیدا
   ٢١١٧ (مای)ی ئایار٢١
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زانین  نه  له  جگه  وه وارى لێك جیا بكاته بناسى و خوێنده ده تێک زانست و ئه زاره وه
 م ناهێنێ رهه به  هیچى دیكه

 
(٧) 

 
 و ساائی  میل جاه  وره گاه رى نووساه رتك هاه  كاه ڕۆمانادا، و چیارۆك  لاه ژیاان زموونێرنى ئاه ر ساه  بێماه ى وه ئه پێش
 م پێبێاه ست ده  وه دیێه زموونێردنێێى ئه  له كرێ ده. وتوون كه فریام  به  نموونه و ن  پێشه ك وه جاف موختار د حمه ئه
 زماان ئێساتا تاا) ئۆكسافۆرد نگى رهاه فه ى پێناساه  باه ، زماناه ویش ئاه ، ه(چیارۆك و ژیاان) ردووكیان هاه رووحاى  كه

 ت لاه ت لاه كاوردى جوگرافیااى م بیساته ى ده ساه تاى ره ساه  لاه ر گاه ئه(. دایهێناابێ مارۆڤ  ربڕیناه ده هۆكاارى باشترین
 باۆ.  وه نووسینه زموونى ئه ناو  تییه هێناویه ڕاستى  به و  وه كردووەته زیندوو زمانى دا مه رده سه و له ر هه  وه ئه كرابێ،

 ڵێم كه زمان كردنى شه گه بۆ كیش یه دیارده و هۆكارێك ك وه من  كه ، رۆژنامه ر به  وه بمه ده نا په م ڕایه و ئه پشتگیریى
  له) نۆڤلێتى مى دووه چاپى بۆ بابان مال جه مامۆستاى  كه گرم رده وه  كییه پێشه و له ڵك كه ش وه ئه بۆ.  رگرتووه وه لێ
 : نووسیوه ى(وما خه
 

 كوردى نووسین؟  ست كرا به ى ده كه

 
 داوا چوو، رده ده سلێمانى  له وسا ئه  كه  وه وتنه پێشێه ى ڕۆژنامه ڕێگاى  له رسۆندا، میجه مانى زه  له و دا3739 ساڵى له
 باسااى و ئامۆژگااارى و  فه لسااه فه و ت سیاسااه ت بابااه  لااه كااوردى  بااه ن، كااه ده نووسااین  لااه ز حااه  كااه كاارا  سااانه كه و لااه

( 49) م كاه یه باۆ پاداشات ساێ. بنێارن بۆیاان و بنووسان  وه تاره شتەى رگوزه سه و ت حیێایه و  رنامه فه سه و كشتوكا 
 كیى پێشه. )كان نووسینه شێردنى پێشێه بۆ دانرا ڕۆژ  دوازده ى ماوه.  روپیه( 34)م  بۆ سێیه( 24) م دووه بۆ و  روپیه

 (.بابان مال جه ى، وه لێێۆڵینه و شێردن پێشێه سائی ، میل جه وما، خه  له نۆڤلێتى
 

  ند دێڕه ڵگەکانی ناو ئەو چه به
 

 . بردبوو ناوم كوردى زمانى ى وه شانه گه كاتى  به  كه  مه بیسته ى ده سه تاى ره سه جارێ 3739 ساڵى :م كه یه
 .  كراوه د ناوزه رسۆن مێجه مانى زه  به  كه مه رده سه :م دووه
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  لاه  كاه نووساەرانێك ن، ده ده كاوردى زماانى  باه گرنگاى  كاه ، وه كردووەتاه كاۆ خاۆى  لاه رانى نووسه کە ڕۆژنامه :م سێیه
 و سااائی  میل جااه عیرفااان، مال جااه ساااڵ ، شااێخ نااوورى شااێخ یاااموڵێى، پاشاااى فا مسااته)  نووساایویانه دا كااه ڕۆژنامه
 (.  دیێه زۆرانى
 وێ؟ كه ده ست ده نجامێێمان ئه چ ش وه له. كوردى زمانى  به جواننووسین پێشبڕكێى نرێ، یه گه ڕاده پێشبڕكێ :م چواره

 
 ر باه له نێ یاه گه ڕاده كاوردى زماانى  باه نایااب نووساینى ر ساه له پێشابڕكێ  یاه هه اڵتى سه ده ئینگلیزێك كاتێك :م كه یه

  ناه باێ شاارێك حااكمى و ئاه باا بێات، سیاساى و ئه ى پیشه با ، بووه وار خوێنده  چونێه ویش ئه  ساده، زۆر هۆكارێێى
  ناه ، یاه هه  وه پێیاناه كى ندییاه یوه په  وه تییاه اڵیه كۆمه رووى  له  نه ، یانه كه ئایینه  به ر سه  نه ، یانه كه زمانه  به ر سه

 ی زماناه و ئاه ، باووه وار خوێناده ى وه ه ر باه له نیا ته و نیا ته ، بووه هه  وه وه ته نه و به مێژووییان پاشخانێێى باپیرانى
 زماانى باۆ خۆیان ڕێزى  ویستوویانه ى وه رئه به له ، داوه بۆ وڵى هه تى، ناسیویه  وه زانستییه رووى  له  كه  خۆشویستووه

 ى، كاااه زانینه كاااوردى ساااۆن، ر مێجاااه ڕۆشااانبیریى ئاساااتى رزیى باااه ژن، ده ناویانااادا له  كاااه ن ده نیشاااان  وه تاااه نه و ئااه
 .كوردى زمانى  به وەن گرنگیدانه و ئه پشت له  وانه ئه موو هه ى، كه كاره بۆ و ى كه واڵته بۆ ى كه دڵسۆزییه

 
  كااه ، هاتووه نااه  دنیاااوه رى وسااه له ى كااه زیره وه  كااه تێااك زاره وه سااا ، 79 دواى واوى تااه به ردا، رامبااه به له :م دووه
 و تى اڵیااه كۆمه ناادیى یوه په  گوایااه تێااك زاره وه كااات، ده كادیمى ئاه و زانسااتى و بااااڵ خوێناادنى ى شااه بانگه تێاك زاره وه

 و ڕاوێژكاااار  ناااه ى، كاااه زیره وه  ناااه  كاااه تێاااك زاره وه ، یاااه هه  وه كاااورده ى وه تاااه نه و زماااان  باااه لتاااوورى كو و سیاساااى
 ى وه ئاه ر باه له نیا تاه و نیا تاه ،(ت ڕواڵاه  باه) هاومێژوون و هاوزمان نیین، ئیدارى و سیاسى حاكمى كانى كاره مه هه
 و( وتن پێشااێه) كى یااه ڕۆژنامه موویان هااه ر هااه  بااه ، كێیااه جاااف موختااارى د حمااه ئه نااازانن ناناساان، سااائی  میل جااه
 و پزیشاك  وایاه پێیاان ى وه رئاه به له كراون، ناه  ئیهاناه كاوردى زماانى  باه نووساین ر سه له ، دیوه نه یان(ق حه بانگى)

 چیرۆكنووسى  له لێبوردن داواى و رچم ده کە ته بابه  له ناچارم دا لێره من.  نییه وارى خوێنده  به كاریان كانیان دكتۆره
 ، بااووه زن مااه زمااانزانێێى م هااه توو، ركه سااه دكتااۆرێێى م هااه و ئااه  چونێااه بمبااوورێ، م بێااه ڕووس و جیهااان ى وره گااه
 وارى خوێناده و بناساى ده ئه و زانست ى ته زاره وه و ئه.  كردووه رووسى زمانى  به تى خزمه ى كه وه ته نه ى نیوه ى نده وه ئه

 م وتااره  ڵاه كۆمه و ئاه گرنگاى  ره هاه پرسایارێێى. نااهێنێ م رهاه به  دیێه هیچى زانین نه  له  جگه ، وه كاته ده جیا لێك
  بخاتاه كاوردى زماانى كاات ده  وه ئاه تى جورئاه بێاات، زانسات باساى و بێات باااڵ تێاك زاره وه چۆن ، وه ته داوه نه اڵم وه

  قوتابخاناه و ئاه  سااتێێه كاره چ رێ ئاه بادوێم، ش وه لاه بێ ده ، پرسیاره و ئه ى وه اڵمدانه وه كاتى  له ر هه ؟ وه زبڵدانه
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 كانیان منداڵااه  كااه ن كااه ده  وه وه بااه شااانازى ، درێااژه  ڕافااه زه ى هاوشااێوه ملیااان ى تترانااه تایبه  واده خانااه و ت تایبااه
 ! ته قه سه یان كه كوردییه و  فووله یان كه ئینگلیزییه

 
 (وما خه  له)میل سائیب و نۆڤلێتى  جه

 
 كااه  ڕاسااته ش وه ئااه هێنااا، ساات ده به مى سااێیه ى پلااه سااائی  میل جااه كاارد، باساام  وه ره سااه له ى پێشاابڕكێیه و لااه  ڕاسااته

 میل جاه ى كاه واده خانه  كاه  ڕاساته ش وه ئاه  وه دیساانه دا، باواره و لاه  بووه كاركردن و نووسین كارى ریێى خه پێشتریش 
 فا مساته ساائی ، عاارف ساائی ، ئاووف ڕه ال ماه كاانى كوڕه ى كاه یه  كاه یه سائی ، د حمه ئه ال مه ، وه باوكییه  له سائی 
 ساتى ده نووسایندا و ڕۆشانبیرى باوراى  لاه موویان هاه ، ساائیبه میل جاه بارازاى  كه سائی  ما  شه  گاته ده تا و سائی 
 نێاۆڵى اڵم باه.  مااوه جێ باه دوا له جوانیان مى رهه به سائی  فا مسته و سائی  عارف  نموونه بۆ ر هه.  بووه هه بااڵیان

 و ئاه بنووساێ،( وما خاه  لاه) دواتار تاا  بووه هاه ساائی  میل جاه ر ساه له ریى كاریگاه  پێشابڕكێیه و ئاه  كه ناكرێ  وه له
 و ئاه ناا ده.  وه بێاتاه جاێ درێاژدا چیرۆكێێاى  لاه ڕۆمانێاك بونیاتى  كه داتێ ده وای كى یه وره و ك توانایه  پێشبڕكێیه

 شایعردا  لاه ى وره گاه بارا ساائیبى عاارف ، بووه هاه مخۆرییان خاه و نووساین و داهێناان ى وره گاه رووحێێى  یه واده خانه
 :نووسێ ده شیعرێێیدا  له ریبیدا غه و دڵشێان ڕى وپه له ، مخۆرییه خه و رى وه یاده ى وره گه شێۆڵێێى كه
 
  ئافاقه خشى په ق ونه ره و كرد ترەقیى شارێ موو هه

  نوقسانه  له روو بێ تا ، ئالووده غوبارى سلێمانى
 
  باه ر هاه میش ئاه) :ڵێات ده ، نووسایوه( وماى خاه  لاه) ماى دووه چااپى بۆ  كه یدا كه كییه پێشه ى درێژه  له بابان مال جه
ى مایسى ساڵى 35 وى شه( تان چه ره قه) دێى  له( فید حه) حموودى مه شێخ ستڕۆیشتنى ده كاتى  له  ، په چه ستێێى ده

 ش دیێاه ساێێى كه  شاه وه ئه واتااى ، ساائیبه عاارف ساتى به مه ى وه له  جگه میش ئه(. نێژرا وێش له ر هه و كوژرا 3732
 و اڵتدارى سااه ده كاااتى  لااه دا ز3732 ساااڵى  لااه ردووكیان هااه  زاتااه دوو و ئااه ، عیرفانااه مال جااه سااتى به مه ، كااوژراوه
 بادوێم،( وما خاه  لاه) ناۆڤلێتى  لاه  وه زماناه ى شاه گه رووى  لاه وێ ماه ده من  ڕاسته. كوژران حموددا مه شێخ ى كه شۆڕشه

  روویان  كاته و ئه  كه  وه مه بده  رووداوانه و له ڕ ئاو كردم ناچارى  كه نۆڤلێته ساتى كاره پڕ و ترس پڕ ڕۆكى ناوه اڵم به
 . یه هه  وه یه كه ره نووسه  به وخۆیان ڕاسته ندیى یوه په ى وانه ئه تى تایبه به.  وه ته داوه نگیان ڕه یان  داوه
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  خنه ب و ڕه ده ئه

 
  وه كانیه لقه موو هه  به ب ده ئه  كه  یه یه خنه ڕه و ئه ڵێوو به گیرێ، ده ب ده ئه  له  كه  نییه  یه خنه ڕه و ئه ستم به مه دا لێره
 یاااان ك یااه وه ته نه ژیااانى ر ساااه له واو تااه دۆكیااومێنتى. گرێااات ده كانى ئایینااه و سیاسااى و تى اڵیاااه كۆمه  دیااارده  لااه
 شاێخ حوكماداریى مى رده ساه ى ربااره ده ى راناه دحێه مه و ستایشااامێز  وتاره و ئه موو هه. تى یه كه به ده ئه ك، یه ڵگه كۆمه
 باۆچى. رین كاریگاه باێ و بچاووك  اڵته ساه ده و لاه ساائی  میل جاه كانى قورساه  خناه ڕه ر رامبه به له نووسراون حموود مه
 ناااخى مى رهااه به ب ده ئااه  چونێااه ، ساااده زۆر كى هۆیااه ر بااه له كااان؟ رووداوه ر سااه له  یه قینه ڕاسااته دۆكااومێنتى ب ده ئااه

  وه روونااه ده قورساایى و مخۆرى خااه ڕى وپااه له ب ده ئااه  چونێااه.  نییااه  وه پشااته له سیاساایى سااتێێى به مه و  كانه ئینسااانه
 نیازپااكى ، باردووه باۆ ستى ده  وه ته مانه ئه  به زۆر كورد رى نووسه خۆماڵى، اڵتى سه ده  له گرتن خنه ڕه بۆ. نووسرێ ده
 شاێخ ساتێێى ڵبه هه  پارچاه. ) گرتاووه كانى خنه ڕه جا ، وه یشاردووەته نه و  ربڕیوه ده خۆى قووڵى یى وه ته نه ستى هه و

  باه و دڵساۆزى  باه چاۆن ، نااردووه حموودى ماه شێخ بۆ دا ز3735  له  كه بانى تاڵه زاى ڕه شێخ كوڕى خاڵسى د مه محه
 و تپاكى نییاه ڕى وپاه به تى كانیاه خنه ڕه یانادنى گه ساتى به مه نیا تاه و ئاه  چونێه كات، پێده ست ده  وه حووكردنه مه خۆ

 (. وه دڵسۆزییه
 

 رزى دوعا خوانى پاش دامان و پا ماچكردن و عه له

 
 ڕایى خاكه ڕى وپه ئه  وه ئه (.وما خه  له كیى پێشه 33  ڕه الپه... )ی نى گه پیرى ماڵى گه  چێه به كا ده پێ ست ده ڕین وه
 ش وه ئاه ، ژیااوه یادا كه وه ته نه كاانى ئازاره   گاه له ى ناده وه ئه كاورد دیبى ئه ،( شه رمنانه شه)  كوردییه بى ده ئه ى خنه ڕه
  لاه و ئاه  كاه  وه كردووەتاه  دووبااره ى وه ئاه  میشاه هه  بۆیاه كاراون، ى كه وه ته نه ر رامبه به ى قورسانه  تاوانه و ئه ر به له

 کەموکاااوڕیی  لاااه ، وه ناشااارێته خاااۆى كانى خناااه ڕه شاادا وه ئه   گاااه له ى، كه نیشاااتمانه  لااه  رگریێردندایاااه به ى لووتێااه
  وه وانه ئه اڵتى سه ده نجامى ئه  له  كه دا ده نیشان یان نه زبڵدانه و ئه ، وه كاته ده ئاگاداریان حوكمدارییان و بردن ڕێوه به

 كوردى اڵتى سه ده  له  كه نێم داده بى ده ئه ى خنه ڕه ى لووتێه  به سائی  میل جه ى(وما خه  له) نۆڤلێتى من.  بووه دروست
 .مێژوو درێژایى به ڵێوو به خۆیدا، ى كه مه رده سه  له نیا ته ك نه گیرابێ،

 
 میل سائیب گرنگى جهركى  سێ ئه
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  بااه بیناسااێنین، ڕۆمااانیش ك وه شااێ ده  كااه كااوردى، درێااژى چیرۆكااى م كااه یه داهێنااانى و نووسااین ركى ئااه :م كااه یه
 كاوردى ڕۆماانى و چیرۆك ى خشه نه باسى ناكرێت سائی  میل جه ناوهێنانى بێ به. خۆى ستۆى ئه  گرته وتوویى ركه سه
.  گرنگاه سات به مه دوو ر باه له ش وه ئاه ، وه تاه كراوه بااڵو خۆیادا مى رده ساه  لاه  دایاه وه له( وما خاه  لاه) گرنگیی. ین بێه
  نه كه ده وخۆ ڕاسته ریى كاریگه  وه بنه ده باڵو مهێنانیاندا رهه به و نووسین كاتى  له ى داهێنانانه و ئه موو هه میان، كه یه
 الواز نووساینى باۆ سانوورێك بن، ده الوان ى هره به ى شه گه هاوكاریى. داهێنان و ب ده ئه وتى ڕه وپێشچوونى ره به ر سه
 لێ یان خنه ڕه ى نانه الیه و س كه و ئه ى وه ئاگاركردنه  له بێ ده رییان كاریگه رم رماوگه گه ت بابه كو وه م، دووه. نێن داده
 كااتى  لاه  چونێاه اڵم به نووسیبێ، گرنگیان تى بابه بووبن هه  دیێه ڵێانى خه كوردستان ئاستى ر سه له شێ ده. گرێ ده

 وپێشاچوونی ره به  لاه ڕۆڵیاان گارنگن، یى وه تاه نه سامانى و رشی  ئه ك وه نیا ته  بۆیه ، وه كردووەته نه باڵویان خۆیدا
 .نابێت دا كه بیه ده ئه  كایه

 
  وه خشااۆكه تااافى  لااه زمااانى. زمااان كردنى شااه گه بااۆ  تااه تایبه كى زایااه فه دروسااتێردنى :میل سااائیب ركى جااه م ئااه دووه

 و  وشاه ى خیاره زه ، وه گواساته ختدا ساه و گرنا  زموونێێى ئاه  باه كاوردى زمانی پێ،  ستانه هه تافى بۆ  وه گواستووەته
 ر ساه له) ڵگر هاه بڕوانامه و خوێنادەوار ناازانم.  وه كارده تااقی گرنگادا زۆر باوارێێى  له كوردى زمانى تواناى و  ڕسته
 وارێك خوێناده(  وه ناخوێنناه  چونێاه) بیساتن ده یان بینن ده  كه  وه نابنه ری  ته و ن ناكه رم شه چۆن( ڵگر بارهه زنى وه

 ناكاامڵى كى یه وشاه ناد چه ى وه ئاه ر باه له نیا تاه وانیش ئاه ، كاردووه ل  خاه ڕۆماانى  زماناه و به سا  73 پێش دروست
 . وه نووسنه ده بااڵكان  زمانه  به كانیان تڕۆهاته  تێزه و بنووسن كوردى  به نازانن ئیدى بوون، فێر  دیێه زمانێێى

 
 كى زایاه فه  كاه  كاردووه وای ش وه ئاه. لێاى  باووه شاێك به خاۆى  كاه اڵتى لۆكااڵیى كاوردى، ساه ده  گرتن لاه خنه ڕه: م سێیه
 خاۆى وێناكاانى تاا یاان ، كردووه ل  خه ڵێى خه بۆ  كه اڵته سه ده  كه بچێت  واقیعییه زا فه و له بێات ل  خه وا بى ده ئه
 و فاراوان یاڵى خه ش وه ئه بۆ.  وه زمانه كارهێنانى به رێى  له نیا ته ش وه ئه ، وه بگوازێته  نموونه  به  اڵته سه ده ئەو بۆ

 . بووه پێویست ى ناوازه كنیێێێى ته و زانیارى
 

 ر سااه له ، ڕسااتانه و  وشااه و ئااه ، زمانااه و ئااه باازانین ى وه ئااه بااۆ( باام ده وامیش رده بااه)  وه ڕامااه گه دوور  نااده وه ئه  بۆیااه
 و وان شااره ناد چه بااك، باێ تێێاى زاره وه  كاه ئێساتاش ، باووه دروسات  وه ناه ندان چه ئێسێى ى وه توانه و ماندووبوون
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  ناده وه ئه رگیز هاه و ناین  خاكاه و ئاه گیااى وان ئاه بازانن باێ ده ن، كه ده رى به بێ لێ خۆیانى م خه بێ ستێێى ده كاربه
 . بێ هه ریان سێبه  وه نابنه رز به
 
   ٢١١٧ (مای)ی ئایار٢٨
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  له)بێ چیرۆكى  رگرێ، ده مێژوو وه  له  بردنى واڵتدا وانه ڕێوه به  وێ له ردارێكى كورد بیه ر سه هه
  وه میل سائیب بخوێنێته ى جه(وما خه

 
(٨) 

 
 تاا مێژوودا،  له گومان بێ پێ،  ستێته ڵده هه و كات ده شونما نه واى ته به ى كاته و ئه تا وم، كه ده كوردى زمانى دواى
 تاا بێاات، لاێ نێاۆڵى ناتوانێ س كه و كات ده داگیر گشتى زاى فه ى وكاته ئه تا ، وه ته نه پێناسى  بێته ده ى وكاته ئه
 پێى  كه  وه رزییه به و له بتوانم ى وه ئه بۆ ستۆ، ئه  وێته كه ده یى وه ته نه كیانى واوى ته پاراستنى ركى ئه  كه ى وكاته ئه
 موو هااه  لااه. دێاانن یاادا زمانه و ئااه ر سااه به كاناادا بواره موو هااه  لااه مڕۆ ئااه  كااه  وه بنووساامه  تییانااه هامه نه و ئااه م، گااه ده

 تااى زاه وه ، وه كانییااه قۆناغه موو هااه  بااه خوێناادن. كانین ڕسااته و فۆنۆتیااك و ڕێزمااان وێرانێردنااى ریێى خااه  وه كااه الیه
  كااه رسااتۆكرات، ئه   گااه له  جیاااوازه  پاره بااه بااوو سااتوور ئه  چونێااه)  پاااره  بااه كان سااتووربووه ئه و بارزگااان نادڵسااۆز،

 جاهیاال، و ئوتێلاادار رپرسااانى نابه وارەکانی، خوێنااده نه  وانه شاااره ،( ره روه نیشااتمانپه و كتێاا  و  یااه هه كێتى تااه ئه
 و كار ماه هه ر هاه رپرساێك، به ر هاه. بردنین ناو له و كوردی زمانى كوشتنى ریێى خه پۆست،  به اڵوساو هه كانى هیچه

 بێ به( شۆڕش) ى وشه ت نانه ته بینێ ده  كه كرێ، ده تك ئه ى كه زمانه بینێ ده  كه زانێۆ كى مامۆستایه ر هه پفدراوێك،
 م ئاه بردنى ڕێوه باه شاایانى ، دراوه دڵاى  له رێك نجه خه كات نه ست هه و كێ چڵه ڕانه  نووسراوه دیوار ر سه له  كه وته حه

 . خۆره مشه و  نییه  واڵته
 
 زماانى كردنى شاه گه ى پاڕۆژه رخساتنى سه  لاه گێاڕا یان وره گاه لێك گاه ڕۆڵێێاى  واره خوێنده  وه نه و ئه و سائی  میل جه

 : وه گوازێته ده بۆ مان كاته و ئه ژیانى چیرۆك  به ت، تایبه زمانێێى  به( وما خه له) نۆڤلێتى. كوردى
 
 جارێاك  باه شام له موو هاه باوو، رما ساه زۆرم  وه ساێمه نااو  چووباووه رزێێیش لاه ئااگرى، باێ ، دڵۆپاه قاوڕ، رما، سه)

 وما، خه له چى بڵێم نازانم ر هه خۆشم، نه ، برسیمه ت، یه وم خه مردوو، ماندوو، هی ك بوو، شێا تێك داهێزرابوو،
 (.53  ڕه الپه

 ك وه.  وه بدۆزێتاه تێادا كاارێێى تاا  چاووه  كاه كاات ده  شااره و ئاه زاى فاه سافى وه ئااوا وما، خه له كیى ره سه رى كارێێته
 و لاه كات، ده باس دا شاره و له ژیان ى نموونه دات، نیشان مان كه ره كارێێته داهاتووى ى وه ئه پێش زا شاره رێێى نووسه

 . ماندایه كه وانه پاڵه ڕوانیى چاوه  له نووسێك چاره چ  كه گات ده تێ ر خوێنه ئیدى  وه نموونانه
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 : ن یان نموونه م دیمه كه یه

 
 ن شایوه م ئاه وتم پرسى م كه خانچییه  له..نگێ ده چۆن مما ئه ت، یه  وه كوڕووزانه و  وه الوانه و گریان و ن شیوه نگى ده)
 بااێ وا نگااێ ڕه  بااه تاااین كااابراى.. كااوژراوه باوكیااان و مێاارد  مندااڵنااه و ژن و ئااه  وانییااه هیچااى ؟ چییااه  گریانااه و
 (.53  ڕه الپه وما خه  له. بووم وشك خۆم شوێنى  له من  كه(  نییه هی   وه ئه) وتى  تانه همیه ئه
 

 :م دووهى  ن یان نموونه دیمه

 
  باه باوو هاات، ك یاه قه ته ناد چه باوو، یادا په هااوار و  زریێاه و ناا زه و را هه و ن  تفه ى قه ته  وه كه خانه دیو و له)

 و ئاه ...پرساى م كاه خانچییه  له ش جاره م ئه....گرت نه خۆم  وه دیسانه بان ، بانگه و ن شیوه و گریان و ڵ  غه ڵبه غه
 وتاى(...ومێ قاه ئه وا شاتى د ساه ڕۆژى...بم ناه تار هیچى ریێى خه بێ ئه  وه مه بده تۆ جوابى ر گه  مانه ئه بۆ من) وتى
 و  كااراوه زۆر كى یااه القه فه و  گیااراوه ماسووساى و جاسووسااى ر سااه له  ڕۆژێێاه نااد چه نااازانم  ماڵاه م ئااه ساااحێبى  وه ئاه
 : ڕه الپاه وما، خاه له... فرۆشاتووه یان كاه ماڵه بیدا  نییه ى پاره ویش ئه ، كردووه لێ زۆریان كى زایه جه داواى پاشان له
52.) 
 
 قاوڕ، رما، ساه) كاات ده  كه شاوێنه وردى زۆر سافێێى وه مدا كه یه شى به  له ، رگرتووه وه م كه نۆڤلێته شوێنى سێ  ئێره تا

 ناااو  باتااه ده ر خوێنااه واوى تااه به  كااه..( بااوو رما سااه زۆرم  وه سااێمه ناااو  چووبااووه رزێێیش لااه ئاااگرى، بااێ ، دڵۆپااه
  كراوه س  وه ى شوێنه و ئه. ین كه ده یشى كه رزه له و رما سه  به ست هه یبینین ده ك نه  كه ك زایه فه ، وه خۆیه ى كه زایه فه
 .  كه شاره موو هه بۆ  ته الله ده ڵێو به ، نییه خانێك سفى وه نیا ته ش وه ئه ، یه كه شاره شوێنى م كه یه(  كه خانه)
 
   له. نیشانداوین ى كه ناوچه هاوواڵتییانى قورسى ژیانى ك یه وشه ند چه  به میدا، دووه و م كه یه نى دیمه  له
  وتووه ركه سه ر نووسه(. تاوان و در غه هاوواڵتییان، ژیانى یركردنى سه سووك  به)  یه هه ست به مه ك یه ردووكیاندا هه
 واڵتیان قۆشێ ره قه حوكمێێى ڕێگاى  له بوون، مێار سته ند چه  كاته و ئه ستانى ده كاربه  كه ى، كه سته به مه پێێانى  له
 . وه كاته ده روون زیاترى دواتر  كه. بردووه  ڕێوه به
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  لاه خۆیادا كااتى  لاه  چیرۆكه م ئه)  شیدایه وه باڵوكردنه كاتى  له ڵێو به ، نییه نووسیندا له نیا ته  نۆڤلێته و ئه گرنگى
ى  ڕۆژنامه  ى له كه ها باقییه روه ، هه وه دا باڵو بووەته(3734 - 9 - 3ڕۆژى  3ساڵى  37)  ژماره ( وه ژیانه) ى ڕۆژنامه

  باه دا كاتاه و لاه ى وه باڵوكرناه (03  ڕه الپاه: وما خه له.  وه ته دا باڵو كراوه3735 - 3 - 33ڕۆژى ( 3)  ى ژماره(ژیانى)
 :  گرنگه زۆر ست به مه دوو
 
 اڵتى ساه ده ساااڵنى هاى كاانى رووداوه ون، كاه ده ساتمان ده  كاه چیرۆكه ناو لاه  كاه ى ڵگاناه به و ئاه موو هاه  به :میان كه یه

باۆ  3739 كانى سااڵه  لاه ن، زاده فیاد حه حموودى ماه شاێخ حوكمادارى م كاه یه مى رده ساه هى دیاركراوییش  به و كوردن
 چیارۆك، نااو باۆ واقیا  ى وه گواساتنه  لاه  بووه هه ى وره گه كى توانایه سائی  میل جه  كه خات ده ری ده ش وه ئه ،3733
 ، ڕیوه تێپاه ردا ساه به باشاى كى یه ماوه  كه گرن رده وه  واقیعییانه تە بابه و له ڵك كه ران نووسه زۆرى ره هه شى به  چونێه

 باۆ وخۆ ڕاساته  ساتمێارانه و قاورس ن دیماه و ئاه گرنگتار  واناه ئه موو هاه  لاه. بیات ده ئاه نااو  وه بیگوازناه تاوانن ده جا
 ش وه باه ، خولقانادووه ڵێیان خاه باۆ  كاه  وه كاتاه ده ئاگاداریاان  سااته كاره و ئاه قورسایى  له و  وه گوازێته ده كانى ره بێه
 .كات ده دروست خۆیشى ژیانى ر سه بۆ ترسى مه
 

 و هێڵێات ده جاێ خۆى دواى بیاتى ده ئه ر سه له خۆى ى نجه شوێنپه  وه باڵوكرایه خۆیدا كاتى  له مێك رهه به ر هه :م دووه
  نۆڤلێتاه و ئاه نووساینى  باه ساائی  میل جاه  كه ى وه له  جگه  وه ئه. داهێنان ئاستى ى وه رزكردنه به  له كات ده شداریى به

  مااه رهه به و ئااه موو هااه ماان ڕاى  بااه. )گونجاااودا زۆر كاااتێێى  لااه كاارد تۆمااار كااوردى چیرۆكااى نووسااینى وتى ڕێێااه
 (.  نییه بدا ده ئه كانى قۆناغه كردنى شه گه ر سه به رییان كاریگه  وه ناكرێنه باڵو خۆیاندا كاتى  له ى بییانه ده ئه
 
 و ئااه.  شااێاندووه چیرۆكاادا نووسااینى  لااه كااوردى زمااانى رمى شااه تى، نووساایویه كااوردى  بااه ش وانااه ئه موو هااه ڕاى ره سااه
 ى نمااره زان نااه دوژمنێێااى نااد چه  بااه ڕۆمااان و چیاارۆك ئاسااتى بااۆ  وه بێاتااه رز بااه ى كه ئاسااته سااائی  میل جااه ى نااهزما

 .بێ هه ونیشیان فیرعه اڵتى سه ده با خوارێ،  ناهێندرێته
  وه رساتییه په كۆنه و ریت ناه هۆى باه  كاه  تێێیشاه میلله  لاه ، نییاه سیاساى اڵتدارانى ساه ده  لاه نیا ته میل جه ى كه خنه ڕه
 موو هااه  داوه رى نووسااه تیى یارمااه ى وه ئااه ، داوه ى وه گێڕانااه ئاسااانى تیى یارمااه ى وه ئااه.  بااووه قبااوو  شااتێێان موو هااه
 .تى یه كه كنیێه ته نیشاندات،  وشه مترین كه به ك كارییه ورده

 



 ..دنیادا ى روازه ده م رده به له كوردى زمانى

 

 

45 
 

 زانیااریى و بیناین وداى ماه زینادانیبوون تادا ڕواڵه  لاه.  دیلاه ژوورێاك  لاه ، زیندانییاه ر نووساه ى كاه ره كارێێته  ڕاسته
 ر سااه به فراوانااى كى رگایااه ده زیناادانیبوون سااائی  میل جااه الى ، وه وانااه پێچه به اڵم بااه ، وه كاتااه ده م كااه  وه كۆكردنااه
 ساتى ده ئاساایى ساێێى كه رگیز هاه  كاه بیناێ ده  نهێنییاناه و گرنا   ناه دیمه و ئاه موو هه ، وه كردووەته بۆ كاندا رووداوه
  كااه زیندانییه بااۆ ژوورێێااى ، كارییااه ورده و نووسااین شااێوازى و بااه ، یااه وه كه كنیێه ته هۆى بااه ویش ئااه ناگااات، پێیااان

 چااۆن بینااێ ده  وێوه لااه ، دیاااره لااێ ى كه اڵتداره سااه ده( ژنااان جلیسااى مه) راى مسااه ره حه  وه كااه الیه  لااه  كااه  ڵبژاردووه هااه
 ، وه كرێته ده رز به ندێ هه ى پله و زرێ مه داده ڵك خه. كات ده خۆى كاری  وه ژنانه ڕێگاى  له رتیل به و  واسته  ناوه په له
 : نموونه بۆ ر هه ، وه خرێنه ده دوور كار له ندێ هه
 
 س كاه فاڵن.. بووه م جه عه شاى هینى ، لیره شتا هه  به  كڕیویانه ال ربه كه  له ساڵێ  هێناوه كیان یه پیرۆزه س كه فاڵن)

.. زابات  به ن بێه ى كه كوڕه ى بێه مر ئه تتان، خزمه  ته هێناوه چاكى زۆر ى سورمه  فته چه دوو و نى مه یه ى تاقه تۆپى
 ك یه پێساته و ڕۆن ك یاه هیزه و بارین  بارێاك.. بێاات یاد قه زابات  باه كاوڕە م ئه ینێ سبحه بڵێ س كه فیسار  به بچۆ
: وما خاه  لاه.. هێنااوه گوڵباتمانى گوروونى وا كه دوو شى به  وه ته هاتووه غدا به  له( فاڵن) مێردى... هێناوه  نیریشه په

 هۆى بااه و ژنااان ژوورى  لااه  كااه  كاتااه و ئااه اڵتى سااه ده ى رانه مه سااه و یر سااه  تااه بابه و ئااه موو هااه بااۆ ،(45، ڕه الپااه
 بااوو، الهاااى ى مااه حێه مه  ژووره م ئااه) نووسااێ ده سااائی  میل جااه رتیلێاریى بااه و ژێرى ژێربااه و خێزانااى ناادیى یوه په
 ند چه نانى ...بوو ل حه تیا ئیشى وع نه د سه عاتێێدا سه رفى زه  له بوو چى بوو، م تولاومه سبه عه و لۆزان جلیسى مه
 (.45 ، ڕه الپه وما، خه له: زرا دامه س كه ند چه و بوو ون زڵووم مه ند چه خوێنى و بڕاو س كه
 

 . كات ده زیاتر كانى زانیارییه  به مان متمانه م تولاومه سبه عه و لۆزان و الهاى ى مه حێه مه  له ر نووسه زایى شاره
 
 كانى ره نجه په) بینێ ده حێومدار و ست ده كاربه ژوورى  وه دیێه كى الیه  له ، دایه تێ  كه زیندانییه  كه  وه ژووره و له ر هه
 و ش كه  به خۆى  ژووره و ئه  خسته منیان كرد مرى ئه  كه  كه وره گه ڕوانیم بینى، ئه شتێێم موو هه بوون نزم زۆر ال م ئه

 واڵتماان بردنى ڕێوه باه تى چۆنیاه ى وێناه  وه نزیێه و له ،(وما خه له.. كێشێ ئه  له نێرگه فڵقوهۆڕ و  دانیشتووه  وه فشێێه
 ئێساتا ى یه شاێوه و باه واڵتاى رگیز هاه  وه بخوێندبایاه ورد ساائیبى میل جاه ى ڕۆماناه م ئاه كاورد ر گه ئه.  وه گێڕێته ده بۆ
 تااقی بردن ڕێوه باه زموونى ئاه تاا بوو ده نه  درێژه و دوور  ماوه و ئه بەفیڕۆدانى  به پێویستى رگیز هه. برد ده نه  ڕێوه به

 وماى خاه  لاه چیرۆكاى باێ ده رگارێ، وه مێژوو  له  وانه واڵتدا بردنى ڕێوه به  له وێ بیه كورد ردارێێى سه ر هه.  وه بێاته
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 و سیاسااى ى خنااه ڕه و  وه بیركردناه زمااانى  كاتاه ده كااوردى زماانى سااائی  میل جاه  وه لێااره.  وه بخوێنێتاه سااائی  میل جاه
 . ى كه وه ته نه كانى ئازاره

 
 ى وه كردناه دووباره مڕۆ ئاه تاا یاان ، ره كاریگاه مڕۆ ئاه تاا  گرتاووه اڵتى ساه ده  له سائی  میل جه ى سیاسییه  خنه ڕه و ئه

 ى كاه واڵته ى كێشاه ركردنى سه چاره بۆ بێ هه روونى دیدێێى اڵت سه ده بێ ده ، یه وه ئه  ڕسته ك یه  به ش وه ئه ، پێویسته
 تاوانن ده و دێان ى تاه ماعه جه و گارووپ ى، كه وه ته نه ى كێشه ركردنى سه چاره بۆ  نییه روونى دیدێێى اڵتە سه ده هەر)
 و ئایینى ك یه و تورك باسى كان توركخواهه  كه ، نموونه بۆ.( وێ یانه ده خۆیان بۆ  كه رن به دا عاقاره و به اڵت سه ده

 و ر وه منه  كه. ن كه ده لێ یمانییان هاوپه داواى و نووسن ده بۆ یان نامه جێ ستبه ده ن كه ده بۆ توركیایان تى هاوسێیایه
. نووسان ده وانیش ئاه باۆ پشاتگیرى و تى دۆساتایه ى ناماه و ڵیاندا گه له هاوڕان  وه دیسانه دێن ئینگلیزیش نگرانى الیه
 و ڵك خاه ركوتێردنى ساه و  وه رووتاناه  لاه ئاگااى نیا تاه اڵت ساه ده  كاه  یاه وه ئه ساائیبیش میل جاه كیى ره سه ستى به مه

 .رناچێ ده كان سیاسییه  له سه مه و ى كه وه ته نه ى كێشه بنبڕكردنى  له رى سه  بۆیه ، ڵییه نده گه و گیرفان
 

 :دووڕیان

 
 و بێبااك روا هه  نۆڤلێته م ئه ی وه خوێندنه دواى ناكرێ  ترسناك،كه زۆر دووڕیانێێى م رده به  خستووەته منى وما خه له

 باێ و قاورس  ناده وه ئه ، كاردووه لقى خاه ساائی  میل جاه  كاه  كاه نۆڤلێته نااو زاى فاه. ڕین تێپاه مێاژوودا ر سه به ئاسان
  نااده وه ئه اڵتێێى سااه ده ناااتوانى بێ، هااه كااورد بااۆ یلت ماه و بیاات كااورد نااد رچه هه تااۆ  كااه ، یااه تاوانبارانه و  ئومێداناه

 . وێناكراوه دا كه نۆڤلێته  له ى وه ئه ك وه ى، بێه قبوو  زاڵم و تاوانێار و جى مه هه
 
 بێ باه مان ڕاى باه ، ساه ره كه م هه و ن كه ڕۆمانه كیى ره سه ماى بنه م هه  كه تێبینى، دوو ر سه  چینه ده  وه كه دووڕیانه  له
 .نووسرا ده نه  نۆڤڵێته و ئه  كه هۆكاره دوو و ئه
 عاارف  وه ئاه ر هاه ك نه ، كردووه ڵدا گه له كارى  وه نزیێه له و  ناسیوه حمووى مه شێخ  وه نزیێه له سائی  میل جه :م كه یه

 و ئه وێناكردنى  له ش وه ئه ، بووه واڵت برنى ڕێوه به تى چۆنیه ئاگادارى ، بووه حموود مه شێخ سێرتێرى براى، سائیبى
  وه واقیعااه  لااه كانى وێنااه واتااا ، وه تااه داوه نگااى ڕه كااات ده باسااى دا كااه نۆڤلێته  لااه ى ره ده بااه نااداز ئه  لااه  زوڵمااوزۆره
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 ى كاركردناه و ئاه. بى ده ئاه كاارێێى  لاه شاێك به  ببێتاه  یه وه ئه شایانى  كه رى هونه كى یه شێوه به اڵم به  وه، گواستووەته
 .كردوون باسى  كه بین دڵنیا  زانیارییانه و له زیاتر  كه  كردووه وای حموود مه شێخ   گه له سائی  میل جه
 

 و باراى ساائیبى عاارف كوشاتنى  به ندى یوه په ، كوشتنه و تۆقین و ترس پڕ كى زایه فه  كه  كه نۆڤلێته زاى فه :م دووه
 ز3732  كاه سااڵێێدا  مااوه  لاه) نووساێ ده وما خاه  له كیى پێشه  له بابان مال جه ك وه ر هه.  یه هه  وه عیرفانه مال جه
 كاتێێادا  لاه كاوژران،(  ناوه سائی  میل جه  له ى ناوه و ئه خاڵى مێردى پیره)  كاكینه ویستى خۆشه و زیز عه دوو بوو،
 م ئاه كوشاتنى  كاه  نییاه  وه لاه گوماانم مان  بۆیاه. ژیاان ده تى ریبایاه غه  لاه مناداڵیا و ما    گه له و  ئاواره خۆشى  كه

 (.37، ڕه الپه وما، خه له كیی پێشه یشى، كه نووسینه ر سه و  كاكینه روونى ده ر سه  ته كردووه زۆرى كارێێى  دووانه
 . كردووه یان زمانه ئەم تى خزمه نووسیندا و شۆڕشگیڕى  له مردندا، و ژیان  له  كه كین یه وه نه رزدارى قه  ئێمه

 
 ٢١١٧ی (جوون)ی حوزەیران٣

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڕى ناوخۆ، كوشتارى  شه  له  نده وه ترسێ، نیو ئه قاچێكى ڕووت ده  ى له نده وه ى نەریتى، ئه ڵگه كۆمه
 ناترسێتۆمى  داعش، بۆمبى ئه
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(٩) 

 
  ڵگه ى كۆمه شه ى زمان و گه شه گه

 
  وى ئه ى شه گه ر سه له  ته الله ده ركامێێیان هه ى شه گه واتا دراوێێن، رووكارى دوو تى اڵیه كۆمه ئاستى و زمان ئاستى
 تاى ره سااه م، بیسااته ى ده سااه تاى ره سااه. ێ كااه رده ده یااان  وه قێتااه ته ده باادا ده ئه  لااه ش كردنه شااه گه و ئااه یان، دیێااه

  پێویسته ى وه ئه. ) كراوه رز فه ردا سه به گۆڕانێارى ندێ هه و  قاوه شڵه كوردى ى ڵگه كۆمه ، بووه كان وره گه  گۆڕانێارییه
 و ئااه هۆى باه ڵێوو بااه ، گۆڕاوه ناه نااوخۆ فێریااى كى یاه وه جوواڵنه و ما بنااه ر ساه له كاوردى ى ڵگااه كۆمه  یاه وه ئه بیازانین
 (.دا روویان  دیێه هۆكارى ڵێك كۆمه و ئینگلیز هاتنى و  وره گه ڕى شه هۆى  به  كه بوو  وه تانهپێشها

 
 موختاار د حماه ئه ى كاه درێژه  چیرۆكاه یاان نۆڤلێات  گۆڕانێارییاناه و ئاه نیشااندانى بۆ  ڵگه به باشترین ، گرنگه ى وه ئه
  گۆڕانێارییه تاكانى ره سه ى ڵگه به م كه یه  نۆڤلێته م ئه. ە(دان خانه  به بووم چۆن یان ویژدان، ى له سه مه)  جافه گى به

 ى وه خوێندناه بێ باه  یه ڕساته م ئاه ى وه روونێردناه. م بیساته ى ده سه تاى ره سه له  كوردییه ى ڵگه كۆمه كانى تییه اڵیه كۆمه
 ى له ساه مه) باوون چاى  تایانه ره ساه  گۆڕانێارییاه و ئاه پرساین ده  بۆیاه ر هه.  مه سته ئه كارێێى ویژدان ى له سه مه وردى
 .كات؟ ده باسیان( ویژان

 
  تاى ره سه.  ستێردنه هه و یشتن تێگه رزى به ئاستێێى پرسیاركردن: كات ده دروست پرسیار ویژدان ى له سه مه :م كه یه
 .  نه وه پرسیاره  له كان گۆڕانێارییه موو هه
 
  لاه ر هاه اڵم باه یادا، كه دوكانه  له م بێه تى نه معاوه ى زه ره غه و به تاجیر، دوكاندارێێى الى بۆ بردمى خۆیدا   گه له)
  شوڕووتى ڕه   گه له تى تایبه به كات، ئه زۆر شێێى لوغه غه. دوكاندارم ستاى وه  كه كرد  وه به شعوورم  وه ڵه وه ئه
 :پرسى لێم ... دیێه شتى و چایى و كر شه كڕینى بۆ هاتن ئه  كه دا، وه ره ده
  
 ؟ اڵڵه حه تا تیجاره  له شێردن لوغه غه ت ریعه شه  به ئایا ستا وه -
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 ..، جائیزه ڵێى خه بۆ بێات، ت عیشه مه سهیلى ته رچى هه -
 ویژدان؟ ى له سه مه ى ئه -
 
  بااه ،كۆتااایى خێاارا كى یااه وه اڵمدانه وه  بااه یااان ، یااه هه  وه بیركردنااه و رامااان  بااه پێویسااتى  كااه  پرساایاره  تاكااه  وه ئااه

 رى روه دادپاه  كاه ،(ى كه شااگرده و ساتا وه)  نییه دا دووانه و ئه نێوان له ك یاسایه هی  ى وه رئه به له. نایەت  كه پرسیاره
 ى وه هئاا ر بااه له بااات، ده( رام حااه و اڵ  حااه) بااۆ نا پااه مان كااه ره كارێێته. بااداتێ ى وه لێپرسااینه مااافى یااان بپااارێزێ،

 ى ساتاكه وه ویژداناى وێ یاه ده  وه ئاسانه پرسیارێێى ڕێی له.  ترسه خوا له و ئیماندار و ر نوێژكه  پیاوێێه ى كه ستایه وه
 مڕۆ ئاه تاا  كە ، وه داتاه ڵده هه ئاایین  باه رهێنان به وه یان بازرگانیێردن ر سه له  رده په  وه دیێه كى الیه  له بجووڵێنێ؟

 .كان قورسه ر هه  رده ده  له  كێێه یه
 
 وێ یاه ده ى گرنگاناه  له ساه مه و ئاه تى زانیویاه ، مى خۆی باووه رده تیى ناسراوى سه سایه د موختار جاف، شاعیر و كه حمه ئه

 ى ڵگاه كۆمه.  باردووه ویژدان ى له سه مه نووسینى بۆ ناى په  بۆیه ، یه هه خشانیى په زمانێێى  به پێویستى بیانوروژێنێ
 پاااكى،)  لااه بااریتین ئااایین كانى تااه ڕواڵه واو، تااه ئااایینیى كى یااه ڵگه كۆمه ڕابااردوو، ى ده سااه كانى بیسااته كااوردى

 اڵم باه ،( دیێاه ساندى په و جاوان سایفاتى نادان چه و یى لێباورده كردن، ناه فێاڵ ستپاكى، ده یى، خشنده به ڕاستگۆیى،
  یااه ڵگه كۆمه و ئااه ڕووى ڕووبااه جاااف، موختااار د مااه حه ئه ى كه كییه ره سااه  ره كارێێتااه كاتێااك. تاادا ڕواڵه  لااه موویان هااه
 مان هه ، وكاته ئه بى ده ئه  به  وه پێداچوونه كاتى  له بێ ده منیش تووشى ى وه ئه. بێت ده رسوڕمان سه تووشى ، وه بێته ده
 خۆى شوێنى  له واریدا كورده ى ڵگه كۆمه  له  هو بیركردنه و ژیان شێوازى ڵێ به  كه م كه ده ست هه  میشه هه ، رسوڕمانه سه
 ، وه بێتاه ده ڕووم و ره باه  كاه  یه كێشاه ترین وره گاه ش وه ئاه ، خۆیدایاه شوێنى  له كورد ئینسانى ى وه بیركردنه ، ستاوه وه
  نییاه  دیێاه تێێى ئالییاه های  ئێساتا تاا  چونێاه( ؟ چییاه ویاژدان ى له ساه مه ى ئاه) بپرسین  ڕۆژانه بێ ده ئێستا تا هه

 .دابنێ بازى ڵێه ته و فێڵ و  وه سانه چه بۆ سنوورێك
 
  ى له سه مه نۆڤلێتى ر هه ك نه. ڵگرین هه شوێنپێى ناچارین  كه كات ده ل  خه بۆ رێێمان كارێێته جاف، موختار د حمه ئه

 و س كاه باێ ئیتر كرابوو، هید شه دا وره گه ڕى شه  له باوكم) كات پێده ست ده ئاوا  وه ته نه ك وه كورد چیرۆكى ویژان،
 تاى ره سااه  وه ئااه رێ ئااه(. 34  ڕه الپااه: ویااژدان ى له سااه مه...  وه ژاره هااه دایێێێااى دیار بااه ، وه مابوومااه تااان ره ده بااێ

 و لاه ر هاه تى خۆیاه كاورد چیرۆكاى تاى ره ساه یاان ، نووساراوه م بیساته ى ده ساه تاى ره ساه  له  كه  رییه هونه چیرۆكێێى
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 تیو هاه خاۆى و  كراوه هید شه جیهانیدا مى كه یه ڕى شه یان  وره گه ڕى شه  له ڕاستى  به  كه  كورده باوكى  وه ئه دا؟ كاته
 نیشاتمان كردناى  پارچاه  پارچاه)  پارچاه چوار  ته كراوه  وه وره گه  ڕه شه و ئه نجانى ئه  له  كورده نیشتمانى  وه ئه ، بووه
.  نێاژراوه  دیێاه ڵێى خاه ساتوپێى ده بن لاه و  كاراوه  ئیاراده باێ ى پارچاه ر هاه ،( مردنه باب ڕاستى  به ك یه وه ته نه بۆ

  باه ناا ده ،( یاه هه ریشادا نووسه ساتى نه  لاه  وه ئاه گومان بێ. ) وه مایه تان ره ده بێ و س كه بێ كورد  وه ڕۆژه و له ئیدى
 و ئااه ناو لااه نا پشااتوپه بااێ سااێێى كه رێ ئااه ، یااه كه چیرۆكه رنجڕاكێشااى سه هێجگااار كى تایه ره سااه یاادا دیێه ی كااه رووه
 شاانى ر ساه  خاتاه ده قاورس ركێێى ئاه ر نووساه  وه لێاره ؟ ساێێه بێێه ناى پاه و پشات كێ دێ؟ ر سه به چى دا یه ڵگه كۆمه
 ى واناه م كاه یه. نااوى باۆ وە نایه پشاتوپه باێ سێێى كه فڕێدانى ڕێگای  له  یه یه ڵگه كۆمه و ئه ناساندنى ویش ئه خۆى،

 رى سااێبه ژێر لااه ن، یێااه ده ئااایینى پیاااوانى و ت وڵااه ده رانى رمانبااه فه و بازرگااان ى بێداییااه و م سااته و ئااه  كااه چیرۆكه
 .ئاییندا

 
 مڕۆ ئاه تاا  كاه  یاه نیفاقه و ئاه یاان  دییناه ى تبازییاه ڕواڵه و ئاه ، وتووه كاه دواى دا كاتاه و لاه موختاار د حمه ئه ى وه ئه
 ى ساانه كه و ئه ئایا بن؟ نه ر فێڵێه یان درۆزن یان چى ساخته ئیماندارن و ر نوێژكه ى وانه ئه  رجه مه رێ ئه.  وامه رده به
  متمانه  وه چییه ڕێگاى  له رێ ئه پێێردنن؟  متمانه شایانى ن، كه ده یدا په تى اڵیه كۆمه كى یه سومعه  وه ئایینه ڕێگاى  له
 پارێزرێ؟ ده یان نامێنێ ر سه له ترسى مه هاوواڵتى كانى مافه چۆن ین؟ بێه  یه ڵگه كۆمه و ئه كانى ندامه ئه  به
 
  ناه یخه ده  واناه ك وه  ڕۆژاناه ، دیێاه كانى كایاه موو هاه خاان دیوه خێزان، وت، مزگه ، ڵگه كۆمه  كه ى زنانه مه ها به و ئه

  كه پرسایاره. موبااركن و خااوێن و پیارۆز ش هایاناه به  وه ئاه. كانن ئایینیاه ها به  وه منداڵییه  له تاكێك، ر هه مێشێى
 كارێ ده چاۆن ؟ متماناه جێگااى  بووناه نه  هایاناه به و ئه نى خاوه  دوورودرێژه  ماوه و ئه ڕبوونى تێپه دواى ئایا ، یه وه ئه

 كارێ ده چاۆن ئاایینن؟ و ڕێبااز مان هاه  باه ر سه  كه بێات خۆى كانى رییه موشته  جوتیاره  له فێڵ ر نوێژكه بازرگانێێى
 جااف، موختاار د حماه ئه ن پرسایارانه و ئاه  واناه ئه خۆیدا؟ كانی هاوئایینه   گه له بێ نه رڕاست سه حاجیى بازرگانێێى

 .ڕێ گه ده كانیاندا اڵمه وه دوای به  وه ساڵه د وه نه پێش له  وه یه كه نۆڤلێته ڕێگاى  له
 
 د ساه و لاه  باووه فێارى ى كێشاه ترین وره گاه ش وه ئاه دیان،  لاه خ ق ئاه ى وه جیاكردناه بۆ  وڵێێه هه ویژدان، ى له سه مه

 بێارێ، یر ساه ئیلحااد و كاوفر ك وه ش وه ئاه نااكرێ ، وه بووەتاه كان موساڵمانه  ڵگاه كومه ڕووى ڕووبه ڕابردوودا ى ساڵه
 ویاژدان ى له سه مه بێت، كار به  وه وسانه چه بۆ ئاداتێك ك وه ى وه له ئایین ڕزگاركردنى بۆ  جدییه وڵێێى هه ى نده وه ئه
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 كار باه تانادنیان ڵه ڵخه هه باۆ ڵێى خاه ئیماانى ، وه بازرگانییاه تى خزماه  خرێتاه نه رساتى خوداپه ى وه ئاه باۆ  وڵێێه هه
  بااه وخۆیان ڕاسااته ى وه نگدانااه ڕه و سااین كه تاكه پرینسااپێێى كان خ قییااه ئه ها بااه ، وه دیێااه كى الیااه له. هێنرێت نااه
 باوو خ ق ئاه ى وه جیاكردناه رێنیساانس كانى پێشه له  ره هه  ركه ئه  له كێك یه.  یه هه  وه ریه وروبه ده و تاك ندیى یوه په
.  وه گێڕێتاه ده( تااك) باۆ ڕێاز  وه  وه كاتاه ده زینادوو سای كه تاكه كان خ قییاه ئه ها باه. وتن ركه ساه تێشایدا و دیان  له
 كورتى باه.  وه بێتاه ده وڕووى ره باه  ڕۆژاناه ى كێشاانه و ت باباه و ئاه موو هه ر رامبه به شان ر سه  خاته ده تى رپرسیاریه به
 خات دره. تى اڵیاه كۆمه ى لۆماه ر باه له ك ناه ، وه كاتاه نه پاان كان گوڵاه جوانیادا پێناوى لاه  كاه  یاه وه ئه تاك خ قى ئه

 و ئینساانى ساتى هه ر به له.  دیێه شتێێى ك نه سروشت نگیى هاوسه ڕاگرتنى و  ژینگه پاراستنى پێناوى  له  وه نابڕێته
 و سازا  چووناه ترساى  لاه ك نه نابات، خۆى كانى زه گه هاوڕه گیانى بۆ ست ده مرۆڤ یى وره گه و كوشتن مافى بوونى نه

 خاۆى  كاه ، نییاه و ئاه ماافى  كاه بات نه شتێك بۆ ست ده وێت یه ده و ئه  كه  یه وه ئه ر به له نیا ته ناكات دزى  كه.   دۆزه
 شادا، وانه ئه موو هاه   گه له. دوایى ڕۆژى سزادانى و سووتاندن ترسى  له ك نه ، نییه و ئه هى  كه ، كردووه نه یداى په

 موو هه مۆدێرندا ى ڵگه كۆمه  له ، كردووه دیار كانى كێشه موو هه ركردنى سه چاره ڕێگاى  یاساوه هۆى به مۆدێرن سیستمى
 تاا  وه یه ڕساته م كاه یه  لاه جااف، موختاار د حماه ئه ویژداناى ى له ساه مه.  داناراوه باۆ سزاشاى و  كاراوه دیاار ك تایاه خه

 . وه یامه په و ئه تى خزمه  چێته ده كۆتایى
 
 ؟ نییه چاكتر ب كته مه بۆ بنێرى  مندااڵنه م ئه ر گه ئه -
 ....بووى ق حمه ئه  وه ته خه  كوێره و ئه هۆى به تۆش  دیاره تیو هه -
 
  ن؟ بێه ڕووت ریان سه و قاچ هاوینا  له كان گاوره كو وه م بێه كافرى بۆچى ب؟ كته مه بۆ نێرم ئه بۆچى خۆم كوڕى من)

 (39  ڕه الپه: ویژدان ى له سه مه.. بین ها وه بێ ئه بووین چلۆن ر هه  ئێمه
  
 ڵێ؟ ده پێ چیمان  وه كورته دیالۆگێێى هۆى به كوردى، چیرۆكى كانى نگه پێشه ن وانه ئه
 
 م هاه  كاه وتوتووێژێاك خاۆى، ى كه مه رده ساه كاوردى كى تییه ساایه كه ریەتى ناه وتووێژى شێوازى ئاشێراكردنى :م كه یه

  لااه پارێزگااارى م هااه و پااارێزێ ده ریەت نااه م هااه و كااات ده هێاارش م هااه ، وه داتااه ده اڵم وه م هااه كااات، ده پرساایار
 .كات ده خۆى كانى نەریته و بارزگانى  ندییه وه رژه به
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 تى خزماه  بخاتاه واریى خوێناده كارێ ده  ساه كه نزیێتارین  كاه بازرگانێاك م رده باه  خاتاه ده ب كتاه مه ى له ساه مه :م دووه
 . وه خۆیه
 كى بازرگانییاه) ڕێگااى  لاه ر هاه نیا تاه وێ نایاه  دیێاه كانى كایاه زۆرى  ره هاه شاى به ك وه  چونێاه  كاه بازرگانه :م سێیه

 واریى خوێناااده نه  لاااه ڵك كاااه و ى كاااه كاره تى خزماااه  خاتاااه ده ئاااایین ڵێوو باااه وێ، كاااه سااات ده قاااازانجى!!(  وه پاكاااه
 .گرێ رده وه  ڵگه كۆمه و كانى رییه مشته

 خۆ ڕاساته ، یه قوتابخانه  كه  تازه كى یه زراوه دامه ر سه  هێرشێردنه بۆ ، وه ره سه ى خاڵه سێ و ئه نجامى ئه  له :م چواره
  كاه چه و ئاه ش وه ئه. ت ئافره نامووسى و وشت ڕه  به  وه كاته ده ندی یوه په و دینى خ قى ئه دوژمنى  كاته ده  قوتابخانه

 حزبێێاى های  ، هێنااوه كاریان باه ناوێ داهێناانێێى موو هاه دژى ئاایین بازرگانانى و نەریتخواز  میشه هه  یه ره كاریگه
 و ب كته مه دژى ى كه چه و ئه  بووه نه رێك كه نوشته و سیحرباز هی  نەریتى، تاقمێێى و گرووپ هی  ئایینى، سیاسیى
 رگیراباێ، وه چیرۆكێاك كۆنتێێساتى  لاه  نییه ك یه ڕسته  وه ئه  بۆیه هێنابێ، نه كار به ڵك خه الڕێدابردنى به بۆ زانست

 كاو وه م بێاه كاافرى باۆچى. )تى پێیاه ڕى بااوه مڕۆ ئاه تا و  رگیراوه وه تێ میلله كۆنتێێستى  له  كه یه ڕسته  وه ئه ڵێوو به
 بازرگاناانى مڕۆ ئاه ڕۆژى تاا  كاه ، وه یه ساده  پرسیاره و ئه پشت له( ن؟ بێه ڕووت ریان سه و قاچ هاوینا  له كان گاوره
 :كات ده ئاشێرا گرن  زانیارییەكى ند چه ن، كه ده دا( دیێه وانى ئه)   گه له  قسه  لۆژیێه و به ، زمانه و به دین
 
 واتا. كات ده ماشا ته ك یه ك وه ئایینگۆڕین و وارى خوێنه ئاست، ك یه  خاته ده كافربوون و  قوتابخانه  چوونه :م كه یه
 .كافرن كت  مه  چنه ده ى وانه ئه موو هه

 موو هاه.  وه كاه رازوویه ته تااى ك یه  خاته ده گاور و كافر ، اڵمیشه وه كاتدا مان هه  له  كه دا پرسیاره و له ر هه :م دووه
  هێنێ ده كار به  وانه ئه دژى  ڕەشه هه ك وه ش وه ئه. ناس خودانه و ڕ باوه بێ  یانێاته ده(  یه دیێه ئایینێێى  كه) گاورێك

 . قوتابخانه  چنه ده  كه
 ترین وره گاه ڕووتێاردنیش ر ساه و قااچ( ن كاه ده ڕووت ریان ساه و قااچ هاوینان) گاوریش و كافر و بلى كته مه :م سێیه

 .دا گوتنه شێوازى و له نامووس، و وشت ڕه ر سه  خاته ده پرسیار ى نیشانه
 
. بشااێێنێ ى كه لیساامه ته ناااتوانێ و  تۆقاناادووه كااوردى ى ڵگااه كۆمه  واوه تااه ساااڵى د سااه  یه شااه ڕه هه پااڕ  یامااه په و ئااه

 ناااوخۆ، ڕى شااه  لااه  نااده وه ئه نیااو ترسااێ، ده ڕووت قاااچێێى  لااه ى نااده وه ئه( تى تایبااه به كااورد) نەریتااى ى ڵگااه كۆمه
 .ناترسێ تۆمى ئه بۆمبى داعش، كوشتارى
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  لاه اڵم باه كاات، زموون ئاه خاۆى ك وه ژیاان وێ یاه ده ، كاردووه لقى خه جاف موختار د حمه ئه ى سه بێێه  ره كارێێته و ئه
 .. وه كاته ده  دووباره خۆى ى كه گرنگه  وته و بێت ده رسوڕمان سه تووشى كاركردنێێدا موو هه
 
  رموویت؟ فه ئه چى  وه ویژدانه خسووسى  له قوربان -
 ! نییه ویژدان داخڵى  مه ئه -
 ؟ چییه ویژدان ى له سه مه ى ئه -
 

.  وه دۆزینه ده ى ماناكه ئاییندا نگى رهه فه  له  كه واژیه سته ده ویژدان بات؟ ده ویژدان بۆ نا په ر هه بۆچى ویژدان؟ بۆچى
 و ف ره شاه ، ئایینییاه سامێێى ڕێوڕه موو هاه گارێ، رده وه ئاایین  لاه هاكانى باه و شانازى موو هه هێزى  كه ك یه ڵگه كۆمه
 بادوێى،  یاه ڵگه كۆمه و ئاه   گاه له ى وه ئاه باۆ  واتاه كه.كاات ده دیاریاان ئاایین تى، سایه كه ى پله و تى اڵیه كۆمه ئاستى

 دینااى نگى رهااه فه بااۆ ناى پااه ر نووسااه  یااه وه ئه ر بااه له ر هااه ، ئایینااه ویش ئااه ركابێنى بااه خااۆى تى ئالیااه مان هااه بااێ ده
  كااردووه وایااان  واناه ئه موو هااه. رى روه دادپااه  ناه و یاسااا  نااه ، بووه ناه  دیێااه تێێى ئالییااه های  ش وه لااه  جگااه.  باردووه
 موو هااه و  تبازه ڕواڵااه ى كااه ڵگه كۆمه  چونێااه.  ویژدانااه  كااه بێنااێ كار بااه ك چااه پاااكترین و ك چااه دوا مان كااه ره كارێته
 زۆر ش ڵگاه كۆمه نااهێنێ، سات ده به وتنێك ركه ساه های  مان كه ره كارێێته  یه وه ئه ر به له ر هه تین، ڕواڵه كانى شه بانگه
 .یبینین ده داهاتوودا كانى شه به  له ڕوونى به زۆر ش وه ئه ، وه ته خیانه ریاى ده  یخاته ده  حمانه ڕه بێ
 
 ٢١١٧ی (جوون)ی حوزەیران١٢

 
  
 
 
 
 

 زمانی کوردی بۆ بەرگری و تەحەدا هەستایە سەر پێ و نەبەزی
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(١١) 

 
 !ت خیانه درۆزنى، خۆت، هاوجنسى بۆ ت ڕه زه مه: عالى قامى مه بۆ ت وه رزبوونه به كیى ره سه رجى مه

 3739 جاف موختار د حمه ئه
 
 ى ڵه كۆمه شى كه دروازه بووبێ؟ كوێدا له دنیا ى روازه ده دا یه ده سه و له بێ ده ، داناوه دنیا  به مم بیسته ى ده سه تاى ره سه
 پێیاان  كاتاه و ئاه  كاه باێ، پاێ كانت كگرتووه یاه  وه تاه نه كى یه پساووله  تاقاه باێ ده دنیا ناو  چوونه بۆ.  بووه الن گه
 و ئااه الن گااه ى ڵااه كۆمه  نااه و كان كگرتووه یااه  وه تااه نه  نااه(. League of Nations) الن گااه ى ڵااه كۆمه گااوت ده

 و ئااه رى فتااه ده  لااه ، وه سااتانده لااێ یااان( Nation  وه تااه نه) ى پێناسااه ، وه ئااه ر هااه ك نااه. كااورد  دایااه نه یان پسااووله
  وه تاه نه  كاه م دووه. باى  وه ته نه بوو ده م كه یه گیران، ده رچاو به له ندامبوون ئه  به بۆ بوون هه ت سیفه دوو دا رێێخراوه

 ماافى كاورد ئێساتا مان ڕاى  باه. دا ڕێێخاراوه و لاه نادام ئه  ببیه تتوانى ده  وكاته ئه.  یه هه تبوونت وڵه ده به مافى بووى
 ى وه جێگاره و  ژیاندایاه  لاه ئێساتا  كاه ، وه بێاتاه رز باه كان گرتووه یاه  وه تاه نه دژى  لاه ساێااڵ وخۆ ڕاسته  یه هه ى وه ئه

 كارد، رى بێباه ت وڵاه ده  بووناه  لاه كاوردى ر هاه ك ناه  وه تاه نه ى پێناساه ى وه لێساتاندنه  چونێاه.  النیشاه گه ى ڵه كۆمه
 كوردیاان ى واڵتاناه و ئاه موو هاه  درایاه كاردارى  به كورد ناوبردنى له مافى  الحه به زه  ڕێێخراوه و ئه یاساى  به ڵێوو به

 (. ژیاوه نه كورد  چونێه ژى، ده تێدا نانووسم ببوورن)  تێدایه
 
 و رگرى بااه بااۆ كااوردی زمااانى ، سااتاندبووەوه كااورد  لااه ییان وه تااه نه مااافێێى موو هااه  كااه دا، یااه روازه ده و ئااه م رده بااه له
 زیین باه شوێنێێدا  له  دیێه كانى شته موو هه.  وه نیشته دانه مڕۆ ئه تا و پێ سەر ستایە هه. پێ سەر ستایە هه حەدا ته
 خااۆى پێای ر ساه له و  وه مایااه و زیوە باه نه  زماناه نیا تااه( كولتاوور رگرى، باه و شااۆڕش جوگرافیاا، حازب، ت، ساسایه)
 .وێ كه رده به شێرى ڕۆڵى بیات ده ئه شدا ستانه ڕاوه و له. ستا وه
 

  و زمان كردنى شه گه  له ڕۆڵیان. ویژدان ى له سه مه تى، یه كه نۆڤلێته و جاف گى به موختار د حمه ئه ر سه له من ى قسه
 ى شاه به و ئاه.  وه دروساتێردنه خاۆ و خۆگرتن لاه  خناه ڕه ساتى به مه  باه ، وه ماناه ساتى به مه  به دا وه ته نه كردنى ئاراسته

 :ڵك خه كاروبارى و  رمانگه فه بردنى ڕێوه به سیستمى  له كانى گرنگه  خنه ڕه بۆ ین كه ده رخان ته
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 پڵینگێاك موو هاه  كاه  یاه هه قڵى عاه  ناده وه ئه یوانى، حاه وجاوودى باا ناترسێ پڵین  ك یه  له نها ته كێوى  یوانه حه)
 و لاه دات، ده نیشاان بردنیش ڕێوه به نادادیى اڵم به ، ڵێه خه  له  یه خنه ڕه و ئه  ڕاسته( 34 :ویژدان ى له سه مه.. یخوا ئه

 . وه بردنه ڕێوه به ناوى هه  چێته ده  وه یه ڕسته
 
 یان باه و ئاه زارى ر ساه له كان قساه موو هاه و  زۆراباه نااوى م كه یه رى كارێێته  كه ین گه ده تێ دا كه چیرۆكه ى درێژه  له
 و خاۆش كى جێگایاه ن تاه قیقه هه...تار كى زایاه قه باۆ ڕۆیشاتم رچاووم، ده شاار  لاه كااروان   گاه له ڵساام هه. )كات ده
  بوو، پیسیدا ماڵى كه  له كانى كۆاڵنه ناو ف سه لاه عه مه مما ئه. بوو جوانى كى یه باخچه و با  و تی  له كى وایه هه
 (35  ڕه الپه ...پیسایى و زبڵ و ڕۆ ئاوه و جارى مه  له بوو پڕ
 

  وه بیناه ورد باا اڵم باه بگارێ، ش خناه ڕه ستێ، ڕاوه خۆى پێى ر سه له وێ یه ده ، ئاساییه كى هاوواڵتییه  ئێره تا زۆراب
  وه باه ساتى هه دا كاتاه و لاه موختاار د حماه ئه. ن باه ده كاوێى و ره باه حاوكمێردن شێوازى و تى اڵیه كۆمه سیستمى بزانین
 م كاه یه  لاه زۆراب. وێ یاه ده  كاه كاات ده  رده روه پاه  یه شاێوه و باه كان ئینساانه  تییاه اڵیه كۆمه سیستمى  وه ئه  كه  كردووه

 موو هاه ، وه دۆزێتاه ده رتیل باه و  واساته ڕێگااى تاا ن، كاه ده نادى به و ن كاه ده دروسات بۆ ى كێشه كاركردن بۆ وڵیدا هه
 نیشاان تاى خاه و در غاه ڕێگااى خۆیاان باۆ كاات ده  واساته  كاه بنووساێ، رزوحا  ئاه ساووچێك  له  یه وه ئه و ئه ئومێدى

 ئێسااتا و  یااه ئێره ڵێى خااه ن سااڵه ئه  كااه ناااو، ناادى فه ئه زۆراب ز یره غااه  بااه  كااه نووسااى مرێێى ئااه رحااا  ده) ن ده ده
 باازانین  وه ئااه بااێ ده( 29 ، ڕه الپااه.. منووعااه مه س كااه موو هااه بااۆ نووسااین ئیسااتیدعا  جوانااه تى خااه و  وه تااه هاتووه

 (.كرێ ده زیندانى ناخۆشى ت خه) ر سه له نووسێ ده رزوحاڵى ئه رتیلدان به بێ به تادا ره سه له
 
  باه باوو، نووساین رزوحا  ئاه نها تاه تیان عیشاه مه جهاى وه و باوون دوكانم دراوسێی  كه قیر فه رزوحاڵنووسى ئه دوو)
  وه ئاه ر باه له مما ئاه باڕین، ناانم  كاه بۆیاان بووم سیر ئه موته ن لبه قه ند چه ر هه منیش كران، ن  مه  دیه له به مرى ئه
 و هاااوجینس تى الكااه فه  لااه خااۆى تى عاده سااه خس شااه موو هااه  كااه كرد ئااه( پێویساات) قازى تااه واى موحیاات زعااى وه

 (.29 ، ڕه الپه..برسا له مرن ئه م ننه هه جه  به وتم و ویژدان  له كرد رم زه نه رفى سه منیش بینێ، ئه خۆیدا هاوزمانى
  باه ى پڕۆساه ر سه له جاف موختار د حمه ئه بیروڕاكانى ، وه بگوازمه خۆى كوو وه  دێڕه ند چه و ئه زانى پێویستم  به زۆر
.  كاردووه باسایان ڵناساى كۆمه باوارى زایانى شااره و ڵناساان كۆمه  كاه  یاه بیروڕایانه و ئه مان هه( مرۆڤ) كردنى نده دڕه
 قاورس كى یه وه وساانه چه دواى لاه( ؟ چییاه ویاژدان ى له ساه مه ى ئاه) نادى فه  زۆراباه كى ره ساه  ره هاه پرسایارى تا ره سه



 ..دنیادا ى روازه ده م رده به له كوردى زمانى

 

 

56 
 

 تى اڵیااه كۆمه كردنى قیمااه ى كینااه مه ، وه كۆكردنااه زموون ئااه دواى لااه ، وه كانااه بازرگانه و ال مااه و ساات ده كاربه ن الیااه له
 ،(بینێ ئه خۆیدا هاوزمانى و هاوجنس تى الكه فه  له خۆى تى عاده سه خس شه موو هه) بڵێ ى بڕوایه و ئه  نێته یه یگه ده
 و تى ساااایه كه ر ساااه به تى ڕه بناااه گاااۆڕانێێى  وه لێاااره  یه شاااێوه و باااه رى، ساااه له تى یاااه كه ره وروبه ده ریى كاریگاااه  وه ئاااه

  گۆڕانه و ئه.  پێوه ژێر  خاته ده ویژدان دادێت، جاف موختار د حمه ئه ی(ندى فه ئه زۆراب) ى كه ره كارێێته ى وه بیركردنه
 . ئاسته دوو ر سه له
 
 .هاوواڵتییان ى كه یه  كه یه بۆ ڵى نده گه تاعوونى ى وه گواستنه  به ویش ئه و واقی  ئاستى ر سه له میان، كه یه

 ى پڕۆسه  له  چونێه ر، خوێنه  به دات ده ژیان تامى و  زیندووه  ره كارێێته و ئه چیرۆك، رى هونه ئاستى ر سه له م، دووه
 كى تییه ساایه كه  كاه چیرۆكه تاى ره ساه له واتا. گات پێده و دێت یدا كه تییه سایه كه ر سه به گۆڕان دا كه نۆڤلێته نووسینى
 و وارى خوێنااده و ویااژدان  ناداتااه گااوێ ڵك خااه بااۆچى  یااه وه ئه ى كێشااه  كااه ، یااه هه سااتپاكمان ده و دڵپاااك و  ساااده
 و كاات ده ویژدان  له ر زه نه رفى سه و گۆڕێت ده واوى ته به زۆراب تیى سایه كه  رگڕافه په و ئه دواى له اڵم به. وتن پێشێه

  لاه  كێێاه یه چیارۆك، نااو كانى تییه ساایه كه كردنى شاه گه رى هوناه ، ره هوناه و ئاه. برسا له مرن ده م نه هه جه  به ڵێ ده
 ناو لاه بن وتوو ركه سه دا خاڵه و له  توانیویانه ى چیرۆكنووسانه و ئه وتوو، ركه سه چیرۆكى كانى كییه ره سه  ره هه ما بنه

 . نییه زۆر یان ژماره كورددا چیرۆكنووسانى
 
 : یه یه شێوه و به ین كه دروست ندى فه ئه زۆراب ى دیالۆگه و ئه ر سه له ئیدارى سیستمى بۆ ك یه هاوكێشه ر گه ئه
 

  كه پرساایاره. وێاات ده ئاااواى  كااه ره وروبه ده كانت، هاوزمانااه و هاااوجنس تى الكااه فه  بااه  كسااانه یه خسااى شه تى عاده سااه
 موو هاه باۆ  لییاه زه ئه كى یه هاوكێشه ، نووسیوه خۆى ى كه مه رده سه بۆ جاف موختار د حمه ئه ى یه هاوكێشه و ئه ، یه وه ئه
 و هاااوجنس تى الكااه فه ر سااه له خسااى شه تى عاده سااه كوردیاادا ى ڵگااه كۆمه  لااه ئێسااتاش رێ ئااه شااێ؟ ده مێك رده سااه

 كۆیااان دا خاڵااه نااد چه و لااه  كااه نۆڤلێته پێى بااه  بێاااوه بیاار وا دات ده زۆراب هااانى ى وه ئااه ؟ سااتاوه وه كانمان هاوزمانااه
 : وه مه كه ده
 .كرێ ده لێی  وه گوتنه ڕاستیی و تپاكى نیه هۆى به  وه كاركردنیه تاى ره سه له ى قورسه  دره غه و ئه :م كه یه

 . وه كرده ده ى ره گه ته ڕووى ڕووبه  میشه هه ش، غه بێ كاركردنێێى بۆ وڵدان هه و  ساده ژیانى :م دووه
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 ئیشااغال یان وره گااه قامى مااه وە بااووم، عااالمتر مان لااه ماان ، وه تااه هاله جه موو هااه و بااه  كااه دیبااوو وام زۆرى) :م سااێیه
 پۆسات و پێش چووناه ئایاا ، بردناه ڕێوه به سروشاتى پێى باه رى باه ركه واتاا( 23  ڕه الپاه.. ویژدان ى له سه مه كردبوو،

 سروشااتى.  مێردنه سااته و مافیااایى كااارى و ناادى وه رژه به یااان  مااه، رهه به و كااار جااۆرى و دڵسااۆزى پێى بااه رگاارتن وه
 .كات ده دیارى  ملم نێێه جۆرى بردن ڕێوه به
 

 :نێ داده ڵێى خه واوى ته و ندى فه ئه زۆراب بۆ رج مه دوو  ڵگه كۆمه( عالى جێگاى) بۆ  وه بێته رز به وێ یه ده كاتێك
 
 نا؟ یا  یه هه ت پاره ن ڵه وه ئه :میان كه یه

 !ت خیانه درۆزنى، خۆت، هاوجنسى بۆ ت ڕه زه مه :م دووه
 

 هێشاتا دا، چیرۆكاه م ئاه نووساینى ر سه به واو ته ساڵى د وه نه ڕبوونى تێپه دواى رێ ئه ، یه وه ئه گرن   ره هه پرسیارى
  ورده ناد چه كاوردى ى ڵگاه كۆمه رساامم سه مان تى؟ خۆیه ك وه عالى جێگاى  به یشتن گه و قى ره ته بۆ  رجه مه دوو و ئه
. ناابێ ون لێ كى بوڕغوویه  تاكه تى یه هه ى كۆنه  كینه مه و له ك یه ڕاده  به ،(خۆى ك وه) خۆیدا ى وه مهێنانه رهه به  له
 ساتم ده... وایاه ب كتاه مه ى تنامه هاده شاه كاو وه دا موحیتاه م لاه  ماناه ئه)  وه داته ده اڵممان وه خۆى جاف موختار د حمه ئه
 تێێى ماوده  لاه ن ته قیقه هه. دانابووم بۆى كابرا  كه(  رنامه به)  پڕۆغرامه و ئه تبیقى ته و ت خیانه و درۆزنى  به كرد
. كات ئه پێ ئیعتیمادم زیاتر جاران  له س كه موو هه و كرد زیادى قات قات ئیحترامم  كه كرد م ده موشاهه مدا كه زۆر
 (.23 - 23، ڕه الپه..ویژدان ى له سه مه
 
 كاردووین تۆماار باۆى دا چیرۆكاه و لاه جااف موختاار د حماه ئه دۆكیومێنات ك وه ى وه ئاه مێژوویاى، ى نامه ڵگه به  یه وه ئه
  م هه كات، ده تۆمار ى كه مه رده سه م هه. ب ده ئه گرنگیى  یه وه ئه.  وه گواستووینه نه بۆى كورد نووسراوى مێژووى موو هه

 ت خزمااه و نووسااین ك یه ده سااه  بااه ى وه ئااه ناااكرێ  بۆیااه. هێنااێ داده  تااازه رێێى هونااه م هااه دات، ده پااێ  شااه گه زمااان
 . الوه  بخرێته زیاد شتێێى ر هه ك وه و بێرێت یر سه م كه  به  مهاتووه رهه به
 
 ڕووى  لااه زۆراب رى كارێێتااه. بێاارێ ماشااا ته ئیاادارى و تى اڵیااه كۆمه ى خنااه ره مانفێسااتى ك وه  چیرۆكااه و ئااه كاارێ ده

 و دڵپاااك و  ساااده  پیاااوه و ئااه. كوردیاادا چیرۆكااى  لااه كان كامڵااه رە هااه  ره كارێێتااه  لااه  كێێااه یه  وه چیرۆكیشااه رى هونااه
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(.  ییاه پاره سااحی  و ارى خوێنده نه و ناڕاستى ، مانه زه م ئه قیى ره ته ى واسیته)  كه ى ڕه باوه و ئه  گاته ده  مرۆڤدۆسته
 ر ساه به ین كاه ده  یاه وره گه  گۆڕانێارییاه و باه سات هه ین بێاه راورد باه تایدا ره ساه كانى قساه   گاه له  یاه وته و ئاه ر گه ئه
  لااه هێنااێ ده كانیاادا ندامه ئه ر سااه به كااوردى ى ڵگااه كۆمه  یااه یه گۆڕانه و ئااه مان هااه ش وه ئااه ، هاااتووه یدا كه تییه سااایه كه

 ر كارێێتاه ك یاه تیى ساایه كه نیا تاه ش وه ئاه. بێات ده وام رده به  كه چیرۆكه كۆتایى تا  شه گۆڕانه و ئه. ندا مه ته ى درێژه
 باۆ ى رناماه به ك وه ى وه ئاه دواى ، نمووناه باۆ ر هه. كورد تیى سایه كه بۆ  گشتییه كى یه وێنه ڵێوو به ، نییه زۆراب یان

 و بێات ده ش  كه ستى ده شوێنێێدا  له ڕاووڕووت، و  وه وسانه چه  به كرد ستى ده ، بووەوه رز به قامى مه و جێگا دانابوو
 خۆمادا دڵاى  لاه) نووسێ ده  وه خۆیه زمانى ر سه له.  وه كاته ده ڕوودا  به ى دیێه كى رێگایه ش وه ئه برێ، الده كار ر سه له
 جلااى) سااویلى لیباسااى سااتێ ده مجا ئااه نى، تااه وه  بااه م بێااه خااۆم و  وه سااته ده به بگاارم ت میللااه ى له سااه مه  كااه رارماادا قه
 لیباااس  بااه خااۆم كردبااێ، تى شاااه نه عااالى بێێى كتااه مه  لااه  كااه پیاوێااك كااو وه و كاارد ر بااه له جااوانم زۆر( ناادى فه ئه

 ى له ساه مه.. كتێا  و ساپى زى كاغاه  لاه كارد پڕ كم جانتایه ، وه سته ده به گرت باشم( گۆچان) باستۆنێێى و  وه ڕازانده
  له م هه و زمان ڕووى  له م هه  تییه زیندوویه و به  ڕسته و  وشه  به  نانه دیمه و ئه ى وه گواستنه(. 20 ، ڕه الپه..ویژدان
 كان تییااه اڵیه كۆمه  تااه حاڵه ى وه خوێندنااه و فێاار رووى  لااه ى وه لاه  جگااه  وه ئااه.  یااه هه خۆیااان هاى بااه  وه ره هوناه ڕووى
 :ڵێ ده پێ چیمان. نابێ واو ته ر هه نرخى

 
 (.نى ته وه  به ى بێه خۆت و بگرى تى میلله ى له سه مه) ڕێگا باشترین پێش  خۆبردنه و  وه پاكکردنه خۆ بۆ :م كه یه

 . زه كاغه و جانتا و باش گۆچانى و جوان لیباسى  به پێویستى نى ته وه  خۆكردنه :م دووه
 نى تاه وه ئینساانى  وه تاه ڕواڵه رووى  لاه كاورد  واتاه. تین ڕواڵاه رى كارێێتاه دروساتێرنى باۆ ش واناه ئه موو هاه :م سێیه
 . دیێه شتێێى ك نه(  جانتاوه و گۆچان و جل  به)  وه ناسێته ده
 
  و ورد زانیاریى  له پڕ دان، خانه  بێته ده و عالى قامى مه  گاته ده ندى فه ئه زۆراب ، چیرۆكه م ئه دواترى كانى شه به

. عاااری  روێااش، ده و قخۆر ره عااه كااان، تریاكخۆره كان، ره یرانێه سااه ، ڵگااه كۆمه كانى گرووپااه موو هااه ر سااه له  فراوانااه
 كاتێاك ، نمووناه باۆ ر هاه.  كاردووه  كه چیرۆكه كانى نده هه ڕه فراوانیى  به كیان كۆمه  وه رزه به ئاستێێى  له مووشیان هه

  ستى ده  بازییه كه ڵه ته موو هه و به  كه ى، كه ماڵه بۆ بچێت ڵى گه له كات ده روێشێك ده  له داوا  ره شتوده ده و له زۆراب
 :ڵێ ده  كه روێشه ده ، وتووه كه
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 قى هاه ن قاه موتڵه  تۆیاه ى نوێناه و ش ڕه فاه و ئاه  چونێاه بێات، خۆشاتر مان ى یاه جێگه م لاه م ناكه ڕ باوه قتێ وه هی )
 (. كراوه یدا په  وه زوڵمێێه ى تیجه نه  له حقی  ته  به  تۆیه نانى و ئه.  وه ره سه به وا یرى غه
 
 :بگوترێ بێ ده جاف موختار د حمه ئه ى چیرۆكه م ئه ى رباره ده ى وه ئه
 
   وه وته كه دا كتێبانه و ئه ناو له دا، كه كۆنى كى یادگارییه ند چه   گه له م سنووسه ده م ئه دا3745 ساڵى  له) :م كه یه
  م ئه ر سه له  فوئاده ئیحسان دكتۆر ى وه روونێردنه  وه ئه ،(پارێزراون و  وه ته كراونه كۆ  وه باوكمه ن الیه له  كه رچاو به

 . نووسیوه بۆ كیى پێشه 3750 ساڵى  له.  چیرۆكه
  به  كه سنووسه ده.  نووسیوه دا3730 - 3739 سااڵنى رى وروبه ده له ى یه رگوزشته سه م ئه جاف موختار د حمه ئه) :م دووه
 مال كه لى عه مامۆستا دواتریش( فواد ئیحسان دكتۆر.. وه ته نووسراوه باپیر مال كه لى عه شاعیر مامۆستاى تى سخه ده

 . وه كاته ده پشتڕاست  ڕایه و ئه باپیر
 و  ساتووه به بااوكى ى قساه  باه پشاتى ئیحساان دكتاۆر م كاه یه ، یه هه یدا كه نووسینه ساڵى  له گومان  له شتێك :م سێیه
 وت ڕێێاه ش كه سنووساه ده ر ساه له ، كاراوه ى وه نووساینه  لاه ساا  چال دواى ى نزیێاه بااپیریش مال كاه لى عاه ى كه قسه
 . نووسراوه نه

 كار باه ماى ساینه ى وشاه جاار م كاه یه بۆ ، یه مۆدێرنه ناو له دى قه و كولتوور ناو له گى ڕه  چیرۆكه م ئه زمانى :م چوارە
 (.49  ڕه الپه...ك مایه سینه  له ى وه شه ر هه  وه ئوتێلێك  له ك یه ئێواره ر هه ، وه ناسمه نه خۆم بووم ریك خه)  هێناوه

 ى ده ساه كانى بیسته  له  چیرۆكه م ئه ڵێ به ى، كه داهێنانه و زمان ، كه چیرۆكه تى بابه پێى به نا، س كه ى قسه ر به له
  وه ساۆنه ر مێجه ن الیه له  وه منه الى  به  كه كورد زمانى كردنى شه گه ى كه وره گه  پڕۆژه  له  شێێه به ، نووسراوه ڕابردوودا

 .ى كه زانیینه كوردى و سۆن ڕۆڵى ر سه  ڕێمه بگه ناچارم ش وه ئه بۆ.  كراوه تى ركردایه سه
 
 ٢١١٧ی (جوون)ی حوزەیران١٨

 
  
 
 

 عس هاوشان بوون به  كردن له قه كان، كوردى نووسین و ته شتایه هه  له
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(١١) 

 
 كاوردى زماانى ڕووى ڕووباه  كاه  یاه قووڵه  رامۆشاییه فه و ئاه نیشااندانى  وتاراناه م ئاه نووساینى  لاه كیم ره سه ستى به مه

  لااه بێ نااه هاای )  یااه وه كورده ساات ده به كوردسااتان ئیااداریى و رۆشاانبیرى و خوێناادن تى سیاسااه كاتێێاادا له ، وه بووەتااه
 موو هاه  لاه.  رچاووه ده لێاى تى المه ساه  باه و  باووه ڕزگاارى متر سته ئه ى كێشه زۆر  له كوردى زمانى  ڕاسته(. تدا ڕواڵه
 كانى شاتایه هه  لاه و یبوو هاه كاوردی زماانى بۆ غدا به تى حێوومه  كه بوو  دوژمنێارانه  دیده و ئه قورستر كانیش كێشه
 و غاادا به رانى سااه ى وه بیركردنااه قوربااانیى  كرابااووه كااوردى زمااانى  میشااه هه.  لووتێااه  یشااته گه ڕابااردوودا ى ده سااه
 و ت حێوومااه دژى كردن قااه ته و نووسااین كااوردى جۆرێااك  بااه.  وه كااورده شۆڕشااگێڕى ى وه بزووتنااه  بااه ناادییان یوه په

 باۆى ڕاستیشاى. نىزا ده ترسى مه  به دیبێێیان ئه و كوردینووس و كوردیزان موو هه.  كرابووەوه هاوشان تى رگایه پێشمه
 اڵم باه هاات، ده كۆتاایى یان كه كێشه ڵیان گه له وتن ڕێێکه یان وازهێنان  به گرت ڵده هه نگیان تفه ى وانه ئه چووبوون،

 و ئااه پێشااى له  ره هااه كى قوربانییااه كااوردى زمااانى. هااات نەده كۆتاییااان رگیز هااه كولتااوور و زمااان رگریێارانى بااه
 ردوو هاه قورباانى زار هاه زاران هاه  ته سیاسه و ئه تێچووى. داپۆشیبوو ڕابردووى ى ده سه واوى ته  كه  بووه  دوژمنێارییه

 تێك سیاساه  جاۆره و  سااڵه ر هاه جۆرێاك  باه ڕاباردوو، ى ده ساه درێژایاى  باه باوو واڵتێاك ساامانى و ت روه سه و  ره به
  وه كرایااه كان قوتابخانااه ى وانااه ناكاو لااه فتاكاناادا حه كۆتایى لااه ، نموونااه بااۆ ر هااه. كاارا ده یڕەو پااه زمااان ر رامبااه به
 خوێناادنى ساااڵى  یااازده  كااه یى ئاماااده كۆتااایى قۆناااغى ى وانااه ئه تى تایبااه به بوون، هااه قوتااابى زۆر  كااه بى، ره عااه

 قوتاابى زاران هاه  باه گاۆڕا، پرۆگارام سااڵدا كۆتاایى  لاه ناكاو، لاه كردباوو، ڕێ باه كوردى زمانى  به یان قوتابخانه
 ر رامباه به غادا به ى دوژمنێاراناه  ته سیاساه و ئاه. دا لتوورییان كو و زمانى شێواوى تى سیاسه و زانین نه بى ره عه باجى
 ئاساتى ر ساه له و كان رمانگاه فه نااو و خوێندن كانى قۆناغه موو هه  له قورسى كى شێواویه و ئاڵۆزى كوردى زمانى  به

 . وه ستایه هه جوانتر و هێزتر به و وت كه نه كوردى زمانى اڵم به كردبوو، دروست ڕۆشنبیریش
 

 رچى باه له بوون هاه رى ساه له ى گوشاارانه موو هاه و ئاه ڕاى ره ساه كاوردى زماانى پێشاێ،  دێته گرن  پرسیارێێى لێرەدا
 وێت؟ كه ده خۆش نه كارهێنانى به خراپ و رامۆشێردن فه  به مڕۆ ئه اڵم به وت، كه نه

 كاات ده  شاه گه چاۆن زیندوو كائینى ، زیندووه كائینێێى  باڵنده و ئاسك و خت دره ك وه مرۆڤ، ك وه زمانیش  ئاسانه،
 ى رگاه به كاات، ده  ئامااده رگریێردن باه باۆ خاۆى  رماوه سه ناو  چێته ده  ورده  ورده  كه  سته جه وێ، كه ده خۆش نه ئاواش
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 چاووەتە كاتێاك ، كاردووه  ئامااده ك یه كێشاه باۆ خاۆى كاتێاك ئااوا ر هاه زماانیش گارێ، ده رما گاه و رما ساه پۆلى شه
 زێ، نابه و نابێ سلیم ته وێ، ناكه  واته كه بهێنێت، كار به رگرى به بۆ خۆى كانى كه چه موو هه و  یه ئاماده  وه نگێێه جه
 تاا  وه كاتاه ده خااو و شال خاۆى  پلاه دوا تاا ، یاه هه ى متماناه و تى كانیه دۆساته الى و  ئاراماه كاتێاك  وه وانه پێچه به

 ناو  نه یخه ده كانى نه خاوه بزانێ ڕا چ  به و ئه ن؟ كه ده لێ تى خیانه كانى دۆسته بزانێ ڕا چ  به و ئه كات، تیان خزمه
 . یه كه وره گه  كێشه  متمانه كورتى  به. وێ كه ده خۆش نه دا كاتانه و له ؟ وه قوڕه

 
 كانن دۆساته  وه ئاه ن، باده لاێ رمان نجه خه ناتوانن پارێزین به لێیان  میشه هه و  نییه پێیان مان متمانه  كه كان دوژمنه

 كاتێك.  كوردییه زمانى ی(ڤى سى) واو ته ش وه ئه. ن به ده پێ رمان فه زه نائاگاییدا  له وان ئه ، پێیانه مان متمانه  كه
 باۆ ریان هوناه كارد، وت زه لاێ بیاتیان ده ئاه كارد، یان غاه ده قه كان قوتابخاناه  له ، وه بوونه ڕووى و ره به كانى دوژمنه

 كاتێك. بوو  وره گه و كرد ى شه گه ك، یه ر سه  خسته خۆى تواناكانى ، وه كرده كۆ خۆى هێزى موو هه و ئه ، وه هێشته نه
 و كارد پێیاان ى متماناه ،(ناو باه گوماان باێ) خاۆى ساوكارى كه ساتى ده  وته كه كاتێك كانى، ره كاربه به ستى ده  وته كه
 .داخست لێ دانیان ناسه هه رێى و گرت قوڕگیان ست، به ستوپێیان ده كانى، ماڵه ن خاوه وان ئه. بوو سلیمیان ته
 
 باوو ده ش وه ئاه باۆ  ڕاساته.  وه بنووسامه كورد زمانى پێى ر سه  ستانه هه و كردن شه گه پێوستبوو ش وه ئه لماندنى سه بۆ
  ماه بخه كاوردى زماانى مێاژووى كانى ره باه کەله و كاون موو هه و بێم من نا  مانایه و به ش وه ئه مێژوو، ناو  وه ڕێمه بگه
. مى كاه زۆر شاێێى به ، وه كارده ر ساه به كانیم ره كارێێتاه و كاوردى زماانى ى شاه گه مى كه زۆر شێێى به من خێر، نه ڕوو،

 اڵم باه كانیاانم، كاره  لاه شاێك به ئاگاادارى من  كه ندێێیان هه ، تەوه كردوونه نه ر سه به زۆرم فیداكارى و زانا دڵنیام
 ، دیێاه باوارى  لاه ، وه كانیاناه كامڵه  ماه رهه به ڕێگااى  له  داوه بڕیارم شێێیشیان به بوو، نه ستدا رده به له كانم رچاوه سه
 .تیان خزمه  وه بچمه  یه هەفتەنامه و له ر هه
 
 .م كه بیر له سۆن ڕ مێجه ك وه پشتیوانێێى و ر هانده متوانى نه شدا وانه ئه موو هه   گه له
 

 (Major Ely Bannister Soane 1881..1923) سۆن ر مێجه
 و توركیاا  لاه ى كاه واڵته ئاااڵى  پێناوه لاه ، باووه سیاسى پیاوێێى بێ، اڵتناس ڕۆژهه یان ر نووسه ى وه ئه پێش سۆن،
 م، كاه یه ى وره گه ڕى شه تاكانى ره سه  له تى تایبه به.  وه بووەته قورس ى كێشه ڕووى رووبه كوردستان و عێراق و ئێران
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 رمى گااه به زۆر كان مالیساته كه. وێت كاه ده ریش ساه و بێات ده  خه ویه ساته ده ڕى شاه تووشاى كان ڵماناه ئه  سایخوڕه   گاه له
  وه ئاه ناد رچه هه) زانان ده و ئه فیتى  به توركیا ستى ده بن انىكوردست تى وڵه ده  بوونه ى شه بانگه و ڕێن گه ده دوایدا به

 جاڕ، نێرگزه حوسێن و جاف ن سه حه رگێڕانى وه نۆئیل، ر مێجه كانى یاداشته.  بووه ویلسن رنۆڵد ئه كۆلۆنێڵ پێشنیارى
  له خۆیان توركیا   گه له  كێشه  له خۆالدان بۆ ریتانیا به تى حێوومه سیاسیى لێپرسراوى جارێك ند چه ،(33 : ڕه الپه

 .ن كه ده رى بێبه سۆن ر مێجه كانى چاالكییه
 

 هێجگاار اڵم باه ، تییه رپرسایایه به پاڕ و ورد و گرنا  كارێێى(  وه سیاسییه رووى  له) سۆن ر مێجه ڕۆڵى ى وه خوێندنه
  كااره و ئاه  رچاوه ساه دوو  باه ستن پشتبه  به سیاسى -مێژوویى بوارى رێێى لێێۆڵه م كه ده زوو ئاره  وه دڵه  له ، پێویسته

 و كتێا : م كاه یه ،( كاردووه ر ساه له جاوانى كاارێێى رزنجى باه ماارف ر عوماه مامۆساتا بام ئاگاادار مان ى نده وه ئه) بێا
 مى رده ساه  لاه چ ى، كاه ناوگۆڕینه و یى سااده كااتى  لاه چ كانى وته ڵساوكه هه و كاار: م دووه. سۆن ر مێجه كانى یاداشته
 ى ڕشاااته  باااه كانیدا مه رده هاوساااه نووساااینى  لاااه  پیااااوه و ئاااه تیى ساااایه كه ى وه نگداناااه ڕه   گاااه له. ى كاااه تییه حاكمیه

 لاێ كى یادگارییاه ناد چه جادى ساه دین الئاه عه زیر ناه باێ زانااى و ر وه مناه مامۆستاى وێشدا له  چونێه)  وه مروارییشته
  بچماه داهااتوودا كاانى ژماره  لاه بلاوێ باۆم ى ناده وه ئه  نیازماه جادیم، ساه دین الئه عه رزدارى قه زۆر من ، وه ته گیڕاوه
 ى تاه حیێمه و زانیاارى و نین پێێاه موو هاه و ئاه رزى قاه بنووسام  ربااره ده كتێباى كێوێاك ر گاه ئه  نده رچه هه تى، خزمه
 (.خشیوم به پێى تاریێییدا ڕى وپه له کە  وه مه ناده
 
(Michael M. Gunter )( 3733 بااۆ 3737) ى كااه تییه حاكمیه مى رده سااه  لااه سااۆن  كااه  وایااه پێااى  گیونتااه مایێاال

 ، وه بدۆزێته كورد ى كێشه بۆ ر سه چاره خۆى شێوازى  به تى ویستوویه و  كردووه دروست حموود مه شێخ بۆ زۆرى ی كێشه
 . وه گرته ده نه كى یه كورد ویستى   گه له  كه
 

 باێ ڵێانى خاه( )A people without a State) ى كاه ناوبانگه به  كتێباه  لاه( Michael Eppel) ئیپێاڵ مایێاڵ
  كااه نۆئیاال ر مێجااه 3737 ئااازارى  لااه) تى نووساایویه ، وه تااه كردووەه باااڵوى 3935  لااه كساااس ته زانێااۆى  كااه( ت وڵااه ده

 (.بوو شێخ یارى نه  كه سۆن، ر مێجه  به  وه گیرایه جێی بوو حموود مه شێخ هاوكارى و پشتیوان
 مێاژووى و زمان ى رباره ده ، نووسیوه زانیاریى پڕ و ورد راپۆرتێێى كوردستان بۆ خۆى رى فه سه م كه یه ى باره ده سۆن،
 م وه ماناه نجامى ئاه ش وه ئاه) خاۆى ى قساه ر ساه له. كوردستان ى كه تییه رێمایه هه و جوگرافى  دیارده و كان كورده  خێڵه
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 ر باه له فاارس،  كردووەتاه خاۆى و  گۆڕیاوه خاۆى ر نووساه دا یاه ماوه م لاه ،(مانا  ش شاه ى مااوه باۆ كوردستان  له  بووه
 موو هااه و  ڵگااه كۆمه كانى چینااه موو هااه ناااو  بچیااه تااوانى ده ئاسااانى به)  وه موویانااه هه پێش لااه جیاااواز هااۆى ناادان چه

 پاااێش باااوو، سااالێمانى  لاااه كوردساااتان  لاااه م وه ماناااه زۆرى  ره هاااه شاااى به) نووساااێ ده ساااۆن(. یان كاااه واڵته شاااوێنێێى
 حموود ماه پاشاا، عوسامان دا یاه ماوه و له بوو، وێ له جاف خانمى  عادیله  كه ، بجه ڵه هه  چوومه وێ له جێبوونم نیشته
 خساتبوو ڕێاك م وه ئاه ى نزیێاه من ش وه ئه ڕاى ره سه ناسین، دا دۆستانه ژیانێێى  له گم به ماجید و گ به تاهیر پاشا،
 ك وه  بجااه ڵه هه بااۆ  دیێااه سااێێى كه یشااتنى گه اڵم بااه ،( وه بمێنمااه پاشااا عوساامان فارساایى رى نووسااه ك وه وێ لااه  كااه
  نتنییه قوسااته  لااه وم ئااه ماان) ڵااێ ده خااۆى بااۆ ك وه ، داوه تێااك وى ئااه ى كااه كاره ، هاااتووه  وه ساانه  لااه  كااه رێك نابااه په
(Constantinople )بى.ئى بهێڵم، جێ وێ ئه كرد وای بوو،  یتانانه شه من ر رامبه به ڕوانینى دیتبوو، نبو  سته ئه 

 Sulaimania a District of) ى كتێبااه بااۆ كى پێشااه ك وه ى وه ئااه سااۆن(.  مەڕه محااه 3739 - 5 - 5: سااۆن

Kurdistan )نووسیوه . 
 
  لاه  كاه ، كاردووه كاوردیى زماانى  باه  كاه  یاه یه وره گه  تاه خزمه و ئاه ساۆن، ر مێجاه باساێردنى  لاه من بەستى مه موو هه

 :كوو وه ، وه بێنینه خۆمان بیرى ندێێیان هه  كه كردوون، باسم دا دیێه كانى وتاره ى درێژه
 
 3737 - 3 - 39تاا   3730 - 3 - 3  لاه  باووه  وه یاه(ڕاساتى یشاتنى تێگه) ى رۆژناماه ركردناى ده پشات له ساۆن :م كه یه
 و ئیجتیمااعى و سیاساى كى یاه ڕۆژنامه)  نووساراوه دا كاه ڕۆژنامه ى نااو ژێر لاه.  ركاردووه ده لاێ ى ژماره وت حه و ست شه

 تاى ره سااه  لااه ئینگلیااز تى سیاسااه ى وه ئااه بااۆ  سااه به  یه ڕسااته و ئااه نیا تااه(  كوردانااه سااتى ربه سه و كبوون یااه خااادیمى
 ساتیى ربه سه و كبوون یاه دوژمناى ، نییاه( خاادیمى) ك ناه خاۆى باۆ كاورد ئێستا  كه. بزانین كوردستان بۆ  وه هاتنیانه

 .تى خۆیه
 

 تى تایباه به دا، ڕۆشانبیرى و لتاوورى كو باوارى  باه زۆرى كى گرنگییاه سلێمانى، سیاسیى حاكمى  بووه  كه سۆن :م دووه
 باۆ ر هاه. ركارد ده( وتن پێشاێه)  لاه ى ژمااره  ژده هاه و د ساه 3733مووزى  تاا تاه 3739 نیساانى  لاه. زماان و  ڕۆژنامه

 ئاگاادارى ك وه ى نزیێاه  كه  وه نووسمه ده  كه ڕۆژنامه كى یه ڕسته وتن، پێشێه نووسانى ڕۆژنامه زانیىكورد  به ستێردن هه
 مانا  ش شاه  به ك، یه مان  سێ  به شوێنێك، موو هه بۆ كڕیار) نووسى یان ده كدا یه ژماره موو هه ى وه ره سه شى به  له
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 اڵم به ، هێناوه كاری به جار ك نیایه ته  كه(  یه كه ڕوپیه) بۆ  كه ئاگادارییه موو هه ،(دا ده  ڕوپیه چوار ساڵێك  به دوو،
 . یه هه جارى د سه ریى كاریگه

 
 د ساه دواى كوردساتان ڕۆژئااواى و بااكوور و اڵت رۆژهاه اڵتدارانى سه ده  كه فەرمى، زمانى  كرده كوردیى زمانى :م سێیه
 باۆ یان یاه كه وه ته نه ى یه سااده  مافاه و ئاه كادارییش چه شۆڕشاى تا هه و نى ده مه چاالكیى و سیاسى تێێۆشانى  له سا 
 (.دا دڕنده دوژمنى و زانا یارى نه نێوان جیاوازیى  یه وه ئه. )لماند سه نه كورد

 
 كوردى،كاااوردى زماااانى كردنى شاااه گه ر ساااه له ساااۆن ریى كاریگاااه ى دیێاااه خااااڵێێى. دیێاااه كولتاااووریى كاااارى نااادان چه

 خاۆى تى باباه دا(وتن پێشاێه) ى ڕۆژناماه كاانى ژماره زۆرى شى به  له بینین ده ش سته به مه و ئه بۆ ر هه. تى یه كه زانینه
 : وه ینه كه ده ر سه به كى یه نموونه ند چه ئێستاش.  وه كردۆته باڵو
 
 ى كه شاته گه  زنجیاره  باه( وپێش ماه له ساا  د ساه) ناوى باه 3739رى  ساپتێمبهى 3 ى مه پێنجشاه ڕۆژى ى نۆزده  ژماره  له

 سات ده ئااوا  تاوه ره ساه  له  كردووه ى ئاماده  زانیوه پێویستى  به ى نده وه ئه یان  رگێڕاوه وه كوردستان بۆ ریچى كلۆدیۆس
. بو خۆش نه ختێك نه ى وه ئه ر به له. بو  ڕی ناوى غداد به  له ئینگلیس قونسوڵێێى وپێش مه له سا  د سه: )كات ده پێ
 (. وه نووسییه كى یه نامه ر فه سه پاشا  له...زانى باش  به كوردستانى ركردنى فه سه
 
 ى كاه كوردییه رنجێێى ساه باا ، رگێاڕاوه وه ى دیێاه شاێێى به ر ساپتێمبه 29،  ممه م، پێان  شاه كاه سااڵى یه 32  ژماره  له
 ئازادخاان كوشاتنى پاش لاه  دیااره و فغانین ئاه موو هاه  یاه هه دێهاات نێ هاه زوور شااره  لاه  كاه رمووى فه پاشا) ین بده

 یادا په  وره ده و لاه فشااریش ئه نێ هاه شاتن، بێ و دار نه زۆر ن، كه ده  قسه خۆیان زمانى  به هێشتا ، ئێره تە هاتوونه
 .بن ده
 

 وا زماانى  لاه دیساان  باووه  وره گاه كوردساتان  لاه ن چاه ر هاه بوو، فشار ئه ناو ئاغا عیسا بووم، كێك یه تووشى خۆم
 خاۆى كێك یاه  كاه زاناێ ده س كاه موو هاه.  یاه هه ئینگلیازى حااڵى دا مه له كوردى واقیعەن. بوو نه كورد  كه  وتووه ركه ده

 (. یه هه ى حاڵه م ئه دیسان كوردیش بێات،  قسه چاك ناتوانێ بێ نه ئینگلیز
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 باۆ یدا كه وتاره  له رزنجییش به مارف ر عومه مامۆستا  كه ، وه هێنمه ده كورت كى یه نموونه خۆیشى ى كه زانینه كوردى بۆ
 رۆژى مااى دووه ساااڵى ى54  ژماااره  لااه ،(موو هااه) زانینااى بااۆ ئاگااادارى ك وه  كااه ، هێناااوه كاری بااه  سااته به مه م ئااه

 : وه كردووەته باڵوى دا 3733ى مارچى 2 ى مه پێنجشه
 
 و  كوشاتووه پیااوى ، ساووره مووى ، تۆپه ریشى.  درێژه و پڕ سمێل ، پیاوه سته ده ، یه ساڵه 39 لى عه كوڕى جیدى مه)

 299 - د سه سێ ت، حێوومه  نێته یه بیگه بیگرێت یا  چووه كوێ بۆ  كه بدا  جیده مه و ئه واڵى هه س چێه هه ، اڵتووه هه
 (.سۆن ڕ مێجه: سیاسى حاكمى ..3733رى  ى فێبروه35. درێتێ ده ى روپیه

 
  لاه( وتن پێشاێه) سۆن ر مێجه ى كه ڕۆژنامه.  نییه تێدا ستى به مه بێ یان زیاد ى وشه ك یه ت نانه ته دا ئاگادارییه و له

 نووسااێ ده( خوێناادن و ب كتااه مه) ى رباااره ده 3739ئۆگۆسااتى  35ى  ممه مى، ڕۆژى پێنجشااه كااه ى ساااڵى یه30  ژماااره
 موو هااه و دایێااى و باااوك و بااێ  وره گااه  وه خوێندنااه ى سااایه  بااه و وێ كااه نه پاااش ى كااه منداڵه وێ یااه ده س ركااه هه)
 پاێ وازى كات ناه واو تاه خوێنادن تا هاه ب، كتاه مه بۆ بێنێ ى كه منداڵه زووتر عاتێ سه ببینێ، لێ خێرى سوكارى كه
 (.هێنێ نه
 

  باااڵوه ناوى  به تێێیش زاره وه دا، ده كوردى زمانى و خوێندن  به  ره په و دێت ر داگیركه واڵتێێى حاكمى ك وه پیاوێك
 .كات ده فى نه كوردى زمانى و  مه لزه مه  كاته ده زانست دێت  پیاوه و له سا  د سه دواى

 
 ٢١١٧ی (جووال)ی تەمموز١
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 چەند لە سەرۆک شارەوانییەکانی پایتەخت مێجەر سۆن دەناسن؟

 
(١٢) 

 
 رووخساری شەقام و بازاڕ و پاڕک و مزگەوت و فەرمانگەکاندا هەیە؟ کێ دەسەاڵتی بەسەر

 
 سینگی لە زمانەی ئەو پێ، هەستا زەحمەتە بەو زمانەی ئەو. دەوێ تازەی خوێنی ڕۆژێ هەموو نایە، کۆتایی زمان

 پاێ ڕەخانەی و چیارۆک و ک سایکی شیعری زمانەی ئەو بوو، لەدایک و دەرێ هاتە خەڵکەوە و ڕۆژنامە و ئەدەبیات
 پااێ فەلسااەفەی و فااڕین کەوتە زمااانەی ئەو مااایەوە، و نەکەوت نەبەزی، و کاارد بەرگریاای زمااانەی ئەو نووساارا،

 .ڕاگەیاندن و تەکنۆلۆجیا دەستی کەوتە و نووسرایەوە
 

 هات؟ لێ چی نەنووس کوردی و نەخوێن کوردی و ئەزموون بێ دەستی کەوتە کە
 
 ئەو قاووڵە، زەحامەتە ئەو بووم ئەوە خەریکی نیا ته تێپەڕاند، بەشمان یازدە ئەوە کە تائێستا وتارەوە یەکەم لە

 یەکایم ساەدا لە گوماان باێ. دراوە بەخەرج کاوردیی زماانی هەساتانەوەی لە کە بەساەرکەمەوە ماندووبوونە و هەو 
 و پەند بۆ نیا ته کردەوە بەسەریشم ئەوەندەی دژوارە، و سەخت قۆناغەکان هەموو بەسەرکردنەوەی. نەنووسیوەتەوە

 دەسات، کەوتاووەتە بەئاسانی هەروا زمانەیان ئەو دەزانن وا کە بوو ئەوانە بەرچاوخستنی بۆ نیا ته. بووە عیبرەت
 .پێکردنین سووکایەتی خەریکی خزمەتکردنی لەجیاتی

 
 سااڵی ئاێمە لە کەساێک هەر ئەگەر. بکارێ خازمەت هەمیشاە دەباێ و مەلۆتکەیەکە زمان ئەوانەشدا، هەموو لەگە 
 دەزاناێ دەیخاوێنێتەوە، یان دەبێ لێ گوێی کە دانێ زمانە لەو لێوردبوونەوە بۆ سەعات یەک هەفتەی یان رۆژ یەک
 دڵنیاام دانیشاین، بەرامابەری خەمساارد ئێساتا وەک ئەگەر دەکارێ، زماانەکەی بە بەرامابەر قاورس ناحەقییەکی چ

 ئەماین و وەهبای تۆفیا  و خاا  ماحەمەدی شاێخ و گاۆران زماانی ئیادی دەشێوێ، وا زمانەکە دیکە ساڵی چەند دوای
 ناامێنێ، وشاەوە بە پەیوەنادیی وشاە بااغە، پاتااڵێکی دەبێاتە و نامێنێ هەژار و هێمن و نووری شێخ و بەگ زەکی

 پڕتەقاڵی توێکڵە دەبێتە و ناگوازێتەوە سۆزێک و هەست هی  ڕستە دەچێت، لەبەین پەیوەندی ئامرازی بەیەکجاری
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 لەرینەوە یان ئاواز بەناوی نامێنێ شتێک دەچێتەوە، لەبیر بەیەکجاری ڕەگەکەی و وشە لەنێوان خزمایەتی. بەتا 
 .دەکات داگیر دەوروبەر و ما  فەزای تەواوی بێسەروبەر مینگی مینگە و هاوار هاوار چەند. وشەوە فۆنەتیکی و
 

 کامانەن ئەو جومگانەی زمان وێران دەکەن؟

 
 وا هەمیشاە و درشاتە و ساەلیقە باێ کاوردی تااکی. زماانە پاراساتنی کۆتاایی و ساەرەتا( تاک) کە ناشارمەوە ئەوە

 لەوەی جااگە دەکاااتەوە، کااۆ پیسااییەکەی لەدوایەوە هەیە دەسااتێک تێاادەپەڕێ، تەمەناادا و شااەقام بە کە دەزانااێ
 بەیانیشاای نە و لەبیاارە دوێنێاای نە و دەکااات ڕۆدا لەو کااار نە نیاایە، شااارەزا ژیااان وردەکاااریی و درشااتە سااەلیقەی

 تواناشاای بااۆیە بااووە، الواز یااان نەماااوە بەرهەمهێنااانەوە هۆیەکااانی بە پەیوەندییشاای ئەوەی لەبەر گارنگە، بەالوە
 روویەکەوە های  لە نیایە، نیاازێکی های  کە ئەماڕۆ( تااکی) نماوونەی کەمەوە بەالی. ناشاکێ زماندا نهێنیی بەسەر

 ئەو لەبااتی نااچێ ئەوە باۆ عەقڵای هەرگیاز بکاات، پەروەردەی تۆزێک بکرێ ئەگەر و بکات خۆی زمانی دەسکاریی
 هەن جاوانتر وشاەی لەدەوروبەری و زماانی ساەر چاووەتە شاارەکەی یاان گەڕەکەکەی هەڵەیەکی لە ناخۆشانەی وشە

 .ببەسترێ( تاکە) بەو پشت ناکرێ بۆیە. بێنێ بەکاریان
 

 لە باۆیە دێناێ، بەدەسات ئامادەکراوی بە ڕۆژانەی شتەکانی هەموو ژیانەوە، دیکەی فەزایەکی کەوتووەتە تاکە ئەو
 خۆبااریککردن و دابەزاندن کێش بۆ ئەمڕۆ پیاوی و ژن چۆن وەک. بکرێ خزمەت دەبێ زمانیشەوە و کولتووری بواری
 ساەری دوکاانەکەی دەچێاتە و بەرماڵیاان دێابەرەکەی نااچێتە ساەڵکەپیازێک باۆ کەس چاۆن وەرزشای، هاۆڵی دەچنە
 و تەون و ناکااات خااۆش بەرگاان و ناڕێسااێ خااوری کەس بەر، دەگاارێتە سااوپەرماڕکێت ڕێگااای هااێلکەیەک بااۆ کااۆاڵن،
 باێ هەروا زمانەکەشی دەیەوێ چاوەڕێیە، ئاواش هەر. دەکەوێ دەست بەئاسانی نۆڵی و نەرم جلی ناکات، هەالجی

 ئەوە باۆ مامۆساتا ڕۆڵای دەوروپشاتی کایەکانی هەموو فەزایەدا لەو. کاتەوە دەمەزەرد ئارەقەکردنەوە و ماندووبوون
 .دەبینن

 
 ئەو. هەیە جاڵجاااڵۆکەیی پێکهاااتەیەکی زمااانیش چااونکە هەیە، لەسااەری کاریگەرییااان ڕاسااتەوخۆ کایەکااان هەمااوو
 پەروەردە بەڕێوەبردن، و شارەوانییەکان دامەزراوە لە بریتین دەکەن تاکەکانی و نەتەوە زمانی لەسەر کار کایانەی
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 دەزگاکاانی کاریگەرتر هەمووشیان لە کارگەکان، و بارزگان. زانکۆکان و بااڵ خوێندنیی وەزارەتی قوتابخانەکان، و
 .هەیە هاوواڵتییانەوە بە پەیوەندییان ڕاستەوخۆ دەزگایانەی ئەو هەموو. ڕاگەیاندنە

 
 بەڕێاااوەبەری و پارێزگاااا ئەنجاااومەنی و پارێزگاااار دامەزراوەی لە خێااارا ساااەرنجێکی وتاااارەکە، بەشاااەی ئەو باااۆ

 ڕۆژنااامەییەدا وتااارە لەو. دەدەم هەیە، شااارەوە ڕێکخسااتنیی بە پەیوەناادییان ڕاسااتەوخۆ ئەوانەی و شااارەوانییەکان
 شاوێنانە لەو خێرا سەرنجێکی نیا ته بەڵکوو دەیکەن، دەزگایانە ئەو کە بکەمەوە بەسەر کارانە ئەو هەموو ناتوانم
 کاراوە، تەسالیم ئەمانەتیاان شاوێنانەی ئەو. گشاتی ساەلیقەی و تاک میزاجی تێکدانی لە هەیە ڕۆڵیان کە دەدەین

 و شاەقام بەساەر دەساەاڵتی کاێ بپرساین دەشاێ ئەوەش بۆ. خەڵک مەعنەویی ژیانی و شار رووخساری لە بەرپرسن
 وەردەگارێ؟ دەساەاڵت شاارەوانی بەرپرسێکی متمانەیەک چ لەسەر هەیە؟ فەرمانگەکاندا و مزگەوت و پارک و بازاڕ
 سااڵی ساەد کە باوو لەدایاک ئاازارەوە بە زماانەی ئەو دەست؟ دەدرێتە نەتەوەیەکیان کولتووری و زمان یاسا کام بە

 سااۆن مااێجەڕ پایتەخاات شااارەوانییەکانی سااەرۆک لە چەنااد پااێ؟ هەسااتێتە ئەوەی بااۆ نیا تااه دەکاارێ، خاازمەت ڕێااکە
 شاارتان سایمای دەزانان شارەدان، ئەو خەمی لە تۆزقاڵیک کە چاودێران و بەڕێوەبەران شارەوان، برایانی دەناسن؟

 ئێوە ئایا. بوو دیار پێوە زیاتر کوردی کولتووری و سیما کردن، تەسلیمی بەعس شارەی ئەو بردووە؟ دەدردێک چ بە
 کێشاوە؟ کوردی زمانی بەرامبەر شەونخوونیتان ڕۆژان لە ڕۆژێک هەرگیز

 
 وتارەی یازدە لەو وتاریان تاقە یەک ئەستۆیە، لە کوردیان کولتووری و زمان پاراستنی ئەوانەی هەموو دڵنیام من

. نەگرتباێ بەدەساتەوە کتێبێکیاان ژیانیشایاندا هەماوو لە دەشاێ. نەخوێنادووەتەوە نووسین، زمانم حورمەتی لەسەر
 :ئیهانانە لەو بەشێک ئیهانەیەکەوە؟ چ ناو بکەوێتە و بێت بەسەر چی زمان دەبێ زوڵمەتەدا فەزا لەو
 

 شاوورەیی و شاەرم کاوردی زمانی ئەوەی وەک بیانین، یان عەرەبی گشتییەکان شوێنە زۆری هەرە بەشی ناوی :یەکەم
 .بێ

 و الناوم صا ) وەکاو کاراوەتەوە پاڕ دیکە زمانانی گوزارەی و ڕستە بە شەقامەکان دیواری و دار و بازاڕ ناو :دووەم
  بێتامی بە وا خۆشیان شارەکانی لە خاوەنەکانیان کە دیکە سەمەرەی و سەیر وشەی سەدان و دەیان( الطیبة اللقمة

 .ناهێنن بەکاریان
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 بااۆ شاایرینی فەزایەکاای و بەخشاای بااازاڕ بە تااازەی جااوانییەکی ڕاسااتە. هەولێاار قەیسااەریی تااازەکردنەوەی :سااێیەم
 ئەو بەاڵم کاااردەوە، بەرز قاااات چەنااادان باااازاڕەکەی و دوکاااان نرخااای ڕەخسااااند، بەگشاااتی خەڵکااای و گەشاااتیاران

 بەکاار تێادا نەتەوەی و زماان ڕەمزێکای و نیشاانە های  نەباوو، لەپشاتەوە کولتاووریی دیادێکی های  تازەکردنەوەیە
 لەوەپێشاای سااا  هەزار هااونەری بە و سااڕانەوە بەتەواوی هەبااوون کوردییااانەی ناااوە ئەو ئەوە، هەر نەک نەهااات،
 ئەنادازە بە کە خاوەنەکانیاان و دوکاندارەکان بە بدرێ ڕێنمایی دەکرا ئەوە لەباتی. کران ناشیرین عەرەبی خەتی

 .بێنن بەکار دوکانەکانیان رووکاری سەر تابلۆی بکات شار خزمەتی کە شێوەیەک بە و
: بپرساین دەکارێ. دەکاات تەواو شاار وێانەی و شانە لەسەر گرنگی هەرە ئەرکێکی مرۆییەوە رووی لە زمان :چوارەم
 ئەرێ ناراوە؟ پێادا دانای هەرێام کولتاووری ساەرەکیی رووکاری وەک کوردی زمانی چییە؟ هەرێمە ئەم فەرمیی زمانی

 کاوردی زماانی کە فەرمیایە؟ زمانێاک چ هەرێامەدا لەم کاوردی؟ زمانی دابێتە متمانەی هەیە یاسایەک هی  ڕاست بە
 لە فەرمای زماانی چییە مافە و ئەرک ئەو دەکەن؟ لێ پارێزگاریی یان پشتیوانی یاسایانەی ئەو کامانەن فەرمییە،
 دەگرێت؟ ئەستۆی
 پرسایارێک بە هەر ئەوەش. کاردەوە جیام گرنگییەکەی لەبەر و چوارەم خاڵی لە بەشێکە هەر خاڵەش ئەو :پێنجەم
 ئینگلیزێاک، ساۆماڵییەک، عەرەبێاک، پاکساتانییەک، بەنگەالدشییەک، هیندییەک، کاتێک ئەرێ پێدەکەین، دەست

 زماانی بە دەباێ بیاانییەکەیە ئەوە هەیە، کااری و دەمێنێاتەوە و کوردساتان دێتە نیپاڵییەک یان تورکێک رووسێک،
 روونتار پرسایارەکە بباێ؟ فێار زماناانە ئەو هەموو دەبێ کە هەرێمەکەیە خەڵکی یان بکات قسە هەرێمەکە خەڵکی
 واڵتەکەی باۆ کاارکردنەکەی پاارەی و بکاات کاار کوردساتان لە هااتبێ میاوانە ئەو کە سەر، بێتە ئەوەشی کە دەبێ

 ئەو دیااکە، شااوێنێکی هەر یااان نەخۆشااخانە، یااان سااوپەرمارکێت یااان بانااک لە دەکااات کااار کەسااە ئەو بەرێااتەوە،
 پەیوەنادی زمانێاک چ بە کاارکەرە ئەو ناین؟ کاورد دەکاات پێشاکەش خزمەتگوارییان و دەکەوێ تێ ڕێیان کەسانەی
 فێرباوونی بڕواناامەی و بەڵگەنامە دەبێ؟ فێر کوێ لە زمانە ئەو باشە. کوردییە زمانی وەاڵمەکە گومان بێ دەکات؟
 دەدانە کاوردی زماانی فێرباوونی بەڵگەناامەی کە پەیمانگایاانەی و قوتابخاانە ئەو کاماانەن دەیداتێ؟ کێ زمانەکە
 بۆ نەخۆشەکە کاتێک دەگەن، نەخۆشەکەیان لە و دەزانێ کوردی زمانی بیسەلمێنێ کە فارس، یان عەرەب دکتۆرێکی
 چ کااتەدا لەو وشاەش یەک تااکە هەڵەتێگەیشاتنی ناکاات؟ باۆ مایەسیری نەشتەرگەریی ئەو الی دەچێتە لەوزەتێن

 زمانێاک چ بە دەکاات، کاورد کرێکاارێکی کاۆمەڵە سەرپەرشاتیی کە تاورک ئەنادازیاری دەکەوێتەوە؟ لێ کارەساتێکی
 و دکتاۆر و ئەندازیار هەر دەپارێزێ؟ خۆیان زمانی بە کرێکارانە ئەو قسەکردنی مافی یاسا کام دەدوێ؟ لەگەڵیان

 واڵتەکەش حاورمەتی هەرگیاز نەگارێ، قوتابییەکاانی و مشاتەری و هااوە  زماانی ڕێازی ئەگەر بیانی مامۆستایەکی
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 پرۆگاارامەکەش و کتێاا  بڵێااتەوە، وانەکەی عەرەباای بە زانکااۆ دکتااۆرێکی دەکاارێ مناادا واڵتەی لەو نیا تااه. ناااگرێ
 کۆیااان هاای  کە زماناادا سااێ ناااو بە زانکااۆیەدا ئەو فەزای لە. باازانن کااوردی نیا تااه قوتابییەکااانیش بااێ، ئینگلیازی
 :دەدات ڕوو چی حاڵەتدا لەو دەگوازرێتەوە؟ زانیارییەک چ ناکاتەوە،

 

 .نامێنێ لێکۆڵینەوە و فێربوون بۆ ئیعتیبارێک هی  و دەشکێت خوێندن و زانکۆ و زانست شکۆی :یەکەم
 ئەگەر. پرساایارەوە ژێاار دەچێااتە شااکۆی و( بااوون)و توانااا کااوردییە، واڵتەدا لەو گااوایە کە فێربااوون زمااانی :دووەم

 یەک تااکە دروساتکردنی تواناای کە وەرگرتاووە پێوەرێاک چ بە قوتابییاانەت ئەو ئینگلیزییە زمانی بە بابەتەکەت
 بابەتەکاانی دەتاوانێ چۆن دەزانێ، عەرەبی زمانی نیا ته کە مامۆستایەک! نییە ئینگلیزی زمانی بە سادەیان ڕستەی
 بڵێتەوە؟ ئینگلیزی زمانی بە یاسا

 بڕواناامەیەک چ بادۆزێتەوە، هااوبەش زمانێکی قوتابییدا و مامۆستا و کتێ  لەنێوان نەتوانێ کە زانکۆیەک :سێیەم
 هەیە؟ ئیعتیبارێکی چ کاتانەدا لەو نمرە قوتابییەکانی؟ دەداتە

 

 واڵت کایەکااانی تەواوی پاشاااگەردانی نیاایە، زمانیااان سیاسااەتێکی هاای  واڵت، بەرپرسااانی و حکااوومەت کاتێااک
 زماانی بۆ بانگەشەی شۆڕشگێڕ وەک نیا ته خۆیدا حوکمی لەماوەی و شارەکان هەموو لە هەرێم دەسەاڵتی. دادەپۆشێ

 .نەداوە پێ گرنگیی کەمترین زانستی - کولتووری سیاسەتێکی وەک بەاڵم کردووە، کوردی
 

 مان کە. زمانادا لەبەرامابەر شارەوانییەکانە و پارێزگا بەرپرسیاریەتیی گرنگیی و قورسی لەسەر ئەمڕۆمان بابەتی
 ئەو شااۆڤار وەک یەکێااک ئەگەر. نەکااردووەتەوە ئاااوا شااتێکی لە بیریااان هەرگیااز بااوارە ئەو هەمەکارەکااانی دڵنیااام

 پاالە ئاوتێلە هەمااوو. بیخاوێننەوە ناازانن بااێ لاێ ئاگاشاایان بنووساین دیاکەش ئەوەناادەی ساەد نەبااا، باۆ بابەتەیاان
 بە عەرەبای، بە هەموویاان هەر نووسارابێ، کاوردی بە نەدی مینیاۆم یان ڕێنمایی یەک تاکە گەڕام واڵت یەکەکانی
 نەکاردووەتەوە بیریاان هەرگیاز هیچکامێکیان بەاڵم هەیە، ڕێنماییان فەڕەنسیش و ئینگلیزی بە فارسی، بە تورکی،
 .ئەوانە بۆ واڵتە ئەو بێری و خێر هەموو کە بکەنەوە پڕ کوردی زمانی بە کوردانە ئەو بۆ الپەڕەش یەک تاکە

 

 :دەشێن گریانیش بۆ کە دەگێڕمەوە، بۆ نوکتەتان دوو بوارەشدا لەو
 

  ئوتێلێکی چەند لە سەر هەولێرە لەو بووین ناچار رۆژێک کورد، بەناوبانگی سینەماکارێکی لەگە  :یەکەمیان
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 شایک زۆر ڕێنمایی دەفتەرچەی نەبوو، کوردی بە وشەشیان یەک تاکە کامیان هی  لە. بدەین کەپووبەرز و بااڵبەرز
 خێارا کارد، لێبوردنیاان داوای شەرمەوە بە زۆر تێناگەم، ئینگلیزی لە گوتم کە هێناین، بۆ ئینگلیزی بە جوانیان و

 نیتاانە؟ کاوردی زماانی بە تێنااگەم، لەوەش گاوتم دووباارە. هێنام بۆ عەرەبی زمانی بە جوانتریان دەفتەرچەیەکی
 و ئینگلیازی لوبناانی، کوڕێکی. دەکەم بەڕێوەبەرەکەمان بانگی ئێستا: گوتی کردبێ قرژاڵم و بۆق زمانی باسی وەک

 بنووسان کاوردیش زماانی بە زانیارییەکان دەفتەرچانە لەو یەکێک لە ئەگەر ئەرێ: پرسی لێم و هات زان فەڕەنسی
 باۆیە نەکاردووە، واماان ڕساکێکی ئێساتاش تاا نااکەین، نایاساایی شاتی ئاێمە گوتی خێرا ئەو ناتانگرێ؟ حکوومەت

 .پێکەنیم بگریەم، ئەوەی لەباتی ئێوە وەک منیش. دەبێ چی هەڵوێستیان نازانم
 

 و عەرەباای هەر بەردیااان و دار ئەواناایش کە پااانوپۆڕ، ئااوتێلێکی لە دیسااان بااووم، ساالێمانی لە کارێااک بە :دووەم
 ئەویاش کارد، لەگە  قساەم کاوردی بە و کاوردە پێشاوازی کچەکانی لە یەکێک زانیم خۆم وریایی بە بوو، ئینگلیزی

 دیاکە ئەوانای چاوی لەبەر) گوتم پێی چرپەوە بە لەپەناوە تاوێک دوای دامەوە، وەاڵمی کوردی بە نەشکاندم دڵی
 چاوونە) دهاۆکیش لە(. ناخۆشاە پێیاان نیایە، بااش کاارەکەم باۆ کوردم، نەزانن با مەکە لەگەڵدا قسەم کوردی بە

 فەرامۆشاکارانە ئەوانایش لاۆ؟ پرسایم دیساان منایش. نووسارابوو ئینگلیازی و تاورکی بە( ژوورەوە هاتنە) و( دەرەوە
 .دادێ هەفتەی بۆ قووڵە، گۆمەکە(. بوو تورکی کۆمپانیاکە) گوتیان

 
 ٢١١٧ی (جووال)ی تەمموز١١
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 لە ئاستێکداین زمانمان هەبێ؟دەبێ لەخۆمان بپرسین، ئایا 

 
(١٣) 

 
 خاۆی لە گوزارشات دەتاوانێ کەساێک هەموو ئەرێ. خۆ لە گوزارشتکردنە و دەربڕین هۆکاری باشترین ئەمڕۆ تا زمان

 زمانەوە ئاستی هەردوو بە پەیوەندیی پرسیارانە ئەو وەاڵمی دەبڕی؟ خۆی دەتوانێ نەتەوەیەک هەموو ئەرێ بکات؟
 .نەتەوەیی ئاستی و کەسەکی ئاستی: هەیە

 
 لەو ئەوانەی کامانەن. خۆیان زمانی خاوەنی ببنە ئەوەی بێ دەشمرن، و دەبن لەدایک کەس هەزاران یەکەمیان، بۆ

. دەژیان تەڵقاین خااکی لەساەر ئاێمە دەزاناین هەمووماان لەکاتێکادا. باکەن خۆیان لە گوزاشت دەتوانن ڕۆژهەاڵتەدا
 گاوێگر ئەوەی بەباێ ئیرشاادکردن و ڕێینمااییکردن ماناای بە تەڵقاێن. ناا دینیایەکەی و فەرهەنگی مانا بە تەڵقین

 کەساای. تەڵقیاانەکەدا و وتاار ساانووری لە ئەویااش باێ، فێاار دەتااوانێ تەنیاا گااوێگر فەزایەدا لەو هەبااێ، پرسایاری
 تەڵقااین سااەرچاوەی ڕاسااتە. نیاایە زمااانی کەواتە نااازانێ، وردبااوونەوە و لێکاادانەوە نیاایە، پرساایاری تەڵقیناادراو

 چەساپاندنی و درێژەدان بۆ بکەوێ، تێ پرسیاریشی ئەگەر بیروباوەڕیش و ئیمان و بیروباوەڕە و ئیمان کە ئایینە،
 خااۆی وەک ئەوەش. دیااکە شااێوەیەکی بە تەڵقیاانەکەیە دووبااارەکردنەوەی بااۆ بیروباااوەڕەکەیە، و عەقیاادە زیاااتری

 شااعیرەکان ناکات، قبوو  پرسیار پۆلیشدا لەناو هەتا رۆژهەاڵتی مامۆستای کایەکان، سەرجەم بۆ گواستراوەتەوە
 دەدەن، تەڵقاین سایمینارەکان و کاۆڕ لە خوێنەرەکاان ڕۆشانبیرەکان،. دەخاوێننەوە شیعرەکانیان تەڵقیندا شێوەی لە

 جەماااوەر سیاسااییەکان،. هەوادار و دەروێااش بااۆ دەگۆڕیاات بیاارکەرەوە کااائینیکی لە خااوێنەر تەڵقینەشااە ئەو هەر
 .دەدەن تەڵقین و ڕێنمایی

 
 کەواتە زمانمان بۆ چییە؟

 
 لە بۆڵەبۆڵێاک تاوانیی مارۆیەک هەر خاۆ. زماانە نەباوونی و پرسایار نەبوونی هۆکاری تاکە تەڵقیندان کولتووری 

 گیانادارێک هەماوو چاونکە. )نیایە زمان خاوەنی ئەوە بکات بەیان خۆی تینووێتیی و برسێتی و بکات دروست زاریدا
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 بیاروڕا و دەکەن قاوو  وتاووێژی کە زماانن خااوەنی ئەوانە( دەربڕێ دەکەن، بەیان غەریزە دەنگانەی ئەو دەتوانێ
 کەساانەی ئەو. دەپرسانەوە خۆیاان زماانی لە ئەوانەش هەر. هەیە خۆیان وشەی و تۆن دەکەن، گومان و دەگۆڕنەوە

 ناایە، لاێ دەنگیاان و ناابن نایگەران و دەبیانن شاشەکان سەر و ناوپۆل و شەقام لەسەر زمانە وێرانەی هەموو ئەو
 .نیین خۆیان زمانی خاوەنی هەرگیز ئەوان

 
 دەبێاتەوە، دووباارە زماان وشاەی جاار زۆر وتارەدا ئەم لەدرێژەی: نووسیبا زووتر ڕوونکردنەوەیەم ئەو دەبوو :تێبینی

 دەماااادایە لەناااااو زمااااانەی ئەو نەک( language) واتااااا قسااااەکردنە، زمااااانی مەبەسااااتم جارەکاناااادا هەمااااوو لە
(tongue)، نییە زیاتر سیپاڵێک لە( پێکردن قسە زمانی) بەبێ دەمدایە لەناو ەی(زمان) ئەو چونکە. 
 

 هەساتی و یەکگرتاوویی بنااغەی هەم و ناسانامە هەم کە یە،(اللاغە) مەبەساتە جارێاک نەتەوەییدا ئاستی لە زمان
 کاورد ئەرێ دەبێاتەوە، دووباارە لێارە پرسیارەکە. قورسترە ئەرکیشی و فراوانترە مەجازیی زمانێکی هەم هاوبەشە،

 ئاسااتی زمااانە ئەو ئەرێ خااۆیەتی؟ پااێگەی خاااوەن عەمەلیاای زمااانێکی زمااانە ئەو ئەرێ هەیە؟ نەتەوەیاای زمااانی
 پیشانی ناکرێ کە هیچەیە و شەالتی و ناتەواو خزمە ئەو زمانە ئەو ئەرێ خوارێ؟ ناهێنێتە نەتەوە کۆمەاڵیەتیی

 دیاکە زمانەکاانی بە شااریان کە بادەنەوە وەاڵمای دەباێ کەساانە ئەو پرسایارانە ئەو باکەی؟ پێاوە شانازیی و بدەی
 دیکە؟ زمانانی بە کردووە شاریان تابلۆکانی و ناو سەرلەبەر کە کردووە، وێران

 
 زمان و بازرگانی

 
 سااەردەمی لە. زماناادا ناساااندنی و گەشااەکردن و بەرەوپێشااچوون لە هەبااووە دیاااری و گرناا  زۆر ڕۆڵێکاای بازرگااانی

 زمان دەگەڕێتەوە، سەردەمە ئەو بۆ هەر نووسینیش دەرکەوتنی سەرەتاکانی کە( زایین پێش ٣٦١١) سۆمەرییەکانەوە
 خۆیااان زمااانی بە بازرگااانی، کەلااوپەلی سااندووقەکانی و فەردە لەسااەر هاااتووە، بەکااار ناسااینەوە و دەاللەت وەک

 نوێشدا لەسەردەمی. شوێنێک هەموو دەچووە کەلوپەلەکانیان ەگە ل زمانەکەیان ڕێگایەوە لەو. دەنووسی ناوەکانیان
 ئەگەر بەکارهێناندا لە یەکەم پلەی بۆ زمانە ئەو بەرزکردنەوەی جیهاندا، هەموو بە ئینگلیزی زمانی باڵوبوونەوەی

 ئەدەب و زانسات ساەرچاوەکانی زۆریای و داهێناان باۆ دیکەی بەشێکی و داگیرکارییەکانیان بۆ شانازییەکەی بەشێکی
  ڕاستە، زمانەکان هەموو بۆ قسەیە ئەو. دەکەوێت بازرگانی بەر گەورەی بەشێکی ئەوە بگەڕێتەوە، زمانە بەو
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 .تورکی و فارسی ئەویش دوای و یەکەم پلەی بە عەرەبی لەوانە
 

 و چەرچاای تااا مامۆسااتاوە و دکتاۆر و شااارەزا و زانااا لە هەر توێژەکااان، و چاین هەمااوو و نەتەوەکااان هەمااوو لەنااو
 کااورد ئەوانەدا هەمااوو لە. کااردووە پێااوە شانازیشاایان و بااکەنەوە باااڵو نەتەوەکەیااان زمااانی داوە هەوڵیااان بازرگااان
 ئەوان دەباێ ئەوەی بیانووی بە نووسیوە، لەسەری بێگانە زمانی بە ناردووە کەلوپەلی کە کورد بازرگانی تایبەتە،

 ئەوانەی گوایە نووسیوە، لەسەری بێگانە زمانی بە هەر کردووە هاوردە کەلوپەلی کاتەی ئەو چ بیخوێننەوە، بزانن
 .تێناگەن ئێمە زمانەکەی دەینووسن

 
 هەنگااوی و زماان دەداتە دیاکە شاەهامەتێکی و هەیبەتێاک بەڵکوو زمان، باڵوبوونەوەی هۆی دەبێتە نەک بازرگانی
 .دیبلۆماسیدا بواری لە زمان بەکارهێنانی بۆ یەکەمیشە

 
 گەر ساەیرە بەالیەوە خۆیشای باۆ. نەکاردووە خاۆی پیشاەکەی سەیری نیشتمانی کارێکی وەک هەرگیز کورد بازرگانی

 قازانجە ئەویش کردووەتەوە بیری ئاڕاستە یەک بە کورد بازرگانی چونکە ،(نیشتمانییە پیشەیەکی بازرگانی) بڵێی
 خزمەتکردنای باۆ ڕێگاایەک وەک کاارەکەی ئەوەی ساەر نەپاڕژاوەتە بۆیە. رووتانەوەش هەتا بێ، شێوەیەک هەر بە

 کاورد بازرگاانی گااڵتەیەی ئەو. بێت ئەگەرێک هەموو تەسلیمی کردووە وای ئەوەش هەر. بکات سەیر دەوروبەرەکەی
 و ناشایرینترین. نەکاردووە پێی داگیرکەر دەسەاڵتێکی هی  کردووە، کوردی منداڵی بە( لەعابەوە) یاریی ڕێگای لە

 کە یارییاانەی ئەو ساەر دەخساتە کورد سااڵنەی پێن  چوار مندااڵنی بۆ عەرەبی گۆرانیی زەوقترین بێ و خراپترین
 .لێیەتی حەزیان مندااڵن دەیانزانی

 
 .بێ هەراسان لەعابانەوە ئەو گۆرانییەکانی هاواری و زیقە بەدەست خێزان دەبوو ئەوانیشەوە ڕێگای لە
 

 زنجیاارە گرنگتاارین بەرزتاار، زۆر ئاسااتێکی چااووەتە بازرگااانییەوە ڕێگااای لە کااوردی زمااانی دژایەتیکردناای ئێسااتا
 ساەدا لە باووەتەوە، بااڵو کوردساتاندا وشاارۆچکەکانی شاار هەموو بە دامەزراوەکانی و ل  کە کوردستان، کۆمپانیای
 .نانووسن کوردی بە ئاگاداری تاقە یەک کەچی کوردن، کڕیارەکانی نەوەدی
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 ئەو کە ئەوەشادا لەگە  بیانادوێنی؟ چاۆن دەبێ نازانێ کەس چییە؟ کۆمپانیایانە ئەو شەخسیی زمانی نازانێ کەس
 هەر پێشااوازی کااارگوزارانی و بەردەساات. کااردووە داگیاار کوردسااتانیان زەویاای باشااترین و زۆرتاارین کۆمپانیایااانە

 روو یاان خۆشناو ژنێکی کە نەکردووەتەوە لەوە بیری کەس. نەبێ کوردی دەکەن، قسە زمانێک هەموو بە هەموویان
 ناامۆ جەساتەیەکی و نەزان وەک. بکاات قساە زمانێاک چ بە دەبێ شوێنانە ئەو کەوتە ڕێگای کە شارنشین سوورێکی
 .ژنەیە ئەو هی واڵتە ئەو بشزانن دەشێ کە دەکەن، سەیری

 
 کاارەکەی ناکاات هەسات هەگیاز واتاا نیایە، کاارەکەی باۆ نەتەوەیای تێگەیشاتنێکی ئێستا هەتا کوردستان بازرگانی

 ئەتەکێتااای هەماااان دەکاااات کاااار ئاااازادی بە کە ئەوەشااادا لەگە . هەیە نەتەوەکەیەوە مااااهییەتی بە پەیوەنااادیی
 لەبەر هەر. دەکات کارەکەی تەماشای کاتیی و بەپەلە دەسکەوتی و قازان  خەیاڵی بە هەر هەیە، قاچاغچییەتی

 بەپاێچەوانەی تەواوی بە ناکااتەوە، بەکاربەرەکاانی لەگە  متماانە دروستکردنی و کوالێتی لە بیر هەرگیز ئەوەشە
 باۆ کە کاورد ساەنعاتکاری قساەی گرنگتارین. باووە کاارەکەی چاۆنیەتیی الی بیری هەمیشە کە کوردەوە سەنعاتکاری

 بە کااورد بازرگااانی(. تااۆ بااۆ نەک دەکەم خااۆم بااۆ کااارەکە) دەگااوت کریارەکانیااان بە کە ئەوەیە مااابێتەوە ئااێمە
 و خاۆی لەنێوان هاوبەش خاڵی یەکەم بۆیە هەر. سفر خاڵی گەیاندە کڕیارەکانی لەگە  متمانەیی بێ پێچەوانەوە
 بە دیکە پەیوەندییەکی هی ( نێچیر و ڕاوکەر) وێنای لە جگە نەیویست. سڕییەوە بەتەواوی( زمانە) کە کڕیارەکان

 کە ناکااتەوە لەوە بیار هەرگیاز. نەکاردەوە کارەکەی کولتووریی لەالیەنی بیری هەرگیز. ببەستێتەوە کڕیارەکانیەوە
 زمانی بە پەرە دەتوانێ ڕێگایەوە لەو و دەکەن دەستاودەست زیاتر شتێک هەموو لە دەیانفرۆشێ ئەو کەلوپەلەکانی

 دەبانە و کولتاوور نااو دەچانە نزیکادا داهااتوویەکی لە کەلوپەلەکاانی لەوەش جگە بدات، خۆی واڵتەکەی زگماکیی
 .واڵت فەرهەنگی لە بەشێک

 
 و کەلاااوپەل و واڵتاااان دەچااانە ئەوانەی چ دەگااارێتەوە، کاااورد پاااارەداری بەرەی هەردوو پێناساااانە و سااایفەت ئەو

 .بەنزینخانەن و کۆمپانیا و گەورە مۆڵی دروستکرنی خەریکی ناوخۆدا لە ئەوانەی چ دێنن، خەڵک پێداویستیی
 

 لەگە  نێااودەوڵەتی، بازرگااانی دەگااوترێ پێیااان دەهێاانن کااااڵ واڵت لەدەرەوەی بازرگانااانەی ئەو ؛گرووپاای یەکەم
 کۆمپانیاا لە و هێنااوەتەوە دیکەشیان زمانانی و فارسی و تورکی و عەرەبی سەمەرەی و سەیر ناوی چی هەر خۆیان
 ساەر و زماان ناو دەچێتە بەقووڵی کۆمپانیاکانیان ناوی نەکردەوە لەوە بیریان هەرگیز. نا خۆیان گولەکانی و گەڕ
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 بە کااڵیاان چیانەوە واڵتای لە کااڵکانیاان، سەر بچێتە کوردی مۆرکێکی هی  نەیانهێشت کە هی  ئەوە. خەڵک زاری
 داپۆشای، کەلوپەلەکانیاان فارسای و تاورکی نااوی بە هیندستانەوە لە هێناینەوە، بۆ عەرەبییەوە و سعوودی مۆرکی
 گاۆرانییەک بە پێویساتیان ئەگەر. دەچان کوردساتان باۆ کەلاوپەالنە ئەو دەزانارێ کوالێتیاان نزمیای هاۆی بە تەنیا
 لە بیریاان تەنیاا گەڕاون، عەرەبیشادا کاولیی و فارسی و تورکی گۆرانیی بەدوای ئامێرێک، سەر بیخەنە تا بووبێ
 .نەکردووەتەوە کڕیارەکانیان زمانی

 
 دوژمناایەتیی تونادی بە زۆر ناولێنانیشدا لە هەتا مۆاڵنەی و بەنزینخانە و زەبەالح کۆمپانیا ئەو ؛گرووپی دووەم

 و وشاە مۆسایقای و ریاتم ئەوەی باۆ باکەم ریاز هێنادێکیان ناوی نامەوێ ناوخۆ، بازرگانی کردووە، کوردییان زمانی
 هەمااوو لە کە بێاانم بەنزینخااانەیە زنجیاارە ئەو ناااوی هەموویااانەوە لەسااەروو دەبااوو دەنااا نەچااێ، تێااک ڕسااتەکانم
 هەژارەوە، کاوردی پاارەی بەهاۆی خەڵاک، دەداتە خاراپ بەنزینای و کاردووە داگیار زەویای مەتر هەزاران شارەکاندا
. شااوفێران و تەکساای خاااوەن زاری سااەر خسااتووەتە ناااوی ناشاایرینترین کەچاای عاساامانە، لە منااداڵەکانی کەپااووی
 .ناکەوێتەوە بیر خۆریشیان هەرگیز دەبێ، ڕەش دڵیان لەوەی جگە ناوهێنانیدا لەگە  خەڵکی

 
 ئیساارائیل دەوڵەتاای کە دەکەوێااتەوە، بیاار ئەوەم کە کاااتەیە، ئەو کااورد پااارەدارانی بەراماابەر غەمباااریم ئەوپەڕی
 .بووە دروست بازرگانەکانی پارەی و بەرنامە و عەقڵ لەسەر

 
 شانی سەر بخەینە ئەرکە ئەو بۆ هەیە؟ زمانەوە بە پەیوەندییەکی چ بازرگانی بپرسن، خوێنەران لە بەشێک دەشێ

 دوور خۆمااانی لە و نامااانەوێ کااردووە، تااێ پشااتمان هەموومااان ئەمااڕۆ کە ڕاسااتییەکە پرساایارە ئەو وەاڵماای ئەوان؟
 کە ،(کاارەکەت باۆ دڵساۆزییە) ئەویاش( پەروەریایە ئینساان) ئەویاش( نیشاتمانییە رووحیەتای) ئەویاش دەخەینەوە
 لە دەکەیان پاڕ واڵت و نااوێ خاۆش نەتەوەکەشامان خۆشنەویسات، زمانەکەماان کە نەباوو، نیشتمانیمان رووحیەتی
 نەباوو نیشاتمانیمان هەساتی کە دەکەیان، کاوێر کەس شاەش و سای چااوی دەرزیایەک بە. ماوەبەساەرچوو کەلاوپەلی

 مریشااکی و زبااڵ لە دەکەن لێااوڕێژ واڵت و دەکەون لەکااار ڕۆژ دوو بە ئەلیکتڕۆناای ئااامێری و پااانکە کارەبااا، پ کاای
 و نااایلۆن هەمااوو ئەو داهاااتوودا ساااڵی چەنااد لە دەزانااێ( کیمیااا) زانسااتی تەنیااا. ئێکسااپایەر دەرمااانی و بااۆگەن

 .دەکاتەوە بەرز خێرا چەند شێرپەنجە بە تووشبووان ژمارەی دەدرێ، فڕێ کەڵکەی بێ کەلوپەلە
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 :نوکتەیەکی پڕ گریان

 
 ئەوەیاان گلەیای هەموو خەڵکی. بزانێ چینی کااڵی لە خەڵکی ڕای تا کوردستان، هاتبووە چینی کارگەیەکی خاوەن
 ئاماادەی خاۆم کە چینای کاابرای. نااگرێ ڕۆژێاک چەناد بەرگەی و دەکەوێات لەکاار زوو چینی کەلوپەلی کە کردبوو

 دێ، بەکاار سنوور بێ یەکەمیان هەیە، نمرەمان یان پلە دوازدە کااڵیەک هەموو بۆ ئێمە": گوتی بووم، دانیشتنەکە
 کەمتر یان سەعات دوو و حەفتا بۆ دوازدە پلە گڵۆپی نموونە بۆ خوارێ، دێتە کوالێتیی وردە وردە دوازدەهەم هەتا
 ئەشاکەوتێک لە یاان دارساتان لە دیاریکراویاان مااوە کارێکی کە کۆمپانیایانەیە و گرووپ ئەو بۆ ئەوە دەکات، کار

 مەترێک چەند تەنیا دوازدە پلە جافی قەڵەم هەروا، قەڵەمیش بۆ. دەهێنن بەکاری کەم زۆر ماوەیەکی بۆ و هەیە
 دەدەن، دروساتکردنی بە گەورە کۆباوونەوەی و کاۆنفرانس باۆ( دەکارێ دیار مەتر بە قەڵەم توانای ئاخر) دەنووسێ

 لە کە) بکەیاان دروساات سااێزدە نماارە یااان پاالە بە کااڵکانیااان دەبااێ کە ئەوەیە لەسااەر کااورد بازرگااانی شااەڕی بەاڵم
. نەکەیان دروسات بۆیان کە دەدەین بڕیار ئەوجار کوردە، بازرگانی داهێنانی تاکە ئەوەش ،(نییە پلەیە ئەو دنیادا
 قوتابییاانی باۆ ساێزدە نمارە قەڵەمای هەرگیاز بکاات، پێاوە بازرگاانیی نەک بوێ خۆش خۆی زمانەکەی کە کەسێک

 کاوردی نووساینی کەساێک. واڵتەکەی قوتابییاانی کراسای و تەناوورە ناکااتە عەمباارپۆ قوماشی. ناهێنێ واڵتەکەی
 بە نەخشاەکانی ئامااژەی ئەنادازیارەی ئەو. نافرۆشاێ نەخاۆش بە ئێکساپایەر دەرماانی هەرگیز بێ، مەبەست بەالوە
 دەرکردباا، کاوردی بە یاسااکانی پەرلەمانێاک. ڕۆناانێ زباڵ لەساەر ئاپارتمانەکان بناغەی هەرگیز دەنووسێ کوردی
 گرنا  پرسایاری. نەدەکەوت پەکی هەرگیز نەکردبا، یاسا  ڕەقیبی ئەی وسرودی با، نەتەوەکەی هەستی لە ئاگای

 بپارێزین؟ لەناوچوون لە چۆن زمانمان هەبێ؟ زمانمان ئەوەی بۆ بکەین چی ئەوەیە،
 

 ٢١١٧ی (جووال)ی تەمموز٢١
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 چی بکەین زمانەکەمان لەناو نەچێ؟
 

(٤٤) 

 
 ناوەنادی، هەژاری، هەژاری، هێڵای ژێار هەیە، بەخاۆی تاایبەت پلەبەنادیی وایە، مرۆڤ ژیانی وەک زمانیش ژیانی
 بیرکااردنەوەی و بەردەوام کاااری و ماناادووبوون باااش، زۆر یااان باااش پاالەی بااگەیە ئەوەی بااۆ. باااش زۆر باااش،

. دەوێات فەرامۆشاکردنی تۆزێاک تەنیاا هەژاری، هێڵای ژێار و هەژاری پالەی بۆ هاتنەخوارەوە بۆ. گەرەکە بەردەوامی
 هۆکارەکاانی چەناد چونکە هەستێتەوە، ناتوانێ هەرگیز هەژاری، هێڵی ژێر بۆ دادەکشێ سەردەمەدا لەو زمانەی ئەو

 باۆ زمانەکاان ساپی شاەڕی یاان هێرشی پیشکەوتووترن، لەناوبردنیش هۆکارەکانی پێشکەوتوون، زمان خزمەتکردنی
 .خوێناویترە و ترسناکتر کاتێک هەموو لە ئەمڕۆ یەکتری، سەر
 

 ساەری، باۆ هێارش و زماان جینۆساایدی ساەردەمی لە ساەمەرەیە، و سەیر کورد خودی هەروەک کورد، زمانی فەزاری
 دوا و دەکارێ فەرامۆش خۆیدا دەسەاڵتی و شۆڕشگێڕان سەردەمی لە دەگەشێتەوە، و دەکەوێ پێش و دەکرێت خزمەت
 .دەدەن لێ زیانی زۆرترین نزیکەکانی هەر الیەنە. دەکرێ بریندار و دەکەوێ

 
 رۆشنبیری و ڕاگەیاندن و زمانی کوردی

 
 ساەر دەکەوێاتە و دەکرێات پەروەردە ڕۆشانبیرییەوە و فکری کاری ڕێگای لە بەاڵم دەخولقێنێ، زمان کۆمەڵگە ڕاستە
. کاردووە کوردییاان زماانی گەورەی خزمەتێکای چ کاورد نووساەرانی و ئەدیا  زانیمان پێشتر بەشەکانی لە وەک. پێ

 ئایاا دامەزراون، هەبەساتە ئەم باۆ بەرپرساانەی دەزگاا ئەو بەتاایبەتی ڕۆشانبیرییەکان، دەزگاا ئێستا چۆن؟ ئێستا
 زێادەڕۆییانەی و پێشایلکاری ئەو بەرامابەر ئایاا کاوردی؟ زمانی پەرەپێدانی بۆ هەیە بەرنامەیەکیان دەزگایانە ئەو

 دەکەن؟ بەرپرسیاریەتیی بە هەست کوردی، زمانی سەر دەکرێنە
 
  هەیکەلی. ڕۆشنبیری وەزارەتی هەموویانەوە لەسەروو هەن، زۆر هێجگار ڕواڵەتی ڕۆشنبیریی دەزگای کوردستاندا لە
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 ئەو بەشااێوەیەک. ناکااات ڕۆشاانبیری ڕێکەوتاای کارکردنیاادا شااوێنێکی هاای  لە کە داڕێااژراوە بەشااێوەیەک وەزارەتە
 پێات کاریاان نە و دەبێات پێیاان کارت نە. ناکەن وجوودی بە هەست هەرگیز ڕۆشنبیرین، کاری سەرقاڵی کەسانەی

 زماان چۆنێاک هەر ساەدانن، بە کە ڕادیۆکاان و تەلەڤزیاۆن. نەباێ ڕۆتینیایەوە کااری هەنادێ بەهاۆی ئەگەر دەبێ،
 نزیاک و دوور لە وەزارەتە ئەو گشاتی، زمانناسایی هەساتی سەر دەکەنە زێدییڕۆیی شێوەیەک هەر بە و دێنن بەکار

 وەزارەتە پێشااەنگی بااوارەدا لەو و حاازبە عەقڵیەتاای بەخێااوکردنی سااەرقاڵی تەنیااا. نیاایە پێیااانەوە پەیوەناادیی
 ساەر بخااتە فشاار ئێساتایدا، ئیشاییەی باێ لەو کە کاراوەیە دەساتی وەزارەتە ئەو لەکاتێکادا. دیکەیە حزبییەکانی
 .گەیاندووە زمانەکەی و نەتەوەیی هەستی بە زیانیان داعش ئەوەندەی کە کەناڵەکان

 
 بۆچی ڕاگەیاندن بووەتە بکوژی زمان؟

 
 وتاارانە ئەم ساەرەتاییەکانی بەشاە لە تەلەڤزێاۆنە، و ڕادیۆ و ڕۆژنامە ئەمڕۆ ڕاگەیاندن دیاری و کارا هەرە دیوی
 بەتاایبەتی پێشەنگەکان، ڕۆژنامە لە کارکردنیان بە ئەوانیش ئەدیبەکان، دەستی لەسەر زمان چۆن کە دوام، لەوە

 ڕۆژنااامەگەرییەی و شۆڕشااەزمانی ئەو دواتااریش. کاارا گەورە خزمەتێکاای چ( پێشااکەوتن) و( ڕاسااتی تێگەیشااتنی)
 مستەفا و باپیر کەمال عەلی و فەزڵی شوکری. کرد بەرپایان هەولێر لە موکریانییەکان و سلێمانی لە( پیرەمێرد)

 پاێش کە ڕۆژنامەنووساانەن لەو دیاکە، ئەدیبای گەورە دەیاان و ساائی  جەمیال و عیرفان جەمال و یاموڵکی پاشای
 دڵسااۆزیی و شااارەزایی بەڵااگەی ڕۆژنامەکانیااان. بااوون زمااانزان و خوێناادەوار و ئەدیاا  باان، ڕۆژنااامەنووس ئەوەی

 سادەیی سەرەڕای دەکەوت، دەستیان زەحمەتیش بە زۆر بوو، کەم زانیاری ئەوان، سەردەمی ئەوەی سەرەڕای ئەوانە،
 ئەو قورساتر، کێشەی دەیان سەرەڕای بوون، الوازیدا و سستی لەوپەڕی پەیوەندیش هۆکارەکانی ڕۆژنامە، تەنکیکی

 بەساەر دەساەاڵتیەتی ڕۆژناامەنووس گرنگای هەرە چەکای. باوو پاێ ڕۆژنامەنووسییان گرنگی هەرە چەکی پێشەنگانە
 لەو جاااگە. گشاااتییەوە زانیااااریی رووی لە دەوڵەمەنااادیی ڕستەساااازیدا، و نووساااین لە فاااراوان شاااارەزایی زمانااادا،

 .سەردەم زمانەکانی و تەکنۆلۆژیا لە شارەزایی وەک ت،زەروورە دەبێتە ڕۆژنامەنووسێک بۆ ڕۆژانە پێداویستییانەی
 

  هۆکاری تاکە رۆژنامە کاتە ئەو چونکە دێنم، بەکار رۆژنامەنووس وشەی کاتە ئەو بۆ) پێشەنگەکان ڕۆژنامەنووسە
 دایکیااان، زمااانی ئەوەناادەی. بااوون ناااوچەکە زمانەکااانی شااارەزای تەواوی بە هەموویااان، هەر ،(بااووە ڕاگەیاناادن
 و وشە و زمانەکە ئەلفوبێی زانینی هەر ئەوان زمانزانیی مەرجی. بوون فارسی و تورکی و عەرەبی زمانی شارەزای
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 و کولتاوور و ئەدەب قاوواڵیی لە باووە شاارەزاییان زمانزانینیاان، مەرجی. ڕەوانی بە نەبووە قسەکردن و ڕستەکانی
 ڕۆشانبیر و ڕۆژناامەنووس وەک کاورد ئاستی لەسەر چەند پێشەنگەکان ڕۆژنامەنووسە ئەوە، هەر نەک. ڕۆشنبیرییان
 .ناسرابوون خەڵکەکەیدا و زمانەکان هەموو ڕۆشنبیریی ئاستی لەسەر ئەوەندەش ناسرابوون،

 
 هەر نیگایەکیاان ئەدیبەکاان قۆنااغەکە بەدرێژایای بەاڵم هەیە، درێژماان و دوور مێژوویەکای ئێستا تا کاتەوە لەو

 الپەڕەکاااانی بەساااەر ڕۆشااانبیرەکان قەڵەمااای نەوەدەکاااان، ساااەرەتای تاااا باااووە، ڕۆژنامەکاااان الپەڕەکاااانی لەساااەر
 تااا دەبێااتەوە، کااا  ڕۆژنااامە لەگە  نووسااەران و ئەدیاا  دۆسااتایەتیی وردە وردە دواتاار. بااووە دیااار ڕۆژنامەکااانەوە

 کاۆن، دۆساتیکی لەگە  میاوانە پەیوەنادیی ئەوە ماابێ، پەیوەنادییەکیش ئەگەر ڕۆژانەدا لەو. نەمان ئاستی دەگاتە
 :هۆیەک چەند لەبەر ئەوەش

 
 لە کەڵااک و بااڕۆن ڕەوتەکەدا لەگە  نەکەوت دەساات ئەوەیااان هەلاای یااان نەیااانتوانی نووسااەران و ئەدیاا  :یەکەم

 لەو ڕێگااااا زمانزانینەکەیاااان، و زانیاااااری لە ساااوودوەرگرتن بە و وەرگاااارن تاااازە تەکنۆلۆژیااااای و تاااازە شاااێوازی
 .بوو دروست ڕاگەیاندندا و ئەدی  لەنێوان کە بگرن، گەورەیە دوورکەوتنەوە

 و گەرم و تااازە خااوێنی بە پێویسااتیان سااەردەم ڕاگەیاناادنی و ڕۆژنااامە تەمەن، حااوکمی یااان زەمەن حااوکمی :دووەم
 .بوو گەن 
 جاار زۆر و حزبای بەرژەوەندیی بە گرنگیدانیان و خاک و نەتەوە بەرژەوەندیی لە حزبەکان دوورکەوتنەوەی :سێیەم

 .شەخسیش
 و ڕۆژانە و سااادە بااابەتی بااۆ مەعااریفە، پااڕ و جاادی بااابەتی لە ڕۆژنااامە و ڕاگەیاناادن ئاڕاسااتەی گااۆڕانی :چااوارم
 .گاڵتەبازاڕییش زۆرجار

 
 لەالیەن کتێاا  سەرسااەختانەی دوژنااایەتیکردنی هەموویااانەوە لەپااێش) دیااکە هۆکاااری چەناادان و ئەوانە هەمااوو

 و هەڵوێساات و فکاار خاااوەن کەسااایەتییەکی لە ڕاگەیاناادکاری یااان ڕۆژنااامەنووس کااارێکتەری ،(ڕاگەیەناادکارانەوە
 وەک زۆرجار کە کەسایەتی، بێ و زانیاری بێ هاوارکەری یان قسەکەر کارێکتەرێکی بۆ گۆڕی تایبەت بیرکردنەوەی

 هەمەالیەن شارەزایی و زانیاری فراوانەکان، و پڕۆفیشنا  کەناڵە لە حاڵەتدا، باشترین لە. دەردەکەون لیبووکێک
 ئەمااڕۆ ئینگلیزیاازانینەی ئەو کە کااوردی، ئەکساانت سااەقەتی زانینێکاای ئینگلیاازی بە گااۆڕدراوەتەوە کااوردیزانین و
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 های  دەکەن، کاار زەبەالحەکاان کۆمپانیاا و پاارەدار دەزگاا لە یاان ڕاگەیانادن لە کەساانەی ئەو باۆ مەرج کاراوەتە
 چەند گوتنەوەی تەنیا نییە، بەریتانیاوە واڵتی و نەتەوە مەعریفیی ئاستی و شارستنی و ڕۆشنبیری بە پەیوەندیی

 خزمەتەکەیااان گااوایە کە کااوردییە، زمااانی حیسااابی لەسااەر ئەوانەش هەمااوو. ئینگلیاازییە ڕسااتەی و وشااە و دەناا 
 .دەکرێت زمانانە ئەو ڕۆڵەکانی پێشکەشی

 
 بەسەر بێ چاودێر کێ ئەی دەسەاڵتەوە، بەسەر بن چاودێر گشتی شێوەیەکی بە ڕاگەیاندن و ڕۆژنامە بڕیارە ئەگەر
 و سااەیر کااوردی؟ زمااانی سااەر دەیااکەنە کە تەلەڤزێۆنەکااان و ڕادیااۆ ڕۆژنااامە، ڕاگەیاناادن، زێاادەڕۆییەی هەمااوو ئەو

 لەکاتێکادا ڕۆشانبیرییەکانەوە، کاایە هەموو بەسەر بێ چاودێر دەبێ ڕۆشنبیری وەزارەتی وەاڵمەکەدایە، لە سەمەرە
 دەکارێ چاۆن کەواتە. دیاکە هیچای و پلەیەک و پۆست چەند جێکردنەوەی بۆ کورسییەکە و مێز چەند وەزارەتە ئەو

 .نەکراون ئامادە مەبەستە ئەو بۆ کە بکرێ گرووپێک بە متمانە
 

 ئێساتا تا. یەکەم پلەی بە تەلەڤزێۆن و ڕادیۆ ئەواندا لەناو ڕاگەیاندندایە، هۆکارەکانی لە گەورە هەرە مەترسیی
 ناو بیخە بشاریەوە، شتێک ویستت ئەگەر) خۆیدایە شوێنی لە میسری، شاعیر مەتەر، ئەحمەد بەناوبانگەکەی وتە

 هەر. بەشاەکانییەوە هەماوو بە نووساین بابەتەکاانی مەبەسات ناکااتەوە، کتێا  کەس ڕوونە، مەبەستەکە( کتێبەوە
( خوێناادەوار) دەخااوێننەوە ئەوانەی ووەمد. یەکەم ئەویااان کەمتاارە، دەوروبەری لەسااەر کاریگەرییااان ئەوەشااە لەبەر
 دەنگییەکااان، کەناااڵە بەاڵم ناااکرێن، قبااوو  بەئاسااانی هەڵەکااان واتااا وەردەگاارن، خۆیااان وەک بابەتەکااان کەمتاار

 دەگیاارێ، لااێ گوێیااان و دەکاارێن سااەیر کاتێکاادا هەمااوو لە و ئاسااتەکان هەمااوو لەسااەر تەلەڤزیااۆن بەتااایبەتی
. سادە خەڵکی و هەرزەکار و مندا  بەتایبەتی بەکاربەرەکانی، سەر دەخاتە قورس کاریگەریی دووبارەبوونەوەشیان

 شەقوشاڕ زماانە ئەو. ماا  خاوەن دەبێتە و منداڵەوە زمانی پرۆگرامی و بیرکردنەوە نەخشەی ناو دەچێتە کرم وەک
 دەساا  ژەهراوییەکاانی بەرناامە بەرهەمای ئەوە دەکەن، پاێ قساەی شازدەساا  و پاازدە الوانای ئێساتا باازاڕییەی و

 دەبااێ خاوارێ، هاااتوونە دیاکە پالەی چەنااد کەناڵەکاان فیلمەکااانی و بەرناامە زماانی ئاسااتی کە ئێساتا. لەوەپێشاە
 بەرپرسایارییە بەو هەسات کەناڵێک هەر! بهێنن بەکار سەقەت زمانێکی چ الوییاندا لە ئەمڕۆ هەزەکارانی و مندا 
 هەسات هەرگیاز ناکات، زمان گرنگیی بە هەست هەرگیز شانیەتی، لەسەر کە نەکات ئینسانییە و نیشتمانی قورسە

 راگەیانادنی ئەوە کاات، وێاران ماڵێک و بکوژێت کەسێک سارووخێک یان دەمانچەیەک ئەگەر. ناکات نوێ نەوەی بە
 .دەکات وێران نەوەیەک نابەرپرس



 ..دنیادا ى روازه ده م رده به له كوردى زمانى

 

 

82 
 

 نەکاراوە دروسات ئەوە باۆ فەرماانگەیەک و دەزگاا های  نیایە، نەکراو چاوەڕوان حاڵەتێکی ئەوە کورد، بە سەبارەت
 .بێ نیشتمانی ئەرکێکی داهاتوو نەوەی وێرانکردنی ئەوەی وەک نێ، بنیات تازە نەوەی

 
 هەماوو دەچانە سانساۆر باێ ئەوان کە بان حااڵی لەوە باش دەکەن، کار کولتوور یان میدیا بواری لە ئەوانەی دەبێ

 ئەویاش کە دەکەن، بەها بە شتێکی دەسکاریی. دەکەن کۆمەڵگەدا یەکەیەکەی لەگە  ڕاستەوخۆ وتووێژی ماڵێکەوە،
 لە بیرکاااردنەوە دەساااکاریکردنی باااۆیە بیرکردنەوەیەتااای، مااارۆڤ شاااوێنی گرنگتااارین ئینساااانەکانە، بیرکاااردنەوەی
 دەزگاا هی  تۆکمە، بەرنامەیەکی و پرینس  بەبێ واڵتێکدا هی  لە. مەترسیدارترە جگەر و گورچیلە دەسکاریکردنی

 خاراپە، چەنادە ڕاگەیانادن و میادیا باواری تەساکردنەوەی و سانساۆر. بکاات باوارەدا لەو کاار نیایە باۆی کەسێک و
 .هەیە زمانەوە بە پەیوەندیی ئەوەی بەتایبەتی خراپترە، ئەوەندە دوو ڕێکنەخراو و سانسۆر بێ میدیای

 
 ئەوەش. بااوارنەدا لەو دەکەن حکااوومەت سیاسااەتی نااوێنەرایەتیی ڕۆشاانبیری، وەزارەتاای و میاادیا بوارەکااانی هەمااوو

 ڕۆشاانبیریی سیاساایەتێکی هاای  خوێناادبێتمانەوە وەزارەتەوە لەو ئەوەناادەی حکااوومەت کە دەسااەلمێنێ، بااۆ ئەوەمااان
 هەمااوو لەساەر ئیشااکردن. زماانە بەرناامەیی بااێ قورباانیی یەکەم حاڵەتادا، لەو. نیاایە هەساتپێکراوی و دیااریکراو
 کاراوەتەوە بەتا  خوێن لە کاتێکدا لە شێرێکە، ئێسقانی و کەو  پاراستنی وەک زمان، فەرامۆشکردنی بە کایەکان

 زماان، بە گرنگیادان بەباێ باێ، بەهێاز هەرچەند ئەمنییەوە و سیاسی رووی لە ئێمە دەسەاڵتی. داوە فڕێ دڵیان و
 .دەبێ لێڵ داهاتووش نەوەی ئایندەی و دڵە و خوێن بێ
 

 نەتەوەیای زماانی و زماان ڕوونای فەلسەفەیەکی نەبوونی و ڕۆشنبیری وەزارەتی لەالیەن زمانە قووڵی فەرامۆشکرنی
 بااااڵ، خوێناادنی وەک وەزارەتێکاای کە وادەکااات دیااکە هۆکاااری دەیااان. پاشاااگەردانییەیە ئەو حکااوومەتەوە لەالیەن
 .دەرێ بداتە فڕێی و بگرێت گوێی هەتیو منداڵێکی وەک و بزانێ هەتیو بە کوردی زمانی

 
 و فەرماای دامودەزگااای بە کااۆمەڵگەوە، هەمااوو الیەن لە کتێاابە دوژمنااایەتیکردنی گرنگتاار، هۆکارەکااانیش هەمااوو لە

 فەلسااەفەیەکی یااان جاادی، بەرنااامەیەکی کارکردنیاادا پرۆگراماای لە کوردسااتان هەرێماای حکااوومەتی. نااافەرمییەوە
 .بکات لەسەر کاری تا نییە، ڕوونی دیاریکراوی
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 و ئاایینی ناافەرمی، و فەرمای کایەکاانییەوە، هەماوو بە کاۆمەڵگەوە لەالیەن کتێا  ئەنادازەی بێ دوژمنایەتیکردنی
 کەناااڵێکی هەتااا بااااڵ، خوێناادنی وەزارەتاای نەک کە ناازمەوە، ئەوەناادە خااانەیەکی خسااتووەتە زمااانی عیلمااانی،
 .بکات پێ گاڵتەی دەتوانێ الکۆاڵنیش

 
 هەر لەساەر قساەکردن باۆ گاوێگر، یاخود خوێنەر، یان بیرکەرەوە، نەک قسەکەرە کۆمەڵگایەکی کوردی، کۆمەڵگەی
 .دەیبینین ڕۆژانە خەڵک گاڵتەپێکەرەکان کەناڵە لە ئێستا ئەوەی وەک دەکەوێ، دەست کەست سەدان بابەتێک

 
 چاوپێکەوتن و تەلەڤزێۆنی بەرنامەی بەشداریی کە گوتموومە ساڵێکە چەند ئەوە من: گریاناوییەکە نوکتە ئەوەش
 لەساەر و باێ دیااریکراو بەرناامەکە باا ڕازیم من باشە زۆر دەڵێم کە دەکەن، پێوە پەیوەندیم ڕۆژانە بەاڵم ناکەم،

 نە و دەکەنەوە پەیوەنادی نە کتێا ، باسای لەدوای بخوێننەوە،( کتێ  فاڵن و فاڵن) دەبێ ئەوەش بۆ بێ، بابەتێک
( دەنااێم پێااوە کتێبیااان) ماان دەکااات، پەیوەناادی کەناڵێااک هەر دەکەم، پاااس کتێاا  بە خااۆم ئێسااتا بااۆیە. سااەردان
 .دەکەونەوە دوور ئەوانیش

 
 :کە ئەوەی سەرەڕای بۆچی نییە، سەرتاپاگیر دوژمنایەتییە ئەو ئەگەر

 
 .مامۆستا هەزار سەد لە زیاترە زۆر کوردستان مامۆستایانی ژمارەی :یەکەم
 .زیاترە ژمارە لەو قات چەندان زانکۆ قوتابییانی ژمارەی :دووەم
 .بوون هەزار 39 نزیکەی ڕێزلێنان لیستی بە تەنیا نووسەر و ئەدی  :سێیەم

 .ناکرێن حسێ  ڕۆشنبیریش کارمەندی و فەرمانبەر :چوارەم
 

 . دەکرێتەوە سا  زەحمەت بە ئەویش و دانەیە هەزار تەنیا کتێ  تیراژی ئێستا تا ژمارانەدا، ئەو هەموو لەگە 
 

 دەپارێزین؟ لەناوچوون لە زمان چۆن نەداوەتەوە، پرسیارەکەم وەاڵمی هێشتا
 

 ٢١١٧ی (جووال)ی تەمموز٣١
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 چۆن زمان لە لەناوچوون بپارێزین؟

 
 (کۆتایی و ١٥)

 
 زمانەکەماناادا بەسااەر خۆمااان کە ڕوو نەخسااتووەتە وێاارانەیەم ئەو چااارەکێکی پێشااوو، بەشااەکەی چااواردە هەر بە

 .هێناوە
 

 دەوڵەتە تەواوی و ناااااتۆ حیلفاااای و نەتەوەیەکگرتووەکااااان و نێااااودەوڵەتی شااااەرعییەتی و پشااااتگیری بە ڕاسااااتە
 و کااورد سااڕینەوەی شااەڕیان و شااانازی گەورەتاارین سااوپاکانیان، و ئاساااییش ئەنجااومەنی واڵتااانی و بەهێزەکااان
 جیهاانیی کۆدەنگیی سا  سەد لە زیاتر ماوەی بۆ گەرموگوڕیە بەو شەڕێک چ بزانین با. بووە زمانەکەی لەناوبردنی

 بووە؟ لەسەر
 
 لە کارد، پەساند تورکیاای دەساتووری یەکەماین تاورک، نیشاتمانیی بەرزی ئەنجاومەنی دا، ز١٩٢١ سااڵی نیسانی لە

 نەژاد، و ئااایینی جیاااوازیی بەبااێ تورکیااا دانیشااتووانی هەمااوو) هاااتووە دەسااتوورەکەدا هەشااتەمی و هەشااتا مااادەی
 تورکیاا دانپێادانراوی فەرمیای زماانی تااکە بە تاورکی زمانی دەستوورە، ئەم دووەمی مادەی بەپێی(! تورکن گشتیان
 (.٧٦ الپەڕە..سابیر رەفی  دکتۆر. کوردی ئەلفوبێی و زمان بەستانداردکردنی کتێبی. دادەنرێ

 
 سااڵی ساەد باۆ. باووە فارسایش و عەرەب عەقیادەی و ئیماان و دەساتوور ئەوە نەبووە، تورک دەستووری تەنیا ئەوە
 بەپشاتیوانیی. باووە ڕواڵەتەکانیانادا هاوئاایینە و هاوساێ نەتەوە تونادی فشارێکی لەژێر زمانەکەی و کورد تەواو

 و یەکگرتاوو نەتەوەیەکای وەک کاوردی زاکیارەی ئەبەد بۆ ئەوەش نەتەوەیەکگرتووەکان، شەرعییەتی دنیا، تەواوی
 .سڕییەوە هاوبەش بەرژەوەندیی خاوەن

 
  باسی دیکە ساڵێکی سەد هەتا دەبوو هەبایە، زاکیرەیان ماسییش ئەوەندەی کورد پێشکەوتووخوازانی و زانا ئەگەر
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 پاێ کاوردی کە باوو چەکە ئەو ئەوە تەواو چاونکە نەکەن، دەوڵەتاانە ئەو دەساتووری و دەولای شەرعییەتی و یاسا
 بەتەواو بیرکاردنەوەی شاێوازی و عااقڵی پەیاکەری باووە، کورد لەسەر جیهانییەی قورسە فشارە ئەو دەشێ. سەربڕا

 یەکتار دژی بەرژەوەنادییان و بیرکاردنەوە هەرگیاز کاورد ئەوەی هاۆی باووبێتە شاێوانەش ئەو هەر دەشاێ. شێواندبێ
 بەرەو هەموویاان و کردباێ نیشاانە هاوبەشایان خاڵێکی( بەگشتی) کورد نییە مێژووییدا فەترەیەکی هی  لە. ببینن
 هی  شێواوە، بەتەواوی یەکتر بەرامبەر بیرکردنەوەیان و دید وێنەیەدا، بێ فشارە ئەو لەژێر نەخێر چووبن، ڕووی

 .بکەوێ فریایان بە پێشکەوتن و تەکنۆلۆجیا نییە ئومێدێکیش
 

 زماااان قاااووڵەی فەرامۆشاااکردنە ئەو باااووە، تووشااامان زماااانەوە ڕووی لە پاشااااگەردانییەی ئەو ساااەرەکیی بەشاااێکی
 بیرکردنەوەوە و زمان ستراکچەری بە پەیوەندیی بابەتێکە ئەوەش. هەیە بیرکردنەوەمانەوە شێواویی بە پەیوەندیی

 ئاێمە باابەتەکەی لە کەمێاک و تاایبەتە باابەتێکی ئەوەش( نیایە وجاوودی زمان بەبێ بیرکردنەوەیەک هی ) هەیە
 .جیاوازە

 
 بپارێزین؟ زمانەکەمان چۆن بیرکردنەوەیەدا شێواویی و فشار هەموو لەو
 

 .دێن بەکار زمان پاراستنی بۆ گشتی شێوەیەکی بە هەن شێواز و ڕێگا هەندێک
 

 بااۆ یارمەتیاادانیان. ڕەواناای بە دایکیااان یااان نەتەوەییااان زمااانی بە قسااەکردن بااۆ نااوێ نەوەی هاناادانی :یەکەمیااان
 فەرهەنگای ڕووی لە زماانەکە خزمەتکردنای بۆیان، زمانەکە خاوێنکردنەوەی واتا. خەوش بێ زمانێکی بەکارهێنانی

 .سەردەم پێشکەوتنی لەگە  گونجاندن و وشەسازی و
 

 وەاڵمادەرەوەی کە بەشاێوەیەک. زماانەکە ساەر بۆ گشتی زانیاریی و ڕێنمایی دەفتەرچەی و کەتەلۆگ گۆڕینی :دووەم
 .دەرەوە بکرێتە زمانەکە بیانوویەک هی  بە مارکێتەکان، و مۆ  و ئوتێل هی  لەناو نابێ. بێت ڕۆژ پێویستییەکانی

 .زمانە بەو بەڵگەنامەکەکان و دۆکیومێنت نووسینەوەی :سێیەم
 

 .خوێندندا قۆناغەکانی لە خوێندنی و زمانەکە بە زمان زانستی و نەتەوەیی ئەدەبی نووسینەوەی :چوارەم
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 دیااردەی و وشاە هەزار گواساتنەوەی باۆ دەکاات کارئاسانی ئەوەش. زمانەکە بە زارەکی مێژووی نووسینەوەی :پێنجەم
 .لەناوچوون لە کولتووری نەتەوەیی سامانی رزگارکردنی سەرەڕای. زمانی

 
 شااەش و ساای لەنێااوان دەتااوانێ کەسااێک هەر واتااا بەکاربەرەکااانی، بە دەدات زمااان ٣٦ بەکارهێنااانی هەلاای گوگاڵ)

 و فارساای. ئەوروپااین ڕەسااەن یااان ئەورووپاای زمانیااان ٢٨ لەوانەش. بێنااێ بەکاااری و هەڵبژێاارێ زمانێااک زماناادا،
 بەکارهێنااانی لە پاالەدا بەرزتاارین لە زمااانە بەکارهێنااانی ئەوەش. زمانااانەدان ئەو لەناااو عەرەبیاایش و تااورکی

 لیسااتی لە زمانااانەی ئەو هەمااوو. ساافرە دەهێنااێ بەکاریااان گوگااڵ زمانااانەی ئەو لەناااوچوونی هەلاای سااەردەمدا،
 زماااانە کاتااادا هەماااان لە هەیە، سیاساااییان و ئیاااداری دەساااەاڵتی کە زماناااانەن ئەو ئەوەی ساااەرەڕای گوگڵااادان،

 .خزمەتکراوەکانیشن
 

 :دەکەینەوە کۆ خاڵدا دوو لە کوردی زمانی بەهێزی بنەمای
 

 .دەوڵەمەندی ئەزموونی مێژوویی، جیاوازەکانی، زارە و ل . بەهێزەکەی و تۆکمە ڕەگوڕیشە :یەکەم
 .زمانەکەیاندا پاراستنی لەپێناو شتێک هەموو قبووڵکردنی بەکاربەرەکانی، کەللەڕەقیی :دووەم

 
 دواتار کاا، پەسندی کوردستان لە شارێک هەر ئەنجومەنی سەرەتا دەبێ کە بەرنامەیەیە و پێشنیاز ئەو ماوە ئەوی

 ئەنادامانی زۆری بەشای کە هەیە، لەوە گوماانم و ترس. جێبەجێکردنیان بە بکرێن ناچار پەیوەندیدار الیەنەکانی
 قااوڕەی ئەو ئەوەشااە لەبەر هەر. نەگاارن بەدەسااتەوە کتێبێااک ساااڵیش بە و نەخااوێننەوە شااارەوانییەکان ئەنجااومەنی

 بەاڵم هەیە، گوتنەکەشایانم کاوردی و کاوردیزان لە گوماان دیساانەوە. خەساتە ئەوەندە کردووە، ئێمەیاندا بەسەری
 خیاانەت بە نەکردنای دەرکەن، زماان پاراساتنی یاساای کە ئەساتۆ، دەخاتە ئەرکەیان ئەو بەرپرسیارییەتییەکەیان

 .کراون ئێستا تا فەرامۆشکارییانەی لەو خۆپاکردنەوەیە کردنیشی. دەزانم
 

 :پێشنیازەکان بۆ شارەوان و ئەنجومەنی شارەوانییەکان

 
 :یاسای پاراستنی زمان یان مافەکانی زمانی نەتەوەیی

  کوردی زمانی. ڕاگرێ کوردی زمانی سەر تەجاوزکردنە کە بکرێ، پەسند ئاشکرا و ڕوون یاسایەکی و ڕێسا :یەکەم
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 ڕایەکای ئەگەر. )بگێاڕدرێتەوە نووساینی و قساەپێکردن باۆ حورمەت فەرمانگەکانی، و شار زمانی بکرێتە ڕەسمی بە
 سااێیەمە، یااان دووەمە زمااانی ئەوەی وەک بااکەن، یاسااای بە بەئاشااکرا و فەرماای بە دیسااانەوە بااا هەیە دیکەشاایان
 ئەوان ماافەی ئەو لەقەدەر کااتەش ئەو( بگۆڕیات شاارێک باۆ شاارێکەوە لە دەشاێ بکارێ، دیاری یاسا بە مافەکانی

 .ڕادەکێشین القمان دەکەن، دیاری بۆمان
 

. گشاتییەکانەوەن شاوێنە و ماۆ  و دوکاان تاابلۆی بەساەر زباڵەی و جەهاالەت لەو شاار سیمای پاککردنەوەی :دووەم
 .نییە ژەهرڕێژ هێندە زبڵخانەیەک هی  کە تێکچووە، شار سیمای بەجۆرێک

 
 :تێگەیشتن لێک زمانی :سێیەم

 
 و فەرمااانگە زمااانی مااافی سااادەترین. دەنووساارێتەوە وردی بە مافەکانیشاای دەکاارێ، دیاااری فەرماای بە زمااان کە -

 :وەکوو خزمەتگوزارییەکانە، شوێنە و نووسینگە
 هەر هەڵگااری خزمەتگااوزاریش، و کرێکااار هەتااا کۆمپانیاکااان، ئیااداریی بەڕێااوەبەری و ئەناادازیار و دکتااۆر دەبااێ -

 .بزانن نووسینەوە و قسەپێکردن بە واڵتە ئەو فەرمیی زمانی بن، ڕەگەزنامەیەک
 بەپااێچەوانەوە، بەڵکااوو نااابوێردرێن، کااوردی زمااانی زانیناای لە بیااانوویەک هاای  بە زانکااۆ، وانەبێژاناای و دکتااۆر -

 مامۆسااتایانەوە لەالیەن کااوردییە زمااانی نەزانیناای گرتااووەتەوە، ئەهلییەکااانی زانکااۆ پاشاااگەردانییەی لەو بەشااێک
 جاگە( بازانن دیاکە ئەوی زماانی هیچیاان ئەوەی بەباێ ئینگلیازی، وانەی کاورد، قوتابی عەرەب، مامۆستای ناکرێ)

 ئینگلیاازی مامۆسااتایەکی نمااوونە، بااۆ. هاااتوون خۆیااان زمانەکااانی گااوتنەوەی بااۆ بەتااایبەتی کە مامۆسااتایانەی لەو
 .خۆیدایە شوێنی لە ئەوە بڵێتەوە، ئینگلیزی زمانی فۆنەتیکی

 
 دیااری تێادا خوێنادنی ئاساتی و بکارێتەوە بیانییەکاان بە( کاوردی زماانی فێرکردنای پەیمانگای) یاسا بە :چوارەم
 کۆرس یەک دەکرێ کارگوزارێک نموونە، بۆ. بکرێ دەستنیشان بۆ خۆی ئاستی پیشەیەکە، و کار( جۆر) هەر. بکرێ

 کە دکتۆرێاک(.سەرەتا هەنگاوی وەک) پێویستن کارەکەیدا لە کە بگوترێ پێ بابەتانەی ئەو بکرێ، پێ بەشداریی
 یەک هەڵەتێگەیشتنی چونکە بخوێنێ، زمان کۆرسی یان ئاست سێ دەبێ پێویستە، زۆر نەخۆشەکانی لە تێگەیشتنی
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 بااۆ زمااان خوێناادنی ئاسااتی دنیااادا واڵتااانی هەمااوو لە هەرچەناادە. مەترسااییەوە بخاااتە کەسااێک ژیااانی دەشااێ وشااە
  پسپۆڕانەوە لەالیەن و بێ هەمەالیەنە دەبێ پەیمانگایانە جۆرە ئەو پرۆگرامی گومان بێ) یەکە، وەکوو هەمووان
 (.بکرێت ئامادە

 
 هەڵەیەک هەر لەساەر و هەبێات زمانیاان باواری شاارەزای ڕاگەیانادن هۆیەکاانی و تەلەڤزیاۆن هەموو دەبێ :پێنجەم

 بەرپرسااانیش ئەگەر هێناااوە، کوردییاناادا زمااانی بەسااەر تەلەڤزیۆنەکااان کارەساااتەی ئەو. باادرێن ساازا بەتوناادی
 (.ئیمانەوەیە بێهێزیی لە ئەوەش) ناکات فەرامۆشی مێژوو کەن، فەرامۆشی

 
 نیایە، تەواو ڕساتەیان و وشاە و تاۆن و دێانن بەکار زمان بەخراپی کەناڵەکانەوە لە کەسانەی ئەو هەموو :شەشەم
 ماادی سازای زمانی هەڵەی لەسەر کەنەوە، خاوێنی ناتەواوی و هەڵە لە و بکەن زمانەکەیان خزمەتی ئەوەی بەبێ
 .بکرێت قورستر سزاکە هەڵەکە، قورسیی بەپێی و بدرێن

 
 ئینگلیاازی،) دەکاارێنەوە جۆراوجااۆر واڵتااانی و تااایبەت بەناااوی زانکۆیااانەی و پەیمانگااا و قوتابخااانە ئەو :حەوتەم
 بە قساەکردن و فێرباوون لە قوتابییەکانیاان و خۆیاان بیاانوویەک هی  بە ناکرێ ،(تورکی و ئەڵمانی و فەرەنسی

 هاوکاریاانن کە هەڵبدرێت واڵتانە ئەو ئااڵی قوتابخانانەدا لەو ئەوەیە گەورە هەرە هەڵەی. ببوێرن کوردی زمانی
 بان نزیک هەرچەندە قوتابخانانە ئەو چونکە هەڵواسن، ناڕەسەنەکانیان سەرکردە وێنەی ئەوەیە کوفرتر لەوەش و
 ئاااڵی و ساەرکردەکانیان وێانەی ئاازادن ساەفارەتەکان تەنیاا. نااگرنەوە ساەفارەت جێگاای دراوساێ، دەوڵەتاانی لە

 .دەکەن قبوو  خانەخوێ واڵتی سیستمی و ناو و ئااڵ کە ئەوەی دوای ئەوەش هەڵواسن، واڵتەکەیان
 

 :ئەوپەڕی بێ ئینتیمایی، ئەوپەڕی نابەرپرسیاریەتی

 
 و وانە بیااانووی بە خۆیااانەوە، سااەرکردەکانی گااای کەلاالە و ئااااڵ بە بکاارێتەوە، تااۆ خاااکی لەسااەر قوتابخااانەیەک

 بە دان کەن، یاساا  یاش(دایک) زمانی بسەپێنن، واڵتەکەتدا مندااڵنی بەسەر خۆیان واڵتەکەی زمانی پرۆگرامەوە
 و شاەڕ و تاناک و ساوپا هێازی بە کە بایکەن توانیویاانە واڵتاانە ئەو تەنیاا ئەوەش نەنێن، واڵتەکەتدا نەخشەی
 .کردووە داگیر واڵتێکیان کوشتار
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 شەخسی ئجتیهادی( پەروەردەیی و کۆمەاڵیەتی) بابەتێکی هەر وەک نەتەوە زمانی یان دایک زمانی ناکرێ :هەشتەم
  دەبێ خوێندنەوە، ئاستی یان نمرە بیانووی بە نەتەوە زمانی بۆ دەستبردن. بکرێ تێدا( وەزارەتێکی و گرووپ) یان

 .بدەن لەسەر بڕیاری پارێزگاکان ئەنجومەنی و گشتی موناقەشەی و ڕاوێژ بابەتی بکرێتە
 

 :ئێستا کاتی ئەوەیە هەموومان بیر بکەینەوە کە بۆچی

 
 مەترسااایی لەژێااار زماااانەکە هێشاااتا کە داناااێ، نەتەوەکەی زماااانی باااۆ سااانوور بکاااات جاااورئەت وەزارەتێاااک :یەکەم

 زمااانەکە هێشاتا نیایە، پاراسااتنی باۆ تاۆکمە بەرناامەیەکی هێشااتا ماناایەوە، تەواوی بە مەترسای لەناوچوونادایە؟
 و بەڵگەناامەنووس هێشاتا وەرنەگرتاووەتەوە، بااڵدەساتەکان زمانە لە ئیداریی ئیعتیباری هێشتا نەکراوە، مشتوما 

 پارەدار سەرچڵی و سەردار هێشتا. نەداوەتێ یەکەمیان زمانی شەرەفی نابەستن، پێ پشتی زانستنووس و یاسانووس
 هەم بخاوێنن، کاوردی بە کەساوکاری ئەگەر و هەیە کاۆمەاڵیەتیی نزمای ئاساتێکی زمانەکە دەزانێ وا بەخۆداڕیاو، و

 هێشاتا زماانەکە کاتێکادا لە. پرسیارەوە ژێر دەکەوێتە کۆمەاڵیەتییان بەرزی پایەی هەم و کارکردنیان چارەنووسی
 کااتەدا لەو دەچاۆڕێ، لاێ خوێنیشایان و پێاوەیە نابەرامبەرەکاانی و نایەکساان شاەڕە و ژێارپێکەوتن قووڵی برینی

 لیساتی بیخااتە دەرگاا لەبەر کاات، خانەنشاینیان زمانەکە کولتوور خزمەتکردنی و زمانناسی مەعریفەی سەرچاوەی
 .چاوەڕوانییەوە

 
 قووڵەکاان، بارینە ساارێژکردنی باۆ بەردەوامە کاارکردنی و بەرناامەڕێژی وەزارەتە ئەو لەپێشی هەرە کاری :دووەم
 .ببەستن زمانەکەیان بە پشت تا دەزگاکان، هەموو بۆ دانانە ڕێوشوێن و زمانە ئەو
 

 چاونکە بکااتەوە، باۆ نااوچەکەدا زمانەکاانی لەنااو خاۆی شاایانی شاوێنی و زماانەکە بداتە زانستی دڵنیایی :سییەم
  زمانی بۆشایی یان( زمان بێ) ناوچەی بە( کوردستان) کوردی زمانی بەکارهێنانی جوگرافیای ناوچەکە زمانەکانی

 .ترووکانن ئامادەی هەمیشە و کردووەتەوە باڵو تێدا خۆیانی گەرای و دەزانن
 

 دروساات کااوردی زمااانی بااۆ( زانسااتیی ئیعتیباااری) خااۆیەوە توانااای هەمااوو بە دەبااێ بااااڵیە خوێناادنی وەزارەتاای ئەوە
 .بکاتەوە
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 دەبااوو. بااێ کااوردی زمااانی پاراسااتنی و پارێزگاااری بااااڵ، خوێناادنی وەزارەتاای پێشاانیازی یەکەم دەکاارا :چااوارەم
 جێای حکوومەتادا بەرناامەی لە نەتەوەکەیاان زمانی پێشخستنی و پاراستن چۆنیەتیی بۆ تەسەل و تێر پڕۆژەیەکی
 نەتەوەیاای زمااانی خزمەتکردناای بااۆ تااایبەت بااودجەی و تااایبەت بەرنااامەی کردبااا ناچااار حکوومەتیااان کردبااایەوە،

 .داڕشتبایە( نەتەوەیی زمانی پاراستنی) یاسای وەزارەتە ئەو دەبوو. کردبا تەرخان
 

 ..ئەنجام
 

 چااو باۆیە دەوێات، تاایبەتی وتاارێکی بەشەدا، پازدە لەو بکەین، بابەتەکە هەموو کورتی ئەنجامگیرییەکی ئەگەر
 :دەنووسم ئەوە لەباتی گرن  خاڵی یەک و دەپۆشم ئەنجامەکەی لە
 

 فەرمیی زمانی بە کوردی زمانی دەسەاڵت ئەگەر بێ، خۆیدا زمانی خەمی لە و بزانێ خۆی زمانی نەتەوەیەک ئەگەر
 ئەوەی بااوێریی وەزارەتێااک هەرگیااز هەرگیاازاو بازرگااان، نەبووبااانە هەموویااان کاربەدەسااتان ئەگەر بزانااێ، خااۆی

 .بکات خانەنشین کوردی زمانی نەدەکرد
 

 ٢١١٧ی (ئاگۆست)ی ئاب٦

 
 ماڵپەڕی باسنیوز: سەرچاوە
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