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  :تا ره سه

  زمانی کوردی 

 ئۆلۆژی باتی سیاسی و ئیده پانی خه ک گۆڕه وه

نی زمانی   ناکاو دیمه  له١٩٩١ و ١٩١٨کانی سای  رووداوه
تی  سه  ده شکردن و دابانی نویان له کوردییان گۆڕی و دابه

مان  که انهلیان بۆ زم م هه سیاسی و زمانیدا پکھنا، و هه
ری  تیان ل بی، و رۆشنبیر و تکۆشه رفه م ده خساند و هه ره

  خت له باتکی ئاۆز و سه پانی خه  گۆڕه سیاسیی کوردیان خسته
  . بواری زماندا

تی زمانیی  دا، زمانی کوردی تووشی سیاسه١٩١٨ دوای  به
ڕا  و ئران تورکییه) linguicide( زمانکوژیی   له- جۆراوجۆر بوو

تا   هه وه ه٢٠ سانی  ت له کتی سۆڤیه  یه پدانی له شه تا گه  هه گرهب
تی ئینتیداب  وه  عراق ده دا، له ته و دوو سیاسه  نوان ئه له. ١٩٣٧

یان  م رگه کرد، به دهیان ڵ زمانی کوردی هه گه ئینتیداب له- و پاش
بی بوون  ره هفارسی و تورکی و ع. بستن ره  بکا و په شه دا گه ده نه
 -  وه ته  ئامرازی داڕشتنی نه تی و کران به وه سمی و ده  زمانی ره به
ی  وه یی و تواندنه تی تورک، ئرانی، عراقی و سوورییه وه ده
ت و  ئۆلۆژی و سیاسه ت ئیده وه ت، ده  وتی سۆڤیه له. لی کورد گه
ی هشتا  وه ر ئه به له و ١بوو، کان هه ی خۆی بۆ زمانه رنامه به

 زمانی کوردی  پدان به ره هاتبوو، په توژکی رۆشنبیری کورد پکنه
                                                            

١ Katya Chown, “The Soviet Language Workshop (١٩٣٩-١٩٣٠): The 
struggle for tools, principles and approaches,” Russian Literature, Vol. ٦٣, 
Issues ٤-٢, pp. ١٩-٢٠١. 
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کردنی زمانناس، مامۆستا،  رده روه  بۆ په وه  بکاته بوو رگه ده
 توژی  راق، که ع له. نووس و رۆشنبییری دی ر، رۆژنامه نووسه

ت  وه گرتبوو، ده نوباوی کورد پی هه-  رۆشنبیری شوه
خی  ، و بایه وه راوزدا بمنته  په  کوردی له  بوو وه  ئهی رنامه به

ی  وه کا بۆ ئه یدا نه کوولتووری، ئابووری، سیاسی و زانستی په
  . وه بی بمنته ره ی زمانی عه ک پاشماه وه

، ١٩٢٠- ١٩١٨داگیرکران (تی عیراق  وه زرانی ده دوای دامه
 خوندنی نی و مه  چاپه ، کوردی له)١٩٣٢- ١٩٢٠ئینتیداب 

 سالی  له. هات کار ده م و کورت ده ییدا که تایی و کاری ئیداره ره سه
کردنی عراقدا، )خۆ ربه سه(ی   پرۆسه دا، ریژیمی ئینتیداب له١٩٣١

غاتی وقانوونی ل"ن  کردنی کورد و ئاسۆری و تورکمه بۆ رازی
ک زمانکی  پاند و کوردی وه غدادا داسه ر به  سه  بهى"للی محه

  دا، لهو سانه له. یکی قانوونی ناسرا  شوه به" للی محه"
 و ئیران، توژی رۆشنبیری کورد  ی تورکییه وانه  پچه راق، بهع
ت دایشتبوو بۆ  وه ی ده نگه  ته و چوارچوه  یتوانی له ئه ده
  و ناکۆکییه ئه:  پرسیار زۆرن.  تبکۆش،پدانی زمانی خۆی شه گه
تی  و سیاسه) عریب ته( دژی زمانی کوردی   لهت وه تی ده  سیاسه–

چوو؟   ده ڕوه  چۆن به–یان که پدانی زمانه ره رۆشنبیران بۆ په
بوو   ده  وه  الیکه کشا؟ له رکی خۆیان چۆن ده رۆشنبیران ئه

ریی   کاریگه  و له وه ت ببنه وه ی ده رنامه ت و به نگاری سیاسه ره به
   له که وتوویی زمانه ڵ دواکه گه بوو له  ده وه  الیکی دیکه ن، له بخه
ن  کانی بکه ره ربه یاندنی گشتیدا به پانی زانست و ئامرازی راگه گۆڕه

.  زمانکی ستانداردی لھاتوو بۆ ژیانی مۆدرن ن به و کوردی بکه
ی  وه شدا ئازادیی دانان و بوکردنه وه ڵ ئه گه ، له بۆ ونه

رهنگی  ڵ فه وه کرێ بپرسین بۆچی هه بوو، ده نگی کوردی هه رهه فه
تی عراق بو  وه زرانی ده کوردی چل ساڵ دوای دامه- کوردی
 سای   و شازده–١٩٦٠ڵ،  وه گی هه ر  بهنگی خاڵ، رهه فه –  بۆوه

:  ن وانه ؟ پرسیاری دی ئه وه می بوبته رگی سھه  به پچوو که
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  که  زمانه بۆشکاند و چ بوارکیان  یان  رۆشنبیران چۆن رچه
  کانی زمان به  کشه یشتنیان له ندتیی و چۆنتیی تگه ؟ چه وه کرده

  ت چۆن بوو؟  تایبه کانی زمانی کوردی به ندوکۆسپه گشتی و که

ودۆخی  بار رۆشنبیر له:   ئارادیه ش لهوڕۆ  ئه پرسیاری وا
  ب؟ ناکۆکییه کانی زمان ده نگاری کشه ره دا چۆن به ئسته
 به ١٩٩١  له. گۆڕدرن تایی نین و ده تاهه کان هه یاسییهس- زمانی

و کۆت  زرا، ئه دامه" رمی کوردستان تی هه حکوومه " ، که والوه  ئه
ست و پی   ده ی له که تی عراق و قانوونه وه ی ده  و زنجیره

 ئازادیی  که ، و زمانهدک ترازان ریه به  له ،ستبوو زمانی کوردی به
دا، دوای رووخانی ٢٠٠٥ سای  وت، و له کهست  ده وهسیاسی 

سمی هاوشانی زمانی   زمانکی ره عس، بوو به ریژیمی به
کی  ره ی سهي ناکۆک١٩٩١ر پش  گه ئه.  کۆماری عراقدا بی له ره عه
یان کوردی و (تی عراق  وه  نوان زمانی کوردی و ده له
و   ئه–کرێ دی ده وپاش ناکۆکی دیش به دا بوو، لره)بی ره عه

و ) کان کان و ناوچه هجه له(رانی کوردی   نوان ئاخوه جار له
 الیک و ئینگلیسی، تورکی، فارسی و   نوان کوردی له له

   و کوت بوونی کوردی لهت میراتی له.   الیکی دی سوریانی له
،   گۆڕاوه شدا باری ژئۆستراتژیی ناوچه وه ڵ ئه گه دا، له١٩١٨

 و   تورکییه له. گێ ورده دا ده که  زمانهنووسی  چاره هشتا له
  شدا له وه ڵ ئه گه ، و له ناوه ری هه ، کورمانجی سه سوورییه

  ت نوشستی کردووه، له ی سۆڤیهيکت فقاز دوای تکچوونی یه قه
کیی  ره ی سه هجه  له کوو ی پشینی خۆی، وه  جگه یه وانه ئه

  تی زمانیی به سه  دهوڕۆ  کورتی، ئه به.   وه کوردی، بگرته
  ته  و ناکۆکی نوێ هاتوونه ش بووه یکی ئاۆزتر دابه شوه

 تیۆری و زانست و  رکردنیان پویستی به سه گۆڕێ و چاره
  .  یه  جاران هه تی ئاۆزتر له سیاسه
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یکی گۆڕانی  شدا ستانداردکردنی زمان پرۆسه وه ڵ ئه گه له
  ر بتوو گه ، ئه)ست به مه   و به رنامه  به به ( یه وشیارانه

ن   الیه  و رزماندا له لفوب، رنووس، وشه  ئه  له ردان ستوه ده
 و  وه  نووسین و خوندنه له(کرێ  ند نهسه ران په ئاخوه
م  به. ب ستی زۆر ده رهه ، تووشی به)کردندا قسه

رۆشنبیران .  یه ندتی و چۆنتی خۆی هه بوونیش چه وشیارانه
  کانی زمان بوون و زۆرتر چاویان له ر تخوونی زانستییهمت که
متر  ؛ که بی و فارسی و تورکی کردووه ره ی زمانی عه به جره ته
ی  د ساه  سه مژووی متر ئاوڕیان له وتوون و که دوای تیۆری که وه
  . وه ته کردنی کوردی داوهبات بۆ ستاندارد خه

دن، یان  مژووی تکۆشان بۆ چاککردن، رفۆرمکر له
بۆ  ( م نین دا نوی ناسراو کهستانداردکردنی زمانی کوردی

  درخان له ت به الده  باشوور، جه هبی له  تۆفیق وه نموونه
م رباز و  ، به)ت  سۆڤیه نات کوردۆ له باکوور، قه- رۆژئاوا

یکی   روانگه  نجامی تیکۆشانیان به ئاکاری زمانیی و ئه
 کوردستانی باشووردا،  له.  نگندراون سه نه  هه وه گرانه خنه ره

تییان  یکی تایبه کی جگه مین زه دئه مه هبی و محه تۆفیق وه
یییان  ری و سیاسی و ئیداره سکه رکی عه م ئه  هه وان ئه.  یه هه
هبی  وه.  کاری رۆشنبییریدا چاالک بوون م له  و هه  بووه هه

ک مژوونووس  ی وهک  و زه وتووه  زمان که ی دوای کشه زۆرتر وه
 کوردیش بی ده ریکی زمان و ئه کی خه ت زه به هه.  ناسراوه

  ت به باره یکی گرینگی سه وه دا لکدانه١٩٣١-١٩٣٠  بوو، و له ده
) language planning(ڕۆنانی  رنامه  مژووی به خولک له

نگی کپ  تی ئینتیداب ده وه م ده  کرد، به له زمانی کوردی گه
 دوو  کرته ڕۆنانی زمان ده رنامه  زانستیی زماندا، به له. کرد
و ) status planning(ی زمان  وپایه  پله ڕۆنانی رنامه به: ش به
 corpus(ی زمان  سته ره سته یان که ڕۆنانی جه رنامه به

planning .(دا بۆ ١٩٣١ و ١٩٣٠   له دا که ریزه  عه دوو کی له زه
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  ی له خنه سامی نووسی، رهندووبی  ڵ و مه یسه لیک فه مه
   یه گه و به  ئه گرت و پشانی دا که" للی غاتی محهوی ل الیحه"

قی و  ره مانعی ته((  بته کا و ده ی زمانی کوردی نزم ده وپایه پله
 ٢.))ئمین ناکا  و وعوود تهلد عه(( و ))کامولی زمانی کوردی ته

ند داخوازی  کی چه  قانوون، زه  ببته که ی الیحه وه پش ئه
  له" للی محه"ی  وشه:  ت کرد، بۆ ونه وه شی ده پشکه
ئموورانی   مه))وزیفی رتی ته شه((بگیرێ؛   هه که ردی الیحه سه
بوون ب  االمم، کورد راری عصبه  پی قه ب، به  کوردستان ده له
 گشت   زمانی خوندن له زانین؛ کوردی بکردرێ بهک کوردی نه
ی و ند تایی و ناوه ره ی سه  س رادهر  هه دستان لهزاکانی کور قه

 گشت  تی له وه  گشت کاروباری ده  زمانی بادا؛ کوردی ببته
ی  وه ر ئه  به  الببردرێ له٨ی  زاکانی کوردستاندا؛ ماده قه

وێ  ر بیانه گه  ئه ی وه زای مووس بۆ ئه  پنج قه دا به  ئیختیار ده
کتیی  کار بنن و یه  ده)"بادینان"ربی  تی کرمانجیی غه غهول(

  ٣.زمانی کوردی بشونن

                                                            

، ١٩٣٥ریوانی،  ی مه غدا، چاپخانه ، بهالی بیسود قه دو تهامین زکی بگ،   ٢
  .٦٥ و ٥٩.ل

  

- ١٩٣٠ سانی  ، له)کتی زمانی کوردی پاراستنی یه(کی  ی زه و داخوازییه ئه ٣
دا، بریتانیا  و سانه ئه  له.  بوو رانه روه  دادپهدا، داخوازییکی دوروست و١٩٣٢
کان  نه ی کورد و ئاشۆری و تورکما وه بکا، و بۆ ئه" خۆ ربه سه"ویست عراق  یه ده

خۆیی عراق و  ربه رتکی سه  شه یاند که تی عراقی راگه وه  ده نگ بن، به بده
  به" کان تییه مایه که"نیی  مافی زما  که یه وه  االمم ئه ندامی عصبه  ئه بوون به

تی عراق،  وه ستانی ده ده م کاربه به. ت بناسرێ سمییه  ره ی قانوونی به شوه
دا، له ناکاو "للی قانوونی لوغاتی محه"کردنی پشنووسی  ه  کاتی گه له
، و  کگرتوو نییه  و یه یه ی هه هجه  زمانی کوردی دوو له یان کرد که"شف که"
ت  سمییه  ره به" للی محه"ک زمانکی  ی وه وه  بیانوو بۆ ئه ردهیان ک وه ئه
  ن به ده  نه  بادیناندا رگه ی له وه  بیانوو بۆ ئه ش کردییانه ناسرێ، و دوایه نه

،  شنه و چه  ئه به. ییدا  کاروباری ئیداره کارهنانی له خوندنی کوردی و ده
 الیک و   ناکۆکيی نوان کورد له بوو بهدا و سانه  ئه کان له هجه ناکۆکيی دوو له
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  ی  و داخوازییانه خنه و ره  ئه می هیچ کام له ت وه حکوومه
  کانی له ریزه کی عه  زه  که  چوار ساڵ دوایه  و بگره داوه نه

  یانھشت کتبه  چاپکردن دا، نه ریوانی به ی مه چاپخانه
  و کتبه سانسۆرکردنی ئه. رێ  ده چته ب  چاپخانه  له که چاپکراوه

تی ئینتیداب  حکوومه: کی باشی بۆ چووبوو زه. بوو وت نه که  هه به
  ت به تایبه ی کوردی به  نزمکردنی پله یکی قانوونی به  شوه به

خا و  ده  وزه  له که رز، زمانه ندیی و به  خوندنی ناوه دان به نه رگه
 و  شیره ند و عه به کیی ماڵ و مه  زاره ئامرازی لدوانی یکاته ده

ریدا زاڵ  سه واو به بی ته ره ی زمانی عه وه  بۆ ئه، و کۆن کووچه
                                                                                                           

تی  حکوومه "  که١٩٩١ دوای  م به.  الیکی دیکه تی عراق و بریتانیا له وه ده
تی  وه  ده ئستا که.  گۆڕا و ناکۆکییه تی ئه زرا، ماهییه دامه" رمی کوردستان هه

کادیمیای زمان  ئاستوور و دادگا و   و ده رگه  و پشمه  پارلمان و کابینه کورد به
یدا دابین  که که ی خاکی کوردستانی خواروو و خه ر زۆربه  سه تی خۆی به سه ده
 زمانی   به واوی عراقدا بووه  ته بی له ره کوو عه کا، و زمانی کوردیش وه ده
 بووه،  یکی زۆر دیمۆکراتی  تا راده و دوو زمانانه ندیی نوان ئه سمی، و پوه ره

ی نوان  پانی کشه چیدی گۆڕه) سۆرانی و کورمانجی(کان  هجه  لهناکۆکيی دوو
ی کورد و   کۆمه  له یکی دیمۆکراسییه  و کشه تی عراق نییه وه لی کورد و ده گه

تک و هیچ  وه ی هیچ ده وه کان کرده هجه جیاوازیی له. تی کورددا حکوومه
و   ئه م ، به ی کورده ۆمهزاران ساڵ گوورانی ک می هه رهه  و به دوژمنک نییه

ی ناکۆکيی جۆراوجۆر   شوه دا به"مۆدرن" بارودۆخی دنیای   له جیاوازییه
تی ریژیمی دژی  سه  ژر ده  کوردستانی باشوور، له جیاوازی له. وێ که رده ده

  له. ت وه پانی ناکۆکيی نوان کورد و ده  گۆڕه دیمۆکراتی عراقدا، بوو به
 ناکۆکيی نوان  ته  بووه و جیاوازییه تی کوردیدا، ئه سه ی ده هبارودۆخی ئست

  نووسی زمانی کوردی له  چاره یکی ئاۆز به  شوه لی کورد، و به شی گه دوو به
و  دیتنی ئه نه.  وه سترتهبه نستانیش ده رمه  و هه  و ئران و سووریه تورکییه
   که یکی سیاسی ناسیۆنالیستییه پۆژه  و دوو ناکۆکییه کردنی ئه  و تکه گۆڕانه

  یه و پۆژه ئه. کا ی دابین ده که  دابانه وه ته کگرتوويی نه  بیانووی پاراستنی یه به
کيی نوان  ره ڵ ناکۆکيی ده  گه  له لی کورده کیی گه کردنی ناکۆکییکی ناوه تکه
  : ، بوانه یه کشهو  بۆ باسکی ئه. کان  ئیستیبدادییه ته وه لی کورد و ده گه

Amir Hassanpour, “The indivisibility of the nation and its linguistic 
fragments,” International Journal of the Sociology of Language, No. ٢١٧, 
pp. ٧٣-٤٩.  
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شه  ته وه یزانی ئه کی ده زه. بکی قانوونی نه نیا کبوو و  ی
تی   و سیاسه- تکی رووت بوو  سیاسه که ی قانوونه بنچینه
لی  وی گه بی و تواندنه هر تکی عه وه ک ده زراندنی عراق وه دامه

ی  و پرۆسه  له. ی که خکردنی زمانه م بایه  که کورد به
  له: گا ردوو ال ده کی بۆ هه ره ورکی سه دا، زمان ده ڕۆنانه وه ته نه

قی و  ره ته((، ئازادیی زمانی کوردی و  وه ی کوردانه روانگه
نووسی  و دابینکردنی مافی چاره ره لی کوردی به ، گه))کامولی ته

یش و  ک جه بی، وه ڕه برد؛ بۆ بریتانیا، زمانی عه خۆی ده
راق و تی ع وه زراندنی ده  پویستی دامه ره پۆلیس، ئامازکی هه

  بوو که وه ر ئه به ی عراق بوو، جا له وه ته داڕشتنی نه
ک  بی وه هڕ عه ریی زمانی کوردی و رامبه داخوازیکردنی به

تی  وه  ده ر بۆیه هه. ندرا  داده)) ازییانهخوجیاوازی(( یکی پۆژه
 مافی   به ورده ورده) ٢٠١٤ (  تا ئسته وه ه١٩٩١   له  که تورکییه

وێ ددان پدا  ، هشتا نایه کردن و نووسینی کوردی رازی بووه قسه
 ئرانیش، دوای سی و  له.  و زمانه خوندن بهرس  مافی ده بن به

ی "قانون اساسی"ی ١٥ی  ماددهپنج سان کۆماری ئیسالمی 
ی و وم  قه زمانه((بیاتی  ده  ئه  ده خۆی، که) ستوور ده(

رس بگوترن،  کاندا ده سه دره  مه  له یه  بۆیان هه))کان للییه محه
 زمانی  بته  زمانکی نه یزانی کی ده زه.  پشت گوێ خستۆته

  . ب ترسی ده  مه  داهاتوویکی پ له رده روه په

   و جموجوی له کجار ئاۆزه یکی یه  زمان دیاردهم به
ر  گه ئه.  نابین وه خۆیه وینک به تدا داسره سه  پانی ده گۆڕه
 کوردی  رز به  رابردوودا کۆسپی خوندنی به کان له ته وه ده

 و  یه تی هه سه تی کورد ده  باشوور حکوومه  له  که بوون، ئسته
 زمانی کوردی   باری خوندنی با به زانکۆ،  له وت پ بووه

، و تورکی و فارسی چون  هورهاتو سه بی چی به ره ؟ عه چۆنه
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بیی  ره  باتی عه  ئینگلیسی، له ، و چۆنه جیان خۆش کردووه
 بیست   دوای زیاتر له٤ زمانی خوندنی با؟ بته جاران، ده
 ک زمانی تی کورد، زمانی کوردی وه تی حکوومه سه ساڵ ده

وڕۆ  کرێ زانستی ئه ڕوا؟ ئاخۆ ده و چ ئاسۆیک ده ره خوندن به
 زمانی کوردی بخوندرێ؟  ی باکالۆریۆس به جه ره ی ده  راده له
 راونانی زمانی دی   کوردی به  نییه وه  ئه  و باسه ستم له به مه

   له کرێ بین ده.  وه بووبکاته ره وتوویی خۆی قه دواکه
 نوان کوردی و  کی له ره ی سهيودا ناکۆک رابردو باشووردا، له

   بوو، و ئسته)تی وه سمی و ده ک زمانی ره وه(بی  ره عه
ک زمانکی  وه(   نوان کوردی و ئینگلیسی ناکۆکییکی نوێ له

دی   به)تی زانست و کوولتوور و ئابووری سه ده  به ره هه
  تهو و  نو کوردی و زمانی ئه ها له روه کرێ، و هه ده

، و  وه تر کردۆته کانیان ئاواه  سنووره یکه  ماوه  که  دراوسیانه
دا چاالکییان   ژیانی ئابووری و کوولتووری و سیاسی ناوچه له
ر کۆسپی زمانی کوردی پتر سیاسی بوون،  گه جاران ئه.  یه هه

توان زمانی کوردی و  تی ئابووریی ئینگلیسی ده سه  ده ئسته
ر جاران  گه ئه. ربن ده یدان وه  هندیک مه هزۆر زمانی دی ل
کرد،  وی ده  زمانی کوردی نه ری به ت سه وه دیکتاتۆریی ده

زمی  نه( دیکتاتۆڕتی بازار  پلژکردنی زۆرتر بهوڕۆ ج ئه

                                                            

 ئارادا بوو،   کوردستانی باشووردا، تا کاتکی زمانکوژیی و زومی زمانیی له له ٤
رمی  تی هه  حکوومه  که ئسته. ندرا  داده وه ته ی نه) ناسنامه(ی  ک کشه  وهزمان

ریکی کاروباری ئابووری و  خۆ خه ربه  سه   تکی شوه سه ک ده کوردستان وه
ریی  وت و کونسوولگه ی چاالکیی کۆمپانی نه ، و کوردستانی باشوور جگه دیپلۆماتییه
یی  ڵ زمانی ناوچه گه ندیی کوردی له  پوه  که ، ئاشکرایه ییه وه ته ی نونه خانه و فۆکه
ندی  روبه  سه کانی زمان له  ئابوورییه نه بۆ باسی الیه. گۆڕدرێ یی ده وه ته و نونه

  : داریی نیۆلیبرالیدا بوانه رمایه سه
Alexandre Duchên and Monica Heller (eds.), Language in Late 

Capitalism: Pride and Profit. New York, Routledge, ٢٠١٢.     
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 خۆی  تی ئابووری، به سه ده.  دیدێ  وه)داری رمایه ئابووریی سه
 زمان و  ت له سه ی، ئینحیساری ده که  تکنۆلۆژییه و به
  هایه وه. ت و کوولتوور و گشت بواری ژیاندا پکدن سیاسه

  هاسانتره) تی وه ده(تی سیاسی  سه کردنی دهکانی ره ربه  به که
نگی  بروزه  زه  جا با،تی ئابووری سه نگاربوونی ده ره  به له

او مادر  رووت و هه وه یه که ک و زیندان و دادگا  چه سیاسی به
گه کۆمه"ستوور و  ت قانوون و ده نانه ، و ته ب ش "نی ده ی مه
کی  مین زه ک ئه ی رۆشنبیری کورد وه زۆربه.  وه توانن بیشارنه نه
   االمم چۆن به تی ئینگلیس و عصبه وه  ئاشکرا دیتیان ده به
 ژر  ت زمانی کوردییان خسته سه بری ده  زه کی قانوون و به چه

  .سکردی خۆیان کی دهپی دیکتاتۆڕ

ی مژووی ستانداردتی کوردیدا  وه ی لکۆینه  پرۆسه من له
روشون و   و رووداوی ب سه رچاوه  و سه گه  تووشی زۆر به

و  ئه.  وه  لکدرابوونه  تۆمارکرابوون و نه  نه  هاتم که ئاواره
تی  سه ت و بده وه کراوی بدهرکوت  بۆ زمانکی سه دۆخه

  بات له یشتنی خه م بۆ تگه  به ک کوردی ئاساییه،  وهسیاسیی
 و  وه ینه یک کۆ بکه لگه به ر کوته  هه پانی زماندا پویسته گۆڕه

- بۆ دروست یکی باشه رچاوه وتووژکردن سه.  وه ینه لکیبده
  کراوه  تۆمار نه  که  و زانیارییه شک له کردن و تۆمارکردنی به

ڵ تۆفیق  گه دا له١٩٧٦ سای  ی له وتووژهو  ئه.  ماوه یان نه
   که  زانیاریه یک له  نموونه ،وه دا بوبۆته هبیم کرد و لره وه
ر   سه ربا و له کردن ده  قسه ندی بیردا راگیرابوو، و به به  مه له

ڵ جار له  وه  بۆ هه وتووژهو  ئه. شریتی کاست تۆمار کرا
- ستتان رده  به ی له و کتبه ئه. ه ناڕکوپکی بو بۆو دا به٢٠١١
 چ وتووژکردن و چ  رچاو که  به خاته  ده و راستییه  ئه دایه

ونی   هه بته ، و ده رککی ئاسایی نییه ی ئه  که وه بوکردنه
  .باتی سیاسی و فکری خه
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ندن   له  له١٩٧٦ سای هبی ڵ تۆفیق وه گه وژی من لهوتو
ی   پۆسه م له وه کاری لکۆینه  شک بوو له چوو و به ڕوه به

و کات بۆ تزی دوکتورا   ئه ستانداردکردنی زمانی کوردی که
 س   دوای زیاتر له و شریته  ئه  که یره  سه وه ئه. ریکی بووم خه
  له.  کی باش پارزراوتا و به چۆنت فه یی نه  ئاواره یه ده

ڕ  مه که لهس  ند که  چه م دا به که ی شریتهيدا، کۆپ٩٠سانی 
یشتنی  دای تگه وه کرد یان هه یان ده وه زمانی کوردی لکۆینه

دا ١٩٩٦ یان ١٩٩٥ سای  له. مژووی کوولتووریی کورد بوون
 ری گۆڤاری رنووسه  کاک هرش، سه م دا به که ی شریتهيکۆپ

  زن و له ی دایبه وه  بۆ ئه ،چوو رده  سود ده  له  کهگزینگ
  له. گرت ری نه  سه و کاره م ئه ، به وه وی بکاتهدا ب که گۆڤاره

 بیستبووی  د، که ممه ئووف محه ماڵ ره دا، کاک که٢٠٠٨نیسانی 
  به" (دا کوردستان ناسیۆنالیسم و زمان له"مدا،  که  کتبه له

یل و   ئیمه به   وم کردووه، یکی ئه  باسی نووسراوه٥،)ئینگلیسی
،  ی بزان چم نووسیوه وه  گرتم بۆ ئهڵ گه ندی له فوون پوه له ته

من . نیی خۆی مه  و چاپه وه می لکۆینه رهه  به و ئاگادارم بکا له
مکی کاک  رهه  به یکی دیدا، له  نووسراوه م و له که  کتبه له
 له ٦. رگرتووه کم وه وانی کوردی که ڕ مژووی قه مه ماڵ له که
 وتووژ،  وان و به ی قه هو  کۆکردنه یدا، به  مه رهه و به  ئه

دا، بۆم  ندییانه و پوه له.   نرخی تۆمارکردووه زانیاریی زۆر به 
وانی  س باسی قه ر که  هه ماڵ زیاتر له  کاک که وت که رکه ده

ی  ، و زۆربه)داهاوکاریی   رۆژنامه  له بۆ ونه ( کوردی کردووه

                                                            

٥ Amir Hassanpour, Nationalism and Language in Kurdistan, ١٩١٨-
١٩٨٥. San Francisco, Mellen Research University Press, ١٩٩٢. 

 

، حزیران ٢١، العدد ٢، السنة کاروان، "  واصوات کردیة اسطوانات قدیمة" ٦
  باقة، )ابو اللو(کمال رؤوف محمد :  ی له وه ؛ چاپکردنه١٥٩-١٥٣، ص١٩٨٤

  .٧٤-٦٢. ، ص٢٠٠٦دار ئاراس للطباعة والنشر، : اربیل.  دراسات کردیة
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ی باشوور  کوردستان وانی کوردی له  قه کانی باسی وه لکۆینه
 کۆنی  ره وانی هه  قه  بوو که وه کانی ئه  پرسیاره کک له یه.  کا ده

ڵ  وه ؟ کاتکی پم کوت هه دا دروست کراوه چ ساک کوردی له
  ندر تۆمار کراوه ر سیله  سه دا له١٩٠٢ سای  گۆرانی کوردی له

لمانی  نترۆپۆلۆژیستی ئه دا، ئه و ساه له. یر بوو زۆری پ سه
، پنج گۆرانیی )١٩٢٤-١٨٥٤(یکس ریتر ڤۆن لووشان فل

م بوی   به،ندر تۆمار کردبوون ر سیله  سه ی لهيکورد
کک  یه. دا پارزرابوونلمان یکی ئه  مووزه ، و له وه کردبوونه نه
پووری  له که دساڵ ی سه  بۆنه به ٢٠٠٠ى  سا  له و گۆرانییانه له

.  من سی٧. كدا بو بۆوهی.دی. سی مۆسیقای تۆمارکراو له
ویش  ماڵ نارد، و ئه م بۆ کاک که که که و ئادرسی مووزه یه.دی

یکی  رنامه  به  لم بیست که وت و دوایه دوای که خۆی وه
  .  بوکردبۆوه ندرانه و سیله  ت به ئه باره ڤیزیۆنی سه تله

کیان  فوون باسمان کردن، یه له  ته ی به تانه و بابه  ئه له
دا وتووژم ١٩٧٦ سای   له  بۆم گاوه که. هبی بوو ق وهتۆفی
، زۆری پ خۆش  شی ماوه که  و شریته هبی کردووه ل وه گه له

  یک م بۆ نارد و دوای ماوه که من شریته. بوو گوی ل بگرێ
 بو   که  و باشه نه گمه  شتکی ده وه فوونی کرد و کوتی ئه له ته

م پمکوت خۆم   به، وه و بو بتهمن پم باش بو.  وه بکرته
که   بۆ خۆی وتووژه ویش کوتی که ئه. م ناب و کاره تی ئه رفه ده

ی  ڵ نووسراوه گه ، و له.دی.ر سی  سه یخاته زن، ده به داده
ها داوای  روه ؛ هه وه کاته ک کتب بوی ده ی دی وه گه خۆی و به

  وه کی ئه  پشه تیشی لهس به مه. ی بۆ بنووسميک منیش پشه   کرد
  ، ک له  کوێ کراوه ی و له  که که  بم وتووژه بوو که

                                                            

٧ Music! ١٠٠ Recordings. ١٠٠ Years of the Berlin Phonogramm-Archiv. 
٢٠٠٠-١٩٠٠. Edited by Artur Simon and Urlich Wegner. Mainz, Germany: 
Wergo, ٢٠٠٠. 
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، من   چ ئامرازک تۆمار کراوه ، به شدار بووه دا به  که دانیشتنه
ند  ، چه رسم خوندووه  کوێ ده  له ی و  دایک بووم، که ی له که

ی   ونه و  که ی دانیشتنه ڵ ونه گه  و شتی وا، له یه مندام هه
س   کاری که  به و شتانه  ئه یاند که من پم راگه. دا و ساه خۆم له
 باتی  کی بنووسم، له ر پم بکرێ پشه گه من ئه ن و  نایه
، چۆنتی و  که ، باسی بارودۆخی مژوویی وتووژه  وانه ئه
ڕ ستانداردکردنی زمانی کوردی،  مه  له وه ندتی لکۆینه چه
ندیی  دا، و پوه باته و خه هبی له وری وه هنگاندنی د سه هه

وڕۆی زمانی کوردی  کانی ئه  کشه کانی به مه رهه بیروڕا و به
 من ئازاد بم  نی دا که  ناقایلی رازی بوو و به به. م که ده
وێ  رچی بییه ویش خۆی هه وێ بینووسم و ئه مه رچ ده هه

ک له من که. بینووست به رهبا  سه ی که و زانیارییه م  
  ستم کرد به یویست بۆم نارد، و ده رهاتی خۆم ده سه به

نییه  مه شک له چاپه که، و فۆتۆکۆپی به کییه نووسینی پشه
دوای . یکی خۆمم بۆ نارد و ونه تعلیم طاقمک  کان وه  کۆنه
   له وه، واو بوو و خوندییه ی من ته که ی نووسراوه وه ئه

،   دڵ نییه ی منی به وه  و لکدانهکانی ڕا دیاربوو بۆچوون قسه
. کا  سانسۆر ده که کییه  پشه کرد که ی نه وه ت باسی ئه م قه به
  ٨.بوو ی تدا نه که کییه ، پشه ی بو بۆوه که  کتبه که

ست  مک ده  که  به که کییه ، پشه و سانسۆره کرا، دوای ئه ده  
تنی   ب مه هخۆ، ب ربه یکی سه ک نووسراوه ردان وه توه

تنی  هـ م م که به.  وه هــم  جیکی دی بو بکه ، له که وتووژه
  ماڵ  کاک که هـتم پکرد کـس  هه وه، خونده م که اپکراوی وتووژهـچ

                                                            

.  گرانه خنه یکی ڕه وه هبیی و خوندنه نی تۆفیق وه گمه گوتوبژکی ده ٨
راوز و  ی و په وه پوور، نووسینهن سه میر حه رگرتن و تۆمارکردنی ئه وه

ی شڤان،  سلمانی، چاپخانه. د ممه ئووف محه مال ره که) بابی اللۆ(ی  وه خوندنه
  . ڕه  الپه٤٦٠، ٢٠١١

  



 
QY

  
راوردم  کی به تنی زاره ڵ مه گه  له  که ، و دوایه رداوه ستی توه ده
ی  ، هندیک وشه کانی گۆڕیون وشه: تی  شواندوویه  زانیم که،کرد
ی ب  که ندییه ، خابه کانی تکداون ی رسته ، پکھاته لقرتاندوون هه
ی  که تنه ی دیش مه  شوه ، و به یه ه  هه روشون و پ له سه

  ی خستۆته که کییه  زاره تنه شدا مه وه ڵ ئه گه  له جا ئسته.   تکداوه
  یه وانه  له، فرۆشرێ  ده ی که ڵ کتبه گه و له. دی.ر سی سه

توان گوی  ب، یان نه ست نه رده به ی له که یه.دی. سی وه ره خونه
. راورد بکا کی به تنی چاپی و زاره ب مه تی نه رفه ل بگرێ، یان ده
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 ب   به که ی خۆم، وتووژه که کییه  وای پشه  لره جا بۆیه
مین  ی ئهدالی بسوو قه دوو تهی  ڵ نامیلکه گه ردان له ست توه ده
ردانی کاک  ستتوه  ده  له یکه ش نموونه وه ئه.   وه بته کی بو ده زه
  ):٤٤ی  ڕه الپه(که   وتووژه ماڵ له که

  

ئووف  مال ره زاندنی که دابه
  د مه محه

  

م   ئه له: ... هبی وه. ت
تیم  ی تایبه دا نیشانه نووسینانه

   کار هناوه به) نگی کوردیی ده(بۆ 
 ت  وه ره  به  له هند رچه هه
) بیی کانی عاره تیپه ( هیشتم که گه
کانی  نگه س نین بۆ نووسینی ده به

  )١. ، د٤٤. ل. (کوردیی
...  
  ڵ نامه گه له: وهبی. ت

عاریف،  تی مه زاره ی وه سمییکه ڕه
شیان )گرامرگی ئینگلیزیی(

 نووسینی   له ناردبوو که
  به. م ویی بکه یره دا په که گرامره

. ل.* (ی کردبووم استیی گیرۆدهڕ
  )٩. ، د٤٤

... ...  
داگیر : (خۆی گوتوویتی* 

م پ ڕاست و  وه و ئه) کرد بووم
  به)  گرۆده(کورد . بوو جوان نه
  .بات کار ده

  

   که کی وتووژه تنی زاره مه
  

م   له: ... هبی وه. ت 
ی  دا نیشانه نووسینانه

  نگی کوردی به تیم بۆ ده تایبه
   له نده رچه  هه  انیوهه کار نه

کانی   تیپه یشتم که  تگه وه ره به
س نین بۆ نووسینی  بی به ره عه
  .کانی کوردی نگه ده

...   
  ڵ نامه گه له: ... وهبی. ت

تی  زاره  وه یدا که که سمییه ڕه
عاریف ناردبووی،  مه

گرامرکی ئینگلیزیشیان 
م  ویی بکه یره  په ناردبوو بۆم که

مدا  که گرامره نووسینی  له
ی  ندشه  ئه م من له به

کان دابووم،  نگه نووسینی ده
 راستی   به یه ندشه و ئه ئه

  . داگیری کردبووم
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- ست نی ده ند الیه دا، چه  کورته و نموونه  ر له ئه هه
ی " هانیوه کارنه به"ی  وشه: وێ که رچاوده به  وه که ردانه توه

کجاری   یه ی به که عنای رسته و مه  " کارهناوه به " ته کردووه
  و شتی وای له" بیی ره کانی عا تیپه"و " نگی کوردیی ده"؛  گۆڕیوه

   پویستیان به و وشانه ی ئه وه  ب ئه وانه هاویشتون نوان که
  شک له و به"   که وه بۆ ئه"و " ر هه"ی  واردنک ب؛ وشه هیچ هه
و  کان دابووم، ئه نگه ووسینی دهی ن ندشه  ئه م من له به"ی  رسته
  له. ی گۆڕیوه که عنای رسته  و مه  قرتاندوون ی هه" یه ندشه ئه

ی "شت " ، بۆ ونه ی گۆڕیوه دا، فۆرمی زۆر وشه که تنه ی مه ماوه
، "کان تورکه " ته ی کردووه"کان ترکه"، "تشت " ته کردووه

"  یه  الم هه له " هت کردووه ی"  المه له"، "ک وه " ی کردۆته"کوو وه"
 بی  ئوه " ته ی کردووه" وه  بیخوننه ر ئوه گه ئه"، )٣. ، د٤٧. ل(

  ته ی کردووه"یشتم گه ئه"، )٦. ، د٤٧. ل" ( وه خۆیندنه
واوی   ته ی به ها، زۆر وشه روه هه). ١. ، د٦٠. ل" ( هیشتمه گه ده"

  ته کردووه" کانی نگه ده " ، بۆ ونه عناکانی تکداون گۆڕیون و مه
  ته ی کردووه"رتنرێ په ده"، )٨، دی ٤٥. ل" (کانی تیپه"
ی "وێ که س چاوی پیان نه که"، )١٠. ، د٤٥. ل" (ڕندرێ په رده ده"

   تورکیاوه له"، )١. ، د٥٩. ل" (وت س چاویان پ که که " کردۆته
و ) ١٩. ، د٦٠. ل" ( وه ڕامه  گه  تورکیاوه له " ته ی کردووه" وه هاتمه
 کوردی قسان بکا،  هبی ناتوان جوان به   وه  پی وایه جا که. هتد

ی  ش باش تناگا، و خراخرا قسه وه ره  خونه  ن وای داده
کان و  کشی کورت و درژ وشه  تھه بێ، به هبی ده وه

 ٩. وه کاته ی شیده وه ره ، و بۆ خونه وه کاته کانی راست ده رسته
- س  زمانکی کۆنی مردووی که  به تنکه ی مه  ده و وتووژه ئه

                                                            

   یان ده وه کاته بێ و راستی ده هبی ده ی وه  جار قسه١٧٥  وه مه النی که به ٩
  ). دیاری کراونkرفی   حه  به کشانانه و تھه ئه ( وه کاته  و شیده ستی چییه به مه
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یک و  ر وشه ی هه وه  شیکردنه ب به  ده  که ،بیستوو نووسراوه نه
  ١٠.نگ بخرێ ده راوز وه دان په  نووسینی سه به

  نگه ، و ره یه ی خۆی هه قوتانه و تھه ماڵ ئاگای له کاک که
ی وابکی زاره  مه پسه تن زمانی  ر  سه تۆتهی خس ر وبه  ره کی ب 

، ١٥١-١٥٠.  ل بوانه(سمی کوردی  بی و ره ده رکووپکی ئه
   گشت زمانکدا، له  له   که  ئاشکرایه وه ئه). ١٦٥راوزی  په

وه،  کردنه کان زۆر جار رکوپک نین و دووپاته کردندا رسته قسه
ر  گه ئه ( کردن، و پاش و پشکردن زۆره پکه کردن، تکه ه هه
 زانستی  م له به). نگنین یبسه ی زمانی نووسین هه  پوانه به

  درێ به خی زۆرتر ده زمانناسیدا، بۆ دانانی رزمان، بایه
ڵ  ڵ رزمانی نووسین تکه گه ی له که  رزمانه کیی، و زمانی زاره

  یه تت و دینامیسمی خۆی هه زمانی نووسینیش تایبه. ناکرێ
ش  وه ئه. کی قووڵ و ئاۆزن ڵ زمانی زاره گه کانی له ندییه و پوه

.  نووسین ک به  نه   زاره ک زۆرتری لدوانیان به  خه ئاشکرایه
کی سلمانی بوو، دوو  هبی خه دا، وه وتنه و چاوپکه  له ئه

                                                            

ی   زۆربه  که وه ته  هناوه تنه و مه راوزی بۆ ئه  په٢٠٥،  وانه  له بجگه ١٠
،  بۆ ونه.   نییه وه کانه ی باسه وه ه روونکردن ندی به  یان پوه پویست نییه

شت، خورماڵ یان  رته هاباد، زه ک سلمانی، مه راوزکی زۆر بۆ ناوی وه په
ی  گ و ریشه ت باسی ره نانه دا ته راوزانه و په   له ئه  که رخان کراوه رچنار ته سه
دا  که  وتووژه سکی ناوی له ر که راوز بۆ هه یاخۆ په.  ش کراوه و وشانه ئه

ڵ و ئیمامی  یسه لیک فه حموود و سمایل ئاغای سمکۆ و مه  شخ مه  له –  هاتووه
. ری سکه ر عه عفه ماڵ بابان و جه د بریفکانی وجه مه تا محه  هه لی ڕا بگره عه
یی  ڕه  الپه١٧راوزی  م په ، به که  که  نوک به عزه راوز نووسینی کورت بۆ به په

  ندیی نییه  زۆرتری پوه ویش باسی شتی وا که ، ئه)٧٧-٦٠. ل(حموود  بۆ شخ مه
یاخۆ .      یه وه شکردنه ز ره هبی، کاغه کانی وه ی بۆچوون و تبینییه وه  روونکردنه به
می  رهه  و به)J. Darmesteter(ر  ته  دارمسته دا که)١٢٠. ل (١١٩راوزی   په له

ر هاوژینی  ته دارمسته: "نووس ، دهناسن ی ده وه کوتنهرس  و ده وه لکۆینه
  خاته  چ رووناکایک ده وه ئه".  ڵ بووه گه ی تا مردن له)رۆبنسن. ف. ماری(خۆی؛ 

  تی؟  ر کوتوویه ته ڕ دارمسته  مه هبی له ی وه و دوو س رسته ر ئه سه
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   ، و ئاسیا)زیزی ژیان و من کاک عه(س موکریانی بوون  که
م باش  بهبی عراقیی بوو،  ره عه) هبی هاوژینی وه(خانم 
  .یشتین گه تکده

  ، نه که تنی وتووژه  مه قوتانانه له  خۆتھه و گشته   ئه
کانی   کۆسپ و گرفته کوو  به ،وه وتنی لکۆینه پشکه

بات بۆ ستانداردتی، بۆ  د ساڵ خه کوردی، دوای سه. خا رده ده وه
هبی،  ، تۆفیق وه که  پسپۆڕکی زمانه  که  کۆه نده وه ئه
بهت انابیندرێ بتوانستی خۆی  به  بدوێ و مه و زمانه  ئه ی
یلی خۆی   مه ر دکدا به  هه  له  که وێ ماستکی ده رببێ، و د ده

ردی   ده وه  بگوترێ ئه نگه  ره١١؟ وه بکاته" راست"ی  که کوردییه
س  رکه  و هه بووه ی پویست ستاندارد نه  راده  به  که  یه که زمانه
، یان )sociolect(، سۆسیۆلکت )idiolect( ئیدیۆلکت   توان ده
شدا  وه ڵ ئه گه له. کاربن خۆی ده) sub-dialect(ی  هجه له- بن
ر   سه  و کوردی سۆرانی هشتا له یک راسته،  تا راده وه ئه

  نده وه  ئه که  زمانه ، ئسته وه ته بووه ساخ نه) norm(نۆرمک 
زاندن و   دابه  له رب که سه ی به یه  بهو  ئه  که ناستاندارد نییه

   نه  که ویه گرفتک ئه.  دا تووشی بووه که ی وتووژه وه بوکردنه
  . تیۆری درێ نه خی پده  بایه وه متۆدی لکۆینه

                                                            

تار  بدولسه ، عه بۆ ونه. زانین نه کوردی کراب به  تاوانبار نه یه س هه م که که ١١
 تیپی  زمانی کوردی له ((  که دی تاوانبارکردووه مه سعوود محه ریف مه تاهیر شه

  تر وره ؛ تاوانکی گه))کا ریه  سه تی به  و شکاندوویه شواندووه) ی( تا تیپی  وه لفه ئه
گوناهکی ...  تی دانیشتووانی شاری کۆیه ی په ک ووشه کۆمه((کارهنانی  به
کگرتوو،  بی یه ده  جۆرێ نووسینی زمانی کوردی یا زمانی ئه ر به هرامب  به تره وره گه

ریف،  تار تاهیر شه بدولسه عه)).  ب که سیش بۆ شواندنی زمانه به ر مه  هه یهدوور نی
، ی کورد وه ته وتنخواز و دیموکراتی نه شاعیری شۆرشگ و پشکه: حاجی قادر

  .٨١، ل١٩٧٧غدا،  به
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 سای   زمانی کوردی له. کان گه ر باسی دوو به  سه وه با بمه
 ١٩١٨  ت له  تایبه  بهتانکردسی  ی رۆژنامه وه  بوبوونه  به وه١٨٩٨
   په ژوویهو م ، و ئه و ستانداردبوون رۆیشتووه ره  به والوه  ئه به
وت  نا، و پشکه رزیی و نزمیی، پچ و په نرخ، به ی به به جره  ته له

 بۆ  باته و خه کانی ئه تتییه  تایبه کک له م یه به. وت و دواکه
ستوور  ئه پشت  که یه وه دی ئهکانی زمانی کور رکردنی کشه سه چاره
ش  وه ئه.    نییه  تۆری و متۆدی زانستی و تبینی مژوویی به

  کان به  و گرفته ی ناه کشه وه ر ئه به  له یه وره کۆسپکی گه
ردی   ده ر بکرن، و به سه یكی دروست دیاری بکرن و چاره شوه

رکی نایش  سه(( و ))و که  زڕه بته و ده که((  پشینیان کوتوویانه
 –  و ناکۆکییه بۆ پشاندانی ئه. ))ستن به ی لده پرسکه
 – پراتیک  وتنی تیۆری له پاشکه وتوویی پراتیک و وه دواکه

ستی بۆ  گرۆی پشده"دا، ٢٠١٢  له.  وه وڕۆیی دنمه یکی ئه نموونه
کردنی   دژێ التینی وازکی له بانگه" پاراستنی زمانی کوردی

 نوان  له: لفوبی کوردی زمان و ئه (" وه فوبی کوردی بوکردهل ئه
  س به  که٤٧١رکرد و   ده١٢")ری زانستیدا سه شیواندن و چاره

رهادی  کاک فه. نووسینی نوی خۆیان پشتیوانیان لکرد
 زانکۆی ئووپساالی سود و  لی، مامۆستای زمانی کوردی له شاکه
ڵ رادیۆ  گه  وتووژکدا له ، له هو گرۆی ندامانی ئه  ئه کک له یه

لفوبی التینی  ڕ ئه  مه دا له٢٠١٢ سیپتامبری ١٤  ی سود له هل زایه
 ١٣:تی کوردی کوتوویه

                                                            

١٢ http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=٣٤f٤١be١ 
 

لی، و من  رهاد شاکه ڵ فه گه  له یه ه  وتووژی رادیۆ زایه شک له  به و قسانه ئه ١٣
ر  ه ستۆکھۆلم، ه ی کوردی له رپرسی کتبخانه وزاد هیرۆری، به کاک نه.  زاندووه دامبه
  : وه ته ی داوهيل کانی شاکه رچی بۆچوونه رپه دا به و وتووژه له

  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=٢٢٠٠&artikel=٥٢
٧١٤٥٥ 
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ڵ  گه  بۆ خۆگونجاندنی له لفوبیه و ئه ئه
 دروست  ، پشتر که وشی تورکیا دروست کراوه ره

   دروست کراوه و زانینه ، به ته قلییه و عه  به کراوه
زعی  ڵ وه گه  کورد بتوان خۆی بگونجن له که

ی،  که  دروست دهلفوب بۆ زمان م ئه تورکیا، به
ی، زمان ناچار  جبوور بکه تۆ ناتوانی زمان مه

  ...ڵ زمانا   گه لفوب بگونج، له ڵ ئه گه ی له بکه

نیا بۆ کوردی  ک ته  نه لفوب التینییه و ئه ئه
 بۆ کوردی خواروو، بۆ کوردی و کورمانجیش،

ک   چونکوو کۆمه،ت کار نایه رووش به سه
  ، به کراوه  دروست نه لفوبیه و ئه  له فۆنیمی تدایه

   له  که یه دا هه کوردی وت فۆنیم له  حه وه مه الی که
؛  ندراوه رفکی بۆ دانه هیچ حه] التیندا[لفوبی  ئه

وت فۆنیمی   حه تۆ ناتوانی زمانک بنووسی که
  ... ناتوانی بنووسی  لفوبیه و ئه  ب، بهواو ناته

ڵ  گه لفوبی التینی له ر تۆ بخوازی ئه گه ئه
موو  دا بگونجنی، پش حهموو زمانی کوردی هه

س  ، به  زمانی کوردی بنه شت، جارێ واز له
ڵ کرمانجیش  گه ، له ڵ کرمانجی بگونجنه گه له
  ی که سانه و که  بیگونجنن؛ ئه یانتوانیوه نه
رموو با  ن فه که لفوبی التینی ده  ئه رگری له به

   له ی نییه نگانه و ده بیگۆڕن، بۆ نایگۆڕن؟ ئه
  خته و وه رفی بۆ دابنن، ئه لفوبی التینی با حه ئه

ند   چه ش بزانه وه موو کوردیش کوردی خواره بۆ هه
ت  ، با ئیشاره لفوبیه و ئه  له  نییه نگی تدا که ده

  کراوه نگاوک نه م هیچ هه  به،دابننویش  بۆ ئه
 پم  سک که ک که م بۆ من وه به.  وه و رووه له

 بواری زمانی کوردیا   بواری زمان، له  له وایه
لفوبی التینی   ئه  نییه وه  بۆ من ئه کارم کردووه،
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لفوبی  ، ئه  باش یا باش نییه که لفوبه  ئه له سه مه
  انیشی تدا ب دیسان بهک نگه موو ده التینی حه

  . ری زمانی کوردییه ره  زه ، بهييه ن قازانجی ئمه

ی،  ست پبکه لفوبی التینی ده ر تۆ ئه گه ئه
، رابردووی  وه ب رابردووی خۆت بسیته عنی ده یه

   له وه، یته مووی دوور بخه خۆت وازلبنی، هه
  تیش ناتوان له هلی، میل که ست پده  ده وه سفره
،  یه وره رکی گه ته  خه مه ستپبکا، ئه  ده وه سفره
،  وه ی کورده وه ته ت ئاسایشی زمان و نه نیسبه به

  .لفوب گۆڕینی ئه

لفوبی التینی   ئه زیری به  خانی و جه راسته
  تۆ ناتوانی خانی به م ئه ، به وه خوننه ده
من   ئه ی ده وه ، ئه لفوبی التینی بخونوه ئه

لفوب التینی   ئه زیری به  یا جهخانی
وه راست ناکا، لی تناگا، ناتوان  خونمه ده

 جوانیی   ئیستتیکی تناگا، نه لی ت بگا، له
  گا به ری شعر تده  هونه گا نه زمان تده

کالسیک ] بی ده ئه[لفوبی التینی، تۆ ناتوانی  ئه 
  . وه  التینی بخونیه به

ی کورد  ، ناسنامه وه ته هک ن ی کورد وه ناسنامه
تی  فاکتۆری رۆژهه:  یه ک زمان س فاکتۆری هه وه

بوون، فاکتۆری موسومان بوون، فاکتۆری ئرانی 
  ، ئمه ، ئایدنتیتی کورده و س فاکتۆره ئه. بوون

  وین له که کارهنانی التینی دوورده  به  به پمان وایه
  ... ئایدنتیتی خۆی

وڕۆی زمانی کوردی  ی ئه هیچ کامیان کشه  و بۆچوونانه  ئه
ندی سیاسی و  وه رژه  بۆ به ن و بگره ست نیشان ناکه ده

 خۆ له  و باسانه  ئه هیچ کام له. تاشن  داده ئۆلۆژی کشه ئیده
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 زانستیی  لی تۆزک ئاگای له ر شاکه گه ن و ئه ی تیۆری ناده ره قه
ت  نانه ته. کردبان نهی  و قسانه بوو ئه وانه    له ئه،زمانناسی با

ر مژووی زمانی کوردی و  با، و هه  تیۆرییش نه ر ئاگای له گه ئه
و    بوو خۆی له ئه وانه  ر چاو بووبا، له ئه به زمانی دی له

  . وه بچمه  کورتی پیدا با به.  بپارزێ   و رنونییانه وه لکدانه

تینیی لفوبی ال  ئهلی، ی شاکه ی گوته وانه  پچه  به-  ک یه
. کراوه  دروست نه))وشی تورکیا ڵ ره گه گونجاندن لهبۆ خۆ((کوردی 
بی گۆڕی و کردی  ره لفوبی عه دا ئه١٩٢٨  مالیستی له ی که تورکییه

لفوبی کوردی بکرێ  ول درا ئه  حه ڵ جار که وه م هه  التینی، به به
   کوردستانی عراق بوو، کاتک که  له١٩٢٠ التینی سای  به
 )تی کوردی مینی قیرائه ه وه کتابی ئه(غدا   به عاریف له ی مه یرهدا

آتی   یه دا له١٩٢٩  ، له  ساک دوای تورکییه١٤. وه بوکرده
    سان م دوای پازده  التینی نووسی، به سۆڤت، کورمانجییان به

  ی وه کردنهش السایی کردنهو التینی ئه). ١٩٤٥( سیریلی  کردییانه
 پش  ند زمانی دیشیان له لفوبی چه  ئه بوو، چونکه  نه  یهتورکی
و ) دا١٩٢٦   تاجیکی له بۆ ونه( التینی  پاشان کرده  و له١٩٢٨
  ی که و زمانانه کردنیش له التینی١٥. سیریلی  کردییانه ش دوایه
  ت له نانه  ته ولی بۆ دراوه  حه،کارهناوه بییان ده ره لفوبی عه ئه

  ١٦.بی و عیبریشدا ره زمانی عه

                                                            
 

١٤ Muhammed Zaki Efendi wa Mirza Muhammed Bashka, Kitab i 
Awalamin i Qiraat i Kurdi. Nashir kirawatawa be wasta i Daira i Maarif i 
Baghdad, ١٩٢٠-١٣٣٦. 

 

١٥ Amir Hassanpour, Nationalism and Language in Kurdistan, ١٩٨٥-١٩١٨. 
San Francisco: Mellen Research University Press, ١٩٩٢, pp. ٧٦-٣٦٩. 

 

١٦ İlker Aytürk, “Script charisma in Hebrew and Turkish: A comparative 
framework for explaining success and failure of Romanization,” Journal of 
World History, Vol. ٢١, Issue ٢٠١٠ ,١, pp. ١٣٠-٩٧. 
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ی،  جبوور بکه تۆ ناتوانی زمان مه... ((:  لی ده  شاکه- دوو
  ش له و باسه ئه. ))لفوب بگونج ڵ ئه گه ی، له بکهزمان ناچار 
  وه  زمانناسیدا، ئه له.  وه نگاوی خواردۆته دا په ه بۆچوونی هه

لفوبی جۆراوجۆر بنووسرێ و   ئه کرێ به  زمان ده  که روونه
 )دا نووسینی چین  له بۆ ونه(لفوب   ب ئه ت به نانه هت

ی زمانی  کی بناغه زمانی زاره.  وه بنووسرێ و بخوندرته
 و  یه م زمانی نووسینیش دینامیسمی خۆی هه ، به نووسینه

بێ  رده نگ زۆر زانیاری ده ده.   نییه نه الیهک کانیان یه ندییه پوه
، )ژنتی و پیاوتی(ک جینستی ، وهوه یشارته  نووسین ده که
م،  شادیی،غه(روون  ، و دنیای ده)یی وره مندای و گه(ن  مه ته

ر نووسینی  سه  هنانه  که  زانراوه مژه  له وه  ئه١٧.)...یی تووڕه
کا، و هیچ  واو ده کی کورت و ناته ئاخافتن، زمانی زاره

و   ئه  جا بۆیه.نگ بنون ندیی ده مه وه لفوبیک ناتوان ده ئه
 یان ))لفوب بگونج ڵ ئه گه ی له زمان ناچار بکه(( –   ئیدیعایه

   زانستی زمانناسی و له  له  یه وه وتنه  دوورکه–ی  که وانه پچه

                                                            

 زمانی   که وه  ساغبۆته و بۆچوونه ر ئه سه ی بیست له ده زمانناسیی سه ١٧
ک دوو زمان   وه و دوانه  ئه ؛ ئسته ی زمانی نووسراوه  و بنچینه کییه ره کی سه زاره

رکامیان رێ و شونی خۆیان  ، و هه یه ندی قوویان هه  پوه کرێ که چاویان لده
ر  گه م جیاوازییان، و نووسینیش، ئه م وکچوونیان گرینگه و هه  و هه یه، هه

زمانی نووسین خۆی .  کا کتی ستانداردی خۆی سازده  ب، زارهبتوو ستاندارد
کانی  ندییه ک پوه ت وه سه ڵ ده گه کانی له ندییه  و پوه ییه یکی کۆمه دیارده

  وه رف ئه کی بوونی حه ره نگ و ناسه کی بوونی ده ره سه.  کی نییه زمانی زاره
ی  وه  و لکدانه و باسانه ی ئه بۆ نموونه.   زمانی نووسراو نزمه ین که ناگه

  : لفوبیی، بوانه سیستمی ئه
Peter T. Daniels, “Grammatology,” in Peter Daniels and William Bright, 

The World’s Writing Systems. New York & Oxford: Oxford University 
Press, ١٩٩٦, pp. ٢-١; Wallace Chafe, “Writing versus speaking,” 
International Encyclopedia of Linguistics. Second Edition, ٢٠٠٣, pp. ٨٦-٣٨٥; 
Bennett Rafoth and Donald Rubin (eds.), The Social Construction of 
Written Communication. Norwood, N.J.: Ablex Pub., ١٩٨٨. 
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ر   سه ڕا بینه تۆری با له.  کانی نووسین و کوتن ندییه پوه
  زمانی بۆ ونه: ی زمان ی زمان و مژوو ی رۆژانه به جره ته

دی خۆی و  نه مه وه کجار ده پووری نووسینی یه له  که چینی به
   به ی، که بییه ده  ئه ی زمانه پساوه زار ساڵ مژووی نه  پنج هه به
رف   حه کانی به نگه  ده لفوب نانووسرێ و هیچ کام له ئه

کوو  م نین، وه لفوب که ب ئه نووسینی به. ری ناکرن نونه
، )کوو هیرۆگلیفی میسری کۆن  ونه وه  به (نووسینی پیکتۆگرافی

  ک له یک وه ربینی فکرک یان ئیده  بۆ ده نیشانه(ئیدیۆگرافی 
 ١٨).ک چینی و ژاپۆنی وه( یان لۆگۆگرافی )داسۆمری و هیتی

  نووسرێ و له  ده)symbol(   ونه شدا چینی به وه ڵ ئه گه م له به
ی  وانه  پچه ، به  نییه وه نگه  ده ندی به تدا هیچ پوه رواه

رنابن، و  ی شت ده  ونه کان فکریان به بۆچوونی باو، چینییه
 زمان –  و باسه  ئه  جا بۆیه١٩.بن رده نگش ده  ده و ونانه ئه
 – زمان  ڵ گه لفوب له لفوب بگونجنی یان ئه ڵ ئه گه له

  .   زانستی زمانه  و دوور له ڕۆنانکی بج و ناپوخته کشه

لی ده  شاکه-س  :))ی التینی ده ر تۆ ئه گه ئهست  لفوب
  مه ئه...  وه ب رابردووی خۆت بسیته عنی ده  یه،ی پبکه
ی  وه ته ت ئاسایشی زمان و نه  نیسبه ، به یه وره رکی گه ته خه

ی  ره  بگۆڕدرێ، به که لفوبیه ر ئه گه  ئه  راسته وه ئه. )) وه کورده
و  یکی له  و تا راده لفوبی کۆن رانایه  ئه داهاتوو چیدی به

پوووری  له م که ، به وه پسته  ده  نووسراوه پووره له که

                                                            

١٨ Andrew Robinson, The Story of Writing: Alphabets, Hieroglyphs 
and Pictograms. New York: Thames and Hudson, ١٩٩٥.   

بۆ زانیاری .   نییه  نووسینه و شوه ی ئه وه تی پداچوونه رفه دا ده رهل ١٩
  : دا بوانه نووسینی چینی  له نگ و ونه ندی ده  پوه ت به باره سه

John DeFrancis, Visible Speech: The Diverse Oneness of Writing 
Systems. Honolulu, University of Hawaii Press, ١٩٨٩, p. xii. 
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  وه ندتیدا ناگاته  چه  له ، که نووسراوی کوردی ئسته
 هاسان   تکنۆلۆژی تازه پووری تورکی عوسمانی، به له که
دا رابردوویهو  ک له ی خه ها، زۆربه روه هه.  التینی کرێ به ده

  ٢٠.ژین  و داهاتوودا ده  ئسته ناژین، و له

زیری  من خانی یا جه  ئه ی ده وه ئه((:  لی ده  شاکه- چوار
وه راست ناکا، لی تناگا، ناتوان  خونمه لفوبی التینی ده  ئه به

  گا نه  جوانیی زمان تده  ئیستتیکی تناگا، نه لی تبگا، له
] بی ده ئه[لفوب التینی، تۆ ناتوانی  ئه   گا به ری شعر تده هونه

ی  ش جگه یه و قسه  ئه)). وه  التینی بخونیه کالسیک به
دا ی بیست ده  سه بی کالسیک و نوی کوردی له ده ئه.  رسووڕمانه سه
، و  وه ته ، و خوندراوه وه ته لفوبی جیاواز نووسراوه  س ئه به
بی  ره لفوبی عه  ئه ی به وانه نیا ئه  ته سک پی واب که

  وه ی خوندنه  دیارده  له یشتوون، نه  تیگه وه ته خوندوویانه
، و   نییه وه  ئیستیتیکه  زانستی زمانناسی، و فی به  له گا، نه تده
 ناسیۆنالیسم و  ی له رچاوه  سه که)) ئۆلۆژییکی زمانیی ئیده((  به
  له. کا  و مژوو ده وه  و خوندنه چاو له زمان، دایهرستی زپه گه ره

  یشتن له گه ردی تنه به دا، گاشه و بۆچوونه ی ئه بناغه

                                                            

 جاران   له وتوه پش که  تکنۆلۆژیی زمان زۆر وه  که لفوب ئسته گۆڕینی ئه ٢٠
ریان  وری کاریگه ت ده وه  و ده سه دره جاران چاپ و مه.  م ئاۆزتره هاسانتر، به

 التینی کردنی  ت له نانه م ته دا، به لفوبی تازه پدانی هه ره  په گا له ده
بۆ . بوو ستان هه کان، دژوه مالیسته ی که ی پرۆپاگانده وانه  پچه تورکیشدا، به

  :  بوانه ونه
  

Laurent Mignon, “The literati and the letters: A few words on the Turkish 
alphabet reform,” Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. ٢٠, Issue ٢٠١٠ ,١, pp. 
٢٤-١١; Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform: A Catastrophic 
Success. Oxford: Oxford University Press. ١٩٩٩. 
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  یشتنه گه و تنه  ئه٢١.  رف داندراوه نگ و حه کانی نوان ده ندییه پوه
ریکی چاککردنی  ی خه وانه  الی ئه ت له نانه  ته رینه، قووڵ و به

ردێ  رف ده  حه نگ له دا، ده نهیشت و تگه  ئه له .لفوب و رنووسن ئه
راوردکردنکی   بۆ به٢٢). خوارێ بوانه(نگ   ده رف له ک حه نه
، با  بی ره لفوبی التینی و عه  ئه  به وه ی نووسین و خوندنه له په به

  :ی خانیم و زین مهی  ند ده و چه  ئه  بوانینه

 : دا١٨ی  ده ستنووسکی سه  ده له -١
  عالی بکرا لبان گردون  نمن دی علما کالم موزو

  پی حی بکرا علی حریری     روح مالی جزیری    بینا ڤه
  ٢٣تا بابد بمای حیرانحه   بدا فقی طیران کیفک وه

 ١٣٦٧(کوردی -بی ره لفوبی عه  ئه  به تنکی تازه  مه له -٢
 ) ز١٩٨٨تاویی،  هه

                                                            

ی   کورمانجی و ئیستگه ڤان به ی رادیۆی ئره دا، ئیستگهی بیست ده  سه له ٢١
  ڤ به.ت. سۆرانی و کورمانجی، و تلڤیزیۆنی ماد ن بهغدا و کرماشا رادیۆی به

نستان  مه ر  هه بوو، و له ی جۆراوجۆریان هه رنامه کورمانجی و سۆرانی به
  غدا به  به ، له وه یانخونده نووسی و ده لفوبی سیریلی ده  ئه کانیان به واه هه
یایاندا   خه  به کان ی گوگره م زۆربه به.  التینی ڤ به.ت. ماد بی، و له ره لفوبی عه ئه
رف بۆ  حه.  ستاوه کیی رادیۆ دا راوه  پشت زمانی زاره لفوبیک له  چ ئه هات که ده نه

 ناو  خاته نگ ده  ده  که کییه  زمانی زاره وه ، ئه  وه داته نگ ده  ده  نه نگه  ده خۆی نه
  .راردانان و بیاردان  قه ویش به  ئه،رف حه

  

 زمانی کوردی و زۆر  ندێ تیپ، له هه((: نووس کادیمیای کوردی ده ، ئه بۆ ونه ٢٢
ک و   یه  ونه که  و جاروباریش دوو تیپ ده یه نگک زۆرتریان هه  ده زمانی تریشدا، له

 نوان   له نگکی شاردراوه  ده ناویش نیمچه تیی جیاواز پک دنن، ناوبه نگکی تایبه ده
کی تری،  یه وۆچکه ههکادیمیای کوردی،   ئه))...خات رده کانی دوو تیپدا خۆی ده نگه ده
  : له ،مان که  ڕنووسی زمانه وڕاسته ره به

kurdishacademy.org/%٣Fq%٣Dnode/٤٠٠. 
  

رودنکو، . ب. تیکستا کریتیک، ترجما و پیشنجر م. مم و زیناحمد خانی،  ٢٣
وهالتی، تیکست، مسکوا، آکادمیا علمی یا تفاقا شوری، اثارید ادبی اید ملتید ر

. ، ر١٩٦٢، اینستیتوی ملتید آسیا، نشرخانا ادبیتا روهالتی، ١٣زنجیرا بچوک، 
٣٦- ٣٥.  
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  ردوون وزوون   عالی بکرا ل بان گه الم مه ما که له من دێ عه
  ریری لی حه ی بکرا عه  پ حه  الی جزیری روح مه بیناما ڤه

د بمایی  به تتا ب ئه  حه  یران قیھ ته  بدا فه ک وه یفه که
  ٢٤.یران حه

  

 ):٢٠١٢(کوردی -لفوبی التینی  ئه  به تنکی تازه  مه  له - ٣

Min dê ‘elema kelamê mewzûn 
‘Ali bikira li banê gerdûn 
Bînave ruha Melê Cizîrî 
Pê hey bikira ‘Elyê Herîrî 
Keyfek we bida Feqîhê Teyra 
Hetta bi ebed bimaye heyran٢٥   

  
  

 باشتر و  که  التینییه تنه  مه توان ئینکاری بکا که ک ده
   له ؟ بجگه ربیوه کانی ده  فۆنیمه که  کالسیکه تنه  مه واوتر له ته
بی  ره لفوبی عه  ئه کوردی باکوور کهی  وه ره ، بۆ خونه وه ئه

یشتووه،  بی پگه ره عه- ی دژی  پرۆپاگانده  و به بووه فرنه
.  که بییه ره  عه تنه  تا مه  زۆرتر کوردییه که  التینییه تنه مه
- بی ره لفوبی عه  ئه  به٢تنی  مه.  یه وان بگانه بی بۆ ئه ره عه

- ینی الت  که٣تنی  ک مه  و، وه وه ته وڕۆ نووسراوه کوردی ئه
ت  نانه بێ، و ته رده کان باشتر و زۆرتر ده  فۆنیمه کوردییه،

  وه  نوسیوته ی که سه و که ئۆلۆژی ئه بۆچوونی سیاسی و ئیده
   به ی که نگه و ده ، ئه که  التینییه تنه  مه بۆ ونه: کا ئاشکرا ده

  به  کراوه  که Ĥerîrîکوو  وه(/  ه / کاته نووسرێ ده ده> ح<

                                                            

:  رویز جھانی، ارومیه ر په که ر و شرۆڤه ژینه ڤه. م و زین مهدێ خانی،  حمه ئه ٢٤
  .٣٦- ٣٥. ، ر١٣٦٧با کوردی،  ده نگ و ئه رهه شانن فه ندا وه ناوه

  

٢٥ Ehmedê Xanî, Mem û Zîn. Şirove û Kurdiya Îro: Jan Dost, Istanbul, 
Avesta, ٢٠١٠, r. ١٤٤. 
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Herîrî(وه وه ه، ئوه م وکورتی التینییه  که ندی به ش هیچ پ  
> ح <  پی وایه  که می بۆچوونی ناسیۆنالیستییه رهه  و به نییه
پاک " زمانی کوردی  ب له ، و ده " گوه"بی  ره ، وعه بییه ره عه

  بۆ ونه( ٢٦نووسراوه> ĥ < تا ئستا به> ح<نا  ، ده" وه بکرته
 جیاوازیی دیش ٢٧. )١٩٦٠ سای سیروو-نگا کوردی رهه فه  له
 التینی  ندی به  پوه  که یه  هه٣ و ٢ی  تنی تازه  نوان دوو مه له

بن،  ریده لفوب ده دوو ئهر  و هه  نییه وه بوونهبی ره بوون و عه
   زۆرتر له که التینییه(لفوبی فۆنیمین  ردووکیان ئه  هه چونکه

م  به" لی عه"نووس   ده٢تنی   مه ، بۆ ونه) که بییههر عه
و  ر ئه  سه وه ڕته گه  زۆرتر ده وه  ئه٢٨. Elyê‘نووس  ده٣تنی  مه
م  هه(لفوبی فۆنیمیی  ر ئه  سه ی خستۆته که تنه ی مه سه که

 چ نۆرمکی  ی که وه ، و ئه)کوردی- بی ره م عه التین و هه
)norm(کورمانجی ده   نکارد)ش وه چونکهک   کورمانج

ها  روه ، و هه)وه بۆته ر نۆرمک ساغ نه  سه سۆرانی له
 چۆن   شیعرییه تنه و مه  ئه  که یه  هه  وه وه  ندی به ئه پوه
   .گا  و چۆنی تده وه خونته ده

و ) کان فۆنیمه(نگ  ندیی ده پی زانستی زمانناسی، پوه به
   له/دار/ی   وشه بۆ ونه.  رار و بیار داڕشتراوه  قه رف به حه

 کھات دهسحه  و به وهونگ پ و  ئه. نووسرێ رفیش ده  س

                                                            

نگ یان  و ده<>  نوان  رف یان گرافیم له سم و دابی فۆنۆلۆژی، حه  ره به ٢٦
  .داوم//  نوان  فۆنیم له

  

٢٧ Q. Kurdo, Ferhenga Kurdî-Rûsî. Moskva: Akadêmîya Zanistîyê ya 
Sovêtîstanê, Înstîtûta Rohîlatnasîyê, Neşirxana Dewletê ya Ferhengêd 
Zimanê Miletêd Dereve û yê Sovêtîstanê, ١٩٦٠. 

 

   له٣٩ و ٣٨راوزی   په لۆفۆن بوانه  باسکی فۆنیم و ئه بۆ کورته ٢٨
کی  ره نگی سه ده(ر فۆنیمک   بۆ هه  که لفوبیکه ئه" لفوبی فۆنیمی ئه. "کیدا پشه
      .ب هه) افیمکیگر(رفک  حه) زمان



 
SU

یکی دی  ر نیشانه  هه کرێ به  ده  نووسراوه>د <  به ی که نگه ده
> d < به دا التینی  له و> д <  سیریلی دا به له(بنووسرێ 

 هیچ   که دا نییه>д< یا >د< شکی  هیچ شتک له). نووسرێ ده
وی دی   و ئه نگه یان دهک یه: ب ه ه وه که نگه  ده ی بهندییک پوه
ر   سه کرێ له یان ده(ز کشراوه  ی کاغه ڕه ر الپه  سه  له  که نگه ره
ر شکیکی   هه  به نگه و ده کرا ئه ده.  ) ندرێ قه رد و شتی دی هه به

ی   پرۆسه  رابردوویکی کۆن له م له دی بنووسرێ، به
   رفه و حه  ئه  که اندراوهبیدا، وا د ره لفوبی عه یدابوونی ئه په

هچ .  کوو کوردییه ربیشدا زۆر وه  عه  له نگک ب که ری ده نونه
   دا نییه>د<ی  تی نیشانه  سروشت، ذات، یان فیتره شتک له

و  ت له نانه  ته جا بۆیه.  نگه و ده ری ئه  نونه  بیکا به که
 ٤٠ی  هنزیک(کاردنن  بیش ده ره لفوبی عه  ئه ی که زمانانه
  ک ناگوترێ، له ک یه واو وه  ته نگه و ده ی ئه وه ر ئه به  ، له)زمان
  که ی فۆنۆلۆژیی زمانه  پی پکھاته  به که رفه ر زمانکدا حه هه
 نووسینی  ست به ده  کاتکی   که ش روونه وه ئه.  وه خوننه ده

  ر چاک بوون، کارامه به بی له ره لفوبی عه کوردی کرا، ئه
  یه وانه له. بژردرا نه ن، جوان بوون، یان کوردی بوون ههبوو
بی  ره لفووبی عه  ئه تنی نووسراوی کوردی به ڵ مه وه هه
ره  ستنووسی هه تنکی ده مه. نی بووب رمه  هه بووب و به نه

 و ئینجیلی ١٥ی  ده تاکانی سه ره  سه وه ڕته گه کۆنی کوردی ده 
نی نووسراون  رمه لفوبی هه  ئه بهکۆنی کوردی  ره چاپکراوی هه

 کوردتی و  ندییکی به بی پوه ره لفوبی عه  ئه٢٩ ).١٨٥٧سای (

                                                            

ی ئینجیلی   ته و نۆ ئایه  کوردی چاپکراو ئه تنی ئینجیلی ڵ مه وه  هه نگه ره ٢٩
   زمانی جۆراوجۆر چاپکراوه ی ئینجیل به ک نموونه دا وه١٨٥١   له ننا ب که یووحه

  : بوانه). بی ره لفوبی عه  ئه  کورمانجی، به به ستنووسکه  ی ده ونه(
  

Samuel Bagster and Sons, The Bible of Every Land: A History of the 
Sacred Scriptures in Every Language and Dialect into Which 
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تای موسومان  ره  سه  له بوو، چونکه  نه وه زمانی کوردییه
 کوردی پی  ی زایینی به ی پازده ده تا سه  هه وه بوونی کورده

نی و  مهر  کوردستان زمانی هه و کات، له ئه. نووسرا ده نه
و   ئه شدا به وه ڵ ئه گه بوو، و له لفوبی خۆیان هه سوریانی ئه

واری  ی خونده ، زۆربه تنی کوردی نووسراون  مه لفوبیانه ئه
گ و تاجر  به ره ق و ده ال و فه  توژکی بچووکی مه کورد، که

بی و فارسی بوو،  ره یان عه وه بوون، زمانی نووسین و خویندنه
 ١٥ی  ده  سه تنی شیعریی، له  دانانی مه ، به وون که ب وانه و ئه
ر  به م له به.  زمانکی نووسراو  کوردییان کرده و الوه  ئه به
نی، سوریانی، سیریلی، و التینیش  رمه  هه ی کوردی به وه ئه

.  نین  هیچکامیان بگانه لفوبیانه  ئه و ، ئه نووسراوه
پووری زمان و  له  که شک له لفوبی کوردی به ی ئه زینه کۆلکه

پووری  له ی که وه کرێ بین ئه ده.   لی کورده کوولتوریی گه
نی و سوریانی و التینی و  رمه لفوبی هه  ئه نووسینی کوردی به

  که پوور و مژووی زمانه له  که  دابن خۆی له  بگانه سیریلی به
   ٣٠. یه بگانه

                                                                                                           

Translations Have Been made. London, Samuel Bagster and Sons, ١٨٥١, 
p. ٢٩.  

http://books.scholarsportal.info/viewdoc.html?id=٤٤٠٣٧  
 

 کۆنی کوردی ئی  ره تنکی هه ن، مه ده کان پشانی ده رچاوه  سه ی که نده وه ئه 
نی  رمه لفوبی هه  ئه ، به یک زیاتر نییه  رسته ، که١٥ی  ده ی سه وه ی هه نیوه

  : بوانه.  نووسراوه
D. N. MacKenzie, “The language of the Medians,” Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies, Vol. ٢٢, No. ١٩٥٩ ,٢, pp. ٣٥٥-٣٥٤. 
ی   پشتر بوو، و نووسراوه بی له ره  عه بی، له ده ک زمانکی ئه سوریانی، وه ٣٠

یست، ی ب ده تا سه.  باسی مژووی کوردستان و زمانی کوردی  له سوریانی په
ی  ده  سه م له ، به ندرابوو بی یان فارسی یان کوردی دانه ره  عه رزمانی کوردی به

بۆ باسی .  کراوه  و هشتا چاپ نه  سوریانی نووسرا دا رزمانکی کوردی به نۆزده
   : ، بوانه دا نووسراوه١٨٨٨    زمانی سوریانی، که له رزمانی کورمانجی به
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  رف به نگ و حه وان دهندیی ن ی پوه وه باتی ئه لی له شاکه
 ٣١.ندییکی سروشتیی و فیتری  پوه یکاته رار و بیار دابن، ده قه
ی  بی توکی ناسنامه ره کانی زمانی عه رفه  حه و پیوایه ئه
و   ئه ی کوردن، و وه ته بی کوردی و نه ده زمان و ئه) ئایدنتیتی(

 توکی  یا لهن توان ته ده)  وه ته ب، نه ده زمان، ئه ( ش کاکه
ستی پ بکردرێ، و چژی  بکا، وهه بیدا هه ره رفی عه حه
   که یه وه ر ئه  به ش له ندییه و پوه داتاشینی ئه. ربگیردرێ لوه

  کاته ی کورد ده وه ته ی زمان و نووسین و نه ناسنامه
لفوبی   ئه ، و پیوایه"تی ئیسالمه"و " ئرانتی"، "تتی رۆژهه"
  . یه ته و حیکایه ی ئه سته ره ستنی که به چرشی ههبی  ره عه

 و فکر و شارستانتی  ی ناسنامه وه رنانه نگه له(  و بۆچوونه ئه
هندک .   یه ی هه رستانه زپه گه یکی ره  پشینه)لفوبدا  ئه له

کانی نووسین   جۆراوجۆره  فۆرمه  که ئورووپایی پیاین وابووه

                                                                                                           

Amir Harrak, Catalogue of Syriac and Garshuni Manuscripts: 
Manuscripts owned by the Iraqi Department of Antiquities and Heritage. 
Leuven: Peeters, ٢٠١١, pp. xxiv-xxv, xxvii-xxviii, xxix, ٣٤-٢٨. 

کوو  وه(لفوبی سوریانی   ئه تنی کوردی به ند مه  چه ت به باره بۆ زانیاری سه
  ستنووسه ڕ ده مه ماڵ له  کتبی فواد که بوانه)  کوردی و سوریانیی نامه وشه

  :لمان کانی ئه کانی کتبخانه کوردییه
  

Kemal Fuad, Kurdische Handschriften, Wiesbaden, Franz Steiner 
Verlag GMBH, ١٩٧٠, s. ١٢٥-١٢١, Tafel VIII. 

  : لفوبی سوریانی، بوانه ه ئ یکی کورمانجی به  الوژه ت به باره بۆ زانیاری سه
Philip G. Kreyenbroek, “The lawîj of Môr Basîliôs Shim’ûn: A Kurdish 

Christian text in Syriac script,” The Journal of Kurdish Studies, Vol. ١, 
١٩٩٥, pp. ٥٣-٢٩. 

 

٣١ Henry Rogers, Writing Systems: A Linguistic Approach. Malden, 
MA: Blackwell, ٢٠٠٥; Peter T. Daniels, “Writing systems,” in Mark Aronoff 
and Janice Rees-Miller (eds.), The Handbook of Linguistics. Oxford, 
Blackwell Publishers, ٢٠٠١, pp. ٨٠-٤٣; Florian Coulmas, Writing Systems: 
An Introduction to their Linguistic Analysis. Cambridge, Cambridge 
University Press, ٢٠٠٣. 
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ت  ی شارستانییه نگاندنی راده سه ی هه ه پوان کرێ بکردرن به ده
، هندیک ئورووپایی  بۆ ونه. وتنی بیر و فکر ندتی پشکه یان چه
 ٣٢؛ ))لفووبیان نییه  ئه چونکه((   داناوه)حشی وه(  کانیان به چینییه

 جیاواز  ، پیان وا بووه لفووب نییه  ئه  نووسینییان به یان چونکه
وان زانستی  ک ئه وه و ناتوانن وه نه هک  ئورووپاییان فکرده له

   که و بۆچوونه ر ئه هه. ب جریدییان هه تیۆریی یان فکری ته
  ن، پی وایه داده" ری حشیگه وه"ی   پوانه نووسینی چینی به

لفووبی  رگرتنی ئه خۆیان دوای وه" نبووغی " کان به یوونانییه
، consonantکان   کانسننته(کان  بزونه  نه نیقی، کهيف
کجار  کا، کارکی یه ری ده  نونه)کان نگه کان، یان بده بزونه نه

ی  وه  زیاد کرد بۆ ئه لفوبیه و ئه  ئه رفیان له حه: گرینگیان کرد
و   ئه ن، و به ری بکه  نونه) کان نگداره  ڤاول، دهvowel(کان  بزونه

رکرد، و  سه کییان چاره نووسینی زمانی زاره ی هنانه  کشه شنه چه
م   هه و بۆچوونانه  ئه٣٣.داهنا" فۆنیمیکیان] نووسینی[سی  ئه"
ی نووسینی چینی  به جره ڵ ته گه م له ن و هه رستانه زپه گه ره

لفووبییه   نائه  نووسینه و شوه  ئه ر به کان هه چینییه.  وه نه نایه
هزیان پکھنا،   ئاۆز و به ره نیزامکی فیۆدای هه

یکی کورت  چنی، بۆ ماوه یان هه وره تکی گه ورییهئیمپرات
 تا ١٩٤٩  له(ڕخست  وتووی سۆسیالیستییان وه زمکی پشکه نه

دارییان  رمایه  نیزامکی سه ووه  ئه  به١٩٧٦  ، و له)١٩٧٦
دا   وه م هنانه رهه  بواری تکنۆلۆژی و به  له  که زراندووه دامه
  .خا دواده داری وه رمایه  سهمریکای  ئورووپا و ئه ریکه خه

                                                            

٣٢ Roy Harris, Rethinking Writing. London, The Athlone Press, ٢٠٠٠, 
pp, [١]-٢. 

 

٣٣ Roy Harris, “How does writing reconstruct thought?,” Language 
and Communication, ١٩٨٩, Vol. ٩, No. ٣-٢, p. ١٠٠; E. A. Havelock, The 
Literate Revolution in Greek and its Cultural Consequences. Princeton, 
N.J., Princeton University Press, p. ٢.  
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نیا  ک ته نه((  لی، ی شاکه  قسه لفوبی التینیی، به  ئه- پنج
ت، چونکوو  کار نایه به... کورمانجیش... بۆ کوردی خواروو، بۆ

 الی  ، به کراوه  دروست نه لفوبیه و ئه  له ک فۆنیمی تدایه کۆمه
؛ تۆ ناتوانی  ندراوه رفکی بۆ دانه هیچ حه... وت فۆنیم  حه وه مه که

ش  وه ئه. ))واو ب وت فۆنیمی ناته  حه زمانک بنووسی که
کرێ زمانک زیاتر   ده  که  زۆر روونه وه ئه.  یه ه واو هه یکی ته قسه
کار  ی به که لفوبیه م ئه ب، به نووسراوی هه وت فۆنیمی نه  حه له
ی فۆنیمییان  کان ئه ی زمانه زۆربه. برف یا گرافیم  ک حه یه(لفوب

graphemeک  بۆ ههکی زۆر ناسراوی  نموونه٣٤.   نییه)ر فۆنیمی
 و  یه  فۆنیمی هه٤٤   که گرافیم، زمانی ئینگلیسییه/بایی فۆنیم ناته
 ١٨وا ب ئینگلیسی   که٣٥). ستانداردی ئینگلیستاندا له(رف   حه٢٦
نگک   ده یه  واهه،رف بوونی حهم ڕای که ره م سه ، به مه رفی که حه

                                                            

  ی نووسینه  چکۆله ره واحیدکی هه)  داندراوه" فۆنیم"ی   پوانه به(گرافیم  ٣٤
ر  به دوو گرافیمن له> پ<و > ب < عنایی پکدنی، بۆ ونه  جیاوازیی مه که
و  ئه. عنایی پکدنن  دا جیاوازیی مهپسک و بسکجووتی - مینه  که ی له وه ئه

و   جیاوازبوونی ئه  به دایه> پ<و > ب < نیا جیاوازییان له  ته  که  وشه جووته
> پ<و > ب<.  خوندرنه بیندرن و ده ی جیاواز ده ک دوو وشه  وه دوو گرافیمه

و > ج<کوو   وه گرافیمی دیکه.  کان دایه  نوختهی  ژماره نیا له ش جیاوازییان ته
و " ئلۆگراف"، "گرافیم. " ک دایه  نوخته ی دانانی تاقه  جگه جیاوازییان له> خ<

مای  کار دن و بنه دا ده )graphemics( زانستی گرافیمناسی  مکی دی له زۆر چه
ی  وه لکدانه و  وه  لکۆینه ئسته.  لفوبیان داڕشتووه تۆری نووسین و ئه

 پی تۆری و متۆدی زمانناسی  یکی زانستی و به  روانگه لفوب و نووسین له ئه
  :  بوانه بۆ ونه. کرێ ده

  

Gerhard Augst (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography. 
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  :دا نگه رهه و فه  ئه کانی ئینگلیسی له  تابۆی فۆنیمه ، بوانه بۆ نموونه ٣٥
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 k   زۆرتر به ی که نگه و ده  ئه بۆ ونه. نووسرێ رف ده ند حه  چه به
accme, atc ,: نووسرێ ی دی ده  شوه١٣ به  ری کراوه نونه

, raffitogs, itcubis, ercqula, ckba, emistrych, iocchPino
etqubou, atq, lkwa, okke, ankh.ک له  به وه  ئه٣٦ش  

رف یان ناکۆکیی کوتن  نگ و حه بایی ده  ناته  که هدینامیسمی زمان
- م نادا که کا، و رگه ر ده سه ی جۆراوجۆر چاره  شوه و نووسین به
  ت به باره  سه ی که رینه  به و زانسته  ئه له. کی بخا رف په بوونی حه

بی و عیبری و  ره لفوبی عه ، ئه دایهست ر ده به لفوب له  ئه
) consonant alphabets" (بزونی لفوبی نه ئه"ک  سوریانی وه

  لفووبیانه و ئه کانی ئه رفه حه. نناسراو" د بجه ئه"لفوبی  یان ئه
  کان داندراون و جاروبار هندیک له بزونه  نه بۆ فۆنیمه

دا، پش چاککردنی  کوردی  له٣٧.کرن ری ده کانیش نونه بزونه
، >ێ< نووسینی   به  ئسته ی که و فۆنیمانه ی، ئه که لفوبیه ئه
> و<، ")نگوین هه "ک وه/ ü/(> وی<، ")گوز "ک وه/ ö(/> وێ<
/)u /ن دیاری ده> ڵ<، و >ڕ< ،>وو<، ")کورد"ک  وهر   هه،کر
بیاتی کالسیکی  ده نووسران و ئه ده> ل<، و >ر<، >ی<، >و < به

  و گۆڤاری کوردیشی پ ڵ رۆژنامه وه ت هه نانه پ ئافراندرا و ته
لفوبی   ئه  بگوترێ له  که یره واو سه  شتکی ته وه ئه. چاپ کرا

س  ندراوه، و که وت فۆنیم دانه رف بۆ حه التینیی کوردیدا حه
دایبن ی التینیی   ئه م له هه  یه وه ی ئه که راستییه.  ناتوانلفوب
  و فۆنیمانه رف بۆ ئه دا، حه سیریلیکی کوردی م له کوردی و هه

  لفوبی کورمانجی به ی ئه  خشته  بواننه بۆ ونه(  داندراوه
نگی کۆن و  رهه ند فه  چه بی و سیریلی و التینی له ره لفوب عه ئه

                                                            

٣٦ http://en.wikipedia.org/wiki/Allography 
 

٣٧ http://www.omniglot.com/writing/alphabetic.htm 
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   نووسینی کوردی به  له  که یه ت فۆنیمک هه نانه  و ته٣٨،)نودا
  م له به) >i <و> ь< ( رفی بۆ دیاریکراوه التینی و سیریلیدا حه

ر  گه ها ئه روه هه.   ندراوه رفی بۆ دانه یدا حهب ره لفوبی عه ئه
ندراب، سووک و هاسان  رفی بۆ دانه  حه ب که هه فۆنیمک

 گرافیمکی  یکی دیکه  یان نیشانه  زیادکردنی نوخته کرێ به ده
)grapheme(سته. رخان بکرێ  بۆ تهزار زمان  ی هه  نزیکه ئ
یان   و نیشانه  نوخته انهو زمان کاردنن، و ئه لفوبی التینی ده ئه
رفی  ک دوو حه ، و جاروبار یه کان داناوه رفه ر گشت حه  سه له

  . رگرتووه یان وه لفوبی دیکه  ئه  یان له یان داتاشیوه تازه

  وه  خوندنه  پی وایه  که یه وه  ئه و بۆچوونه یکی دی ئه ه هه
،  یه هه )phonemic alphabet(لفوبی فۆنیمی   ئه پویستی به

  وه ئه. ب رفکی هه ر فۆنیمک حه  بۆ هه لفوبییك که عنی ئه یه
  لفوبی وایان نییه، کانی دنیا ئه ی زمانه  زۆربه  چونکه، یه ه هه
ک ئینگلیسی  ، وه وتوون بیات و زانستی پشکه ده نی ئه م خاوه به

،  یه لفوبی فۆنیمییان هه  ئه ی که و زمانانه یی، و ئه رانسه و فه
یی  رانسه  تۆزی زمانی ئینگلیسی و فه یانتوانییوه ک تورکی، نه وه

  ت به باره ر بۆچوون سه  سه وه ڕته گه یکی دی ده ه هه. بشکنن
پانکی زانست و   گۆڕه ش بۆته وه  خوندنه ئسته.  وه خوندنه
کانی  نه  گشت الیه ت به باره کرێ سه یکی زۆر ده وه لکۆینه
ب و   ده وه  خوندنه سکی فره  که وه ته ، و روون بووه وه خوندنه

  جزیه رف ته  حه کان به دا، وشه وه  کاتی خوندنه پی ڕادێ، له

                                                            

٣٨ Michael Chyet, Kurdish-English Dictionary/Ferhenga Kurmancî-
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Taufiq Wahby and C.J. Edmonds, A Kurdish-English Dictionary. 
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کۆڕی : مۆسکۆ. )سۆرانی (ڕووسی- نگی کوردی رهه فه. یوسف. کوردۆ، و ز. ق
ناسی، ت ت، ئامۆژگای ڕۆژهه کتی کۆمارانی سۆشیالیستی سۆڤیه زانیاری یه

  .١٦. ، ل١٩٨٣، "زمانی رووسی"نی  مه زگای چاپه ده
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ک گردک، یان شکک، یان تیکاییک چاوی  ناکا، و زۆرتر وه
نگ ب یان  ده ی به وه  جا چ خوندنه،وه یخونته کا و ده لده
کان  شه  و وه ره دا، خونه)) خرایی ی به وه دنهخون((  له.  نگ بده
رف   حه رف به ، و حه)) وه  یخوته  چاو ده به((یک  ک ونه وه
  .ر زاری خۆی ناخا سه وه

شواندنی ((:   ڕاشکاوی ده دا به  جیکی دیکه لی له شاکه
کانی  جاڕه  گاته ره  هه نه  الیه  له ککه کانیش یه نگ و فۆنیمه ده
ک بۆ  یه دا هیچ نیشانه لفوبیه و ئه له. لفوبی التینی ئه
و   ئه به.  ندراوه دانه) ء،ح، ع، غ، ڵ، ڕ، وێ(کانی  نگه ده

 دیسان باش ٣٩))...بین ره نگی عه ندکیان ده  هه  که وه بیانووه
   مژه لفوبی التینیدا، له  ئه  له  که وه مه بیربخه  وه وه ب ئه  ده
/ وێ/و / ڕ/، /ڵ/، /غ/، /ع/، /ح/بۆ   رف و نیشانه حه

رف دابندرێ  حه/ ء/ بۆ   که م پویست نییه  به٤٠، داندراوه
   به تای وشه ره  سه کانی واوی بزونه کردندا ته  قسه  له چونکه

  بته رفی بۆ دابنن ده ر بتوو حه گه  و ئه٤١ن که ست پده ده/ ء/
                                                            

کۆمپانیای چاپ و . با ونی شنه لوول، خه رده زمانی گهلی،  رهاد شاکه فه ٣٩
  .١٩٠. ، ل٢٠٠٨ر،  خشی نووسه په

  

  (دا پشنیاری کرد ١٩٥٧  ز له به مال نه ی جه لفوبیه  ئهو ، ئه بۆ ونه ٤٠
ی تدابوو  رفانه و حه ئه) عارف ی مه غدا، چاپخانه ،بهالتینی  نووسینی کوردی به

غدا،  به. کدا یه ده ه  سه رنوسی کۆردی لهج،  ره  حامید فه ها بوانه ر وه هه(
  ).٣٢-٣١. ، ل١٩٧٦ی کۆڕی زانیاری کورد،  چاپخانه

   

تای  ره  یان سه تای وشه ره  سه وته ر ڤاولک بکه هه: ((نووس ماڵ فوئاد ده که ٤١
  ی له نگه و ده وت، ئه که پشی ئه) glottal stop(ستاو  وه- رویی نگکی گه  ده وه بگه
   و بگه تای وشه ره  پش ڤاولی سه مزه نووسینی هه)...  الھمزه(ن  ی ئهدا پبی ره عه
ی  نگکی ببه  ده مزه  هه بینین که  ئه م جۆره به...  پویست نازانرت التینی به تیپی  به

رویی  نگکی گه ست پ بکات ده  ڤاول ده ک به یه ر وشه هه...  یهزمانی کوردی نی
 زمانی کوردی،   به یهتی نی ش تایبه مه ئه.  پش وته که ی ئه) glottal stop(ستاو  وه
سلمانی، . کانی زمانی کوردی فۆنیمهماڵ فوئاد،  که...))  روایه ا ههدمو زمانک  هه له

  .١٧ و ١٢- ١١. ، ل٢٠٠٠می  کانونی دووه
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کا   قورستر ده ، و نووسین)redundancy(  وه کردنه دووپاته
رکرێ   ده دا، که ی وشه وه  هه له/ ڕ/کوو نووسینی فۆنیمی  وه(
یک  کیدا گشت وشه  زمانی زاره  له بنووسرێ، چونکه >ر<  به
لفوبی التینی  ، ئه وانه  له بجگه). کا ستپده ده/ ڕ / به

لی خۆی  ک شاکه ر وه  هه٤٢.کان بشون نگه ناتوان ده 
لفوبی   ئه له> غ<، و >ع<، >ح<نی نووسیوتی، فدا

تی ناسیۆنالیستی و  می سیاسه رهه کوردیدا به- التینی
و  بی نین، ئه ره لفوبی عه  دژی ئه ی که وانه ئه.  رستییه زپه گه ره
نگی  رهه ، فه بۆ ونه ( کارهناوه  التینیدا ده یان له رفانه حه
و  هئ). نات کوردۆ ئدمۆندز، مایکل شایت، قه- هبی وه
لی  ت شاکه نانه ، ته  باشووردا توندوتیژه  له رستییه زپه گه ره
تی و ئرانتی و   ئیسالمه کاته ی کورد ده "ناسنامه " که

و   ئه ، خۆی له)لفوبدا  ئه له(بتی  ره تتی وعه رۆژهه
ی   جیاتی وشه ، له  و، بۆ ونه دا نوقم بووه  ته سیاسه

 کوردیدا خۆمای   و له رگیراوه وهبی  ره  عه  له ، که"نتیق مه"
. ؛ ل٢٢، دی ١٣٥. ل(کاردن  ده" لۆگیک"ی   وشه ،  بووه
، )ی دی ، و جگه٢٩. ، د٢٧٢. ؛ ل٣٠. ، د٢٢٢. ؛ ل١٢. ، د٢٠٩

  ، له)٣- ٢، د ٨٩. ل(" گریک"  ده" یوونانی"باتی  یان له
وێ،  که  ده)١٩٥، ١٨٥. ل(" دیالکت"دوای  وه"  هجه له"باتی 

شی ل "جوغرافیا"، و )٢١٦، ٩١. ل(" ق ئه " کاته ده" ق عه"
   زمانییه ئۆلۆژییه و ئیده  جا ئه٤٣.)٢١٦. ل(" جیۆگرافیا " بته ده

  : لی ده شاکه.  یه ئاکامی سیاسی هه

                                                            

کی   زمانی زاره نن، پیان وایه مای زمان داده  بنه ی نووسین به وانه  ئه یه واهه ٤٢
کی  خافتنی خه ئا  و شوه ب  ده ه ، تووشی هه وه ته یه ڵ زمانی نووسین نه گه ر له گه ئه
  . وه ب راست بکرته وار ده خونده نه

  

کۆمپانیای چاپ و . با ونی شنه لوول، خه رده زمانی گهلی،  رهاد شاکه فه ٤٣
  .٢٠٠٨ر،  خشی نووسه په
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یدا  تکی باش په رفه  کوردستانی عیراقدا ده  له مۆ که ئه((
ی  وه ربگرن بۆ ئه توانن سوودی ل وه  و کوردی باکوور ده بووه

وان دن  چی ئه  کورد، که  به وه ی ببنه وه  ئهفری کوردی ببن، بۆ
نجا سادا بنیات  دوپه ی سه  ماوه وێ له ی له وه وێ ئه یانه و ده
  ٤٤.))ن و بیووخنن  ناو ببه ویش له ، ئه نراوه

   کوردی باکوور کورد نین یان له  که دا، واداندراوه لره
   به  چونکه شیان کوردی نییه، که توون، و زمانهو کوردبوون که

ند فۆنیم  کردن ناچاری کردوون چهنووسن، و التینی التینی ده
 ئیدی  نگه ره.  کجاری بزر ب  یه ی کوردییان به ن و ناسنامه فبده

مای   بنه  زیی ببته گه کرێ بۆچوونی ره ی روونتر نه وه له
  شی له که بوونهزی گه ره. مانت، و ز وو، و سیاسهیشتنی مژ تگه
 بیانووی رۆژئاوایی بوون و  لفوبی التینی به  ئه  که دایه وه ئه

ر  گه ئه- لفوبی التینی  م ئه به.  کا نائیسالمی بوون ب ئابوو ده
کی بۆ هه- رۆژئاواییش بنابه  هیچ تاوان چونکه،سترێ   

نسانن و چاک و ئی" کان تییه رۆژهه"کوو  وه" کان رۆژاواییه"
لفوب  کان و زمان و ئه سک رۆژئاواییه ر که گه ، و ئه یه خراپیان هه

ی  که  بۆچوونه، خراپ دابن کانیان به  کوولتوورییه مه رهه و به
 ،یدا بوو  په لفوبی التینی  ئه ها، که روه هه.  یه رستانه زپه گه ره
و  کران؛ ئه ده ش نه دا دابهت ر رۆژئاوا و رۆژهه  سه کی دنیا به خه
می  رهه  به،لی ی فکریی شاکه  چوارچوه ته  بووه  که شکردنه دابه

ری   سه وه ه١٧ و ١٦ی  ده  سه  له کۆلۆنیالیسمی ئورووپاییه که
 رۆژئاوایی  لفوبی التینی به ر بکرێ ئه گه ت ئه نانه ته.  نا هه

لفوبیکی   و ئه هووتو که" بوونرۆژئاوایی "  له  ئسته،دابنی
. نووسن دا پی دهواوی دنیا  ته زار زمان له ه ه  و پتر له جیھانییه

ر  گه ؛ ئه" ت رۆژهه "  وه ڕیته گه ش ده لفووبیه و ئه کی ئه ه چه ره

                                                            

  .٢٣٩. ی پشوو، ل رچاوه سه ٤٤
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کرێ بم  ، ده وه مه  زۆر کورت بکه لفوبیه و ئه ی ئه نامه ره جه شه
  وه چته ویش ده  و ئهلفوبی یوونانی ر ئه  سه وه ڕته گه ی ده چه بنه
دا ۆوڕ  لبنانی ئه ندک له به  مه  له نیقی کهيلفوبی ف ر ئه سه

ل و پۆ  گرێ، په  باڵ ده ییه  ناوچه لفوبیه و ئه  ئه دوایه. خولقندرا
النی  گرێ، ژیانی گه  ئامز ده دان زمان له م، سه خه داوێ، ده
  بته زاران ساڵ ده ، و دوای هه وه ڕازنته  نووسین ده دنیا به
 ناتوان  رستانه زپه گه ی ره م روانگه به. یکی جیھانی دیارده

رتی   دووبه ست پ بکا، و له  هه  ئاۆزه و رووداوه جوانیی ئه
)dichotomy (یگانه/ خۆما٤٥. وه خواته دا خول ده ب  

  ر به  و هه نییه"  بگانه"نیا دژی   ته یشتنه و تگه م ئه به
جا که .  چ رانی زمانی کوردی راده گژ ئاخوه ش ده یه  رادهو ئه

   فربوونی زمان له توانن به  کوردی باکوور ده لی ده شاکه
 که پی  وه چته  بیری ده  له)) کورد  به وه ببنه((کوردی باشوور 

  تک به ئه(( کوردی باشووریش زمانی خۆیان نازانن و  وایه
  ٤٦:))ن که  ده که زمانه

 ))کانی  وانه  بواری کوردینووسیندا رۆژنامه له
. وارن خونده وار و نه کجار کۆه کوردستان یه

ی  خه  یه  که یه یه ختانه دبه  به و ئاژاوه یشیان ئه که مه رهه به
 .)٢٣٣. ل( )) ی کوردی گرتووه وه ته نگ و زمان و نه رهه فه
 ))و  نامه وته  و حه ک ڕۆژنامه  کوردستاندا یه له 
. کی راست بنووست یه  شوه  کوردی به  نییه نگنامهما
 ))ر ڕاست نووسرابت رتاسه  سه  کتبیش نییه ک دانه یه

 .)٢٣٣. ل(

                                                            

  . م کردووه رتییه و دووبه  کورتی باسی ئه دا به" کی پشه " له ٤٥
  

زمانی لی،  رهاد شاکه فه: رگیراون  وه رچاوه و سه  ئه  له وه وارهی خ  خاه و ده ئه ٤٦
  .٢٠٠٨ر،  خشی نووسه کۆمپانیای چاپ و په. با ونی شنه لوول، خه رده گه
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 ))ۆ به ئهو  رکرده زۆری سه ره شی هه م 
ک  نه. وارن خونده ڕاستی نه داری کورد به تمه سیاسه

وارن تا بۆیان  کی خونده  دژی خه یش بگره وه  ئه ر هه
٢٣٤. ل( ))وه نه وێ دووریان بخه یانه ت دهبکر(. 
 )) ...مه لهتی ئک به دا خه  و ش  گشتی و لهپ 
 ڕووی  ران و رووناکبیران، له  نووسه وه موویشیانه هه

 .)٢٣٥. ل( ))...زای زمانی کوردی نین   شاره وه زانستییه
 ))ۆ به ئهنووسن  ی ده وانه  زۆری ئه ره شی هه م

زای   شاره نووسن، نه ت ده قه  خراپ و سهکی زۆر کوردییه
  تک به ڕاستی ئه به. زای ڕنووس  شاره ڕیزمانن و نه

نگی  رهه  فه تی به ڕی سووکایه وپه ن و ئه که  ده که زمانه
 .)١٩٧. ل( ))ن که ری کورد ده کورد و خونه

 ))ۆ شاعیری کورد یه ئهم  ناو ئه له... کجار زۆرن م
زای   ڕاستی شاره  به ی که انهو دا ئه موو شاعیره هه

  سته ره نووسن و که زمانی کوردین و جوان ده
،  مۆ کردووه سته تی ده واوه  ته کانیان به رییه هونه
کان، س  ده وه شتا و نه شاعیرانی هه. من کجار که یه

وارن و   کۆه وه  ڕووی زمانه رچت، له چوارکی ل ده
زای  شاره.   داماوه وه ستیانه  ده  به که  کوردییه زمانه

ر   زیاتری هه  نیوه یان له ی وشه نجینه ڕزمان نین، گه
 .)١٧٠. ل( )) ... وه ته  چۆی ماوه به
 ))ی  وانه موو، ئه ر هه  هه نگه زۆری، یا ڕه ره شی هه به

  وه که  ناو کشه نه خه ن و خۆیان ده که باسی زمان ده
 و تی   نییه وه ه زمان کیان به ندییه سانکن هیچ پوه که

 .)٢٣١. ل( ))ن و هیچی ل نازانن ناگه
 ))کی ڕه ر به گه ئهماشای   ته وه گرانه خنه  چاو

 ڕووی  ین، له ژار و مام همن بکه کانی مام هه نووسینه
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دان  یان و سه ، ده وه  ڕووی سینتاکسه ، له وه ڕزمانه
 .)١٩٤. ل( )) وه دۆزینه  ده ه هه
 ))ۆ  ی ئه ناو زانستییانه نگی و به رهه ستگا فه و ده ئهم
یان ل  وه ڕوانی ئه رن و چاوه  کوردستاندا کاریگه له
 و  وه و چاکبوونه ره نگ و زمانی کوردی به رهه کرت فه ده

  ره شی هه ن، به کردن ببه شه وتن و گه دواتریش پشکه
ت و رووخاون، خۆیان  قه خۆش و سه زۆریان خۆیان نه

  .)٢٣١. ل( ))ن رنامه بهڕۆک و ب بناوه
 ))وه ی پاریسیش ئه که  کوردییه) ناو به(  نیستیتووته ئه  
تی   خزمه  گوایه،گرن رده  میلیۆنان دۆر وه  ساه  دوانزه ده

ن  یکه وان ده ی ئه وه م ئه ن، به که زمانی کوردی پ ده
وان  ی ئه نده وه ، ئه تیکردنکی ئاشکرای زمانی کوردییه دژایه
  ت داگیرکاره نانه ی ته که  کورد و زمانه یننه گه ن دهزیا

 .)١٩٦. ل( ))ن  بیکه یانتوانیوه کانیش نه فاشیسته

 زانستی زمانناسی و   له و بۆچوونانه  ئه  کوتوومه تا ئسته
ردی  یشتنی وا ده  تگه ، و به ن  مژووی زمان بگانه له

.  وه  نابیندرتهرمانکیشی بۆ ناسرێ و ده مان باش نا که زمانه
وڕۆدا،   دنیای ئه  دێ؟ له  کووه  له بوونه و بگانه م ئه به

 ٤٧.وێ که ست ده ده  هاسان وه  سووک و  زانستیی زمانناسی
 رفۆرمی زمان و  ت به باره  سه وه ێ لکۆینهو ی بمانه نده وه ئه
- ست رده به  لفوب و رنووسی زمانی دنیای کۆن و نوێ له ئه

                                                            

، کتب و ٦٠ تا ٢٠کانی  یه  ده ت له  تایبه هبی، به مانی تۆفیق وه ر زه گه ئه ٤٧
و  ی ئه  زۆربه وتن، ئسته که ست ده ده ت وه وه که  هه ت و به حمه  زه گۆڤار به

یدا   هاسان په نی دی مه گرتن وای زۆر چاپه رده کی لوه و که ی ئه رچاوانه سه
     .ستدان رده به  ئینترنتدا له شکی له بن و به ده
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   به و بۆچوونانه نگاندنی ئه سه  هه   بم یه وه ستم ئه به  مه٤٨. دایه
ی من تا  شنه و چه  و مژوو، ئه به جره ی تیۆری و ته پوانه
زمان .  وه  بکاته و گرفته گۆی ئهو، ناتوان گرێ  کردوومه ئسته

ردانکی  ست توه ر ده ت بۆ نووسین و هه تایبه کارهنان به ده
له .  ئۆلۆژییه  کارکی سیاسی و ئیده میشه زمان هه

ی  که ی کورد و زمانه وه ته لیدا، نه شاکه" ئۆلۆژی زمانیی ئیده"
، و "تتی رۆژهه"،  "تی ئیسالمه" :    ی بۆ داتاشراوه که س کۆه

کی  سته  و ده بیش کاریته ره لفوبی عه  و ئه ،"ئرانتی"
  .کانه و س کۆه ر ئه  سه  له  یه ره و خانووبه ڕاکردنی ئه داره
بی  ره ، عه واوه لفوبی التینی ناته دا، ئه ئۆلۆژییه و ئیده  ئه له
. ل( ))  ڕۆکه پووچ و بناوه((؛ التینی  )١٨٧. ل("  باره له"و " جوان"

بی  ره یه، عه ؛ التینی بگانه)٢٣٨. ل("  رکوپکه"بی  ره  و عه)٢٣٩
 کا، و ی کورد ده وه ته و نه زمان   له شه ڕه ؛ التینی هه خۆماییه

تی؛ التینی  یه که  و زمانه وه ته بی زامنی پشکووتنی نه ره عه
 و التینی  بی ئیسالمییه ره ؛ عه تییه ربی رۆژهه  و عه رۆژاوایییه
خاون و " ت رۆژهه" و  پیس و خراپه" رۆژئاوا. " نائیسالمییه

ر  گه ئه. کوی دی ناپا  و ئه کیان پاکه  کورتی یه به.  چاکه
ی  وه ب پاککردنه  ناچار ده ی به که یه، چاره وه  ئه که رده ده

٤٩.ناپاکی ب  

                                                            

  لفوب له رۆنانی ئه رنامه کانی به وته سکه ی پش، ده وه ی چل ساڵ له نزیکه ٤٨
  : رانگند سه دا هه و کتبه ئه

Joshua Fishman, Advances in the Creation and Revision of Writing 
Systems. The Hague: Mouton, ١٩٧٧. 

Peter Unseth, “The sociolinguistics of script choice,” International 
Journal of the Sociology of Language, ٢٠٠٨, No. ١٩٢.   

دوای   نییه وه وه  ئه یه وه و شیکردنه  ئه ستم له هب  بم مه دا پویسته لره ٤٩
 ئران و   کوردی له من پم وایه. وم ی التینی کردنی نووسینی کوردی بکه پرۆژه

   باشتره ) و التینی نووسین چووه ره  زۆرتر به که(ش   سوورییه ت له نانه عراق و ته
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کوردی باکوور کوردی (رانه  مه یروسه و ئیدیعا سه ر ئه گه ئه
   به)ترسی خستووه  مه نازانن و کورد نین و کوردی باشووریان له

  له(  وه منته ی ده وه ونی خراپ دابنین، ئه یات و خه خه
 )ی نازان که س کوردی و رزمان و رنووسه باشوورهیچ که

کانی زمان و   ئاۆزه ندییه  پوه  که ه"ئۆلۆژی زمانی ستاندارد ئیده"
کا،  سک چاولده رته ی گرۆیک یان توژکی به  روانگه ڵ له کۆمه
  واری شارستانی و پیاو که  خونده ویش گرۆیکی بچووک له ئه

  .نن داده   ی کورد وه ته ماستی نه ر و ده  نونه خۆیان به

 باشوور   زمانی کوردی له  له یران و ئاژاوه س باسی قه زۆر که
ڕۆنان   رزمان و رنووس و وشه کردن له ه  هه ن، چونکه که ده

   یرانه و قه لی هۆی ئه ی بۆچوونی شاکه وانه  پچه م به  به زۆره،
رانی  ، ئاخوه وه ی زمانناسییه نگه روا له.  زانین نییه کوردی نه
، زمانی   سایش شت وت و هه ن حه مه ت مندای ته نانه زمان، ته
ر بتوو  گه ئه. زانن  باش ده- ی که ت رزمانه  تایبه به- خۆیان 
 زمانی نووسیندا،  کی چ له  زمانی زاره ک، چ له ی خه زۆربه

وێ و لدوان و  که  زمانبوون ده  له که زانن، زمانه رزمان نه
رانی  کوترێ ئاخوه  ده که. کتر کۆتایی دێ  یه ک له یشتنی خه تگه
   نییه وه ست ئه به  مه،زانن ر زمانک رزمانی زمانی خۆیان ده هه
ر زمانی   سه  بینه که. ن ی رزمانیی بکه وه توانن لکدانه ده

  وه  نووسین و خوندنه  فره ی که رانه و ئاخوه نووسراو، ئه
 گوتن و نووسین  ک کوردیدا که  زمانکی وه ت له  تایبه بن، به ده

، رزمانی زمانی نووسراوی خۆیان  وه وتوونه که زۆر لک دوور نه

                                                                                                           

 کۆسپی  لفوبیه  ئهو ی ئه هو ر ئه بهکوردی بنووسرێ، له- بی ره لفوبی عه  ئه به
  لفوبی التینی بگانه ی ئه وه ر ئه به ک له وپش چوونی زمانی کوردی نییه، نه ره به

  ی رکخستنی باکوور و باشوور به ها، پۆژه روه هه.   و رۆژاوایی و نائیسالمییه
لفوبییک ناتوان ناکۆکی  وێ، و هیچ ئه رناکه لفوب سه التینی کردنی ئه

  .کان داپۆش کان و ناوچه جهه له
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تنکی   مه نا ناتوانن له زانن، ده ده) واو چ زۆر ستاندارد ب چ ناته(
 گشت زمانکدا  ران له ئاخوه: ن نووسراو یان گوتراو تبگه

ی  وه لکدانه((یان ناتوانن  م زۆربه به، ٥٠زانن  ده که رزمانه
ی  وه  بیستن یان خوندنه ران به ، ئاخوه بۆ ونه. ن  بکه))رزمانی

     یه و چوار رسته ئه

  ٥١...ر بی  به من دون بوو دانیشتبووم له ئه .١
 ... ر بی  به من دانیشتبووم له دون بوو ئه .٢
 ...ر دون دانیشتبووم بوو ه ب من له بی ئه*  .٣
 ... ر  به من بوو دون بی له دانیشتبووم ئه*  .٤

م باش  ن، به گه ی رکوپکن و تیده  رسته٢ و ١زانن  ده
ر  به ش له و پزانینه ئه.  عنایان نییه  ناڕکن و مه٤ و ٣زانن  ده
 ی رزمان  پوانه  به کان زانن و رسته  رزمان ده  که یه وه ئه
   ناتوانن به رانه و ئاخوه ی ئه م زۆربه به. نگنن سه ده هه
 بواری  له. ن  بگه و ئاکامه   به ئه))ی رزمانی وه لکدانه((

  :روایه ش هه ی وشه پکھاته

  ج هشتن به .١
  هشتن ج به*  .٢
٣.  * شتن به جه  
 هشتن ج به*  .٤
   هشتن ج به*   .٥

وانی  م ئه  به ،سندکراوه  رکوپک و په١زانن  ران ده ئاخوه
   زمانناسیدا به له.  عنایان نییه ن یان مه ه  یان هه،دی شواون

                                                            

،  خشانه ی په وه کردنی ئاسایی یان نووسین و خوندنه ستم قسه به مه ٥٠
  .کرێ چاونه یکی زمان ره  قاعیده عزه کرێ به  داهنانی شعردا، ده  له چونکه

  

  . رگرتووه وه" سوارۆ"یتی  تنکی به  مه م له یه و رسته ئه ٥١
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، )linguistic intuition" (می زمانیی شه"ن   ده و لزانینه ئه
  که) competence ( ش لزانین یان لھاتووییکه وه ئه

 یان وار ب ر، خونده ئاخوه. ب  مندای فری ده ر به ئاخوه
  له ( سندکراوه  یان په یک راسته زان چ رسته وار، ده خونده نه

ر  گه  ئه یه ش هه وه ئه).  عناشدا وایه  و مه ی وشه پکھاته
زاییشی   ب و شاره))ی رزمانی وه لکدانه((رک فری  ئاخوه

  له. ش بکا ه ب و هه رکی باش نه  نووسه یه وانه ب، له هه
.   ژیانی زمانه شک له کردن به ه  هه وه ناسییهی زمان روانگه

 جیاوازییکی   که وه ی خواره نه و هه  ئه م با بوانینه به
  : یه ران هه ی ئاسایی ئاخوه ه ڵ هه گه زۆریان له

  ولری فرکاری ی هه خۆشخانه نه * 
  تی وه بانکی کوردستانی نوده * 
  تی وه ولری نوده ی هه خانه فۆکه * 
  تایی ره والنا خالیدی سه ی مه قوتابخانه * 
  و تایی تکه ره شوی سه ی په قوتابخانه * 
   رۆژی جینۆسایدی کورد١٤/٤رز و پیرۆز بت  به * 
  یی وه ته الری نونه  فیلمی که مین فستیڤای کورته که یه * 

  

   له رک نین که ی ئاسایی ئاخوه ه  هه وانه  ئه هیچ کام له
 تابۆی   له و نموونانه ئه. ب کردندا تووشی ده تی قسهکا
ند سای رابردووی  نی چه مه  و چاپه خۆشخانه  و نه سه دره مه

و   ئه و رکخراوانه ئه. رگیراون کوردستانی باشوور وه
 پکھنانی   له  یه  وانه ، و له  تفکرین ریزکردووه یان به وشانه

س   دووس که وه مه النی که دا به  رستانه و کوته  ئه ر کام له هه
بۆچی ((   که  نییه وه پرسیاری دروست ئه. شدارییان کردب به

   که یه وه ج ئه  پرسیاری به.))کوردی باشوور کوردی نازانن؟
 بۆچی ،زانن ک زمانی خۆیان ده ی خه وه ڕای ئه ره سه((

ی  وه همدان  وه))ن؟ که رسووڕن ده ی وا سه ه واران هه خونده
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.  یه  هه وه  و لکدانه وه  لکۆینه  پویستی به و پرسیاره ئه
   نموونانه و چ ئه وده) ١: رپیین ند تبینی سه  چه وانه ئه
 زمانی  ته بووه  کوردی نه وار بن که ری خونده ی ئاخوه ه هه

ی  ، و پکھاته یه  زمانی دیکه یان به وه رۆشنبیرییان و فکرکردنه
  واران له خونده  نه  یه وانه  کوردی؛ له ن به که دی دهزمانی 

) ٢ن؛  که ی وا نه ه کیدا هه ری زاره  هونه کردنیان یان له قسه
رف،  تیکردنی فۆنیم، حه دوای په  وه ی نده وه رۆشنبیران ئه

ی   پکھاته  به خ نده بایه وه وتوون، ئه  که لفوب، و وشه ئه
رجی  ن، جا مه زمانیی نادهخشان و گوتاری   و په رسته

باری   ک له  نه،تی ب  په  که یه وه نووسینی باش ئه
تی  سه  تکچوون و رووخانی ده به) ٣ دروست ب؛  رزمانییوه

نی و رادیۆ و تلڤیزیۆن  مه کانی چاپه رگا داخراوه عس، ده به
 و   تابۆی کووچه  له شنه چه مه ، و نووسینی هه وه کرانه

م   کوردی، به تا پارلمان و پۆلیس بوو به  هه بگرهکۆنان را 
و   ئه یتوانی به واران نه ی خونده که بیکراوه ره  عه کوردییه
) ٤ زمانکی پوخت و رکوپکی نووسین؛   ببته خراییه

ن و خۆیان  که  ده یه و کشه ست به واران هه  خونده شک له به
نه  و هه  ئه یه پارزن و ئی وا هه کردن ده ه  هه له
 ئامرازی  له  گرن و  لده یان لھه  ونه ن و خه رچاوده به وه

   تی له  تایبه ی به یاندنی گشتی و ئامازی کۆمه راگه
یان  خنه ن و ره ده دا پشانیان دهکان یسبووک و سایته فه

 ب   و به یهيند ن وه نیا ره کردن ته ه  وا بوو، هه ؛ که گرن لده
کردن و  قسه) ٥ین؛  کردن بکه ه کردن ناتوانین باسی هه نه ه هه

  ه له  هه  له ی کوردستانیش په ی دیکه  پارچه نووسین له
عنا،  ، مۆرفۆلۆژی، مه ، وشه رسته(گشت بوارکی زماندا 

ر کارتکردنی   سه وه ڕته گه نیا الیکی ده  ته ، که)فۆنۆلۆژی
 زمانی  له) ٦بی؛  ره عه  تورکی، فارسی، و–کان   زاه زمانه

راست ((ی  ؛ کشه کردن زۆره ه  دووک جۆر ههر دیشدا هه
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ک ئینگلیسی   زمانی وه  له ))ه ی هه وه راستکردنه(( و ))نووسین
  ک ئاژاوه  وه که ده ر ر ده گه ئه) ٧؛   ئارادایه ییشدا له نسه را و فه

و رکوپکیدا زم  ر نه رامبه  به  له  ئاژاوه دیاری بکرێ، پویسته
  ستکردن به  ب هه  به  ئاژاوه ستکردن به  هه  چونکه،دی بکرێ به
   که یه وه   دینامیسمی زمان ئه شک له ، و به زم ئیمکانی نییه نه

  نده وه و دوو ره ، و ئه  ئاژاوه بته زم ده زم و نه  نه بته  ده ئاژاوه
 دیالکتیکدا پی  هل(ب  کیان زاڵ ده ر جار یه  و هه ن  هه میشه هه
  ").کان یه چوویی دژبه کگرتوویی و تکھه یه"ن  ده

کارهاتن و   و زیندووبوون و به  ئاۆزه ره زمان نیزامکی هه
 ناکۆکی  ه ئارادابوونی کۆمه  ده وه به ته ستراوه کردنی به شه گه
یی، ساکاریی و ئاۆزیی، کۆنتی   و بقاعیده کوو قاعیده وه
 و  یی و دروستی، ئاژاوه ه ، هه)نوبوون( نویی و) کۆنبوون(
ستان، خۆرسکتی و  وه ستان و نه گۆڕان، وه زم، گۆڕان و نه نه

تیکردن  کانی، په ره ربه ستی و به ئاگایی، نووسین و کوتن، ژرده
کی   زۆرتریان ناکۆکی ناوه  وانه ئه. رگرتن، و زۆر ناکۆکی دی و وه

ڵ، زمان و  کوو زمان و کۆمه  وه–رن کیش زۆ ره زمانن و ناکۆکی ده
ت، زمان و تکنۆلۆژی، و  سه ت، زمان و ده فکر، زمان و سیاسه

می نیازی   ناتوان وه،گۆڕێ   زمان نه گه ئه . ئۆلۆژی زمان و ئیده
   به رگه مان کاتدا ئه  هه ، و له وه ڵ بداته  بگۆڕی کۆمه میشه هه

ی  گرێ و کۆمه ران ده ئاخوهندیی   پوه  له خرایی بگۆڕێ رگه
ک ناکۆکی  ک کۆمه ی زمان وه وانه ئه. شون ر ده ئاخوه

وێ و  که ده رچاو به کانیان وه  دژه ر الیکی جووته نابینن، هه
ی  وێ وشه یانه ی ده وانه  ئه، بۆ ونه. بن ی زانین ده ه تووشی هه

ر  گه  ئه ب و نه،  ده  نازانن شتی وا نه،من  کوردیدا نه له " بیگانه"
یکی   شوه ی تا ئستا به نده وه ، و ئه بکرێ، ئامانجکی باشه
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تیکردنی وا  م په  به٥٢.ژارکردووه ی هه که  زمانه  کراوه ڕۆیانه ره سه
ری،  تیگه په.   دینامیسمی زمان نییه زانین به ر پنه به نیا له ته

  وه جا ئه.  ئۆلۆژییه دهیک یان ربازکی ئی زانین، دیارده وای نه
ری کوردستانی باشوور زۆرتر دژی  تیگه  په  که یر نییه سه
ری  تیگه ، و په ت دژی فارسییه ری رۆژهه تیگه ، په بییه ره عه

ستی  ربه م هیچ کامیان زۆر ده باکوور دژی تورکییه، به
ی  بۆ نموونه.   نین  زمانی ئینگلیسی و زمانی دیکه  له وه خوازتنه

 دوو کتب   به دا، ئیشاره مژووی زمانناسی رلشواوی له هس
رۆنانی زماندا دوو بۆچوونی دژ  رنامه  بواری به  له م که که ده
،  وه تان ببنه که  کۆڵ زمانه لهکیان کتبی  یه.  یه یکیان هه به
، و  مریکا بو بۆوه  ئه دا له١٩٥٠   له ، که ه"رابرت هاڵ"می  رهه به
 خولیایی دروست نووسین و کوتن، و پی وابوو  رت لهی گ خنه ره
وت بگۆڕێ و  که رچۆنکی هه ڕی بۆ خۆی هه ب لی گه  زمان ده که

                                                            

ژیابوو، و ) سابغ( شار  م له د بوو و ههکی گون م خه مامۆستا همن هه ٥٢
  وی زمانه متر تکه  که س پیان وایه  زۆر که کی الدی، که ئاخاوتنی خه

 بواری   سانی کۆماری کوردستاندا له زانی و له ، باش ده کان بووه ته سه ده به
م  ک بوو، بهزۆر چاال) ی خوازراو تی بۆ وشه ی په ی وشه وه دیتنه(تیکردنی کوردی  په
یدا  که  جوانه خشانه  په م له  شعر و هه م له تیکردندا زۆر هدی بوو، و هه  په له
دا، ١٩٦٠تای سانی  ره  سه و له ئه. کرد ده ی داتاشراو نه ستی فیدای وشه به ربینی مه ده

تی  ی په ک نموونه ، و وه وه خونده س ده ی بۆ زۆر که"هاری کوردستان به"ی  هۆنراوه
ندی   به  له "سۆبه"و "  هۆبه"ی   وشه جارکی پم کوت که. نا  داده  کردنی الدی قسه

ستم  به مه. یر بوو غوولین، زۆری پ سه دا تورکی یان مه"هاری کوردستان به"ئاخری 
و  ت ئه نانه  یان ته،ران بن و ئاخوه واو خۆمای ده ی خوازراو ته  بم زۆر وشه یه وه ئه

زانن   نه یه وانه  له،ون که کی وشان ده ه چه دوای ره ی وه ار و رۆشنبیرانهو خونده
  :و کامیان خۆماین"  بگانه"کامیان 

   خۆ به ره  سه له) همن(
   ی بچی بۆ هۆبه که نه
   شکنی تۆبه نا ده ده

وا،  ی پشه ، بنکهتاریک و روونهمن، . ( ک سۆبه گری وه ئاور ده
  ).١١١. ، ل١٣٥٣/١٩٧٤

   



 
UU

جاشوا "وی دی کتبی  ئه. وت بوا ڕێ که الیکدا وه ر   هه به
چاپی  ( وه بنه تان مه که  کۆڵ زمانه لهی،  که هرد  سه  که ه"ن فیشمه
  ٥٣ . ه"رابرت هاڵ"ی بۆچوونی  وه رچدانه رپه ، به)٢٠٠٦

   بکرێ به ڕه  یان به  که  نییه وه ی کوردی ئستا ئه کشه
رۆنانی  رنامه  به  به وه سترته ی خۆڕسکی بگوورێ یان ببه شوه
ند  ر چه  سه  به که  زمانه  که یه وه ستک ئه رهه به. ندک  ناوه  تاقه
ندی جۆراوجۆری  تک ناوهر و  هه  و له  ش کراوه دا دابهوت
ی  تی وه سه  ده،یه  باشوور هه ی له و ئاکادیمیایه  ئه ئسته.  یه هه
 وتی  ئاکادیمیای زمان له( دابین بکا  که نووسی زمانه  چاره نییه

   زمانی کوردی له  که١٩٩١ دوای سای  ). ستراوه ستیان به دیش ده
  وت، هزی تازه  کهست ده  ئازادی زۆرتری وه عراق و تورکییه

  له( و نیازی ئاۆز و تکنۆلۆژی شوڕشیی  داوه ریھه سه
  له.  رینتر بووه  و شواویی زمانیی پتر و به یدابووه په) یاندندا راگه
م   به ، پویسته رنامه  به ردانی به ست توه دا، ده و بارودۆخه ئه

و   ئه ک لهزم ندا نه  درژخایه چی له ، و وده مه ئیمکانی که
  . وێ رکه ده دا وه" ئاژاوه"

ربینگی  کان به ره تیگه  په رگه  و، ئه لفوب چاککراوه  ئه ئسته
واو   ته که لفوبیه کوو ئه  باوه لفوبمان نییه، ی ئه ن، کشه ربده به

نووسرێ   دهرف حه دوو  به/ ö/ فۆنیمی  ب، بۆ ونه فۆنیمیی نه
ریی دوو فۆنیمی  نونه> ی<رفی  هدا، یان ح> gözگوز < ک له وه
/y / و/î /یاریده / ک له کا وه ده  yarîde/و<ها  روه دا، هه <

و / wefa فا وه / ک له کا وه ده/ u/و / w/ریی دوو فۆنیمی  نونه
یان ) digraph( دایگراف   له وانه  له ئه دا، و بجگه/Kurd کورد/

                                                            

٥٣ Robert Hall, Leave Your Language Alone. Ithaca, N.Y.: Linguistica, 
١٩٥٠; Joshua Fishman, Do not Leave Your Language Alone: The Hidden 
Status Agendas within Corpus Planning in Language Policy. Mahwah, N.J.: 
Lawrence Erlbaum Associates, ٢٠٠٦. 
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ووسینی بۆ ن> وی<، /û/بۆ نووسینی > وو<رفی  حه جووته
/ü/، بۆ نووسینی > وێ <یان/ö/ن  دهدانووس   به٥٤.کاردم ر

س  ر که هه ، و وه ی زمان ناستاندارد ماوته  گشت پکھاته زیاتر له
  .نووس یلی خۆی ده  مه به

واو فۆنیمیی   ته لفوبیکی که  گشت ئه ی رنووس له کشه
ر  گه وردی ئهک- بی ره لفوبی عه م ئه کرێ، به دیده  به کراوه نه
ش  وه ئه. ناب ب ی رنووسی بنه واویش فۆنیمی بکرێ، کشه ته

واوی  ته بیدا، ره لفوبی عه  ئه  له  که یه وه ر ئه به زۆرتر له
رفی  م نۆ حه  به، بلکن وه که یه ب به  ده ک وشه  یه کانی رفه حه
  نووسانه وه و پکه ناهن ئه>  ه، ۆ، و، ژ، ز، ڕ، ر، د، ا<
   به وه په  الی چه  له رفانه و نۆ حه  ئه دیب، چونکه واو وه ته
 پش   له ی که رفه و حه  ئه نیا به رفی دی نالکن، و ته حه

  یه و کشه جا ئه. ن که  کوتکوت ده که  و وشه لکن، خۆیاندا دێ ده
   که لفوبیه ی ئه وه ر ئه به ر له ک هه  نه، رینتره  کوردیدا به له
"  حروف اعراب به"ر   به ت له  تایبه به ( کراوه و فۆنیمی نهوا ته

ی مۆرفۆلۆژیی زمانی  هۆی پکھاته  زۆرتر به ، بگره)کردن
 ند، و پشکردار  پشگر و پاشگر و ناوبه  له  په کوردی که

)preverbبانگ کردن، کردنرووناک  ل له وه ی هه ک وشه  وه ،
و ...) ب،  به، بۆ،  له (  و پریپۆزیشنی ساده٥٥)دارسووڕان وه

                                                            

لفوبی التینی بۆ نووسینی کوردی ناب،   ئه  پیان وایه  کهی وانه ئه ٥٤
رار   قه گه  ببینن، و ئه لفوبیه و ئه  دا توانایی ئه و نموونانه  ئه  له ر توانن هه ده

یه  ئه وابسته  ته که لفوبئ ،ی التینی  ئه واو فۆنیمیی بکوردی له-لفوب  
  . کوردی فۆنیمیتره-بی ره لفوب عه ئه

 بانگ کردن و رووناک کردنک  ی وه  وشه ناب که واو ی ته  وه  به که شهآ ٥٥
 بین لکھه و بانگکردن و رووناککردنک  لکاویی وه وه که یه  به  بهڵ بین لک ههو

 نوان   بۆ مۆرفیمی جۆراوجۆر له وه نه که ده کان جگه  پشکرداره. بنووسرن
بانگ ، ن که بانگ مان ده،  وه ان کردهرووناک ی  که، بۆ ونه خۆیان و کرداره

ر بتوو  گه ، و ئهبیبا لک یان مان هه و یان کرد، که بانگی پیاوه، کردن نه
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کان  رفه لکانی حه وه ی پکه  کشه که...) ر به له، ڵ گه له(لکدراو 
بۆ . عناناسی و مۆرفۆلۆژی ت مه تایبه ی رزمان به  کشه نه که ده

دات،  مان ده- گرتبایه یان نه ههک   فۆرمی وهگرتن هه ، ونه
  کرێ به  دهبینڵ  پ ل ههنی،  دی خاڵ گوته مه یان، شخ محه

، بین پل هه، ڵ بین پل هه(ی دی بنووسرێ  پنج شوه
حمانی  وڕه ئه). بین پلھه، و ڵ بین پ لھه، ڵ بین پلھه

   لهگولگرتننووسینی  وه که ریه سه تی به حاجی مارف کوتوویه
م کاتی   به  باشتره،گوێ ل گرتنکوو  س کوتکردنی وه
  کان باشتره گۆڕی پرپۆزیشن و راناوه تصریف و هاتنه

  دیاره. نووسرێ  نه وه که ریه سه  بهگوم لت گرتک  ی وه پکھاته
  یه و کشه رکردنی ئه سه  سی چل سای رابردوودا، بۆ چاره له
ی تیۆرییش تا  وه شدا وردبوونه وه ڵ ئه گه م له  به٥٦، ولدراوه حه
کگرتوو یان ستاندارد   یه هک بینین، هشتا رنووسه یک ده راده
   رنووس لهکانی وێ قاعیده یه  ده  که یه بۆچوونک هه. بووه نه
 ، بۆ ونه.  و رزمان دابندرن٥٧ناسیعنا مای مه ر بنه سه
ب   ده،پشیدا دێ  له ی که و وشه  ئه  بهتر لکاندنی  گوترێ که ده

                                                                                                           

، ن که بانگمانده،  وه  رووناکیانکرده:دێل بنووسرن ئاوایان  وه که ریه سه  به وانه ئه
کانی  رفه  بتوو حه گه ئه. بیبا لکیانمانھه، و یانکرد که  بانگیپیاوه،کردن بانگنه

ی  وه ب لکدانه نووسنین، ده  نه وه که یه  به بین لکھهک   وهبیبا لکیانمانھه
  . گۆڕێ مۆرفۆلۆژی بنینه

  

کانی کۆڕی زانیاری عیراق   پی بیاره ڕنووسی کوردی به:   بوانه بۆ ونه ٥٦
؛ کۆڕی زانیاری کورد، ١٩٨٧ی کۆڕی زانیاری عراق،  غدا، چاپخانه به. ی کورد سته ده

؛ کمیسیون آموزش و ١٩٧٦ی کۆڕی زانیاری کورد،  غدا، چاپخانه به. ڕنوسی کوردی
تی  چۆنیه: رینوس؛ طاهر صادق، ١٣٦٢. رنووس زبان کردی،  ه پرورش کۆمه
     .١٩٦٩ی شیمال،  رکوک، چاپخانه که. نوسینی کوردی

 دوای   به ی که و ناوه  ئه  بهبکانی ل لکان یان نه وه  پکه  پشنیارکراوه بۆ ونه ٥٧
 مرۆڤی بوتک   دا، وهبعنای   نوان دوو مه  جیاوازیی له  به وه سترته دا دێ ببه

ڕنووسی  ("  پریپۆزیشنه وی دیکه  و ئه ل پشگره وه ی ههب... کابرای ب وتو 
  ).٩. ، ل١٩٩٠، پاییزی ١٠ی  ، ژمارهمامۆستای کورد، "مامۆستای کورد
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  ی له وه ردنه جوک کوو ی، وه که  باری رزمانییه  به وه سترته ببه
  لکاندنی له وه م پکه  به،) ترناوی ئاوه(دا "کتبکی تر"
ر بتوو رنووس  گه م ئه به).  ترراوردیی پاشگری به(دا "باشتر"

یکی   کشه عناناسی، له  رزمان یان مه  به وه سترته ببه
ی رزمان و مۆرفۆلۆژی   کشه بته چ و ده رده رف ده حه/نگ ده

یک،  ر وشه ب پش نووسینی هه ر ده ناناسیی، و نووسهع و مه
، و  وه  لکیبداته وه عنایییه  باری رزمانیی و مه  پشدا له له

ر   سه  له ش بارکی گرانه وه ئه.  چۆنی بنووس وه  ساغبته دوایه
مان  که  زمانه ی پیان وایه وانه ئه.  وه ره ر و خونه شانی نووسه

  وه و پشه ره ی به وره نگاوکی گه لفوب هه  ئهکردنی فۆنیمی به
ی بۆ  وه ی فربوونی نووسین و خوندنه  و کشه گرتووه هه
  زانن که  پ نه یه وانه ، له ر کردووه سه  و بچووک چاره وره گه

  ٥٨.یه وه و پاشه ره نگاوک به رزمانیی کردنی رنووس هه

بۆ باشتر (ویسته شدا رنووسکی ستاندارد پ وه ڵ ئه گه له
کانی زمان،  شه ک گشت به ، رنووس، وه )یشتن تگهلدوان و لک

  شیک له کردن به نه ه  هه گۆڕێ، و پداگرتن له  و ده جمینی نییه حه
مزی  خۆی ره ر بۆ  هه لی پی وایه شاکه.  ئۆلۆژی زمانییه ئیده

ی  به جره دا ته  لره٥٩. ناکا ه  و هه وه ته راستنووسینی دیوه
  ده ی، دوای چوار سه که  رنووسه  گۆڕێ که ئینگلیسی دنمه

                                                            

  . وه مه کانی رنووس لکبده کشهاوی  و  ته  که  نییه وه دا ئه ستی من لره به مه ٥٨
 کوردی  ه ب هه لی به رهاد شاکه ئایا فه(" پرسیارک   به وه مدانه  وه له ٥٩
روا سووک و ئاسان بم  مویست هه  ده وه لتی ناشرمه: (( ده") نووس ده
کی جوان و ب گرێ   کوردییه ن که کمان هه  خه کۆمه. .. وه و ئیتر بیبمه)  به(

  ن که یشدا هیی وا هه ڕزانه  به م دۆسته  ناو ئه ر له م هه به... نووسن و پاراو ده
ی من ئاگادار بم،  شو، هنده په.  و لی نازانن  نییه وه ر ڕنووسه سه فیان به
موویان زتر   هه ین، له که ن قسان دهفۆ له  ته بینین یا به ک ده  زووزوو یه چونکه

زمانی لی،  رهاد شاکه ، فه)) ی ڕنووس و ڕزمانه کارییانه و ورده ئاگاداری ئه
  .٢٤٠. ، ل٢٠٠٨ر،  خشی نووسه کۆمپانیای چاپ و په. با ونی شنه لوول، خه رده گه
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 ،  ستاندارد بووه دا ی نۆزده ده  سه  چاپ، له نووسینی ب سنوور به
و  نی ئه کانی گشت الیه ڕ و کشه ، و شه  م هشتا گرفتی زۆره به

 رنووسی   بۆچوونک پی وایه٦٠.ن خه ده رچاو به  وه ئۆلۆژییه ئیده
 بۆ نووسینی  )optimal(  باشه ره  سیستیمکی هه یسی نزیک لهئینگل
و بۆچوونکی دی )  نوام چامسکی و مۆریس هال(  و زمانه ئه
ماریۆ ( ))قلی ئینسان  عه  به کردنهتی سووکایه((  و رنووسه  ئه:  ده

ن  م وای داده بۆچوونی دووه. )Mario Wandruszkaواندروزکا 
واریی و  ی خونده  و پوانه رزه ی فکرکی به ه راستنووسی نیشان که

نووس  سکی راست نه  و که یشتوویی و لھاتووییه تگه
- ک ره ، کاتکی تۆنی بلر، سه  بۆ ونه٦١. زانه یشتوو و نه گه تنه
) ین سبه(دا    tomorrowی   نووسینی وشه زیری بریتانیا، له وه
خۆ یا. ی ل سازبوو ی نووسی، ههtoomorrowی کرد و  ه هه
 بریتانیا  له) Devon( شاری دڤن  دا، کاتکی له٢٠١٣ سای  له

 و کۆنان   نوی کووچه له) پاسترفی ئه ('ی   نیشانه پشنیارکرا که
دا ناکۆکی  و رووداوانه  له٦٢.وت ڕکه  وه))ڕی رزمانیی شه((ن،  الببه

یکی   دیاردهزمان: کرێ دی ده ئۆلۆژی و سیاسی به ڕی ئیده یان شه
گۆڕی باری باو؟  ستاو و نه ، یان ئامازکی وه دینامیک و بگۆڕه

 یان ئامازی  که ری خه ماوه ندیی جه زمان بۆ لدوان و پوه
؟ زمان  تی سیاسی و ئابووری سه  و ده))رز کوولتووری به((

                                                            

٦٠ Christopher Upward and George Davidson, The History of English 
Spelling. Oxford: Wiley-Blackwell, ٢٠١١. 

 

٦١ Simon Horobin, Does Spelling Matter? Oxford: Oxford University 
Press, ٢٠١٣; Romy Clark and Roz Ivanič, The Politics of Writing. London: 
Routledge, ١٩٩٧, pp. ٢١٦-١٨٧ (chapter ٨: “Issues of correctness and 
standardization in writing.”) 

 

٦٢ Harvey Morris, “Dropped apostrophes spark grammar war in 
Britain,” http://rendezvous.blogs.nytimes.com/٢٠١٣/٠٣/١٦/dropped-
apostrophe-sparks-grammar-war/  
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  ندییه کردنی پوه یان دمۆکراتی ته سه کردنی دهندیی ئامرازی ناوه
ی  وه کان؟ زمانی ستاندارد ئامرازی تواندنه تییه یه ۆمهک
 یان خۆی  ، یان هاوڕیی و هاوپشتییان؟ زمان ئامازه کانه هجه له

   ئامازی هیچ شتک؟  ناب بکرێ به  که تییه یه یکی کۆمه دیارده

 بۆچوونکی  بوونی ر نه به ها له روه  هه باری کوردی باری ناله
و   ئه هیچکام له:  نۆرمیی زمانی کوردییه  فره  بهت باره دروست سه

ورامی   کورمانجی، هه–  یه بی کۆنتریان هه ده  ئه ی که هجانه س له
 نۆرمی ٦٣.  وه بوونه  نۆرمک ساغ نه ر تاقه  سه  له–و سۆرانی 

  له) ١٩١٨- ١٩١٤(ڵ  وه ڕی جیھانی هه  دوای شه سۆرانی، که
ی سلمانی  هجه له- کارهات، بن ۆ ده و رادی رده روه نی و په مه چاپه

 نۆرمی  بوون که ری واهه وکاتیش نووسه ر ئه م هه بوو، به
ش  ، و ئسته ڵ کردووه ڵ نۆرمی موکریانی تکه  گه ان لهيسلمانی

ولریی  رم، نۆرمی هه تی هه ختی حکوومه  پته ته ولر بووه  هه که
 کوردستانی  ، له وانه  له بجگه.  کا  جی خۆی خۆشده ریکه خه

یی جی خۆیان  تیش نۆرمی موکری و نۆرمی سنه رۆژهه
دا فۆرمی سلمانی  نووسینی موکریانیش ، و له وه کردۆته

، و  کردنی سۆرانی کارکی هاسان نییهنۆرمی-  تاقه. بیندرێ ده
   یه  هه وه وه  ئه ندی به یک پوه یکی وا تا راده وتنی پۆژه رکه سه
نگی و  رهه تی فه سه ندی ده  ناوه  بته  ده ر و ناوچه کام شا که

ی  کان نیشانه کردنی نۆرمه تکه. یی و سیاسی ئابووری و ئیداره
می  رهه ، و زۆرتر به واریی نییه خونده زانین یان نه کوردی نه

 ،واویی ستانداردتی ی ناته  نیشانه ویش نه  ئه ، که نۆرمییه فره

                                                            

و ) زازا(کوو دمی  ی دی وه هجه ند له ، چه هجانه و س له  ئه له بجگه  ٦٣
نی و ئینترنت دا  مه  و چاپه  نووسین  سی چل سای رابردوودا له لھوڕی له که
کوو مافی   داوای مافی زمانیی وه هجانه و له رانی ئه ، و ئاخوه کارهاتوون ده

  .ن هک نووسین و خوندن ده
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ردوو  ری هه ی نووسه  با نموونه٦٤.  ستانداردتیه   فۆڕمک له کوو به
ژاری شاعیر و  ت، هه  رۆژهه له:  وه الی سنوور بنمه

بیی خۆیدا نۆرمی  ده تای ژیانی ئه ره  سه  له نگنووس که رهه فه
 نۆرمی موکری و  والوه  ئه  به١٩٧٠ سانی   له،هنا کارده موکری ده

   له لی په  نووسینی شاکه باشوور، له. کرد ڵ ده یی تکه سنه
کاردن   ده دیکهک   الیک فۆرمی موکریانی وه له: ی نۆرمیی ئاژاوه
 ٦٥).ددان باتی  له (دانک   الیکی دی فۆرمی سلمانی وه و له

ک نۆرم،  ، یه هجه ک له ک زمان، یه  یه–یی  کانه بیروبوای یه
یکی  یارده ئاییندا د له" توحید"ڕی  ک باوه  وه–لفوب  ک ئه یه

   . ئۆلۆژییه ئیده

 و  هوم کردو))ئۆلۆژی زمانیی ئیده((ند جار باسی  تا ئستا چه
 ئاستی  ئۆلۆژی له فھوومی ئیده  مه.  وه مه مکی شیبکه  که پویسته
 لدوانی ئاساییدا زۆر  م له  به ، باسکی زۆری لکراوه وه تیۆرییه
یشتنکی   تگه تی نادا به  یارمه کار دنن که عنایکی ده  مه جار به

ئۆلۆژی  یشتنی ئاسایی، ئیده ی تگه  گوره به. کان قووی کشه
یک   کۆمه  له  که واو داخراوه زگا یان نیزامکی فکریی ته ده

  عزه توو پکھاتووه، و به گۆڕ و ویشکھه  و نه ه بۆچوونی هه
ون و  که دوای ده نگاندن وه سه گرتن و هه خنه  ب ره سک به که
و  ئه له . پنن دا دابسهکی دی ر خه سه ملی به  زۆره وێ به یانه ده

ندرێ و  ت داده ئۆلۆژی دژی زانست و سیاسه دا، ئیده بۆچوونه
ر   هه ، و پویسته  و زانست باشه ئۆلۆژی خراپه کوترێ ئیده ده
 زانستی   به بۆچوونکی دی، که. ب فی بدا ئۆلۆژی هه س ئیده که

                                                            

، "ندن ناوه رد و فره نده سته کان فره  زیندووه ی زمانه زۆربه"نی قازی،  سه حه ٦٤
  : ، بوانه٢٠٠٨ مایسی ٢٦

http://ruwange.blogspot.ca/٠١_٠٥_٢٠٠٨_archive.html  
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ئۆلۆژی نیزامکی فکری و  ئیده:  یه وه ، ئه ستووره ئهی پشتتۆر
زوو و داخوازیی   ئاوات و ئاره  که بۆچوون و تبینی و جیھانبینییه

ک چین و توژی  ر کۆمه هه. بێ رده چین یا توژک ده
م  بایی دان و هه  ناکۆکی و ناته م له  هه  که جۆراوجۆری تدایه

  م له کن و هه یه م دژبه یان هه که ئۆلۆژییه ژین، و ئیده  ده وه پکه
زوو و ویستی جووتیارک بۆ  ، ئاره بۆ ونه. ڵ ببن  تکه یه وانه
داریی و  ژاریی و نه ی زوم و بگاری و سووروسات و هه وه ئه

 و   جگه  له  که ییه  کۆمه و چینه ئۆلۆژی ئه  ئیده،منی برستی نه
گیدا  به ره  نیزامی ده وتیاران لهی ژیانی جو به جره  و ته پگه
ر  ب ب خو دنیای هه ر بیر و بۆچوونکی واهه گه ئه. قو ده هه

،  یه ، زۆردار و زۆرلکراو هه یه ند هه مه وه قیر و ده ، فه وا داناوه
   به وه کرێ ئه گا، ده قداری ده  حه ق به و دنیای حه  ئه م له به

ی باسکی  سه و که  جا با ئه،گ دابنین هب ره ئۆلۆژی چینی ده ئیده
زوو و ویستی  یان کرکارکی ئاره. ب گ نه به ره کا خۆشی ده وا ده
 ،وێ باری ژیانی خۆی بگۆڕێ  و بیه وه ب وساندنه مانی چه نه
توان  م ده  به ،تی ئۆلۆژی چینی خۆیه گری ئیده  هه وه ئه

ڕ و  ۆژی بوا و باوهئۆل ئیده. چاو بکا ئۆلۆژییکی دی ره ئیده
. دا  کۆمه سک له فتار و کرداری که دا بۆ ره  و رنونی ده ئیمانه

م  ، به زۆره) عیلم(ڵ زانست  گه ئۆلۆژی جیاوازیی له  واب ئیده که
 ، بۆ ونه.  هاتووه یات پک نه  و خه ه  هه واو له ئۆلۆژی ته ئیده
ی و  ینی کۆمهناوبردنی چ  له ستی کهئۆلۆژی کۆمۆنی ئیده
   به،وێ ی ب چینی ده زراندنی کۆمه وه و دامه وساندنه چه

 هشتا  وه م ئه ، به یشتووه  گه و بۆچوونه ی مژوویی به وه لکدانه
  دیبن، چونکه یکی وا وه و ناتوان پۆژه   زانست نییه

   پویستی به وه وساندنه کی ب چین و ب چه دیھینانی کۆمه وه
زوو و  ئۆلۆژی ئاره ئیده.  یه یشتنی زانستی هه ست و تگهزان

 ب زانست ناتوان  م به  گۆڕێ، به هنته  ده که ئاواته
  .دی بن داهاتوویکی وا وه
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ت   سیاسه  له خنه کیدا، من ره  پشه  و له و نووسراوه  ئه له
  کی زمانی کوردی به ره ی سه  کشه گرم که ئۆلۆژییک ده و ئیده
پاک (کوو  رتی وه  دووبه ن و به داده ) و خۆمای بگانه(ی  کشه

ی   پوانه  و به)کورد کورد و دژ( و )ئاریایی و سامی(، )و ناپاک
  وه ئه. کا کانی زمانی کوردی ده  کۆسپ و گرفته وا چاو له

   الی  به  و بگره  زانست نییه ستوور به  پشته ئۆلۆژییه ئیده
  ئۆلۆژییه و ئیده ئاواتکی ئه.   ڕۆیوه نهزانستی زمانناسیدا 

و   و ئه یه" بیگانه" زمانی  ی زمانی کوردی له" وه پاککردنه"
سمی   ره کا به زووده ها ئاره روه ؛ هه بییه ره ش زۆرتر عه بگانه

ک  یکی یه وه ته  نه   بیکا به رچی کورده یک هه هجه کردنی له
ئۆلۆژی زمانیی  م ئیده به.  هجه ک له ک زمان و یه ست و یه ده

ت و  سه ده  ناکۆکی  خدانی به رباقی بایه  سه  که یه وا هه
رکوتکراویی، یان زمانکوژیی  ریی و سه رکوتگه تی، سه سه بده

لفووب   و ئه هجه تی هیچ زمان و له ، دژایه وه شاندنه و زمان گه
کان  ریی زمانه رابه رفک ناکا، و بۆ به نگ و حه و ده
 و ئاماده ب بۆ  وه شنته وێ زمان بگه یه کۆش، و ده تده
  .وڕۆ نگاربوونی دنیای ئاۆزی ئه ره به

 )socialی   تیۆری کۆمه ی رابردوودا، له یه  س چوار ده له
theory(دوانی ئامرازی راگه ت له نانه  و تهژ و لیاندنی   راو

" ئۆلۆژی ئیده " ه زۆرتر ل)discourse(" گوتار"فھوومی  گشتیدا، مه
  له" گوتار"دا کانی زمان  زانسته شدا له وه ڵ ئه گه ، و له باو بووه
 و  وه ، لکۆینه کارهاتووه  زۆر ده وه ی تیۆری جۆراوجۆره روانگه
تی پویستی  یه کۆمه- ی زمانی  و دیارده ی زۆر پرۆسه وه لکدانه

] کانی یه[ۆژیئۆل ئیده" ، و بووه ئۆلۆژی هه فھوومی ئیده  مه به
ی   روانگه  له٦٦.  بوارکی زانستی زمان ته  بووه ئسته" زمان

                                                            

٦٦ Kathryn Woolard, “Language ideology as a field of inquiry,” in 
Anthropological Linguistics: Critical Concepts in Language Studies, Vol. 
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بن  رده لک ده کانی زمان بوای خه ئۆلۆژییه ئیده"،  وه تیۆرییه
 ٦٧".کار ب ب ده  و چۆن ده  زمان چییه ی که وه  ئه ت به باره سه
- یان بن(سیستیمکی کوولتووری "ئۆلۆژی زمان  ها، ئیده روه هه

ی و   کۆمه ندییه  پوه ت به باره سه) ideas ( یه ئیده) ووریکوولت
خالقی و   ئه ندییه وه رژه  به وک له کان، وای تکه زمانییه
ک  کانی زمان وه ئۆلۆژییه کرێ بین ئیده  یان ده٦٨".کان سیاسییه

ن  ده تی ده  یارمه  که)interpretivefilter" (ن وه فیلترکی لکدانه"
ن و  ڵ ببینن و تیبگه ندیی نوان زمان و کۆمه وهک پ خه

  ٦٩. وه نه شیبکه

تر بوونی  ت ئاواه  تایبه به(گۆڕانی بارودۆخی کوردستان 
ستاندنی  ئه ره و په) رم تی هه زرانی حکوومه کان و دامه سنووره

یی و تلڤیزیۆنی ساتالیت جیاوازیی  ئینترنت و ئامازی کۆمه
، و  نگتر کردووه مه ووری بوونی کهتی بوون و باش رۆژهه
واو ستاندارد   بیری زمانکی ته٧٠.کا کان پتر ده ویی نۆرمه تکه

ڵ بارودۆخی ئستا  گه  له  که ئۆلۆژییکی زمانییه خۆی ئیده

                                                                                                           

II, Thinking About Language: Part II (edited by Bambi Shieffelin and Paul 
Garrett), London, Routledge, ٢٠١١, pp. ٢٤١-١٩٥. 

 

٦٧ Marko Dragojevic, Howard Giles and Bernadette Watson, 
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کوو   و گرینگی وه وره دا، زمانی گهی بیست ده  سه  له٧١. وه ته یه نا
ند  ی چه رکامه  ههبی و ئیسپانیایی ره ئینگلیسی، فارسی، عه

 بارودۆخکی وادا، بۆچوون و  له.  یدا بووه ستانداردیان ل په
ر  گه ڕۆنانی زمانی کوردی، ئه رنامه  به ت به باره ت سه سیاسه
  ب، و له ب ربازکی نوی هه ی بۆ دابنی، ده رنامه بکرێ به

پشیان  هبی و هاوفکرانی البدا، و وه ی تۆفیق وه رگه
 و  که م زمانه  و هه م بارودوخی مژوویی گۆڕاوه هه.  وه وته بکه

ی   کشه  که م کردووه وه دا باسی ئهکی  پشه له. رانی ئاخوه
ردی  ، و ده  نییه ز و ناسنامه گه ی ره زمانی کوردی کشه

رمانکیشی بۆ  ناسرێ ده مان تا کاتکی باش نه که زمانه
ریکی چاککردنی زمانی  ی خه وانه  داوای من له ئه.  وه نابیندرته
تیکردن   په٧٢!ن ربده  به که لفوبیه ربینگی ئه به:  یه وه کوردین ئه

ژار و  مان هه که چیدی زمانه!  سه مان به که تکردنی زمانه په!  سه به
وی و ماسی  هله وستا و په  ئه ست له ده! ن که وار مه کۆه

 ی وه دوای لکۆینه لبگرن و وه سوراتی و سومری هه
! ون بیی کوردی بکه ده کان و زمانی ئه هجه  له ی زمانناسییانه

وێ، تبکۆشن بۆ چاککردنی  تان ده که وندیی زمانه رژه  به گه ئه

                                                            

  :  ئۆلۆژی زمانی بوانه  ئیده ت به باره بۆ باسی زۆرتر سه ٧١
Paul Kroskrity (ed.), Regimes of Language: Ideologies, Polities, and 

Identities. Santa Fe, NM: School of American Research Press; Oxford: J. 
Currey, ٢٠٠٠; Mark Sebba, “Ideology and alphabets in the former USSR,” 
Language Problems and Language Planning, Vol. ٣٠, Issue ٢٠٠٦ ,٢, pp. ٩٩-
١٢٥; Bombi Schieffelin, Kathrryn Woolard and Paul Kroskrity (eds.), Language 
Ideologies: Practice and Theory. New York: Oxford University Press, ١٩٩٨. 

  

لفوبی التینی  لفوبی کوردی بۆ ئه ی گۆڕینی ئه کشه ((  پیوایهسول سوداد ره ٧٢
   لفوبی کوردی به ئه " ، بوانه))ندرت ی زمانی کوردی داده  گرینگترین کشه مۆ به ئه

   :له" بی و التینی ره پیتی عه
 http://www.dengekan.info/dengekan/١١/standard/٧٣٨١.html 
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رگانی  وتوویی نۆرمیی، خولقاندن و وه رنووس، بۆ رککه
ت  تایبه به(نگی جۆراوجۆر  رهه زانستی نوباو، دانانی فه

رگانی  ، دانان و وه)کوردی- کوردیلی سه نگی تروته رهه فه
ی  وه  و کۆکردنه وه زانستی نوێ بۆ خوندنی با، لکۆینه

ندتی  کانی و چۆنتی و چه هجه  زمان و له ت به باره ئامار سه
 و  وه سی زمانیی، دۆزینه ته کارهنانیان، دانانی ئه ده

 و  وه ، کۆکردنه ستنووسه می ده رهه رچی به چاپکردنی هه
کان،  هجه کی گشت له پووری زاره له ی که وه بوکردنه
   ئامرازه کارهنانی کوردی له  ده ت به باره  سه وه لکۆینه

  کانی کوردی و زمانی دی له ندییه کان و پوه ییه کۆمه
رکی گرانن   ئه وانه ئه.  تی ئاوا دا، و زۆر بابه بارودۆخی ئسته

  ر ره کارکی هاسان، ساکار، پزهلفوب گرتن  ربینگی ئه م به به
 دنیای مۆدیرن دا  ی له وه  کوردی پش ئه٧٣. یه و بفایده

 تووشی  نگاری ژیانی مۆدرن ب، ره بگرێ و بتوان به پھه
زمانکی وا .  بوو و پشووی لبا تان وه زمانکوژیی چوار ده

دان ر ست توه  و ده رف، وشه، نگ، حه تیکردنی ده  په بریندار به
  . ب وارتر ده وه و کۆه ی نابووژته که لفوبیه و گۆڕینی ئه

                                                            

نگی  رهه فهالح پایانیانی،  می سه رهه رکی گران و گرینگ به ی ئه نموونه ٧٣
تی تا  وه تی یان ناده وه زگایکی ده تی هیچ ده  ب یارمه  به  که هکی موکریان زاره

   . وه  رکوپکی بوکردۆته رگی به ئستا چوار به
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  :کیپشه

 وڕۆکانی دون و ئهلال بسوودهقهته
  

دا بارودۆخکله هبی ڵ تۆفیق وهگه لهو وتووژهئه
تی تایبه ، بهباری سیاسی وت زۆر گۆڕاوه  کهوهبتهبوده

ا، و زمانی کوردیش گۆڕانکی زۆری بیست سای رابردوود له
 بی ئستهرهک عه، کوردی وه بۆ ونه٧٤.ردا هاتووهسهبه 

ر سه له وهمهالنی که، بهتی عراقهوهسمی دهزمانی ره
ره ی هههجهندی دوو لهها، پوهروههه. ستوورداکانی دهڕهالپه
ڵ گهکورمانجی له. سۆرانی، گۆڕاوه، کورمانجی و ورهگه
تاکانی ره و سهی نۆزدهدهئاخروئۆخری سهک شدا، وهوهئه
، تدا نییهسهی دهپله، له )١٩٢٣-١٨٩٨(ی بیست دهسه
کورمانجی، دوای . ڕوات دهسهی دهو پگهره خرا بهیکهماوه
له  ، ئستهتورکییه له ڕندانهرکوتکرانی دشتا ساڵ سههه
مبووڵ و ستهو ئه تا سوورییههه وهنستان و خوراسانهرمههه

 نووسین و خوندن و جیھانی، له) وتدووره(دیاسپۆرایکی 
ی ما و ئینترنت و ئامرازی کۆمهرادیۆ و تلڤزیۆن و سینه

                                                            

هبیی و نی تۆفیق وهگمهگوتوبژکی ده: نووسراو کتبه بۆ ئهکییه شهو پئه ٧٤
ن پوور، سهمیر حهرگرتن و تۆمارکردنی ئهوه (گرانهخنهیکی ڕهوهخوندنه
. دممهئووف محهمال رهکه) بابی اللۆ(ی وهراوز و خوندنهی و پهوهنووسینه

 گۆڕانکی دا بهو لرهبۆوه ودا بونهم له، به)٢٠١١ی شڤان، سلمانی، چاپخانه
باسی بارودۆخی م که و نووسراوهی ئهوهدوو پاراگرافی هه. وهبتهم بودهزۆر که

 .کا، البردووهکییه دهو پشهنووسینی ئه
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)social media (وهدهکوردستانی عیراق ی لهرانکاردێ و ئاخ 
 ٧٥.نکه ده–ڵ سۆرانی گهری لهرابه به–داوای مافی زمانی 

تا هه ا بگرهڕورامیههی دی، له هجهرانی لهها، ئاخوهروههه
  .نکههدمکی، داوای مافی زمانی خۆیان د

 ،ی زمانهکارهنانی تکنۆلۆژی تازهگۆڕانکی گرینگ ده
 ٧٦.یت ئینترنت و تلڤیزیۆنی ساتالیت و ئامرازی کۆمهیبهتابه
کان لک نزیک هجهرانی لهم ئاخوههه و تکنۆلۆژیانهئه
 ،گۆڕانکی دی. بنکتریان دادهیهم له و هه وهنهکهده
ویش له  شار، ئه گوند و لهله وارییهستاندنی خوندهئهرهپه

واو باکوور و باشوور ته زاران گوندی ورانکراو له ههکاتکدا
ی وهشانهر گهبهک له کان، نهو شاره وهکراونهدان نهئاوه

وکاڵ، ی کشتيهۆی تکووخانی ئابوورکوو بهئابووری، به
- يدبوارکی دله . بنداری زۆرتر دهژاری و نهبن و ههتر دهورهگه

ک ناسیۆنالیسم، ، وهی زمان تا ئستهاسی زمان و کشها، ب
م توژکی رۆشنبیری ژن ، بهبووه واو پیاوانهیکی تهپۆژه

بی و دهژیانی زمانی و ئهگێ له ده ور و دهیدا بووهپه
رمی تی هه حکوومه، لهوهباری سیاسییهله . ریداهونه

ڕا یيتارهی سهردهروه پهکارهنانی کوردی لههدا، دکوردستان
                                                            

 دانیکۆنهتکران و خۆڕاگرتن و ورکمژووی سه ت بهبارهبۆ زانیاری سه ٧٥
  :لتین یووکسهتزی دوکتورای مه، بوانه ١٩٦٠تا  هه١٩٢٥مانجی له رانی کورئاخوه

Metin Yüksel, Dengbêj, Mullah, Intelligentsia: The Survival and 
Revival of the Kurdish-Kurmanji Language in the Middle East ١٩٦٠-١٩٢٥. 
Ph.D. dissertation, Department of Near Eastern Langauges and 
Civilizations, University of Chicago, ٢٠١١.  

 

وری تلڤیزیۆنی ساتیت، ئینترنت و ی دهوهو لکدانهوه بۆ لکۆینه ٧٦
ری عفهجه.  دیکتبهو  ئه گۆڕانی زمانی کوردیدا بوانهیی لهئامرازی کۆمه
   :شخولئیسالمی

Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media. 
New York, Palgrave Macmillan, ٢٠١١. 
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رز ی بهکهی زمانهم پلهدا، هه کارگیتا با و له ههبگره
 و زۆر وانه ئهدیاره. ستی پکھناوهرههم بهو هه وهوکرد

ا د١٩٧٦و له  کراوهدا باسیان ل نهکهوتووژهگۆڕانی دی له 
کانی زمانی کوردی و  کشهم من لهبه. کرا باسیان بکرێدهنه

هبی و دا، سای تۆفیق وه٢٠١٠کانی باس و بۆچوونه
  .مکهدیدهکان بهه٣٠کان و ه٢٠کانی هاوبیره

کیان یه. مکهند ناکۆکی دهدا، من باسی چهکییهو پشهئه له
بواری زمانی کوردیدا،  له کییهرهبۆچوونی من، ناکۆکی سه به
یی زمانی ی کۆمه بنکهبوونیرینبهویش ناکۆکی نوان ئه

کانی وتر بوونی پارچهشارنشینی زۆرتر، تیکه(نووسین 
دێ، شار و له واریی له ستاندنی خوندهئهرهکوردستان، په

ی هوبوونهی زمان، شلکارهنانی تکنۆلۆژی تازهده
ری ماوه، جهوهرهری خونهماوهیدابوونی جهکان، پهسنووره
 ت بهتایبهبه رری بینهماوهرادیۆ، جهت به تایبهر به بیسته

کارهنانی ودای ده مهبوونیسکتهو ...) تلڤیزیۆن و ئینترنت
، کهیی زمانهشبوونی سیاسی و ئیدارهدابه (یهکهزمانه

تکردنی سهی سۆرانی و بدههجهتخوازی بۆ لهسهده
 دان بهنهدا، رگهکوردستانی عراق و ئرانکورمانجی له 

ت له تایبه گشت بوارکدا بهکارهنانی زمانی کوردی لهده
کارهنانی کورتی، دهزۆر به. ...)داو ئران و سوورییهتورکییه 
بوونه رینو به و ئهرینتر بووهتندا بهکونووسین و له زمان له 

به - گۆڕێ که هنته دهپداویستی نوێ و داخوازی تازه
م  وه-کانه٣٠کان و ه٢٠هبی و رۆشنبیرانی کانی وهبۆچوونه
رم تی ههستانی حکوومهده رۆشنبیران و کاربه٧٧.وهنادرنه

                                                            

 زۆرتر  کهییهتوژکی کۆمه" رۆشنبیر "ستم لهبهدا، مهو نووسراوهئهله ٧٧
و ها له ئهروههه. کاده... ) ری، زانستیبی، هونهدهسیاسی، ئه(کاری فکریی 

، "راست"، "باش"عنای مه) دا"ررووناکبی"له " رووناک"یان " (رۆشن"دا، یهوشه
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نگاری رهت و سی بهڕباز و بۆچوونی سانی بیس ش بهئسته
و  ئه کهیهوهدا ئهو نووسراوهئهئامانجی من له. بنکان دهکشه

  .ور چابه مه بخهناکۆکییه

 یهپووچکه ؟ کام گرێکانی زمانی کوردی ئستا کامنآشه
ن یر پرسیاری وا بکهگه؟ ئهوهکاتهگرفتی دی ده وهر بکرتهگهئه
، ))ک چی کرد؟((، ))چ بوو؟((ک پرسیاری وه ی ناکرێ بهيدئ

و ئهگرینگتر له پم وایه.  رازی بین))ک چی کوت؟((یان 
، ))بۆ وا کوترا؟((، ))بۆ وا بوو؟((: بپرسین که یهوهئه پرسیارانه

 بۆ ئسته((، ))ک ربازکی دی؟گۆڕێ نه هاتهو ڕبازهبۆ ئه((
گرتووه نه، هشتا پی ههوهباتهخه و گشتهمانی کوردی، بهز

بۆ رۆشنبیران، ((، ))؟ستر پی خۆی راوهسه و ناتوان له
ستپکردنی چاککردنی کوردی، هشتا د ساڵ دوای دهوهنه
بۆ ((، ))؟وهنهدهری دهتیگهپه که بهرکوتکرانی زمانهمی سهوه
ی زمانی کوردی کشه ی رۆشنبیری کورد پی وایهربهزۆ

ب پاکتاوی  زمانی کوردی دهو پیان وایه زییهگهیکی رهکشه
 عراق و سوورییه ی فارسی، لهئران پاکتاوی وشهله (بکرێ 

ی پاکتاوی وشه  تورکییهبی، و لهڕهی عهپاکتاوی وشه
شکی  بهم کهکهرک دهک ئاخوهوه رانهو پرسیا من ئه)تورکی؟

ی یشتنی پرۆسهرخانی تگهکانی تهوهزۆری لکۆینه
بۆ من، مژووی . ستانداردتی زمانی کوردی کردووه

  له–رڕاست ستانداردتی زمانی کوردی مژوویکی سه
 و مژوویهئه، وانهپچهبه.  نییه–و رووناکی ره بهوهتاریکییه

 وامی، وردهم بهو هه ی تدایهوهم پسانه و ههواو ئاۆزهته
 کۆشم بهتده. وتنپاشکهم وه و ههوتنی تدایهم پشکههه

و  وهمهرابردوو بدهئاوڕ له  وهگرانهخنهواو رهبۆچوونکی ته
                                                                                                           

یك کشه توان باش لهرۆشنبیر ده. و شتی وای نییه" یشتووتگه"، "هۆشبه"
 .کا، یان خراپی بۆ بچری لنهدهرهتبگا، یان سه
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هبی تۆفیق وه. داهاتوو بم و رووم له بکه ئستهچاو له 
 وهگروونهمه دوندی پیرهویست، دوای ماوایی ئاخری، لهیهده

رچی بووب، له زووی ههئاره. سلمانی و کوردستان بوانته
ی هشتا له که زمانییهبناری، ربازهدوندی چیا ب یان له 

وڕۆ ئاسۆی زمانیی م ئههب. وهداتهنگدهنو رۆشنبیراندا ده
ری ژن و پیاو، الدیی و شارستانی، و زارۆک و ئاخوه

ی بنار و وهشوانهئسته . ڕیوهگروون تپهمهپیرهندار له مهته
مان و ر کۆسپی زه سهبه وهستییهفوونی دهله تهنان بهندهبه
کانی ڕی مهوپه و دنیای ئهبیست و دهب و دهدا زاڵ دهکانمه

زمان له . دونو نزیک ده کی دووربین و خهخۆی ده
ران به رێ و ئاخوهدهز دتهنگایی نووسین و کاغهته

ڵ گهله. بیستننووسن و دهیڤن و دهپهئازادییکی زۆرتر ده
و ران گۆڕاون زوو و داخوازیی ئاخوهئاره شدا کهوهئه
 و تارمایی ی بیوهگۆڕن، قورسایی رابردوو پشووی ئستهده
  . زمانی کوردیر ئاسۆیسه خاتهده

ی خۆم وهکییه باسی بارودۆخ لکۆینهو پشهئهشک لهبه
، کاتی خوندنی  کهڕ ستانداردکردنی زمانی کوردییه مهله

، فکرم ١٩٧٢تا  هه١٩٦٨سانی زانکۆی تاران له زمانناسی له 
ی يکادیمیک و ئازادی ئهيبوونی ئازادر نهبهم له به ،وهکردهلده

م وهو لکۆینهئه. ی ببموهتوانی تخوونی لکۆینهمدهسیاسی نه
ست پکرد و وتووژ مریکا دهئهخوندن له  دان بهکاتی درژه

 ستم لهبهمه. بوو یهۆژهو پئهشک لهبههبی ڵ وهگهله
ی و مژوویهئه که یهوهئه) وه خوارهبوانه( و باسهی ئهوهگانه

 مهبیخه ،وهو گاوته وهوشداریکردهبی خۆی تیدا بهوه که
ژیا و وت دهدوورهو له کان، کاتکی ئه٧٠ی مژوویی بگه

بارودۆخکی یکی دی و له رهبهی موکریان و له کمنیش، خه
و ئهشک لهرکوتکراو، بهری زمانکی سهک ئاخوهدیدا، وه
 و وهبدۆزمهو رابردوویه ویست ئهمه بووم و دهمژوویه
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ر ستانداردکردنی کوردی کارکی گهئه. مو تیبگه وهپیدابچمه
 وهواوی توانای خۆیانهته ن بهکاتهوهسیاسی بوو و ده

ی ستانداردکردنیش ی پۆژهوهکرد، لکۆینهکانیان دهرهربهبه
. بووند و کۆسپ و رلگیرانی خۆی ههککی سیاسی بوو و کهرئه
باسی رزمان  ی زمانی کوردی بوو و بوببۆوهوهی لکۆینهوهئه

 نهی الیهوهۆمارکردن و لیکۆینهک ت نه،ی بووکهچهو بنه
ی زمانی  کیشهت ئستا کهنانهته. کانیسیاسییه ی وکۆمه

  و پویستهکراوهرنهسهسمی هشتا چارهستاندارد و ره
ش وهئیمکانی لکۆینهرینی لبکرێ، و ی قووڵ و بهوهلکۆینه

. وهتهدراوهمی نهرینگ وه، هشتا زۆر پرسیاری گکجار زۆرهیه
رمی تی ههحکوومه"زرانی ، بیست ساڵ دوای دامهبۆ ونه
کان و هجهلهکان و بنهجههشتا جوغرافیای له" کوردستان

کارهاتووی یکی بهخشهرانیان نازانین؛ هشتا نهی ئاخوهژماره
. ستان نییهردهبهدا باون له رمههله  ی کههجانهو زمان و لهئه

 وه لکۆینهرم بهگهتی زمانی پشتچاوکردنی سیاسههشتا ره
بیاری  کان بهزمانییه وێ کشهیانهس دهو زۆر که نییه

  .نربکهسهکارگی چاره- تیحکوومه

، باسی تکۆشانی و وتووژه، بۆ من باسی ئهوهمهکورتی بکه
و ئهله. باکردن نییهبواری زماندا، کای کۆن بههبی له یق وهتۆف
. وڕۆ و داهاتوویهباسی ئه و رابردوویهدا، باسی ئهکییهپشه
هبی بۆچوون و کرداری سیاسی وه ڕوانمهمتر دهدا، کهلره

 یيی سیاسوه بزووتنهکردنی لهشداریکردن یان نهبه(
 ی که زمانییهتهو سیاسه ئهرژمهپهو زۆرتر ده) اد"تیکوردایه"
من  ش بۆوهئه. باتی پکردباتی بۆکرد و خهچاوی کرد و خهره

 ،ی سیاسییهوهکردهزمان خۆی ردان له توهست دهکهئاشکرایه 
تی زمانکوژی له سیاسهدا که بارودۆخی کوردستانتی له  تایبهبه
  له نهتییان کردووهی کوردایهوانهها ئهروههه. ادا بووهئار

بۆ . بووهدا، بۆچوونکی وکچوویان نهن زمالها و نه دتسیاسه
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یدانکدا مهت و زماندا له سیاسههمن و گیوی موکریانی له ،ونه
  .ری جیاوازدانگهدوو سهم له  به،بوون

  

* * *  

کاری  ستم کرد بهزانکۆی ئیلینۆی دهه دا ل١٩٧٦ سای له
ی ستانداردبوونی پۆسه ت بهباره سهی تزی دوکتوراوهلکۆینه

 کرا، لهندسم پهکهی پشنیاری تزهوه دوای ئه٧٨.زمانی کوردی
ی يری سیاسفسهئیدمۆندز، ئه. ج.  س کهوهگۆڤارکدا خوندمه

 ی که کوردییهنییهمهو چاپه کوردستان، ئهتی ئینتیداب لهحکوومه
ی سهدرهمه(ی سواس شی کتبخانهپشکه ،عراق کۆیکردبۆوهله 

  ٧٩.نی کردووهنده زانکۆی لهله) فریقات و ئهديراساتی رۆژهه

ی وهلکۆینه. هاتدهیایشدا نهخهوتی وام به رککه
کاندا کارکی ٧٠ وونی زمانی کوردی لهلی ستانداردبسهتروته

کارهنانی دهرچاو له ستانداردبوون گۆڕانکی به. بووهاسان نه
م له نووسین و هه/خوندنم له زمان پکدنی، هه

 ب لهی ستانداردبوون بهوهلکۆینهجا بۆیه . کردنداقسه
                                                            

 فاکتۆری زمان له"ژردی واو بوو به  دا ته١٩٨٩سای له و تزه ئه ٧٨
و له " ١٩٨٥-١٩١٨داردکردنی زمانی کوردی، ستان: یی داوهتهکردنی نهشهگه

کوردستاندا، ناسیۆنالیسم و زمان له "ژردی کوو کتب به دا وه١٩٩٢سای 
وستا له ن ئهالیهتورکی له  دا به ١٩٩٧وه و له بوبۆته" ١٩٨٥-١٩١٨

  :وهتهئیستامبوول بوکراوه
The Language Factor in National Development: The Standardization 

of the Kurdish Language, ١٩٨٥-١٩١٨, University of Illinois at Urbana-
Champaign, ١٩٨٩. 

Nationalism and Language in Kurdistan, ١٩٨٥-١٩١٨, San Francisco, 
Mellen Research University Press, ١٩٩٢.  

(http://amirhassanpour.com/?page_id=٢٤). 
Kürdistan’da Milliyetçilik ve Dil ١٩٨٥-١٩١٨, Istanbul, Avesta, ٢٠٠٥. 
٧٩ SOAS, School of Oriental and African Studies, University of 

London. 
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 ،راوت چاپکتایبه به ،می نووسراورههستدابوونی بهردهبه
واوی و ئارشیوکدا ته هیچ کتبخانه م لهبه. ئیمکانی نییه

. بوودهیدانهشکی زۆری، پهبهت نانهنی کوردی، یان تهمهچاپه
کان و واهی ههرنامهک بهها، ئاخافتی ستاندارد، وهروههه

ر تۆماریش کرابا، گهرادیۆدا، ئهی سیاسی له وهلکدانه
  .وتکهدهنهوه رهکۆهست لدهوه

و نیا کارکی فکری و کولتووری نییه  تهوهلکۆینه
 سانی ، لهبۆ ونه. ئۆلۆژیشهرککی سیاسی و ئیدهئه

و ی ئهوهبۆ لکۆینه و سوورییه ئران و تورکییهله  دا،١٩٧٠
و کاتی له ئه. بوونه کادمیک و سیاسیی ئهيئازادته بابه
ی ماجستر و رنامهبه له(خوند ی تاران زمانناسیم دهزانکۆ

ک دا کوردی وهدهیان نه، رگه)١٩٧٢تا هه ١٩٦٨دوکتورا له 
بوو پی بگوترێ ر باسی کرابا دهگهزمان باس بکرێ و ئه

رچاوه م بوونی سه کۆسپکی دی که٨٠."هجهله "یان" گویش"

                                                            

 ادبیات، دانشگاه دانشکده(آموزشی زبانشناسی گروه "، دا١٩٧٢ له ٨٠
ست رسی زمانی کوردی دهخوند، دوو دهرسم ل دهی من دهو جیه، ئه)"تھران
"  ادبیاتدانشکده" بیاری مامۆستاکان یان  بهرسانهو دهم ئهبه. پکرد
کک له بیرمه یهله . زرانت دامهندیی حکوومهوهرژه بهندران و بهدانه

زمانناسی ((کوتن دیاری کراوه رسدهی بۆ سهو کهیکوت ئهمامۆستاکان ده
ده(( و ))نازان ناتوانکی وا برس  بۆ دهسپاردووهت رای ئه و حکوومه))رس
ت یان تی زمانیی حکوومهی گۆڕانی سیاسهنیشانهرسانه و دهدانانی ئه. کوتن

 بوو بهندی ههبوو و زۆرتر پوهنه" دانشگاه تھران"یی ردهروهتی پهسیاسه
-ستدهدا و ناوچهتی ئران له سهدهپدان به رهمریکا بۆ پهی شا و ئهرنامهبه
و ئهکک لهیه. ی ئۆتۆنۆمی کوردستانی عراقوه کاروباری بزووتنهردانیان لهوه
ی ئاوا کهئامانجهکه )  واحد، سال چھارم٢(بوو " زبان کردی آغازی"، رسانهده

ظ زبان کردی از نسیان و فراموشی، زیرا زبان کردی یکی از حف((: دیاری کرابوو
سرزمین کردهای خارج از کشور به زبانھای اصیل ایرانی است و جلب توجه 

پاراستنی زمانی کوردی : واو سیاسییهئامانجکی تهوه ئه. ))اجدادی خود ایران
کانی گشت پارچه و دانانی ))نی ئیرانییهسهزمانکی رهی که وهر ئهبهله((



 
WU

می چاپی کوردییان زۆر رهه بهو وتانهکانی ئهکتبخانه. بوو
نی پش مهچاپه ،بوو، بۆ ونهههی که ندهوهبوو و ئهم که

وه رهستی لکۆهردهبه هاسانی وه، به تورکییه له١٩٢٣
ی رچاوهکان سهت، کتبخانهی سۆڤیهيکتیهله  ٨١.خرادهنه

م  به،بووی زۆریان ههيستنووسی کوردچاپکراو و ده
 عراق له. گونجادهبۆ من نهو وته ئه لهوهرکردن و مانهفهسه
گۆڕانی  خۆیان له ی کهکهو خهنی و ئهمهی چاپهرچاوهسه

م دیسان  به، زۆر بوون،کردان کردبوو و دهيشداریزماندا به
کانیکردنم له رهربهبه(هۆی سیاسی رکردن بۆ عراق، بهفهسه

 .وتکهده، بۆ من رک نه)عسدژی ریژیمی به

ی وهی نووسراو و کوتراو، لکۆینهرچاوه سهلهبجگه 
 ر زمانکی دی پویستی بهستانداردبوونی زمانی کوردی یان هه

 بواری کی لهرهپرسیاری سهبۆ ونه، . یهزانستی تیۆری هه
، چۆن و بۆچی ستانداردبوونی زمان چییه: (یهوهتیۆری ئه

تهش خۆی کۆمهوهو ئه) کدێ؟پنک پرسیاری دی دگۆڕێ که  
ی زانکۆی کتبخانه. یان نییهوهی پداچوونهدا جگهلره

                                                                                                           

ر ، هه)"پیشرفته (زبان کردی"ی دیش، کهرسهده. ئرانشک له کوردستان به به
- ٥٤تھران، سال تحصیلی راهنمای دانشگاه  بوانه. کردچاودهی رهو ئامانجهئه

 تھران، ، دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه تھران، امور آموزشی دانشگاه١٣٥٣
-١٥١. ، صص]بدون تاریخ[ارات و چاپ دانشگاه تھران، انتشموسسه چاپخانه 

١٥٢ . 
کاک بورهان ئلتووران، خوندکارکی کورد دا، داوام له ١٩٧٦ سای لهبۆ ونه  ٨١
 فۆتۆکۆپی ری بۆ تورکییهفهخوند، کرد کاتی سهرسی دهزانکۆی ئیندیانا ده له که
ویش ئه. بوو بۆم بن ههییهیکی تورک کتبخانهلهند گۆڤاری کوردی که چه
کرد تعاون و ی وهی هه و گیران، فۆتۆکۆپی ژمارهوهترسیی لپرسینهرباقی مهسه

ی رادیۆ ئریڤان و رنامهند بهچهها داوام لکرد که روههه.  بۆ هنامسیترقی غزته
. ۆی هناوهڵ خگهشی کرد و شریتکی کاستی لهوهغدام بۆ تۆمار بکا؛ ئهرادیۆ به

وانی کوردی له نی و شریت و قهمه چاپه چونکه،ریسک بوون پ له و کارانهئه
 .بوونغه دهقهتورکییه 
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زمانی  ندی کتب و گۆڤار، بهمهوهئیلینۆی کانگایکی ده
کک له ها، یهوهرهه. بوو تهو بابهت بهبارهجۆراوجۆر، سه

کانم، الدیسالو زگووستا، پسپۆرکی ناسراوی تیۆری مامۆستا
  ٨٢.ستانداردبوونی زمان بوو

وره و زۆر گهی کان کتبخانهرۆژئاواییهمریکا و وته ئهله 
کان بو رۆژئاواییهزمانه یکی به رچاوهر سه ههن کهباش هه
شتی خانانه و کتبئه. نخهدهوه رهستی خوینهر دهبهوهوه بووبته

ڕاست تی ناوهکوردستان و رۆژههله که  وایان تدایه
می ردهی کوردی سهينمه چاپهشک له، بهبۆ ونه. ونگیرناکهوه

ی وهره دهستنووس لهپووری دهلهشکی گرینگی کهعوسمانی و به
م سھهی زانکۆی ئیلینۆی که  کتبخانه٨٣.وت پارزراون

 ،)یلدوای هاروارد و یه(مریکا بوو ی زانکۆیی ئهورهی گهکتبخانه
سای زانستک بوو، و له شنه ندی گشت چهمهوهکانگایکی ده

زار گۆڤار و د ههوهش ملیۆن کتب و نهی شهدا نزیکه١٩٧٦
") ن ئاربرئه "له(ی زانکۆی میشیگان کتبخانه. بووی ههرۆژنامه

بوو،  نهورهی ئیلینۆی گهک کتبخانهشدا وهوهڵ ئهگهله
ی بوو که وهر ئهبهش لهوه ئه،بووهه ی کوردی زۆرينمهچاپه

دا ١٩٥٨ سای  لهرزمانی کوردیکتبی ، که "ک کاروسئرنست مه"

                                                            

٨٢ Ladislav Zgusta (٢٠٠٧-١٩٢٤). 
و گرینگی ئهره شکی ههبه" ستنووسی کوردیی لنینگراددهه کۆمه" ٨٣

دا کۆی ی نۆزدهدهکانی سهه٦٠ لیکساندر ژابا له ئهن کهستنووسانهده
ماڵ فواد تزی که. د. ت چاپکرانکتی سۆڤیهیهیان له و زۆربهوه کردبوونه
 ستنووسی کوردی لهو ناساندنی دهوه رخانی دۆزینهی تهدوکتۆراکه
ت بریتانیا تایبهکانی دیش به ی وتهکتبخانه. ن کردووهماکانی ئهکتبخانه

ک وه(خۆیان ربهم تا ئستا کاتالۆگی سهبهیه ردییان ههستنووسی کوده
 .ندراوهبۆ دانه) مال فوادی کهکهکتبه
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ریکی  خهو زانکۆیهئه لهوهه٦٠تای سانی رهسه  و له٨٤بوکردبۆوه
. ی کوردی کۆکردبۆوهينمه بوو، چاپهرسیی کوردیدانانی کتبی ده

ت به بارهم سهکهتزهک کارووسم کوت که  مهکاتکی به
 نییهمهک له چاپه کۆمه،ستانداردبوونی زمانی کوردییه

و کتبخانه و ند ئهرچهم ههبه. من کانی خۆی دا بهکوردییه
زمانی گیان به ی گرینرچاوه سهمریکائهکانی دی له کتبخانه

 دیسان بۆ ٨٥یه،زمانی کوردی ههت به بارهکوردی یان سه

                                                            

٨٤ Ernest McCarus, A Kurdish Grammar: Descriptive Analysis of the 
Kurdish of Sulaimaniya, Iraq. N.Y.: American Council of Learned 
Societies, ١٩٥٨. 

 

له جی دی کانی کۆماری کوردستان که نییهمه چاپهشک لهبه ،بۆ ونه ٨٥
ست دهی زانکۆی پرینستن وهو کتبخانهی کۆنگره کتبخانه له ،پارزرابووننه
ی ، س ژمارهنیشتمانی ٩- ٨- ٧ی ی زانکۆی پرینستن ژماره کتبخانه.وتنکهده

ی دیههه، و کۆکآله، ستانکوردی گۆڤاری ، چوار ژمارهی کورددالنگوگای من
 ٩- ٨- ٧ی م ژماره به،بووسواس هه  له نیشتمانیش ژمارهشه. بووی ههکوردستان

ی ٦تا  هه١ی  دا ژماره١٩٨٥له ز که بهماڵ نهجه(پرینستن پارزراوه  نیا لهته
یزانیبوو م نهبه ،ی کردبوو٩- ٨- ٧ی باسی ژمارهرڕا بو کردبۆوه سهی لهنیشتمان

ستانی کۆمار دهکاربهن که نییانهمهو چاپهئهوانه ئه). ونکهست دهده پرینستن وهله
به ویش دوایه ک دیاری دابوویان و ئهکۆمار وه کاتی دیداری ئارچی رووزڤلت له له

و ئهختی فۆتۆکۆپی و وهر ئهمن هه. ی زانکۆی پرینستن کتبخانهدیاری دابووی به
و نی قازی ئهسهکاک حه. ئورووپا ناردند ئاشنایک له م بۆ چهنیانهمهچاپه

ک  وه،وه دا بوببوونهکوردستانگۆڤاری له یفولقضات که ی سهشیعرانه
، رکخراوی رووناکبییرانی کوردی زووباغی ئاره وزهر سهسه (یک چاپکردناملکه
سک ند کهوت، چهدووره عراق و لهکاندا، له ٧٠له ). ڕه الپه٦٧؟، ١٩٧٥ئران، 

و ئهشک لهبهکان و ئسته  کۆنهو گۆڤارهی رۆژنامه وهبوکردنهستیان کرد به ده
و  وهی کۆکردنهورهیکی گهم هشتا پۆژه به،وێکهست دهدهوه رهپوولهکه

  .ڕژراوهدانه) ی دیجیتالشوه چاپ یان به به( پوورهلهو کهی ئهوهبوکردنه
ەوە وەک ئرشیڤکی کۆکردنوەی سامانی ٢٠٠٤ک ل کۆتاییی ) بنکی ژین([

بگنام و دەستنووس و کتب و بوکراوە و گۆڤار و ڕۆژنامی کۆنی کوردی 
ل سلمانی دامزراوە، جگ ل کۆکردنوە و دیجیتاکردن و خستن سر فلیمی 

گۆڤار و ڕۆژنامی کۆنی کوردی و سدان دەستنووس و هزاران  و ربی کتبزۆ
بگنام و ون، تا ئستا توانیوی بشی هرەزۆری گۆڤار و ڕۆژنامی 



 
WX

و رۆژنامه  ، بۆ ونه٨٦.بوونس نه بهکهتهی بابهوهلکۆینه
به ی که وانهت ئهنانه ته،بووندهنهی کوردی ئابوونه گۆڤاری تازه
 ی نوێرۆشنبیر، تیبرایه ،کاروانکوو وه ،وهبوونهئاشکرا بوده

ی رگهم من له به، )تکتی سۆڤیهیه (زهریا تهیان )  عراقله(
تی کتبی چاپی سۆڤیه که ٨٧وهه"مکینڤیکتر که"کتبفرۆشی 

ببم چاپی یرڤان ئابوونه ی زهریا تهی  توانیم رۆژنامه،فرۆشتده
یک مریکا و ئورووپا، کتیبخانه ئهله). نۆ دۆرساک به (
ربگرێ و من ت وهمانهئهی وتی دی کتب به کتبخانهتوان له هد

و ئهجا له. وتکهست دهدهکتبم وهیه و شوهبهجاروبار 
ی  کتبی ئیدمۆندز کشههوتنی کۆمهستکهدهدا، وهبارودۆخه

ن ندهو لهره دا به٧مانگی من له . رکردسهکانی چارهرچاوهسه
  .تموڕکهوه

                                                                                                           

 ٣٥ کۆبکاتوە و دیجیتاڵ بکا و بخات سر فلیم و پتر ل ١٩٩٠کوردی تا 
بداتوە و ئم ناونیشانی ڕۆژناموانیی کوردیشیان ل ئامادە بکا و لچاپ 

ردەوامیشی بۆژەیسدیق-پ [   @@
  

 Kurdistan(" کوردستان میشنری"شیکی زۆری گۆڤاری ، بهبۆ ونه ٨٦
Missionary(  ی له کهوکردنهستی به شیکاگۆ دهدا له ١٩١٠ساله، کردوهب  
ی  هیچ بیبلیۆگرافیایک لهو گۆڤارهئه. ی زانکۆی ئیلینۆی راگیراوهکتبخانه

 باسی ،کوردستان نووسرابووت به باره سهیکی کهرچاوههیچ سهکوردی یان له 
 له ،ی بوکردبۆوهکه گۆڤارهی کهو میسیۆنهشدا ئهوهڵ ئهگهکرابوو و لهنه

مزانی میسیۆنکی وا ده-کردک باسیان دهی خهندهوهه- شاری سابخ بوو و من
 له و گۆڤاره ئهدیاره. وهگۆڤارکی وایان بوکردبتهتبوو مبیسم نه به،بووههه

 کان، کهوارهی خوندهزۆربه  چونکه،وتووهکهکی نهست خهدهموکریان وه
 له که" ک.ی ژهکۆمه"ت نانهته. زانیدهم بوو، ئینگلیسییان نهیان زۆر کهژماره
و دا باسی ئه)٩٣-٩٠ .ل ،١٣٢٢-١٩٤٣ (وردکانی کک بۆ الوه.ی ژلهی کومهدیاری

 ند ساهنی قازی چهسهکاک حه. بووهنه کهگۆڤاره ئاگای له، ی کردووهمیسیۆنه
یه و میسیۆنهپووری ئهلهو ناساندنی کهوه  و کۆکردنهوهریکی لکۆینهخه

  روانگهسایتی : بوانه(
com.blogspot.ruwange://http( .  

 
 

٨٧ Victor Kamkin Bookstore. 
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ک دوو و یهئه. نی قازی بوومسهن میوانی کاک حهندهلهله 
ی ي ئورووپا و چاالکرس خوندن هاتبووهپش مندا بۆ دهساڵ له 

رگان بۆ  نووسین و وهکرد، لهسیاسی و زمانی و کولتووری ده
تبینی و دا له و بوارانهئهزا بوو، و لهزمانی کوردیدا شاره

گرت، و بۆ دیتن و ردهککی زۆرم وهکهکانی بۆچوونه
ی من کهوهبۆ کاری لکۆینهی که وانهڵ ئهگهندیگرتن لهپوه
کترمان هاوشاری بووین و یهئمه . دامتی ده یارمه،هاتنکاردهده
 وهریکی لکۆینهئورووپا، خهی بته وهو پش ئهناسی، و ئهده
دا تی دهردستان بوو و یارمه زمانی کوردی و مژووی کوله
تاران کتبی  ن لهسهکاک حه. ڕۆیشتندا دهو ریهی بهوانهبه

له  که ی،نایابهو کتبه ئه. منی ئۆسکارمانی دا به مظفریهتحفه 
وت، کهست دهدهوه" مجلس شورای ملیکتابخانه "نیا له تاران ته

کاک . دی خزمی دیتبۆوههموا قازی محهی پشه کتبخانهله
رگی وهدی قازی، که مهی خۆی محهن، خزمکی دیکهسهحه
ا ڕییرانسهفهبی له دهمی ئهرههناوبانگی ئران بوو و بهبهره هه
پووری کوردی ب، و لهریکی کهخهفارسی، هاندابوو که کرده ده

فارسی زاڵ به  و خهیتی السڕ بهمهیکیان له نووسراوهوهپکه
کادمیکدا و له بوونی ئازادی سیاسی و ئه نه له٨٨.وهبوکرده

ریی داریی و سانسۆرگهنی و نهمهژاریی چاپهبارودۆخی هه
  .ک بوونکه یکجار بهندییانهو پوهئهکان کتبخانه

  سواس وچوومه دهوهکۆک سکهیانی به بهمن رۆژانه 
ریکی فۆتۆکۆپیکردنی خرا خهدادهکه  کتبخانهێ کهتا ئوارهه

تا کاتژمری هههاوینان کتبخانه (بووم کان دهنییهمهچاپه
، ژیانک وه(کانم واوی گۆڤار و رۆژنامهته). بووپنج ئاواه

                                                            

بیت  ( منظومهسخنی چند درباره"حسن قاضی با همکاری محمد قاضی،  ٨٨
 .٣٦-٢٦، صص ١٣٤٨ ، ١ ، شماره٢٤، سال جھان نو، "کردی) های
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، زاری کرمانجی،  نیشتمان،بانگی کوردستان، الوژگه، زبان
فۆتۆکۆپی ...) ١٩٤٦ی کوردستان، دیاری کوردستان، روناکی

کوو وه( کۆپیم کردن - ی بۆم کراندهوهئه- کانیش کرد و کتبه
ژمیری روژئهو کانی کورد ک بۆ الوه.ی ژلهکومهدیاری ی 

وانی دی  و ئه) و زۆر شتی نایابی دی.ک. ی ژلهتی کۆمهتایبه
ند و چهکه فریای کۆپیکردنی پش و پاشی کتبهر وههه
ئیلینۆی له وه ڕامهگهکه . وتمڵ و ئاخری کهوهی ههییكڕهالپه

م کهوهبۆ کاری لکۆینهی زانستگام داوا کرد که کتبخانه
کانی سواسم بۆ  کوردییهرسییه دهواوی کتیبهمیکرۆفیلمی ته

وانیش و ئهکتبخانه کانم دا به من لیستی کتبه. ربگرنوه
ی ی دوو مانگان ئاقهج داوایان کرد و دواستبهده

کانی ئیدمۆندز شتی کتبه.  کتبخانهیشتهگهکه میکرۆفیلمه
ست ده کوردستانی عراقیش وهلهوایان تدابوو که 

هبی نووسیبووی تۆفیق وه که علیمی تاقمتهک وتن، وهکهدهنه
، تعلیم طاقم(حموود بوی کردبۆوه تی شخ مهو حکوومه

 که الی بسوودقهدوو ته و) ١٣٣٨ حکومت، سلیمانی، مطبعه
ھشتبوو يت نهم سانسۆری حکوومه به،غدا چاپکرابوو بهله

   .٨٩وهبوببته

ورکی گرینگ دا ده ستانداردکردنی زمانرۆشنبیران له
یکی خۆڕسکی شوه به وه خۆیهزمان خۆی له. گنده

یکی خۆڕسکی گۆڕانی ناب و ستانداردبوون پرۆسه ستاندارد
                                                            

 دوو((": نووسی) ٥٧ی ڕه، الپه٧ی ، ژماره٥سای (دا ١٩٤٤ له الوژگه  ٨٩
کا نھا مطالب و احتیاجاتی کورد بیان ئهتهیه  کتیبیکی بچکوله"الی بی سودقهته

مو کورده ایمرو هه، خوزگه وهکرایهرگم بالونه جهالم داخی بهبهچاپ کراوه 
که م گۆڤاره به)).وتوهکهههلکه راستی ههبهوه یان خوندهکان ئهوارهخوینده

باحی دا، سه١٩٨٤له . وێکهست دهده چۆن وههيکراوه بونه کتبهوئهنا که 
، الی ب سوودقهدوو ته (وهی سواس بوکردهرووی نوسخهی له کهغالب، کتبه

 ). وستی ههن، چاپخانهندهله
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- ستده ، بهیکی وشیارانهشوه، به وانهپچهو، بهزمان نییه 
مان کاتدا گۆڕانی ههم له  به، پکدێرنامهبهردانی به توه

ی وهبۆ لکدانه. ئارادایهش له رنامهب بهو بهنائاگایانه 
نوان ین له کرێ جیاوازی دابندهیه و پۆسهری ئهروبهسهبه

کرێ و م ستاندارد دهزمان هه. داکردن وستانداردبوونستاندارد
وێ تی دهستانداردبوون بارودۆخی تایبه. بم ستاندارد دههه
ی ی کۆمه، و بوونی بنکهردهروهنی، پهمهک نووسین، چاپهوه

می رههو دانان و کین و فرۆشتنی به وهبۆ نووسین و خویندنه
 نووسین یی بخرتهشیرهکی عهکرێ زمانی کۆمهده. اونووسر

ی، پ ب گۆڕانی باری ئابووری و کۆمهو زمانه، بهم ئهبه
ورامی بی ههده، ئهوهه١٩ تا ١٧ی ده سه، لهبۆ ونه. ناگرێهه
- ی سۆرانیناوچه شک لهڕی و له بهسنووری خۆی تپهله 

ال مه(م بوون کجار کهوار یهم خونده به،دا باوبووئاخوانیش
ورامی و هه) کانت و تاجره ئاغاوهشک لهق و شخ و بهو فه
ی ب بنکهبه. کردیدا نهرینی پهی بهی کۆمهت بنکهبی قهدهئه

ندی بکرێ بهر فۆرمی زمانیش قاعیدهگهی، ئهکۆمه
نو له که  زمانه،...)ل، رزمانگهلفووب، رنووس، وشهئه(

و ر ئه سهوهخوارێ دمهله (خوا دا سووڕدهکۆڕکی بچووک
یک رادهها، ستانداردبوونی زمان پویستی به روههه). باسه

ر ، و ههیهواری ههک شارنشینی و خوندهی وهگۆڕانی کۆمه
تی سیاسی سهوێ، دهکهردهلی کورددا دهزموونی گهئهک له وه
  .ی پبدارهبشون یان پهیه و پۆسهتوان ئهده) تیوهده(

مه رههئاکامی ستانداردبوون به که شدا روونهوهڵ ئهگهله
زگای و ده سهدرهر رادیۆ و مهکان و ئاخافتنی سهچاپکراوه

ی می چاپکراو پۆسهرههبهنیا به کارگییه، ناتوانین ته
. وهینهین و لکیبدهلی تبگه ین وۆماربکهستانداردبوون باش ت

ستم بهکان، مه چاپییهرچاوهی سهوهلکدانهنیا به ته ،بۆ ونه
بات بۆ چاککردنی ، ناتوانین خهکوردی نووسراونبه که یه وانهئه
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کان، کوردییهنییه مهچاپه. وهینهواو روونبکهلفووبی کوردی تهئه
رفی ر حهسهنیشاندانان له  که یان تۆمارکردووهوه ئه،بۆ نموونه

م  به،رهاتسهستی پکرد و چی به ی دهکه> و<یان > ر<، >ل<
و باتی سیاسی و فکری بۆ ئهخهکه ن رناخهمان باش بۆ دهوهئه

ی رگهزانیاری وا زۆرتر له  ٩٠.چووهڕوهچۆن بهگۆڕانه 
ی گهنووسین، بهکردن، نامهوتووژکردن، پرسین و باس

زمانی کوردی . ونکهستدهدهکان وهرییهوه، یان بیرهکانئارشیوه
ڕی جیھانی ت دوای شهتایبهبه  ،وهی بیستهدهتای سهرهسهله 
س دا زۆرکه١٩٧٦ سای  ستانداردبوون کرد و لهستی به ده،ڵوههه
کک یه.  هشتا مابوون،وندا چاالک بوباتهو خهئهی لهوانهله
 ١٩٦٨ سای من له. ژیان دهندهلهله هبی بوو که  تۆفیق وهوانهله

 کاتی  له،خوندرسم دهمریکا ده ئهیکی لهبۆ ماوهکه 
و ) مووزی ته٥(وت هبی کهتۆفیق وه مدا بۆ وت چاوم بهوهڕانهگه
م  به،ری نووسیه سکانی خۆی دام و لهنووسراوهکک له یه
ئران و بۆ وه مهکرا بیبهدهوی بوو و نههلهتی پهمانی پاشایهزه

 ش لهبۆم راگرێ و ئسته مریکاییم نارد کهئاشنایکی ئه
خوند و رسم دهتاران ده دا، له١٩٧٢ یان ١٩٧١له. ست دایهردهبه

. بی. بی(ن ندههشی فارسی رادیۆ لیانی بهی بهرنامهبهرۆژکی له 
مزانی هبی گوێ لببوو و دهڵ تۆفیق وهگهوتووژکم له.) سی

ن ندهلهچوومه  دا، که١٩٧٦م له به. ژین دهندهلههشتا له 
وتووژکردن  زۆرم فکر له ،نی بوومخهنییانه مهو چاپه بهندهوهئه
بپیان ئی ه  چونک،ب پاداران بگرمپموابوو ده. وهکردهدهنه

 کاننییهمهکان چاپهژیام، پادارهدهن نهندهلهله بۆ من که . خۆمن
دا باتهو خهئه بوون که لهوانههبی و ئهکان وهم پادارهبه. بوون
کاک . ستان بوونر دهبهشداربوون و هشتا مابوون و لهبه

                                                            

و < > نیوان رف یان گرافیم له دا حهسمی فۆنۆلۆژی، لرهداب و رهبه  ٩٠
 .مخهده// نوان ۆنیم له نگ یان فده
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بریتانیا و ه خوندنی هاتبوودان به بۆ درژهزیزی ژیان که عه
هبی هاتوچۆی تۆفیق وهن بوو، پی کوتم که نده له لهو کاتئه
و ئهر لهمن هه. دیتنیبچینه وه ب پکهکا و پی خۆش دهده
ردان بۆ سهدین ئامدی که هائهڵ سادق بهگهدا، لهرهفهسه

ۆندز و ڵ ئدمگهکرا لهم ده به، وتووژم کرد،بیتانیاهاتبووه 
  .مبکه و باسانهسی دی ئهزۆر که

له کارهنانی زمانه می دهرههپشدا کوتم ستانداردبوون بهله 
 ،کردنداقسهها له روهدا و ههوهشنه و خوندنهچهمهنووسینی هه

 و پارلمان و ئامرازی سهدرهک مهی وهيسمشونی رهت له تایبهبه
 ستانداردبوونی ٩١.ادیۆ و تلڤیزیۆنک ریاندنی گشتی وهراگه
کان هجهندی نوان له پوه،کانی زمانهجهلهیک له هجهله
. کرێستاندارد دهی که یههجهلهو دا بهت دهسهگۆڕێ و دهده
م به. گۆڕێکانی دی دهڵ زمانهگهلهکه ندی زمانهها پوهروههه
کانی و سنوورهاسان نییه زماندا کارکی هردان له وهستده
تتی بری تایبهزهزمانکدا به ر له هه ردانی ئاگایانهستتوهده

                                                            

م کاندا زۆر جیاوازن، بهزمانهندتی و چۆنتی ستانداردبوون له چه ٩١
سمی و خسووسییدا  گشت بواری رهلهبیندرێ که  تی ڕاده،ستاندارد بزمانک که 

ی دهتای سهره سهسمی لهنووسینی خسووسی و ره، نامهبۆ ونه. کاربھندرێده
ندتی ستانداردکردنی زمانی کوردی توان چۆنتی و چهده تا ئسته هوبیسته

وریان م دهری دی، ههنووس و نووسهک رۆژنامهنووسان، وهنامه. پشان بدا
. نووسینیان گۆڕاوهکه  ستانداردکرانی زمانهم بهستانداردکردندا و ههله گاوه 

ندنی سهره و پهی پ نووسراوه نامهمی بیست، زۆر کهدهزمانی کوردی پش سه
 هجهله. ی ستانداردبوونهپرۆسهشک له کوردی خۆی بهنووسین به نامه
ی م جاروبار نامههاتن، بهدهکارنهدا دهسمینووسینی رهنامه کان لهبییهدهئه

ڵ وههیدابوونی هپهبه . ستبه ههویش زۆرتر بهئهخسووسییان پ نووسراوه 
قکی تنک یان دهک مه وهوهرهی خونه، نامه)١٨٩٨ کوردستان(ی کوردی رۆژنامه

ماڵ که: نووسینی کوردی بوانهنامهبۆ ئاگاداری له . خشانی بوبۆوهگشتی و په
، ٣ و ٢ و ١، جزمی نووسینی کوردیبی نامهدهئه، )لۆالبابی (د مهئووف محهره
 .٢٠٠٤ی ئاراس، وهاپ و بوکردنهزگای چولر، دههه
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. کشرن دهو زمانهتی ئه بارودۆخی مژوویی تایبهکه و لهزمانه
مکی رههنن یان به قامووسک دادهی کهوانهئهیه هه جاری وا

نووسن یان کتبک  ده)... شیعرکهرۆمانک، کۆمه(بی دهئه
ئینجیلی ک مارتین لووتر که وه(ر زمانی خۆیان  سهگنهردهوه

یه وانه له،وهنهکه و گۆڤارک بوده یان رۆژنامه)لمانیئهکرده 
ی ستانداردکردن پرۆسهمانه رههو بهدانانی ئهبه زانن که پنه
داردکردنی زمانی کوردی له ستان. نکههزدهن یان بهخهردهوه

کوردی دوای . ستی پکردختدا دهبارودۆخکی زۆر ئاۆز و سه
له : ش کرادا دابهر پنج وتسهڵ به وهڕی جیھانی ههشه

ژیان، کانی ل دهئاخوه- ی کوردیزوربهو ئران که تورکییه 
دوو ا له نینگ کرا و تهبدهسووریه کرا و له غهدهقهکه زمانه

و رهبهت نانهچ و تهوت که تدانهکهلی بۆ ههوت هه
  .تدای سۆڤیهيکتعراق و یه  له–ستانداردبوون بوا 

یی باوبوو و دوو هجهله- فره کوردستانی عراق، که له
ریان  ئاخوهوهباری نفووسهی کورمانجی و سۆرانی له هجهله

تی نی و خوندن و کارگی حکوومههمبوو، کاتکی چاپهزۆرتر
 هاتهنهتاوه رهسه له هجهبژاردنی لهی ههستی پکرد، کشهده

ی سۆرانی کارهنانهو دهئه. هاتکاردهنیا سۆرانی دهگۆڕێ و ته
ستوور به ئهپشترنامه و بهو به بژاردنکی ئاگایانه هه

ری تی داگیرکهوهدهبوو که وانه. بووی زانستی نهوهلکۆینه
 له) ١٩٣٢- ١٩٢٠(تی ئینتیداب و حکوومه) ١٩٢٠- ١٩١٨(بریتانیا 

کانی دی هجهلهی سۆرانی له هجهله که وهببنهساخوه ر ئهسه
ی ر پوانهگهئه. وتووترهنتر و پشکهسهباشتر و جوانتر و ره

وتوویی و شکهسمی، پی ستاندارد و رههجهبژاردنی لههه
 عراق بوو کورمانجی لهنی بووبا، دهمهی نووسین و چاپهپشینه
ی وهبوبوونه(وه ه١٨٩٨  له سایسمی، چونکهی رههجهلهببته 

تی عوسمانی و وهی دهوهشانهوهتا هههه) کوردستانی ڕۆژنامه
به ی کوردی زۆرتر ينمهتی عراق، چاپهوهزرانی دهدامه
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هبی و مرد یان تۆفیق وهک پیرهرۆشنبیری وه. کورمانجی بوو
توژی شک له تی عراق بهوهزرانی دهفیق حیلمی پش دامهره

رۆشنبیری کوردی وتی عوسمانی بوون و زۆر باش ئاگایان 
نی مهچاپهی کورمانجی له هجه له١٩١٨ پش سای لبوو که

واب، که . ست بووددا باندهی کورکۆمه و کوردی و کۆڕ
ی بوو وهر ئهبه کوردستانی عراق له کارهنانی سۆرانی لهده

ی داتاشراوی عراقدا، ناوچهتی تازهوهسنووری دهله که، 
بوو، و  وارئاخو زۆرتر شارنشین و خونده- سۆرانی
ودا چاالکتر بوو و داوای مافی ئهیی لهوهتهی نهوهبزووتنه

دا سلمانی تی ئینتیدابکانی حکوومهگه بهله(کرد خۆیی دهربههس
ری سنووری و بهئهر له هه). ربزویی باس کراوهک کانگای سهوه

، داداتاشراوی سوورییه وتی تازهرۆژئاوای عراق، له
 کورمانجی دا، بهیان دهرگهی که ندهوهنی، ئهمهچاپه
- کورمانجیواوی کوردی سوورییه ی تهوهر ئههب له،بۆوهبوده
نووسی ی زمانی کوردیدا، چارهر پنج پارچه ههله. ئاخون
ی نوان ک کشه وه–سمیکردنی  ستانداردکردن و ره–که زمانه
له عراق نه له نه . وتڕکهگهلی کورد وهکان و گهتهوهده

وه باری تیۆرییهی له کانی زمانی کورد، کشهداسوورییه
ی زمانی  کشهدا کهدهنهیان کان رگهتهوهوه و دهدرانهدهلکنه

ریی باسی لبکرێ وهماو جهوه یکی ئازاد و کراوهشوه کوردی به
کاندا جاروبار به ه٢٠ عراقدا، له له. ربکرێسهو چاره
دا به دهغدا گوی نههتی بوهم ده به،کراکان پرس دهرۆشنبیره

ندووبی سامیش گوی ل وان، و مهکانی ئهبۆچوون و داخوازییه
عاریفی عیراق، له ساطع الحصری، مودیری مه(ئاخنی ده

مین هبی و ئهتۆفیق وهکانیدا باسی فوفی خۆی له رییهوهبیره
ان ی نويک ناکۆک وهکهتاوه، کشهرهسهله ). کاگ دهکی بهزه
  . ی پدراستی پکرد و درژه و رۆشنبیرانی کورد دهتانهوهو دهئه
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، دوای )ربایجاننستان، گورجستان و ئازهرمههه(فقاز قهله 
تی ، سیاسهوالوه به١٩٢١ ت لهکتی سۆڤیهتی یهسهزرانی دهدامه
. زمانی کوردی ب نووسین و خوندن به بوو کهوه ت ئهوهده
ئاخو بوون و - ت کورمانجیواوی کوردی سۆڤیهشدا تهوهڵ ئهگههل

گۆڕێ، یی بتههجهی جیاوازیی له کشهزانی کهدهپویستیان نهبه 
ی بواری ستانداردکردن له ی کوردستانی عیراق، پۆژهوانهپچهبه 

رانسی کۆنفهله بۆ ونه . ی لکرا موناقشهوهتوری و سیاسییه
) norm(ی کهبیی کوردی و نۆرمهدهی یرڤاندا باسی زمانی ئه١٩٣٤

) ستانداردی(بیی دهزمانی ئهکه وه  ساخبوونهوهر ئهسهکرا و له 
دی خانی و به حمهبی ئهکتهی مهر بنچینهسهت له کوردی سۆڤیه

نستان مهر ههی ئاخافتنی چینی کرکاری کورد لهنۆرم یان شوه
توژکی ی عراق، که وانهپچهت، به کتی سۆڤیهیهله  ٩٢.زرێهدام

 وهی نۆزدهدهئاخری سهله ) واویان پیاو بوونته(رۆشنبیری کورد 
م واربوون بهخوندهک نهی خهنابوو، زۆربهری ههسه
، یهی ههوڕۆ درژهتا ئهی عراق که وانهپچهواریی، به خوندهنه
، و توژکی رۆشنبیر که )کانداه٤٠تای رهسهله (بکرا ر زوو بنهزۆ

ت، به  سۆڤیهئاخوان له– کوردی. یدابووژنیشیان تدابوو په
س له  که٦٩١٨٤ –م بوون ی عراق، پرش وبو بوون و کهوانهپچه
 ٩٣).١٩٢٠- ١٩١٨سانی ( عراق  له٤٩٩٣٣٦و ) ١٩٢٦سای (ت سۆڤیه

                                                            

ڤیلچفسکی، . ل. ئۆ: ت بوانهبیی کوردی سۆڤیهدهباسکی زمانی ئهبۆ کورته  ٩٢
 ئرڤان و زمانی  له١٩٣٤تی سای همین کۆنفرانسی کوردناسیی سۆڤکهی یهربارهده"
د له مهمحهدر ر قانوه، ئه٢، ند وتارکی کوردناسیچه" کگرتووی کوردی،بیی یهدهئه

 .٤٠- ٢٧.، ل٢٠٠١ کوردی، ستۆکھۆلم، کردوونی بهوه رووسییه
ی  و ژمارهرگیراوهت وهوهژمری دهرئهسهت له ی کوردی سۆڤیهژماره ٩٣

  :تی بریتانیایهخمینی حکوومهکوردی عراق ته
  

“Observations of His Majesty’s Government on the petition dated the 
١٩th April, ١٩٣١, from Taufiq Beg Wehbi, related to the position of the 
Kurds in ‘Iraq,” in Minorities in the Middle East: Kurdish Communities 
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ستی کتر، دهیهت، جیا لهعراق و سۆڤیهانداردکردن لهی ستپۆسه
  . چووڕوهپیکرد و به

و رشانی ئهرکی سه گشت زمانکدا، ستانداردکردن ئهله
بواری فکری و رۆشنبیری و زمانیان له  که ه بوورۆشنبیرانه

. کارهناوهدا دهردهروهیاندنی گشتی و پهزانست و ئامازی راگه
ت وهدهت که ی سۆڤیهوانهپچهوردستانی عراق، به کله 
کان نووسراوهنه ستانداردکردنی زمانه دا بهتی دهیارمه

 ٩٤.ی ستانداردکردندارگهغدا کۆسپک بوو له تی بهولهده
رشانی رۆشنبیران قورستر رکی سهدا، ئهو بارودۆخهئهله
ریکی زمان خه- بیرهتکی عهوهک دهوهتی عراق وهده. بووده

بکا و، شهویست زمانی کوردی گهیدهزران بوو و نهدامه
. چنیدهههو تکۆشانه نگی بهتهرنامه  به و بهئاگایانه
و تای ئهرهسهیک له هبی گۆشهڵ تۆفیق وهگهم لهکهوتووژه

ی رۆسهپله تی عراق که وهبۆ ده. خاردهدهوهناکۆکییانه 
چنینه به زمانی نگپھهو ته ئه،بوو قامگرتندازران و سهدامه

ک تی بریتانیا، وهوهده. بوویه و پرۆسهئهشک لهکوردی به
، زۆرتر ڕۆنانهوهتهتۆنان و نهوهی دهو پرۆژهمیعماری ئه

و ئهرۆشنبیران ئاگایان له. گرتغدای دهتی بهوهنی دهالیه
 سیاسییه و وشیارییهکورتی باسی ئهجارێ به. بووته هسیاس

  .بوونی ئاگایی تیۆریر نه سهوهدمه م و دوایهکهده

ڵ گهیمانکی لهتی ئینتیداب پهوهدا ده١٩٣٠ سای کاتکی له
رانی ب، رابه خۆربهی عیراق سهوهست بۆ ئهغدا بهتی بهولهده

 ربی و گوتیانزایی خۆیان دهن نارهمهکورد و ئاشۆری و تورک
                                                                                                           

١٩٧٤-١٩١٨. Vol. ٤٠-١٩٣١ ,٢, edited by Bjtullah Destani, Slough: Archives 
Editions, ٢٠٠٦, p. ٢٤٤.   

٩٤ M. I. Isayev, National Languages in the USSR: Problems and 
Solutions, Moscow, Progress Publishers, ١٩٧٧. 
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جا . خۆیی و ئۆتۆنۆمی دابین ناکاربه هیچ مافکی سهیمانهو پهئه
نیان دا که بهو ناکۆکییه رکردنی ئهسهبۆ چارهته وهو دوو دهئه

راربوو به ش قهوهئه. پارزرێدهمافی زمانیی کورد و ئاشۆری 
گۆڕێ هاته و باسه کاتکی ئه. دیبوه" یقانون لغات محل"دانانی 
 گ لهکی بهمین زه، ئهبوبۆوهو قانوونه ی ئهدا الیحه١٩٣١و له 
ی یسهلیك فه بۆ مه١٩٣٠می ی کانوونی دووه٢٠ یکدا کهریزهعه

ی خنهدا، رهندووبی سامیڵ مهگه دیدارک لهها لهروهنارد، و هه
ی ٢٠ش له دوایه. گرتکه قانوونهت و له هوتی ده سیاسهله

ندووب یکدا بۆ مهریزه عهکانی خۆی لهخنهدا ره١٩٣١مایسی 
الی قهدو تهژردی دا له ١٩٣٥ سالی  لهریزانهو دوو عهئه. نارد

م چاپکران، به) ڕه الپه٦٩ریوانی، ی مهغدا، چاپخانهبه(دا  بیسود
ر و دهبچته چاپخانه لهکه دا کتبهی نهرگهغدا تی بههوده

یشتنی دا، وردبینی و تگهریزانهو دوو عهئهله. وهبوبته
تی زمانیی یکی گرینگی سیاسهخنهو رهوه ر و لکدانهنووسه

ئیدمۆندز له . ج. س ٩٥. تۆمارکراوهعراق تی ئینتیداب ووهده
  :ی ئینتیدابدا دهتیکی نھنی حکوومهنووسراوه

  

روا له کانم هه کوردهمیوانههیچکام له 
] للیقانوونی لۆغاتی محه[ باسی وهخۆیانه
م هیچ کهکاتکی پرسیاریان لده. نناکه

وانه، رنابن به پچهپخۆشبوونک ده
وه ئه. کانیموکوورییهکه له یانگرتووهخنهره

 له] قانوونه [وئهچونکه  ،رنجهزۆر جی سه
تا که  کۆنکرته رهنکی هه بهوهنهزۆر الیه
م کوردان به به. دراوه] کانکوردهبه [ئسته 

                                                            

تیان حکوومهربی و به س پخۆشبوونی خۆیان دهمان کاتدا، زۆرکهههله  ٩٥
  .٢٥راوزی پهبوانه . یاندراگه
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نیوان  له ورهنداوکی گه کهزانن کهلیل دهده
   ٩٦.یهدا ههوهن و کردهبه

   
قانوونی لوغاتی زایی خۆی له دا نارهکه وتووژههبی لهوه
 تبووم سیاسهزعکدا نهوهمن له (( م ده به،بێردهلی دهمحه
کانی گهبهت، له  سیاسه لهوهو خۆدوورخستنهرباقی ئهسه. ))مبکه

دا و قانوونهی ئهکشهله وێ که کهردهتی ئینتیدابدا وا دهحکوومه
ی به هبوه. ورکی چاالکی گاوه دهو بگرهبووه هنگ نبده

ی کۆمــه " و داوای لهبوو رازی نه)للیحهقانوونی لوغاتی مه(
 کوردان بها ی عراقد چوارچوهئۆتۆنۆمی لهکرد که " کانوهتهنه

ی بۆ و داخوازییههبی کۆپی ئهدا، وه١٩٣١ نیسانی ١٩ له. بدرێ
 که و داخوازییهئهله. ی بریتانیا ناردوهرهزیری کاروباری دهوه

ک هبی خۆی وه، وهیهستی ههوت پوهو حهیه ڕهبیست الپه
و " عراق لی کورد له گه)authorized(پدراوی تسهری دهنونه"
 کک لهیه. ناساندووه" ریفی پشووی سلمانیسهموته"

س ئیمزایان کردبوو و که  ١٧ که یک بووتنامهکالهکان وهستهپوه
کوردی دانیشتووی "ری ری خۆیان و نونهک نونهان وههبییوه

ی شووڕای کۆمه "شکردنی داخوازی بهبۆ پشکه" تی عراقپاشایه
" کانوهتهی نهکۆمیسیۆنی دایمی ئینتیدابی کۆمه"یان " کانوهتهنه

  داخوازی کوردی عراق لهکهییهڕه بیست الپهنامه. دیاری کردووه
  :کاست پدهئاوا ده" کانوهتهی نهکۆمه"

                                                            

٩٦ C. J. E[dmonds], “Kurdish Policy,” Secret, F[ile] No. ١٣/١٤, Vol. X, 
Kurdistan Policy, p. ٣١. 

 



 
YP

 

  

 لی کوردی کوردستانی باشوورداخوازی گه

 دانیشتووی عراقنئسته که 
  

-local self(لی خۆیی محه-تیی حکوومهوهبۆ ئه
government (بدرێ لهر حاکمییه پراقدا ههژتا ئازادی تی ع

  :ربکرێ بۆواو مسۆگهته

  زمان،
  رده،روهپه
  ی و ئابووری،وتنی کۆمهستی و پشکهربهسه

 . زۆم و زۆرداری ئازادبوون له
  

ت عالی الدهئیمزای جهیکی به ، خۆیبوون نامهوهدیمیشقه له
 نارد و پشتیوانی خۆی له" کانوهتهی نهکۆمه"درخان بۆ به

کان وهتهی نهشدا کۆمهوهڵ ئهگهله. یاندهبی راگهکانی وهداخوازییه
 مافه"یان " لیتی محهحکوومه"مافی  و الوه به١٩٢٠له 

نا و داوایان له وا دادهره کوردی عیراقیان به" کانیسروشتییه
ن، بریتانیا و دابین بکهو مافانه ئه کرد کهتی ئینتیداب دهحکوومه
 و مافانهدابینکردنی ئه ی پیان وابوو کهکهتی ئینتیدابهحکوومه

 کاتکی ٩٧.))خاترسی دهمهتی عیراق له وهکانی دهندییهوهرژهبه((
ی خۆی بۆ ی سانهوهژنو کۆبوونه کومیسیۆنی ئینتیداب له

ست پکرد عراقدا ده نگاندنی باری ئینتیداب لهسههه
تی ری حکوومه، نونه)١٩٣١زیرانی م له حهی بیستهوهکۆبوونه(

                                                            

٩٧ Report by His Majesty’s Governement in the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of 
Nations on the Administration of ‘Iraq for the Year ١٩٣١, Colonial No. ٧٤, 
London, His Majesty’s Stationaery Office, ١٩٣٢, pp. ١٩-١٨. 
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. وهدی کرده ره،رچی داخوازی دی بووو هه خوازییهو دائینتیداب ئه
کردن قسهنووسین و به دا که به مانهو وهئهری ئینتیداب لهنونه
کیان یه. ی کرد، باسی دوو خای کردوهشی کۆبوونهپشکه

ری ئینتیداب له نونه .بووکه تنامهکالهکیل و وهوهکردنی ندنهسهپه
ی وانه ئهسی کرد و ئیستیداللی کرد که که١٧وردی باسی پشدا به 

. ری کوردی عراق بن ناتوانن نونه،هبی وه بهتییان داوهرایهنونه
تی رانی حکوومهر کاتکی نونه هه بم کهوهئهدا پویسته لره

ک  وه،هبییان کردووهدا باسی وه"کانوهتهی نهکۆمه"ئینتیداب له 
و ئه، لهبۆ ونه. هوناساندوهاتوویان خ و لنهبایهسکی بکه

دا کرابوو به ١٩٣٠سای هبی له وهدا، کوتیان که یهوهکۆبوونه
) inefficiency" (ییناکارامه"ر بهم له  به،ریفی سلمانیسهموته
و کوردی عراق ئه بوو کهوهم ئهخای دووه. سردراپههه
ر گهدیون و ئه واپی ره" کانوهتهی نهکۆمه " کهیان پدراوهفانهما
کراوی ندسپه قانوونی تازه ،ئارا دابووبک له يوکووڕیمکه
کانی مه کۆمیسیۆنیش وه٩٨.کاری دهسهچاره" لیلوغاتی محه"

ران ی بۆ داخوازیکه نامهری ئینتیدابی قبووکرد و دوایهنونه
" کانوهتهی نهکۆمه "ی کهينارد و نوووس) کاننووسهزهریعه(

داهاتووشدا پشتیوانیی و له نگری مافی کوردان بووه  الیهمیشههه
ن به تی بدهیارمهی که کوردان رجهو مه به،داپدهخۆی درژه

   ٩٩.تی عراقوهیی دهت و ئاسوودهمنییهئه

                                                            

دا بو رچاوهو سهئهتی ئینتیداب له کانی حکوومهمههبی و وهکانی وهنامه ٩٨
  :وهتهبوونه

Minorities in the Middle East: Kurdish Communities ١٩٧٤-١٩١٨. Vol. ٢, 
٤٠-١٩٣١, edited by Bjtullah Destani, Slough: Archives Editions, ٢٠٠٦, pp. 
٢٧٧-٢٣١ ,١٩٧-١٥٧. 

 .١٩. ، ل٢١ی رچاوهسه ٩٩
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سمکدا بوو ی داب و رهرچوهچواهبی له ی وهو تکۆشانهئه
 رشتبوو و بهتی بریتانیا دایانوهو ده" کانوهتهی نهکۆمه "که
 سکی سکای لهر کههه یاندبوو کهکی عیراقیان راگهخه

ت ی بۆ حکوومهتوان سکاکه ده،بتی ئینتیداب ههحکوومه
" ی ئینتیدابسیۆنی دایمــکۆمی"ی وانهتیش رهکوومهـبنیرێ و ح

یک له هبی خۆی ماوهشدا وهوهڵ ئهگهم لهبه .ژنوی بکاله 
غدا تی بهدا بوو و باش ناسرابوو، کاتکی حکوومهتحکوومه

غدا هرشیان پۆلیسی بهتی کردووه،  شکایهپی زانی که
وفیق، هاوژینی ته ئاسیا. یان پشکنوهکههری و ماسهبرده
 ١٦له " کۆمیسیۆنی دایمی ئینتیداب"یک بۆ امهنهبی، له وه

  :یيدا نووس١٩٣١مایسی 
  

تی عراق پی زانی به  حکوومهکه... 
وری ، فه]هبیی تۆفیق وه [کهداخوازییه

مالی ئمه  پۆلیس درا که ستوور بهده
پڕا پۆلیس له یه و شوه، و بهوهبپشکننه

هشتا تکیدا ئمه کامارۆ دا، له مانی گهکهماه
 ٥رۆژی یانی ی به٤ بووین، له وداخه له

وت حهش که وهو پشکنینه، و ئه١٩٣١مایسی 
توانی مدهمن نه... عات و نیوی خایاند سه
 ترسناکه بگرم و له نهو دیمهبری ئهی زهرگهبه

ی پۆلیس له وهر ئهبه له،هۆش چووم
ی خۆمان بۆ ی ماوتهیکی دوورکهگۆشه
دام دهیان نهیکی زۆر رایگرتم و ریگهماوه

بوونی ستیان به ژنت ههنانهو تهوه بجوومه
 وهواوکردنی پشکنینهدوای ته. کرددهمن نه

 ، مردی منیان گرت و بردیانهکهنهدرژخایه
ڵ گهمن هیچ نازانم چۆنی له. زیندانی پۆلیس

  . ن بیبینمم نادهرگهچونکه  ،وهجووینهده
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  :ر دهدا، نووسهییهڕهو نامه س الپهی ئهدرژهله 

 ریفی سولمانییهسه مردی من، کاتکی موته
- نیا له ته،ریان نادهت وه کاری حکوومهبوو، له

و کاتیدا پشی ئهی که له وهر ئهبه
سکای گرت که دهنه) کانکورده(کانی سکانووسه
. نش بکهڕیزتان پشکهکومیسیۆنی بهخۆیان به 

 –قانوونی عراقدا  جورم له – و جورمهر ئهبهله
من و له سلمانی نهله کرا که  جبوورو مهئه
   ١٠٠...غدا بژی به

                                                            

١٠٠ Assya Taufiq to The Secretary, The Permanent Mandate 
Commission, ١٦ May ١٩٣١, in Minorities in the Middle East: Kurdish 
Communities ١٩٧٤-١٩١٨. Vol. ١٩٤٠-١٩٣١ ,٢, edited by Bjtullah Destani, 
Slough: Archives Editions, ٢٠٠٦, pp. ٢٠٩-٢٠٧. 

یکی نامهعید له نووری سه. هبی راست بوه ی ئاسیاو بۆچوونهئهوادیاره 
 ،پشھات]  سلمانیله[ پڕا لهی که یرهسهزعه و وهئه((: نووسدا دهمانهحرهمه
گ هبی بهست تۆفیق وهدهله ] ی سلمانی [ریفییهسهموتهدا بوو که یهو ماوهئهله

 کک لهک یهوهکان کوردهوه ، توندڕه...ی مستر ئالبان قسه سکی که، بهدابوو، که
 یکی بگومان بین کهشوه ناتوانین به ئمه. کردکانیان چاویان لدهمانهقاره
ی وهر ئهبه له،وتبووتی کهیبهتکی تادوای سیاسهوه] هبیوه[ریفی پشوو سهموته
، وای هۆکاری کهبوو ی ههریی دیکهخسیی خۆی بوو یان هانده هاوسۆزیی شهکه

می ردهی سهم رووداوبه. ینباسی بکهئسته ، پویست نییه  کوتراوهدی که
راستیدا و له ر ئهگه، ئهلمن کهسه دههزهو بوا به، ئه]هبیوه[ریفتی سهموته
  و هنانهو ئاژاوهورووژاندنی ئهی گا له وره گهرهوری ههبووب دهپرس نهربه

. ))...ڕێ وتهسمیی وی که کاری رهستپکردنی ده بهی کهناخۆشهو بارهی ئهکایه
کا که، به  ده))ناشایستانه(( و کارهدا باسی ئهیهو نامهی ئه درژهعید لهنووری سه

له ریزه ی سکا و عهوهکیان بوکردنهیهتی که هبی کردوویهوهبۆچوونی وی، 
  :بوانه. دا بووی سلمانیرۆژنامه

  

Confidential despatch No. ٢٩٥٧ from Nuri as-Sa’id, Prime Minister of Iraq, 
Baghdad, ١٨th October, ١٩٣٠ to The Political Secretarty, The Residency, in 
Minorities in the Middle East: Kurdish Communities ١٩٧٤-١٩١٨. Vol. ٣٠-١٩١٨ ,١, 
edited by Bjtullah Destani, Slough: Archives Editions, ٢٠٠٦, pp. ٨٢-٤٨٣.  
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" قانوون لغات محلی "رازی بهبوو که سک نهنیا کههبی تهوه
کدا هندیک پشتیوانی خۆیان  کاتله. ب و داوای ئۆتۆنۆمی بکانه
خۆیی ربهبی، هندکی دی داوای سهردهده و قانوونهئهله

ژر تکی کورد له ۆهزراندنی دهکوردستانی عراق یان دامه
و  و داخوازییانهئه. کردیان ده"کانوهتهی نهکۆمه"چاودری 

نوان  ه خستييان ناکۆک،سلمانیرا له رکی سهردهکوشتاری به
ویست یهغدا دهبه. تی عراقستانی ئینتیداب و حکوومهدهکاربه
نگ بروزهزهخۆیی یان ئۆتۆنۆمی به ربهر داخوازییک بۆ سههه
ستانی ئینتیداب دهدا کاربه١٩٣١- ١٩٣٠ م له به،رکوت بکاسه

تی عراق ناتوان وهڕن، دهر کوردان راپهگهپیان وابوو ئه
تی ناوخۆی زارهری وهکۆرنوالیس، راوژکه. تیان بکارکوسه

زیری ناوخۆی  وهبه) ١٨.٨.١٩٣٠(دا یکی نھنینامهعراق، له 
لیاتی مهرجی عهخه((کاربن نگ دهبروزهغدا زهر بهگه ئه:یاندراگه
 ،کاندا لیوا کوردهی دایمی لهربازگهری و راگرتنی سهسکهعه
 ١٠١.))تی نایهقهرهتی عراق دهوهدهب که ده زۆر ندهوهئه

رازیکردنی تی خۆیان که ان سیاسهيستانی ئینتیداب توانیدهکاربه
کارهنانی ب ده به ،کان بوولییهمحهقانوونی زمانه کوردان به 

پویستی به که باسکی مژوویی گرینگه وه ئه. نک دابین بکهچه
کانی گهی بهشدا زۆربهوهڵ ئهگهو لهیه ههی ورد وهلکۆینه

کرێ به وتان، هشتا دهدا فه٢٠٠٣ڕی شهتی عراق له وهده
تی کانی حکوومهگهتی بهیارمهکی، و به متۆدی مژووی زاره

مژووی زمانی کوردی روون   لهورهو دهنی ئهئینتیداب زۆر الیه
تا م هه به،بوو" خۆربهسه"دا ١٩٣٢عراق له . وهبکرنه

تی سهژر دهدا له ١٩٥٨مووزی تهتی له رووخانی ریژیمی پاشایه
                                                            

١٠١ Secret Note by Sir K. Cornwallis, Advisor to the Ministry of Interior, 
to Ministry of Interior, ١٨ August ١٩٣٠, in Minorities in the Middle East: 
Kurdish Communities ١٩٧٤-١٩١٨. Vol. ٣٠-١٩١٨ ,١, edited by Bjtullah 
Destani, Slough: Archives Editions, ٢٠٠٦, p. ٣٢٠. 
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تکۆشان له هبی پی وابوو به ر وهگهئه. بریتانیا ماوه
" کانوهتهی نهکۆمه"کانی ی قانوون یان بیارهچوارچوه

ان دابین بکا، کزمانییهتی خۆیی یان مافه توان مافی حکوومهده
تی بریتانیا وهکه دهرۆشنبیران بۆیان روون بۆوه شک له به
زرن و مافی بی دامهرهندی عهتکی ناوهویست حکوومهیهده

ت بۆ نانه پشل کرد و تهىلی کوردنووسی گهدابینکردنی چاره
. نادا سنووری دادهو پۆژهی ئهچوارچوهکانی له زمانییهمافه 

تی سه ده کهزمانکی دی بیم، دیسان روون بۆوه ر بهگهئه
چن، و له دهکانی ماف و قانوون ههسنووره) تیوهده(سیاسی 

. بتی قانووندا زاڵ دهسهر دهسهتی سیاسی به سهنجامدا دهئه
، که )١٩٣٥- ١٨٩٧(گی جاف د موختار بهحمهت ئهنانهته
  : کوتی١٠٢چووبوو،) للیحهقانوونی لوغاتی مه(وپیریی رهبه

  

  بن بۆ کورد ئهلکی ئهوا خه يهراری عوصبهم قهئه

                                                            

له  ،لی کردووهقانوونی لوغاتی محهان له يی پشتیوانیوانهس له  که٦٠نوی  ١٠٢
و نوانه ئهشک له به). ٢٢راوزی پهبوانه  (عیددا هاتووهی نووری سهنامه
همی ن فهسهگ، حهگ، حوسین بهمید بهبدولحهگ، عهد موختار بهحمهئه: نوانهئه
زاز، وفیق قه، تهفیدزادهبدولقادر حه، عهگی بابانزمی به، عه)بجهلهههله (گ به
ال یۆسف، ف خورشید، مهشره، ئه)سلمانیله ... (د پاشاحمهگی ئهمان بهحوڕهئه

 ئۆکتۆبی ١٨(دا یهو نامهئهعید لهنووری سه). واندزرهله ... (ندی فهبدو ئهشخ عه
کان له ی کورتی رابردوو، داخوازی کوردهی ماوهو رووداوانهدوای ئه: ((ده) ١٩٣٠

ستی ئینگلیسی؛ دهند کاربهڕ چهمهردبی لهزایی خۆیان دهشدا ناره پله. پرا گۆڕا
یمانی ئینگلیس و په[دا یمانی تازهپهله ی که وه ئهزایی لهنارهبوو به وه ئهدوایه 

وه  ئه؛ دوایهکراوهکان دابین نهمافی کورده] خۆیی عیراقربهتی عیراق بۆ سهوهده
ش وهکان، و ئهکوردییهی ناوچه یی ئستهباری ئیدارهت به بارهه داخوازی سبوو به

ئاخریدا داوای جیاوازیخوازیی و خۆ و له ربهسهتکی نیوهداواکردنی حکوومهبوو به 
)) کانداوهتهی نهی کۆمهژر سایهخۆی کورد له ربهتکی سهوهزراندنی دهدامه

 ).دا٢٤راوزی پهی دیاریکراو له چاوهری سه٤٨٥ی ڕهالپهبوانه (
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  ١٠٣!وه ناو گیرفانهش ناچتهو قسهی رووته ر قسههه
  

  

دا، ستکبهههبانی له زهد عاحمهالم ئه یا خۆ شخ سه
  :، کوتی" االمم عصبة-قوام ی ئهبۆ کۆمه"

  ورهی گهاالمم، کۆمهعصبه
  ورهف و دهنا، به پچ و پهبه 
  قی کورداندوور و بۆ حه دوور به له
  شرنگان خۆت دائه،داکانت ئهته
  ژارجۆش و کوڵ بووی بۆ کوردی ههبه 
  ...ستگارم رهکه ئهومهو قهتکوت ئهئه
  !زویری ته، کۆمهئی فیتنهنشهمه ...

  غیر؟قوامی صهی ئهقی حهدهوا ئه
  !نی میحهساد، کۆمهی فهکارخانه

  ١٠٤!نندرسهر ههستی میستهکی دهکوته
  

  

تی زمانی سیاسهشدا رۆشنبیران باش له وهڵ ئهگهله
به ی که سکهرته بهو مافهیشتن و به ئهگهغدا تدهن و بهندهله

و ی ئه چوارچوهبوون، لهزمانی کوردی درابوو رازی نه
دوای . کۆشان تدهکهپدانی زمانهشهدا بۆ گهبارودۆخه

ی عریب درژهتی تهدا، سیاسه١٩٣٢عیراق له " خۆییربهسه"
کارهنانی کوردی له  دهدرا بهدهم دیسان رگهبوو، بههه

کان، و تاییهره سهسهدرهمهنی، رادیۆ، هندک له مهچاپه
دا، و بگهئهوپاش، لهجا لره. کاندارهئیدا مک لهکه

                                                            

ی معارف، غداد، چاپخانهبه. بی کوردیدهمژوی ئهعالءالدین سجادی،  ١٠٣
 .٥٥٣. ، ل١٩٧١م، چاپی دووه

ئارثر . (٤، ١. ، ل١٩٥٨دون، مهی تهغدا، چاپخانه، بهالمدیوانی سه ١٠٤
ی کاروباری زیر وه١٩٣١ ات هه١٩٢٩سای  له Arthur Henderson هندرسن

 .)کرداالمم ده عصبه تی بریتانیا بوو، و پشتیوانیی لهوهی دهوهرهده
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ستانداردکردنی . کان بووتی رۆشنبیره سیاسهورهکۆسپکی گه
گرتبوو و نههشتا پی ههکوو کوردی، که زمانکی وه

زمانی وابوو  -  ربازکی سیاسیکرا، پویستی بهرکوت دهسه
سپایی زمان هئ وتووییدا زاڵ ب و گۆڕانی بهر دواکهسهبه که 

ڵ گه لهیشتنکی سیاسی که تگه–پشکووتنکی خرا بکاته 
 و وهزانستی زمانناسی و تیۆری زمانی ستاندارددا بته

 له" زمانی ستاندارد"مکی کاندا، چه٣٠له . بکای ههگهله
که و م دیارده به،وتبووکهر زاران نه سهکوردستان وه

، "تیۆری"باتی  لهکرێ بین که ده١٠٥.بووههکه تیۆرییه
ی تیۆری بوو و مۆدلیش جگهیان هه"مۆدل"رۆشنبیران 

و ته پشاندانکی کاڵ و کرچی واقعییه" مۆدل ("وهناگرته
مۆدلکی که ). یهنهالیهمهیشتنکی قووڵ و ههتیگه" تیۆری"

ه زمانی لبوو که  وه ئه،کردچاودهبۆ زمانی کوردییان ره
ی  روانگهله. دییان کردبووبی و فارسی و تورکیدا بهرهعه
 دیاره(ی ل ب و س زمانانهک ئهبوو وهکوردی دهوه وانهئه

و زمانانه م ئهبه). فارسی- بیڕهلفووبی عهئهله بجگه 
بوو ند و کۆنیان ههمهوهی دهيبدهی ئهشدا پشینهوهڵ ئهگهله

ی نیوهندی کرابوون، خۆیان له بهمژبوو قاعیدهه و ل
ستی ی ستانداردکردنیان دهپۆسه وهی نۆزدهدهمی سهدووه

                                                            

کوردستانی بۆ زمانی کوردی له " ستاندارد"ی  زاراوهڵ جار کهوه ههنگهره ١٠٥
تی ئینتیدابدا بووب که  حکوومه١٩٣٠راپۆرتکی سای کارهاتب له عراق ده

  ":ک زمانکی نووسراو ستاندارد کراوهوهکوردی تازه "نووس ده
  

((… Kurdish has only just been standardized as a written language…,)) in 
K. Cornwallis (Advisor to Ministry of Interior (Baghdad), memorandum sent to 
"The Secretary to His Excellency the High Commissioner for Iraq" 
(Baghdad), with an attachment about the Kurdish question written in 
Baghdad on ١٢th May ١٩٢٩, in Kurdistan Policy File No. ١٣/١٤ VII, Secret, 
Kurdistan Policy, pp. ١٥٧-١٧١ (High Commission File, National Archives of 
India, New Delhi). 
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 زمانی کوردی بۆ له: بوووهپرسیارکی گرینگ ئه. پکردبوو
توان و چۆن دهوتووه دواکهبی و فارسی و تورکی وهڕهعه

دی خانی، پش حمه ئهکه پرسیارک بوو وهوان؟ ئهوه بگاته
تی وایهتهتی نهو سیاسهوه تهی نهیدابوونی دیاردهپه
تای ره سه، کردی و حاجی قادری کۆیی له)ناسیۆنالیسم(
. وهی کرده دووپاتهدایدابوونی ناسیۆنالیسمی کوردیپه
ب پی بنووسرێ و کوردی ده بوو کهوهمی خانی ئهوه

حاجی . بتی ههوهتی دهسهکورد دهلی بخوندرێ و گه
یدانی مهم له به. بوو" مهشیر و قه"ی کهمهقادریش وه

  گرینگ نووسین بهرهی ههڕگهمدا، حاجی پی وابوو شههقه
رگانی زانستی نوباو، و ، وه) و کتبریدهجه(چاپ 

کی به بی زارههد کردنی ئهیی بهوهتهبیاتی نهدهداڕشتنی ئه
تی سهده(بوونی شیر نهحاجی له . بی نووسراودهمای ئهبنه
عراقدا،  له.  شیعرکوتن–ی پیکرا کردی وهدا، ئه)تیوهده

یک بۆ لی تا رادهرۆشنبیران دوای قانوونی لوغاتی محه
 به-  م به،نووسین و چاپکردن و خوندن تکۆشان

یان کهباته قورسایی خه- اجیی خانی و حوانهپچه
نی، بیحی گوتهر پاکتاویکردنی زمانی کوردی و، زهسهخسته

تا کان ههه٣٠نی مه چاپهله. وکه زڕهویان ل بوو بهکه
کردن و کیان، لۆمهیه: وهند قوت بوونهوهدا، دوو ره١٩٥٨

ڕ زمانی مهئاخوان له - می کوردیرخهمتهکهسکاکردن له 
زمانی کوردی " بژارکردنی"وی دی تکۆشان بۆ ۆیان، و ئهخ

کی رهی سهکشهرۆشنبیران وایان دانا که ". بگانه"ی وشهله 
  .ی خوازراووشه بوونتی بهزمانی کوردی ئالووده

بی مۆدلی رهفارسی و تورکی و عهپشدا کوتم که له 
ی پاکتاویی رنامهمالیستی بهی کهتورکییهله . رۆشنبیران بوون

ئرانی چوو و له ڕوهلفووب بهزمانی تورکی و التینیکردنی ئه
م به. ئارادابووله یه و پۆژهئه) ١٩٤١- ١٩٢٥(ویشدا هلهزاشای پهره
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رین ش زۆر بهکهتیکردنهگۆڕدرا و پهکه نهلفووبیهئران، ئهله 
ی و بایهی ئهرگهبهبوو که و یكی پتهبیاتی فارسی قهدهئه. بوونه
کانی ڕۆیهره سهرهتیگه په،هنای هرشکیان دهر جارهگرت و ههده
بوو  دهو س زمانهئهکه دا شک نییه وهئهله . کردر شۆڕدهسه

 بوو بهدهو گۆڕانه ئه که یهدا گومان ههوهئهم له به،بگۆڕدرن
ی وهشیکردنه  پویستی بهو باسه ئه.ریدا بواتیگهی پهرگه

بی، چینی، رهکوو عهبی کالسیک وهدهجیاوازی نوان زمانی ئه
یی و ئینگلیسی و رانسهکوو فهالتینی، فارسی و زمانی ستاندارد وه

 یان لهزۆربهکان که  کالسیکهبییهدهئهزمانه . یهمانی ههئه
واو  ته،ست پکردبوویان دهوهشانهگی گهبهرهی دهکۆمه
، رف، رنووس، وشهنگ، حهده له –ندیکرابوون بهقاعیده
له . داوهدانان و شوازی نووسین و خوندنهرۆنان، رستهوشه

 یشنهیان کۆدیفیکهندییه بهو قاعیدهب ئهزمانی ستانداردیشدا ده
)codification(هه وانیان زۆر به،بم جیاوازی ندابی زمانه) ١: ه 

ربینی و شوازی دهری وشه دهبهرادهی لهوهکان رازاندنهکالسیکه
رببن، ست دهبهنا مهب پچ و پهویست به یاندهست بوو و نهبهمه
واری باو بوو خونده نهداریدا کهسمایهده- ی پش کۆمهش لهوهئه
 ،کی زۆر بچووک بووتییمایهخوندن و نووسین کاری کهو 
ک  کۆمهی زمانی نووسین پویستی بهوهرازاندنه. گونجاده

زمانی  ی وهی ئاۆزکردن بوو بۆ ئهکهئامانجه بوو که قاعیده
 و وهوتهک دووربکهری خهماوهزمانی ئاخافتنی جهنووسین له 

 مزی، جادوویی، ئینحیساری، شتکی رهخوندن و نووسین ببته
ربازی زمانی ) ٢تی سیاسی و دینی وجینستی؛ سهری دهو پارزه

نای  ب پچ و په هاسانی و بهست بهبهمه که یهوهستاندارد ئه
کردن لک نزیک رببدرێ و زمانی نووسین و قسهستکردی دهده

ی زمانی ر بنچینه زمانی ستاندارددا له سهندی لهبهقاعیده. وهببنه
ی کهو ئامانجه) زۆرتر زمانی بورژوازی شار (کهافتنی خهئاخ

ش وهئه. و ئاۆزکردنوه ک رازاندنهنهساکارکردن و هاسانکردنه 
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ی  کۆمهواریی لهی خویندهوهر ئهبهله پویستکی میژووییه 
 و ستن و زمانی رازاوهدهرهپه) دا"وهتهنه"له (داریدا سمایهده

 له) ٣دا؛ وهتهل و نهژیانی کۆمهست له رهه بهبتهز دهئاۆ
دا، قاعیده ی نۆزدهدهبی و فارسی و تورکی عوسمانی پش سهڕهعه

وردی داندرابوون و ریبازی  و شوازی نووسین به و شوه
و ی ئهوهم ساکارکردنه و ئاۆزیی بوو بهوهنووسینیش رازاندنه

زمانه رگانی کتیب له  وهدا بهی نۆزدهده ئاخری سه لهزمانانه
. ست پکردو گۆڤار دهی رۆژنامه وه بوکردنهکان و بهئورووپاییه

گشت بوارکدا پی  ک له خهب زمانک ب کهزمانی ستاندارد ده
تیکی مایهک زمانی کهکاری بنن نهبنووسن و پی بدون و ده

زمانی "ن ده" زمانی ستاندارد "بۆیه بهر هه. وارخونده
ی کۆمه ش لهوهتهو نه" ییوهتهزمانی نه"و " ییوهتهستانداردی نه

ران ی ئاخوهوه بۆ جوونهوهکاتهدهداریدا پکدن که رگه سمایهده
   .وییانو تکه

 به ،–رانیورامی، کورمانجی و سۆهه–کان بییهدهئههجه له
میان خشانکی زۆر که په،بی و فارسی و تورکیرهی عهوانهپچه
ی "عروض و قافیه"ی ستیش قاعیدهبهپووری ههلهکه. بووهه

 بی، بهدهی ئهيکورد. چاوکردبووی رهيبرهفارسی و عه
یکی وه، تووشی ئاۆزی و رازانهو س زمانانهی ئهوانهپچه

ی وهبوبوونه هاسانی به ی زۆر بهوه ساکارکردنهببوو وزۆر نه
 ری، کهگهرۆژنامه. دا جگیربوو١٨٩٨ له کوردستانی رۆژنامه
قاند و دوای نیو خشانی چهمی چاپ بوو، داری پهرههخۆی به

ستی رههبه. وهرووزی کردهگۆی عهوستیش گرێبه ههدهسه
ی وانه پچهبی، بهدهی ئهي کورد.یی بووژاریی وشهههوره گه

م بوو و لی دنیای کۆنباوی کهگهکان، وشهتهسهده بهس زمانه
  .نگاری دنیای نوباو بوورهژی بهمهمره توشوویکی مهبه
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 ی که لهو کوردانهباتی زمانییدا، ئهیدانی خه مهله
 ،ندبوورسیان خوتی عوسمانی دهوهکانی دهسهدرهمه

مانی فرببوون یی یان ئهرانسهک فهزمانکی ئورووپایی وه
زمانی ئینگلیسی و  هبی،، تۆفیق وهوانهئهکک لهو یه
مۆدلک بۆ دانانی رزمانی کوردی، یی کردبوو به رانسهفه
کاندا خوندبوویان وته و مزگه حوجرهی لهوانهم ئهبه

بۆ ونه ( مۆدلی زمانی کوردی کردههبییان درهرزمانی عه
ی صرف و نحوی  پوانهرزمانی کوردی بهسعید صدقی که 

، طبع ١، جزء مختصر صرف و نحوی کوردی: نابی دادهڕهعه
بوونی بارودۆخی نه جا له). ١٩٢٨اول، بغداد، نجاح، 

تی ژر سیاسهدانانی زمانی و ئاگایی تۆری و له رنامهبه
چاوکرد که تکیان رهغدادا، رۆشنبیران سیاسهیبی بهعرته

ی زمانی وهشاندنهک گهعریب بوو، نهکانی تهرهربهزۆرتر به
تیکردندا  پهی زمان لهوهشاندنهکرێ بم گهکوردی، یان ده

. رێده بتهیهو ئاقهئهیتوانی له و نهوهنگی خواردهپه
  .ی خۆشکرديرتیگهرگای پهبوو که وانه  ئههبی لهتۆفیق وه

رکردنی سهت دوای چارهتایبه به،تی ئینتیدابحکوومه     
زرانی پشتریش، دوای دامه ت لهنانهو ته) ١٩٢٥(ی مووس کشه

 رانیدا، نیگه١٩٢١ فقاز لهقه ت لهتی سۆڤیهحکوومه
نی تر الیهی زماندا زۆرکشهبوو و له " ناسیۆنالیسمی کوردی"
نووسراوه  ، ئیدمۆندز لهبۆ ونه. گرتغدای دهتی بهوهده

، ستدانردهبه کاندا له ئارشیوه لهئستهکانیدا که نھنییه
یکی  نووسراوهله. گرتغدا دهعریبی بهتی ته سیاسهی لهخنهره

 م لههه ،هندووبی سامی ناردوودا بۆ مه١٩٢٩ مایسی نھنیدا که له
ی وهت و کردهسیاسه م لهگرێ و ههده خنهتی خۆیان رهسیاسه

 له. عریبتی تهعاریف و سیاسهتی مهزارهوه ت لهتایبهغدا بهبه
  :نووسدا دهگهو بهشکی ئهبه
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ر هه عاریف لهتی مهزارهوهمن نام که 
ی ند نموونهم چهبه ،تابارترهتکی دی خهزارهوه
خا که ده رچاوبهوهچاالکییکی کورتبینانه شنه چه
. ورووژنستی توندڕۆیی کوردان دهنیا ههته

ولدان حه) لفئه: (نوانهئهوانه و کردهی ئهنموونه
باتی کوردی کی سلمانی له خهی کهوهبۆ ئه

ندی هی ناوسهدره مهبی بۆ خوندن لهرهزمانی عه
ی وهکردنه خۆالدان له) ب(کاربنن، ده
ی وهر ئهگه مه،ولر ههندی لهیکی ناوهسهدرهمه
رس خوندن قبووڵ بی بۆ دهرهک زمانی عه خهکه
رس زمانی ده دا که ولیانش حهدوایه) ج(ن، بکه

ڕا  کوردیولرێ لههه  له٦ و٥کالسی  خوندن له
 البردنی زمانی کوردی له) د(بی، رهعهبکرێ به 

نگی درهوه) ه(ولرێ، هه ی کچان لهسهدرهمه
کان رسییهدهسندکردنی کتبه جی پهخستنی نابه

سانکی زراندنی کهمهت، و دانهزارهوهدراون به که 
کان، و رسییهدهرگانی کتبه خت بۆ وهوه- واوته
پکردن به ی گاته شایستهیکیب نموونهده. هتد

ری کتبکی دانه. وهوردییکی زۆرتر بگمه
 پشدا له  لهتایی، کهرهلفووبی کوردی سهئه
دا و ئاخرانهئهکرابوو، لهند س پهوهتهزارهن وهالیه
کوردی بجگه  ئسته ١٠٦.وهمی بوکردهبعی دووهته
ندنیی ما ێ ئاسایی، جۆری دهل و ر له
)aspirated variants (یه ی ههرفانهو دوو حهئه

 لر سه  و لهرژر  یک لهدانانی نوختهبه که 

                                                            

ب که " احمدی عزیز اغا"ی  دانراوهای کوردیالفبب  دهو کتبهئه ١٠٦
 .غدا چاپ کرابووبهمطبعة الفرات له می له طبعی دووه
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 له] رفی چاپخانهحه[تیپ که ئسته . کرندیاریده
 داوای لهکه ری کتبهوێ، دانهکهستدهدهغدا وهبه

وو و دی بدرت ئهئیجازهعاریف کرد که مودیری مه
و دکردنی ئهت رهبههه. کاربندهرفانه حه

ی کوردی ردهروهڵ پهگهتی لهک دژایه وه،داخوازییه
یشتنی تگه. بووچاوی لکرا و زیانکی زۆری هه

، یان چۆن دانانی دوو نوختهکه ته حمه زهوهئه
تی وهده توان زیان له، دهنجا نوختهت پهنانهته

ئی و نموونانه ی ئهزۆربهدیاره .  بداعراق
ولره ی ههوهش ئاکامی جیاکردنهوهئه. ولرنهه
رکووک و سلمانی و لیواکانی که خوشکهله

کردنی ستی ئیدارهبهولر، بۆ مههاویشتنی هه
عاریفی مووس که  ژر مودیری مهکان، لهسهدرهمه
بۆ خۆی  وهئه. ردهر دژی کودهبهراده سکی لهکه

   ١٠٧.کانهنهو رۆحی بهپشلکردنی وشه 

 ،دا نووسیوتینھنییهگه و بهئهی ئدمۆندز لهوهم ئهبه
خست و دهزی نهر کاغهسهکانیدا وه چاپکراوه نووسراوهت لهقه
ی غدایهن و بههندتی لهر سیاسهسه  نووسینی ئاشکرادا لهله
کانی خنهنیش رهندهندووبی سامی و لهمه. وهردهکده

 وهتی بریتانیا ئهسیاسه. خستپشت گوێ دهئیدمۆندزیان وه
 ژر ست، لهرپی خۆی راوهسه تی عراق لهوه دهبوو که

کانی رهربه، و بتوان بهوهندا بمنتهندهرمانی لهفه

                                                            

١٠٧ C. J. E[dmonds], “The Kurdish question,” attached to Secret No. 
S. A. ٣٢١ (Ministry of the Interior, Baghdad, the ١٢th May, ١٩٢٩, to The 
Secretary to His Excellency the High Commissioner for Iraq, Baghdad) in 
Kurdish Policy File No. ١٣/١٤ VI, Secret, pp. ١٩٩-١٨٩ (quotation from p. 
١٩٤), Baghdad High Commission File, National Archives of India, New 
Delhi. 
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 بوو لغاونالیستیش دهوی ناسیۆبزووتنه. بکا" کۆمۆنیسم"
ستی  هاودهبته نه-وهوانهی ئه روانگهله-  یوهبکرێ بۆ ئه

رانسه تی فهش سیاسه سوورییه له١٠٨.ی کۆمۆنیستیوهبزووتنه
  . بوووار هه

  پکھاتبوون لهتی بوون کهیهکان توژکی کۆمهرۆشنبیره
ر،  هۆنهرگ،نووس، مامۆستا، وهر، رۆژنامهنووسه

ق، ال و فههندکیان، مه.  و هتدوهرهنگنووس، لکۆهرههفه
 وانی دی لهیشتبوون و ئهکان پگهوتهی مزگه حوجرهله
) مۆدن(کانی عوسمانی فری زانستی نوباو سه نوباوهدرهمه

ک یکی رکخراو، وهشوهبه و رۆشنبیرانه ئه. ببوون
 language" (ڕۆنانی زمانرنامهبه”یکی وهندامانی رکخرائه

planning (کی زمان، چاالکییان نهیان ئاکرددهکادیمیی .
ی رهکیان ناکۆکی بهکان زۆر بوون، یهناکۆکییه

  لهبوو که) قلیدیته(تی ی سونهرهیشتووی نوباو و بهپگهتازه
: وێکهردههعید صیدقی کابان دبۆ سهدا هبیبۆچوونی تۆفیق وه

الکه مه... هیچ نازان(( الیهو مه ئهدا دهکه وتووژههبی لهوه
زانی، بیشی ئهرهعه.. زانیترکی خوندبوو، فارسی ئه

، به وهباری سیاسییه له. ))..بووکی مۆدرن نهکابرایه
تادا ربازی رهسه لهت که ی سۆڤیهيکتی یهوانهپچه

کوردستانی عراق ناسیۆنالیسم  چاوکرد، لهی رهسۆسیالیست
  خۆی تازهو ناسیۆنالیسمهئه. کان بوورنونی رۆشنبیره

. گووراندی دهـگوورا و زمانیش بواری زماندا دهوتبوو و لهڕکهوه
  :چاو کراتانداردکردن رهـندی سوهدوو رهتاوه رههـس له

                                                            

  :وهنهو بوودا بو کتبهئه لهگانهو بهئهشکی زۆر لهبه ١٠٨
  

Minorities in the Middle East: Kurdish Communities ١٩٧٤-١٩١٨. Vol. ١, 
١٩٣٠-١٩١٨, Vol. ٤٠-١٩٣١ ,٢, Vol. ١٩٦٧-١٩٤١ :٣, edited by Bjtullah Destani, 
Slough: Archives Editions, ٢٠٠٦. 
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زۆرتر ش کهڕۆنانهوشه. ۆنانڕلفووب و وشهچاککردنی ئه
 بی و، لهڕهی عه فدانی وشهویش بهتیکردن بوو، ئهپه

ش دوو کهتیکردنهپه. متردا، تورکی و فارسییکی کهراده
ی که و وشانهکارهنانی ئهکیان دهبوو، یهکی ههرهی سهشوه
هاتن، دهکارنهنووسیندا ده کیدا باوبوون و لهزمانی زاره له
 چاککردنی رنووسیشدا، له. بوووی دیش داتاشینی وشه ئه

: تیکردن رنونی رۆشنبیران بووکردن یان پهتی کوردیسیاسه
کرێ ی دهندهوهبوو ئهغدا، زمانی کوردی دهتی بهوهدژی دهبه 
تی عراق زۆرتر وهتا دههه. واردرێبی ههڕهزمانی عه له

کرد، چاودهعریبی زۆرتر رهتی تهو و سیاسهبوجگرده
م کهوتوووژه شکی زۆریبه. بووتیکردنیش توندوتیژتر دهپه
 نوان  لهیهڕهو شهتاکانی ئهرههبی باسی سهڵ وهگهله

  .غداداتی بهوهناسیۆنالیسمی کورد و ده

هبی باسی ناکۆکی خۆی و ابوخلدون دا، وهکهوتووژه له 
 له) ١٩٢٧- ١٩٢١عاریفی عام، مودیری مه" (ساطع الحصری"

تی زارهدا، وه١٩٢٣ له. لفووب کردووهی چاککردنی ئهکشه
سه دره رزمانکی کوردی بۆ مههبی کرد که وهعاریف داوای لهمه
 و بوایهکارکرد، بهستی بهم کاتکی دهبه. کان دابنتاییهرهسه
موکووڕی بی بۆ نوسینی کوردی کهرهلفووبی عههئیشت که گه
 ند نیشانهب چه، دهستهبهو مهب چاک بکرێ و، بۆ ئهو دهیه هه

ساطع الحصری . کان زیادبکرێبییهره عهرفه حهو نوخته له
بی زمانی ڕه عه:ی کرد و کوتیرنامهو بهی ئهيکانرهربهتوندی بهبه

کانی ڕفهر حه سهلهو زیادکردنی نوخته نی نیشانه و داناقورعانه 
نگاری مودیر بوو و کوتی کاتکی قورعانی رههبیش بهوه. کوفره
بوو و نه ئیعرابی ههبی نه رهرفی عه، حهوهکییان نووسییهزاره

 کانیش ئیعراب وکۆنهره ههستنووسه دهنوخته، قورعانه 
 ی لهم نوختهزمانی فارسیش هه و ،بووهیان نهنوخته

ی و باسههبی ئهوه .م نیشانهزیادکرد و ههکه لفووبیهئه
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م من نووسین گابۆوه، به دا به١٩٧٣سای  پشدا، لهله
 ساطع ١٠٩.دیتبوو و خۆی کۆپییکی دامم نهکهنووسراوه

م  بهی کردبوو،و کشهکانیدا باسی ئهرییهوهبیره الحصریش له
م رییهوهو بیرهدا من هشتا ئهکهکاتی وتووژه له
  و بهم خوندبووباوهرچاوانهو سهر ئهگه و ئه١١٠خوندبۆوه،نه

زانیاری و  کهبوو وتووژهوانه   له،یی پرسیارم کردبائاماده
  .ریباوهی لھهتبینی تازه

یکی ک شوهردن وهدا، وتووژکوهمتۆدۆلۆژی لکۆینه له
ندی پوه ،بۆ ونه: کرێستھنانی زانیاری باسی لدهدهگرینگی وه

، وهتهسهی ده روانگهر لهمدهر و وهنی پرسیارکهنوان دوو الیه
ستی وتووژ، چونتی زانیاری بهی وتووژ، مه و بگهجگه

پشدا  لهکوو پرسیاری وه(ی پرسیارکردن ، شوهوتووژیی
 ر ببتهمده وهی کهوهدان بهربو، ریگهکراو، پرسیاری بهئاماده

بژاردنی وتووژکراو کانی هه، پوانه...)رپرسیارکه
)interviewee(نه. ، و زۆر باسی دیینه" ، لهبۆ وکۆی وهل
رێ ت بدرفهب دهدا، ده)participatory research(" رانهشداریکهبه

 گۆڕێ کهوتووژکراو خۆی پرسیاربکا و باسی وا بنتهکه 
یایدا خهبه نگه  خۆی لبدا یان رهیویستووهر نهپرسیارکه

                                                            

حول مقال مسؤولیة االدیب الکردی الکبری لالستاذ "هبی، تۆفیق وه ١٠٩
و مطبعة التأخی له  وهدا بوبۆته) ١٢٧٨العدد  (التأخی ، له"جید لطفیعبدالم
 ها لهروههه (دا بوی کردبۆوهڕه الپه١٩له) مستلة (ک نامیلکهدا وه١٩٧٣
 ).٩١-٨١. ، ل١٩٧٣غدا، ، به٣، سای ٥ی ، ژماره و زانستردهروهپه

 

 االول ءالجز. ١٩٤١- ١٩٢١ فی العراق يمذکراتابوخلدون ساطع الحصری،  ١١٠
و ئهسک لهر فهنووسه. ١٩٦٧الطیعة، بیروت،  ، منشورات دار١٩٢٧- ١٩٢١
- ٤٥٧، صص" کتابة اللغة الکردیةقضیة: "کردووهو باسهرخانی ئهی تهکتبه
د، ممهئووف محهماڵ رهکه: بوانهیه و کشهت بهبارهبۆ زانیاری زۆرتر سه. ٥٥١

له " وهواریی کوردییهنوی نووسین و خوندهی به یکی سیاسکشه"
  .١٧٢-١٣٣، ل )٢٠٠٤سلمانی،  (ی نان بۆ مژوووارهستهده
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دیاریکردنی  شدار ب لهب بهر دهمدهها، وهروههاتب؛ ههنه
سک ب که نیا کهناب تهوه رهکۆه: وهکانی لکۆینهکشه

ی وا ب کشهکه . یهوهنی لکۆینهیک شایه چ کشهبیاربدا
ی وهلکۆینه ، لهبۆ ونه. یکی تیۆری و سیاسییهمتۆد، کشه

نیا ر پمان واب رۆشنبیران تهگهستانداردکردنی زمانی کوردیدا، ئه
 ورک ناگن، لهرانی دی دههزی ستانداردکردنن و ئاخوه

. وینکهدوای رۆشنبیران دهر وهی زانیاریشدا ههوهمتۆدی کۆکردنه
تی دمۆکراتی و رادیکال تیۆری و سیاسهیکی پشت به وهلکۆینه

خوند رسیان دهکان دهسهدرهمه ی لهوانهڵ ئهگهب له ده،ستببه
غدا وار و گوگری رادیۆ بهخوندهی نهوانهکوت، ئهرسیان دهو ده

بیست، ژن و دا ئاخافتنی ستانداردیان دهيودای د مهن لهبوون یا
 کی شار و دێ، و زۆر گرووپی دی وتووژ بکا؛ چونکهپیاو، خه

ب به. نیکهکان دهره ستانداردکه کهنییهوه ر ئهستانداردکردن هه
کارهنانی وان و دهیی ئهندسب پهر و به ری ئاخوهماوهدای جهره

. وهمنتهز دهر کاغهسه چی بکرێ لهرهه ،کهردراوهستتوه دهزمانه
ر هه. دی نایهرین بهتی بهیهیکی کۆمهب بنکهزمانی ستاندارد به

سیاسی و -  و زمانینیا زمانی نییهیکی ته، کشهکه، کشهبۆیه
 کرا به، دهنیا زمانی بایهتهکه ر کشهگهئه. زمانییه- یکۆمه

. ربکرێسهنگنووسین چارهرههڕۆنان و فهدانانی رزمان و وشه
ست راکشم بۆ جیاوازی ری بۆم و دیسان دهسه دا پویسته لهلره

کان  کالسیکهزمانه. کان و زمانی ستانداردکالسیکهنوان زمانه 
ر کجار زۆیکی یهبی، یان فارسی تا رادهرهک التین، چینی، عهوه

لفووب و رنووس و ک رزمان و ئه یه واته،بوونقاعیدهبه 
و ئه  بهم باشترهبه. بوولیان ههگهشوازی نووسین و وشه

 چونکه پداویستیکی ستانداردبوون ،ین ستاندارد نهزمانانه
 دا لهژیانی رۆژانه بدوێ و لهکه زمانهک به ی خه زۆربهکهیه وهئه
کان زمانی کالسیکهزمانه . کاریبنووسین و خوندن دهن
 و نیشتهوت و کهمزگه زۆرتر لهوار بوون که تییکی خوندهمایهکه
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 م زمانی ستاندارد لهبه. هنانکاریاندهخانان دهربار و دیوهده
یان کانی زۆربهرهکاردێ و ئاخوهدا دهگشت بوارکی ژیانی رۆژانه

یان " ییوهتهزمانی ستانداردی نه "و زمانانهئه. وارندهخون
ر بهکان، لهکالسیکهم زمانه  به،"یینوهتهنه] بیدهئه[زمانی "
  .بووننه" ییوهتهنه"رین، یی بهی کۆمهبوونی بنکهنه

ی گشت وهی من تکۆشانک بوو بۆ ساغکردنهوهو لکۆینهئه
ناسی زمان، ی کۆمه روانگهردبوون لهکانی ستانداپرۆسه

و و کاتی من ئه ئه١١١.وهتی زمانییهی و سیاسهزمانناسی کۆمه
ک مژووی رادیۆ، تی وه زۆر بابه،)١٩٧٦(ست پکرد م دهوهلکۆینه

  .کرابووی لنهوهی کوردی لکۆینهردهروهوان، یان پهما، قهسینه

 مامۆستا ئواران له. چووڕوهبی بههمای وه که لهوتووژه
باس  و قسه هاتن بۆ دیداری و بهنیشت و میوانان دهما داده
ر دا ههگۆڕێ و لرهدا، زۆر باس هاتهکه وتووژهله. بواردرایانده

کان، واوی باسه تهبهوه باتی پداچوونهکرێ لهم پدهندهوهئه
ست و دهکه وهارودۆخی گشتی لکۆینهناو بمه بخهکه وتووژه

ند بۆچوون و تبینیکی خۆم ت و چهک دوو بابهرابکشم بۆ یه
هبی وه. و داهاتووی زمانی کوردیرابردوو و ئسته ت به بارهسه
ست لفووبی کوردی دهچاککردنی ئه باتی خۆی بۆ خهکانی به قسه

اوای لکردبوو که عاریف دتی مهزارهوهپکرد و کوتی که 
  : کان دابنسهدرهرزمانکی کوردی بۆ مه

                                                            

ت بارهبدول، تزی دوکتورای سهالل عهماڵ جهدا، جه١٩٨٠مانگی ئابی  له ١١١
رد واوکته" رانی کوردیدانو ئاخوهری زمانیی له تیگهنکی پهند الیهچه "به
نیا م ته به،نرخهیکی زۆر بهوهلکۆینهوه ئه). زانستگای یۆرک، بریتانیا(

  :کا سۆرانیدا دهری لهتیگه په واته،یکی ستانداردکردنباسی پرۆسه
  

Jamal Jalal Abdulla, Some Aspects of Language Purism among 
Kurdish Speakers, unpublished doctoral dissertation submitted to the 
Department of Language, University of York, August ١٩٨٠.  
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تی زارهدا که وهکهسمییهرهڵ نامه گهله... 
عاریف ناردبووی، گرامرکی ئینگلیزیشیان مه

نووسینی  م لهویی بکهیهپهناردبوو بۆم که 
ی نووسینی ندشه ئهم من لهمدا، بهکهگرامره

راستی به  یهندشهو ئه بووم، ئهکاندانگهده
دا خواوڕاستان ختهو وهله. داگیری کردبووم

دا، نزیکهفرۆشی مهنامه یکم دی لهنامیلکه
غدا؛ به فرۆشی ئینگلیز بوو لهنزی نامهکهمه
ی که و زمانانهدا گشت ئهیهو نامیلکهله

یان ، نموونهکردووهرجومهته] پ[ئینجیلیان 
بۆ نموونه که وانه ل نووسرابوو؛ ئه

 گشت کانی ئینجیلیان نووسیبوو، لهتهئایه
ر سه له... ی پویست دانرابوودا نیشانهمانهئه
کانی تهعنی ئایهکاندا، یهتییهتایبهنگه ده

تکیان نووسیبوو، ر زمانک ئایهئینجیل بۆ هه
و انی ئهکنگهپی دهدا بهتانهو ئایهله

. کانرفهر حهسهیان دانابوو لهنیشانهزمانه
 بۆ من، منیش مهموهیم بوو ئه. م دیوهئه
، وهوهندی ئه، بهوهوهستی ئهبهوتمه که
 دابنم لهست بووم نیشانه ربهسترام، دهبه
  ...کان بۆ نووسینی کوردیبییهره عهر تیپهسه

ی دهتای سهرهسه لهکانی ئینجیلدا که  کوردییهرجومه تهله
یکی که  نیشانه،وهتهبی بوکراونهرهرفی عه حهبهوه یسته
ندرێ  داده>ر<ژر و له >ل<ر سهدا لهنووسینی کوردی وڕۆ لهئه

 وهم ئهبه. کارهاتووهڵ جار دهوهبۆ هه> ڕ<و > ڵ <یانکاتهو ده
 دیبوون و لهی نه کوردییانهو ئینجیلههبی ئههوکه رنجه جی سه
ی وتبوو و نموونهستی کهدهوت وهکههه بهیکدا کهنامیلکه

 ڵ جاروههه. بیندهو نیشانانه  ئه،کانی تدابوورجومهته
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 ١٩٠٩ سای  که لهرقوسئینجیلی مهکتبی  له> ڵ<ر ی سهنیشانه
و چوار  ئهش لهساڵ دوایههات و ده کار ده،دا بوببۆوه

انجیل ، انجیل متی(وه دا بوبوونه١٩١٩سای  لهی که ئینجیله
بیبل "، نیویۆرک، چاپی انجیل لوقا، انجیل یوحنا، مرقوس

 ،")سوسائیتی امریکا و بریتیش و فورن بیبل سوسائیتی
 هی موکری بوون و ليکوردبه و پنج کتبانه ئه(چاوکرا ره
زمانی اصلی یونانی ترجمه له  "ڵ نووسرابوو کهوهی ههڕهالپه

بوو، نهغه دهکتبی کوردی قهعراقدا، که  ت لهنانهته. )"کراوه
ی گشتی و زانکۆیی و، بوونی کتبخانه، نهرچاوهمبوونی سهکه

ک کۆسپک بوو  وه،نگبوونی ژیانی کولتووریتهرکورتی، بهبه 
  له ئران، که لهوتکه ههبه. زمانی کوردیپدان به شهگهبۆ 

کتبفرۆشییکی  بوو، له غهدهدا کتبی کوردی قه١٩٦٠سانی 
سیحی ی مهينمهچاپه ی تاران کهیابانی قوام السلطنهخه
کانی ر چوار ئینجیله داوای ئینجیلی کوردیم کرد و هه،فرۆشتده

  .بوو و دایانمهیان ه١٩١٩چاپی 

دا لره. بوونی ئاگایی تیۆریم کرد باسی نهوهرهسه له
ورکی  چ دهو ئاگاییهبوونی ئهنه م کهکهی دهوهکورتی باسی ئهبه

 رکام لههه ی چاککردنی زمانی کوردیدا، کهپرۆژه گا له
تی و یکی گشرنامهب بهیشتنی خۆیان و بهپی تگهرۆشنبیران به

عاریف گرامرکی تی مهزاڕهوه. بردیان دهروهندی بهناوه
مای دانانی رزمانی بنه بیکا به نری کههبی دهئینگلیسی بۆ وه
ری سکهی عهسهدرهمه هبی لهم وهبه. کانسهدرهکوردی بۆ مه

 به ویست رزمانی کوردییهیی خوندبوو و دهڕانسهزمانی فه
ست به ده که  دوایه١١٢.بنووس و زمانهی گرامری ئههپوان

                                                            

ی الریڤ و یی دانراوهرانسهدا باسی گرامری فهکهوتووژههبی له وه ١١٢
و  ئه لهیی کهرانسهویست گرامری فهیه دهکا و ده ده١٩١٠فلوری چاپی 

  :بوانه. مۆدلی رزمانی کوردی بهبکا  ،کراوه هدا گهکتبه
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 ،بنکانی ئینجیلی کوردی دهداندراوهتازهرفه کا و حهنووسین ده
عاریف تی مهزارهوهکه . بلفوب دهدای چاککردنی ئهوهزۆرتر هه

عید صدقی  سهن و کاری دانانی رزمان بهالدههبی وهوه
مای دانانی بنه بتهبی دهرهجار صرف و نحوی عهو سپرێ، ئهده

، زمانناسی )١٩٢٠سانی (دا و سانهئهم له به. رزمانی کوردی
ر رزمانی هه یشتبوو که گهو بوایه به، زانستکی نوێ بووکه

ک  نه، دابندرێکهکانی خودی زمانهپی قاعیدهب بهزمانک ده
ببوو، و هشتا باونه و بۆچوونهم ئه دی، بهی زمانکیپوانهبه
و  ئه١١٣.ببۆوهش باش روون نهی رستهت گرینگی پکھاتهنانهته
ی کردنی پۆژهنگرتهبه وری گا له دهوکووڕییهمکه

می خهوێ که کهردهدهدا کهوتووژه ، لهبۆ ونه. ستانداردکردن
ی کوردی تیکردنی وشهلفووب و پههبی چاککردنی ئهی وهورهگه

قی هماموستا ح. "ی رۆشنبیران بووش بۆچوونی زۆربهوهبوو؛ ئه
بی نووسین رهستووری عهدهبه ... ((: یيدا نووس١٩٢٥ له" شاویس

... یهورهمایکی زۆر گهم موعههه: مایهموعهو خوندن بۆ ئمه 
، دیاری کوردستان(( ))...که تهرفک مهر حهر شکک هههه

بیاتی دهئهیپرسیب که س نهکهنگه ره. )١٢. ، ل١٠ی ، ژماره١٩٢٥
بی رهلفووبی عهئهی پشتردا چۆن به دهچوار سه کوردی له

ما یان  موعهکرد بهدهکانی نهموکووڕییهس کهنووسرا و کهده
که ی وهئهد ساڵ دوای وهئسته، نه. زیگهتکی رهخسه

کرێ بپرسین یکی زۆر چاککراوه، دهتا رادهکه لفووبیهئه
                                                                                                           

Larive et Fleury, L’ année préparatoire de grammaire. Paris, Librairie 
Armand Colin, ١٩١٠. 

http://ia٦٠٠٣٠٢.us.archive.org/١١/items/grammaire٠١lariuoft/grammair
e٠١lariuoft.pdf  

http://archive.org/stream/grammaire٠١lariuoft#page/n٩/mode/٢up 
  فقهله هو جیاواز ی بیستهدهزانستکی سه )linguistics( زمانناسی ١١٣

ڵ تۆری گهکانی لهم گشت بۆچوونهبه ،زانستکی کۆنهکه  )philology( ةغلال
 .وهک ناگرنهزمانناسی یه
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وت، چ کهی وا نهرنامهدوای به وه؟ فارسی کهی چییهکهوتهستکهده
النا و بی وهرهلفووبی عهئهرهات، یان تورکی که سهیکی بهبه
؟ یهدا ههان باروتکی لهستکهخۆگرت، چ دهلفووبی التینی وهئه

 زیادکردنی نوخته له فارسی به ،ی پشوهزار ساڵ لههه پتر له
ر سهیک لهو دانانی نیشانه> ب، ج، ز<رفی ر س حهسه
و و ئه) >پ، چ، ژ،گ<(ی دانا رفی تازه چوار حه،>ک<
ه زنی خوقاند و بوو ببیاتکی مهدهرگرت و ئهی وهلفووبیهئه

  خۆی و بهتورکی، به ش لهبی و ئستهرههاوشانی عه
 له. تواناترهندتر و بهمهوهی، دهکه التینییه فۆنیمیکهلفووبیهئه

ب و رهیدابوونی ناسیۆنالیسمی عه پهدا، بهی نۆزدهدهئاخری سه
ت نانهتهفارسی و - بیرهلفووبی عهفارس، باسی گۆڕینی ئه

ی  زمانی ئینگلیسیشدا، پۆژهله. گۆڕێکردنیان هاتهالتینی
و پۆژانه  ئهم هیچکام له، بهندراوهالنهچاککردنی رنووس وه

رکام هه پووری نووسین لهلهکه. وتنیان نییهرکهئیمکانی سه
وه و رازاندنهپویستی به که رزهیکی بهقه ،داو زمانانهئهله

 ، رنووسی لهوڕۆیهگرینگی ئهره نی ههزمائینگلیسی که . نییه
ئینگلیسی . واوتره ناته١٩١٨رنووسی کوردی پش سای 

یشی  Received Pronunciationستانداردی بریتانیا، که
م به ،یه هه١١٤)کیرهنگی سهده( فۆنیم ٤٤ن، پده
ی باییهو ناته ئه١١٥.رف پکھاتووه حه٢٦ی له کهلفووبیهئه

                                                            

کانی زمانی کوردی، ماڵ فۆئاد، فۆنمهکه. د: بۆ باسی فۆنیم بوانه ١١٤
پوور، نسهمیری حهئهها بوانه رههه . ٢٠٠٠می سلمانی، کانوونی دووه

رهاتی سهژیان و بهریمی، لی کهعه: ، له!"نربدهربینگی زمانی کوردی بههب"
ی ، گۆتنبرگ، سود، بنکه)مامامۆستا عوله(بیحی حمان زهبدولهعه

 .٤٦٣- ٤٤٦. نی زاگرۆس، لمهچاپه
ست دهو هاسان وهی تدایه و فۆنیمانهلیستی ئهکه رچاوهدوو سه ١١٥

  :نوانه ئه،ونکهده
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ند هۆی  وای چه،کانرفهی حهکان و ژمارهنگهی دهژماره
، بۆ ونه. واو ئاۆزکردووه رنووسی ئینگلیسی ته،مژوویی دیکه

/ z/نگی ری ده دا نونهxorexی تای وشهره سهله> x<رفی حه
ری دوو دا نۆنهکهئاخری وشه لهرفه و حهر ئهم ههبه ،یه
م  به،نووسرێ دهیهرفی وا ههحه). زیراکس(کا ده/ ks/نگیده

س فۆنیم  له دا که through ک له وهنگک نییهری هیچ دهنونه
  .نووسرێرف دهوت حه حهم بهبه، /θru/ پکھاتووه

 زۆر وه، تیۆری خوندنهسانی چاککردندا  لهدیاره
و باسانه ئهس ئاگای لهوتیش که بوو و لهوتوو نهپشکه

 رنووسی وه له وردبوونهکرا بهم رۆشنبیران ده به،بوونه
بزانن وه  ئه، مۆدلی رنووسی کوردی بوونبی کهرهعه فارسی و

پویستییکی ڕۆیانه رهیکی سهشوهلفووب به چاککردنی ئهکه 
  کوردی لهبوو کهوه ئه،ی پویست بوو بکرێوهئه. مژوویی نییه

ڕۆنان، دا، شوازی نووسین، وشهشنهچهمهیدانی نووسینی ههمه
ی زانستی، قامووس دانان، رچاوهرگانی سهدانان و وه

و وه کی، و کۆکردنهبی زارهدهی زمان و ئهوهکۆکردنه
ری با له. بگرێهه نگاوستنووس ههپووری دهلهی کهوهبوکردنه
دا، وهی خوندنهپرۆسه  که لهوه روون بۆته، ئستهوهتیۆرییه
ر  و ههوهرف ناخونتهحه- به- رفکان حه وشهوهرهخونه
جا . وهیخونتهبین و دهدهک شک یان ونه ک یهیک وهوشه

تی خه زمانی فارسی و ئینگلیسی و زۆر زمانی دیدا، سهبۆیه له
توان، به کوو کۆسپک چاوی لناکرێ و مندایش دههرنووس و

 زمانی .مدا فرببیکی کهماوه ر رنووسک لهمتۆدی باش، هه
م به ،نووسرێ دهزار نیشانهند ههچهبه  و لفووبی نییهچینی ئه

                                                                                                           

S. Hornby, Oxford Advanced Dictionary of Current English, Oxford, 
Oxford University Press, ١٩٧٧ . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Received_Pronunciation 
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 کوردی و تورکی و  لهکهم زمانهبن و ههم مندان باش فریدههه
که بییه دهنیا زمانی ئه و تهندترهمهوهو فارسی دهبی رهعه

 کورتی، بهبه . یهی ههپساوهزار ساڵ مژووی نهی پنج ههنزیکه
دوای وه((وڕۆ تا ئهتاوه رهسه ی من، رۆشنبیری کورد لهوهلکدانه

  .))وتووهکوی الر که

. ج بووبنه پویست و بیهو دوو پۆژهبا وای دابنین ئه
ڕۆییکی رهسه وری گاوه لهزانینی تیۆری دهدیسان لنه

زۆر جار وابوو که . وامهردهبهتا ئسته زمانی که - سیاسی
نگ رف و دهندی نوان حهپوه لفووب لهرانی ئهچاککه
 زاتی و فیتری ندییهو پوهئهزانی که یاندهیشتن و نهگهدهتنه

 نگک مای خۆی لههیچ ده: زراوهدار دامهرارومه قهو بهنییه 
راردانان قهرفک به ر حه و ههکردووهرفکدا نهقابی هیچ حه

لفوبیک ر ئههه کرێ بهر زمانک دههه. کانگ دهریی دهنونه
نی، سوریانی، رمهلفووبی هه ئهبهکوردی تا ئسته . بنووسرێ

  .یریلی، و التینی نووسراوهبی، سڕهعه

 وه باری تیۆرییهلفووب لهرانی ئهها، چاککهروههه
ندن، و زۆر جار فۆنیم چه فۆنیمی کوردی چۆنن وزانی که یاندهنه

کوردی  له/ ڵ/نگی ده ،بۆ ونه. کرددهلۆفۆنیان تکهو ئه
و / لکه/نوان  عنایی له جیاوازی مه چونکه،سۆرانیدا فۆنیمه

وا ) minimum pair(ی جووته- مینهیان کهو زۆر جووتۆکه/ ڵکه/
 فۆنیم بهکه یه ئینگلیسیدا هه نگکی وا لهم دهپکدنی، به

یکی وا وشه جووته  چونکه،)فۆنیم- شوه(لۆفۆنه  و ئهداناندرێ
 بتوان کهیهي/ ل ڵ/دوو وه که دا ناتوانین ببینینهو زمانهئهله 

 گیوی موکریانی ١١٦.نوانیاندا پکبن عنایی لهجیاوازی مه

                                                            

ک ی وهمینهکه جووتهلهکه  زمانه نگیکی سیستمی دهرهفۆنیم واحیدی سه ١١٦
و دوو وشه دا ئهلره. عنایی پکدندا جیاوازیی مه/ بار/و / پار/
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ی وه بۆ ئه،تی دابنرفی تایبهلۆفۆن حهند ئهویست بۆ چهیهده
 /له ] گ[و / رگزه /له] گ[کوو  وه،کتریان جیاواز بکایهله 

رف  حهکانیش بهلۆفۆنهلفووبیکی ئهم ئه به١١٧.دا/گورگ
  .نایهوه کاری نووسین وخوندنه بدا بهنیشان

ی چاککردنی ی رۆشنبیران پۆژهشدا زۆربهوهڵ ئهگهله
یان " وکووڕیمکه"رکردنی سهک چارهلفووبیان وهئه
 بوو لهنواند، واههربی دهلفووبی عهئه" تیخهسه"

یان هلفووبیو ئهتی ئهدژایه وهزخوازییهگهیکی رهروانگه
 دیاری کوردستان رک لهر زۆر زوو نووسه هه،بۆ ونه. کردده
، کانوونی ١٢- ١١ ژماره" رفی بنوسری،حه چه کوردی به("دا 
تی کورد ن میللهساسهئه((: نووسی) ٩ی ڕه، الپه١٩٢٥ی وههه

ڕ باوهمه ر ئهبهله. یکی ئارییهو لیسانیشی شوعبهئارییه 
ی رووح و عیرقی زادهحرووفی لیسانکی سامی که م ناکه

زمانناسی   بۆچوونی وا له)).بتلی ئمه مه عهبهسامییه 
 رستانهزپهگهیاتی رهکوو خهو وهیکی نییه وڕۆدا جگهئه
م به. تیدا باونکوردایه هشتا لهیاتی وا م خهندرێ، بهداده
ت و زانستدا دنیای سیاسهیشدا، له ١٩٢٥سای  ت لهنانهته
نه که ئاشکرایه ئسته . کرادهرستییه زپهگهو رهکانی ئهرهربهبه

ها زمانی روهی؛ ههکهلیسانه نه "ئارییه"تکی کورد میلله

                                                                                                           

نیا کن و تهک یه پکیان دنن وهی کهنگانهو دهی ئهوهر ئهبهله" نمینهکهجووته"
عنایی وازیی مهجیانگییه و جیاوازیی ده و ئهیهڵ دا جیاوازییان ههوهنگی ههدهله

ش وهبدڕن، ئهردهی جۆراوجۆر دهشوهکان بهی فۆنیمهم زۆربهبه. پکدنی
توان پاش و پشی دێ دهله فۆنیمکی  کهیهوهکیان ئهیه. یههۆی جۆراوجۆری هه

، وێ، ی/پش بزونی له/ گ /گهکوردی موکریدا ئهله ی بگۆڕێ، بۆ ونهکهکوتنه
/ ا، ه، وو، و/پش بزونی ی لهوهڵ ئهگهب لهی جیاوازیی دهکه کوتنهدا ب/ ێ
ی دهیه] ک[و دوو جۆرهئه. بین ئه پلۆفۆن) allophone فۆنیم- شیوه.( 

ولر، ، ههتیپی التینیدار به ی کوردی ونهلف و بئهگیوی مۆکریانی،  ١١٧
 . ١٣-١٢. ، ل١٩٧٢ی کوردستان، چاپخانه
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ز و گهندییکیان به رهشی هیچ پوهکهلفووبیهبی و ئهڕهعه
ندییکی به یش پوه"رووح و عیرق"و نییه وه بوونه"سامی"
ی "زگهره"ر  سهکی دنیا بهشکردنی خهدابه. نییهلفووبوه ئه
  .یهزخوازانهگهیکی رهش خۆی پۆژه"ئاریایی"و " سامی"ک وه

ی ستپکردنی پۆسهیک دوای دهدهی سه، نزیکهئسته
دوای  یهوار دهی چکوردستانی عراق و نزیکه ستانداردکردن له

  : نگنمسهده ههباتهو خهی ئهکارنامه ،هبیڵ وهگه لهکهوتووژه
تا  کهلفووبیهئه: تیکردنیلفووب و پهچاککردنی ئه - ١
رفی جیاوازیان کان حهی بزونه و زۆربهیکی زۆر چاککراوهراده

ک رف بۆ یهک حهیه"سی ئه ند جداچه م له به،بۆ داندراوه
 و له کوردیدا زۆره  لهنگک که دهبۆ ونه( کراوهچاو نهره" فۆنیم
دوو به   ئسته،کرێری ده نونه/ö /لفووبی التینیدا بهئه
  لهها فۆنیمک کهروه هه١١٨).نووسرێده> وێ<رفی حه
 دوو به، مهنووسرێ و زۆر که ده/ü /دا بهالتینیلفووبی ئه
و > و<رفی حه). دانوینگهه ک لهنووسرێ وهده> وی<رفی حه
بزون / u/بۆ ونه (ری دوو فۆنیمن ی نونهکهر یهش هه> ی<
 له). دا/ ستانوه/بزون له ی نه/ w/دا و / کورد /له
 ئیعراب به(( بۆ کردنی لک دراوهوستنووسیشدا حهپووری دهلهکه
ک دانانی وه سهو ئه ئهوالوه بهوهکانهه١٩٢٠ م له به،))رفحه
کان  بزونهفۆنیمه ر کام لهرفی جیاواز بۆ هه یان حهک نیشانهیه
دا بیڕه عه لهی کهبییانهڕه عهرفهو حهها ئهروههه. چاوکراره

                                                            

 ککنزیمه. یهدا، بۆچوونی جیاواز ههو فۆنیمهی ئهوهلکدانهله  ١١٨
)Kurdish Dialect Studies, Vol. ١٩٦١ ,١, pp. ی وایه  )١١-١٠م ههو فۆنیمه ئهپ

ماڵ که. دا/بلور/ک له وهم جووت بزونه دا و هه/ گوز/ک له وهبزونه تاقه 
باشتره ... ماوهبیی ئستاماندا نهده زمانی ئهله((نگه و دهئهکه فوئاد پی وایه

کانی فۆنیمه، ١٠. ل ())...خون، سور، توژ... بی بنووسینڕهتیپی عه] دوو[به 
 ).زمانی کوردی
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، >ص<کوو  فدراون وه،بینڕهبزونی عهری فۆنیمی نهنونه
، و فۆنیمانهی ئهوهر ئهبهله> ث<و  >ذ<، >ظ<، >ط<، >ض<

کوردیدا نین   له،نووسرێده> ص< بهی که وه ئه لهبجگه
  ).کردیان نهو کارهکانی دی ئهفارسی و تورکی عوسمانی و زمانه(

کان چاککردنکی بزونه  نووسینی فۆنیمهردان لهستتوهده
، >ظ<، >ط<، >ض<، >ص<م فدانی به ،ج بووهبه
 .کردووهرمان نهردکی زمانی کوردی دههیچ ده> ث<و  >ذ<

زۆر  که بی و فارسییهڕهوی عهتکه ندهوهئهنووسینی کوردی 
  .یهرفانهو حهرهنانی ئهکادهجار پویستی به 

ی کورتی باسم کرد کشهبه ی که و چاککردنه ئهکرا بهده
م جیھانبینی ناسیۆنالیستی  به،واو بووبالفووب تهئه

دوای ڕێ و وهتپه و کۆسپه له ئهکهنادا زمانهرگه
و کورتی ئهبا به. وێکانی بکهکییهرهسه رکردنی کشهسهچاره
  .وهمهشیبکه یهکشه
> q<و > w<کوو رفی کوردی وهمایستی حهر ریژیمی کهگهئه

بۆیان  ی کهندهوهی رۆشنبیری کورد ئهکا، زۆربهدهغهدهقه> x<و 
. نکهجم دهره> غ<و > ق<، >ع<، >ح<کوو وهرفی بکرێ حه

  لهیوهر ئهبهن لهدهفده) >ق< نووسینی بۆ (>q<کان مایستهکه
 له> ق<ی که هانهو بهو ناسیۆنالیستی کورد به تورکیدا نییه،

 یان ئراک نهکه دهعراق و بۆچوونه ئهجا به. رگیراوهبی وهڕهعه
کالسیک بیاتی دهت کاتکی ئهنانهته. کاوکاس نهکه دهفقازقه

 کهلفووبیهن و ئهدهردهوه کهنووسینه ست لهده ،وهنهکهبوده
واو ته کهلفووبیهبوو چاککردنی ئهده  کهئسته. نکهتی دهپه

نایش  رکی کهتاشن و سهر جار کۆسپکی دی دادهبووبا، هه
 کهلفووبیه ریزی ئهست له دهیکهوهما. ستنبهل دهی پرسکه

باشی ره مکی ههرههبهکه ، رماننگی ههرههفه، بۆ ونه. ندهردهوه
  : نووسدهکزمانییه نگنووسیی یهرههفه
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تا ئستا  زمانی کوردی ههوه داخهبه
تی و کی رک و پک و تایبهلفووبیهن ئهخاوه
وانان بۆ دانانی ند زمانهر چههه. دارد نیهستان
لفووب بۆ نووسینی زمانی کوردی زۆر ئه

 ڕوهیان بهرکهم ئهجوانی ئه و به زایانهشاره
پشت کیان وهرهسه رهم کاری هه به،بردووه

 پیته[کانی کوردیان و ریزی پیته گوێ داوه
 نووکه  کهیهوه، ئهنووسیوهنه] کانیانکوردییه

   ١١٩.ینهه م گرفتهتووشی ئه

کاری ((  و نه))گرفته((لفووبی کوردی نه م ریزی ئهبه
فارسی ریزی  - بیرهعه - لفووبی کوردیئه. ))کییهرهسهرههه

 نگهرههک فهوه(نگی فارسی و کوردی رههفه  لهکه یهخۆی هه
دا )ژاربیحی و ههک خاڵ و زهتری وهنگی تازهرههکان و فهکۆنه
 و هیچ کۆسپکی بۆ زمانی زراوهدامه  و ئستهچاوکراوهره

رچۆنکی وێ ههیهده رماننگی ههرههفه. هناوهکوردی پک نه
-لفووبی فارسیریزی ئه لفووبی کوردی لهب ریزی ئه

، ر، د، خ، ح، چ، ج، ت، پ، ب، ئا<: بی جیاواز بکاڕهعه
، ن، م، ڵ، ل، گ، ک، ق، ڤ، ف، غ، ع،ش، س، ژ، ز، ڕ
رگی به(> ء، ئیی، ئ، ئی، ی، ئه، ه، ئوو، ئۆ، ئو، و
ری ؟ دانه چییهو جیاوازیخوازییهئامانجی ئه). ٢٣.  ل،کیه
بی ڕهلفووبی عهئه کهی و زمانانه له ئهدهنگه رههو فهئه
ر گهرف نانووسرن و ئه حهبه" کانبزونهپیته "کاردنن، ده

زمانی . نوننیانده" ر و ژر و بۆرسه" نووسن بهوێ بیانبیانه
 نگهر کرد و دهسهی چارهو کشهکرد و ئه" شکنیرچه"کوردی 
  ):٢١ .ل(رف نووسی حه کانی بهبزونه

                                                            

، تاران، وازادهلی نانه، عه)ب- ئا(م، کهرگی یه، بهرماننگی کوردی ههرههفه ١١٩
  .١٣٨٠کولی، وهته
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ر کرد سهی چارهم گرفتهکورد ئهرانه وهختهبه
هنا نو ] کانیبزونه پیته[کانی بزونی و پیته

نگاوکی زۆر و هه وهلفوب و نووسینهئه
ر م ههبه. گرت ههوهتهم بابهی لهزایانهشاره
کرد و یاری نهی دکهلفووبیهکی گوترا ریزی ئهوه
بی یا ره عه لهوهپی السایی کردنهس بهر کههه

یان کهلفوبیهریزی ئه پیتی بزونیان ده فارسی که
بۆ  که من پموایه. نکه، ریزک دیاری دهدا نیه

م ک ئهیهتا رادههه که لفوبی کوردی پویستهئه
بۆ سازکردنی نووسین  که هئم. بشکنین شوازه

ب  بۆ ده،مان شکاندم رچهزمانی کوردی ئه به
  )٢٢. ل(شکنین؟ ش نهکهلفوبیهستانداردی ئه

و ون تکه) زمانناسی(دا، بورهانی سیاسی و زمانی لره
بورهانی زمانی ب ی که وهئه. یان هاسان نییهوهجوکردنه

باری زانستی  ، له)رف حهنگی بزون بهووسینی دهپویستیی ن(
بوو راست با، دهوه  ئهرگهئه. جی بوا نییهوه زمانناسییه

  بهی کهلفووبیانهو ئهئه. کانی دنیا بگۆڕدرنلفووبیهی ئهزۆربه
ا نیرفیان ته حه،)بی، سوریانی و عیبریرهعه(ناسراون " دبجهئه"

 بۆ  کهزانیوهپویستییان نهو بهکان داناوه بزونهنهنگه بۆ ده
 ئینگلیسی، ١٢٠.نرخان بکهرف تهکان یان بۆ گشتیان حهبزونه

نگی بزون و جووت وتووی دنیا، بیست دهپشکه رهزمانی هه
ی "نرفی بزوحه"نیا پنج ی تهکهلفووبیهم ئه به،یهبزونی هه

- بیرهلفووبی عهئه زۆر له لفووبیهو ئهواب ئهکه . تدایه
نگی بزون و دوو ش دهفارسی شه  چونکه،واوترهفارسی ناته

، نگانهو دهی ئهم نیوه به،یهنگی جووت بزونی ههده
رف  حهبه، رماننگی ههرههفهی بۆچوونی وانهپچهبه

                                                            

١٢٠ http://www.omniglot.com/writing/alphabetic.htm (٦.٧.٢٠١٣) 
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> ی<، و "دور"> و<، "آهن، دارا"> ا- آ<کوو وه ،نووسرنده
رفی بزون و نووسینیان نگ و حهی دهژماره بیش لهڕهعه". دیر"

فارسی و   لهو بزونانهچ و نووسینی ئهکوو فارسی دهزۆر وه
ی لفووبی زمانئه  نووسینی بزونان لهدا زۆر لهبیڕهعه

- به- ئیعراب"ی م با وای دابنین پۆژهبه. ترهئینگلیسی کارامه
 ))زایانهنگاوکی زۆر شارههه((د سای رابردوو وهکردنی نه"رفحه

دیسان . پش خستبنگاو وهزار ههبووب و زمانی کوردی هه
کی بۆ چ سوود کهلفووبیه تکدانی ریزی ئهکه یهوهپرسیار ئه

 هیچ رماننگی ههرههفه؟ یه ههرکوتکراوهسه واره کۆهو زمانهئه
نیا ئامانجکی و ته نییه یمکی زمانی یان زمانناسییانهوه

ر ههی پبدرێ و شکنی درژهرچهکرێ ی دهندهوهئه: یهسیاسی هه
 کی بیستانداردی ئه"چۆنکبدرێ بۆ فارسی- بیڕهعه" لفووبت 

  .چنک نهک یهکرێ وهی دهندهوهبی ئهڕهی کوردی و عهوهئه

 وتب ب که کهو باسانهدوای ئهیکی وهوهرهخونهنگه ره
رفی ی حهو پایه ر جگهسه وهڕتهگه و دهسیاسی نییه کهکشه
ی  جگهرماننگی ههرههکوردیدا و فه نووسینی  لهمزههه
 مزهرفی ههباسی حهدیاره . کاندا گۆڕیوهریزی وشهی له مزههه
 و بۆچوونکی  سی چل سای رابردوودا زۆرکراوهله

 ی کهنگهو دهت ئهنانهو تهرفه و حهئه که یهناسیۆنالیستی هه
وێ یهن و دهداده) بیڕهعه(بگانه  نووسرێ بهده رفهو حهبه

ی تیۆری ر بنچینهسه لهو باسانه م ئهبه. پاکتاوی بکا
رف و دا، جیاوازی نوان حهو باسانهئهله: ڕژاونزمانناسی دانه

 یان رماننگی ههرههفه. کرنڵ ده تکهنگ داناندرێ و بگرهده
بی نووسراون، ناتوانن ڕهلفوبی عهئه  بهی کهنگانهرههو فهئه
-بیڕهعه ی بتوانن لهندهوهم ئهن، بهفێ بده مزهرفی ههحه

) dualism(رتی دووبه له که؛ پۆژهوهنهخهبوونی دوور ده
و (ب هڕعه. وهخولتهدا ده)خۆ و بگانه(و ) کورد و ناکورد(
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کورد نین، کورد  چونکه ،خراپن) یکهلفووبیهزمان و ئه
  .ب نینره عه چونکه،باشن

ر گه ئه١٢١.بکراوهناسه هه))شکاندنانهڕچه((و زمانی کوردی به
دا ریزی یی و ئینگلیسیڕانسهک سودی و فه زمانی وهبتوو له

 و رماننگی ههرههفهی ندهوهت ئهنانهن، تهلفووب تکبدهئه
نگکی دی رههند فهو چه) گیوی موکریانی (نگی کوردستانرههفه

ندی ت پوهنانه، ژیانی ئابووری و سیاسی و تهکردوویانه
دا، رکخستنی و وتانهئهله . شوێتیشیان دهوایهتهنونه
 کتبی له(کان ییهتی، ئابووری، و حکوومهکۆمه ندییهپوه
، ، بانک، کارخانهتا سیستیمی کتبخانه ههڕا بگرهفونلهته
 به) تی و زۆر شتی دیوهی دهسه، ئیدارهدره، مهخۆشخانهنه

یی ئابووری و شاوهگهر نهبه  لهنگهره. لفووب گردراوهریزی ئه
لفووبی تکدانی ریزی ئه ک بهی کوردستان، ژیانی خهکۆمه

نیا  ته))شکاندنهرچه((و ترازێ، و ئهک نهر یهبهکوردی له 
شکنان دخۆش  ئازاربدا و رچهرماننگی ههرههفهی وهرهخونه

، وهبی دوور بۆتهرهعه نگاو لهد هه سهکهزمانه ی کهوه به،بن
تۆفیق   کهیهتهو سیاسهنتیقی ئهی مهژهدر و ربازهم ئهبه
ی کشه: یان کردهکاندا گهه٢٠کانیان له هبی و هاوفکرهوه

ی ، و کشهزهگهی رهکه، کشههچهی رهزمانی کوردی کشه
دنیای وتوویی له دواکهیی یان شاوهگهی نهک کشهنه ،"عیرقه"

  . و دنیایهی ئهيتووری و سیاسی و ئابوورنوباو و ژیانی کول

هبی و تۆفیق وه. ی کوردیتیکردنی وشه ربازی په- ٢
 ،کردیان چاکدهکهلفووبیهئه مان کاتدا کههه هاوبیرانی له

                                                            

، دا کراوهمانرنگی ههرههفهله ی که یهو شوهلفووب بهتکدانی ریزی ئه ١٢١
ستکی بهمه م به به،ستی پکرددا دهرووسی-نگکی کوردیرهه فهپشدا لهله 
 مۆسکۆ، ،)سۆرانی(ڕووسی - نگی کوردیرههفهیوسف، . کوردو ، ز. ق: دی
 .١٩٨٣، "زمانی ڕووسی"نی مهزگای چاپهده
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ک هچهره ی بهرچی وشههه. کان بوونشهتیکردنی وریکی پهخه
شدا م لرهدا، بهانده فی،بی و تورکی و فارسی باڕهعه

نوان  نا لهزی و ناسیۆنالیستی جیاوازی دادهگهبۆچوونی ره
  واته،تیکردنی پهيکرهئامانجی سه. داو س زمانانهئه
 کوردی باشوور  چونکه،بی بووڕهی عه وشهى))بژارکردن((
ت و سیاسه  کهبیڕهتکی عهوهتی دهسهژر ده وتبوونهکه

ریژیمی  یان لهزۆربه کان کهرۆشنبیره. عریب بووی تهکهپراتیکه
ی نجه ژر پهوتبوونهکه  تازه،رسیان خوندبوودا دهعوسمانی

ی تورکیشیان زانی و وشهبی، تورکییان دهڕهرژیمکی عه
 کرد و، لهدهی فارسییان نهشهتی ودژایه ندهوهم ئهبه. ناالدهوه

یان که، پیان وابوو فارسان و زمانهوهزییهگهیکی رهروانگه
  .کوردن" زیگههاوڕه"ن و "ئاریایی"

 ت بهبارهبدو سهالل عهماڵ جهجه. ی دوهلکۆینه
و ئه کهخا ریده، ده١٩٧٣تا هه وهه١٩٢٤ تیکردن لهی پهپۆژه
یشت و ئامانجی خۆی گه نجا سادا بهپهی ماوه  لهیهپۆژه
ی کوردی ی وشه% ٤٦.٤، ١٩٣٩تا هه وهه١٩٢٤له . وترکهسه

تا  هه١٩٣٩له ، واته دابیست سای دوایهله . خوازراو بوو
 له. %٩.٥٨ یشتهو گه م بۆوهی خوازراو زۆر که، وشه١٩٥٨
ھهگهب٤.٤٦نیا ، ته١٩٧٣تا  هه١٩٥٨ له مدا، واتهی س %

  ١٢٢.ی کوردی خوازراو بوووشه

م، کهدیدهتیکردن بهی پهوتنی پۆژهرکهدا، سهلره
و چۆن بوو ئه. خشاوهتوویی تدا نهدواکهوتنکی که رکهسه

نی  سای دوو زماوت؟ زمانی نووسینی کوردی لهرکهسه یهپۆژه
 حوجره ویش لهدنیا، ئه بی و فارسیدا هاتهڕهتی عهسهده به

                                                            

١٢٢ Jamal Jalal Abdulla, Some Aspects of Language Purism among 
Kurdish Speakers, Ph.D. dissertation, Unviersity of York, ١٩٨٠. 



 
QRU

. خانی خان و ئاغا و پاشایانداکان و دیوهکیهقا و تهو خانه
گ و ربهق و شخ و دهال و فهمه (ندیروبهو سهرۆشنبیرانی ئه

دا له و ئاخریانهئهله(بی و فارسی و ڕهعه) کانیانمیرزا
زمانی خودای  بیشان بهڕهعه خوند وتورکییان ده) عوسمانی

ر فارسی پبوو گهئه. کرددهتی هیچ زمانکیان نهنا و دژایهداده
هاوشانی   ببوو بهوهنزیکه ندییهو پوهبی و بهڕهی عهوشه له
 اوبکا؟ بهچب ربازیکی دی رهبی، بۆ کوردی دهڕهعه
دا، ی نۆزدهدهئاخری سهیدابوونی ناسیۆنالیسم له په

کان زمانی تهوهده-وهتهنه. ستی پکردی زمانی دهيتدوژمنایه
ی زمانی کوردی و وه ئامازکی تواندنهسمی خۆیان کردهره
تیکردن په ی ناسیۆنالیستیش بهوهبزووتنه. لی کوردگه
  .تی زمانکوژی بوونگاری سیاسهرهبه

زمانی  ی لهيی کوردوشه ی کهندهوهتیکردن ئهی پهپۆژه
ی وشهشک له به. وتوو بوورکه سه،گرتردهکی وهزاره

ری رابهکیدا به زمانی زارهخوازراوی زمانی نوووسراو له
؛ "تتایبهبه: باالخص "؛"تنانهته: حتی"ک وه(بوو هه) معادل(
وار خونده و وشانهئه"). رۆژئاوا: مغرب"؛ "ترۆژهه: مشرق"

 و وهدۆزرانهده ندهوهر ئهیانزانی و ههوار دهخۆندهو نه
ی وشه لژکردن به پهاتن، جکاردهکران و دهدیاریده

، ی کهو ئاغایانههئکک لهیه. کردستی پدهخوازراو ده
ی شوه فارسی و به واری بهخونده((نی، ئدمۆندز گوته

  : کوتبووی))بوو الیانهمه

 نهبوولته به هاتووهواو پانهچاوم ته
رز نگی بهده م کاتکی بهکان؛ بهرییهبهخه
گویان خۆش دن و  زۆر له وهیان خوننهده
؛ راستی واو روونهموومان تهی بۆ ههعناکههم

 رۆژنامه کارهاتوو لهی بهکاتکی وشه
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ندرێ بۆ داده وانهناو که کان لهبییهرهعه
، وهی کوردی شیبکاتهیکی تازهی وشهوهئه
 رۆشنایی ، و لهیهوانهپچهی بهکهنجامهئه

عنای ڵ جار مهوه بۆ ههکه دایهکه کوردییهوشه
 که وهبتهبیم بۆ روون دهرهی عهقیقی وشهده
  ١٢٣...وت کهرچاوم دهبهی وه پشدا به له

زمانی  ی پویست لهم کاتکی وشهبهباش بوو، تا ئره 
 ڕوه بهداتاشینی وشه هتیکردن بوت، پهکهدهست نهدهکیدا وهزاره
ی نوێ و وشه یهڕۆنانی ههزگای وشهگشت زمانک ده. چووده
 و دوو پۆسانهئه. خوازێ دهمان کاتدا وشه ههتاش و لهداده

 کوردستانی عراق، م لهبه. پکدین وهکتر نین و پکهدژی یه
دا  زمانی کوردیخواستنی لههتیکردن هز و توانای وشربازی په

و ر پاکتاویکردنی ئهر و بھزکهورانکهره ربازکی هه. کوشت
 کوردی خوازراون و بوون به رابردوویکی دووردا  له کهیهوشانه

، "نتیقمه"، "رفتهده"، "کتب"، "زکاغه"، "مهقه"ک وه
، "ڕتووکپه"، "تنووس"، "پنووس "نهیانکهده که" عیرفان"و
  ".زانایی"، و "ژیربژێ"، "ڕاوپه"

 هکۆمه  زمانی کوردی لهڕۆیانهره سهتیکردنهو پهئه
 ،زۆر گرینگن وهباری کولتووری و زانستییه له یک کهوشه
ی رگرتندانان و وه به کهی زمانهوهباتی ئهله. شکردووهببه
بۆ . کرێژاردههه و پاکتاوییههزتر بب، به ئهی نوێ بهوشه
  .مکان بکهکوردییه نگهرهه با باسکی فه،ونه

ستانداردکردنی  گێ لهورکی گرینگ دهنگ دهرههفه
می رههبه له کان، بجگه کوردییهنگهرههم فه به،زماندا

                                                            

١٢٣ C. J. Edmonds, “A bibliography of Southern Kurdish, ٤٤-١٩٣٧,” Journal 
of the Royal Central Asian Society, Vol. ٣٢, No. ٢, p. ١٨٧. 
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 ن و زمانهکهتیدهپه کهملی زمانه زۆرهی بهر کامهههبیحی، زه
وای . شون دهکهنگهرههی خۆی، فهنۆره ش، بهکهتیکراوهپه

ی خوازراوی ترسی وشه نگنووسی کورد لهرههفه لھاتووه
تی  پهواوی تهکهمهرههتا بهو هه جمینی نییه حه،بیڕهعه
 یکی زۆر له وشه١٢٤.رینسه رسه ری نانته سه،کانه
 ،بی و فارسی خوازراونڕهعه بیاتی کالسیکی کوردیدا لهدهئه
بیحی یان  قامووسی زهله بجگه(نگکی کوردی رههم هیچ فهبه
ی وانه، یان ئهوهت بوبوونهی سۆڤیهيکتیه ی لهوانهئه

ند با چه. خۆناگرنوهو وشانه ئه ،)یان کورد نینکهرهدانه
  .وهکان بنمه تازهنگهرههفه  لهنموونه

) بر شتی وا ههگهئه(ک کوردی هچهره ی بهدا وشهکوردیله 
بیش ڕهو عه رگیراوهبی وهڕه عه لهو وشهو ئه نییه" قانوون"بۆ 
ران دن تیگهجا په. رگرتووهیوونانی وه ی له"قانوون"ۆی خ
 تهو بووه کارهاتووهدا دهکوردی له  مژهزۆر له، که "قانوون"

نن باتی داده ی له"یاسا"ی ن و وشهدهیکی خۆمای، فدهوشه
. رگیراوهوه وهغوولییهزمانی مه له" یاسا" که و ئاگایان ل نییه

چاپی " (کوردی- نگی گیرفانیی ئینگلیزیرههفه: جاف بۆ ونه
ی وشهگرێ، رنهبی وهڕهعه  لهی وشهوهبۆ ئه) ٢٠٠٣م سھه

 ,rule, regulation(ی جیاوازی ئینگلیسی ی بۆ س وشه"یاسا"
law (ناوهدهبهی ک کوردی وشهزمانی فارسیش وه. کاره 
ی وه خواستنهم بهبه ،نییه و زاراوانهک فارسی بۆ ئههچهره

، قاعده: داناونی جیاوازی بۆ بی س وشهڕهزمانی عه له وشه
 کان لهرهتیگهپه: وهیکی دی بنمهبا نموونه. قانون، مقررات
 جریمه، جنایت، جرمتی با  لهتاوانی ی کوردیدا، وشهينمهچاپه

                                                            

یر ب با چاوک له ی پ سهو قسهئهو باسه ی ئهوهرهرخونهگهئه ١٢٤
 ."وهبژارکردو" یان یان تۆمارکردوه"جمینحه"ی کان بکا بزان وشهقامووسه
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عنای جیاوازیان ک نین و مه یهو وشانهم ئهکاردنن به دهاتھامو 
واوی رهاتی تهسهبه وهم ئه به،ننیا دوو نموونهته وانهئه. یههه

درێ ی پ نهرگه وێ بم زمانکی کهمهده. کانه و زاراوهوشه
 کاری  به،رببێلی جیاواز دهگهوشه عنایی وا بههجیاوازی م

ستی ورد و ئاۆز و  و ههتکۆشانی فکری و رۆشنبیری نایه
ری تیگهتی پهسیاسه. رنابدرێزانستی نوباوی پ ده

کردنی تی ناڕۆشنبیرانه سیاسهڕۆیانهرهسه
)deintellectualization(نال ناسیۆ.  زمانی کوردییه

 و عاقیش، لهو ئران و سوورییه کانی تورکییه شۆڤینیسته
 تا ئستا، وهکانیانهتهوهده- وهتهزرانی نهتای دامهرهسه

و بووه  دابارانی نارۆشنبیریکردنی زمانی کوردییان له پۆژه
 و کاری کولتووری و یه"لیمحه"یکی هجهن کوردی لهده

  .یی پناکرێردهروهزانستی و په

مکی رههبه) جاف(نگی ناوبراو رهه فه بگوترێ کهنگهره
کانیش  جیدییهنگهرههم فهدا دهموه م له، بهجیدی نییه

نگی رهه، دوو فهبۆ ونه. ری بوونتیگهی پهزمهخسیری دوهیه
ند سای رابردوودا بو  چهله گرینگی دووزمانی کهره هه

 ئۆلۆژییه سیاسی و ئیدهو پرۆژهئه له یانتوانیوهنه ،وهبوونه
  :یهنگهرههو دوو فهستم ئهبه مه١٢٥.وهونهدووربکه

- فرهنگ فارسیماجد مردوخی روحانی، 
، جلد سوم ١٣٨٦، جلد دوم ١٣٨٥، جلد اول کردی
  .ڕه الپه٢٥٢٧، سنندج، دانشگاه کردستان، ١٣٨٧

                                                            

١٢٥ Amir Hassanpour, "Book review: Politics and language ideology in 
Kurdish lexicography,” International Journal of the Sociology of 
Language,” Issue ٢٠١٢ ,٢١٧, pp. ١٩٤-١٨٩. 
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نگی رههفهداخی، رهشید قهرهمهحه. د
زگای چاپ و ، دهکوردی-ئازادی ئینگلیزی

  . ڕه الپه١٢٤١، ٢٠٠٦شری احسان، نه
  

 وهنگنووسییهرهه باری تکنیکی فه لهمانهرههو دوو بهئه
وتووترن، و هکان پشکنگهرههی فهزوربه له) لکسیکۆگرافی(

دا یکڕهر الپهر هه سهکانیان لهرهتکۆشان و لھاتوویی دانه
یک ر وشهوری رزمانیی هه، دهیان زۆرهوشه: خشاوهنه

عنا جوێ مهیکی فرهر وشهعناکانی هه، مهدیاریکراوه
، وهتهاوهعناکان شاهیدیان بۆ هندرمه، هندک له وهکراونه
 ، و بهمهی چاپی کهه، ههوهتهکان جوان رازاندراونهڕهالپه

 و گشتهی خوازراو ئه وشهم ترس لهبه. رکوپکی چاپکراون
دانانی  ب بم کهدا دهلره. خوری وهی لکردوونهریسه
کوردی -کوردی و فارسی-نگی دووزمانی ئینگلیسیرههفه
زۆر  وهباری وشه له و دوو زمانانهئه. کجار گرانهرککی یهئه
کان و ری کوردی بۆ وشهرامبهی بهوهندن و دۆزینهمهوهده
و ری ئهتیگهم پهبه. مهستهکجار ئهعناکانیان کارکی یهمه
و ی ئهوهباتی ئه و له ردووهگرانتر ک ندهوهد ئهی سهرکهئه
رگرتنی ی خوازراو و وهراگرتنی وشه  بهکهزمانه نگانهرههفه

وه، شننهبگهکان و زمانی دی دراوسییه زمانه ی نوێ لهوشه
  .وه بنمهند نموونهبا چه. نکه جی خۆیدا پاکوتکی پدهله

ک کوردی و هچه رهبهکه  نییه رکیرابهبه exceptionی وشه
مهنگی ئازادرههفه. فارسی ب یهو وشهعنای بۆ ئه س 
 به هیچکامیان پ  کهی کوردی بۆ داناوهند وشه و چهدیاریکردوه

  :یننناگه کهعناکانی وشهپست نین و مه

  رکردنجیاوازی؛ جیاکردن؛ لده) ١(
 ئاساجیا؛ نا) ٢(
 کردن نهندسپه) ٣(
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کار ی خوازراو دههیچ وشه ولیداوهر حهدا، دانه لره  دیاره
ی دایناون دروست  کوردیانهرهرابهو بهئاکامدا، ئه هن و، لهنه
باری  ی لهکهئینگلیسیه  کاتکیدا وشهش، لهوه  لهبجگه. نین

 رهرابهبه ، لهک ناو دیاری کردووهروستی وهد  بهوهرزمانییه
" رکردنلده"، "جیاکردن: "کارهناوهکاندا س کرداری دهکوردییه

و فارسی ئه- نگکی ئینگلیسیرههبا بزانین فه". کردنند نهسهپه"و 
- فرهنگ معاصر پویا انگلیسی. فارسی ی چۆن کردۆتهیهوشه

 رضا باطنی، دو جلد در یک جلد، ویراست سوم، محمد (فارسی
و  عنای دیاریکردووهس مه) ١٣٨٥تھران، فرهنگ معاصر، 

  : کانی ئاوا داناوهرهرابهبه

   اعتراض-٣ مورد استثنا -٢استثنا  -١     
 ک فارسی نین و لههچهره  بهو وشانهئههیچکام له

یان گه له ک بگانهم زمانی فارسی وهرگیراون، بهبی وهڕهعه
 رهرابهبه له ی دایناوهخوازراوانهو وشه و ئهوهناجووته
، کاتکی وهی زمانناسییه روانگهله. ترنکان دروستکوردییه

 و  نییه ئیدی بگانه،کارهاترگیرا و دهی خوازراو وهوشه
فرهنگ با بزانین . کاری دنده ی کهو زمانه ئهیوشه بتهده

  :کای فارسی ده استثنای  وشه چ لهکردی- فارسی

وتی ر؛ کار یا رهدهور؛ بههاور؛ هه. ١
 لک لهندامگهندام یان ئهرکردنی ئهدهبه

کشاورزان را < بیار یان کارک  کدا لهیههکۆمه
جوتیاران :  کرداستثناین قانون باید از شمول ا

>  بکرنهاور م قانوونهوتنی ئهرکهبه ب لهده
 ی لهوهجودا؛ جیا؛ جیاواز؛ ئه/ ات- . /٢
. بت وهوتنی بیار یان کارکهرکهبهی وهوهرهده
 استثناهایش بھار در میان بچه <قاعده: رررانبهبه

  >جیاوازههار کانیدا بهنو منداهله: است
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 عنای وشهمه کوردییانه و وشهئهدیسان هیچکام له
ر بهش، لهوه له بجگه. رنابنده کهئینگلیسییه یان کهفارسییه

دوو  باتی دایبن، به له که یکی کوردی نییهوشه ی کهوهئه
ندام رکردنی ئهدهوتی بهکار یا ره ("وهکاتهعنای دهمه ڕستهکوته

و " بیار یان کارک کدا لهیههکۆمه لک لهندامگهیان ئه
"). بت وهوتنی بیار یان کارکهرکهبهی وهوهرهده ی لهوهئه"
 نگی دووزمانیدا،رههفه له چونکه ،ش متۆدکی نادروستهوهئه
ی ، وشه)کوردی- کوردی(کزمانی نگی یهرههی فهوانهپچه به

ی کوردی نیا وشهب تهعریف بکرێ و دهناب ته رچاوهزمانی سه
 بۆ نگی ئازادیرههفه. وهیکی دی بنمهبا نموونه. بۆ دیاریبکرێ

پشدا  ، لهه"ناو' وه باری رزمانییهله ، کهsynthesisی وشه
"). کگرتنکخستن، یهپکھنان، یه ("وهی کرداری دنتهس وشه

 واوته که" ند شتکی ترچه شتی پکھاتوو له"نووس ده دوایه
و " ی ناسادهی کیمیائی، ئاوتهپکھاتنی ئاوته"و ن ههه
 وهساده له ۆ گشت وه بوهشکهبه نجامکاری له یا ئهوهلکدانه"

 چۆن به: مبکهو پرسیارهوێ ئهمهده)". فهلسهفه (بۆ ناساده
یکی ساکاری وک کرێ رسته دهنگی ئازادیرههفهتی یارمه
   کوردی؟ی خوارێ بکرتهرسته

"Hegel never used the words ‘thesis, antithesis, 
synthesis,’ as we all know."١٢٦ 

گشتمان ((:  کوردیربگم بهئاوا وه یهو رستهتوانم ئهمن ده
ی 'تز، ئانتیتز، سینتز'لی گهت وشه هگل قهزانین کهده
  .))هناکارنهده

                                                            

١٢٦ http://libcom.org/forums/thought/thesis-antithesis-synthesis (١٦ 
.٧.٢٠١٠) 
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ب  ده،م بکهنگی ئازادیرههفهی قسه ر بهگهم ئه به
 نجامکاری لهیا ئه وهنهلکدا"ی رسته کوته" سینتز"باتی له
کاربنم و بۆ ده"  بۆ ناسادهوهساده له بۆ گشت وه وهشکهبه

 کهرگانه وهپیهو به. مروا بکهب ههی دیش دهکهدوو وشه
  :رناهنری ل ده سهوهره خونهوای لدێ که

تز، ئانتیتز، 'لی گهت وشههگل قه زانین کهگشتمان ده((
 وهساده  له بۆ گشت وهوهشکهبه نجامکاری لهیا ئه وهلکدانه'

  ١٢٧.))هناکارنهی ده' بۆ ناساده
  

  بهی ئاوا کردووهکهئینگلیسییه وشه فرهنگ معاصر پویا
  :فارسی

 - ٣ ساخت، تولید - ٢ ترکیب، تلفیق، التقاط، سنتز -١ 
  ، تولید مصنوعیساخت مصنوعی

م به، ک فارسییههچهرهی ساخت به نیا وشهدا، تهلره
 عنای وشه مهنگی ئازادیرههفه گشتییان باشتر و دروستتر له

 که،ئینگلیسیه ک وشهبن و گشتیشیان، وهردهده کهئینگلیسیه
ڵ گهله، کهستثنا ای ر باسی وشهسه وهڕمهبا بگه. ناون
کردندا قسه نووسین وک فارسی له  کوردیدا وهشدا لهوهئه
و ئه بیحی کهت زهنانهته(کان کوردییه نگهرههفه ،کارهاتووهده

بیحی کاتکیش زه. نکهجمی دهره) گرتووهرا یخوازراوانهوشه 
کوو وه( هناوهدا دهیکهامووسهق ی خوازراوی وای لهوشه

، ئیستیعداد، کردنئیستیخدام، تئیستاحه، کردنئیسپات

                                                            

. ر والکردووهههیشی  antithesisو  thesis ی وشهنگی ئازادیرههفه  ١٢٧
کی؛ بیردۆزکه ؛ گریمانه)ژیربیری" (لمنراوسهکی نهبیروڕایه"کا به ده" تز"ی زاراوه

یی بیر له وانهراوردی یا پچهبه "کا بهیش ده"ئانتیتز"و " یههگبهپویستی به که 
 ..." دادوو رسته
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یانکوت زمانی ری و دهسه بردههرشیان ده)  و هتدئیستیعفادان
  .شونکوردی ده

ئاخافتنی  له possibilityی وشه. وهیکی دی بنمهبا نموونه
یکی زاراوه تهمان کاتدا بووههه کاردێ و لهدا دهرۆژانه

 یهو وشه ئهفرهنگ معاصر پویا  ونگی ئازادیرههفه. ییفهلسهفه
ر به، لهکهکوردییه نگهرههم فه به،نکهک ناو دیاری دهوه
پزی ی کوردی دروست و بهری، ناتوان وشهتیگهی پهسهسوهوه

  :بۆ دابن

- نگبوون؛ رهچوون؛ شیان؛ بۆههبوون؛ ڕێ توانه له ) ١(
  چوو؛ شتی شیاوشتی ڕێ ت) ٢(ون؛ بو

. ینن ناگهکهئینگلیسییه عنای وشهمهو وشانه ئههیچکام له
 ن، لهناو داده به کهئینگلیسییه ر وشهشدا، دانهوهڵ ئهگهله

ی وهرباقی ئهها، سهروه؛ ههری کوردی بۆ داناوهدا کردا)١(مانای 
". شت "به دا کردوویه)٢( لهناکا، " شت" ت بهاللهده یهو وشهئه

  : چی کردووهکهفارسییه نگهرههبا بزانین فه

  پیشامد، اتفاق. ٣احتمال . ٢ امکان -١     
  

ک هچهره به که" پیشامد"  له، بجگهو وشانهئه
 که ئینگلیسییهعنای وشهرگیراون و مهبی وهڕه عه، لهفارسییه

  .ناون وهباری رزمانییشه بن و لهردهدروستتر ده

 ناسیۆنالیستییه و ربازهکان بهکوردییهنگه رههفه
 ن ببتهنادهرگهن و کهژارتر دهزمانی کوردی هه نگهرچاوتهبه

زۆر . ییردهروهزمانکی رۆشنبییری و فکری و زانستی و په
ک وه (abstractکوو ی وهيکرهم سه به،تاییرهی سهوشه
ڕی نجهر جهبه وه،بنردهعنای گرینگ دهمه که) ناوئاوه
بۆ . ماوهری نهر پادا سهوتوون و ئاداریان بهری کهتیگهپه
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زانست و  م لهدا و ههزمانی رۆژانه م له ههیهو وشه، ئهنموونه
یکی ئاوای  بهنگی ئازادیرههفهم کاردێ، بهدا دهفهلسهفه
  :رهناوهسهبه

  گیراو؛ ماناییست نهدهبینراو؛ نادیار؛ بهرووت؛ نه

 که ئینگلیسییهعنای وشهمه هو وشانئههیچ کام له
فرهنگ با بزانین . وهوتوونهواو لی دوورکه تهرنابن و بگرهده

  : چی کردووهمعاصر

   مبھم- ٤ مطلق، آرمانی -٣ نظری -٢ مجرد، انتزاعی -١
  

ک هچهڕه به" آرمانی"نیا دا، تهش وشانهو شهئه له
" مجرد، انتزاعی" به که گرینگی وشهرهعنای هههم م، بهفارسییه

نگنووسی رههم فهبه. ی خوازراونردووکیان وشههه  کهرباوهده
مکی وا زاران چهو هه  گرینگهمکهو چه ئهکورد، زمانی کوردی له

ه خواستن لوشه کوردی به ی پی وایهوهر ئهبه له،کاش دهببه
 و کردی- فرهنگ فارسیبوانه . بده" گو"بی ڕهزمانی عه

  ):صفت (مجردی وشه

. ٢؛ تهن؛ قوتار؛ سهنھا؛ تهنیا؛ تهته. ١
نۆک؛ سۆبا؛ بهن؛ ڕهبههورم؛ ره/ این-ان؛ -/

؛ )بۆ کچ(ر؛ قازاخ؛ ت؛ زگوردی؛ ب هاوسهسه
  ردووجیا؛ جیاواز؛ به. ٣زگورد؛ زۆگۆرد؛ 

ی و وشانه و ئهیه ی هه٢ و ١عنای  مهمجرددا، فارسیله 
، تهسه (ی داناوه٢ و ١عنای  بۆ مه کوردی- فرهنگ فارسیکه 
ر سهدا دته  ٣ لهم که  به،باشن...) رن، ب هاوسهبهره
من ، تدادهنگی ئازادیرههفهک ، وهانتزاعیو مجرد عنای مه

کوو ب و ناتوان، وه دهرانهتیگهی پههو دیسان تووشی هه
) درهموجهکوردی  به" (مجرد"ی خوازراوی فارسی، وشه



 
QSU

جیا؛ "کوو ی نادروستی وهی نامن وشهکاربن و چارهده
  .کاریزده" دوورجیاواز؛ به

واتایی  "abstractی  بۆ وشهنگی گیرفانیی جافرهه فه
الم سه (نگی ئۆکسفۆردی نوێرههفهو داناوه )" ویعنهمه(

" جریدیته) "٢٠٠٣ی رۆشنبیری، ولر، چاپخانهناوخۆش، هه
  :کوردی عناکانی دی چۆن کردۆتهدوو مه م بزانه به،کاردنده

 - ٢یی ک بوونی الشهنه ک بیرۆکهنھا وهبوون ته هه-١ 
  جریدی ته-٣) رووت(بیستراکت ئه

  

زمانی کوردی وا  کان نین که گشتییهنگهرههنیا فه تهم به
- بی کوردیدهی ئهزاراوه ،بۆ ونه. نکهوار دهژار و کۆههه
کۆڕی زانیاری  ب لهدهی ئهلیژنه (ئینگلیزی- بیڕهعه

) ٢١٣-١٠٩. لل(بیدا ڕهشی عه بهله) ٢٠٠٦ولر، کوردستان، هه
ی دا وشهشی ئینگلیسی بهم له به،تۆمار ناکا" دمجر"ی وشه

abstractو ده" ، کورتیپوخته"عنای مه ک ناو و به وه ،نه
دا )الشعر المجرد( abstract poetryی ر زاراوهرامبه بهله دوایه

ران دا، دانهلره. نداده" بستراکت، شیعری ڕووتشیعری ئه"
  چونکه،"دڕهموجه" له یان پ باشتره"ڕووت"و " تبستراکئه"

 م لهبه ،وایهزمانی ئینگلیسی ره  لهوهخواستنه پیان وایه
توان نیا دهی تهکهره هاندهش بۆچوونکهوه، ئهبی کوفرهڕهعه
ۆ له خ abstractباتی یش له "رووت"دانانی . زخوازی بگهره
کا ی دی خراپتری دهندهوهش ئهدوایه. دامی دهرخهمتهی کهرهقه

دا )المصطلحات المجردة( abstract termsر رامبهبه و له
 شوهو ئه" ستیلی ههگهکان، زاراوهتییهپه زاراوه: "نووسده
ختیار به (شبیدهی ئهنگی زاراوهرههفهرانی دانه. یههواو ههته
زگای چاپ و حموودی، سلمانی، دهد مهمهجادی و محهسه
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کردنی ن و بۆ پاکتاویکهر واده، هه)٢٠٠٢م، ردهخشی سهپه
  ". سترههده" نهکه دهabstractی زمانی کوردی، وشه

باتی  ن لهکادووزمانییه نگهرههکوتم که فهوه رهسه له
ی ئینگلیسی و فارسیدا، ر وشهرامبه بهی کوردی لهدانانی وشه

 کک له، یهبۆ ونه. وهنهکهعنا دهمهکوردی  به کهوشه
  : ئاوا هاتووهevolutionعناکانی مه

ی وورده یدابوون و گۆڕانی ووردهر؛ پهوهگۆڕانی زینده) ١(
  )روهزینده( بار گۆڕین ر؛وهزینده

 ، تاقهوهعناکردنهباتی مه له فرهنگ معاصر پویام به
و  رگیراوهوه وهبییهڕهعه له ، که"تکامل"، یکی بۆ داناوهوشه
. یهفارسیدا هه له مژه کانی دی لهی وشهکوو زۆربهوه
: تاشی کوردی دادهوشه rationalism بۆ نگی ئازادیرههفه
 م وادیارهبه". رستیپهرستی، مشکرستی، بیرپهپههۆش"

عنا مه کهوشه ن و دوایهکارنایه هیچکامیان بهزان کهر دهدانه
ی رچاوهت بیر و هۆش سهده  کهکهبیروڕایه: ((وهکاتهده

رگانی وهبم که دا پویسته هلر)). (ک خودانه زانینه
به ).  بیارکی دروست نییهرستیپه-   بهism–پاشگری 

ک یه، وهعناکردنهباتی مه  لهفرهنگ معاصر پویا، وانهپچه
یکی باوی فارسی و  وشهله که" خردگرائی: "ی داناوهوشه

  .هو پکھاتوائیگر-پاشگری نوی 

 و به زاه  ئستهڕۆیانهرهری سهتیگهشدا پهوهڵ ئهگهله
و ، ئهڕی زمانی کوردییهرهی سهورهبۆچوونی من کۆسپکی گه

. ی دوهلکۆینه. ی زمانی کوردی نییهنیا چاره تهربازه
ی خوازراوی ئورووپایی وشه" ت بهبارهنپوور سهسهری حهعفهجه

 خا کهریدهده" سۆرانی ستاندارددا بی لهرهی و عهو فارس
- و ربازکی سیاسی نیا زمانی نییهیکی تهتیکردن دیاردهپه

، همنی بۆ ونه. بای دهڕوهتی جۆراوجۆر بهسیاسه  کهزمانییه
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رخۆ زمانی نووسراوی سهیکی پویست و له شوهبه شاعیر
 لهوه ستاندنهئهگرتن و تۆهههی قینکهرهو هاندهکرد تیدهپه

   ١٢٨.بووبی و فارسی و تورکی نهڕهزمانی عه

ی دهسه کانی لههبی و هاوفکره، تۆفیق وهوهمهکورتی بکه
 ئسته زراند کهچاوکرد و پراتیککیان دامهبیستدا ربازکیان ره

 بهد سان وهدوای نه  و پویستهوهیشتوست گهبهبن به
. نگنینیبسهو هه وهپیدابچینه گرانهخنهیکی رهشیوه

ک فارسی و د سان چاککردن وهوهنه کوردی به که ئاشکرایه
 بۆ یکی کورت نییهد سایش ماوهوهم نه به،بی لنایهڕهعه
 دهمژووی پنج سه کوو کوردی، کهکی وهی زمانوهئه

ب  ی باکالۆریای زانکۆ بهراده ، بتوان لهیهنووسینی هه
ی پۆسه نگاندنی من، لهسههه به. کاربگرفتکی زۆر ده

ی ورهگهره کۆسپی ههڕۆیانهرهتیکردنی سهستانداردکردندا، په
  .نی کوردییهندنی زماسهرهپه

ربینگی کان بهڕۆیهرهسهره تیگهر پهگه، ئهلفووبیکهئه
  بهکه و گرفتکی وای نییه یکی زۆر چاککراوهن، تا ڕادهربدهبه

 کراوهم رنووس هشتا ستاندارد نهبه. کرێرنهسههاسانی چاره
و ئه. هوو سیاسیدا نوقم بوی زمانی شنهچهمهی ههکشه و له
 ، لهچاوکراوهلفووبدا ره چاککردنی ئهله ی کهربازه
 ر لهگهئه: کرێچاودهندیکردنی رنووسیشدا رهبهقاعیده

 رفک دابندرێ، لهر فۆنیمک حهب بۆ ههلفووبدا دهئه
ی پی جگهبهیک ر وشهر مۆرفیمک و ههب ههرنووسیشدا ده

کانی رزمان و ی قاعیدهر بنچینهسه رزماندا، له خۆی له

                                                            

١٢٨ Jafar Hasanpoor, A Study of European, Persian and Arabic Loans 
in Standard Sorani, Department of Asian and African Languages, 
Uppsala University, Uppsala, Sweden, ١٩٩٩. 
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کۆڕی زانیاری "، بۆ ونه. بنووسرێ) semantics(عناناسی مه
 رنووس دا که ت بهبارهبیارکی سه هدا کۆمه١٩٧٣ له" کورد
رزمانی و یکی کشه نهکهچاوبکرن، رنووس دهر رهگهئه
  :دا، کۆڕ دهو بیارانهئهکک لهیه له. عناناسیمه

و  عههی و موزارهفی و نهنه(مرازی ئهکه 
ک وا، وهئه ر فیعلی سادهسه چوه) مرئه
 وهکهفیعله به کهمرازهستورکی گشتی، ئهده
...  کوژهمه...  کوژێدهک لکنرت، وهده
هی و فی و نهنه(مرازی ر ئهگهئه...  نوستنه

میانی پشگر و فیعلی  وتنهکه) مرو ئه عهموزاره
سرت و ونونھا دهته به کهپشگرهوه ه)مرکب(
  :کلکت، وهده وهکهفیعله ش بهکهمرازهئه

  بخاڵهه، بفرێڵهه، بگرهڵهه، گرێدهڵهه       
ش کانم رهمن وشه [١٢٩...گرێنهڵهه، ناگرێڵهه

  ] کردووه
  

 نوان نووسینی فیعلی ساده له دانانهو جیاوازیم ئهبه
 وهکهریهسه بهنوستنهر گهو ئه واو بجیه ته،و مرکب

با . بلک وهکهیهب بهش دهگرێده ڵههنووسرێ ده
 ت بهبارهکۆڕ بۆ بیاردان سه. وهیکی دی بنمهنموونه

و  وهتهی لکداوهو وشهعناکانی ئه، مهچی و چنووسینی 
  :که وهساخ بۆته وهر ئهسهله

جیا  به) چ(و ) چی( ردوو جۆر واتههه... 
خۆیان ربهسی سهبنووسرن و سروشتی ئه

                                                            

م، کهرگی یه، بهگۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد، "رنوسی کوردی"بوانه  ١٢٩
  .٣٧٣. ، ل١٩٧٣م، کهشی یهبه
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ی دوای وشه بلکن به که وهدۆڕنن بهنه
و ئه ب کهحایک نه نھا له؛ تهوهخۆیانه
وه دێ راناوی لکاو ب دوایانه ی لهیهوشه
  ١٣٠... چتان دیت: کبلکن وهوهوسا پیهئه

ر ر بتوو رنووسی کوردی ئاوا ستاندارد بکرێ، ههگهئه
پشدا رزمانی کوردی ب لهنووسین، ده رتهست بهسکی دهکه

 باش )grammatical analysis(ی رزمانی وهو لکدانه
باری  پشدا لهیک له ر وشهفربووب و بۆ نووسینی هه

ی تووشی وه، و ب ئهوهنگن، لکیبداتهیبسههه وهرزمانه
ی گورهبه  یهکچۆن رنووسهکه  وه ساخ ببته،به هه

 و کجار گرانهش بارکی یهوهئه. کانی رزمان بنووسقاعیده
  ١٣١.ستک بۆ نووسینرههبه کاتهرنووس ده

رنووس ) ٢(، لفووب گرفتکی نییهئه) ١(کورتی، زۆر به
ربازکی  ویش به ئه،کرێردهسهم چارهبه، یهگرفتی هه

گرفتی  و زاراوه ی تازهوشه) ٣(زمانناسی، و   بهستوورئهپشت
 ڕۆیانهرهری سهتیگهربازی په ب الدان لهو به کینرهسه
ی بک ئاژاوه توان بهزمانی کوردی ده. ی ناکرێچاره،

 م ناتوان به به،بکاهه ڵ دنیای نوباوگهرنووسیی له
بواری  له. ب و دنیایهنگاری ئهرهبه ڕۆیانهرهری سهتیگهپه

. ژارهکجار ههی زانستیدا، زمانی کوردی هشتا یهو زاراوه وشه
ک تی وهبابه رگانی کتبکی زانکۆیی لهدانان و وه

ناسی، زمانناسی، ئابووری، فیزیک، بیۆلۆژی، یان کۆمه
                                                            

 .٣٦٩. وێ، للهر هه ١٣٠
دوروستکردن و ی خۆی، واته کهر زمانک، رزمانی زمانهری ههئاخوه ١٣١
م هیچ به. وێری دی بدڵ ئاخوهگهنا ناتوان له ده،زان، باش دهیشتنی رستهتگه

یک رستهشک له یک یان بهرک ناتوان راستی و ناراستیی رستهئاخوه
 .ی رزمانیی بووبوهر رزمانی خوندب و فری لکدانهگهمه ،وهلکبداته
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م ، بهبی کارکی ئاساییهڕه و عهفارسی، تورکی، شیمی به
  .رککی گرانهزمانی کوردی هشتا ئه به

مان  ههو له نیا زمانی نییهیکی تهژاریی کوردی دیاردههه
ی، سیاسی، کولتووری، و کۆمه- کاتدا ئابووری

زمانی و  نهدا زۆرتر باسی الیهمن لره. ئۆلۆژییهئیده
م و پرسیارهی پش ئهوهئهند ساڵ لهچه.  کردووهمکهسیاسییه
ربینگی زمانی کوردی نگ بهکان کهڕۆیهرهسه رهتیگهپه کرد که

رۆشنبیری کورد گشتیان  شدا کهوهڵ ئهگه له١٣٢ن؟دهردهبه
 له ،هفرکی لھاتوو بههک تۆپهتیکردن وهڕۆ نین، پهرهسه
ر خوارێ، هه وهدرتهردهڕا به_فرینر دوندی کوکی بهسه
س ب و هیچ ناپارزی و کهدا و قورستر دهمبازان دههقه

 کا و دا چ لهزمان ستانداردتی، چ له. نگاری برهناورێ به
بۆچوونی باو . وێکهکبوون دهدوای یهدا، وهییمی پیشهرههبه
ک  فۆنیم، یهستهک دهیه زمانی ستاندارد  کهیهوهئه
ک عنایی، یهک سیستمی مهک رنووس، یهلفووب، یهئه

ب س ده و گشت کهیهک شوازی نووسینی ههرزمان، و یه
ک سیستیمی پوانی قورسایی و وه(چاوبکا ره کتییهو یهئه
و ئه). ک بتدا یهوهده-وهتهواوی نه تهب لهده که ندازهئه
 س لهو که یهدا ههیاتدنیای خه ر لهههه زمانیی تییهکهیه

زمان و کولتووری . یدیوهی مشکی ئینساندا نهوهرهدنیای ده
کتی و یه نییهو کگرتوست و یهکدهیک ئاوا یهوهتههیچ نه

شدا وهڵ ئهگهله. کتی زمانیی ئاوا پک نایهیه بهش وهتهنه
ران، ندی نوان ئاخوهپوه دا بهتی دهزمانکی وا یارمه
ت ری خزمهتیگهپه. یهشی ههرانهرکوتگهنی سهستانداردتی الیه

                                                            
 

لی  عه، له!"نربدهربینگی زمانی کوردی بهبه"پوور، نسهمیری حهئه ١٣٢
، )مامامۆستا عوله(بیحی حمان زهبدولهی عهرهاتسهژیان و بهریمی، که

 .٤٦٣-٤٤٦. ، ل١٩٩٩نی زاگرۆش، مهی چاپهگۆتنبرگ، سود، بنکه
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 یي جیاوازریتیگهپه. کاک لکردن دهک یهتی وهسیاسه به
کا و وتر دهکی پتهو زمانی زاره) نووسراو(بی دهنوان زمانی ئه

ی هجهله(کان ی نوان ئیدیۆلکتهيی بتوان جیاوازندهوهئه
) ی کۆمهی گرۆیهجهله(کان و سۆسیۆلکته) سکهتاقه
ی وهیک لهری شخولئیسالمی ماوهعفهجه.  د١٣٣.وهستهده

 رۆمانی کوردی راکشا و کوتی کهرنجی منی بۆ زمانی پش سه
ک شواز یه ک و بهک یهس وهدا گشت کهو رۆمانانهئهله

، ژن و پیاو، الدیی و شارستانی، وره منداڵ و گه–ن کهدهقسه
که . دونسۆرانی ستاندارد ده وار بهخوندهوار و نهو خوینده

ڕ، وت، ورد و درشت، ویشک و تهڕکهگهری وهتیگهدانی پهباگر
وه و پان و یکوتته ده،رری بسهرچی وهو خوار و راست هه

دا لره. ردننگی لدهک رهنگ و یهک دهکا و یهپۆڕی ده
رکی و هونهکردووه وار نهی کۆهکهر زمانهی ههرتیگهپه

 و بگرهنگی وشه رههک فهرۆمان وه. وهگرینگیشی پشلکردو
 ستانداردبوونی زمان و ورکی گرینگ لهویش، دهئهپتر له
م کاتکی رۆمان به. گێ دهداداکوتان و جگربوونیریشه

تووشی که زمانهکه ری، دیاره تیگهقوربانی پهخۆی ببته 
  .کرێرمان بب دهدهکه خۆشییهو نهخۆشی بووه نه

م  و ههیهڕۆنان ههوشه گشت زمانی زیندوو پویستی به
ر گهئه. گرێردهزمانی دی وه م لهتاش و ههداده ی تازهوشه

یان يی چاککردنی زمان توانپۆژه هبی و هاوفکرانی بهتۆفیق وه
و پدان بهرن، ئسته، درژهو پش بهرهنگاوک بهکوردی هه

 ئسته. باده وه و پاشهرهنگاو بهنگاو هههه کهزمانه یههپۆژ
باتی له  کهی هاتووهو کاتی وه وتووهکه پشوو زمانی کوردی له

                                                            

، پیتر تییهی زمانناسیی کۆمهنامهوشه، بوانه و زاراوانهعنای ئهبۆ مه ١٣٣
  :نی قازیسهرگانی حهترادگیل، وه

http://komelnasiziman.blogspot.com/٢٠٠٩/١١/blog-post.html 



 
QTR

و ری لغاوبکرێ و ئهتیگهزی، پهگهبژینگی ره  بهدابژتنی وشه
جمکردنی لفووب و رهشواندنی ئه. کرێ چیدی شل نهلغاوه
 کارکی ،مهقه ستی بگاتهسکی دهر کهی خوازراو بۆ ههوشه

دانانی  ،وهتوان زمانی کوردی ببووژنته دهی کهوهئه. هاسانه
 ربازی ش بهوه ئه کهبی و زانستی بایهدهخشانی ئهمی پهرههبه
یشتنکی  تگه و پویستی بهک نایه پڕۆیانهرهری سهتیگهپه

 من هشتا به. یهکوو گۆران و همن ههزمانی دمۆکراتی وه
ربینگی زمانی کان بهڕۆیهره سهرهتیگهپه م کهو رۆژهئومدی ئه
  .نکهوار نه چیدی کۆهکهن و زمانهربدهکوردی به

زمی  نو نهی زمانی کوردی لههدا باسی جگلره پویسته
کوردی  که هیچ شانازی نییه وهئه. مدا بکهھانیيزمانیی ج

بوون هیندوئورووپایی. کانه هیندوئورووپاییهزمانه کک لهیه
ک سانسکریت و رووسی ڵ زمانی وهگهک بوون لههچهو هاوڕه

ان بوون، ی باش بوون، جوو ئینگلیسی نیشانه
 زمانه. نییه کهبوونی زمانه"نسهره"وتووبوون، یان پشکه

کانی دی باشتر زمانه کان هیچ شتکیان لههیندوئورووپاییه
ی پوانه  بهداکانی دنیانو زمانه ی کوردی لهجگه. نییه
  .ک دیاری ناکرێهچهره

رژنکی پهن به ٧٠٠٠تا  هه٦٦٠٠ی نزیکهکانی دنیا که زمانه
 یه ههوهکه یهندی جۆراوجۆریان بهباون و پوهنهقایم لک هه

، سیستیم، یان ریژیمکی زمانیی )order(زم و وکا نیزام، نه
ی ر بنچینه سهدا لهو نیزامهئهکان لهندییهپوه. پکدنن

ران ی ئاخوه باری ژمارهکان له زمانه.زراونری دامهرابهنابه
د ند سهر کام چهچینی و ئینگلیسی و ئیسپانیایی هه: رنرابهنابه

س بیست سی که ن کهو زمانی وا هه یهریان ههملیۆن ئاخوه
 ها لهروههه. چنناوده  و زۆر زوو لهنی پ ناکهقسه زیاتر

 له: ری زۆرهرامبهنابه وهی سیاسی و ئابوورییهو پایه باری پله
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یی تا زمانی ناوچه ههکوو ئینگلیسی را بگرهزمانی جیھانی وه
)regional(کراو و غهدهکوو سواحیلی، و زمانی قه وه

ی  رادهری دی لهرابهنابه. کوو کوردیرکوتکراوی وهسه
ک ئینگلیسی زمانی  زمانی وه:دایهی کولتووریوهشانهگه
هشتا  یه و زمانی وا ههکی زانست و کولتووری مۆدرنهرهسه

ما و  سینهکان هشتا لهی زمانه و زوربهنووسراوهپی نه
  .نکارنایهدا دهتلڤیزیۆن و ئینترنت

مین زمانی ران چلهی ئاخوهباری ژمارهزمانی کوردی له 
ندی و فنالندی ک سودی و دانمارکی و هولهزمانی وه  لهو دنیایه

زانست  کارهنانی لهده( وهباری کولتوورییه م له، بهرتره سهله
کجار یه و زمانانهئهله) کانداره و هونهردهروهبیات و پهدهو ئه
داری و سمایهندنی دهسهرهگۆڕانی دنیا و په به. وتووهدواکهوه

ژیانی ئابووریدا  ک لهر وهی، ههوهپساوهجیھانیبوونی نه
و زمی جیھانیشدا ئهنه ، له ئارادابووهری لهندیگهناوه
زمانی . ناوهریھهی ئینحیساری سهشوه  بهرییهندیگهناوه

ر، ئینترنت، نست، هونهزا تکی ئینحیساری لهسهدهئینگلیسی 
 پشوو له ریکهو خه دا پکھناوه"رزکوولتووری به"ن و میدیاکا
یی و ئیتایایی و رانسهک فههزی وهبهت زمانی نانه ته،دیزمانی 

 شدا زمانهوهڵ ئهگه له کهیرنییهجا سه. بێمانیش دهئه
) رانی ئاخوهی ژمارهپوانهبه بچووک (کانی ئورووپا بچووکه

 وهو ئهرهرن، بهبهڕیوهی با بهخوندنی راده یهیان ههتوانایی وه
زمانی  ی با بهردهروه و پهوهلکۆینه ن بهبده ڕۆن رگهده

و ک ئه، وه کهوهتهشاوه گهندهوهئه  کوردی نه١٣٤.ئینگلیسی

                                                            

 هیندووستان و فیلیپین و یکانزمانهکارهنانی هندک له بۆ باسی ده ١٣٤
  :رزدا بوانهی بهردهروهپهمالزیا له 

  

Johan Pride (ed.), Language for the Third World Universities, New 
Delhi, Bahri Publications PVT LTD, ١٩٨٤. 
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سیستیمکی  ی با و نهردهروهزمانی په ، بتوان ببتهزمانانه
ر سه  بتوان لهکه یهی هه و کتبخانهوهو بوکردنه وهلکۆلینه

بی و ڕهکوو فارسی و عهت زمانی وهنانهته. ستپی خۆی رابوه
اوی زمانی ئینگلیسی و تۆفانی ی لشرگهت بهحمه زهتورکیش به

بی و ڕهعه ر فارسی وگهئه. گرنشۆڕشی تکنۆلۆژی و زانستی ده
یبا، کوردی هشتا تا با نهگرین ههتوانن بن کومان دهتورکی ده

تی وهعراق و ده بوونی کوردی لهسمیره. با بیبا که کوکی نییه
 مان دا بهتی دهدا، یارمه"رمی کوردستان ههتیحکوومه "بوونی له

 ناسیۆنالیسمی کورد بۆ ی کهو ربازهم بهوتانی، بهفهو نه
ی يتی سیاسسهده ش که، ئستهچاوکردووهی رهکهزمانه
 ١٩٩١ ر پشگهئه. منست دهک زمانکی ژرده، وهرگرتووهوه
 کوردیکردن ترسی، ئستهمه خستهی دهي زمانی کوردبیکردنڕهعه
و   تاریکبینییهوهبگوترێ ئه نگهره. شکنپشتی ده) تیکردنپه(

دان  کانای تلڤیزیۆنی ساتالیت و سهده  پتر لهکوردی ئسته
 ی با وردهروه و زمانی پهیهشی ههیاندنی دیکهئامرازی راگه

 م لهگرینگانه و گۆڕانهئه مژه من خۆم له. مایهئینترنت و سینه
و زانم ئهیان بووم، و دهوهریکی لکۆینهو خهه وب رچاوبه

کانی من م پرسیارهبه ،رزتر کردووهیان بهکهی زمانهپله ئامرازانه
 ردهروهزمانکی لھاتووی په کرتهئاخۆ کوردی ده: جنهشتا به

باتی   لهی هاتووهختی وهی باکالۆریا؟ وهورهی زانستی ده رادهله
، باس و ))بی؟ڕهیان عه  کوردییهمزههه((ی زییانهگهباسی ره

ب  زمانی کوردی بکرێ؟ ئاخۆ ئاسۆیکی وا دهلی زانستیی بهدهجه
وڕۆدا، زمانی نیزامی زمانیی دنیای ئه ب یان، له رچاوبه له
ندیی و تایی و ناوهرهی سهردهروهب زمانی پهکوو کوردی دهوه

زمانی دی ی با به ردهروهم په به،یاندنی گشتی بئامرازی راگه
ت نانهگشت زمانک یان ته کرێ یان پویستهبچ؟ ئاخۆ دهڕوهبه

 ران، واتهی ئاخوهپی ژمارهنونجی به(کان نونجییه گشت زمانه
ربایجانی شتوو، کوردی، و تورکی ئازهک پهوه)  ملیۆنده پترله
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 ر گشت زاراوهگهت ئهنانهی زانستی خۆیان دابنن؟ تهزاراوه
بی ڕهمانی عهکاریان دن؟ زس دهکان داندران، ئاخۆ کهزانستییه

ری ملیۆن ئاخوه ٢٥٠  و زیاتر لهسمی بیست وتهزمانی ره که
رگان و دانان و وه ڕوا و لهنزمی دهو رهبه یکهماوه ،یههه

ی دنیا زۆر وت و ناوچه ی کتب و گۆڤاردا لهوهبوکردنه
 رهزار ساڵ زمانی ههی ههماوه ، کهبیڕهعه رگهئه. وهووتدواکهوه
، رهاتووهسهڕاست بوو، وای بهتی ئاسیای رۆژاوا و ناوهسهده به

 دا لهزمانییه و نیزامهئهی لهو جگه نووسی کوردی چییهچاره
ی دهکانی سه و باسه)problematization(کان ڕۆنانه؟ کشهکویه

) وامهردهوڕۆ بهتا ئه هبی کهازی تۆفیق وهرب(رابردوو 
ی ستانداردکردنی کوردی پۆژه. نین مهردهو سهری ئهرگانیشانده

 .رچوونی نییهتی دهرفهو ده وهنگاوی خواردۆتهریدا پهتیگه پهله
خسیری جیھانبینی ناسیۆنالیستییه،  یهوه ناوهزمانی کوردی، له

ی  تووشی ناسیۆنالیسمی زمانکوژانهوهرهده هو ل
 ب لهو ده) ، ئران، سوورییهتورکییه (کان بووهتهوهده-وهتهنه
زمی زمانیی  نهله" ئیمپریالیسمی زمانی"نگاری رهمان کاتدا بههه

١٣٥.جیھانی بب   

گۆڤاری  بکا، له" بژار"ی خوازراو ی وشهوههبی بۆ ئهوه
یکی گۆشه) والوه به٦-٥ی ، ژماره١٩٤٢، ٣سای (دا الویژگه

یکدا ر ژماره هه و لهوهکرده" الوژنگی گهرههفه"ژردی به 
، م بیست ساڵ دوایهبه. وهکردهتی بودهی پهلیستکی وشه

 بهستی کرد ڵ ئیدمۆندز دهگهژیا، لهن دهندهلهمی له و دهئه
 ره ههمهرههو بهئه و لهکوردی- نگکی ئینگلیسیرههفهدانانی 
گرت  ههڕۆیانهرهبژاری سهستی له ی ژیانی خۆیدا دهگرینگه

له ی نگهرههو فهی زانکۆی ئاکسفۆرد ئهوهزگای بوکردنهده(
                                                            

١٣٥ Robert Phillipson, Linguistic Imperialism, London, Oxford 
University Press, ١٩٩٢. 
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ی خوازراوی دا وشهمهرههو بهئههبی لهوه). دا چاپکرد١٩٦٦
" پویست بۆ نیازکی واقیعی"یان " واو خۆمایکراوته"

ی داتاشراوی شکی زۆری وشهم به به،تھاویشتووه
  : نووسنده]) v. [ل(دا کهنگهرههتای فهرهسهله . بژارکردووه

و ئه که یهوهی ئومدمان ئهوهر ئهبهله... 
 تی بدا بهیک یارمهتا رادهمه رههبه

پویستمان بی، به دهاردکردنی زمانی ئهستاند
] یوشه[هندک ) ناچاربووین(زانیوه 

ڵ گه، لهکه) eccentricities(ره مهیروسهسه
نی کوردیدا مهشکی چاپهبهعزه  بهشدا لهوهئه

 چونکه ،رهاوژینون، دهکهرچاودهبهزۆر وه
ڵ سروشتی زمانی کوردی گهله] و وشانهئه[

   ١٣٦.کرنرامۆش ده و فهوهنهنایه

بی، ڕه زمانی عهلهی خوازراو هبی و ئیدمۆندز وشه وه
دیاری دانانی نیشانه یان به "ئورووپایی"فارسی، تورکی، 

ستانداردبوونی ت به بارهم سهکهوهلکۆینهمن له . کردووه
 هی خوازراوم لی خۆمای و وشهی وشهزمانی کوردی، ژماره

کانیانم حیسابکرد و تهدا بژارد و نیسبهنگهرههو فهئه
  :یهوهی ئهکهئاکامه

  )٨٦.١ (%٥٨٩٦:  ی خۆمایوشه
  )١٣.٨ (%٩٤٥: ی خۆازراووشه
  )١٠.٤ (%٧١٦: بیڕهعه

  )١.٤ (%١٠٠: ئورووپایی
  )١.٠ (%٧٣: فارسی

                                                            

١٣٦ Taufiq Wahby and C.J. Edmonds, A Kurdish-English Dictionary, 
Oxford at the Clarendon Press, ١٩٦٦, p. [v]. 
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  )٠.٨ (%٥٦: تورکی
  ١٣٧)١٠٠ (%٦٨٤١ : تکا

  

دا نگهرههو فهئهی کوردی له ی وشه١٤ %ینزیکهو حیسابه به
 ی خوازراو له میزانی وشهلهش زۆر زیاتره وهئهخوازراون، 

و ئهبدو، له الل عهماڵ جه حیسابی جه بهنیدا، کهمهچاپه
 و ژمارانهئه له ١٣٨. بوو٤.٤٦%نیا ته) ١٩٧٣- ١٩٥٨(دا سانه

و ئهت لهتایبه به،والوهن بهکاه٦٠هبی له  وهوێ کهکهردهده
ک گۆران و همنی ی وه ربازکی همنانه،دانگهرههفه
ڕۆیی رهسهستی له هبی دهر وهگهم ئه به١٣٩.چاوکردبووره

                                                            

١٣٧ Amir Hassanpour, Nationalism and Language in Kurdistan ١٩١٨-
١٩٨٥, p. ٣٩٧. 

کان له ی وشهم زۆربه به، پترن٦٨٤١ لهنگهرههو فهکانی ئهی وشهژماره ١٣٨
 ، بۆ ونه.ریزکراون )lemma, entry (لدخهمهکیی یان رهی سهک وشهژر یه

 ٦٨٤١ی ژماره. هاتووه" رسه"کیی رهی سهژر وشهله  وشه ٣٠٠وه مهالنی کهبه
 .وهتهگرکان دهکییهرهسهنیا وشه ته

کجار ئاۆزدا که  سیستیمکی یهله وشه. زیندوو نییه وه وشهنیا بهزمان ته ١٣٩
 ورکی گرینگی تداده )یکهعنا زمانناسییه مهبه discourse (رزمان و گوتار

عنا مه. ستاوهوهدا نهقالبی وشهنیا له عناش ته و مهیه ژیانکی دینامیکی هه،گنده
، )discursive(، گوتاریی )grammatical (، رزمانی)lexical (ییاختی وشهسله 
. گۆڕێست و دهدا پکدێ و ناوهبارودۆخی مژوویی و له) cognitive (تیعریفهمه

خواستن، ڕۆنان و وشهئازادیی وشهله ب بجگه  ده،کاری رۆشنبیری بزمانکی به
 تا شوازی نووسین ههخادانان را بگرهندا، له گشت بوارکی ئاخافتن و نووسیله 

)style(ینهر و  زانست و هونه، لهکۆدا، دهردهروه و پهوهلم تیری به. کارب
گرێ، و دا رادهقالبی وشهعنا له ری مهتیگهنگوێ؛ پهئهدهریی زۆرتر وشه تیگهپه

. بێدهکه ی زمانهناسهژتن و بژارکردنی ههدابکا، و به خۆماتیدا نوقم دهله وشه 
نیا له  کوردی، تهله) بی و تورکیرهفارسی و عه(کان تهسه دهبهکارتکردنی زمانه 

ره تیگهم پهبه ،رچاوهکجار بهی رزماندا یه راده و لهدا نییهوشهتاقه 
ک یکی زمانی فارسی وهئران پکھاته ، لهبۆ ونه. زاننمتر پی دهکان کهڕۆیهرهسه

کانی فۆلکلۆری یتهبه. زۆر باوبووه) بیت های فۆلکلۆری" (کانی فۆلکلۆرییتهبه"
بوو ده که) ١٣٨٦- ١٣٨٥محی الدین برشان، پیرانشھر، سامرند،  (ردی کتبکهسه
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رهاتی سهبه. گرێپی لدادهری کورد ی نووسهگرت، زۆربههه
حمانی بدوره عه.و باسهر ئه سهخاتهرووناکی ده" رواربه"ی وشه
  :نووس دا دهقامووسی زبانی کوردیتای رهسهبیحی له زه

 هاتۆته باسی داتاشینی ووشهئستا که 
رهاتی داتاشینی سهب بهخراپ نهنگه پش، ڕه

. هورچوسهسی ساکی بهکه وه ک بگمهیهووشه
- ریکی چاپورز، خهشاری ته بوو له ١٩٤٣سای 

 سووریاڕا بووم، له" نیشتمان"ڤاری کردنی گۆ
م بۆ هاتبوو، ووتارکی تدا )رۆژا نوو(ی ڕۆژنامه
 ر –رواری به: "یدا نووسرابووکهدواییه له بوو که

ری نووسه(و پاشانیش ناوی " ١٩٤٣ ر –
سم وابوو دا ڕهمهردهو سه، له)کهووتاره
دوایی کان له رانی ئران یا شاعیرهنووسه
ویش و پاش ئه) بتاریخ(ی کانیاندا ووشهنهنووسی

رۆژ و مانگ و سای نووسینی ووتار و 
م م دووانهکات ئه. ناکانی خۆیان دادهشیعره
ڵ گهده) رواریبه(ی ردکردن، ووشهراوه بهوهپکه

ر بهستان، من ب خهوهر دهرامبهبه) بتاریخ(
م لبوو )وکه(، )ندکهبهرواری ناوی مهبه(ی وهله

و ، ئیتر له)تاریخ(به ) رواربه(و ) وکهزڕه(به 
کونکدا م ده)ڕوی(ک دوو روهههوه عاتهسه

                                                                                                           

ی رزمانیی کھاتهکورمانجی باکووردا، پیان له . کان فۆلکلۆرییهیتهنوووسرابا به
ردی  سهوهئه(رییا کوردی گهرۆژنامهک ل کوردستانا باکوور و ل ترکییه تورکی وه
) رییا کوردی ل کوردستانا باکوور و ل ترکییهگهرۆژنامه: بوو ئاوا بدهکه کتبکه 

نی مه چاپه کهئسته. بگرێستی ل ههتوان دهس نهکهیه وانهلهکه باوه نده وهئه
و پکھاته ، ئهترهرینندی باکوور و باشوور بهو پوهکورمانجی باکوور زۆر بووه به 

 کوردستانی باشووریش له. بیدا ده کورمانجی بادینانیشدا په لهریکه خهتورکییه
کھاتهجی پسان بههه"بیی ڕهی عهپ "... دا دیارهکهزمانهله.  
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ستی من چاپ  دهرچی بهوابوو، ههوه دۆزیبته
م خست ئهبا وام ڕک دهکرا، پویست با یا نهده

کی جگایهوه ی خۆم دۆزیبوومه نایابهووشه
  .ستوتۆی ت پهوێ خست کهده

، ب دایک و بابهم ووشه بینن، ئهکوو دهوه
تعصبی (و باوکی ) زانینهل و نهجه(دایکی 
ستم هه که وهو رۆژهو خۆم لهیه )کورانه
م و ئهکارهنانی هناوه  به، وازم لههوپکردو
م ، بهوهتهس گاوهل کهشم بۆ گهچیرۆکه

رداری ست بهن دهک ههخه هشتا وهداخهبه
وتوونه کهم نه کهتهم بابهی لهجا ووشه. بووننه

  ١٤٠. ...مانکهزمانه
  

م زۆر پویستی تایی بهرهی سهزمانی کوردی بۆ وشهئسته 
ی س ناورێ وشهو کهرکی خۆمای نییه رامبهبه" تاریخ"

دا ١٩٧٧ بیحی لها زهشدوهڵ ئهگهله. کاربنده" تاریخ"خوازراوی 
 نگنووس لهرههر و فه، هشتا نووسهوهتهی گاوهو چرۆکهئه

نگی رههفهبۆ ونه، . وهمنهسهده" تاریخ"ی خۆمایکراوی وشه
ی dateی باتی وشهله) ٢٠٠٨کوردی، - ئینگلیسی (ئازادی

 کوردی به (نگی کوردستانرههفه. ی داناوه"رواربه"ئینگلیسی 
نگکی رههفه: شه گهسترهئهو ) ١٩٩٩کوردی، گیوی موکریانی، 

یان "تاریخ) "١٩٧٦غدا، فاضل نظام الدین، به (بیرهکوردی عه
و وشه عنای ئهمه. یان داناوه"رواربه"باتی  و لهبژارکردووه
مژووی رۆژ و مانگ و " دا نگی کوردستانرههفه لهداتاشراوه 

) ٢٠٠٦=١٣٨٥کردستان، دانشگاه  (کردی- فارسیفرهنگ ". ساه
نگی رههفه. وهکاتهعنا دهمه" رواربه "ی فارسی به"تاریخ"ی وشه

                                                            

ی کۆڕی زانیاری غدا، چاپخانه، به١رگی ، بهبانی کوردیقامووسی ز ١٤٠
 .٦٢-٦١. ، ل١٩٧٧کورد، 
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م هه) ١٩٩٣(کوردی، باران رزگار - ئینگلیسی /ئینگلیسی- کوردی
رۆژ، (تاریخ  "به" رواربه"م به" رواربه"م  ههی تدایه"تاریخ"

کوردی - ترکی و ترکی- نگی کوردیهره فه١٤١.نداده)" مانگ، ساڵ
 ی بهberwar و کردووهی تۆمارنهtarixی وشه) ١٩٩٢تۆری، (
القاموس  ١٤٢.عنای تاریخی رۆژ و مانگ و ساڵ داناوهمه

و کردووه ی تۆمار نه"تاریخ"ی  وشهFerhenga Ronak/المنیر
berwar١٤٣.وهکاتهده عنامه" طریق جبلی متعرج" یش به 

ر، ریاد فازیل عومهفه(لمانی کورمانجی ئه- وردینگا کرههفه
ت و زانستیی مژوو عنای حیکایه مهی به"تاریخ) "١٩٩٢

)geschichte ( عنای  مهی به"رواربه"وdatum) بتاریخ"ک وه "
ئینگلیسی، - کوردی (زوورنگی شارهرههفه ١٤٤.هناوه)  فارسیداله

. داوه" رواربه" زۆرتری به خیم بایهبه ،ی تدایه"تاریخ) "٢٠٠٠
یی، جلد کهبۆرهصدیق صفی زاده  (فارسیکردی به - رهنگ مادفه

". زمان را نمایدتاریخ، رقمی که  "کاتهده" رواربه) "١٣٦٩دوم، 
کا ده" تاریخ) "١٣٦١( بابان  شکراللهکوردی- فرهنگ فارسی

، ماوههس ن کهوادیاره". کردنی رۆژ و مانگ دیاری–بوار"به
  .وکه زڕهبووبتهوی ل نهنی، کهبیحی گوتهزه

  

یان " غلط مشھور"ک وه" رواربه" که یکوتووهس نه کهتا ئسته
ه یکی ههوشهی لھاتووه، واته "غلط عام"یان " غلط مصطلح"
) نوکی جوغرافیایی(رچی ب ی ههکهرچاوهو سه  باوبووهکه

                                                            

١٤١ Baran Rizgar, Kurdish-English/English-Kurdish Dictionary, 
London, M.F. ONEN, ١٩٩٣. 

١٤٢ Torî (Mehmet Kemal Ιşık), Ferheng: Kurdî-Tirkî, Türkçe-Kürtçe, 
Istanbul, Koral, ١٩٩٢. 

 يعرب - ، کردیFerhenga Ronak/، القاموس المنیردین احمد عبدوسیف ال ١٤٣
 .٢٠٠٦والنشر والتوزیع،  ةالزمان للطباع ، دمشق، دارة الکورمانجیةباللھج

١٤٤ Feryad Fazil Omer, Kurdisch-Deutsches Wörterbuch, Berlin, 
Kurdische Studien Berlin im Verlag für Wissenschaft und Bildung,١٩٩٢. 
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 ه ههبیحی بهزهکه (ی کهعنا تازه مهن پویست نییهناب یائسته 
کار ده" رواربه"شدا من وهڵ ئهگهله. فی بکرێنه) بۆی دانابوو

 .ینی چاولبکه"غلط مشھور"ک کرێ وهدهناهنم، پم وایه 
ی وا وشهوه ی زمانناسییهروانگهو له یه  زماندا ههی وا لهدیارده

 دژی سروشتی زمان و یهو دیارده؛ ئهنییهه  ئیدی هه،بباو دهکه 
- بن دینامیسمی لهشک لهبهی نییه و بگره کهڕۆنانهزگای وشهده
).  ناو و هتدبتهناو دهکردار، ئاوهکرته ناو ده (هاتووی زمانهنه
. یهنی یهیان پۆسهو دیارده ئهگرتن لهخنهی من رهکهم باسهبه

ی  وشهدا که چ شتک رۆشنبیران هانده:یهوهر ئهسهله که باسه
 سان تدابمنن و ٨٠- ٧٠ی البنن و بۆ ماوهوه" تاریخ"کوو وه
ست بیحی دههبی و زهباتی دابنن؟ بۆ وهیکی دی لهتوانن وشهنه
ران ی نووسهم زۆربه به،گرنده ههڕۆیانهرهری سهتیگه پهله

 وهستن؟ ئهبهی ل ده نایش پرسکهرکین؟ بۆ سهدهی پدهدرژه
وتوویی یان دواکهکه ئۆلۆژییکه چ جیھانبینی یان ئیده

بوون یان بگانه((ی کشهکاته یی زمانی کوردی دهشاوهگهنه
  ))خۆمایبوون؟

  

 کم وهکه کشه؟ من تا ئستهئۆلۆژیڕۆیی یان ئیدهرهسه
ڵ گههل. وهتهتیکردندا لکداوهپهڕۆیی و همنی له رهی سهکشه
کرێ و دیده بهو دوو بۆچوونهشدا جیاوازی نوان ئهوهئه

نیا  تهڕۆیانهرهری سهتیگه، پهکهکهی بهکهیشتنهتگه
 ئۆلۆژی یان جیھانبینییکه نییه و ئیدهتکی توندڕۆیانهسیاسه

)worldview, weltanschauung (ڵ و که زمان و کۆمه
ی کشه کاتهده) و داهاتوورابردوو و ئسته(ت و مژوو سیاسه

ر ، ههئۆلۆژییهو ئیدهپی ئهبه. زگهک و رههچهره
 دا بگانه/رتی خۆدووبه یری زمان، لهیک، زمان و غهدیارده

  .ری هاویشتووهنگهله
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ئۆلۆژی ئیده((گشتی و ئۆلۆژی به دهتادا باسی ئیرهسهله 
ئۆلۆژی چۆنیی دیتنی دنیا و ئیده. تیم کردووهتایبهبه  ))زمانی
ی باری وهلکدانه( کانهییهکۆمهندییه یشتنی پوهڵ و تگهکۆمه
 ، چاو له)چین؟بۆ کوێ ده( داهاتوو له ، ڕوانینه)ئستا

زوو و ، ئامانج و ئاره)؟ستا ئیشتووینهچۆن گه(رابردووکردنه 
، و دیاریکردنی )؟ین؟ راست و ناڕاست چییهب چ بکهده( خالقهئه

 ئامانجمان کرێ بهچۆن ده (فتار و کردارهی رهرێ و شون و شوه
م به ،یهئۆلۆژی ههگشت ئینسانک ئیده. )ین؟بگه
ئۆلۆژی وا هئید. بایی ناتهکان جۆراوجۆرن و پن لهئۆلۆژییهئیده
سیاسی، ئابووری، (کان واوی کشهی تهرچاوه سه کهیههه

کان، زهگهی نوان رهيتی یان ناکۆک دژایه له)... یکۆمه
دا کانکان، یان کولتوورهکان، دینهوهتهکان، نهومهقه
،  چاکهخۆ. یه" خۆ و بگانه"جیھانبینی وه ئه. وهدۆزتهده

، دزوه،  خراپهبگانهو ... ، راسته، پاکهنهسه، رهجوانه
  .، و درۆیه، ناپاکهوتهچه

 

هبی و می تۆفیق وهردهسهله ی که ئۆلۆژییهو ئیدهئه
ک زمانی کوردی وه ،تا ئستا باوبووهوه کانییههاوفکره

- مسی و کهمایه کهرگهئهکا که هز چاولدهزمانکی توانا و به
 کوردی –دا باوه ریسهڕا بهوهره ده له،بووڕیشی ههکو
؛ جا بی و فارسی و تورکیی بووهڕهی زمانی عهستهبهستده

 له  کوردییهی تانوپۆیوه خاونکردنهرشۆڕییهو سهی ئهچاره
 داتاشینی مژووی ت بهنانهته، و س زمانانهواری ئهئاسه
  و به١٤٥کانی،لفوب، شعر، و شاعیرهئه زمان، و وهتهنه

                                                            

ن دهکه ..." هورمزگان رمان ئاگران کوژان"شیعری  ،بۆ ونه ١٤٥
شکری ئیسالم، داتاشراوی حوزنی ب و لهرهمی هرشی عهردهسهوه ڕتهگهده

؛ شیخ محمد مردوخ ر مایی دوو شاعیری داتاشیوهنوهها ئهروه؛ ههموکریانییه
 ده) ٥٣-٥٢. ، ص١٣٧٨، تھران، نشر کارنگ، تاریخ مردوخ(کردستانی 
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ر رووداوکی دزو و  ههوه لهتهکردنی رابردووی نهپاکتاوی
یکی وهتهجا نه. مانانهی جوان و قارهوه کردهی بهوهرازاندنه

ی که، وتهیهی ئاوا کۆن و خاون ب، تاقانهکهرابردوویه
ی که، ستانداردهکهی یهکهیهلفوب، ئهکهی یهکه، زمانهکهیه
ب ی شکی وه، و ئهکهی یهکه، ئایهکهی یهوه، فکرکردنهکهیه
ئۆلۆژی  ئیدهوهئه. یهوهتهدوژمنی نه تییهکهو یهئهله

م له ست و ههی ژردهوهته نهم له ههکهناسیۆنالیستییه 
 .تداردا باوهسهی دهوهتهنه

یه،  ههمژهکان لهرۆژئاواییهوته له  ئۆلۆژییهو ئیدهئه 
 به ی نۆزدهدهئاخری سه همنی، و لهم بهتوندی و ههم بههه
زخوازی گه ره–کرا لهیکی سیاسی گهک پۆژهوهوالوه ئه
)racism(ز گه، چاککردنی ره)eugenics( ،فاشیسم، نازیسم ،

پارتاید ، و ئه)xenophobia(ترسی سم، بگانهناسیۆنال شۆڤینی
). تیوهده(تی سیاسی سهی دهچوارچوه کرا به و جاروبار ده–

ڕۆنانی وهتهببته ربازی نه" خۆ و بگانه"رتی کاتکی دووبه
ژنۆسید و ی و پۆژهرهتی، بهوهتک یان هزکی نادهوهده

مانی ئه(کوو ڕوا، وهیی دهوهتهی و نهزگهومی و رهپاکتاوی قه
هیوونیستی، کامبۆج، ئیسرائیلی سه" خمر رووژی"، "نازی"

ی يڕی جیھاندوای شه...). مایستیی عوسمانی و کهتورکییه
 زیی کرا و ئستهگه دژی جیھانبینی رهباتکی زۆر لهم، خهدووه
تی ک جینایهتاید وهپارییدا ژنۆسید و ئهوهتهحقووقی نونهله 

  .ندرنت دادهرییهشهدژی به
  

دنیای  ومی لهیی و قهوهتهزی و نهگهر پاکتاوی رهگهم ئهبه
، کرێت چاویان لدهک جینایهکراون و وهغهدهتدا قهسیاسه

                                                                                                           

م هیچ به ،نووسیویانه" ماسی سوراتی" لفوبی ئهکوردان پش ئیسالم به
 .لمنی بسهو ئیدیعایه ئهیک نییهگهبه
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م هقهیکی ناسیۆنالیستی له ک پۆژهنیا وه ته١٤٦پاکتاوی زمان
پشدا،  من له١٤٧.م خراپو هه یهنی باشی ههم الیههه درێ کهده

و کارهنانی ئهکوو ده وه–ریم کردووه تیگهنی باشی پهباسی الیه
زمانی م له به ،ندا ههکی زمانی زارهلهی که  کوردییانهوشه

 مژه له  کهیهوهم باسی من ئه به– هاتوونکارنهنووسیندا ده
ت و باشدا زاڵ بووه نی موسبهر الیهسه خراپ به نفی ونی مهالیه
 ریزی فاشیسم و  لهریتیگهشدا ناب پهوهڵ ئهگهله. الی ناوهو وه

تیکردن و دا دابندرێ، وکچوونی رباز و جیھانبینی پهنازیسم
دا خۆی تی خۆ و بگانهرتی یان دژایه دووبهزخوازی لهگهره
ر نووسهکه هایه کوردی وهی نووسین به باری ئسته. نونده
- یک هههچهی رهپوانهب به  ده،ینووسیکی دهر وشههه
 دایبژێ و ،بوونه" نسهره"تی و ر خۆمای و پهگهنگن و ئهبسه

بی و ڕهعهله بجگه (زمانکی دی شتکی بۆ داتاش، یان له 
ک یرتر بکا وهن کاری سه یا١٤٨بۆی بخوازێ،) فارسی و تورکی

ی پۆسه له. یان هناوه"زگهره"ی ر وشه سهی بهیهو بهئه
کارهات و  دهraceر رامبهبهله " زگهره"ی تیکردندا، وشهپه

هبی و ئدمۆندز نگی وهرههفه ،بۆ نموونه. وهی خۆی کردهجگه
 بۆرینهنبانه هه؛ ی داناوه root, ancestry, race" زگهره"بۆ 

نی مائه- نگا کوردیرههفه؛ کارهناوهی ده"ژاد، نهبنیچه"

                                                            

. کار دێتی زماندا ده باسی سیاسه لهئسته" پاکتاویی زمانی"ی زاراوه ١٤٦
  :بوانهبۆ ونه 

Keith Langston, “Linguistic cleansing: Language purism in Croatia after 
the Yugoslav breakup,” International Politics, ٢٠١-١٧٩ ,(٢) ٣٦ ,١٩٩٩. 

  :بوانهوه ی تیۆرییهروانگهریی له تیگهی پهوهبۆ لکدانه ١٤٧
 George Thomas, Linguistic Purism, London, Longman, ١٩٩١. 

" ئیستیدالل"ک ی خوازراوی وهباتی وشه له رگر و وهکاتکی نووسه ١٤٨
کاردنن،  زمانی ئینگلیسی دهی" دیالکت"و " ئارگیومنت"ی ، وشه"هجهله"یان 

 .وێکهردهئاشکرا دهبه زیی گهبۆچوونی ره
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 ,rasseبه  هبی و ئیدمۆندز، کردوویهک وه، وهکورمانجی
vorfahren, volkی کردۆته "رستیزپهگهره"ی  و وشه

rassismusعنای مهیان به "زگهره"نگی دیش رههی فه، و زۆربه
) کانئورووپاییهئینگلیسی و زمانه له  (race و) فارسی" (نژاد"

ی ئینگلیسی genderی وشهند سای رابردوودا که  چهله. هناوه
یشتۆته گه ،کاردێدا ده تیۆری فمینیستیلهی که کهعنا تازهمه به

ی الی وشهی بهوهرگی کورد بۆ ئهر و وهزمانی کوردی، نووسه
ی که و جۆرهئه(ڕۆن دا نه"تجینسیه "و" جینس"ی "بگانه"

ن نن و دهباتی دادهی له "زگهره"ی وشه) تیفارسی کردوویه
توان بۆچوونی من زمانکی نه به". زی نرگهره"و " زی مگهره"

و  raceکوو فھوومی زۆر گرینگی وهنوان مهجیاوازی دابن له 
gender ، و ئه. ایهکاری ژیانی رۆشنبیری نبه

ی دساهی سهو پۆژه نییه ش پیالنی بگانهناڕۆشنبیریکردنه
می رههناڕۆشنبیریکردنی زمانی کوردی به. رۆشنبیری کورده

یکی وهمدانهیه و وهين" فریسته"و " تریکته"و " عریبته"
   .و پۆژانه بهناسیۆنالیستیه
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  "هبی تۆفیق وه"ڵ  گه لهوتووژک 

 

  ١٩٧٦١٤٩مووزی   ته٢٨ن،  نده له
 

  ستم آرد به دا ده١٩٢٣زیرانی   مانگی حه له: هبی تۆفیق وه
] ی بنچینه[ر  سه ستووری زمانی آوردی له ی ده وه نووسینه

،  ن وا نییه نسیی پ ئه ره فه. نسی ره ستووری زمانی فه ده
  ١٥٠؟ ئوه

  . به: پوورن  سه میر حه ئه
الریڤ "ن  الیه]  له [ ین، آه نسزی ئه ره  فه ئمه: هبی تۆفیق وه
ی الی من بوو، آتبكی  آه آتبه.  نووسرابوو وه یه"ئ فلوری

  تایی بوو وه ره آتبكی سه.  بوو ڕه  الپه١٠٧بچووك بوو، 
 پاریس  دا له١٩١٠   له بوو وهتایی گرامر  ره سای سهناوی 

ری و آۆلجی  سكه آانی ئیعدادیی عه  پۆله خۆم له. بووچاپ آرا

                                                            

ن  نده  له هبی له هبی و ئاسیا وه  تۆفیق وه  ماه وتنه و چاوپکه ی ئه جگه ١٤٩
دا  که  وتووژه ی له وانه ئه. ر شریتی کاست تۆمار کرا  سه  له که وتووژه. بوو
هبی،  تۆفیق وه: ن وانه دا ئه که  شریته کردنیان له  ڕیزی قسه شدارییان کرد به به
ن  سه میر حه زیز ژیان و ئه عه. زیز ژیان و ئاسیا خانم ن پوور، عه سه میر حه ئه

قى تهمه دمحه. ندکار بوون خو١٩٧٦  هابادن و له مه/ کی سابغ پوور خه
  . وه ن پوور پیدا چۆته سه میری حه  و ئه زاندووه  دایبههاشمى
م  که وه ، باسی لکۆینه م  بکه که  تۆمارکردنی وتووژه ست به ی ده وه پش ئه ١٥٠
 مامۆستا تۆفیق  ی ستانداردکردنی زمانی کوردی کرد، و داوام له  پرۆسه ت به باره سه
زراوی عراق و   دامه تی تازه وه  ده  بارودۆخی زمانی کوردی له هبی کرد که وه

ویش  ئه.  و ستانداردکردنی کوردی باس بکا وه شاندنه تکۆشانی خۆی بۆ گه
هبی، تۆفیق وه: ست پکرد  ده یه رچاوه و سه  چاولکردن له کانی به  و باسه کان مه وه
 التآخي،، "ستاذ عبدالمجید لطفيحول مقال مسؤولیة االدیب الکردی الکبری لال"

 و  دا بوی کردبۆوه١٩٧٣  له" مستلة" یان  ک نامیلکه  وهالتآخي؛ مطبعة ١٢٧٨ی  ژماره
  .  بوو وه سته  ده ی به وه مامۆستا ئه
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م "فلوری  ئڤالری"آانی گرامری  موو ساه نگی هه جه
  ی آه آه وشته ڕه. زای بووم زانی، شاره  چاآم ئه ،خوندبوو

  وه وه  پی ئه  به١٥١.ری خۆم  ڕبه زای بووم، آردم به شاره
،  آه ستووره  ده آم لهری بچوو فته ر، دوو ده تهـف ی دوو ده نزیكه

  مم دا به آه ری یه فته ده. وه  نووسییهستووری آوردی ده  له
  ن وه نده  له دا له١٩٧٠ سای  له" فیق حیلمی  ڕه پاآیزه"دوآتۆر 

م  له.  وه ته  الم ماوه ، له یه  لره م ئسته ری دووه فته ده
ر آا نگی آوردی به تیم بۆ ده ی تایبه دا نیشانه نووسینانه

آانی   تیپه یشتم آه  تگه وه ره  به  له نده ر چه ، هه هانیوه نه
  .آانی آوردی نگه س نین بۆ نووسینی ده بی به ره عه

سمی  یكی ڕه  نامه راق، بهيعاریفی ع تی مه زاره دا وه م آاته له
ی  وه بۆ ئهواعیدكی زمانی آوردیی ل آردم،  داوای نووسینی قه

  ... رسخانه م ده  ئه سه دره  مه من به - آاندا  رسخانه  ده له
  . به: ن پوور سه میر حه ئه

  مه ئه. آانی آوردیدا بخونرێ رسخانه  ده له: ... هبی تۆفیق وه
تی  زاره  وه یدا آه آه سمییه  ڕه ڵ نامه گه له]. ١٩٢٣ [٢٣سای 

  عاریف ناردبووی، گرامركی ئینگلیزیشیان ناردبوو بۆم آه مه
ی  ندشه  ئه م من له مدا، به آه  نووسینی گرامره م له  بكهوی یه په

 ڕاستی داگیری   به یه ندشه و ئه آاندا بووم، ئه نگه نووسینی ده
  آم دی له یه دا خواوڕاستان نامیلكه خته و وه له. آردبووم

  فرۆشیی ئینگلیز بوو له نزی نامه آه نزیدا، مه آه فرۆشیی مه نامه
یان ئینجیل  ی آه و زمانانه دا گشت ئه یه میلكهو نا له. غدا به
 بۆ   آه وانه یان ل نووسرابوو؛ ئه ، نموونه  آردووه رجومه ته

  دا مانه  گشت ئه آانی ئینجیلیان نووسیبوو، له ته  ئایه نموونه
  

                                                            

١٥١ Larive et Fleury, L’Anné préparatoire de grammaire. Paris: Librairie 
Armand Colin. ١٩١٠ . 
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 ڕاست  نده وه م ئه آه بیعی آوردییه ته. ی پویست دانرابوو نیشانه
،  چ، نووسیومه ئه، چونكی لم تكم آه  ئه  من قسه  آه نییه
  ؟ ی، وا نییه گه ئهت. رێ ده  گوێ مه وه ر ئه به له

                                             .م گه دهواو ت ، ته به: ن پوور سه میر حه ئه
عنی  آاندا، یه تیه  تایبه نگه ر ده سه له: هبی تۆفیق وه

ر  سه یان دانابوو له  نیشانه و زمانه آانی ئه نگه ده آانی ته ئایه
  وتمه  بۆ من، منیش آه مه موهیم بوو ئه. م دی وه آان؛ ئه رفه حه
عنی  ، یه عبیری منه  ته مه ستی، ئه  به وتمه  آه  آه، وه وه ستی ئه به
 دابنم  ست بووم، نیشانه ربه سترام، ده ، به وه وه ندی ئه  به وتمه آه
آان  فارسه. آان بۆ نووسینی آوردی بییه ره  عه  تیپهر سه له

ر چوار  سه م بوو دانابوو بۆ خۆیان له تییان ده ی تایبه نیشانه
، پآانی  نگه  بریتی بوون له س خاڵ بۆ ده بی آه ره تیپی عه

  آان، بجگه تورآه. گافنگی  م بۆ ده ركی دووه  سه ، وهژێ، چیم
ی هری فارسی؛  به جیاتی زه ابوو لهسمییان دان ی ڕهه  مانه له

 آوو  وهواونگی   ده دا، چونكه آه ردوو زمانه  هه عنی له ر، یه وه موده
نرێ په  دهڤنرابوو، چونكه تی بۆ دانه  ئیشاره م تیپه ئه. ڕت  

  ڤه"،  ڤه؟  ، فارسی وا نییه وه خوننه ئهڤ آوو   وه آه هواوخۆیان 
   .وهین   ئه ئمه". فتمفتم، و من هم ر م ڕه ن هه مه

  . به: ن پوور سه میر حه ئه
ستووری   ده مه ست بده  ده دا آه وه  پش ئه له: هبی تۆفیق وه

ر   سه  هۆشم دایه آه  ئینگلیزییه پی نامه زمان نووسین، به
  م چونكه آانی زمانی آوردی، به نگه ی ده وه دۆزینه

ی خۆی،  تاآه ره  سه هآردبوو ب  فۆنۆلۆژیی نه آه ئینگلیزییه
ندی، یا  به منیش باسی فۆنۆلۆژیم دانابوو بۆ دوای ڕسته

  .حوو عنی نه سازی، یه ڕسته
  . به: ن پوور سه میر حه ئه

...  فسیالته  شتی تر زیادن، ته مانه ئا ئه: هبی تۆفیق وه
دانانی . م  پت ئه وه ر چۆنی بیخونمه هه. م پچپچ پت ئه
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   له وانیش آردوویانه ئه: ریم آانی قورئانی آه ر وشه سه  له نیشانه
-    آه ت نووسراوه  خه دا به و کاته ا، قورئانی پیرۆز لهيپش ئمه

  خت آه ، وه بوه ر نه سه آی له یه  هیچ نیشانه- زانی کوو ئه وه
ر  سه  له یان داناوه  نیشانه سان آه  آه ، نوخشه وه  خواره هاتۆته

ب،  ره  عه ریم، زاناآانی ئیسالم خۆیان بوون نه آهتیپی قورئانی 
 زمانی سریانی  یان له ی نوخته بوو، و نیشانه ب ئحتیاجی نه ره عه
  وه  فربوون، ئه  ووه ، له یه ی هه تی سریانی نوخته خه. رگرت وه

ب  ی خۆما، آتب به آه  آوتوبخانه  له  الیه  من آتبم له،هیچ
  ، ئستا داومه آراوه ت، چاپ نه تته موخه، آتبی آۆن،  یه نوخته

 ڕۆیشتم  آه ر گرامره سه من له"... نی زانشتیی آوردی نجومه ئه " به
  .جروبه گۆڕی بۆ ته آانم ئه موو سا نیشانه  هه وه
. م آه  ئه م ئیشه  من ئه تی عیراق بیستی آه دا حكوومه١٩٢٦ سای  له

موو  دستان، بۆ ههموو آور تی عیراق نووسیی بۆ هه حكوومه
  بیشدا بوون، آه ره  وتی عه غدا و له  به  له ڕۆشنبیركی آورد آه

  مه ر حرووفی قورعان و ئه سه  له تی داناوه هبی ئیشاره تۆفیق وه
و   باوآی ئه وه ر ئه به له. آرد  آفریان ئیعتیبار ئه  و به آفره

با  جه آانا، عه سه دره  مه  له وه خونده ی ئه م آفره  ئه ی آه منانه
  ؟  مه ر ئه سه ن له وام بكه ؟ ده ئییان چییه ڕه

مان دروست  ند جارك آۆمیته شیان بانگ آرد، چه ئمه
ر   من هه را خۆی حازر بوو وه ئیسی وزه جاركیان ڕه. آرد

،  المه  له  ئسته م ئیجتیماعاته قریركی ئه ئیصرارم آرد، ته
عاریفی عیراقی  راتی مدیری مه آه مزه  ، له المه ی له آه فۆتۆآۆپیه

بك بوو،  ره بوو، عه" ریهلحوص ساطع ئه" ناوی  وسا آه ئه
ر  گه شا ئه مه ڵ ئه گه  له١٥٢ .تاش  الی خۆیا دائه و به بع ئه بیتته

                                                            

ب، ساطع  ڕه  ناسیۆنالیسمی عه ت به باره ی سه که وه لکۆینه  بسام طیبي له ١٥٢
ڕی   پش شه   له ن و ده ب داده ڕه ناسیۆنالیسمی عه" ری دانهتیۆری"ک  الحصری وه
 رۆشنبیرانی لیبنانی و  ، که و ناسیۆنالیسمه ئه) ١٩١٨- ١٩١٤(دا  وه جیھانی هه



 
QVR

ن  رچه ، هه یه  ئمه  آابرا ڕقی له بینن آه ، ئه وه  بیخوننه ئوه
  تانه م ئیشاره وێ، ئه مه  من ئه  بۆ چاآیی ئوه ئه

آرد،  ، درۆی ئه  بۆ ئوه آا، چاك نییه تان سست ئه آه نووسینه
  تتا ڕۆژێ چوومه حه. آرد  قورئانا، درۆی ئه  له  آفره مه ئه
و  ن بووم ئه ه  من لفتنانت آه. وه رییه سكه  جلی عه ری به سه
  ، به وه  هه  و هه ری و چزمه سكه  جلی عه ، به خته وه
  ری، چوومه  سه زیم، چوومه ی، دابه آه  دائیره واری چوومهس

، چونكی  ی من آفرم آردووه تۆ ئه: ی؛ گوتم آه ژووره
  ر قورئان، من موسمانم، ئیعتیقادم به سه  له تم داناوه ئیشاره

 الآین  ، وه یه ریم هه  قورئانی آه ، به یه ت هه ئیسالمییه
.  مانیعی خۆندنی من ب  آه قورئانكی وا ناب ئیعتیقادم به

  مه یخه ، ئه وه مه آه آان آۆ ئه زانی، من قورئانه ر تۆ وای ئه گه ئه
ی   دائیره له.  بۆ حیجاز وه یاننرمه آان، ئه ر حوشتره سه
  هاته((:  نووس خۆی، ئه ، ئه وه ره  ده سمی پم وت، هاتمه ڕه
  زۆر به((  م ئه  نا، به م باسه ، ئه)) بوو رم، زۆر تووڕه سه

     ١٥٣.))آرد ی ئه ت قسه حیدده

                                                                                                           

ی پکھنانی ئازادی  که ڕشتبوو، ئامانجهب و زماندا دایان ده  بواری ئه یی له سوورییه
ڕی  م دوای شه بیدا بوو، به ره تکی عه وه  ده لیبرالی و دمۆکراسی بوورژوایی له

، و زۆر )populist ( رانه روه ك په رستانه، خه په ئۆلۆژییکی کۆنه  ئیده ک جیھانی وه
و دوای ) ١٩٣٩تا   هه١٩١٨ (ڕی جیھانی  نیوان دوو شه ھنا و له ری هه ڕانی سه جار شه

  و شوه ساطع الحصری و میشل عفلق ئه((، )١٩٤٥- ١٩٣٩(می جیھانی  ڕی دووه شه
یکی   شوه ردووکیان به  و هه))... کرد له بیان گه ڕه عه ی ناسیۆنالیسمی نویه
  :دابی ره  فکری سیاسی عه وریان گا له  ده١٩٦٠تای سانی  ره تا سه ر هه کاریگه

Bassam Tibi, Arab Nationalism between Islam and the Nation-State. 
Third Edition, New York, St. Martin’s Press, ١٩٩٧, p. ١١٦. 

 ءالجز. ١٩٤١- ١٩٢١ فی العراق يمذکراتابوخلدون ساطع الحصری، :  بوانه ١٥٣
و ئه لهسکر فهنووسه. ١٩٦٧الطیعة، بیروت،  ، منشورات دار١٩٢٧- ١٩٢١ االول
  .٥٥١- ٤٥٧، صص" کتابة اللغة الکردیةقضیة: "کردووهو باسهرخانی ئهی تهکتبه
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، نازانم چیی ل  ویه  له تا ئه وه چوو، ئهینمان تك مابه
ت بووم  هیدی حكوومه عه  موته من آه. ی آه هات فۆتۆآۆپییه
آیان بانگ آرد،  الیه رچووم لی، مه م، ده گرامریان بۆ بكه

  الآه یان دای، مه د ڕووپیه ، دووسه وه  بینووسه ره وتیان وه
ناوی نا  حوی آوردی رف و نه ری صه صه موختهشتكی نووسی 

 ١٩٢٨ سای  له.  ناوی ، شتكی وایه"ال سدقیی آابان مه. " وه ئه
ر  به رفم له شا، من بازێ حه مه ڵ ئه گه له. سبیتم آرد  ته آه

، ئوونگی  ، دهئووال  سه نا، مه ت بۆ دانه وان ئیشاره خاتری ئه
ك   نووسیم، نهواو دوو   بهئوو، ١٥٤ ڤۆیس–عنی بزون  یه

 دوو   بهئی.  ت دابنی ئاسانتره  ئیشارهئووبیعی  ته. ت ئیشاره
نا  م بۆ دانه  چوار بزون نیشانه.ی درژئینووسی،  م ئهیی
. ی ئاتوون نجا لیره  میسر په  ناردمه وان، وه ر خاتری ئه به له
ی   واسیته بوو، به اتوون ههی ئ  لیره خته و وه بیعی ئه ته
غدا، حرووفیان بۆ هنام،   به بوو له دیثه هه  حه ىعه طبه مه

  .دایه و آتبه ژر ئه ، له یه  لره آه تا چاپه وه ئه. چاپم آرد
    .١٩٢٩ستووری زمانی آوردی،  ده: ن پوور سه میر حه ئه 
،  هو م بو آرده مه  ئه  من آه١٩٢٩ئا، : هبی تۆفیق وه     

ی چاپ  ی خۆم، پاره  پاره دای، به تی نه مییه هه ت ئه حكوومه
   بخونن، آه الآه گوت هیی مه آانی ئه  مناه به.  خۆم موو له هه

ختی خۆی، پیر   وه  تورآیی خۆنووه الآه ؛ مه الآه هیچ نازان مه
 الآین  زانی، وه بیشی ئه ره ن، عه ته قیقه زانی حه بوو، فارسیی ئه

ڕیفی  سه  موته پاشا منیان آرده له. بوو آی مۆدرن نه یهآابرا
 سلمانی  دا له١٩١٩ سای  له. آرد تم ئه سلمانی، من سیاسه

.  زددی بووم یھی حاآمی سیاسی بووم، له له  عه بووم، له
 ماڵ،  هاتنه آان ئه نجه  گه آان، له  آورده بوو له آم هه یه ژنه له

آرد، دۆستی من بوو، منی   آورد ئه  لهزی آابرا حه. آرد مان ئه قسه
                                                            

١٥٤ Voice. 
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  بی له ره ی عه لیمه  آه یویست آه  آابرا ئه ویست وه زۆر خۆش ئه
ر سۆن بوو،   ناوی میسته  سیاسییه و حاآمه ئه. من آوردییا نه

م   ئه ی نه له عامه آانا مه ڵ آورده گه ی له له عامه  الآین مه وه
وچاوی م  ده آان آه  آۆنه ی شایه هل عامه ر، مه  هیتله ، نه عسیانه به

  وه رده  پشت په وێ، له آه س چاوی پیان نه پۆشی، آه خۆیان دائه
  ١٥٥. بوو شنه و چه و له آرد؛ ئه حوآمیان ده

  ، مامۆستا؟ ر سۆن نییه مجه: زیز ژیان عه
  بوایه بورد، ئه  ڕائه  بازاڕا آه ر سۆن، به مجه: هبی تۆفیق وه

رك بكا،  ی خۆی ته آه ر پیان، ئیشه  سه تهس س هه موو آه هه
م  مه  من ئه نه ر چه بع هه بیتته.  مه تی ئه  حیكایه زۆر درژه

شكیل  ی ته دییه له جلیسكی به مه. بووم سیر ئه ئه بیست، موته ئه
بوو،   هه دییه له ئیسی به  بووم، ڕه جلیسه و مه آرد، من داخی ئه

 وا  رگاآه ژووركی وا، ده. س  آه شت نۆ ده شرافی سلمانی هه ئه
  وانه میا بوو، ئه رده به نیشت، مزك له  دائه بوو؛ خۆی لره

                                                            

ی بیستدا بۆ  ده تای سه ره  سه له) ١٩٢٣-١٨٨١ ,Ely Bannister Soane( سۆن ١٥٥
  ، دوایه)١٩٠٥( موسمان   شیراز بوو به ژیا، له ده) بوشھر و شیراز( ئران  یک له ماوه

  وێ فیری کوردی بوو، له کرد و له  کرماشان کاری ده  بانکی شاهی له یک له بۆ ماوه
") میرزا غوم حسین شیرازی" نوی  رگی ئرانی و به بهو جل به(ک ئرانییک   وه١٩٠٩
  یک له ، بۆ ماوه)کوردستانی عوسمانی(رکی باشووری کوردستانی کرد  فه سه
 To ( کتبکدا ی له ره فه و سه تی ئه حیکایه ، و خان بوو  میوانی عاده بجه ه هه

Mesopotamia and Kurdistan in Disguise, اوه) ١٩١٢نی  سۆن له.   وه ته گسا 
ری و جاسووسی  سکه زگای عه م و ده  ده دا، له)١٩١٨- ١٩١٤(ڵ  وه ری جیھانی هه شه
غدای  ی ئینگلستان به وه  دوای ئه١٩١٧ ئاداری  کرد، و له تی ئینگلیسدا کاری ده وه ده

ت و  شیره رۆک عه ڵ سه  گه گرتن لهندی قین بۆ پوه ، سۆنیان نارد بۆ خانه داگیرکرد
. ی عوسمانی  دژی تورکییه ڕهاتن له شه ت و شخی کورد و هاندانیان بۆ به ئاغاوه
 می رهه به. ی سلمانی  ناوچه ری سیاسی ئینگلیس له فسه  ئه دا کرا به١٩١٩  سۆن له

 زمان و شیعری  ت به باره  سه یه  کتب و نووسراوه١٢ی  ی نزیکه وه نووسین و لکۆینه
 Kitab ها دانانی کتبی روه هه. یی کوردستانی باشوور کوردی و باری سیاسی و ئیداره

i Awalamin i Qiraat i Kurdi (Baghdad ١٩٢٠) وکردنهگهی  ی رۆژنامه وه و بیشتنی  ت
   . بردووه ڕوه به) ١٩١٩- ١٩١٨ (راستی
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. نیشت  آوردك دائه شی لره آه موو آورسی بوون، سكرتره هه
  یشتمه گه  من ئه آه.  وه  ژووره چوومه موویانا ئه پش هه من له

ردوآمان  هه.  یگوت دانیشه نسزی ئه ره  فه می، به رده به
آی  عنی ڕوویه یه. هاتن شرافی سلمانی ئه نیشتین، ئنجا ئه دائه

بووم،  منوون نه شا من مه وه ڵ ئه گه م پیاوه، له ئه.  من وای دا به
آشا  گرت، ڕای ئه ی ئه دییه له ئیسی به ال سمی ڕه سه چونكی مه

  مه هئ.  دییه له ئیسی به  ڕه ، تۆ آردووته ری آه ئ ده. حقیر بۆ ته
. ؟ عاجز بووم لی ، وا نییه م آابرایه من ئه فكی ئه ره چی شه
تۆ . منوون بووم  الی، گوتم زۆر مه فی آرد، چوومه منی نه

را  سه  خوا چیم به  به وه  بمایایه ڵ من آرد، لره گه چاآیت له
...  یفی خۆته  ڵ آردی، آه گه ، خراپیم له وه هات؟ گوتی نه ئه

، چونكی   من چاآییه  وتی خۆما بم، الآین به وێ له مه گوتم ئه
  رچی بمگوتایه  هه بووم لی، وه منوون نه یبینم، مه ی ئه وه ئه
 فن جیا  هنا،له لكم ئه دوه هـك ج یه تهـف هـموو ه بوو، هه ئه
س  ب دابخرێ، ناب آه آانی ئه زنه آان خه مامه  بكرێ، حه وه ئه

آرد  مووی ئه ، هه  وایه مه ، ئه خۆشیی تیایه ، نه وه  ئاوه بچته
  .خوا حافیز: گوتم. بۆم

  وێ حاآم بووم له  من له  آه  جیه چووم، منیان برده     
ئمووری ئاخوڕ، قنگی   مه مانی عوسمانلییا، منیان آرد به زه
ب بچم  ی تیا بوو؛ ئه نه ، گه وه آرده آانیان پاك ئه سپه ئه

 چۆن  وه  ئه ، آه وه آانه ربازه ر سه  سه ، به وه هریان  سه ستم به ڕاوه
ت، بۆ  سئوولییه عنی مه م، یه ماشایان آه ، ته وه نه آه پاك ئه

  ن، آه ته قیقه حه، ، چونكی من دایه ئه  منیش گوم نه حقیر وه ته
  من زانیم آه.  تورآیا  بوو له وره وقیفم گه  تورآیا، مه  له وه هاتمه

آانیشم   و ئینگلیزه  و دۆستی منه وا حوآمداره حموود ئه شخ مه
ن  ته قیقه زانم عادیلن، چاآن، حه ویست، چونكی ئه ئهزۆر خۆش

م   ئه م آابرایه الآین ئه. تا ئستا چووم هه ت نه ه  غه به
  ست،آوردیـوی ئه منی خۆش شا آه وه ڵ ئه هـگ ی، له یه له هـامـع هـم
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آرد بۆ  ڕی ئه بن، شه ی عیراق مهیگوت تابیع ویست، ئه خۆش ئه
ی  دییه له ئیسی به آرد، سمی ڕه یشی ئه وه ، ئا ئه ئمه
 نییه؟   ئیستیبدادكی زۆر خراپ بوو، وه مه بیعی ئه آشا، ته ڕائه

مولم  حه تی عوسمانییا، ته وه  ده آرابووم له ت نه ربییه من وا ته
وا  آرد، آه همان ئ ر قسه آردبوو، هه هیچمان نه. آرد ئه نه
   .وه مانخوارده آرد، ئه مان ئه ر قسه و هه  شه نیشتین به دائه

 
  

ی عیراق، شۆڕشی  وره ڕی عیراق بوو، سه  شه وه پاش ئه له
فووی عوموومی  واو بوو، عه شۆڕش ته). ١٩٢٠(شھوور  عیراقی مه
  وه منیان برده. فوو آراوی  تۆش عه بلیغی منیان آرد، آه هات، ته
نك هات، گوتی  آاپته. ی حاآمی عام  دائیره ، چووینهغدا بۆ به
  پاشان بووین به. زانی بیشی ئه ره  عه آه نه ، دانیشتم، آاپته دانیشه

ی؟ بۆ  آه  منی گوت، تۆ چی ئه ، به وه  سوپای عیراقه دۆست، هاته
تی  وا حكوومه گوتی ئه.   ئره ته چی؟ گوتم نازانم، هاتوومه آوێ ئه

ر  گه ب، من، ئه  سوپای عیراق دروست ئه ب وه عیراق دروست ئه
وێ،  ته ر ئه گه وێ، ئه م، بچۆ ئه تت بكه سیحه ی، نه آه ز ئه حه
،  رچووه مر ده ، ئه زیری دیفاع؛ بووه  وه بته ر پاشاش ئه عفه جه

،  وه یشی عیراقییه  جه  چووینه لحاص ئمه وه.  بچۆ بیبینه
  .ئووردووی عیراق

   له وه دوو مانگ مامه. ا من چووم بۆ سلمانی)١٩٢٢( سای  له
مدی  حه"دا  خته و وه ن له صادوفه ت ته بیعی سیاسه سلمانی، ته
زان بوو،  مه  ئاغا، ڕه مه  مای حه و له مرد، شه" پاشای بابان

ویش  لغراف، ئه وێ مودیری ته له. وێ بۆ ئیفتار بانگ آرابووم له
 خوا  به: ت، هات گوتیو بانگ آرابوو، هات چونكی دوا آه

   .لغرافكی وا هاتووه ته
 

 آوردی،  غدا به لغراف بۆ به مووتان ته بنووسن، هه:      گوتم
مما   آوردی، ئه بوو به لغراف نه  ته خته و وه تتا ئه حه

ئیشتیراآی : "ن قریبه بی بوو، ته ره ش چی بوو، عه آه آوردییه
موو  ، هه لیمه ، دوو آه نده وه ر ئه هه". ین آه تان ئه عزییه ته
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.  مرد وی لره گ بابان، ئه مدی به غدا، بۆ حه نووسییان، به
آانی  آان، بۆ ناحیه  بۆ دیه وه  بو بووه مه ین ئه سبه

پرنس : س نووسیبوویان ندێ آه هه. زاآان سلمانی، بۆ قه
مدی پاشا  تكی زل گرتنی، حه ماسه مدی بابان، ئیتر حه حه

 ترسانا،  رزیم له له ئه: ، گوتی وه ایهخۆی گ] گ به[
 من  مه ، ئه  تۆ آردووته مه  ئه ن، ئه آان چیم پ ئه ئینگلیزه

زانی   ئاغا ئه مه  ئاغا، حه مه  مای حه  له وه و شه ر ئه هه. آردم
   .ه"ئیدریس" ئاغا ژنی  مه ی حه آه ؟ آچه آیه

  ؟ ئیدریس آیه: ن پوور سه میر حه ئه
و دۆستم  ئه. وان  مای ئه له. ئیدریس بارزانی: بیه تۆفیق وه

 بۆ  وه ڕامه واو بوو، گه وێ بووم، ته بیعی من دوو مانگ له ته. بوو
س لی  وش آه ، له  و چی نییه پرسیم چییه س لی نه آه. غا به
ندووبی  ، مه وه ی سیاسییه  دائیره ڕۆژك بانگیان آردم له. پرسیم نه

ی  آه آیله ن، وه نده  سامی خۆی چوو بۆ لهندووبی سامی، چووم مه
ی  آه ز ئه ، تۆ آ حه ین بۆ ئوه آه  شتك ئه ئمه: وێ بوو، گوتی له

: گی بابان، گوتی مدی به حه: گوتم.  م ئیشه ئیسی ئه  ڕه ین به بیكه
آرد  ئنجا ڕاستی آرد، درۆی نه. وێ مدی بابان خۆی نایه حه
خۆی : ، گوتی زانی شته ئهم وێ، شت بوو، نه نایه. م گه له

: گوتی.  تاران مرد وی له ها، ئه یید ته ها، سه ته: وێ، گوتم نایه
ن، سابغ  آه ك تان ئه ، خه شغووه ڵ سمكۆ مه گه ها له ید ته سه

: گوتی. وێ ستمان ناآه ن، ده آه ن، نازانم آوێ تان ئه آه تان ئه
شخ : ء، گوتم نه: محموود، گوت ئیت بۆ شخ مه  ڕه ی چۆنه ئه
 آرد، بریندار بوو،  ڵ ئوه گه ڕی له  آرد، شه جروبه حموودتان ته مه

فووتان آرد،   ئیعدام بوو، عه حكووم به پس بوو، مه  حه ئسته
ن شخ  آه ز ئه ر حه  هه ر ئوه گه ئه: گوتم.   هیندستانه ئستا له

ك   جیه عیراق، له  ، بیھننه وه یھننه  مه ، ئسته وه حموود بته مه
چین،  ما ئه گه آان له چم، زابته چین، من ئه  ئه داینن، ئمه

   سلمانی وه ین له آه ط دروست ئه ه آی آوردی موخته یه ئیداره
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ت،  نه ن بۆ موعاوه ده بیعی، زابتی ئینگلیزیم ئه ش، ته ئوه
 آردیان  وێ، وه ین هیی آورد له آه شكرك دروست ئه له
حموود   شخ مه ن، آه ساسه  ئه ن، خۆیان آردوویانه ته قیقه حه
دا،  آه شكره ر له سه  به وه ره شایه ی عه  واسیته ب به تی نه قووه
موو  حموود قانوونی هه  پاش شخ مه خته و وه ئه. عیف بمن زه

  . وه ره  ده هاتمه.  باشه: گوتی.  یناآه ب، قه شت دروست ئه
ڵ خۆم  گه ، منیش پنج زابتم له وه حموودیان هنایه شخ مه

م،  ، نایكه ته م حیكایه  ئه  چووم بۆ سلمانی، درژه گرت وه هه
  آیان بۆ نارد له یه رقییه حموود به شخ مه.   لره وه یبمه ئه
ردوآیان،  لیك هه  مه ندووبی سامی وه زستان بوو، مه.  غداوه به

واو  ین، ته ده لتان ئه ئیستقال ن ئوه ب، ئه ره ئینگلیز و عه
 ناو خۆتان ئیتتیفاق  ت بنرن، له یئه فدێ بنرن، هه ، وه بووه
شخ . ین ین و چی بكه ین و چی بكه عیین بكه ن، حودوود ته بكه
آوو  وه حموود ترسا، نه بوو، شخ مه  ڕازی نه مه حموود به مه

  وه دان، له ئه خۆی بچ بیگرن، چونكی یاخی بوو و گوی نه
  سمكۆ هاته. آان، ئینزاریان آرد  بوون ئینگلیزه تووڕه. ترسا ئه

و  ر له  مارتا ڕۆیی، هه سمكۆ له. سلمانی، ئیستقبالیان آرد
من . ، ڕۆیی زستان بوا من نامنم لره: دا ڕۆیی، گوتی مانگه

بژارد دوو زابت م ڵ سمكۆ، هه گه ڵ سمكۆ نارد، له گه دوو زابتم له
آان  دا ئینگلیزه خته و وه له.  بچ، دوو مالزمتیا عییه  مه له

  ین به آه  سلمانی بۆمباردمان ئه ئینزاریان آرد، گوتیان ئمه
   .یما، فۆآه واپه  هه ، به یاره ته

وك  منیش حام زۆر خراپ بوو، ویستیان بمكوژن؛ شه
شرافی  حموودا، ئه ڵ شخ مه گه ت دانیشتن له ماعه جه

 پیاوكیش،  بووم وه وێ نه من له. اردنسلمانی، پاش نانخو
، خزمی مردی  ته شیره عه"  نه نگه لی ئاغای زه عه"،  نه نگه زه

پۆلیسی عامی  -   ئیسی شورته ڕه.  وێ بووه ویش له ، ئه پوورمه
  ، له  هاتووه ،حمووده ویش خزمی شخ مه  ئه  آه-  آورد
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ك   و فیشه یه ی لره مانچه  و ده یه وه سته ده نگی به  تفه وه رگاآه ده
: وانیش گوتیان ئه. ڕۆین وا ئه: ، گوتی یه وه  پشته و پۆلیسی له
تۆفیق : ، گوتی وه و جوابی یایه ؟ ئه مانه چن ئه بۆ آوێ ئه

  ، له وه خۆنه ق ئه ت دانیشتوون عاره ماعه  جه هبی وه وه
  هچین ل ن ڕۆشنبیر؛ ئه  پیان ئه ر، ئسته وه منه. آان ره وه منه
ت  وده شید جه یوانی مای ڕه  هه یانكوژین، له  ئه وه ربانه سه
، چۆن  آه وانیش وتیان مه ئه. یانكوژین ، ئه وه خۆنه ق ئه عاره
  وانه  ئه تی، ئمه  خۆنوویه نه وه  ئه هبی پیاوكه ب، تۆفیق وه ئه
س  واب هیچ آه  عنی نامن، آه ن، یه واری ئمه موو خونه هه

 ،نئهنام ناگرێ ، خوا هه مه ناب .زۆر  لی ئاغایه و عه ئه 
  ، خزمی پوورم، له ی کردووه عه ، مومانه هینی آردووه

شھوور  بوو شاعیر، مه گك هه د به حمه  ئه وه پایشیه
  زانن؟ آانی ئه ساحبقان، شیعره

  .گی ساحبقان د به حمه ئه: ن پوور سه میر حه ئه
هبی   گوتی من شاهیدم تۆفیق وه وه ئه،  وه ئا ئه: هبی تۆفیق وه

 هاوین  ن آه ته قیقه هنم، حه ت بۆ ئه سیقه وێ، وه تۆی ئه
وێ، منیان ئیجبار آرد   ئه  سلمانی، دوو مانگ چوومه وه چوومه

، بۆم ئیمزا  وه حموود بننه  شخ مه م آه ی ئیمزا بكه ته زبه  مه آه
 آ ئیمزای  مه رموو ئه فه: ، گوتی وه ین چوو هنایه سبه. آردن

   .یكوژه ، مه لیھیی تۆ نییه هبی عه ، تۆفیق وه آردووه
و   ئه دوو ڕۆژ آهك پاش یه ن له ساسه زعم بوو، من ئه  وه وه ئه

من . موو شتكم حازر آرد م، هه م بیست، ویستم ڕابكه ره به خه
تی  شیره  ناو جافا، عه  له یه ، خزمم هه بجه ه  هه  له یه خزمم هه

 پكا  له.  وه ڕمه غا، بگه  بچم بۆ به ووه ورۆی خزمی منن، له نه
مانی   زه وسوو ئاغا من له. ن پیاوك هات، وسوو ئاغای پ ئه

،  ڵ آردووه گه  چاآیم له وه ه"ر سۆن مجه"ی   واسیته ئینگلیزا به
 هات، .و، دای  به بیده: راتكم دای، گوتم نم آرد، قۆنته مه وه ده

من بچم بۆ الی شخ؟ :  با بچین بۆ الی شخ، گوتم سته هه: گوتی
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جا . ست درژ آا بۆ تۆ توان ده ی؟ آ ئه ڕ ناآه  من باوه به: گوتی
ن الی  بعه عاریف بوو، ته  مه پیاوی سلمانی بوو، له آه  یه وه ئه

واو بوو،   ته آه راته قدیمم آرد، گوتی قۆنته  ته ر سۆن آه مجه
  مه یا، ئه گه چووم له. ت بوو قووه آرێ، به  پی ئه یزانی آه ئه

بیعی شخ  ته. یا گه  بۆم، چووم له وه و شه  ئه حازر بووم آه
فن و فن تۆیان خۆش : حموود ئیستقبالی آردم، گوتی مه

ر تۆ یا  گه ئه: گوتم. ن الی من آه  ئه لیھی تۆ قسه  عه ناوێ، له
 مای خۆتا   من، له ترسی له ر ئه گه  ئه  بۆم وه م آه ره به

  م، من ناچمه وێ دانیشم، من ئیشت بۆ بكه رێ، له ژووركم به
ء تۆ قانوون و مانوونی  نه: گوتی.  یه  دوو ڕی هه مه ، ئه وه ره ده
علیم، آردم، بیلفیعل  علیم و مه  و هیی ته ریم بۆ دروست آه سكه عه

  .م ڕم ڕابكه گه تكا ئه تهشون فرس ر له  من هه چاپ آرا وه
ین، هاتن  آه  بۆمباردمان ئه  گوتیان ئوه آان آه ئینگلیزه

ێ دا لهسمانی وه  قه چوار بۆمبای بچووآیان فراغ شاری سل  
ر شخ  گه  بچووآن، ئه مانه یاناتیان فێ دا، گوتیان ئه به
  چوار ڕوژی آه پاش س  سلمانی، له چ له رنه حموود ده مه
، من  وه ن هاتنه ته قیقه حه. ین ده  فێ ئه وره ، بۆمبای گه وه ینهد

: ، گوتی له  په  به یانی نوستبووم، ژنك هات به. نوستبووم
قیش منیان  ، خه  هاتووه یاره ته: ؟ گوتی چییه: گوتم.  سته هه
  آان آه لغرافچییه زانی، مای ته  دۆستی ئینگلیز ئه به
 هات،  یاره وه، وا ته ماه مچه  چه  لهلغرافیان بۆ هاتبوو ته

 ئینگلیز نایھاوژێ  ، گوتوویانه ئیتیجاهی مای منیان آردووه
،  وه  خواره هاتمه. زانی  دۆستی ئینگلیز ئه وێ، منیان به بۆ ئه
نا  گه ، ئه آه وشه  حه بوو هاتمه س نه ، به آه وشه  حه هاتمه

آان   هات، هینهمی مندا رده  به آوژرابووم، بۆمبا هات، به
مووی شكاند،  آان، هه ره نجه  په  عاسمانا، دای له چوون به

  وه  پشمه ك له خانوویه. وال آكی تر له وال، یه آ تر له یه
 هین دروست  آر له آی شه یه  هلل آوو آه بوو، دووقات بوو، وه
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؛  وه بته ، چۆن بو ئه وه  ناو ئاوه یته ، فی یه  ورده آراب له
، لی دا،  وه  خواره  چاوم لی بوو من، هاته و خانووه هئ

  .وت آه  نه ر خانووی ئمه م به رز، به  عه  بوو به آه هوخانو
ی  وه ره  ده آرد، چوومهسپ بووم، ڕام رحاڵ سواری ئه ده

؛ چۆن   درژه آه ته حیكایه. غا  چووم بۆ به ووه له. سلمانی
چیم .  وه پسخانه  حه  خستهغا، منیان  به چووم، چۆن چوومه

؟  سیش من ناب ببین، من چیم آردووه  آه پسخانه ؟ حه آردووه
من الی تورك بووم، ! تۆ پیاوی تورآی، پیاوی تورك: گوتیان

- هاتم، چل ئه ؟ نه  ئره هاتمه ، بۆچی ئه پیاوی تورك بوومایه
 عنی ، یه ئینگلیز زۆر عاقه . پسخانه  حه  له وه ودوو ڕۆژ مامه

ڕۆژك . حقیقاتیان آرد  ئیش ناآا، ته وه  خۆیه روا له هه
: ، چووم، گوتی وه پسخانه  حه  بانگی آردم له زیری داخلییه وه
وا  ت بووین، تۆ پیاوی چاآی، ئه ه  غه ، ئمه فوومان بكه عه

  ین، ئمه وێ بۆت بكه  حازرین، بۆ تۆ چیت ئه  ئمه ئسته
وێ  مه رم، ئه سكه پیاوكی عهمن : گوتم.  تمان آردووه ه غه
  عین آرد به منیان ته.  جی خۆم وه چمه م، ئه ری بكه سكه عه

  دریبی زابته ، ته"دریب ی ته سه دره مه"ی  رمانده قوماندان، فه
  آردن به آان فرمان ئه ، آۆنه وه هاتنه  ئه آان آه تورآه

 من ئیتر. وێ  قوماندانی ئه منیان آرد به. ئوسووی ئینگلیزی
  وا ئسته بوو آه] ١٩٢٣ [٢٣ سای  و ساه ، ئه خته و وه ئه
  . وه  گرامر نووسینه ستم آرد به م، ده ئه

  راری وابوو آه تی ئینگلیز قه  حكوومه  گوت آه  ئوه ویشم به ئه
، قیسمكی  وه م نووسییه وه ئه] ١٩٢٩ [٢٩سای . آوردی بخونن
ری، س مانگ  سكه ی عه سه دره ن بۆ مه نده  له مابوو، هاتمه

یان بۆ  بریكنامه  ته  ناجیح بووم، ناجیحكی وا آه  وه وه مامه
آان ئیحترامی   ئینگلیزه  زابته تی عیراق، آه  بۆ حكوومه،هات
  . و ستراتیژ و شتی وا عبییه گرت بۆ ته ئیی منیان ئه ڕه

 

ڕیفی  سه  موته ڵ منی آرد به یسه لیك فه پاشا مه له      
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   بوومه  من زابت بووم، وا نییه؟ ئسته انی، آهسلم
 چووم  الآین ڕجای ل آردم، آه.  سیاسی ڕیف، بوومه سه موته
یزانی  ، ئه آه ت مه ، سیاسه یكه مه: آورم آرد، گوتی شه ته
قاللی ي عیراق ئیست بوو وه  هه ده م، چونكی موعاهه یكه ئه
 حوقووقمان  ئمه.  هو ه"م تول ئومه عوصبه " وهوچ گرت، ئه رئه وه
روا   عیراق، هه  به  شرووت دراوه تی مووس به بوو، ویالیه هه
، من  ، چیی آردووه ربی آردووه حموود حه شخ مه.  دراوه نه
   .و وا بووه ، ئه و وا بووه فی آراوم، ئه نه

م   حای ئه بوو له منوون نه هالی مه  سلمانی، ئه چوومه
لغرافیان ل دا بۆ  دا، ته آه ده  موعاهه  له  نییه  ناوی ئمه  آه ره به خه
  طایبكی زۆر سووآیان آرد، هیچ، نه غدا، داوای مه به

  رقییه ؟ به  بابه  چییه مه  بوو، ئه غدا تووڕه به.  هیچ ت، نه موختارییه
 ) سره به(   خۆم، گوتم له وه ، من جوابم دایه  شفره بۆ من سیڕی، به

  ت تووڕه ماعه  نابن، بۆ جه  تووڕه ب، ئوه ئهزار جار شتی وا  هه
  .یان گه بووم له ق نه فه لحاص موه  با بین، وه بن، ئوه ئه

 

ت،   موختارییه آردن، آردیان به حریكم ئه  ته وه ژره من له      
  مجا آردیان به ویست، ئه ڵ جار شتی سووآیان ئه ووه ئه

  ریده  جه غداوه  به له. وێ تمان ئه ت، موختارییه موختارییه
عنی  روون، یه فه نه. ))رون فه نه(( جنو بۆ من،   له هات، په ئه
  بیعی به م، ته یكه یانزانی من ئه دیان من بوو، ئه قسه مه
  دوانزه " س، ئمه  آه  یانزه آم آردبوو له یه وانیش قۆمیته ئه

   . بوون، باشه  سواره  یانزه مانه ئه.  یه مان هه"ریوان ی مه سواره
  . به: پوورن سه میر حه ئه

تك هات  یئه م، هه آه  ئه وره ئنجا من گوتم سه: هبی تۆفیق وه
را،  ئیس وزه آیلی ڕه ندووبی سامی، وه آیلی مه ، وه غداوه  به له
 مای من میوان   هاتن، له دلییه زیری عه ، وه زیری داخلییه وه

  شرافی سلمانی له  ئه وه،  آۆ بوونه عزكیان، وه بوون به
را،  ئیس وزه  ڕه ی خۆم دا به منیش جگه. را ساۆنی سه
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،  شه  موناقه وێ دانیشتم، بوو به خۆم له. ڕیف بووم سه موته
صنفی من فیق ڕه" تاح مزی فه ڕه"عیین آردبوو،  آیلكیان ته وه

  .ی گه آرد له ی ئه شه و موناقه عیین آردبوو، ئه یان ته وه بوو، ئه
یان  گه ، من له مانه واو بوو، ڕۆیشتن ئه حاصی ته

تا حودوود، حودوودی  بوو بچم هه خۆشم، ئه نه: چووم، گوتم نه
رارم دا  چووم، قه ی خۆم، نه آه عنی، پۆڤنسه ی خۆم یه لیواآه
ورامان،   هه ستام چوومه م، هه عنی شۆڕش بكه م، یه  بكه وره سه

  بوو له  مای آوڕكی هه  له، وه م دۆزییه"ر سوتان عفه جه"
و  و قومارمان آرد، ئه شه. و میوان بووم  مای ئه ، له)وه ته(
،  وه آه  الیه ن، خوا عافووی آا، بردمه ب قومار بكا دائیمه ئه

  وه تان بم، ناچمه گه  له سنم وه  تۆ هه من هاتووم آه: گوتم
 سیالحمان  هی، ن آه مر ئه ، ئه ، باشه به:  گوتی.سلمانی

یخۆی  تۆ ئه: گوتم.  یه آمان هه  فیشه ، نه یه مان هه  پاره ، نه یه هه
: گوتی. غا  به  برسانا مرد له  بوو خواردی، له وه ئه.  ئاخرییا له
،  تی نییه ماشام آرد نییه ته. ین ، چی بكه  خوا حامان وایه به
م  آه ر مزه  سه لغرافك له ته.  وه ڕامه من گه.  سلمانی وه ڕامه گه

  .غا ب بی بۆ به  ئه ئسته:  ، ئه دانراوه
  رم نارد؛ له به ریك بوو شۆڕش بكا، خه  سلمانی خه و ڕۆژه ئه

 سلمانییا  له.  ئاخرییا مكوژن له ن، ئه آه ڕی خوایا هیچ مه
تالیۆن  ، دوو به ویه وج له آرێ؟ ئای، دوو فه شۆڕش چۆن ئه

سوار بووم، .  هیچ بكرێ بیعی ئیمكان نییه ، ته ویه ر له سكه عه
،  یه  ترن هه ووه رآووك، له چین بۆ آه ما هات، ئه گه خام له

تك  شیره ماشام آرد، عه ی ڕێ ته  نیوه له. غدا چین بۆ به ئه
  لیفه خه"سپ بوون، ڕیان پ گرتم،  ، سواری ئه ستاوه وه

چوو،   سكۆچ ئه ی، موحاریب له ئیسی گه شھوور ڕه مه" یوونس
  .رك آه درژ، ڕیشی سوور، سمی سوور، چاوی شین، نره

ناب : گوتی. غدا چم بۆ به ئه: چی؟ گوتم بۆ آوێ ئه: گوتی
بۆ آوێ؟ : گوتم. ، بۆین سوار به: م؟ گوتی چی بكه: گوتم. بچی
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ژی،  شت ئه  ده تی جاف له شیره آین، جا عه شته  ده ئوه: گوتم
ڕجات ل : م؟ گوتم ر بم نایه گه آرا، ئه ۆم نهورامان ب  هه من له

  ئینشائه: گوتم.   من بنه  یوونس، واز له لیفه م خه آه ئه
  .م آه  تۆ بانگ ئه قته و وه ڕۆژك دێ من ئه

. گوتی خوا حافیزت ب. توانی ئیجبارم آا یئه بیعی نه ته
 ڕیفی سه  مای موته له. رآووك، سواری ترن بووم  آه هاتمه

ند ڕۆژێ  پاش چه غدا، له هاتم بۆ به. رآووك نانم خوارد آه
  وه ، ئه وه  بوو بۆم گانه وه ، ئه وه پسخانه  حه منیان خسته

و  ئه. ی عوموومی بوو پسخانه  حه مجاره ، ئه ی تره پسخانه حه
ی عوموومی بوو  پسخانه  حه مه ئه.  بوو وقیفخانه  ته خته وه
، "م تول ئومه عوصبه"لغرافی ل یا بۆ  دایكی سزا ته.  مجاره ئه
جوابی .  تی نییه باحه ، هیچ قه خۆشه ، نه م گیراوه آه  مرده آه

   .ترسه  مه وه بۆ هاته
   .، هیچ ناب ترسه مه]: وه نینه  پكه به [ئاسیا خانم
،  مه  پاشا منیان بانگ آرد بۆ محاآه له: هبی تۆفیق وه

رما، مانگی  ، گه ی نییه ره نجه پهشا،   ئوتومبلی ڕه یانبردم له ئه
پس، هیی  مووی، هیی حه  هه رما بوو زۆر، ئاسنه زیران، گه حه

،   نه نه.. سای..  نه. .  هاتم  آه و ساه ئه. یانبردم موجریم، ئه
آردم،  پسیان نه  حه مجاره فوو، ئه آردم، عه پسیان نه  حه مه ئه
 .عاش  نیو مه یشی به مای خۆتا دان ب له  گوتیان ئه مجاره ئه

  . بعد چم شھر حبسوه: ئاسیا خانم     
 برووت شكات  بچمه  رارم دا آه منیش قه: هبی تۆفیق وه

هات مانگی نیسان  ، ئه ته حمه غا ناآرێ، زه  به  له م، چونكه بكه
ستم   ده  لره یه ریزه و عه ، ئه وا ئستا المه  برووت، ئه چوومه

  .گرێری وێ وه توان پیاو له  ئستا ئه یه  ههزك رآه ، مه وه وته آه
  .سناد زی ئه رآه مه: زیز ژیان عه

م  وه ئه.   المه ، ئ ئسته ی زانیوه شتی آۆنه: هبی تۆفیق وه
م   قسه مه ی بۆ عیراق، پش ئه آه ته گوتم صووره.  وه ڕامه دا و گه
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رمانا  سه پاش دووس ڕۆژ دایان به  له وه ڕامه  گه آه. آرد
ن و  ، بیبه م داناوه آه ر مزه سه تا له وه  ئه گوتم بابه. پۆلیس

آانم تك  تانا، الآین آتبه گه وازم ل بنن، من یم له
ك   جیه پسیان آردم له چووم حه. گرتم ن، گویان ل نه ده مه
،  وه وێ مامه حقیر، س ڕۆژ له آرد، پیس، ته  میزیان تیا ئه آه

 آ  وه و شه ڵ ئه گه ، جارێ له مه كهح  مه پاشان بردمیانه
یانگرتن، ژووری  رخۆش بوو، آ پیاوی آوشتبوو، ئه سه

هیچ عاجز ... ری رسه وان، سه  الی ئه موجرمین، منیان خسته
 پاشا منیان  له. نیم آه ر پ ئه ن، هه تعییه ن قه تعییه بووم قه نه

  ؟ ا نییهددین و هابه  شه مه حكه ئیسی مه ڕه.  مه حكه  مه برده
  .یالنی ددین گه هابه شه: ئاسیا خانم
،  ، وات آردووه گوتی تۆفیق تۆ وات آردووه: هبی تۆفیق وه

، وام  ی، من وام آردووه ددین به هابه شه: گوتم.  ت آردووه وه ئه
م، وا  آه وام ئه ، من ده یه پسخانه م حه چم له رئه من ده.  آردووه

گوتی . گرم رئه قی آورد وه تا حه هه. م آه م، وا ئه آه م وا ئه آه ئه
ی  ئه... ؟ من گوتم ئای...نووس، تۆ چۆن  ئه مه  ئه آه آاتبه

بتی  بت، زه بیعی، زه تا بینووس، آاتبی، ته م؟ هه بۆچی وا ئه
   بینووس، آه م، آه آه م بۆ آ ئه م قسانه ی ئه ئه: گوتم. آا ئه
. دی، ناهن به ئهقی خۆی،   حه رتان بب، آورد واز له به خه

،  وه و دیو ئاسنه  ئه منیان خسته.  بۆ خوا حافیز ده: گوتی
  .پسخانه بردمیان بۆ حه

، انت ما عندك حق تحاآمنی، انت  گتله: ئاسیا خانم 
  .مدعی علیه وانا المدعی

آانیان بۆ هنام،  ئ، ئنجا نانی موجریمه: هبی تۆفیق وه
آیان هنا،  رپایه هیخۆم، شتی پیس، چ بۆم ناخورێ، چۆن ئه

یان  وانه ، ئه وی پیاویان آوشتووه آان، ئه پسه تانیی حه به
ین   بۆ سبه وه. ب بنووی، گوتم نانووم ئه. ر دانابوو سه له
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 مای   له ما، گوتیان نونی خۆت بنه گه تیان گۆڕی له سیاسه
  . با نانیشت بۆ ب.  هنی بھنه خۆت، چی ئه

  . الله ثالث أیامان شاء: ئاسیا خانم
هاتم و  ، ئه مه حكه یانبردم بۆ مه ئنجا ئه: هبی تۆفیق وه

لیك   الی مه یان برده آه وراقه  ئه تیجه نه. ویش  ئه چووم، درژه ئه
 منی گوت  به... چۆ  منی گوت مه ڵ، نام پیاو بوو، به یسه فه
نیان ی م آه وراقه بیعی ئه  آردم، ته  پاشا آه له. ، من آردم آه مه

دی  حمه یید ئه ؟ سه ب دوژمنی من ب، وانییه ئه. و  الی ئه برده
.  وه ته اوه، دوو جار بۆ منی گ غایه  به  له  ماوه ڕاوی، ئسته

 :گوتی ، وه بووه ل  آه آرد، ئه یاری نیسی ته چووم ، ئه
ییدی، ئیشی  سه:  بۆچی هاتووی؟ گوتم))د شكو عندك؟ حمه ئه((

   له من نووسیومه.  ی وایه آه ئیفاده: ؟ گوتی ییههبی چ تۆفیق وه
وێ،  تمان ئه ل موختارییه یسه لیك فه ری تاجی مه ژر سبه

نووسن ئینفیصای، بۆچی وا  آان ئه ریده  و جه وی ئوه ئه
ل،  یسه لیك فه ژر تاجی مه  له  ئه زمانه سه م به نووسن؟ ئه ئه

د دوو جار بۆی  حمه  ئهیید  سه مه آوا ئینفیصای؟ ناب، ئه
  مه ب محاآه ؟ ئاخری به  نییه ، وه تییه  پیاوه مه ، ئه وه ته گاومه

ند ساك،   چه وه  بئیش مامه مجاره رچووم، ئه  ده آه. رچووم ده
م،  آه ڕان ئه  گه ز له حه. آرد  ئه آانم پینه ره برسی، بئیش، قۆنه

سران چا  م، من عه  بكه ڕم، پیاسه ب بگه نج بووم، ئه گه
  قته و وه م، ئه  چا ناده ت به مییه هه آوو ئستا ئه ، وه وه خۆمه ئه
رچوو  مووشی ده ر حه سه بوو، له ی چام نه سرك پاره موو عه هه

، زی ))هب الوهاجذال(( ئینگلیز   من له آرد آه باسی منیان ئه
یقكی ف تا ڕه من برسیم بوو، ئاخری هه. گرم رئه دار وه بریسكه

  ر پاشای آوشت، بوو به عفه تای آرد، جه صنفم آووده
آوو برام وا  ، وه فیق صنفمه آر صدقی ڕه به. دیكتاتۆری عیراق
تكی  آر صدقی مودده به. شغاڵ  مدیری عامی ئه بوو، منی آرد به

زتی  و زۆر عه پاش آوشتنی ئه له. ، آوشتیان وه م مایه آه
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  آك له چونكی یه.  مانه  ئهمنیشیان دا، جاسووس و ماسووس و
آر صدقی   به قریركی دابوو، گوتوویه آانی من ته دوژمنه

ست  ده ی به آه تبیقه  و ته میی آردووه ننه هه خی جه رتیباتی دۆزه ته
 ڕۆژان  ت؟ ڕۆژك له آا حكوومه ، ئنجا چی ئه یههبی تۆفیق وه

  ... آان گلیزه آلووبی ئین ی، له هنا بۆ براآه مال بابان ژنی ئه جه
  .  علوییه: ئاسیا خانم
موو  هه. تكی چاآی آردبوو وێ زیافه له : ...هبی تۆفیق وه

من . وێ بووم منیش له. وێ بوون موو له ال و هه را و وآه وزه
ڵ  گه  له ویش، وه  ئه ری، آوردكه یده ڵ داود پاشا حه گه له

،  آكمان شاعیر بوو گوایه ستابووین، یه آوردكی تر وه
ئیس  وێ ڕه له. نین آه ش پئه ، ئمه وه خۆننه شیعری بۆ ئه

  ، ئیستا بووین به یكوم، دۆستمه له الم و عه  الم، سه را هاته وزه
  هبی، وه گوتی تۆفیق وه.  دۆستم بوو وه  مناییه دوژمن، له

 خراپی  ز له م، حه آه آور ئه شه ئای گوتم ته. تۆ پیاوی چاآی
ش پیاوی  ، گوتی ئمه ؟ به  خراپیتان چییه وهم، الآین ئ ناآه

آوشتی، مان ، ئه  پیاوی خراپ بووینایه ر ئمه گه چاآین، ئه
  .مدولیال لحه  تۆ پیاوی چاآی، ئه رچوو آه آوشتی، دهمان نه

 

شید  ناو خۆیان، ڕه ب له ره ی عه وره دا سه خته و وه       ئیتر له
واو بوو،   ته وه ئه.  بوو ته هزال و ڕه شید عالی و ئه عالی و مه
. آان رهنا بۆ ئینگلیزه م ده و نووسینانه  بوو ئه وه ئیتر من ئه

موو  ب، هه  ئه لیمه زار آه ، دووهه وه  بدۆزه و قامووسه ئه
  .چوو، لیسته رئه ك ده یه فته هه

  یی بوو؟ فته حه: زیز ژیان عه
،  وه ۆزیتهشكوو بید  به یی بوو، بزانه فته حه: هبی تۆفیق وه

  .گرم رئه آی وه  پم ب، منیش آۆپییه وه ر دۆزیته گه ئه
  . به: ن پوور سه میر حه ئه

یزان چیی   خۆ، خوا ئه مه غا هه  به ئ، من له: هبی تۆفیق وه
گرتم یان ، هه وه ساحه  مه  منیان برده وه پاش ئه ئنجا له. ل هات
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  م بوو له تی آه منایه ساآینتر بوو، دوژ ساحه شغاڵ، مه  ئه له
نگ، بۆ  نگاوڕه م دروست آرد، ڕه ریته وێ خه ئا له. وێ ق منا له حه
  . بووم ساحه آانی آوردی، چونكی خۆم مودیر مه هجه له

ریا و   ئیشی ده ، مامۆستا پم وایه ساحه مه: زیز ژیان عه
  .ئاو و شته

  . تۆ آه ل مه  په له  په سته ڕاوه: هبی تۆفیق وه
  ... وی کشانی زه قشه نه...   ساحه مه: ن پوور سه میر حه ئه     

،  قه شه ڕه موو شه م هه پاش ئه ئنجا له... ها  ئه: هبی تۆفیق وه
،  یه مه  ئه ی ئمه آه ئیشه. رچوو  ده للییه حه قانوونی لوغاتی مه

رگرت،   حوقووقكمان وه قه شه ڕه موو شه م هه پاش ئه  له یانی ئمه
 لیواآانی،  ب له  بوو؛ ئه "للییه حه نی لوغاتی مهقانوو"ناوی 

آان  سه دره  مه  آوردی ب وه  به آانی، آورددا ئیداره یانی ئوستانه
  .وێ ت ئه وه  تۆ ئه وه ئه.  آوردی ب ند ساك به چه

 

  . به: ن پوور سه میر حه ئه     
و  ، ئه مه بووم به منوون نه بیعی من مه ته: هبی تۆفیق وه

 آرا، شخ   آه ڕه موو شه  و حه  آردمان، ئه ی ئمه داآارییه فه
، ]١٩٣٢ [٣٢ء  ڕی آرد، نه شه] ١٩٣٣ [٣٣تا سای  حموود هه مه

. رچوو ئیتر  ده آه  قانوونه واو بوو، آه دا ته ختانه و وه ئا له
م، منیان فێ  ت بكه بووم سیاسه زعكا نه  وه الآین من له

،  وه وتنه آه  من دوور ئه ك له خه.  وه هساح ی مه  دائیره دابووه
 جاسووم  وه  بوو، دیسانه وه ره سه  شورتیم به دیسانه

دا بووم، هیچم  به ژر موراقه له. دید  بوو، شه وه ره سه به
ڕی جیھانیی  ڕ بوو، شه ختك، شه پاش نه له. آرا ئه پنه
رچوو،   ده  آهالوژ گه. رچوو  دهالوژ گه  خته و وه ئه. م دووه
من گوتم مانگی . چ رئه ریان دام شتكی وا ده به خه
ء  ئ، نه.   بۆ ئوه دییه  هه وه  منه نك، دینارك له پاوه

م، پم  یده ی دینارك بوو، مانگی دینارك بوو، من ئه سانه
ك، وتار، ناوم نابوو  یه قاله خۆش بوو، مانگی دینارك و مه
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ریك بووم  دا خه وه ڵ ئه گه یبینی، له  بوو ئه وه ئیتر ئه". وتار"
ند ساك دوو  ر چه آرد، هه وامی نه ن زۆر ده بعه پاشا ته  له وه

پاش  له. هنا رئه آانم ده وی ئینگلیزه ساڵ بوو، شتكی وا، ئه
،  م الیه ش نوسخه ، ئستا شه نگی گتیی تازه ده  وه ئه
. م ده پشانت ده ڕۆژكی تر  ، ئینشائه ی جوانی تیایه قاله مه
  .آرا تبیق نه  ته للییه حه و قانوونی لوغاتی مه ئه

   مامۆستا؟ وه چ ساك بوو ئه: ن پوور سه میر حه ئه
رچوو،   ده٣١  آه قانوونه]. ١٩٣١ [٣١سای : هبی تۆفیق وه

م واری باو خوندهدا ]١٩٣٣ [٣٣ سای  آرا، من له تبیق نه الآین ته
ی  تۆ، ئه.  حورووفی التینی  زمانی به رهنا، یانی نووسین به ده

بوو،  ت هیچ مانیعی نه بوو، حكوومه مانیع، مانیع هیچ نه
آانی منیان  رفه تا حه  نیھایه مكرد، له آرد ئه رچیم ئه هه
آانی منیان گوم آرد، شكاندیان، چییان ل  رفه ویست، حه ئه نه

  نده چهر  هه نگی گتیی تازه ده آتبی من ما، الآین  آرد؛ نه
مدان،  یانبرد، ئه آان ئه وردهــدای، بردیان، آ تیان نه غبه ڕه

بوم . ك بوو یه یك بوو، نایفرۆشم فییاتی ڕووپیه ڕووپیه
ی برووتا   یونیڤرسته ، آچك له  لره  خۆم نیمه ، ئسته وه آرده
تی، فۆتۆآۆپیی ل  شرافی آوردستان دیویه  ئه تی، آچك له دیویه
  . یه  فۆتۆآۆپی الی من هه بوو، ئستهرگرت وه

  ؟واری باو خوندهئی : ن پوور سه میر حه ئه
  .ئا: هبی تۆفیق وه

  . به: ن پوور سه میر حه ئه
  ئا: هبی تۆفیق وه

   یه ش هه لره: ن پوور سه میر حه ئه
  ؟   آویه له: هبی تۆفیق وه

   ١٥٦.ندن  یوونیڤرسیتی ئاڤ ال له: ن پوور سه میر حه ئه
                                                            

١٥٦ University of London. 
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    .دمۆنسه  هیی ئه وه ئه. ..  ئا:هبی تۆفیق وه
  . به: ن پوور سه میر حه ئه

   . شتی چاآی تیایه وه ئه: هبی تۆفیق وه
  . به: ن پوور سه میر حه ئه

بی گۆڕین  ره  عه  به ستم آردووه ویا ده ئا له: هبی تۆفیق وه
  .ت  شیدده  آوردی، به به

 

  . التین ئیدی ی به بیكهیانی : ن پوور سه میر حه ئه     
  .ئا: هبی تۆفیق وه

  ؟ نزوورت چ بووه مامۆستا بۆ؟ مه: ن پوور سه میر حه ئه
آارم  ڵ جار به ووه ویا ئه له" بزون"ی  لیمه آه: هبی تۆفیق وه

، "بزون"،  "وشه. "  من دروستم آردووه وه ، ئه "نامیلكه"،  هناوه
ا ]١٩٢٥ [٢٥ سای   من له  وه وێ ئیشی زۆرم آردووه نازانم چی؟ له

، یانی آۆلجی  خته و وه  بووم، ئه رییه سكه ی عه  ئامری آوللییه آه
 مدی بابان،  مای حه  ئاڤستایی له وه نگ، آتبكم دۆزییه جه

آرد بمدات ڕۆ  نیوه پاش م هاوینه هاوین بوو، گوتم ئه. ڕجام ل
ئستا . بم ریك ئه  خه م آتبه ڵ ئه گه ، من له ئیشمان نییه

ی  وانه  ئه  تۆ آردبوو آه من ڕجام له" ئوم سزا. " م الیه آه ره فته ده
  ، مومكینه وه  شتكه ره ، بیخه  بچووآانه ره فته و ده رزان، ئه  عه له

  .آان، بچووك، بچووك ره فته ر ده ، آتب نا، هه وه  خواره بیھننه
  ؟  تریده هسه: ئاسیا خانم
آوو  ما، وه آوو سینه یبینن وه ئه  مه ئه: هبی تۆفیق وه

م، سای  م، سای دووه آه ، سای یه یبینن ئوه ما ئه سینه
ری  فته موو سا ده حه] ١٩٢٩ [٢٩تا  م، هه م، سای چواره سیه

   .ره سه  و تاریخی له یه خۆی هه
  ف؟وین هو؟ علی الر: ئاسیا خانم
دفاتر ، ما اعرف وین، ال انت خطیت بقوطیه: هبی تۆفیق وه

  .باالرض چان، علی الرف، علی الگاع
  .الدفاتر الصغار: ئاسیا خانم
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م  من ئاڤستاآه... رهنا، ئا م ده وه ئه... ئا: هبی تۆفیق وه
  .یزانم نسی ئه ره دقیقی ئاڤیستایی، فه  ته ستم آرد به  برد، ده آه

  ؟١٩٢٤رمووت سای  فه: زیز ژیان عه
ماشام آرد آابرای  ته. ..ئا] ١٩٢٥ [٢٥سای : هبی تۆفیق وه

آانی، گوتم  عبیره آانی، ته بوو، هینه دم نه  به نه وه نسز ئه ره فه
و   ئه یه رگرم، چونكی ئستا لره آانی وه داته با موفره
  غا، ئیحتیاجم به  خۆی ناردم بۆ به آه ، آتبه یه ، لره قامووسه
  ه هین، ل رگرت له چووم فۆتۆآۆپیم وه. ی بوو آه قامووسه

و  ، ئه ، تازه  خۆم لره١٥٧".ل ستادیز نته سكووڵ ئاڤ ئۆریه"
و  آكیان ئه ، یه ، دوانیان گرامره ، س جده ئاڤستایه
 ئاخریا داوای   له١٥٨.الم بوو بۆ س مانگ  له  آه یه قامووسه

تۆ : ت ئینگلیزكی دۆستم، عالم گوتی قه فه.  وه ، من دامه وه آرده
تی   خزمه یه مه ئه.  واو آه  ته آه گرامره،  ی؟ فی ده آه چی ئه

واو آرد،  ت ته آه  گرامره آه.  واو آه تۆ، تۆ گرامری خۆت ته
رف  ختی خۆت سه توانی وه ئه.  گرامردا  ئیشت نامن له مه ئه
م  من وه. ساسی آوردی  ئه ی بۆ ئیتیمۆلۆژی، بۆ بیر له بكه

ی  قاله ، مه وه ته ساسی آوردیی دۆزیوه  ئه م آابرایه زانی ئه
  یه وه ئه.  ی قۆڕی نووسیوه وی تۆ دیت، قسه ، ئه نووسیوه

.  وه آردۆته م، هیچم بو نه آه وا ئیش ئه ش له من ئسته. ئیش
] ١٩٣٣ [٣٣ سای  ئنجا له. م آه ی آابرام آرد، دۆسته  قسه به
دیم   له ـا دوو مجه]١٩٢٧ [٢٧ سای  له. ستم پ آرد  ده والوه به
كی گه تر مه ی، هین دارمستهآدار  ١٥٩. یه وره عرووف، عالم

                                                            

١٥٧ School of Oriental and African Studies, University of London. 
١٥٨ Charles Joseph de Harlez, Manuel de la langue de l’Avesta. 

Grammaire, anthologie, lexique. Paris: Maisonneuve. ١٨٨٢. 
ردوشتی و زمان  زایکی دینی زه ک شاره وه) ١٨٩٤- ١٨٤٩(تر  سته یمس دارمه جه ١٥٩
 و  وه کان ناسرابوو، و لکۆینه  کۆنه  ئرانییه بیاتی فارسی و زمانه ده و ئه
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تا  آرد هه ویشم نه ماشای ئه ته.  مامۆستای من تر بوو به مستته
تر  بیعی دارمسته ته.  ممه رده  به تر له ، ئستا دارمسته]١٩٣٣ [٣٣
م  ئه. رگرتبوو م وه"بابان" له  ی آه وه ، ئه  عالمتره و آابرایه له

مۆ بیلذات، ویستم  ئه. ستم بوو رده  به  ئستا له زۆر، موهیمتره
   .، گوتم الزم نییه وه  خواره بیھنمه

و  ، له وه  دۆزینه لیمه  آه ستم آرد به  بوو ده وه ئنجا ئه
   بوو له وه ، ئه]١٩٤٢ [٤٢ سای  یشتینه تا گه  هه وه ڕۆژه
منووسی،   ئه آه. آان  بۆ ئینگلیزه وه عزكم بو آرده دا بهالوژ گه
آانی، من قامووسم دروست  لیمه آه]  له[یشتن  گه ئه ك تنه خه

آان گوتیان  ئینگلیزه. ن، چوون شكاتیان آرد لم  تبگه آرد آه
سای تر آورد بۆ ) ١٥٠(پاش   مردی، له ك آه  مردی، نه تۆ آه
  . آا ل ئه یكه  ئاتوون هه تۆ له

 ١٥٠تا  ، آورد ههی آه حقیر ئه ی، تۆ من ته آه فووه گوتم عه
وێ آورد زووتر  مه ، ئه من؟ گوتم زۆره ر ئه  آورد آه سای آه
ر  آرد، هه مان ئه نین، گاته آه ئهپ. م آه تی ئه  من خزمه بزان آه

   .و قامووس و مامووسانه پاش ئه له
 

تی آردبوو مامۆستا؟  آ شكایه: ن پوور سه میر حه ئه     
  ر چی؟ به له

  یشتن، تازه گه ئه نهی من، ت آه ر زمانه به له: هبی تۆفیق وه
موو  م هه ده  به" بزون"ن، ئستا  گه  آوێ تئه له" بزون. "بوو
"  واژه"ریكن  ئستا خه.  كه موو خه م هه  ده  به "وشه. " یه وه كه خه
  ...ته ه  غه مه هنن، ئه آار ئه به

  . به: ن پوور سه میر حه ئه
                                                                                                           

دا باسی کتبی  هبی لره وه.  یه  هه تانه و بابه ڕ ئه  مه یکی زۆری له بوکراوه
  :  کردووهیکی دیشدا باسی   نووسراوه  له کا و ده" دیراساتی ئرانی"

  

 James Darmesteter, Études iraniennes (t.١: Grammaire historique du 
persan; t. ٢: Mélanges d’histoire et de literature iranienne), Paris: F. 
Vieweg, ١٨٨٣. 
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آانا  ی ئرانیه" واژه" پش  ی من له "وشه ...":هبی تۆفیق وه
  گرتبوو له رنه یان وه" واژه"آان  رچوو، هشتا ئرانیه ده

  ورامی ئه زانی هه ، تۆ ئه"واچه"ی  آه سه ئاوستا، ئه
  ؟ ، وا نییه"م آه  ئه قسه"، یانی "مواچووم"

  . به: ن پوور سه میر حه ئه
وان   ئه "، واچه ی، مواچهواچووم، مواچ مه: "هبی تۆفیق وه

ش "وشه"، الآین  "لیمه آه "  آردیان به ئسته".  واژه " آردیان به
، "ئیشم"آان  نده وه مه هه.  "وشه"،  وجووده  ئاڤستا مه ر له هه

   ئیشم؟ بیستووته
  . به: ن پوور سه میر حه ئه

 ئاوستا   له وه ، ئه یه وه ئه" وشه"ئا، : هبی تۆفیق وه
ئیتر .  وه ته  بو بووه وه  ئه م قبووڵ آرد وه وه من ئه.  هوجوود مه
ریكم،   خه مه ڵ ئه گه  من له وه و ڕۆژه ر له  ڕگای من، هه یه وه ئه

ن  ت، چیی پ ئه آیلی میلله زیر بووم، من دیپووتی، وه من وه
  ن؟ بعووس چیی پ ئه ، مه الی ئوه
  .جلیس ی مه نماینده: زیز ژیان عه

. ناتۆر بووم جلیس بووم، من سه ی مه نماینده: هبی  وهتۆفیق
.   موهیممه مه ئه. ب ، ئیلال آوردی نه هوبو الی هیچ نه قم له من عه
ی   پاره رفم دورست آرد به  برووت، حه چوومه] ١٩٢٦ [٢٦سای 
بی  ره  عه ، به وه م بو آرده آه دوو بابی گرامره. خۆم

، ناتوانم  ر دووم الیه ف ئستا خۆم هه هس ل ئه عه ، مه وه نووسیمه
آیان بۆ تۆ وردو ، هه  زۆر موهیممه وه ئه. م سی بده  آه به

 ١٥٠٠.  وێ ئسته ست ناآه ، ده س، نییه موو آه ، بۆ هه موهیممه
ڕیفی  سه ت لی آیم، موته  عیراق، حكوومه م هنایه نوسخه

تتا   من حه وه پاش ئه له... ئ. ی ل آیم  نوسخه٤٠٠سلمانی 
ی  رفانه م حه  ئه  بنم آه عه طبه عاریف بووم، ویستم مه زیری مه وه

من خۆم . هشت؟ نازانم یئه بووم، آ نه ق نه فه تیا ب، مووه
زیرم  ، من وه ست منه  ده عاریف له ی مه عه طبه زیرم، مه وه
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دا پیاوك هات، گوتی تۆ ]١٩٢٦ [٢٦ سای  الآین له. متوانی نه
آانی،   عه طبه آیلی مه وتی من وه... ی؟ وتم ئا آه ی حرووف ئهداوا

 زۆر  م، بۆت بنم؟ گوتم ئای خوایه ره آانی ئینگلته چاپخانه
ش  آانم بۆ برد، شه رێ، شكه آانم به شكه: گوتی. آور شه ته
ش، ئستا   شه  عیراق له ئستا له. ی عیراقی هنایان عه طبه مه
م وتن پشكهئستا ئنجا .  یه مانیش هه سل ، له بیعی زۆرتره ته
ی "بریفكانی"، خوا عافووی آا،  وه آكی تره  ناوی یه رگرت به وه

  ، الآین بهوتن پشكهی  لله جه د بریفكانی، مه مه ناو بوو، محه
  تكیش له موده. آا بیكا رت من تیا بنووسم، بۆ خۆی چی ئه شه
قی،  شه ڕه  شه  چی؟ له له. رووم گیرا پاشا گه وا ئیشم آرد، له ئه

  فۆن آه له  ته ، به د بریفكانییه مه و محه خوا عافووی آا، ئه
  باڕاند به م ئه نه مه آرد، ئه آرد، نازانم چیی ئه تی ئه ه غه
تی دوآتۆرم آرد، گوتی هیچ  عه نگم نووسا، موڕاجه فۆن، ده له ته

  ی من ده یهخۆشی و نه صادوف ئه ته.  ترسام، هاتم بۆ ئره.  نییه
ن،  پسم بكه  حه ڕۆژ پش شۆڕشی عیراق بوو، داخم آه

مووڵ  سته  ئه بووم، له وێ نه له. پس بكرم  داخم حه آه له دوه جه
 بۆ  وه مه مویست بیبه آی، ئه  آتبی آۆنم ئه و ڕۆژه ئه. بووم
نج بووم، پیر  گه. ك  خه موو دا به آانی خۆم هه آتبه. غا به
  شت ساڵ عومرم بوو، خۆم به وههست نج بووم، شه بووم، گه نه

. آی ئنجا آتبم ئه. بووم مۆ نه آوو ئه زانی، وه بیست ساڵ ئه
س نیت؟  آوو تۆ، گوتی تۆ فن آه  الم وه نجكی آورد هاته گه

كی  گوتی من خه.  و آیتابفرۆشییه ر له ، هه گوتم به
خر بی آوڕم،  بهگوتم .  هاتووم ریكاوه مه  ئه سلمانیم، له

  وره ؟ گوتی سه ؟ گوتم چی بووه تبیستووه چۆنی، چاآی؟ گوتی نه
  ، چییان، آوڕه لیكیان آوشتووه  عیراق، شۆڕش، مه  له بووه
  . خوا گوتی به! ی آه نه

تا  ، هه وا هاتم بۆ ئره  بیستم، ئ له ووه ئ، من له 
، ئستایش  لره  تمه زعییه  وه وه ئه.  مۆ دانیشتووم لره ئه
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مسام  ری ئه فته  ده وه ئه. ڕم گه  ئه ی تازه لیمه شون آه له
رێ پ  فته موو ساك ده هه.  ، هناومه آویه ، نازانم له یه لره
 شتی   له وه مه آه ر پ ئه فته ك ده موو ساك یه ، هه وه مه آه ئه

آم ل  یه هلل جه رگرت، داوای ناوی مه زكم وه دون آاغه.  تازه
م دانابوو، ئاسۆ، "ئاسۆ " یه لله جه و مه من بۆ ئه. ن آه ئه

  .وه  آوردییه ئاسۆش من خستمه
 

  .عنی افق یه: زیز ژیان عه      
ك  یه قاله  مه وه ن، ئه ته قیقه  حه نییه" افق: "هبی تۆفیق وه

،   منیان گوتووه ت به ه  غه  بنووسم ئاخر، به وه  ویستم ئه یه هه
ندی  قشبه شخ پی گوتم، شخ خالید نه... رامی ئو هه

-، تی عنای ئوفوقه و پی گوتم مه ، ئه  ئسته ، مردووه شاعیره
   دیارن، له  ئاسۆوه یانی له آان به یگوت ئاسكه ئه. یاندم گه نه

عریفی  توانی ته یئه ؟ نه ورامان، گوتم ئاسۆ چییه آانی هه شاخه
 دیارن، خرا  وه آه و ڕوونییه تاریك  له". افق"بكا، وتی 

یانی " ئاسۆ"،  نییه" ئاسۆ"تا  قیقه  حه ، له"افق"نووسیم 
  . هینا  ئاسۆ له عاید به ...، تا یانییه ، ڕووناآیی به ڕووناآییه

  .يفجر بالعرب. . فجر: ئاسیا خانم
   ڤدا، له  ئاسۆ هین له عاید به. يفجر ا: هبی تۆفیق وه

  ر خۆی له ، هه  جوانه نه مه آم دی ئه یه قاله سانسكریتییا مه
نج عاشقی هین  آوو آوڕكی گه  وه وه  ئه ، آه رگرتووه یان وه آه دینه

ب   ی، ئه آه.  یه وه  پشه چ، له رئه  ڕۆژ ده ، آه عاشقی ڕۆژه
پش  ست، له ی ببه آه و، پشتنه  خه س له ك هه خرا خه

  آه رگای ئاخوڕه انی، دهآ یوانه  الی حه موو شتكا بچته هه
ب بۆ  یاتك ئه  حه و ڕۆژه ئیتر ئه.  وه ره  ده ، بیانباته وه بكاته
شی "ئاسۆ"ن،  ی پ ئه"ئووشه" هاتنی ئاسۆ،  ت، به رییه شه به

ئنجا من ئستا گوتم .  التینی به" ئۆرۆر"، "ئۆرۆر. "ئ .ن پئه
هن  سك ئه آهر  تی، هه یفی خۆیه و آه ، ئه"دار"نم  ناوی ئه

موو شتكیان  ، هه یناوه س نه  آه م ناوه ئه".  چریكه"ناوی بن هین 
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،  یه" ستره ئه"، نازانم  یه"هیوا"، نازانم  ه"الوژ گه"،  وتووه
 باز   وه هیی بازه"  چریكه"، الآین  یه"ڕۆژی نوێ"،  ه"ڕۆژ"نازانم 

. ن باز  پی ئهیالنی بدولقادر گه تتا عه ، حه سه دده لكی موقه مه
  ، به بوایه ر نه به عته س و مه دده ر شتكی جوان و موقه گه باز ئه

یالنی،  بدولقادر گه ی عه گوت باز، چریكه ئه بدولقادریان نه عه
نووسم ناوی بنن  ، بۆی ئه نووسیوه  جوابم نه ئسته. ی باز چریكه

   .م نییهست به تی، من مه یفی خۆیه وێ آه ر بیه گه ، ئه" چریكه"
 

رز  رمووی شتكت عه فه  ده مامۆستا ئیجازه: زیز ژیان عه     
رمووت زۆر جوان بوو، بۆ منیش و بۆ آاك   فه ی آه وه م، ئه بكه
شتی جوان ڕوون .  ی تدایه میریش، زۆر شتی تازه ئه
 وا  ئسته. رمووت ر بوو، فه سه آی موخته یه ، تاریخچه وه آاته ده

ك  یه: میر زۆر موفید ب، دوو شتن  بۆ آاك ئه ی آه وه  ئه دیاره
بی آوردیی  ده سمی و ئه رمووی زبانی ڕه  تۆ بفه  آه یه وه ئه
   ... دانراوه هجه ر آام له سه ی، له ی، پایه آه وڕۆ، پایه ئه

  .یمانی سله: هبی تۆفیق وه
  .ك  یه وه ئه: زیز ژیان عه

 پت  وه ، ئه وه  بخوننه مه مگوت ئه ئاخر نه: هبی تۆفیق وه
  .یمانی ر سله سه  له ئه

 

   .وه خوننه  ده وه ئه: زیز ژیان عه     
  .یمانی ر سله سه  له  پت ئه مه ئه: هبی تۆفیق وه

  .گرین ده فۆتۆآۆپیی ل هه: زیز ژیان عه
  .سلمانی: هبی تۆفیق وه

 بیبیستین، خۆت   زاری تۆوه جا له: زیز ژیان عه
  .رمووی بفه

م آردن،  وسییه  من ته یمانی، وه ر سله سه له: هبی تۆفیق وه
  .ك بگرن یان یه آه  زمانه ن آه آه  زۆر داوا ئه وانه چونكی ئه
  . به: زیز ژیان عه
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  یه م آردن، س پشنیارم هه وسییه من ته: هبی تۆفیق وه
ش  ، ئوه رآوه  به مه قدیم آرد، گوتم ئه ، س پشنیارم ته لره

  مه ، ئه  تا ئسته ینووسیوه س نه ن بنووسن، آه خۆتان حازر آه
   ... یه ٧٣،  ند ساه چه

  . یه ٧٣: زیز ژیان عه
ی پشنیاركی  لیمه س آه ك آه یه: هبی تۆفیق وه  
 بگۆڕن  مه ، ئه یه مه ، الآین پم گوتن پشنیاری من ئه آردووه نه
  ن به بكه" من"ال  سه ، مه" ده " ن به بكه"  ئه"ال  سه ، مه م ئیشه ئه
 س ١٦٠.فعالی ئینترانسیتیڤا، ئیلال ئاخری  فیعلی، ئه له" ز ئه"

نووسن پشنیار  آرد، بۆ من ئه س هیچی نه ، آه پشنیاره
 بۆچی دانیشتوون، گوتم، ناینرم، پشنیارم  ی ئوه ، ئه بنره
آان   زمانه ی آه وه بۆ ئه. ، ناینرم بۆیان ، نووسیومه زۆره
،   شتكی وامان پ ئه م آابرایه م زانی ئه وهك بگرن، من  یه
 فن وای گوت و فن وای  ، وه آردووه س هیچی نه  آه ئه

ب  ، ئه رگرتنه وه  بۆ پاره وه ، ئه وه  ئه ی قۆڕه گوت، قسه
  .ین پیشانمان با چی بكه

مۆ  ی ئه بییه ده و زمانی ئه آوو تۆ ویستت ئه ئنجا وه
 پم گوتن  وه.  یمانی بینا آراوه ر زمانی سله سه ، له وجووده مه

-  تی یمانییا نییه  زمانی سله  له ر شتكی چاك ببینن وه گه  ئه ئوه
 جی  گرن له  خشتكی هه م بینایه ، ناب ئه یه ر هه گه  ئه ن وه خه

ی و   جی خۆی فێ بده  خشتكی ناب له عبیره و ته خۆی؛ ئه
كی تری تئهی، ناب بخهخشت ، ال  سه  مه وه ئه... تی ر نییه گه

   له وه ئه" ز دێ بچم ئه"،  دا نییه  آوردیی ئمه له" خواهم رفت"
ری گرت  سه... ؟ ئا یناآا، وا نییه ، قه مه ریگرن ئه شیمالی، وه

  مه ، ئه په... آی  ، الآین تۆ بچی آوردییه یه مه یناآا، ئه ، قه مه ئه
  .ن خه ی تری تئه لیمه  و آه ن فیاوهیمانییا ، آوردیی سله په

                                                            

  ).فعل الزم( ڕ په کردار یان فرمانی تنه): intransitive verb (فیعلی ئینترانسیتیڤ ١٦٠
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  . مامۆستا باشه: زیز ژیان عه
  .یبن ی تیا ب، ئه"د"ر  هه: هبی تۆفیق وه

ی  هجه  له وامیلك باعیس بوون آه چ عه: زیز ژیان عه
   زبانی ستانداردی آوردی؟ یدا بكا و ببته  په وسیعه یمانی ته سوله

  .بووه: هبی تۆفیق وه
  ، به وامیلك باعیس بووه  چ عه شهبا: زیز ژیان عه

  نابت؟ ی جه قیده عه
  یه وه وامیل ئه ، عه شم نووسیوه وه ئه... ها ئه: هبی تۆفیق وه

  ، له ییا بووه ك په"ر سۆن مجه"یمانییا   سوله خت له  وه آه
  ]...١٩١٩ [١٩، سای  بووه ییا نه هیچ آوێ په

  ؟ خص باعیس بووه عنی شه یه: زیز ژیان عه
یمانی بوو، زمانی   سله دا له١٩  ر سۆن له مجه: هبی تۆفیق وه
تیی  رچی آوردیی په  زۆر، هه آرد به شجیع ئه آوردیی ته
  .دای ی ئه ، پاره بنووسیایه

  ستی چی بوو مامۆستا؟ به مه: ن پوور سه میر حه ئه
  ...ئا: هبی تۆفیق وه

  ی؟ و آاره هر سۆن چ بوو ل ستی مجه به مه: ن پوور سه میر حه ئه
  .حاآمی سیاسی بوو: هبی تۆفیق وه

   بستن؟ ره یویست په بۆ آوردی ده: ن پوور سه میر حه ئه
من  زانی ئه آرد، خۆشی وایئه زی ل ئه حه: هبی تۆفیق وه

نووسیی . ویست یئه ڵ عیراقا بین، نه گه ویست له یئه وێ، نه له
 بوو، وتن هپشكبوو ناوی  آی هه یه ریده ، جهوتن پشكه  له

آر   دیاربه ، له یه بوو، عامیلكی تر چاپخانه  هه چاپخانه
تی عیراق   حكوومه  نووسیی، آه .بوو؟ نییه  هه چاپخانه

   بۆ ئوه یه ره زگا و به م ده ئه((آولی آرد، نووسیی  شه ته
الم ((: یمانییا قی سله  خه  به وه وراقی بو آرده ، ئه)) نییه
  .))یه، الم باش نی باشه
  .ئی ڕه... ئی ڕه: ن پوور سه میر حه ئه 
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وێ  س، چیت ئه موو آه  هه یدا به ئه: هبی تۆفیق وه
  وه یزانی ئه بیعی ئه وێ؟ ته ، یا له وێ ئیمزا بكه ، یا له بنووسه

ڵ  گه تی عیراق، یانی له ، حكوومه))، الم باش نییه الم باشه((
تۆ ئنجا سوئال .  هموو نووسییان الم باش نیی عیراقا بوون، هه

  .یه مه وامیل ئه عه...  بكه
آی   چاوی مامۆستایه ، مامۆستا ئایا به به: زیز ژیان عه
ی زبانك،  وسیعه  عامیلی ته توان ببته ر ئه فه ك نه نیا یه زانا ته
   له م زبانه  ئه  آه ر باعیس بووه فه ك نه ی یه آه ڕ ئه  باوه وه تۆ به
  گرێ؟  نه ره  په  جگاآانی دیكه گرێ، له ب ره یمانی په سوله

روا   دنیا هه  له مه ، ئه ، به ، به به: هبی تۆفیق وه
  ، تا ئسته شھووره ی مه وه ، سیبه وه ی تۆ بیخونه ئه.  بووه
تی  ی خزمه وانه  ئه ، آه علوومه آانیان مه فن ناوه... فن... فن

یان   سیقه ب آه ، ئه یه قلید هه تهقلید آراون،  ، ته زمانیان آردووه
قلید   من ته مانه  ئه قلید بكرن وه ب ته  ئه ، وه ی، سیقه آه پ ئه
، منیان شت   من شت بووم لره ن آه آه ن، شتی وا خراپ ئه ناآه

نووسن،  ت ئه ه نووسن، وا غه ی وا پیس ئه لیمه ، آه آردووه
  یانی چی؟" زانكۆ"

 

یمانی   زبانی سوله  آه وه ر له  مامۆستا به  باشه:زیز ژیان عه      
   خۆ؟ بوه  آوردی هه  زبانی ستانداردی آوردی، نووسین به ببته

  .، بۆت بنم ئ شیعر پ بووه: هبی تۆفیق وه
  و؟ ر له ند ساڵ به چه: زیز ژیان عه

، شیعری  نایزانم، من هینی آۆنی زۆرم الیه: هبی تۆفیق وه
   .بی نووسراوه ره ه حورووفی ع آوردی به
  ك بووه یه هجه ساسی چ له ر ئه و به ، ئه به: زیز ژیان عه
  زۆرتر؟

ی  هجه  پش له یمانی، له ی سله هجه له: هبی تۆفیق وه
  ؟ ، وا نییه وه بۆم گایته. یمانی گۆرانی بوو سله

  . به: زیز ژیان عه
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مووی  نووب هه ژری زابی بچووك بۆ جه: هبی تۆفیق وه
تی  ن حكوومه رده تی ئه ن، حكوومه رده انی بوو، چونكی ئهگۆر
دخان  حمه ن، خان ئه رده تی ئه حكوومه.  ی آورده وره  گه ره هه
 بوو، هینی  گه غای گرت، مووسی گرت، ئۆردووی هینی له به

و  تی ئه و بوو، قووه تی ئه شیره و بوو، عه  الآین ئه باس، وه شاعه
س   ده موو ئیعتماد به ، هه م ئیشانه یكرد ئه هو ئ ر ئه بوو، هه

دخان،  حمه جا خان ئه... ئا. د خان حمه  بوو، خان ئه وه وه ئه
ن   پی ئه یه ك هه یمانی، جیه  سله ر بچیته گه بیعی، تۆ ئه ته

،  م آرد، خورمام نووسیوه وسییه ، من ته خورماڵ، زۆر جوانه
  غدا، آه  به  له چ بۆ چاپخانه  ئه ، ئسته م آردووه وسییه وێ ته له
، یانی ڕۆژی "آان جان، میھره میھره. "ن دا میھرگان بكه خورماڵ له

ن،  آان بكه ؛ میھره وه  ئه میھر و مانگی میھر، جژنی آۆنی آورده
  آان بچنه ت میھره قه آرێ، فه ك ئه موو الیه  هه ورۆز له چونكی نه

تاریخی تورك .  یه دئاوا هه حمه  ئه و الوه  خورماڵ به خورماڵ، له
دخان  حمه دخان، خان ئه حمه  ئه ، ئه یه نووس، الم هه  ئه مه ئه
  ، آه بوه واو نه ، هشتا ته ، قاتكه سركی دروست آردووه وێ قه له

ر،  نبه  بۆ گوعه می تورك هاتووه عزه زیری ئه و پاشای وه خوسره
 خان   وه خته و وه  ئه بوه هواو ن  ته آه سره یانی بۆ خورماڵ، قه

  وه آان بوو هشتا، پاش ئه ڵ ئرانییه گه دخان مابوو، له حمه ئه
  آان، له  الی تورآه ڵ آرد، چووه گه تیان له آان خیانه ئرانییه

  . فنیان آردووه ده" بی یوونس نه " مووس مرد، له
،  یه ت هه ر سوئالی دیکه گه میر ئه کاک ئه: زیز ژیان عه

  .رموو فه
]  کراون کان باش تۆمار نه قسه[ئ، سوئال؟ : هبی تۆفیق وه

پم ب .  وه مه آه  بوی ئه م جاره ، ئه م نووسیوه مه من ئه... 
؟  ن، وا نییه آه  ئه م منانه بی فری ئه ره  عه الیانه م مه ئه
  ن؟ آه  چ زمان فریان ئه قكان به فه

  . آوردی به: زیز ژیان عه
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ڕ بكا  رفی جه الی حه  مه  آه ، بیستووته باشه: هبی هتۆفیق و
   آوردی؟ به

  .نا: زیز ژیان عه
،  آردووه ، هیچیان نه آردووه هیچی نه: هبی تۆفیق وه
،  آار هناوه یان به آه بییه ره ر عه ، هه آردووه هیچیان نه

حات،  ه موو شتكا موسته پش هه  بوو له وه یان ئه زیفه وه
لحمدولیال  ئه.   آوردی، هیچ نییه ن به  بكه وانه  ئه]و [ زاراوه

  چاوت لیه...  مه ئه...  من وه ئه". د "  به یان آردووه"سطر"
ا يشون شتكی وا ، مانوو بووم له وه یدۆزمه چۆن ئه

  ؟ ش وایه الی ئوه" سطر. "وه یدۆزمه تا ئه ك هه یه لیمه آه
  .د: پوورن سه میر حه ئه

   به یان آردووه"سطر"لحمدولیال  ئه... ئا : یهب تۆفیق وه
"ر سه "  به یان آردووه" تحه فه"پاشا  ، له"د."  

  .ر و ژر و بۆر سه: زیز ژیان عه
  و قسه ئه... ، داآشراوی یه ش هه وه ئه... ئا: هبی تۆفیق وه

  .واو بوو ، ته یه  هه قۆڕانه
   .یه یم ههمن پرسیاركی د مامۆستا ئه: پوورن سه میر حه ئه

  .رموو فه: هبی تۆفیق وه
 نووسیندا  دا لهیمانی ی سوله  شوه له: پوورن سه میر حه ئه

ی  آردنی زمانی شوه یمانی قسه  سوله ، له یه  قسه ی به وه ئه
ن،  له سه مه. ی آه ڵ نووسینه گه  له یه رقی هه یمانی بك فه سوله

   له  آه  چۆنه وه ئه". گن چه"ن  ده" ند چه " ن، به وان ده ئه
  ؟ ی موآریانیه ك شوه ن وه له سه نووسیندا مه

آانی من   پشنیاره  له آكه  یه مه ئه... ئا: هبی تۆفیق وه
". ند چه"ب بین  ین، ئه فێ ده" نگ چه " ب ئمه ، ئه لره
  ".نگ ده"ب بین  ئه” ن ده"ن  له سه ، مه وانه  له آكه  یه مه ئه

مك وایان  تا ئستاش آه الن، هه  چه وه ئه: پوورن سه ر حهمی ئه
   ؟  وایان نووسیوه چۆن بووه.  ر وا نووسیویانه ، هه آردووه
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" نگ ده " ینووسین الآین به ئه: هبی تۆفیق وه
   .ی وایه آه نووسینه.  وه یخونینه ده

 

ن  له سه ؟ مه  چۆن بۆ وایان نووسیوه ئاخه: پوورن سه میر حه      ئه
 نووسین و چاپكردنی  ست آرا به یمانی ده  سوله ختكی له وه

یانکوت  ، ده"ند چه"کوت  یانده وان نه  و شتی وا، خۆ ئه ڕۆزنامه
  تا ئستا؟  هه یان نووسیوه"ند چه "  به  آه چۆنه". نگ چه"

  .، من نازانم نووسراوه" ند چه"ر  هه: هبی تۆفیق وه
  ؟  چۆنه ی پت وایه که ته عیلله: پوورن سه میر حه ئه

  ".نگ چه"  ، ئه"نگ چه " وه یخوننه  ئه که: هبی تۆفیق وه
وێ بزانم  مه لی ده ، وه دروسته: پوورن سه میر حه ئه
کوت   ده یان که"نگ چه" سلمانی   له  چۆنه  چ، که که ته عیلله
عنی  ؟ یه یان نووسیوه"ند چه"تا ئستا  ، چۆن هه وه دیمه  قه له
ك  ، نه ك نووسینی ئی موآریانه ی وه که  واقیعدا نووسینه له
  ؟  وا بووه چۆنه.  یمانی ك ئی سوله وه

 دال قوڕ  الی ئمه له.  للییه حه ی مه هجه له: هبی تۆفیق وه
 زۆر شتی  قاله و مه ئه.  ویشی تیایه تا ئه وه ئه. ریا  سه آرێ به ئه

  ، الی ئوه نییه"  بیه "، الی" بیه. "ن دالی آلۆری پ ئه.  تیایه
گوتم .  آه ر زمانه سه  به  قوڕی آردووه یه م داله ئه".  بده"  ئه

   .ن ئوه ربكه ب ده  ئه ره م جۆآه  ئه نووسیومه. ر  جۆآه ناوم ناوه
تا ئستا   هه من پم وایه خوب، ئه: پوورن سه میر حه ئه

ی الوژ گهن تۆ  له سه مه.  وێ بزانم چۆنه مه ده.  مكیان وا آردووه آه
 چۆن  وه ر ئه هه. یان آردووه وه مك ئه ودا آه  له،ی چاو ل بكه

   ؟  وایان کردووه بووه
 

.  بوه رفیان نه حه.  آردووه خر هیچیان نه نه: هبی تۆفیق وه      
  یبینی، پشانم داوه ویا ئه  له ی من دامنابوو، ئه رفه و حه ئه
.  یه رفی خاصی هه ، حه یه رفی هه  حه.نووسرێ چۆن ئه" نگ چه"

؟  چییه" م با"، "ام با"ال  سه گوتم مه... ن ئستا گوتم فی ده
مووی  ، حه ئا ربا ئه  آرماشان به وه ، ئه"م  ناییه وه". "م باده"
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  مه ، ئه چییه" ناییا"، " نایدا"، "ناییا. " کرماشا یه له"ێ"ر  هه
،  چییه" ناییا"، "ناییا"؟  مه گا، ئه ئهزمان زاخۆیی چۆن ت سته به

 داتی  ئه" نا"،  میره  ضه آه"ێ"،  فیعله" دا"، ئاخر "نایدا"ب
   .یه لیمه ، س آه فییه نه

 

 ، وا نووسیویانه تا ئسته مامۆستا، هه: پوورن سه میر حه       ئه
وێ بزانم  مه من ده ، ئه مكیان نووسیوه ر آه م هه  نا، به میشه هه
   ئاخر؟ ، چۆن بووه  نووسیویانه  آه مه و آه ر ئه هه

ب وای بنووسن، وایان  ، ئه بوه رفیان نه حه: هبی تۆفیق وه
  ".ناییا"  آا ئه  ئه  قسه ، آه"ناییا"  آی تر ئه  وه  وه نووسیوه

 

 ؟"ددان"، نان "دان"ن  ده" ددان"یا : پوورن سه میر حه       ئه
،  به". دان"ن  ، ئه ئائا، به...  ئا:هبی تۆفیق وه      
آان  شیمالییه. هنین آار ئه به" دال " ئمه" ڕێ"رفی  پاش حه له
،  ن، آوشتویانه یه فێ ئه" دال"، "ڕێ"رفی   پاش حه له
وان، آوردی شیمال، آرمانجیی شیمالی   ئه یان آوشتووه"دال"

  .یه ویا هه موو باسی له  هه مه ئه.  فیان داوه
 

  ...دا قاله و مه له: پوورن سه میر حه ئه      
  ]کراون کان باش تۆمار نه دا، قسه لره[
   مامۆستا؟  آوێ بیستووه ت له وانه ، ئهپوورن سه میر حه ئه

  ، ئسته موو شتكی ئوه  سلمانی، هه له: هبی تۆفیق وه
  . زمانی منایم ، له یه  هه  زۆری شتی ئوه الی ئمه
   به: پوورن سه همیر ح ئه

  ...وه  پاش ئه له: هبی تۆفیق وه
  ، وه سوومه  پیر خه چووم به

   وه،  ڕوومه ستكی نا به ده
   وه،  خل بوومه شیله ك ته وه
   وه،  گل بوومه مامه ك شه وه
  آانی آوردی، آوپه هه

   و ڕۆنم بۆ آردی، هلكه
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   وه، سوومه  پیر خه چووم به
  ؟ مه  ئه ت بیستووه، وه ئه
   .بیستووه شم نه وه  ئه ناوه: پوورن سه میر حه ئه

بۆ پوولك، یا نانك، ...   به  آچه وه ئه: هبی تۆفیق وه
   .مانه ناب بمرن ئه.   ئه قیر، بالۆره فه

  . مامۆستا ماوه بی نه غه ال ئه وه: پوورن سه میر حه ئه
زانم،  تی آۆنی آوردی ئه  حیكایه نه مه من ئه: هبی تۆفیق وه

چی .  مبیستووه  نه ، ئه آوردكی سلمانی عومری چل ساه
م  ، ئه ماوه ؟ نه ی من چۆن بیستوومه ی چۆن؟ ئه ی؟ ئه آه ئه
م  آه نگی یه م شۆڕش و جه ، ئه ناو ئمه]  له[ ئینقالبی آرد  ربانه حه

ش شكات "حاجی قادری آۆیی. "هشت م هیچی نه نگی دووه و جه
من . م یتی حاته  به وه ، من دۆزیمه ماوه م نه تی حاتهی  به آا، ئه ئه
ری، خوا  آر ئاغای پشده ختك، بابه مزانی نه ن ئه ساسه ئه

 بۆی ناردم، الآین  وه د ساڵ بوو، ئه عافووی آا، مرد، عومری سه
م،   تبگه  آه  زمانی سلمانی نووسیوه عزكی به ف به سه ل ئه عه مه

  .وت مه آوو خۆی ئه ، من وهوێ زمانی سلمانی من نامه
  . به: پوورن سه میر حه ئه

ی   هلل  آه  له  یانی، آه بیره ت زۆریم له قه فه: هبی تۆفیق وه
ژر چنگی،  لی له  تی عه زره  ئاسمان، حه چ به یا، ئه آابرا ئه

  : ئه
  ن، ب فه ستا به لی هه عه

  !ن ژر چه مشتكی دا له
  وێ نووسیومه  ئاسمانا، له چ به س ئه ئه ی هه آه  له آه
  ستره آان ئه  ڕووسه  آه وه پش ئه ، له وه  ئاسمان سووڕایه چووه

آان   ڕووسه٥٩- ٥٨   تازه خته و وه ئه.  ئاسمانا ن له دروست آه
و  یكا، ئه س ئه موو آه تا هه وه  ئه یان آردبوو، ئسته ستره ئه

ش  آان ئسته ی ڕووسه رهست آوو ئه وان آردیان، گوتم وه  ئه ڕۆژه
   .وه سووڕته ئه
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خلی أجیبلكم أآل علی الموجود، بس بامیه : ئاسیا خانم
ر برنج و   بۆتان بنم، هه یه با خواردن چیمان هه[وتمن أآو 
   ]یه باممان هه

  .، مامۆستا به: پوورن سه میر حه ئه
  ]:م گۆرانی ده به: [هبی تۆفیق وه

  ، یه نجه  له به... 
  ، یه رزه و با به لم لهی مه
   و هات بۆ حای من، وا شه ئه

   اللی من، ی پ مه آه بۆ ده
  !ی من  ناه وت له سره م نه عاله
یان زیندوو  وه  مامۆستا، ئه یه  هه وه ئه: پوورن سه میر حه ئه
   .وه آردۆته

ب بب  ، ئه به... ، ئاخر وه  ئه آۆنه: هبی تۆفیق وه
   چت؟ یه انتر هه جو وه ، له مه ئه

   گۆرانیی وا؟ بیره مامۆستا چیی دیت له: پوورن سه میر حه ئه
رداری  سه"بیر بوو  هین، هینم له... زۆر: هبی تۆفیق وه

ی  آه ، ژنه" هپاره مه"،  "هپاره مه"واسی،   هه یان آه"بۆآان
  : بوو، ئه"  هپاره مه"ناوی 
  و، رشه ی وه خیا سداره وا هه ئه

  و، شه  نیوه ی آرد بیخهخانم تكا
  آا ژان، رگم ده چی جه رشیو ده بۆ سه
  ! سوتان هپاره  مه  تۆیه الیق به

رداری بۆآان،  ژنی سه"  سوتان هپاره مه: "زیز ژیان عه
  رداری بۆآان آوژرا مامۆستا؟ سه

آان، هیچ   تورآه گبابه یانواسی سه  هه:هبی تۆفیق وه
  .بوو، بنامووسیی تی نه باحه قه

  تورآی عوسمانلی؟: زیز ژیان هع
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  وه مووه سته  ئه ی عوسمانلی، له ئه: هبی تۆفیق وه
  . بوو" رآان ئه" ناوی  آابراآه. هاتبوون
  ... رآان، به ئه: ن پوور سه میر حه ئه
  .کوت یان پده  خه رآانه ئه: زیز ژیان عه

  نگ نییه یانی تفه" دیم چك"،   خه رآانه ئه: هبی تۆفیق وه
" دیم چك"، خۆیان ناو نابوو "دیم چك"ن  ی پی ئه آه هبن

  .وه  ئه به. نگ  تفه قۆناغه
،   وتی ئمه  له ی آوشتووه وره پیاوكی گه: زیز ژیان عه 

   مامۆستا؟ شخ بابا، بیستووته
  .زانم یان ئه مه س ئه نازانم، به: هبی تۆفیق وه

   پم، ولی داوه  قه و ماه  له و آچه ئه
  . لم  داخریاوه روازه رآی ده ده
  .  سابغییه وه ئه: زیز ژیان عه

  .ئا: هبی تۆفیق وه
   .هابادییه  مه وه ئه: زیز ژیان عه

  یزانی یانی؟ ئه. ئا: هبی تۆفیق وه
   .بیستوومه: زیز ژیان عه

،   الی ئوه ك هاتۆته رچی گۆرانییه هه: هبی تۆفیق وه
ینی سابغ و  تی به صهیزانی؟ موا  ئه  الی ئمه، ته هاتووه

رآووك و سلمانی  ینی آه تی به آوو مواصه سلمانی، وه
  آر له  چونكی شه ، ڕووسیه تی ڕووسیه دیم تیجاره قه. وابوو

   . هاتووه ڕووسیاوه
   . هاتووه وه ی سابغه  ڕگه له: زیز ژیان عه

ڕڕافی سلمانی،   سه آر، پ بوو له شه... ئا: هبی تۆفیق وه
بووپ .  

  . به: زیز ژیان عه
مسكاو .  وه"فخانه ره شه " آر، چیت، له شه: هبی تۆفیق وه

چین  چی؟ ئه ، بۆ آوێ ئه"مۆسكۆ"، یانی "مسكاو"چوون بۆ  ئه
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آرێ  ئه  هه وه ئه: نا". رشاو وه"چین بۆ  ، ئه"مسكاو"بۆ
  .رشاو ی وه سداره
   وارشۆ مامۆستا؟ چوونه ده: زیز ژیان عه

  . به: هبی تۆفیق وه
   .زی ئوروپا رآه مه: زیز ژیان عه

  .هستان وارشۆ، له: هبی تۆفیق وه
  . هستان، به له: زیز ژیان عه

یان ڕازی  ته شیره و عه ، چۆن ئه به: هبی تۆفیق وه
، ڕووتیان  بیعی آاروانه ت، ته یان داوه ؟ پاره آردووه

و   چ حا ئه بهن، جا   بده  ئاغاآان پاره ب به ، ئه وه نه آه ئه
ی  آه چوون، جووله  ئه آه جووله.  سلمانی یشته گه  ئه شته

  .رشاو چوون بۆ وه سلمانی ئه
  تاریخی ئران خت آه مامۆستا وه: زیز ژیان عه

  ..وه خونیته ئه
  مین، مه حاجی شحه: هبی تۆفیق وه
    و بۆزه، ڕیش دزه
   آریا، آشای وه

   .وزه آیژ حاجی سه
  ؟ وتهبیستو    

  . وه نه: زیز ژیان عه
   .یه  هیی ئوه مه ئه: هبی تۆفیق وه

   . نییه  ئیی مه وه ئه: زیز ژیان عه
  ،مین ده مه مین، حاجی شخ حه مه حای ش حه: هبی تۆفیق وه

  مین، مه حای ش حه
   ڕیش دووفلیچقانه،

  قووڕتت ب،  قوزه به
  . وت گانه  حه شو شه ئه
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  و شه ، ئه] وه نینه  پكه به [ وت گانه ش حه و شه ئه
   ].وه نینه  پكه به[وت گان  ش حه وت، شه ش حه وت،شه حه

  ... وه  هینه آك هاتبوو له  یه وه ئه
  . وه  ئرانه له: زیز ژیان عه

، آوڕكی  وه  سابغه ر له ، هه به: هبی تۆفیق وه
ی بۆ من  مه ر صائیب، خوا عافووی آا، ئه نوه ڕۆشنبیر، ئه

  .نیم منیش آه وت، پئه ئه
  . به: زیز ژیان عه

مین  ئه مه  حاجی شخ حه  گوایه مه ئه: هبی تۆفیق وه
، جنوی پ  نجی خواستووه  آچكی گه  پاره ، به نده مه وه ده
نج  توانم آچكی گه  من ئه ن؟ ئسته آه ی چیی ل ئه ن، ئه ده ئه

 پاشا الی  ی لهبیع زار ملیۆن دینارم ب؟ ته بخوازم، با هه
ال  آا، مه  ژنك ئه ز له ك حه الیه ك، مه الیه ش هینی مه ئمه

  ...ین حافز  پی ئه آور، آور، ئمه
ن حافز، چون حافزی   بۆ پی ئه مه ، ئه به: زیز ژیان عه

  .قورئان بوو
. ین حافز  آور بوو پی ئه گ آه  سه ئمه: هبی تۆفیق وه

   .حافز بووهم  آه گه سه:  ئه
   ڕاستی؟ به: زیز ژیان عه

  ]نن آه دهپ. [ زۆر جوانه...  وه: هبی تۆفیق وه
ك   یه عنا له ئینتقالی مه... میر آاك ئه: زیز ژیان عه

  ...فھوومی آوللیتر ك مه حدوود بۆ یه فھوومی مه مه
.  م حافز بووه آه گه  سه ، ئه چاوت لیه: هبی تۆفیق وه

...  هاتووه وه وقازییه  قه  له وه ئه.  آور بووهیانی ئیتر چاوی 
ن ئاژانی  دا دائیمه سلمانی التی له ، الآین مواصه  نیتانه ئوه

 آورد، یانی،   توجاڕ، بوون به بوه ، هه بوه سابخی هه
  . بابانی كی سلمانی، بوون به  خه بوون به! فوو عه
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  باوآی من له]  ن باش نابیستر ند رسته چه: ... [زیز ژیان عه
 بن، نازانم چ  و آچه  ئه بوه ق نه فه ، مامۆستا مووه سلمانی بووه

  پاشان آه.  بۆ سابغ ت، دوایی هاتووه یانداوه ، نه بووه
ین  وه ، ئه ، دایكی منی هناوه غ و ژنی هناوهب سا ته هاتووه
 لعان خوشكی من ، ئه"ئاسكۆڵ " تی نوی ناوه  بوویه آچی آه

   .نوی ئاسكۆه
   .حلوه: ئاسیا خانم
  ند رسته چه... [ه" زیلةغ"عنی  ئاسكۆڵ یه: هبی تۆفیق وه
  ] باش نابیسترن
مال  یمانی، ام جه  سوله  ئاسكۆڵ له زۆره: ئاسیا خانم

  .اسمھا اسكول، ام جمال وآمال ماآو، امھم اسمھا اسكول
  ؟  الی ئوه یه م آوڵ هه  ده ئامه: هبی تۆفیق وه

م آوڵ یانی  ده.  قوربان یه  هه  سنه م آوڵ له ده: زیز ژیان عه
  .م بچووك ، ده م چكۆه ده

بوو   آچك هه آی ئمه ڕه  گه ئ، له. .. ئ: هبی تۆفیق وه
 آوڕكی دۆستم آچكی دۆستی  م آوڵ بوو، لره  ده ناوی ئامه

م آۆڵ، پم   ده می آۆڵ بوو، ناوم نا ئامه ندی، ده بوو ئیرله هه
  ...مكوڵ، فری آوردیشی آردبوو  ده گوت ئامه ئه

  ... بۆین رمووی ئمه فه  ده مامۆستا ئیجازه: زیز ژیان عه
  ]ن که  باسی رۆیشتن ده ند ڕسته چه... [ به: هبی تۆفیق وه

تت،   خزمه وه من دمه مامۆستا ئه: زیز ژیان عه
ڵ نیم،  مبه  ته من هنده. م که ش دنم و حازری ئه آه نووسراوه

  ...ر آار  سه ومه م بكه  م، ئه آه  ر آار، ئیش ئه  سه ومه ر بكه گه
  زانی؟ ڵ ئه مه  ته بۆ خۆت به: هبی تۆفیق وه

میر  آاك ئه .   تت ئینشائه  خزمه دمه: زیز ژیان عه
" مال فوئاد آه"مامۆستا . مان ڕوا بۆ ئه ، ده یه آی لره یه فته حه
  .وێ بیبین  له نگه ، ڕه یه رمایشتت هه ر فه گه ئه

  .م بیبینم ده ول ده  حه وه: ن پوور سه میر حه ئه
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  . فرانكفۆرته ، له ویه  فرانكفۆرت له له: زیز ژیان عه
  مال فوئاد؟ مال؟ آه آه...  فرانكفۆرت له: ئاسیا خانم
  نازانم: هبی تۆفیق وه

  ]کرێ سک ده ند که  و دیتنی چه ره فه و سه باسی ئه[
" مال فوئاد آه"م  آه ز ده مامۆستا، من حه: یز ژیانز عه

  .ز ببینم به مال نه ببینم، جه
مال  آه. "  بۆ ئره نازانم نایه" ز به مال نه جه: "هبی تۆفیق وه

  .یبینم دێ ئه" فوئاد
  .ببینم" د حمه برایم ئه: "زیز ژیان عه

  .یبینی ئه: هبی تۆفیق وه
وێ  مه ت، من ده قه  فه ك شته ستی من یه به مه: زیز ژیان عه

 تاریخی آورد و زمانی آورد ئیتیالعاتم زۆرتر ب،   له آه
   .م نییه ستی دیكه به مه

  ستی چی؟ به مه: هبی تۆفیق وه
آیان  ، یه آیان سیاسییه ن، ئاخر یه له سه مه: زیز ژیان عه

   .آیان ڕاسته  و یه په آیان چه  و یه آیان شۆڕشییه ، یه ئینقیالبییه
 شۆڕشی  موویان شۆڕشین، هیچیان نییه هه: هبی وهتۆفیق 

 .ب نه
م  ه م شۆڕشی قه  منیش شۆڕشیم، به به: زیز ژیان عه      

  .و آتبم، شۆڕشی شاخ و چیا نیم
  م و آتب باشتر له ه باشتر، باشتر، قه: ئاسیا خانم

  .ر شه تلی به قه
یک  د وشهن چه... [موویان شۆڕشین  هه وانه ئه: هبی تۆفیق وه

  ].نابیسترێ
  .ین فۆتۆآۆپی بكه: ن پوور سه میر حه ئه
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ی  وه رموون جدی ئه  بفه مامۆستا ئیجازه: زیز ژیان عه
بگرین،  رین، فۆتۆآۆپیی ل هه بهآۆڕی زانیاری ] گۆڤاری[

   ١٦١.وه بنینه
  .بم منوون ئه زۆر مه: هبی تۆفیق وه

. بگرین  ل ههنابت فۆتۆآۆپیی ی جه آه قاله مه: زیز ژیان عه
   .وه یخونمه  منیش ده

، زۆر  علووماتی تیایه ، زۆر مه زۆر موهیممه: هبی تۆفیق وه
   .شتی تری تیایه

   . مامۆستا، زۆر جوانه زۆر جوانه: زیز ژیان عه
   .زۆر شتی تیایه: هبی تۆفیق وه

آان،  قۆینلووه ره تاریخی هاتنی قه: زیز ژیان عه
   .وه آاته ڕووناك دهآان، بۆ آوردستان  تورآمانه

  . شتی تری تیایه: هبی تۆفیق وه
  ؟ مامۆستا تووزخورماتوو وایه: زیز ژیان عه

  چی؟: هبی تۆفیق وه
  ؟ تووزخورماتوو؟  چییه وی دیكه دی ئه ئه: زیز ژیان عه

  .ها... نه: هبی تۆفیق وه
  .آیان دوون یه: زیز ژیان عه

   .تازه: هبی تۆفیق وه
  .تووخورما تازه: زیز ژیان عه

  ."ملح" آیان تووزخورماتوو، یانی ؟ یه ئا، چییه: هبی تۆفیق وه
  ...خورماتوو آیان تازه  یه واته آه: زیز ژیان عه

  ؟ یه وێ هه ؟ ئا له وه  ئه بۆ چیته: هبی تۆفیق وه
  . به...  به: زیز ژیان عه

                                                            

گۆڤاری ، "ی سلمانی ی شوه' ئه' قابی  سی پیته ئه"هبی،  هتۆفیق و ١٦١
  .٣٨-٩، ل ١٩٧٣ک،  رگی یه ک، به ی یه ، ژمارهکۆڕی زانیاری کورد
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خورماتوو،  تووزخورماتوو، تازه... ئا: هبی تۆفیق وه
،   شیعه وین، تووزخورماتوو بوون به له خورماتوو عه تازه
   .، آوردیشی تیایه گۆڕن، سووننیشی تیایه ئه

سكی  ئه.. جسری ..سك ئه.. آیش جسری جیه: زیز ژیان عه
  یاسین ئاغا؟
  .آی یاسین ئاغا ه پردی هین، آه... ها: هبی تۆفیق وه

   ...مه  ئه ، جسره به. آی یاسین ئاغا ه آه: زیز ژیان عه
پی . ك ه سكی آه ئستا ئه... ، ئستا به: هبی هتۆفیق و

  .آی آۆن ه  تورآی یانی آه ك، به ه سكی آه ن ئه ئه
  ".لیل قه"، "م آه"سكی یانی  سكی یانی آۆن؟ ئه ئه: زیز ژیان عه

  ؟ ك چییه ه زانی آه ختی خۆی ئه خۆی وه: هبی تۆفیق وه
  .ر بوومك چۆن نازانم، من خۆم سوا ه آه: زیز ژیان عه

،  بووه" ك ه آه"ن  دیمه آان، قه تورآه... ئا: هبی تۆفیق وه
، "ك ه سكی آه ئه"ن   پی ئه ، ئیسته"پرد "  بۆته ئسته

آی  ه آه"سی  ی ئه آه  ناوه وه ، الآین ئه"ك ه سكی آه جسر ئه"
   ".یاسین ئاغایه

  .داسنی ئاغا: زیز ژیان عه
  . داسنی ئاغا وهم گوتو آه من ناوه: هبی تۆفیق وه

  .ب داسنی ب ده: زیز ژیان عه
   .مه  ئه قیقییه حه: هبی تۆفیق وه

  . به: زیز ژیان عه
. ستم  آورد من ناتوانم بوه رموو آوڕه فه: هبی تۆفیق وه
  .و بت  ئنجا ئه  ئره ستم، بمه ناتوانم بوه

ڵ من سوار بی  گه توانی له ی ئه  مامۆستا آه:زیز ژیان عه
ك بۆین بۆ ناوشار؟ب  

ی  و ڕۆژه م به خۆزگه.  و ڕۆژه م به ئای خوزگه: هبی تۆفیق وه
آی خۆش بوو  یه باس جگه ، شخ هه"باس شخ هه"چووین بۆ 

  .یان بی آه آان داره  سلمانی، تورآه له
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  رچنار، چی مامۆستا؟ سه: زیز ژیان عه
،  وه  من ئاوام آردۆته وه ، ئه"رچنار سه"ئا : هبی تۆفیق وه

شخ  " زۆر خۆش بوو، ئاوی تیا نییه" باس شخ هه"الآین 
  ".باس هه

 ٣٣، سای   دا نووسراوهژیانی   ڕۆژنامه له: زیز ژیان عه
ن،   ناده یه م ڕۆژنامه تیی ئه  بۆچی یارمه ، نووسراوه]١٩٣٣[

رجیی ڕۆژكی  ی ناآا خه آه  نانرن؟ خۆ پووه آه پووی ئابوونه
  .رچنار سه

  ئا، چی چی؟: یهب تۆفیق وه
نرن،  ی ئه  بۆ مه ك آه یه پووك، پاره: زیز ژیان عه
   .رچنار نییه ی سه ی ڕۆژك پاره ندازه ی ئه آه پاره

   . بووه وه ق خواردنه ی عاره جگه: ن پوور سه میر حه ئه
ڕیف بووم، آوڕك بوو  سه  من موته آه: هبی تۆفیق وه

ی  آه بوو؛ ئستا آوڕه" قر بوو، ناوی میرزا تۆفی روه ن په ته وه
  ""... زاز فیق قه شه"ی  آه ، آوڕه  ئرانه له

  ب؟ نه" مرد پیره: "زیز ژیان عه
   له ی ئسته آه زاز، آوڕه فیق قه ، شه نه: هبی تۆفیق وه

آیلی   وه مكرد به تا ئه  زۆر نزیكی من بوو، حه مه ئه. ئران بوو
آان  آیلی آورده و وه ، ئه هد بھاتایه لیعه  وه ی آوردی؛ آه خیتابه

پیاوك بوو خۆش بوو، جوان بوو، نر . برد بوو، من ناوم ئه
   بچووآه م گرده  ئه بچۆ بپرسه" میرزا تۆفیق"ئنجا گوتم . بوو
  یفرۆشن، با بیكن به ر ئه گه ؟ ئه ، هیی آیه"رچنار سه"آن  له
ی ، گوتی هی وه چوو پرسیی و هاته.  پارك ین به ریكی، بیكه شه

ن، گوتم   پاوه٢١، یانی   ڕووپیه٣٠٠  یفرۆش به ، ئه پیرژنكه
  ؟ ردوآمان، وا نییه  هیی هه ، چوو آیی، بوو به بچۆ بیكه

  . به: زیز ژیان عه
ریان  ریك بووم، ده ت خه ڵ سیاسه گه من له: هبی تۆفیق وه

نووسن  مگوت ئه نه. بوو غدا، پوولكم نه  به چوومه. آردم
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ی  م پینه آه ره من قۆنه. گرێ رئه گرێ و ز وه رئه ئاتوون وه
م  زار ڕووپیه  هه  خوا ده  الم، گوتی به ڕۆژكیان هاته.  بوو پوه

،  آت ب، هیچی منی تیا نییه گوتم موباره.  رف آردووه تیا سه
  .ن، پوولم نییه ی پ ئه ئانه.  م نییه پاره

  .آی خۆت موباره: زیز ژیان عه
  .]تی دی رچنار و بابه سی سهی با درژه[ 

وێ، دم  آه  ئه  ئوه  چاوم به من آه: هبی تۆفیق وه
 آورد  ز له بینم، حه آورد ئه.   ساه٨٦عومرم .  وه شته گه ئه
   له وتووه آه ست نه هیچ، هیچشم ده. م، بۆ آورد مردووم آه ئه

  گوتی نه: آابرا گوتی. ڕۆم من ئه... ف سه ل ئه عه مه. آورد
  .وتی من سكه  ده یه وه یبینی، ئه  ئه د سای دیكه ۆی، سهناڕ

ك،   آوردستانی ئران خه مامۆستا له: زیز ژیان عه
رن، زۆر  ووه موو مونه مدولیلال هه لحه  ئه آان، ئسته ووره مونه

  .تناسن روا ئه ، هه دیوه سیش تۆی نه گرن، آه نابت ده ئیحترامی جه
  .مساآین: ئاسیا خانم
ی خۆم  م دوو آوڕه د ئه قه وانم به منیش ئه: هبی تۆفیق وه

  .موو آوردێ هه. وێ خۆش ئه
  .نابت بوو  زۆر جگا، باسی جه له: زیز ژیان عه

  ...موو آوردێ هه: هبی تۆفیق وه
ڵ سفارشی  ووه  ئینگلستان، ئه  هاتمه من آه: زیز ژیان عه
 ی، بچۆ الی ئوستاد، آه رامۆشی نه  آردیان، وتیان فه من آه

   .ستی ماچ آه ده
  .منوون زۆر مه. . رم ئافه: هبی تۆفیق وه

  .خودا حافیز: زیز ژیان عه
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 دوو

  الی بسوود قه ته

  

   گ نووسیویه کی به مین زه عالی ئه مه

  

  

   فلسه) ٣٠(نرخی 

  

  

  غدا  به- ریوانی ی مه چاپخانه

١٩٣٥  
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  تا ره سه

  

  کانم بۆ هاووتییه

 ال بوو، کای  ویستکی هاووتیم له زان خۆشه مه وکی ڕه شه
قی و  عزێ ناحه باسی به. کرد  با ئه مان به کۆن و تازه

  ب به  ئه  حانه وعه م نه ئه:  گوتی وه،  پشه ت هاته غدوورییه مه
  له: ین؟ گوتم نگ ناکه  هیچ ده لمنرێ، بۆچی ئمه ت بسه حکوومه

م ئیفرات  ی پویست و ماقووڵ بوو، کرا، به وه ختی خۆیدا ئه وه
تی  حیکمهس دا و ب  ده ی له ره و تکی گه عزک فورسه فریتی به و ته

دا ١٩٣٠ سای  ی له یه ریزه و عه  ئه وه ته به م موناسه به.  وه هشته
  تکیشم به ڕحوومم کردبوو، سووره ئابی مه تمه الله قدیمی جه ته
پی خۆش .  وه  سامی دابوو، بۆم خوندهندووبی تی مه خامه فه

  .دانی لکردمچاپ بوو، و تکای له
ڵ  گه  کوردی و له وا به مویست دی پشکنم، ئه  ڕاستی نه به
   له ، که للییه حه قانوونی لوغاتی مه ق به رحه م ده زه موالحه

قدیمم  ندووب ته تی مه خامه زووی فه ر ئاره  سه ختی خۆیدا له وه
ز  ره غه). الی بسوود قه دوو ته(ناومان نا .  چاپمان دا  لهکردبوو،

تی  کان و خزمه یشتنی هاووتییه نیا تگه شی ته وه  بوکردنه له
  . ئریخه ته

  
   ١٩٣٤ڵ  وه ی کانوونی ئه٢٦غدا  به

  کی مین زه دئه مه محه
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دا ١٩٣٠ی کانوونی سانی ٢٠   له  که یه یه و عریزه کوردیی ئه
  یس کرا؛ لیک فه ڕحوومی مه ئاب مه تمه الله می جهقدی ته

  ئاب، تمه الله جه

 پش چاوی  یھنمه  وا ئه ی که عرووزاته م مه وێ به مه ئه
ماسکی   ته کی موهیم که یه له سئه  مه ق به رحه تتان، ده الله جه
ی يت و پشتیوانيی سیاس وجوودییه  مه  به یه واوی هه ته

ی  له سئه ش مه مه م؛ ئه یان بکه خۆم بهئی   ڕه وه، ته حکوومه
م   ئه بینین که  ئه وه سوفه ئه مای ته  که ؛ به کانی عيراقه کورده

   به  و بووه  گیر و گرفتییه  ڕوو له  وورده  وورده یه له سئه مه
  ته زعییه م وه ئه. کان وامی کورده رده تی به بی هاوار و شيکایه به سه
 دڵ  بی چاندنی تۆوی نیفاق و ئیختیالف له به  سه  بب به یه وانه له

تدا، و زۆر سعووباتی سیاسی و ئیداری  ردوو میلله روونی هه و ده
   که یه وه ی ئه شایسته.  وه  پشه تتان بنته الله تی جه بۆ حکوومه

وامیلی وورد  سباب و عه  ئه ماشا بکرێ، له ت ته مییه هه  ئه به
کی  یه ی چاره وه وڵ بدرێ بۆ دۆزینه  و هه وه ، لک بدرته وه ببرته

. س بچ  ده ت له ی فورسه وه  پش ئه عقوول و موناسيب، له مه
 تا ئستا حکووماتی  ی که داوییه رزی ته  و ته و چاره مما ئه ئه

،  خشیوه به کی نه یه ره مه  هیچ سه ی عيراق کردوویانه، عاقیبه موته
  . بووه نه   و عالمانه فانه ره  بته چونکه

سبابی شیکایات و دشکاوی و   ئه  له وه ر بت و وورد بینه گه ئه
  بینین که ت، ئه  حکوومه ر به رامبه کان به می ئیعتیمادی کورده ده عه
تول  سبه  عو ی که راره و قه سوک کردن به مه  ته  له ته  عیباره مه ئه

ی  لیفه تی عيراق و حه ن حکوومه  الیه  له م دابووی و که ئومه
  وه ه١٩٢٦ ئیعتیباری سای   له بووڵ کرا بوو و که  قو وه مانه وره گه
ت  ری دیقه زه ، نه نه م به ئییدی ئه بۆ ته. تبیقی درابوو  ته ن به به
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را  ئیسول وزه  ڕه که) کۆنفانسی ( یه و خوتبه ر ئه  سه مه که لب ئه جه
دا دابووی، ت ی میللهجلیس  مه دا له٩٢٦ی کانوونی سانيی ٢١/٢٢  له
کی  یه  خوالسه١٩٢٦یلوولی  ی ئه٣  رات له عمه زیری موسته  وه  که وه
)   بکه که قه ماشای مولحه ته (.م کردبوو تول ئومه رزی عوسبه عه
ین،  قی خۆیانیان بده کان حه ب کورده ئه((:  دا ئه مه له
 و سمی ب  خۆیان ب، زمانی خۆیان زمانی ڕه ئموورین له مه

  .))...دا بخوننداریس  مه  زمانی خۆیان له کانیان به مناه

زوو و   ئاره ت بوو له واوی عیباره ته  به سریحاته م ته ئه
لیلیش بۆ   ده ؛ وه لیفه تی حه تتان و هی حکوومه الله باتی جه غه ڕه
ندووبی  تتان و مه الله ف جه ره  ته  له  که یه یه  و دوو خوتبه  ئه مه ئه
 دارول   له وه ه٩٢٦ی  ده ی ئیمزاکردنی موعاهه فله  حه  له وه یهمیسا

   له ریفانه زووه شه سریحات و ئاره م ته ئه. زرابوو ئيعتیماددا دامه
ت و سروور قبووڵ کرا، و  منوونییه  مه  به وه موو کورده ن هه الیه

وتنی  نافعیان و پشکه ت بۆ مه  حکوومه ما که هیچ گومانیان نه
  مه  دوای ئه و له.  یه تی هه اری و ئیجتیماعییان حوسنی نییهئید
 ژر   و له وه  سیدق و ئیخالسه ب به  ئه یشتن که موو تگه هه
ختییاريی  ی خۆشحای و به  نیشانه دا کهت یداخی حکوومه به
ر زۆر  گه یا ئهوه. ن  بکه تی عيراقييه حده ی وه زه ، موحافه ته که مله مه

و  ن له له سه  مه سمییه، سائیقی ڕه نگ وه  هه  له وه وورد بینه
تول   عوسبه ریتانی له راتی به عمه زیری موسته  وه ی که کۆنفرانسه

ی  که فاسیلی خوتبه  ته یان کردبوو که  وای به دا دابووی، کهم ئومه
تی  وایای حکوومه ر قویوود و سجیلالت و نه  سه  له ده نه موسته

واد و وعوودی وای  ندێ مه  هه سائیقانه م وه  ئهبینین عيراق، ئه
 خسووسی   له تی کورد دنیا پکا وه جبووری میلله  مه  به  که تیایه
ل  عه م مه به. خش واویان پ ببه تی ته منییه  ئه وه لیانه قبه موسته

  ی له عدانه م وه کراون، و ئه تبیق نه  هیچیان ته واده م مه ف ئه سه ئه
 ج  ته هنراوه را ڕابورد، هشتا نه  سه ی پنج سای به وه ڵ ئه گه

بی دگیری و  به  سه  بوو به ته زعییه م وه ت ئه بیعه  ته و به
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ی  وه ر لکدانه  سه وقی کردنه کان و سه شیکایاتی کورده
   له  قسه وه  پش ئه له. لی پ ترس و خۆفی خۆیان قبه موسته

م   پکه وه وێ ئیسباتی ئه مه م، ئه  بکه یه له سئه م مه للی ئه رزی حه ته
  وه م ڕووه کرد و له کانی خۆی نه عده تی وه ت ريعایه  حکوومه که

  یان له وه کان و ساردبوونه بی دگیريی کورده به  سه بوو به
ختی   وه ی که دانه و موساعه  ئه یزانین که موو ئه هه. ت حکوومه
 درژایی   به–م  تولئومه به ی عوسه قریری لوجنه  پی ته خۆی به

تی عيراق داوا کرابوو، چوار بوو،   حکوومه  له- ئینتیداب 
حاکم، و زمان  دریس، مه ئموورین، ته ی مه له سئه ش مه مانه ئه

  ین که ماشا بکه  بگرین و ته یه له سئه م چوار مه بوو، ئینجا با ئه
  .ک ئیھتیمامی پ داون یه جه ره ت تا چ ده حکوومه
   یه  و ئیحسائییاته و ژماره دا من ئیسنادم ئه یه شه م موناقه له

تی   حکوومه تی عيراق دابووی به دا حکوومه٩٢٦ سای   له که
، دیسان  ر نییه ده ت به ه  و غه غه  موباله  له  و که لیفه حه
   عائید به سميی تر که سائیق و ئیحسائییاتی ڕه عزێ وه به

  . سای ڕابوردووه
  ئموورینی کورد و ئیشتيراکیان له ی مه له سئه ه م–) ١(
ی ٦، ٥، ٤ی   پی ماده دا، بهت زی حکوومه رکه ی مه ئیداره
جلیسی   مه  له رات که عمه زیری موسته ی وه خوتبه
ی تر،  سمییه سائیقی ڕه  پی وه دا دابووی و بهم تولئومه عوسبه

- ش تی دابه یهزعی  و سای حازردا وه٩٢٦ سای   له بینین که ئه
  : یه وه کوو خواره دا وه ناتیقی کوردییه  مه زائیف له کردنی وه
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  )ئا(
  

   دا١٩٣٠ سای  له  دا١٩٢٥ سای  له
 

    ل جه ئموورینی موسه مه  ل جه ئموورینی موسه مه

یری  غه  کورد  ت زاره وه
  کورد

یری  غه  کورد  ومو هه
  کورد

  موو هه

 

  و مالییه
  داخلییه

   دلییه عه

 کانی ته زاره وه
  تر
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رفی پنج   زه  له دا که واوی نیشانمان ئه  ته  به م ژمارانه ئه
  ل له جه ئمووری موسه ی مه دا ژماره  و داخلییه  مالییه دا لهساڵ

   له مه کسی ئه  عه ، و به کی زیاد کردووهک نھا یه کورد ته
   حاکدا که ، له وه ته می کردووه کانی تر که ته زاره  و وه دلییه عه
موو   هه یری کورد له ئموورینی غه ی مه بینین ژماره ئه
م  ئه.  د زیادی کردووه دی سه  سه ن له قریبه کانی ترا ته ته زاره وه

زیری   وه  که یه یاناته و به یزی ئهواوی موناق  ته  به زیادکردنه
یا  که)-١-ق  مولحه ( می خوتبه ی چواره هد ماد رات له عمه موسته

کوو الی  تی عيراقی وه تی حکوومه ودا نییه  له دابووی، و که
  : نیشان دا بوو وه خواره

ناتیقی   مه یری کورد له ئموورینی غه ی مه وه کردنهم که((
کردنی تی ئیستیخدام کا، و سیاسه وام ئه  ده ه وورد دا وورده کوردیيه

ت و  ککی ساحب لیاقه  یه دا کهک ر جگایه  هه نیا کورد له ته
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 حای   و له  جارییه مهيز نتهوتی م  سووره وێ به ست پکه زوو ده ئاره
  .))..  دایهتبیق ته

تبیقی   ته  له نع کردووه تی مه  وا حکوومه بکه به ئایا چ سه
تی  زعییه دا وهل قبه  موسته  له م ئیشه ر به رامبه  و به عده هم و ئه

  ب؟ چی ئه
  . وه وابی بدرته  جه  الزمه  دوو سوئاله مه ئه

تی تورکا  مانی حکوومه  زه  له یزانین که موو ئه ن هه ه وه ئه
بوو؛ و  دا ههزائیف  وه شکی موهیمیان له ئموورینی کورد به مه
بینی مان موو ئه دا، و ههی عيراق که  س ویالته تی له به  تایه به
وان   له ئموورینی موکییه شکی زۆری زابیتان و مه  به که

 بۆ  ی که ئمووره  مه و قيسمه  ئه ی تیا نییه بوون، و هیچ شوبھه
شکی  ، و به وتاوه فه ، هشتا نه وه ته تی عيراق ماوه حکوومه

  ی بچنه وه ن بۆ ئه وجوودن و ئاماده موهیمیان ئستاش مه
ت ناتوان ب   حکوومه مه ر ئه به ، له وه تییه زائیفی حکوومه وه
 ناو  وێ له تم چنگ ناکه ت و لیاقه غبه  من پیاوی ساحب ڕه که

ت   حکوومه  به  که عاتم دیوه خۆم زۆر جار موڕاجه. کانا کورده
،  رویج کراوهنیا قيسمکی جوزئی ته م ته ، به کراوه
  تی داخلییه زاره تی هی وه به  تایه کان و به ته زاره ی وه ییهدۆس

  م که که  ئه وه تی ئه ساره  جه وه م خسووسه له.  مه  بۆ ئه شاهيده
ی  له سئه ش مه مه ئه: م ک بکه یه له سئه بۆ میسال باسی مه

ی  تی ناحیه  داوای مودیرییه  که قامه قائیممه گی کۆنه فیق به شه
ق  فه وم دا مووه  هه نده مه واو بوو ئه ی تهکرد، دوو سا

م  مسالی ئه  ئه  که  نییه کردنی، هیچ شوبھهعیین  ته بووم به نه
ی  بی موکییه کته ئزوونی مه  مه  که-   خته دبه  به پیاوه

  یان ئیشغاڵ کردووه وره  گه وره ناسیبی گه  زۆر مه-   یه شاهانه
تی عيراق  تی حکوومه رهزا ر کورسيی وه  سه ل جار له و گه

م  ش به تی ناحیه ی مودیرییه زیفه تتا وه م حه دانیشتوون، به
  حواه  ئه وعه م نه  ئه وه که  الیه کان له کورده. درا  نه قیره فه
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ت بۆ   حکوومه بینن که  ئه وه کی تریشه  الیه بینن و له ئه
سھیالت  ند ته یانا چه که نتيقه  مه یری کورد له عیینی غه ته
کوو  ر وه دریج هه  ته دا بۆ زیادکردنیان به وڵ ئه نون، و هه ئه
ی الی )ب(دولى   جه  و له دا نیشان دراوه)ئا(لی  دوه  جه له

 :وێ که ر ئه  بۆمان ده وه خواره

 )ب(

تی  نیسبه
فینی  زه مووه

  ئستا

  تی عاديله نيسبه
 ی  گوره به

  سنفوو

  

  لیوا

تی  نیسبه
دانی  سه

  کان کورده

يرى غه  آورد
  آورد

يرى غه  آورد
  آورد

  
 سلمانى

 رکووک که
 ولر هه

 زاخۆ،(مووس  
  ، مادییهدهۆک، عه

  )، زبار قره عه
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موو   هه کان له  کورده وێ که که رئه دا بۆمان ده له دوه م جه له
ی   نوقته  له وه ت نفووسیانه  نیسبه دا به ی کوردییه يقهنت مه
ت و  داله ی عه  نوقته لحاڵ له غدوور کراون، وه  مه وه زائیفه وه

   که٩٢٣مووزی  ی ته١١رای ڕۆژی  جلیسی وزه راری مه تی قه ريعایه
یری  کانا غه زای کورده  قه  له ت نیازی نییه حکوومه((  ئه
 و ))...عیین بکا ب ته ره ئموورکی عه یچ مهننی ه ئموورینی فه مه
دا ی که می خوتبه ی چواره  ماده  له رات که عمه زیری موسته عدی وه وه

ى کانوونی سانيی ٢١سریحاتی  و ته) ٩٢٦یلوول  ی ئه٣(دابووی 
  .راء ئیسول وزه ی ڕه٩٢٦
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رفی   زه  له ته غدوورییه م مه  ئه ت وا جوان بوو که بۆ حکوومه
بگرێ، و  کان هه ر کورده  سه  له ند سای ڕابوردووه م چه ئه

  ینته مما بگه وعه  نه نتيقانه و مه ئموورینی ئه تی مه نیسبه
ڵ  گه  له دا نیشان دراوه،)ب(لی  دوه  جه کوو له روه  هه ک که یه ڕاده

  ، که کیتانهله ی مه ده علوومی سود مه. ناسيب ب نفووسیان موته
 ر  سه ته ر هاتووه وه رقا ژیانی قيسمی مونه تی شهموو وو  هه له
   جوزئکه یه سیله م وه کردن له ت، و ئیستیفاده ی حکوومه زیفه وه
کا  ت وا ئیقتیزا ئه عی حکوومهيناف م مه  حقووقیان و هه له

ر  گه  ئه وه م ڕیه  و له کردنه م ئیستیفاده  بدا بۆ ئه یارییه
ب و   سووک ئه امی ئیدارهت بکرێ نیز داله تی عه ڕيعایه

فداری  ره  ته بن به  ئه م الوانه  ئه وه شه و ڕووه  له،کا کامول ئه ته
  وه یدانی ئه  مه وه رکی تریشه  سه ت، له موخليسی حکوومه

  .ن شویشات بکه یا تهت وه  شيکایه سانه و که  ئه نامن که
 وێ مه وابی سوئال بنم، ئه  جه ی خیتام به وه پش ئه

ی  له سئه  مه ت له حکوومه: م  پکه الوه کی تریشی عه یه نوقته
ت و موساوات  داله قوامی عيراق عه  ئه ر به رامبه دا بهوزیف ته

  سمییه سائیقی ڕه ماشای وه ر ته گه ن ئه ته قیقه ت ناکا و حه ڕيعایه
رکووک بۆ کورد   لیوای که فین له زه تی مووه بینین نیسبه ین، ئه بکه
ناسيری تر  ب و عه ره دا و بۆ عه%٥/٥٦دا و بۆ تورکومان  %٥/٢٤

 لیوای   که ییهئحسايو ئ  پی ئه لحاڵ به وه.  دایه%١٩  پتر له
تی  ، نیسبه نزیمی کردووه زووی خۆی ته  پی ئاره رکووک به که

  : یه وه کوو خواره دا وه م لیوایه نفووس له

% ٥/٧ب، و  ره عه% ٢٠تورکومان، % ٥/٢١کورد، % ٥١
  ت له  حکوومه وێ که که رئه  بۆمان ده مه له. ن قوامی سائیره ئه
 –م تی ناکه  سیحه  نایزانم و بواش به  که–سباب  عزێ ئه ر به به
کان  تيی تورکومانه  یارمه وه کانه به رهری کورد و عه ره  زه به
ولید  ی کورد ته شکاندن و شوبھه دڵ شوبھهش ب مه ئه. دا ئه
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   به ری واجيبه  سه  له ت که تی حکوومه داله  عه ر به رامبه بهکا،  ئه
  .ناسيری عيراق  عه چاوک بنواڕته

نیا  ک ته ت نه یبینین، حکوومه  ئه وه  خواره کوو له ر وه هه
تیشدا  عاريف و نیابه  مه کوو له دا، بهوزیف ی ته له سئه  مه له

  .کا ئهرک  ندکیش ته کا و هه عزک ئه ی به حیمایه

  نع بکا له ت مه  حکوومه بک نابینم که به  من هیچ سه خوالسه
  .تی کورد غدوورییه  البردنی مه کانی، و له عده هنانی وهج به

کا بۆ  دا چی ئهل قبه  موسته ت له حکوومه: ن سانییه
  ئموورینی کورد؟ یداکردنی مه په

مان پکا  ده اعه موس  که  نییه وانه  له ت و زرووفی ئسته زعییه وه
  ی که و ڕگایه  ئه  دنیامان پکا، چونکه وابک که ی جه وه بۆ دانه
یدانی   مه  که  نییه وه  پش، ئه ته  گرتوویه ت ئسته حکوومه
  زیفه ون و بۆ وه دا پش کهعاريف  عولووم و مه کان بدا تا له کورده

  ی عیلمییه بيعسات سائیته م وه ن، موهیمترینی ئه خۆیان حازر پکه
ین بۆ  گه کان پ ئه ریجه خه  موته  که یه داریسی عالییه و مه
  . وره ناسيبی گه ی مهليشغا بۆ ئ ره  به ره ت و به ائیفی حکوومه ز وه

 الوانی کورد هیچ ساک  م که  ئه وه سوفه ئه مای ته  که به
 وا  دا که و بیعسانه  له گرتووه رنه قیقيی خۆیان وه ی حه حیسسه

تی  زاره سائیقی وه  وه  به مه ینرێ بۆ خاريج، و ئه عاريف ئه مه
  . ته عاريف خۆی موسبه مه

تا سای ڕابوردوو نرراون بۆ   هه ی که و الوانه ی ئه ژماره
،  نیا دوان یا سیانیان کورده  ته مانه ، له١٢٠  گاته خاريج ئه

  کا له یقی ئهتب عارف ته  وا مه ی کههو ئوسوو  پی ئه  به چونکه
  ب له  ئه  داخیلی بيعسه ی که و الوه ب ئه دا، ئه عسهيناردنی ب

ی  نتيقه موو مه  هه له. ئزوون ب واو مه وی ته بکی سانه کته مه
  الوانی کوردیش له.  ها نییه ويی وه بکی سانه کته دا مه کوردیيه
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  ستیفادهغدا و ئی  به زووی هاتنه سباب، زۆر ئاره ندێ ئه ر هه به
بینن   ئهىت حمه  زه  زۆر به ،یان نییه ويی ئره حسیلی سانه  ته له

کردنی   ئیستیفاده نعیان له بی مه به  سه  به  بووه م حاه و ئه
رکی   سه له. خت ی پایته داریسی ئیختیساسییه  و مه بیعسه
 الوانی  ی که ته قه شه ت و مه حمه و زه  ئه بینین که  ئه وه تریشه
   که یه وانه بن، له دا دوچاری ئهوزیف ی ته له سئه  مه د لهکور
وائیری   ده یشتن و فری ئیش بوون له  پگه نعیان پکا له مه

 وابوو  که.  وره ناسيبی گه دا، و خۆحازرکردن بۆ مهتی حکوومه
ئمووری کورد  کا؟ و چۆن مه دا چی ئهل قبه  موسته ت له حکوومه

  ین که ڕ پکه  باوه  که وه ر ئه  سه مانھنته  ئه م حاه کا؟ ئه یا ئه په
  دا له ناتيقی کوردیيه فینی مه زه  مووه ی له ته و نوقسانییه ئه

یری  ئموورینی غه زراندنی مه  دامه ب، به دا حاس ئهل قبه موسته
نگ یا  تی حاڵ دره بیعه  ته  به نگه م ڕه ، و به وه کرته کورد پ ئه

ست کورد   ده ت له زائیفی حکوومه  وه کردن له زوو، ئیستیفاده
  یه، م دوو نوقته ئه. یری کورد  ست غه  ده وته که چ و ئه ر ئه ده
فینی کورد  زه کردنی موهعیین  ته ت له عنی ئیمتیناعی حکوومه یه

یاندنی  دابیری الزمه بۆ پگه  ئیتتیخازی ته می له رخه مته و که
  نجیده تی کوردی ڕه ل، میلله قبه فینی کورد بۆ موسته زه موه

  .ت  حکوومه مانی ئیعتیمادی به بی نه به  سه  به  و بووه کردووه

  که بانه  به و سه  موهیمترینی ئه  له ککه  یه ته م حاه ئه
ت و  م شيکایه ر ئه  سه ته وق کردووه تی کوردی سه میلله
  .  بووه ت لی تووڕه  وا حکوومه  که بوساته شه ته

 بیرا بت   به بژرێ، ئیحتیماله ندێ جار ئه کوو هه ر وه هه
  رقک ناکا له دا هیچ فهوزیف ی ته له سئه  مه ت له  حکوومه که
ناتيقی   مه ئمووری کورد له دا و زۆر مهقوامی عيراق ینی ئه به
بوو  م زۆر ال خۆش ئه مه من ئه. کا دا ئیستیخدام ئه کوردی یره غه
م  ، به تبیق بکرایه ت ته داله و موافيقی عه ڕاستی  ر به گه ئه
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علووماتی  حقیقات و مه  پی ته به-، و  ن وا نییه ته قیقه حه
کی ترا   هیچ لیوایه  له توانم بم که  ئه-ی خۆم خسووسییه

کی   الیه م له ، به ئمووری کوردی تیا نییه دی پنج مه تتا سه حه
. یری کوردن مانی غهئموورینی لیوای سل ى مه%٢٦  وه تره
ی   ئیداره کان له ی کورده ی ئیستیفاده جه ره ر ده  سه وه بینه

  وه شه م ڕووه  له بینین که مان، ئه  و پارله زییه رکه تی مه حکوومه
  .غدوورن دیسان مه

یان   به تانه غدوورییه م مه کی ئه یه  خوالسه وه  الی خواره وه
  :ین که ئه

دا کان ینی مودیری عامه  به وردک لهبوونی ک ن، نه ه وه ئه
  .١٩  گاته یان ئه  ژماره که

کانی  ر دائیره  سه بوونی زابتکی کورد له ن، نه سانییه
کان و نتيقه بۆ ئامیرینی مه. کک  یه له تی دیفاع بجگه زاره وه
  . ر وایه کانیش هه حداته وه

  ل له جه ئموورانی کوردی موسه بوونی مه ن، نه سالیسه
قافی عام، دوان  و کان، و مودیری ئه ته زاره موو وه زی هه رکه مه

  .ب سیان نه

تی  ی حکوومه  ئیداره  کورد له وێ که که ر ئه دا وا ده مه له
 حایان  وه م خسووسه ت و له دراوه قی خۆی نه دا حه زییه رکه مه
  .  خراپتره٩٢٦ سای  له

دا وابیش  نوجلیسی  مه ها حقووقی نیسبییان له ر وه هه
  بینین که م ئه تول ئومه قریری عوسبه  پی ته  به ، چونکه مه که

  دا به لیواکانی شیمال نیا له ر ته تی نفووسی کورد هه نیسبه
% ١٧  ن له کوو ئه ک وه  نه یه% ١٨  وه ت نفووسی عيراقه نیسبه

وعی جمو  مه  ب له١٦کانیش  ی نائیبه ب ژماره  ئه مه ر ئه  به له. 
جلیسی حازری  کانی مه ی نائیبه ر ژماره گه  نائیب، و ئه٨٨
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  ڵ نیوه  گه  له–دی نائیبی کورد  ده بینین عه ین، ئه دقیق بکه ته
 –رات ناوی ناون  عمه زیری موسته کوو وه ر وه کانیش هه کورده

تول  قریری عوسبه  پی ته توانم بم به جاوز ناکا و ئه  ته١١  له
  تتا له کانی تر و حه ومه موو قه  هه  له  کورد کهومی م قه ئومه
حیحی بۆ عيراق  یلی سه بی مووسیش زیاتر مه ره هاليی عه ئه
م  ر به رامبه م پیشان دا، به تول ئومه  عوسبه ر به رامبه به

کی موشفیقتر و  یه له ڕوانی موکافات و موعامه ی چاوه ئیخسه
  بوو که  هیوای ههی ئستا بوو، و له  موعامه عادلتر له
  ی که وه تری بدا له وره کی گه تییه تی عيراق یارمه حکوومه

  :یانی کرد بوو دا بهی که  خوتبه رات له عمه زیری موسته وه
  

  کانی کوردا به کته  مه شری عیلم له  نه-) ٢(

و   زمانی کوردی له شری عیلم به  نه یزانین که موومان ئه هه
ی  به ه و چوار ته ک بوو له ، یه ا دانیشتووهدا کوردی تی نه نتيقا مه
  لیفه تی حه تی عيراق، و حکوومه م و حکوومه تول ئومه سبه عو
 دوای پنج  جا له. کردنیتبیق  ته نیان دابوو به ردووکیان به هه

  ته و دوو حکوومه دا ڕابورد، بزانین ئه عده و وه ر ئه  سه  به ساڵ که
  . ک بووه یه جه ره  چ ده یان به که عده بۆ وهفایان   وه مه ره موحته

کانی لیوای  به کته  مه دریس له  زمانی ته بینین که ئه
شی زۆری   به رکووکا که  لیوای که م له ، به یهدا کوردیسلمانی

یری س هیچ   غه ، به کورده%) ٥١(عنی  ی یه که هالییه ئه
ی  که به کته  مه٢٠ن و رس بخو  کوردی ده  به  که بکی نییه کته مه

رس   تورکی ده موو به وانی تری هه ب، ئه کی نه دوو یهک تری یه
ن،  که  ئه  تورکی قسه  به ی که وانه لحاڵ ئه ، وه وه نه ئه

  .  زیاتر نییه  لیواکه نفووسی% ١٢  نفووسیان له

زی  رکه زاکان و مه  قه بی کورد له کته بوونی مه  نه  نییه شوبھه
ی کوردن،   نیوه یا زیاتر لهی وه که که ی خه  نیوه دا که لیوایهو  ئه



 
RRT

کانیان   یا مناه ی که وه ر ئه  سه کاته وق ئه هاليی کورد سه ئه
ن،  وێ زمانی تورکی قوبووڵ بکه  نایانه ب، چونکه کته  مه نرنه نه
  شایانی ته زعییه  وه وعه م نه بیعی ئه ن، ته دڵ بیانخه  نابه یا بهوه
 موخالفی عیلمی  وه که  الیه قتا له ینی وه  عه و له.  سوفهئه ته
ت  الی حکوومه  موافقی موسه وه کی تریشه  الیه ؛ و له یه ربییه ته

م  کردنی ئهوام  و ده وه ت بۆ مانه دانی حکوومهیدان م مه ، به نییه
ب   نه وه ئویل ناکرێ، ئیال به  هیچ شتک ته  به ریبه  غه ته زعییه وه
 و بۆ  م زمانه شجیعیان بکا بۆ ئه وێ ته یه ت ئه  حکوومه که

 بکا   کورد بدا، و تورکومان ئاماده  له ربه ی تاکوو زه وه بوبوونه
  وعه م نه له. ر کوردا زاڵ ببن  سه  به  ئسته  زیاتر له ی که وه بۆ ئه
ی  هساليحی سیاسیی ت مه  حکوومه م که گه ئه وا ت یه له موعامه

 موشکیالت بۆ  وعه کوو نه قدیر ناکا، به خسووسيی خۆی ته
  ها به ر وه هه. هاتب یا نه  خه  هیچ به کا که خۆی حازر ئه

  هالی لیوا که وزیعی قسمی زۆری ئه ت ته  بابه تی حاڵ له بیعه ته
   پچووکه ومه م قه ت بۆ ئه تی حکوومه یارمه. کا  خۆی عاجز ئه له
ک   وه وه ل شتی تریشه ت گه  بابه کوو له  و به عاريفه ر مه ک هه نه
  . ت و سائیره وزیف و نیابه ته

کانی  به کته شی زۆری مه  به تی زمانی کوردی له ڕيعایه
،  فه سه دا زۆر شایانی ئه لیوای مووس م له ، به ولردا جارییه هه
 چوار س   له کانا که زای کورده ر پنج قه  هه  حای حازرا له له
دریسی کوردی ب،   زمانی ته بک نابینین که کته ، مه شی کورده به

   که ی مووسهنتيقه عاريفی مه زی مودیری مه ش کاغه مه ئیسباتی ئه
عاريفی عامی   بۆ مودیری مه١/٣٥١ی   ژماره٢/١١/٩٣٠ئریخی   ته به

ی نتيقه ه م  له ن که  ئاشکرا پی ل ئه دا بهزه م کاغه  و له نووسیوه
کی تیا نییه کته دا مهمووسکوردی ده  به  که ب  نحاڵ . رس بخو
رات  عمه زیری موسته ی وه ی خوتبه)٩(ی  ماشای ماده ر ته گه  ئه وایه
 ١٣م  له ( بی کوردی تیا باس کراوه کته  مه١٣بینین  ین، ئه بکه
 سای  هفس ل و خۆم بیلنه). دای مووسنتيقه  مه یان له٦  به کته مه
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ڕای  ره ، سه ی مووس دیوه قهينت  مه بی کوردیم له کته  مه١٠دا ١٩٢٧
ی   ماده  له رات که عمه زیری موسته نی وه  به ر به رامبه  به مه ئه
بینین و   خیالفکی تریشی ئه یان کراوه، یدا به که ی خوتبه)١٠(
فی  ره  ته  له یهگرتنی زمانی کوردی واوی هه  ته ش به وه ئه
ئینجا . دا زاکه ر پنج قه کانی هه به کته  مه  له وه عاريفه تی مه زاره وه

   بوو و یاخود به وه  خۆیه عاريف له تی مه زاره نازانم ئایا وه
ر کرد و   ده بانه کته و مه  زمانی کوردی له ت بوو که ئیعازی حکوومه

ی  وه لهری  زه رفی نه  سه یه له م موعامه دا ئهردوو حاڵ  هه له
 هیچ شتک  ، به ته عوای حکوومه  و ده ربییه موخاليفی عیلمی ته

  و ئوسووه ر ئه  سه وه ڕته  بگه ب که  نه وه ئویل ناکرێ، ئیلال ئه ته
  ی که وه کرا و ئه تبیق ئه کانا ته مانی تورکه  زه  له ی که ره ره پ زه
  .کرد تیان ل ئه فس خۆیان دائیما شکایه کانمان بیلنه به ره برا عه

ر  ی مووس هه نتيقه  مه ومی کورد له تی قه غدوورییه مه
ر  هه-کوو  دریساتدا، به  ته  له حوی زمانی کوردی نییه مه
ک   وه وه تی تریشه ل جیھه  گه  له-رکووک کوو لیوای که وه
بعووسانا و  جلیسی مه  مه ومی کورد له مسیلی قه وزیف و ته ته
ی  %٦٦  دا لهزای شیمالییه م پنج قه  له بینین که ن ئه ته قیقه حه
م   له سمهيم ق  نفووسی ئه کانی کورد نین، حاڵ وایه ئمووره مه
جاوز ناکا و  جمووعی سوکان ته ى مه %٣٠  دا له زایانه قه

  ر له ، هه خشراوه کان به  کورده  به وزیف که قی ته تی حه نیسبه
-م  که ی که وانه ی پچووک و لهزائیف  وه  له لییه وه ی ئه% ٣٤
لیلیش بۆ  س پی ڕازی ناب، ده ب که  نه و ناوه کانی ئه سته ده
 و  قامانهم پنج قائیممه قام له چوار قائیممه  که یه وه  ئه مه ئه
فین و  زه  و موه یزانم مودیری ماڵ و موعاونی شورته ک ئه وه
ی  و ژماره. دنیری کور موو غه کانی تر هه وره  گه ئمووره مه

 سیان یا چوار  بوایه تی نفووسیان ئه  نیسبه کانیان به نائیبه
  .ر دوانن چی هه ، که بوایه
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هنانی ج  به ت له  و الدانی حکوومه ته زعییه م وه ئه
زیری  ی چواری خیتابی وه  ماده  له کانی که عده وه

ل ئیسو سریحاتی ڕه  ته دانی به نه و گوێ دایهرات عمه موسته
وق کرد و  کانی سه کورده) ٩٢٦ی کانوونی سانی ٢١(را،  وزه
  مه شک ئه ب ر دگیری و سکاکردن، که  سه کاته وقیان ئه سه

  . ته نافيعی حکوومه تتان و مه الله زووی جه موخاليفی ئاره
  

ناتيقی   مه  زمانی کوردی له  به دلییه کردنی عهش  دابه- ) ٣(
  داکوردی

 کورد و   بدرێ به  ویستراوه  که یه ده وساعهم م  سیه مه ئه
دا رات عمه زیری موسته ی خیتابی وه)٥(ی   ماده ک له ش وه مه ئه
- زای کۆی  لیوای سلمانی و قه دا له١٩٢٦ سای  وێ له که رئه ده

کی ترا   نتيقه  هیچ مه مۆ له تبیق کرا و تا ئه دا تهسنجاق
  . کراوه تبیق نه ته

  رکووک له بینین کوردی لیوای که دا ئه حاڵتی قیقه  حه له
 لیوای  کرن، و له  ئه مه  زمانی تورکی موحاکه کانا به مه حکه مه
 زمانی   به جبوورن که دا مهقین زای خانه ولر و مووس و قه هه
  ته ش بووه م حاه ن، ئه  پکه عه  و موڕافه عه بی موڕاجه ره عه
   به کی زۆر بۆ کورد، چونکه رییه سهردی بی موشکیالت و ده به سه

ی   واسیته ن و شکاتیان به یا که رجومان په ب ته ناعیالجی ئه
  نه ی حقووقیان بده عه ن و مودافه  بکه مه حکه رزی مه  عه وه وه ئه
  وه و رووه  له و بن، که ئهتی  حمه ڕوانی ڕه رجومان و چاوه س ته ده
بن  عیف ئه دا زه رجومه  ته ا له ی بن، چونکه غدوور ئه ل جار مه گه

عی  قی موده خسيی خۆیان حه تی شه عه نفه و یاخود بۆ خاتری مه
 بوو  حزووره م مه ر ئه ن و هه ده یھی تک ئه له عی عه و موده

 داوا پکا تا   که وه ر ئه  سه می هنایه تولئومه سبه جلیسی عه مه
- ت گوێ بیعه  ته ئینجا به.  بکرێ مه  زمانی خۆی موحاکه کورد به
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جبووری شکات و  ومی کوردی مه ، قه قه م حه ت به دانی حکوومه نه
وزیعی   ته م که ت و من بوا ناکه  حکوومه  له ت کردووه فره نه
ت ب بۆ  حمه  زمانی خۆی زه ومی کوردا به ینی قه  به ت له داله عه

  ئیسباتی ته نه  و موعاوه ده م موساعه کوو به ت، به حکوومه
تی   سووره  کورد و به ق به رحه کا ده  ئهتی خۆی حوسنی نییه

  .کا ب ئه ل ستان بۆ خۆی جهئیخزا و  تعی ڕه قه
  

  سمی ب  زمانی کوردی، زمانکی ڕه-) ٤(

وپش  مه ند ساک له  چه گرت که ئهڵ ت وای هه بۆ حکوومه
را   ههنگی شکات و  ده ی که وه  بۆ ئه ج بھنایه کانی خۆی به عده وه
دا خت کانی پایته ریده  جه دا له م ئاخریه م له ، به وه بته رز نه به

عزێ شتی تر   و به ده قسه م مه ی قانوونک بۆ ئه  الئیحه دیم که
 و  یه واقیسی تیا هه عزێ نه  به ی که وه ڵ ئه گه  و له شر کراوه نه

  . منوونییه فع بکرێ باعیسی مه کرێ ڕه ئومد ئه
  

   هتیج نه

ی  ده ودرزی س  زاتم کرد و عه ی که م ئیزاحانه دوای ئه
کردنیش   ڕی چاره زانم که  موناسب ئه لیکیتانم کرد وای به مه
م   که– ئیعتیقادی من   به  که–کردنکی وا  چاره. م رز بکه عه

را   شکات و هه ت له کا و حکوومه ومی کورد وسکوت ئه زۆر قه
،  ت نییه حمه  زه نده وه ش ئه یه م چاره  ئه الم وایه. دا جات ئه نه
کانی  عده هنانی وهج  به  له ته  و عیباره کوو زۆر ئاسانه به

  .وامی  و ده زه  موحافه کردن لهت واوی و دیقه  ته ت به حکوومه

 و  زه  موحافه دان بهت مییه هه عنی ئه ، یه یه م نوقته الی من ئه
   و به تبیقی زۆر موهیمه دوای ته ، له داته م موساعه وامی ئه ده
 ب دانانی   به وه  و ئیختیاراتی خۆمه جروبه ری ته زه نه
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  ، چونکه حاهکردنی مهئمین  ته وه رییه  سه کی دائیمی به یه به موراقه
  ی که وانه عنی ئه ت، یه کانی حکوومه وره  گه  پیاوه مومکینه

  مه فداری ئه ره  ته،ن هک تی عموومی ووت ئه حه سه قدیری مه ته
  وه موومانه  هه م له به. لی پ بھنرێ له دات خه  موساعه بن که نه

 و  یه وه ره  سه  و زۆریان به وره  ئیشی گه م پیاوانه  ئه ، که دیاره
  که. ر شانی خۆیان  سه نه  بخه کردنهم چاوری پیان ناکرێ ئه

  وته که  ئه وه، ره  ده ز و چ له رکه  مه ، چ له  ناسکه م ئیشه وابوو ئه
تی  حه سه  مه کان که کان و پچووکه وره  گه ئمووره س مه ژر ده

  کوو ئسته ر وه هه –  وانه قدیر ناکرێ و ئه عموومی ووتیان پ ته
سوبی  عه ی حیسییات و ته  گوره  به– بینرێ عزێ لیواکانا ئه  به له
ت پیان  بیعه  ته ن و به که هناسير ئ ی عه وميی خۆیان ئیداره قه
  داته و حقووق و موساعه  ئهىد  چاوريی به ئموول ناکرێ که مه
دکی بند و بۆ  قسه  مه  به وه ته ف حکوومه ره  ته  له ن که پکه

  . ناسير دراوه  عه تی به ئیزهاری حوسنی نییه

و   پی ئه  به  الزم بوو، که ئموورانه  مه وعه م نه بۆ ئه
وابی نوتقی   جه  له تتان که الله ی جه ته قیمه  به ته هسیح نه
رموورا   فه١٩٢٦ سای   دارول ئیعتیماد له دا لهندوبی سامی مه

:  بوو مه  ئه  باوکانه ته سیحه و نه ن، ئه ت پکه که ره بوو حه
کی  موو عيراقییه زائیفی هه ممی وه هه ی ئه  جومله ک له یه((

 ژر   له دی عيراقی برای بکا کهشویقی کور  ته  که سادقه
ت و  که مله تی مه عاده مزی سه  ڕه دا کهییاخی عيراق به
ی  زه ، موحافه یه قلییه تی عموومی مادی و عه عاده سه

   و پویست بوو که))...دا تی خۆی پکا و لی ال نه جینسییه
 ڕۆژی  را له ئیسول وزه رحوومی ڕه  مه ی که سریحاته و ته له
 ،بعووسانا دای جلیسی مه  مه  له٩٢٦وونی سانی ی کان٢٢

ر عيراق  گه ئه((یگوت  ڕحووم ئه  مه ت بگرن، چونکه عیبره
موو عونسورکی عيراقی  ب حقووقی هه وێ بژی، ئه یه ئه
 و تکچوونى  قه فره  ته موومان دیمان که  هه ئمین پکا، چونکه ته
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حقووقی    بوو و چونکه وه م ڕووه تی عوسمانی له حکوومه
وتن  که پش سب کرد بوو و له کانی ناو خۆی غه عونسوره

ی  ئموورانه و مه ر ئه  سه ها له ر وه  و هه))...نعی کردبوون  مه
  نه  الزم بوو گوێ بده سند کردووه، یان په وشته  ڕه وعه م نه ئه
تتانا  الله  حوزووری جه  له ندووبی سامی که ی مه یه و خوتبه ئه

  وه تی عيراق ئه زووی حکوومه ب ئاره ئه((: یگوت دابووی و ئه
تی  والدکی سادقی حکوومه ناسيری عيراق، ئه موو عه  هه ب که

ر دین   سه شویقیان بکا تا له  ته  که  الزمه مه عيراق بن و بۆ ئه
  . ))وه بنه تی خۆیان بۆن و لی جوێ نه و جینسییه

 ئیسکۆچی  ی کههند وه ، و له ب نییه ره ختک کورد عه هیچ وه
 ئیجبارکردنی  ب و به ره  عه ویش زیاتر ناب به  ئینگلیز، ئه بووه

ت  بی قه ره تی عه یا عادهبی وه ره کردنی زمانی عهبۆ ئیستیعمال
  وڵ بدرێ که  ناب هه سهخو. کی سادق بۆ عيراق نییه ته  وه نابته

شویقات و   تهموو ب هه کوو ئه واو، به بکی ته ره  عه بکرێ به
و  ر ئه  سه واو و له  کوردکی ته سھیالتکی بۆ بکرێ تا ببته ته
م  دانیان به نه گوێ  چاک بیزانن که  الزم بوو که ئموورانه  مه وعه نه
قائیقی   حه  له  که سریحاته م ته  و الدانیان له ته قیمه  به ته سیحه نه
ک و  بی حسوولی شه به  سه ب به ، ئه رگیراوه  وه ئریخی تازه ته

 ژر  یانخاته یان بۆ عيراق و ئه قیقییه تی حه داقه  سه  له شوبھه
 و  قه فره سائیلی ته  وجوودی مه دان بۆ هنانهوڵ تی هه توهمه

ک  م شه موو له شدا من هه مه ڵ ئه  گه له. تی عيراقی حده تکدانی وه
  مه بی ئه به  سه  که م و ئیعتیقادم وایه که ری ئه  به یه و توهمه

ی س و حیس کاته ره حه وعه م نه ی ئه تیجه کردنی نه قدیرنه ته
م  کان له وره  گه نازانم چۆن پیاوه.  سوب و شعوورکی فاسیده عه ته
 خۆیان   که پۆشن؟ حاڵ وایه  چاو ئه عنایانه مه ب  ئیشه وعه نه
حسیياتی  سیسن به حه ن و موته که ت ئه زعییه قدیری وه ته
ئریخ و  شاهیدم ته. قوامی عيراق موو ئه  هه ر به رامبه  به فکارانهلوت
کا و  ران ئه ر چاومانا گوزه  به  هشتا له ی که و حاديساته ئه
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 و  وه که  الیه مان له عده هنانی وه نهج  به  که یه ڕم هه باوه
ر  ره یری زه ، غه وه کی تره  الیه وام له ده روفاتی ناالیقی به سه ته
  یا به زۆر وه خش و ناتوانین به  ووت نابه ک به یه یچ فائیدهه
  ، ببین به ر چاومانه  به ی خراپی له تیجه  نه زییقی ئیداری که ته

  وه ر ئه  به له.  ره ره و زه ی ئه وه کردنهم که... یا مانع وه
  هو  پشه ت بته  حکوومه بینین که دا ئه وه  له تی عموومییه حه سه مه

دا بکا و لیوای دهۆک  ناتیقی کوردییه  مه کانی له عده تبیقی وه و ته
عدی  دا وه١٩٢١ی مایسی ٦  ندووبی سامی له  مه شکیل بکات؛ که ته

  و له.  وه بو کرابووه )ی شمالیه الویه(   له عده م وه دابوو و ئه
تی  مه و حور زه  بۆ موحافه به ی موراقه تکی خاسه یئه  هه وه دوای ئه

 خۆیان و  زا له تیشکی شاره  موفه ت له  عیباره  که داته و موساعه ئه
ساس و  و ئه کردنی الوان لهنع ب بۆ مه ی هه تی تاممه حییه سه
  ک له دا و یهتی شکیالتی حکوومه وائیر و ته موو ده  هه واعید له قه

بووتی ڕ ر مه کسه تی بدا و یه کانیش یارمه  ئیدارییه تیشه موفه
ت و  ئیسی حکوومه  ڕه ر به رامبه ن به ته ت ب، ماده ئیسی حکوومه ڕه
 لوتف  ت به  حکوومه  که سئوول ب و ئیعتیقادم وایه ی مه که ومه قه

   دته ی که و موشکیالنه ، له ساساته م ئه ر ئه  سه تی له قه و موافه
رفی   سهر  سه کاته وقی ئه ل جاردا سه  گه  له ی که وه ڕی و ئه

ی  ته فره و عاجزی و نه  ئه مه  ئه ب و به جاتی ئه جھوود و نقوود نه
دا وه  پش ئه  دوایی دت و له وجووده فرادی کوردا مه ینی ئه  به له
ری  زه کی تریش نه یه فعه م ده م بده عرووزاته م مه ت به  نيھایه که

و لزوومی دانانی   به ی موڕاقه له سئه ر مه  سه مه که لب ئه ت جه دیقه
  مه  ب ئه  به م که ڕ ناکه  باوه ، چونکه وه ته ف حکوومه ره  ته له
راردانی  کردن و قه قانوون وێ و چونکه کی باش چنگ پکه یه تیجه نه

  کوو له دک حاس ناکا، به قسه تبیقی وعوود مه  ته ت به حکوومه
  وه چته کریشی ئه ف وست و له  ئه ته عالییه م فه تک ئه دوای موده

   که یه راره و قه هنانی ئه نهج شم، به م ترسه لیلی ئه و ده
- عیین  ته ق به رحه دا دای ده٩٢٣مووزی  ی ته١١  را له جلیسی وزه مه
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- ج ی کوردا و به نتيقه  مه یری کورد له ئموورانی غه کردنی مه نه
دا و بۆ ١٩٢٦ی  سا ت له ئیسی حکوومه  ڕه  که مره و ئه هنانی ئه نه
کان   کورده  به  که یه و چوار ماده کردنی ئهتبیق هنان و تهج به
  .داکانی ته زاره موو وه  هه  درابوو، به عده وه

  م که که کی ئیستیرحام ئهله ی عولیای مه ده  سود  له سه خو
   موهیمه له سئه م مه ماشای ئه ت ته مه رحه تف و مه  چاوکی عه به

   له م ئیختیالفاته مر بدرێ تا ئه کردنی زوو ئه  بۆ چارهبکرێ و
حفووز ب و  ی عيراقی مه مه ره ی موحته حده من و وه ناودا نه
 عونسورکی موخلیس و   ج و ببته وه ومی کورد بته دی قه

م  که ئیتر ئیستیرحام ئه. تتان الله رشی جه حارسکی سادق بۆ عه
. رموون فوم بفه عرووزاتم عه ی فکر و مهستي ربه ت سه  بابه  له که

  . تتانه الله مری جه مر ئه ئیتر ئه

  

  ١٩٣٠ل  وه  کانوونی ئه٢٠
  کی مین زه دئه مه محه

  . یهندووبی سامی تی مه خامه تکی بۆ فه سووره
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   یه که ریزه قی عه مولحه
  

  

   له یه ره که و موزه  کوردیی ئه١٢٠  ژماره
  ناتيقی کوردی عيراق له ی مه ق ئیداره رحه ده
   له وه جلیسی نیابی عيراقه ف مه رهته

بع و   و ته مه رجو دا تهی١٩٢٥ئیجتیماعی 
  .وزیع کرا ته

  

   له  که سبه وجلیسی ع راری مه می قه ی سیه ره قه  فه-١
  : خسووس حدوودی تورکیا و عيراق بوو ئه

  یهسی تکی وه وه  ده ی که ته و سیفه ریتانیا، به تی به حکوومه((
یانی  دا به سبه جلیسی عه  حزووری مه ب له ، ئه وه ر عيراقه  سه به
رار دراو بۆ کوردی  ماناتی قه  زه  پکا که دبیر و ئیجرائاته و ته ئه

ی  ف لوجنه ره  ته  له  که ماناته و زه کرێ، ئه ئمین ئه عيراقی پ ته
  .)) دا باسی کراوهی نیھائیرار  ئیستینتاجاتی قه  له وه حقیقه ته

 کوردی عيراق،  ق به رحه حقیق ده ی ته وسییاتی لوجنه  ته- ٢
ب  ئه((:  یه مه ر دابوسو، ئه  سه راری له جلیس قه  مه  که وعه و نه به

و  یانیان کرد؛ ئه کان به  کورده  پکرێ که زووانه و ئاره تی ئه ڕيعایه
ناتیقی  ئموورینی کورد بۆ مه  مهعیینی ، ته  له ته  عیباره زووانه ئاره
  دارسیانا به  مه علیم له شری ته ت و نه داله وزیعی عه ته. کورد

دا  زائیفانه م وه موو ئه  هه زمانی کوردی ب و زمانی کوردی له
  .))سمی ب زمانکی ڕه

ی ١٣   له دا کهی و نوتقه رات له عمه زیری موسته  وه- ٣
ق  رحه دا دای ده جلیسی عوسبه مه حزووری  دا له١٩٢٥یلوولی  ئه
تبیقی  ی ئستا بۆ ته نیزامی ئیداره:  گوتی یه له سئه م مه به
م   موساعید بوو و ئه وسییاتی لوجنه شی زۆری ته به
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  دابیره و ته ر ئه  سه کا له  و ئیستیناد ئه ته قیقه ش حه ئیدیعایه
ناتیقی کورد  ی مه  بۆ ئیداره وه تی عيراقه ف حکوومه ره  ته  له که
  . تبیق کراوه ته

ف  هر  ته  له ئموور که  مه٥٧جمووعی   مه س لهو چل- ٤
ناتیقی کورددا ئیستیخدام   مه  له وه  و داخلییه تی مالییه هرزا وه
  یره ناتیقی غه  مه فی کوردیش له زه  موه٩  کرن، کوردن وه ئه

  یری کورد له فینی غه زه دی مووه ده  عه ره  به ره  و به یه دا هه کوردییه
  ت وایه تی حکوومه سیاسه.  دایه وه بوونهم  که ناتیقی کوردی له مه
  کا و به دا ئیستیخدام نه کوردستان سکی تر له یری کورد که  غه که
  .کا وام ئه  ده ته م سیاسه ر ئه  سه ت له مییه هه ئه

 ١٣دا  ناتیقی کوردییه  مه  له دلییه تی عه زاره  وه- ٥
 و  ی کورده  ده مانه ، له یه هه) ڵ وه حاکم و کاتبی ئه(فی  زه همو
   له مه ری موحاکه حزه کرێ و مه  کوردی ئه  به مه حاکه وم

  عواکه ر ده گه نووسرێ و ئه  کوردی ئه دا به سلمانی و کۆیه
ی  رجومه میز بکرێ، ته ی ئیستیناف و ته مه حکه ی مه واه حه
  ئمووری کوردیش له ش مه شه. کرێ هبت ئ  ڕه ی پوهيب ره عه
  . یه دا هه  کوردییه یره ناتیقی غه مه

قف،  کوو وه وه( باس کرا   که وانه یری ئه وائیری غه  ده- ٦
، سجوون، گومرگ، ڕێ،  شغای عموومییهلغراف، ئهي و ت پۆسته

دا  ناتیقی کوردییه  مه ئمووری له نجاوپنج مه په) ت راعه تاپۆ و زه
  شدا له مه ڵ ئه  گه شتی کوردن و له وهه سی مانه  له  که یه هه
  . یه ئمووری کوردیان هه  مه٧٨شدا یری کوردییه ناتیقی غه مه

  شی خۆی به زیشدا به رکه ی مه  ئیداره  کورد، له- ٧
جلیسی  عزای مه  بیست ئه  له چونکه.  رگرتووه واوی وه ته
 کوردیش  نیوه  م دوانه یری ئه غه(عیان دوانیان کوردن  ئه
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زیری  وه.   کورده١٤ندووب   مه٨٨جمووعی   مه له).  یه هه
  .شغایش کوردنت و ئهزیری مواسه ، و وه١٦٢مالییه
.  یه١٧دا   سه  له وه ته که مله ی نفووسی مه  گوره  کورد، به- ٨
- یش  جه و له. ٢٤دا   سه له) پۆلیس ( ی شورته ی عموومییه  قووه له

ر  فه نده مه ی شه مینی ئیداره خده ، و موسته  کوردهی١٤دا   سه دا له
 و  یش و شورته فرادی جه جمووعی ئه  مه١٦٣.ی کورده٢٣دا   سه له
  . دا بیستی کورده  سه  و له زارکه ر نزیک بیست هه فه نده مه شه

  مانه له.  یه  هه سه دره  مه٢٥دا  ناتیقی کوردییه  مه  له- ٩
م  به. خونن بی ئه ره  کلدانی و عه زمانی  و به پنجی بۆ گاوره

 باقی چوار  له.  یهبدا کوردی کته  مه  شانگزه دریس له زمانی ته
 زمانی  بن، به ره کانی گاور و کورد و عه  قوتابییه دا، کهب کته مه

دی مامۆستای  ده عه.  سته ربه واوی سه  ته دان بهکوردی ئیزاحات
موو کوردن و  شتیان هه  هه له جگه  و ب سه  که٥٢  بانه کته م مه ئه
ی  وه  بۆ دانه مانه زانن و زۆری ئه ش زمانی کوردی ئه شته م هه ئه
دی  ده عه.   زۆر الزمه کرن که بی ئیستیخدام ئه ره رسی عه ده
  . وه م کرانه  بوو تا ئستا، که وپش سیانگزه مه  له مانه ئه

   که یه  هه مامۆستای کوردی تریش٢٢  مانه  له  پجگه- ١٠
   که یه ب و تورکومانیش هه ره زانن و زۆر مامۆستای عه بی ئه ره عه

دا ئیستیخدام   کوردییه یره ناتیقی غه  مه زانن و له کوردی ئه
واوی   ته علیمی ئستا به تی ته  سیاسه بن که  حای ئه مه له. کرن ئه
 ناوێ  گۆڕینی پ ته م سیاسه  و ئه یه ی لوجنه وسییه کوو ته وه
  .کان زیاد بکرێ به کته دی مه ده ر توانرا، عه گه ب، ئه نیا ئه ته

                                                            

   . تورککی خالیسه  که گه بیح به رحوومی سه د مه قسه مه ١٦٢
یلی و  ماڵ، حارسی فه یری حه  غه ر دا به فه نده مه ی شه  ئیداره له ١٦٣
ت  بوو و قه سکیتر نه تی پچووک که نعه ربابی سه عزێ ئه  و به مه ده خه
  .کراون ئموورین حیساب نه ی مه  زومه  له مانه ئه
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 و  وه ته ز کۆ کردووه رکه  سجلالتی مه م له رقامه م ئه  ئه- ١١
  وعانه م نه  ئه چونکه ( ڕاش و کاتبی پچووک نییه  ناویا فه له
  ی که دانه ده م عه  ئه نگه و ڕه) کرێ عیین ئه ی خۆی ته  جگه له
. ئموورینی کورد قیقی مه دی حه ده  عه متر ب له مان کرد کهباس

سبیت کراون،  دا ته زیفه  وه واوی له  ته  به ی که وانه  ئه چونکه
فین  زه شی زۆری موه به.  فینی کورد کراوه زه دی موه ده داخی عه

   مومکینه مه ر ئه  به له. سجیل کراون تی عيراقی ته  جینسییه به
  .یزان ز نه رکه م مه ورد بب، بهناویانا ک له

ی ئیستیعمالی زمانی کوردی،  له سئه ر مه  سه وه  بینه- ١٢
   به دا نه وره ربی گه  پش حه  زمانی کوردی، له یزانین که ئه

 ئیستیعمال  ره  خسووسی بۆ موخابه  به سمی و نه تکی ڕه سووره
  بوو و به  هه رییهفاتی شيع له م مقدارکی زۆر موئه ، به کراوه نه

قيی  ره  زمانی کوردی ته  که یه وه ریتانییه فینی به زه تی موه هیممه
م   پشدا بۆ ئه له.  ره ی نووسین و موخابه  واسیته کرد و بووه
  .کرا بی ئیستیعمال ئه ره فارسی و تورکی، عه خسووسه

دا هشتا بو  لیوای مووس  زمانی کوردی له نووسین به
بی ئیستیعمال  ره و تورکی و عه  باتی ئه  و له وه ته بووه نه
،  وه ته ولردا بو بووه  لیوای هه  له  وورده م وورده به. کرێ ئه
ینی  ی به ره ن بۆ موخابه سمه  دواییدا ڕه  له  که یه وه ر ئه  به له
  ند ساکه م سلمانی چه به. بووڵ کرا ت قو وائیری حکوومه ده
  سمییه  ئومووری ڕه ، له یه  زمانی کوردی هه کی به یه ریده  جه که

  . یه ره ی موخابه  زمانی کوردی واسیته و خسووسییه
سی پکردبوو،  تی ئیحتیالل ده  حکوومه ی که و ئیشه ئه

واو   ئیخالسکی ته  به وه ت عيراقه ف حکوومه ره  ته  له ئستاکه
ر   ده ریده ی دوو جه زمانی کورد غدا دا به  به له. کرێ ئیتمام ئه

تی ئیستیعمالی  ک بۆ دانی حوڕییه ش، نه چ و ئستاکه ئه
ی  وه شویقاتی ئیستیعمالی، ئه کوو بۆ ته زمانی کوردی، به

  .کرێ  دسۆزی ئه پویست ب به
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  وه ت له الله  ده علووماته م مه  ئه  که  نییه  هیچ شوبھه- ١٣
ی حدوود   لوجنه ی که ته و سیاسه ینی ئه  به  له کا که ئه
تی   حکوومه ی که ته و سیاسه عقیبی کرد بوو و ئه ی ته وسییه ته

  . رقک نییه ڕوا، هیچ فه ری ئه  سه عيراق له
تی عيراق  ، حکوومه  که مه ی ئه وره  گه ره لیلی هه  ده- ١٤

تالیبی کورد   مه ق به رحه تی خۆی ده سئوولییه قدیری مه ته
ر   سه کردنی لهوام ر ئاشکرای بۆ دهکی زۆ یه  و نیشانه کردووه
وع  موو نه یلی دانی هه تی حوڕڕی ئستای و بۆ مه سیاسه
تالیبیان  حقیقی مه قی ئادابی کوردی و ته رهک بۆ ته یه واسیته

ی   جومله  له ، که یه ته م عیباره دا، ئهتی عيراق وه  داخی ده له
 ١٩٢٦وونی سانی ی کان٢١  دا کهرای عيراق ئیسول وزه نوتقی ڕه

  : دا گوتی، ئهجلیسی نوواب  حزووری مه له
ناسيری عيراق  موو عه ر حقووقی هه گه ئه. کانم وره گه((

ب حقووقی کورد  ئه... ت بژی که مله  مه درێ، مومکین نییه نه
ب زمانیان،   خۆیان ب و ئه ئمووریان له ب مه بدرێ و ئه
  دا بهب کته  مه والدیان له ب ئه سمی ب بۆیان، ئه زمانکی ڕه

رمان   سه واوی له  ته و به)  په چه(رس بخونن  زمانی خۆیان ده
ناسير،  موو عه  هه ق به رحه مان ده له  موعامه  که الزمه

ت ب  داله ت و عه قانییه  حه  موسمان، به یره موسومان و یا غه
  ..))ین و حقووقیان بده

م  حسینی ئه موو ته وابی عيراق هه نو  که مه  دوای ئه  له-١٥
  :کان نررا ته زاره موو وه  بۆ هه نشووره م مه یان کرد؛ ئه ته سیاسه
ران  ئیسولوزه عالیتان واقيفی خیتابی ڕه  مه  که  نییه شوبھه((
   و له وه ته دا خوندوویهجلیسی نوواب  حزووری مه  له که
و   باسی ئه هم نوتق ئه. شر کرا رائیددا ڕۆژی دوایی نه جه

  ناتیقی کوردییه ی مه ت بۆ ئیداره  حکوومه کا که  ئه ته سیاسه
 کورد ب و  ئمووریان له ب مه ، ئه  و ئه بووی کردووه قو

زرا  ئیسولوه  ڕه مه ر ئه  سه جا له. یان کوردی بسمی زمانی ڕه
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و وا عیيکی ته  سه م که عالیتان پکه  مه جا له  ڕ مری پ کردم که ئه
موو   هه وامی له  و ده ته م سیاسه تبیقی ئه ن بۆ ته بکه
  .))دا یه نتيقه و مه ساتی ئه سه موئه
 دوو  تی عيراق، له تی حکوومه لیلی تریش بۆ نییه  ده- ١٦

تی  به  موناسه دا به'دارول ئیعتیماد  '  نوتقی موقابیل آه گوترا له
تی  خامه  و فه وجووده ، مه ی تازه ده ئیحتیفالی ئیمزای موعاهه

دا بۆ نییاتی تی  ئیشاره لسامی له ی ئهد مه کیلی موعته وه
  :تی عيراق گوتی حکوومه
موو   هه تی عيراق وا ب؛ که زووی حکوومه ب ئاره ئه

تی عيراق بن و بۆ  والدکی سادقی حکوومه ناسيری عيراق ئه عه
تی  هر دین و جینسیی  سه شویقیان بکا تا له  ته  که  الزمه مه ئه

 و  ب نییه رهکورد عه.  وه ک لی جوێ بنه خۆیان بۆن و نه
 و  ب نییه ره ویش زیاتر عه  ئسکۆچی ئینگلیزه، ئه ی که نده وه له
یا عاداتی بی وه ره ئیجبارکردنی بۆ ئیستیعمالی زمانی عه به
 ناب  سه خو. کی سادق بۆ عيراق نییه ته  وه ت نابته ب قه رهعه
موو  ب هه کوو ئه ح، به بکی قو ره عه  بکرێ به  کهوڵ بدرێ هه
واو و   کوردکی ته  ببته شویقاتکی بۆ بکرێ که سھیالت و ته ته
  قی، به ره بۆ ته  زۆر پویسته ت، که وه تی ده حده وه
  لیفه ناسيری موخته ناوبردنی عاداتی خسووسيی ئستای عه له
ری پک   سه وامیان له یقی دهشو  ته کوو به ت حاس ناب؛ به قه

زووی   ئاره  به ناسيرێ بدرێ که موو عه  هه یدان به ب مه دێ و ئه
و   ئه مه قی بۆ خۆی ئینتیخاب پکا و ئه ره کی ته یه  گه خۆی ڕ
 بۆ  مه  و ئه ری ڕۆیشتووه  سه تتان له  حکوومه  که یه ته سیاسه

راق بۆ دخوولی تی عي هلییه  ئه م به تول ئومه سبه ئیقناعی عه
  . یه  فائیده موو شتک زیاتر به  هه جلیس له مه

   له یه له سئه م مه ق به رحه ڵ ده یسه لیک فه تی مه الله جه
  :دا وتیوابی ی جه خوتبه
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  قهيکی ساد موو عيراقییه زائیفی هه ممی وه هه ی ئه  جومله له((
داخی ی  ژر به ، له شویقی کوردی عيراقی برای پکا که  ته که

تی عموومی  عاده ت و سه که مله تی مه عاده مزی سه  ڕه دا کهعيراق
تی خۆی پکا و لی  ی جینسییه زه ، موحافه یه قلییه  و عه مادییه
عزايکی باش بۆ   ئه  ئیتیحاد و ئیشراکیان ببنه دا و به ال نه

ر   هه  که م نییه ک، شوبھه ره نی موشته ته ی وه وه ئاواکردنه
  ق به رحه کا ده ی من ئه م فکره ق ئیشتراکی ئهيکی ساد عيراقییه

  )).ت که مله ی مه وجووده ناسيری مه موو عه هه

  ١٩٢٦ ىشوباتى ٢٤ ،ن نده له
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دا ١٩٣١ی مایسی ٢٠   له  که یه زه و کاغه کورديی ئه

 قانوونی لوغاتی  ق به رحه م ده زه ڵ موالحه  گه له
  ی کراندووبی سام قدیمی مه للی ته حهمه

  

  م ره دی ساميی موحته مه تی موعته خامه بۆ فه

  الم، دوای سه له

تتان  خامه زووی فه ر ئاره  سه  له  موالقاتی دواییمدا که له
م   له للی که حه قانوونی لوغاتی مه ق به رحه واقيع بوو، ده

 کورت و  رموو، منیش به دا قوبووڵ کرا، پرسیارتان فه ینه به
   که وه ی ئه ندشه  ئه م له به. رز کردن م عهری شتک سه موخته

ر   سه مه م بخه که  موناسبم زانی فکره یاندن، به گه باش تمنه
تی پ  ممییه هه  ئه  که یه م و ئومدم هه قدیمتانی پکه ز و ته کاغه
  .م که قدیم ئه م ته  ئیحتراماتی فائیقه وه ته به م موناسه ن، به ده ئه

  

  موخلیستان               ١٩٣١ ىی مایس٢٠
  کی مین زه دئه مه محه                                  
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ی قانوونی لوغاتی  الئیحه(  ق به رحه زاتم ده موالحه
  )للی حه مه

تی عيراقی   حکوومه  که به به و سه یزانین ئه ک ئه ر وه  هه- ١
راری  قه   بوو که وه  ئه یه، م الئیحه ر دانانی ئه  سه وق کرده سه

و  ج بن، ئه  به٩٢٥ی  وه ی کانوونی ئه١٦م  تول ئومه عوسبه
ختی خۆیا   وه ریتانیا و عيراق له تی به  وا حکوومه  که راره قه

ز  ر کاغه  سه ر له تا ئستا هه ستۆی خۆیان و هه  ئه گرتبوویانه
  . وه ته ماوه

  بوایه ه ئ  ئیھمال کراوه راره و قه  پی ئه یزانین به موو ئه هه
حاکم و  ب و مه کته  مه  و له ئموورانی کوردستان کورد بوونایه مه

  . سمی کوردی بووایه دا زمانی ڕهت کانی حکوومه دائیره
،  ی تیایه ده  س موساعه یه م الئیحه وێ ئه که رئه وا ده

عنی  مینیان یه که یه.  کانه به کته حاکيم و مه ش زمان، مه مانه ئه
 ب   و به موویان موهیمتره  هه  له ئموورین که ی مه له سئه مه
واوی   ته  به ج بھنرێ، که کانی تر به رته  شه  مومکین نییه وه ئه

  . وازی ل هنراوه
 فکری خۆم  وه یه م الئیحه  خسووس ئه ی له وه پش ئه

  م و له ده  کیس نه  له ته م فورسه وێ ئه مه م، ئه یان که به
ئی   کورتی ڕه خت به  نه وه ئموورینه  مهی له سئه ت مه بابه

  :م یان بکه خۆم به
سميی بو  یانکی ڕه ت به وپش حکوومه مه ند مانگ له چه
  کانا، له زای کورده  قه زیفی له و رتی ته دا شه یانه م به ؛ له وه کرده

م   ئه  که  نییه هیچ شوبھه. زانین زمان تی، کرد به جیاتی کوردایه
را  جلیسی وزه  مه  بوو که ئه بده و مه کسی ئه واوی عه  ته به  یانه به
راری  کسی قه دا داینابوو و دیسان عه ٩٢٣مووزی ی ته١١  له

را  ئیسول وزه سریحاتی ڕه م و ته تول ئومه ی عوسبه٩٢٣سای 
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-  پارله ر به رامبه دا به٩٢٦ی کانوونی سانی ٢٢ و ٢١   له بوو که
را قوبووی  جلیسی وزه دا مه راره هم ق له. مانی عيراق دابووی

عیین  ب ته ره ئموورانی عه دا هیچ مه کوردستان  له کردبوو که
م و  تول ئومه به جلیسی عوسه راری مه  پی قه ناکرێ، به

   به جبووره ت مه را، حکوومه ئیسول وزه سریحاتی ڕه ته
م  م ئه  کوردستانا، به ئموورانی کورد له قدیرکردنی مه ته
فی ي موخال دا که مه ڵ ئه  گه  له ته راری دوایی حکوومه هق
. کا بدیل ئه یا تهی تریش یا ئیبتال وه که راره  س قه ستووره، ده
  ی له مه  و ئه یه تی هه کوو حوسنی نییه دا بهش مه ڵ ئه گه له

 دگیرن  مه واری له موو کورده م هه به.   کردووه دوای ئیستیشاره
  : یه مانه شی ئه که سبابه ئه.  زۆر ترساون یانه م به  له ڕاستی و به
و  م داوتی و ئه تول ئومه  عوبه ی که رارانه و قه ڕای ئه ره سه) ئا(
ن  م پکه زه و کاغه ماشای ئه ته(،  یه  ئستا هه ی که سمیيانه  ڕه راره قه
یکم ل تی مه الله قدیمی جه دا ته٩٣٠ی  وه ی کانوونی ئه٢٠ ڕۆژی   له که

تی عيراق  حکوومه) ندووبی سامی  مه  به کم داوه یه  و نوسخه کردووه
تی حقووقی   ڕيعایه  تا ئسته وه ئموورینه  خسووسی مه له

تی  ودواش ڕيعایه مه  له  و هیچ ئومد ناکرێ که کردووه کانی نه کورده
  یانه م به  ئه ی که وه  پکرێ، بیلخسووس پاش ئه م حقووقه ئه
  ت به تی ئستای حکوومه  سیاسه نگه م ڕه  و به وه  ناوه هاته  سمییه ڕه

  .کان  و ترس بۆ کورده ندشه بی ئه به  سه ئاشکرا بووه
  ر به رامبه کان به  کورده یره  غه ئمووره ميی مه رخه مته که) ب(

 و  و حیسییاته دانیان بۆ مراندنی ئهوڵ ومی و هه حیسییاتی قه
 بوا  م شونه ر ئه  سه ت له تا حکوومهستی و  ربه هشتنی سه نه
  .ق ب فه م مووه ت بوا ناکه قه

  کوو له  دراب و به وه  دکی پاکه  به یانه م به ب ئه ئه
   ب و له که ومه ر دوو قه کخستنی دی هه د یه قسه  مه وه رکه سه
کی واسيعتر ب بۆ  یه ئمینی دائیره  ته وه رکی تریشه سه
  .وردوزیفی ک ته
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ئمین پکرێ،   ته شنه م چه ڵ به وه ی ئه  نوقته م که بوا ناکه
ت   بۆ حکوومه  که وه دابیری تره عزێ ته ی به  واسیته کوو به به

  .ر بگرێ  سه دائیما مومکینه
 و  یهری زه لی زیاتر نه مه  عه مینیان له  دووه وه

  ی که هی و ڕگه  ئه لک ناب، چونکه  که ف هیچ به سه لئه عه مه
یداکردنی   پش مانعی په ته ت گرتوویه  حکوومه ند ساه م چه ئه
ت  دانی حکوومه نهت مییه هه ئه.  بۆ ئیستیقبال ئموورینی کورده مه
بیان و  کته کردنی مه عاريفیان و ئیکمال و زیادنه  مه به
 موشکیالت   وه وه ره  بۆ ده ناردنیان بۆ بيعساتی عیلمییه نه

یا بک وه کته  مه ی که جه ره  ده وزیفی کورد به نواندن بۆ ته
لیم  ی موعه وه ت بۆ دۆزینه ، حکوومه وه کرته  ئه سنفکی تازه

یری کورد  ئموورینی غه لیم و مه ل جار موعه من و گه دائه
   له یزانین که موو ئه لحاڵ هه وه. کان  پچووکه زیفه نرێ بۆ وه ئه
 ووتی  تی له  تايبه دا و به تی عوسمانییه موو حکوومه هه

کی کوردستانی   خه بوون که ئموورینی کورد هه دا زۆر مهعيراق
ومی   قه ک که یه جه ره  ده ته یشتووه  گه م حاه عيراق بوون، ئه
  ڕ پکا له  باوه  که وه ر ئه  سه ته  و هناویه کوردی ترساندووه

   له ستیفادهی ئی وه  جیاتی ئه دا و لهکی نزیکلئیستیقبا
ی  که ی ووته زیفه ن، وه  بکه بییه ره ناتيقی عه زائیفی مه وه

  .چ  کیس ئه خۆیشیان له
م   ئه  و الم وایه م فکره  ڕاستيی ئه م به  بوا پکه  نیم که وانه له
-  بھنرێ و بۆ پ مه  واز له ب ئسته  ئه  و الم وایه ج نییه  به فکره
ب   ئه رچی پویسته وپاش هه مه ورد بۆ لهئموورینی ک یاندنی مه گه

  . دڵ بکرێ  زوو به زوو به
ی  له سئه  مه ق به رحه  ده عاته م موتاله  پاش ئه  له- ٢
  م پرسیاره وزووع و ئه ر مه  سه وه ڕمه وێ بگه مه  ئه،ئموورین مه
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تول  جلیسی عوسبه کوو مه وهر   هه یه م الئیحه ئایا ئه: م پکه
ر  گه و ئه... ؟ کانی عيراقه موو کورده وی بۆ هه ویستبو١٦٤م ئومه
قین و  کوو خانه زاکانی تر ناکا وه ، بۆچی باسی قه وایه
  ؟الخ... لی نده مه

  

  :قین زای خانه  قه–ئا 
هاليی   ئه ، که وه س ئیعترازکی ب له م که بوا ناکه

  موو کوردن و له هه) توو ۆرهق(و ) هۆرین و شخان(ی  ناحییه
  که که  پوی و ده لیاوا، باوه شی عه زدا به رکه ی مه ناحییه

   و قوه ره هرز، حاجی قه قین، که ی خانه عه مووی و موقاته هه
  میدییه کی حه ڕه زادا گه زی قه رکه  مه  له وه. شی زۆریان کوردن به
شی زۆریان  ب ئاغا به ره گ و عه والبه کی ئه ڕه مووی و گه هه

. یان کوردن ی قزرابات نیوه زی ناحییه کهر کوردن و دیسان مه
کی  یه ره دا به بوو جیسره بان و ئه ینی شاره  به ها له ر وه هه

  ن له ر سۆن بکهقریری مجه ماشای ته ته(میریش کوردن  سووره
  ).شائیری کوردستانی خواروو ت عه بابه

  :لی نده زای مه  قه–ب 
زی  رکه ڵ مه  گه  لهزا کی قه ڕه  س گه ک له  یه بینین که ئه
 ١٩١٨ر سۆن سای قریری مجه  ته بوانه ( زانییه ی قه ناحییه

تی  شیره موو کوردن و عه هه) دوور(و ) دێ شخ(و دی ) غدا به
  .  ماه٥٠٠ نزیک   که ی تیایه)لووس  ره قه(

  غدا  شاری به- ج
                                                            

م  تول ئومه سبه وجلیسی ع راری مه  قه م له ی سیه ره قه کورديی فه ١٦٤
  یهسی تکی وه وه  ده ی که ته و سیفه ریتانیا ، به تی به حکوومه: " یه مه ئه
و  یانی ئه دا به جلیسی عوسبه  خسوسی مه ب له ، ئه وه قهر عيرا  سه به
راردراو بۆ کوردی عيراقی پ  ماناتی قه  زه  بکا، که دبیر و ئیجائاته ته
   له وه حقیقه ی ته ف لوجنه ره ته  له ماناته و زه کرێ، ئه ئمین ئه ته

  ". دا باس کراوهراری نیھائی ئیستینتاجاتی قه
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ومی  تیکيی قهستاتيسخت ئي  پایته  بووه ی که وه ر ئه  به له
علووماتکی  غدا ناتوانم مه  کوردی به ق به رحه ، ده اوهکر نه
زاکان نفووسی  ی شاره  پی قسه م به م، به واو بده ته

   له  که متر نییه س که  که٢٥٠٠٠  غدا له دانیشتووی کوردی به
   .یه که نفووسی شاره% ١٠

  یه م الئیحه ب و ئه ت نه  موسبه وابه م جه ر ئه گه  ئه  وه- ٣
دان و ئیعتیراف  لیواکانی شیمال  له  ب که و کوردانه ا بۆ ئهنی ته
دا  وه ڵ ئه گه  له م ئینکاره کرێ، ئه زاکانی تر نه  بوونی کوردی قه به
  :ب  ئه م دوو ئیعتیرازه  تووشی ئه ته قیقه ق و حه  خیالفی حه که

   بوونی کورد ناکا له ت ئیعتیراف به  مادام حکوومه- ئا
ئمووران و نووابیان ل  دا، بۆچی مه سابیقغدادی شاری به

 هیچ  ی که وانه تی له  تایبه کا بۆ لیواکانی شیمال و به عیین ئه ته
  ! دا نییهنتيقه و مه ڵ ئه گه یان لهبی ده کی مادی و ئه یه القه عه

ر و سنجار و  لعفه زای ته دا ناوی قه که  الئیحه  بۆچی له- ب
  مووس ناهن؟

 ساکینانی   که یه وه ر ئه  سه ئی عموومی له  ڕه:زای سنجار قه
ماشای  ته(موو کوردن  ش هه مانه زیدین و ئه  یه زایه م قه ئه
  ڕه  الپه٩٢٥ سای   له م پکه تول ئومه ی عوسبه قریری لوجنه ته
 ،، سر مارک سایکس  الحلفاء االخیرة ؛ ورثة٦٠، ٥٩، ٥٨ -

، مفصل ٧ی  ڕه په، االکراد، دوکتور فریج، ال٥٧٣ی  ڕه الپه
 ٤١٠٩ی  ڕه  الھاشمي، الپه  طه–جغرافیة العراق 

   پخرته زایه م قه  ئه و پویست بوو که) نسيکلۆپيدیای ئیسالم ئه
  .دا ناو براون که  الئیحه  له  که وه کانی تره زا کورده ناو قه
ی   ناحیه تی له  تایبه دا و به زایه م قه له: ر هعفهل زای ته قه
  . یه ا میقدارکی زۆر کورد ههزوممارد
کی موناسبی  ده دا عه که فسی شاره  نه له: زای مووس قه

  .ن وه کانیه  نزیکه  دھاته  له ی که وانه  له ، جگه کورد تیا ساکینه
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  ب و تورک له ره  عه م له تکی که لییه قه ر بوونی ئه گه ئه
- وک، کفریرکو ولر، که خموور، شخان، هه زاکانی دهۆک، مه قه

ڵ  گه بی له کردنی زمانی تورکی و عھرهبی قبووڵ به  سه دا ببته
   زمانی کوردی له  پویسته شنه و چه ر به دا؛ ههت رییه کسه زمانی ئه

  .دا قوبووڵ بکرێر، سنجار و مووسیش فه لعه زای ته قه
ساسی  ت ئه  بابه  له یه زه م موالحه یانی ئه  پاش به  له- ٤
م   پکه که می قانوونه ی چواره تی ماده وێ ئیشاره مه  ئه وه، که الئیحه

یزانین  موومان ئه هه. دا وازی ئیستیعمالی زمانی تورکی ئه  جه که
  رکووک له ی که جلیسی ئیداره بی مه له ر ته  سه  له یه ده م موساعه ئه
  .سبابی تر درابوو عزێ ئه ر به  سه دا و لهختی خۆی وه

  یه ده م موساعه شریعی ئه ت بۆ ته ی حکوومه له  ڕاستی په به
جلیسی  راری مه قه(غوکردنی قانوونکی  دا لهقت ینی وه  عه و له
موفید بۆ کورد؛ )   سادر بووه١٩٢٣مووزی  ی ته١١   له را که وزه
راری  و ئیھمالی قه)  ستووره  خیالفی ده که(ک  یه یاننامه به
  یه وانه ک، له  دوای یه ک له کانی یه عده م و وه تول ئومه سبه عو
تی   حوسنی نییه ت، له بیعه  ته  ب و به وه  موحتاجی لکدانه که
  . وه  شوبھه خاته  کورد ئینسان ئه ق به رحه ده

  دانه موو موساعه م هه  درانی ئه  که دا مومکینهش مه ڵ ئه گه له
ب  م ئه به. قبووڵ ب موو عونسورک موناسب و مه  هه به
  ی که وه  له ته  عیباره کی زۆر موهیم بکرێ که یه  نوقته ت له قهدی
  ین، له گه  نه و عونسوره یری ئه  غه ر به ره  زه دانه و موساعه ئه
درێ و زۆرم پ  سوعی پ نه وهری عونسورکی تر ته ره ر زه سه

م  ند ساک له تی چه  بم ئیھمالی حکوومه  که ناخۆشه
   به و زمانه ی ئه وه ل بوکردنه ر بۆ په ده یاریه  ، بۆته وه ڕووه
ی   ئیداره دا و به موو لیواکه تی هه موو ئومووری حکوومه ر هه سه

کی تورکی   لیوایه ته  بووه وه کانی و محاکيمه به کته ی و مه عاممه
% ٥١) ئيتنۆغرافی(ومی  تی قه زعییه بینین وه لحاڵ ئه واو، وه ته

یری  غه% ٨  ب و له ره عه% ٢٠، تورکومان% ٢١کورده، 
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یا،  که به کته  مه٢٤   له رقامه م ئه کسی ئه  عه موسلیم بوو و به
م  ئموورانیش به ، مه یه کوردی ی بهوه بی ئه کته نیا س مه ته
ب  ره ی عه %٢٠ی کورد و  %٢٤ی تورکومان،  %٥٦   له شنه چه

  .یری ئیسالم بوون و غه
شی  رکی زۆری بۆ به ره یالت و زه، موشک  شازه زعه م وه ئه

ق  رحه موویانی ده عنی کورد بوو و هه زۆری سوکانی، یه
ت وای  لحاڵ بۆ حکوومه وه.  وه  فکری شک و ترسه ته خستووه

  زه کان موحافه ومه ینی قه  حقووق و موساواتی به گرت که ئهڵ هه
شریعی  ت بۆ ته خیری حکوومه بیعی ئیستیعجالی ئه پکا و ته

  جا که. ی کوردی زیاتر کرد  ترس و شوبھه یه ده م موساعه ئه
ی  له م موعامه  ئه ئمین پکا که ومی کورد ته توان قه وابوو، ک ئه

  .ق و حقووق وون ناکا  زیاتر حه یهشکنیق حه
  ت له رییه کسه  زمانی ئه بینین که  ئه وه کی تره  الیه له
م  ر سۆن له ت مجه ره سوو ، به  عموومی حاکمه دا به لیواکه
ی  ڕه  الپه دا و له  ئه ته زعییه م وه دی بۆ ئهيشاه( ) یدا  کتبه
  دا ئهی م کتبه ر له لیف هه و موئه: ( )  ن ئه ینه یدا عه١٥/١٦

  که  جووله١٠٠٠سیحی و   مه٥٧٠٠ کورد، ٥٠٠٠ تورکومان، ١٣٠٠٠
 ئاتوون  د له کور١٠٠٠ تورکومان، ٢٠٠٠دا و رکووک  شاری که له

  . یه دا هه)پردێ(کوپری 
   به ی که وانه  ئه ر سۆن وای زانیوه  مجه ی نییه شوبھه

موو تورکومانن،  ن هه که  ئه رکووک قسه  که زمانی تورکی له
  م فکره  و ئه یانی داناوه کان ژماره ی کورده ندانه  دووچه بۆیه

   به و لیواکهرکووک  موو کوردی شاری که  هه چونکه،  ڕاست نییه
وق  یھی سه وما ئيله  مو مه ن و ئه که  ئه زمانی تورکیش قسه

و  ش ئه مه تی ئه قووه لیلی به ، ده م فکره ر ئه  سه ته کردووه
  رگرتووه رکووکم وه ی که وره ئموورکی گه  مه  له  که یه علووماته مه
و و بو سميی هه تی ڕه حییه دا سهسائلی ئيستاتيستیک  مه  له که

رکووک،  ، نفووسی شاری که دییه له حسای بهيی ئ  گوره گوتی به
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 ٧٠٠٠ی کورد، ٢٢٠٠٠  مه  له  که٣٥٠٠٠  ته یشتووه گه) ١٩٣٠(مساڵ  ئه
 ٥٠٠، ) له فه(ری   تيا٢٠٠٠للی،  حهسرانی مه ی نه١٠٠٠تورکومان، 

رکووک،  کانی که که ڕه  گه  و له یه که  ی جووله٢٥٠٠نی،  رمه ئه
موو  خی حوسن، بوق، ئاوجی و پیریادی هه قاسم، ئهئیمام 

  .ک و چای کوردن سه قوور، مه کی چو ڕه شی زۆری گه کوردن و به
و  ر ئه  سه مه لب پکه ت جه ری دیقه زه وێ نه مه دا ئه لره

یان   ژماره  که وجووده دا مهرکووک  شاری که  له ی که بانه کته مه
یان بۆ تورکومان، ٦  به کته  مه١٠م  له. ب کته  مه١٠  گاته ئه

م  به.  یه که ی تریان بۆ جووله که دوانیان بۆ گاور، دوانه
   به بانه کته م مه  له- عنی کورد یه- ت  رییه کسه سیبی ئه نه
  . یری سفر هیچی تر نییه غه

ت وا جوانتر و موافقتر بوو  ، بۆ حکوومه م حاه ی ئه  گوره به
  تی به رییه کسه  و زمانی ئه ج هنابایه کانی خۆی به عده  وه که

   چونکه زی ئیعتیبار بکردایه، رکه  و مه و لیوایه زمانی عموومی ئه
  . فھوومتره موانا مه ر هه زه  نه کرێ و له زۆرتر ئیستیعمال ئه

عدیل پکرێ به  ته)  که ی الئیحه٦(ی   ماده  پویسته-٥
ینی   به زمانی کوردی له  کردن بدا به ره وازی موخابه وعک جه نه 

  .دالیواکان
  و زمانه واوی ئه ته  و به زۆر غامیزه) ٦ی   ماده٤ -   ره قه فه (- ٦

  هنان لهساس بۆ ئیش پ  ئه  بب به  پویسته نیشان نادا که
زای  زی قه رکه رکووک و مه فسی که  نه دا لهتی کانی حکوومه دائیره
ی زمانی  وه  مانه م غمووزه هد ل قسه ئینجا نازانین مه. داکفری
  ک حای حازر یان نا؟ دا وه و دائیرانه  له یهتورکی
ت حاکم  لییه قه  زمانی ئه وه  ب، ئه مه د ئه قسه ر مه گه ئه

 هیچ آۆجک  ش به مه  ئه  که،زادا زی لیوا و قه رکه  مه ب له ئه
 زۆر بکی به  و سه نتيقه  موافيقی مه ت نه داله  موافيقی عه نه
سمی زۆری کورد و ئیحتیجاجی يی قيت غه  بۆ سه عقووله مه

  . مه یھی ئه له  عه دائیمییان له
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م   له ی که لییاته قه و ئه  حقووقی ئه ی که مه ر ئه  به  له وه
، ئیتر  زموونه دا مهی چوار و پنج  ماده دا ساکینن له لیوایه

دا و )٦ی  ماده ( کرد له ئه یدکی تر نه  قه ئیجابی به
  ی تر که زایانه و قه رکووک و کفری له زای که ی قه وه جوکردنه

  . یان کراوه دا به ینی ماده ی عه)ی ا تا س ره قه فه ( له
)  االمور الفنیة(ی  ر عیباره گه عقوولتر بوو ئه  مه مه له بجگه 

دا ل قبه  موسته ک له ، نه  ئیزاح بکرایه دا هاتووه٦ی   ماده  له که
  .روفی تیا بکرێ سه  تهخراپ
   تا ئسته ی که بانه کته و مه دریس، له  زمانی ته  پویسته- ٧

ی چوار و پنجی   ماده  له ی که زایانه و قه ودوا له مه یا لههو
 زمانی  وه، کرته یا ئه وه وه ته ، کراوه دا ناوی هنراوه که الئیحه

زمانی کردنی  قوبووڵ تی سوکان ب، چونکه رییه کسه ئه
  بی سوئی ئیستیعمال له به  سه بته تی قوتابیان ئه رییه کسه ئه

  .دال قبه موسته
تول  سبه جلیسی عو راری مه  بۆ خاتری موڕاعاتی قه–ب 
کانی  به کته موو مه  هه کا زمانی کوردی له م، ئیجاب ئه ئومه

تریش،  وره  گه مانه ی و چ ئیبتیدائی و چ له وه دا، چ ئه کوردییه
 زمانی کوردی  دریسات به سری ته  حه دریس ب، چونکه انی تهزم
قی و  ره عی تهي مان بته دا ئه  و ئیبتیدائییه لییهوه  ئه نیا له ر ته هه
  وه م ڕووه  له  که م ئیعتیرازاته کامولی زمانی کوردی و ئه ته
  .جاوز ناکا  ته  س ماده کرێ له ئه

دریسات و  کوردی بۆ تهتيی زمانی  قابیلییهب: ن ه وه ئه
م  ئه. یبینین ل جار ئه  گه  که ڵ ئیعتيرازکه وه  ئه مه نووسین و ئه

ن ئاگایان   ئه مه  ئه ی که وانه  ئه ، چونکه عیفه  زۆر زه ئیعتیرازه
ند   چه  که  نییه بی، و دینییه ده وی، ئه ئریخی لوغه و ئاساری ته له
ک ئاساری   وه وه، ته وسراوه نو م زمانه وپش به مه د ساڵ له سه
کاری،  دخان حه حمه مار، ئه تینی، شخ عه الیوونسی خاکه مه
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الی  ریری، مه لی حه زیدی، بابا تاهیر، عه ئیسماعیل بایه
  .الخ... والنا، حاجی قادر وی، مه وله جزیری، مه
دا ب،  زمانی کوردی ن له  ئه ی که قسه م نه  ئه ڕم نییه باوه
یدانی  م مه ، به ندتره مه وه  زمانی فارسی ده  له م زمانه  ئه چونکه

 ئیسالح و  ره  به ره  ئیستیعمال بکرێ و به  که بووه ی نه وه ئه
مۆ  ر ئه گه  ئه ی نییه هیچ شوبھه.  وجوود کامولی تیا بته ته
ر حای حازر   سه ر له را بمن هه  به ی له عهيوان م مه ینی ئه عه
  .کا حروومی ئه وتن مه قی و پشکه ره  ته بیعی له  و ته وه منته ئه

م  ئه.  زمانی کوردی ب به کته بوونی کتبی مه نه: ن سانییه
- وه کان و ئه  ئیبتیدائییه به کته  کتبی مه ق به رحه  ده ئيعترازه

  ته م نوقسانییه ی ئه وه م پکردنه کرێ؛ به کانیش ئه ییه
عاريف و  تی مه زاره تی وه  هیممه  و به نییهی  نده وه تکی ئه حمه زه
بی و زمانی  ره  زمانی عه سی لهدره کردنی کتبی مه رجومه  ته به
کا  ش ئیجاب ئه مه ب و بۆ ئه  بۆ زمانی کوردی زوو زائیل ئه وه تره
  کی خوسووسی له یه  لوجنه–ک زۆر جار داوا کرا   وه–

  شکیل بکرێ، له دیر ته هرانی کوردی موقت وه للیمان و مونه موعه
  مه له ریک ب و بجگه   خه رجومه ڵ ته گه  له وه کی تریشه الیه

  ئمووره للیمان و مه رغیبی موعه شویق و ته  ته پویسته
لتیف   موکافات و ته ی کتب و به رجومه کان بکرێ بۆ ته دیره موقته

  .شجیع بکرێ  ته ته م جیھه ئه
 ئیخالس و   به وسییانه م ته  ئهر گه  ئه  که یه ڕم هه باوه

تبیق   ته وه عاريفه تی مه زاره ف وه ره  ته ت له حوسنی نییه
 –تبیقی کرد  بی ته ره ئمینی کتبی عه کوو چۆن بۆ ته بکرێ، وه

  .ب  زائیل ئه ته م نوقسانییه بینین ئه هیچ زۆری پ ناچ ئه
- شکیل  بۆ ته بوونی پاره ی نه له سئه  مه وه م ڕووه ئیحتیماله له

رجیمان و بۆ   موته خشین به  و بۆ موکافات به یه م لوجنه کردنی ئه
م   و ئه سی نییه  ئه مه م ئه ، به هانه  به دانی کتب بکرێ بهچاپ له
ت خۆی دوور   حکوومه  که یه وه نیا بۆ ئه  ته یه هانه  به وعه نه
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عاريف  ی مه انییه میز عقوول له کی مه یه  حیسه ی که وه  له وه بخاته
  . وه کان جوێ بکاته بۆ کورده
ق  رحه نگ میسالک ده کرد چه زم ئه  حه مه  بۆ ئیسباتی ئه وه

  م له ، به وه  سای پاردا بھنمه عاريف له تی مه زعییه  وه به
ساریفی  ت مه  بابه دا لهعاريف تی مه زاره ی وه ڕاپۆڕی تازه

  مه ر ئه  به وت، له که م چنگ نه علووماتکی تازه  مه وه لیواکانه
ى ٣٠   له  که١٩٢٧ ئيستاتيستیکی سای  تم کرد به عه موڕاجه

  .یانم کردبوو بعووسانا به جليسی مه  مه دا له١٩٢٨ئاغستوسی 
بی کورد  کته  مه٢٧سیبی  دا نه و ساه له)  ک ڕووپییه له٢٧ /٨٦(
  له% ٤/٤اخود  و ی  ڕووپییه١٢٣٠٠٠عاريف نزیکی  ی مه  میزانییه له

 ٣کان   تورکییه به کته شی مه چی به عاريف بوو، که ی مه میزانییه
) وی ميئه(دی  تی سه  نیسبه وه. بوو% ٩٢,٦کانی تر  به کته ، و مه%

- عه% ٨١تورکومان، و % ٨کورد، % ١٧دا  عيراق بۆ نفووسی له
  .قوامی ترن ب و ئه ره

اریداتی سلمانی  و دا لهینی ساڵ  عه ر له ت هه  حکوومه وه
و دوو  عاريفی ئه بۆ مه% ٥/٢ولر   واریداتی لیوای هه و له% ١

 واریداتی لیوای  دا له و ساه ر له چی هه رف کرد، که  سه لیوایه
  ، له%١٨ال  ربه  هی که ، له%٨/٢٢ هی مووس  ، له%٣٨غدا  به

ی بۆ % ١٠رکووک   واریداتی لیوای که ، و له%٢١  سره هی به
  . رف کردووه يفیان سهعار مه

رقکی  کانا فه ساريفی لوا کورده  مه  له تی حاییه زعییه وه
  ، چونکه  نییه- دا٩٢٧عنی  یه-دا  و ساه ڵ ئه گه وتۆی له ئه

زا   قه عزێ سنف له  و به بی تازه کته  مه٩ی  وه  کردنه موقابیل به
 ٤١  یشته  گه وه که له٢٧/ ٨٦  عاريف له ی مه کانا میزانییه کورده

  . ووپییهڕک له
  خا که ری ئه واوی ده  ته  به تی حازرییه زعییه  و وه رقامه م ئه ئه
- عاريف ی عموومی مه  میزانییه شکی نيسبی عادلی له ت به کورد قه
تی  ی نيسبه  گوره  به–  یه م حیسه  و ئه–  گرتووه رنه دا وه



 
RUQ

م  ر ئه  به له%. ٤/٤ک  بوایه، نه% ١٧کرد  نفووسیان ئیجابی ئه
 تاکوو  م نییه ت ناتوان ئیدیعا بکا ب پاره  حکوومه به به سه
خشینی  ی کتبی کوردی بۆ به شکیلی لوجنه م بۆ ته رفی بکه سه

  .رجیمان  موته ئیکرامییات به
ین لزوومی  بییهی  ئه م که ئیعتیرازی سیه: ن سالیسه

 بتوانن  ی که وه  ئه بۆ الوانی کورد بۆ یهبی ره فربوونی زمانی عه
ت  زائیفی حکوومه  و وه داریسی ئیختیساسییه  مه  له ئیستیفاده

 بکا بتوانن  م زمانه  زانینی ئه  ئیجاب به  که و جگایانه له. ن بکه
  .ئیش ببینن

 ب و هیچ  ر عیلم و ئیداره  هه م ئیعتیرازه د له قسه ر مه گه ئه
 زیادکردنی   به مکینهب، مو  نه وه ته  سیاسه للوقی به عه ته

  دان بهت ممییه هه بی و ئه ره تی عه دریس بۆ لوغه ساعاتی ته
ر  گه ئمین بکرێ و ئه  ته  ئستا مومکینه فیربوونی زیاتر له

یا دوو وزووعک وه  مه  مومکینه له و حه بینرا ئه ش کافی نه مه ئه
  . بخونرێ ته م لوغه وزووعی تریش به مه

  وه  خواره  کورتی له م به که زاته  موالحه فسیالته م ته  دوای ئه له
  .م ده پیشان ئه

  

و  ر ئه  سه  شموولی به للییه حهی لوغاتی مه  الئیحه  پویسته-١
تیان  للییه قه یا ئهت وه رییه کسه  ئه ب که  هه وه ی تریشه زایانه قه

  .کانا کرا زا کورده  قه للییاتی تر له قه ک بۆ ئه ، وه کورده
  .٦ی   ماده  له)الترکیة(ی  لیمه گرتنی که  هه-٢
دا ٦ی   ماده  له  که) اموری فنیة(تی  کردنی عیباره ئیزاح- ٣

  . هاتووه
  زا به یا قهتی سوکانی لیوا وه رییه کسه  زمانی ئه-٤
  .دریسی ئیعتیبار بکرێ تی ته لوغه
بی  کته وقی مه  مافه کردنی زمانی کوردی له ئیستیعمال-٥
  .دایدائیشئیبت
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  تی پ بدرێ له ممییه هه  ئه پویسته  که  یه م مادانه ئه
  یه و الئیحه  ئه  چونکه،دا لییه حهی قانوونی لوغاتی مه الئیحه

  .ئمین ناکا دل و وعوود ته  حای حازردا عه له
  
  

  نائبی سلمانی، 
  شغای سابیقزیری ئه وه
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   کرا و به الوه دا عه م ئاخریه  له ی که یه و ماده ق به رحه ده
ییر کران بۆ  زاکانی مووس موخه  قه وه ی ئه گوره

  عاتم به ئیختیارکردنی زمانکی کوردی تا ساکی تر، موتاله
  .م که رز ئه چی عه

  

 دواییدا داخی   له ى که یه و ماده ق ئه رحه ده
کردنی  کرا و بۆ قبووڵ للییه حهقانوونی لوغاتی مه

زاکانی مووسی ساحب  کوردی قهکی  یه هجه له
دا ٢٢/٥/١٩٣١   بوو له مه ئیختیار کرد، فکرم ئه

  ندووبم کرد تی مه خامه قدیمی فه ته
  

  که) للیحهمه(ی  لیمه  که م که که  ئه ئسیره و ته زۆر شوکری ئه
  گرت و به و هه  کرابوو له الوه  عه وه جلیسی نیابییه ف مه رهته له 

 له  هجه کردنی لهزا بۆ قبووڵ هالی پنج قه  ئه بهقی خیار  دانی حه
شدا هیچ  مه ڵ ئه  گه له. ی سووک کرد که ره ره دا، زهرفی ساک زه 

کلیفی   ته ت باشتر بوو له ی حکوومه وه کلیفی ئه  ته  که شکم نییه
  : ی عموومی بوو، چونکه ل مووافيقتری قاعیده دوایی، گه

تانی تر بۆ   میلله ی که  عموومییه ساسه و ئه  ئه- ١
  کاته ری ڕۆیشتوون، ئیستیناد ئه  سه  له هجه ئینتیخابی له

.  و زمانه ی ئه هجه پکتری لهوسیحتر و ڕک  فه ره ر هه سه
 له   که مووه سته ی ئه هجه  تورکیادا له بینین له کوو ده وه

دا تی ئاناتۆڵ ساتی حکوومهسه بات و موئه موو شوعه هه 
و  ی ئه هجه ڵ له گه  له یه هجه م له لحاڵ ئه  و وه هیجاری
کردنی میسالکی تریش قبووڵ.  یه رقکی زۆری هه دا فه ووته
ساتی  سه وائیری موئه  ده بی له ره سیحی عه تی فه لوغه
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ی  هجه ڵ له گه  له یزانین که موو ئه  و هه دایهتی عيراق حکوومه
 میسر و  ینی حاڵ له عه و  یه رقکی زۆری هه دا فهوام عه

  . یهدا جاری بییه رهقالیمی عه  و باقی ئه سوورییه
ماشای  ب ته  بگیرێ، ئه یه م قاعیده تی ئه ر حورمه گه ئه

 و  وره رقی زی گه کی شه ی خه هجه ینی له رقی جوزئيی به فه
  چونکه. درێ تيی زمانی کوردی تک نه کیه کرێ و یه ربی نه غه

ب،   ئه ساسی عیلمییه سیح مووافیقی ئه ی فه ههج قوبووی له
   له  زۆر نزیکه رقی قوبووڵ بکرێ کهی کرمانجيی شه هجه له
سمی بۆ  تکی ڕه  لوغه سیح و بکرته ی موکريی فه هجه له
  .ی کوردستانی عيراق وجووده ساتی مه سه وائیر و موئه ده

کی  بۆ خه) بادینان(ربی  تی کرمانجی غه ر لوغه گه  ئه-٢
  :ب ی ئه رانه ره م زه زای مووس قوبووڵ بکرێ ئه پنج قه
  بته  ئه مه  ئه که. درێ تيی زمانی کوردی تک ئه کیه یه) ئا
 حوسنی  ت له الله ت ده تی کورد و قه فره بی عاجزی و نه به سه
  .قیان رحه ت ناکا ده تی حکوومه نییه

دا،  زایه و پنج قه عاريف له وتنی مه بی دواکه به  سه بته ئه) ب
 و الوانی  ب نییه کته ی بادینان هیچ کتبکی مه هجه  له  به چونکه
- رس تی ده سئوولییه  ژر باری مه نه  بیخه  که یشتوویان نییه پگه
  له مه وائیردا و زۆر موحته  ده کردن لهدا و ئیشب کته  مه  له وه گوتنه

 ڕووی  ن و له یا بکه ب په هکت توانن کتبی مه تکی دوور نه تا مودده
 دوور  دریساتیانا نامن و هیچ به  ته  له  ئینتیقام و فائیده وه مه ئه

- تی  خوندن و ئومووری حکوومه  له وه م حاه  ڕووی ئه  له  که نییه
کردنی جبوور بکرن بۆ قوبووڵ یان بھنن و مه که  زمانه دا واز له

  .زمانکی تر
  :ب ت ئه مهت حکوو بیعه  ته به) ج
  سه دره یاکردنی کتبی مه فکی دوو قات بۆ په سره  یا مه-١
بکا و ) زا ی پنج قه هجه ی س لیوا و له هجه له ( هجه  دوو له به

 و  تبووعه وراقی مه ف بۆ حازرکردنی ئه سره دیسان دوو قات مه
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ردوو  الخ بۆ هه.. و.. وانین  علیمات و نیزام و قه ی ته رجومه ته
  !  زۆر لی دووره کا کهال ب

  بته  ئه مه  ئه ردوو ال، که تالیبی هه  مه داته  یاخۆ گوێ نه-٢
   له زاکه ر س لیوا و پنج قه حرووم مانی هه بی مه به سه

  .ت  حکوومه وتن و شکاتی دائمییان له پشکه
م   ئه توانم بم که ی پشووم، ئه جروبه ر ته  سه بینا له

و   ئه ب، چونکه  زۆری پ ناچ حاس ده ه خراپ ته زعییه وه
 و  هاتووه ومی کوردا نه  قه یی به زه  تا ئستا به ی که ته حکوومه

ت  داوه عاريف نه ی مه  میزانییه  ئینسافی له شکی به ت به قه
زاتم   موالحه ن له سانییه. ی ب ره قه ، فه٦ی  ماشای ماده ته(
 ناب  ، ئستاکه)  بکه لییه حه قانوونی لوغاتی مه ق به رحه ده
و س لیوا و  عاريفی کورد له فکی دوو قات بکا بۆ مه سره مه

  .زادا پنج قه
  وه تفه  چاوکی عه م به که ، ڕجا ئه سبابه م ئه ر ئه  به له

نیا  رموون تا ته سوت بفه وه ن و ته  بکه م ئیشه ماشای ئه ته
ئیتر . بووڵ بکرێموو کوردستانی عيراق قو ک بۆ هه یه هجه له

  . ت بۆ ئوه زۆر شوکر و حورمه

  
                                          ٢٢/٥/١٩٣١  
  کی مین زه دئه مه محه                                        

 

  




