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 سەروتار
 

 رەتزمانى ستاندارد بۆ کورد لە دەوڵەت گرنگتر و پێویست
 

زمانى ستانداردى کوردى، زۆر لە دەوڵەتى کوردى گرنگتر و پێویستتترە 
ێمە نەمانتوانیوە یەک بۆ نەتەوەى کورد، بەاڵم بەداخەوە تا هەنووەکە ئ

ستتتانداردى کتتوردى بتتۆ هەمتتوو کتتورد لە هەمتتوو پار ەکتتانى  شتتێوە زمتتانی
تەوەى ستتتتان و کتتتوردانى دایاستتتتۆرا دروستتته بوەیتتت ، کە هەمتتتوو نەکورد

بگتتات، بەرۆرێتت  بە درێ ایتتى مێتت وو  کتتوردى پێتتى بنووستتێه و لێتتى تتت 
کتتراوە و  وردى لە نتتاو ەیەکى تەستتودا کتتارى پتت زمتتانى ستتتانداردى کتت

هەموو کتورد ختۆى بە ختاوەنى ئەم شتێوە زمتانە نەزانیتوە، ئەمە    لە 
کتتتان  یتتتاخود لە ستتتەردەمى  وتتتوومەتە ستتتەردەمى میرنشتتتینە کوردییە

کوردییەکتتان، لە ستتەردەمى میرنشتتینەکان هەر میرنشتتینەى دیتتالێوتێوى 
زمتتانى کتتوردى کتتردۆتە زمتتانى ستتتاندارد و لە نتتاو ە  وتتوم انییەکەى 

ئەوەى ناو ەکتانى تتر پەیت ەوى یدا کردوویەتە زمانى فەرمتى، بەبت  خۆ
سنوورى میرنشینەکەى ئەم شێوە زمانە بوەن، لە میرنشینى سۆراندا  لە 

شتتێوەزارى ۆستتۆرانىر ستتەر بە دیتتالێوتى کرمتتانتى ناوەڕاستتتى زمتتانى 
کوردى ببتووە زمتانى نووستی  و کاروبتارى میرنشتینەکە  و، لە میرنشتینى 
بۆتان لە ستنوورى میرنشتینەکەى ، شتێوەزارى بۆتتانى ستەر بە کرمتانتى 

زارى ستتەروو و، لە میرنشتتینى بادینتتان لە ستتنوورى میرنشتتینەکەى شتتێوە
بۆتتتتانى ستتتەر بە کرمتتتانتى ناوەڕاستتته و لە میرنشتتتینى ۆبابتتتانری  لە 
سنوورى میرنشینەکەى شێوەزارى ۆبابانى ت ستێێمانىر ستەر بە کرمتانتى 
ناوەڕاستتتته و، لە میرنشتتتتینى ئەردەننتتتتى لە ستتتتنوورى میرنشتتتتینەکەى ، 
شێوەزارى گۆرانى سەر بە دیالێوتى گتۆران ببتوونە شتێوە زمتانى فەرمتى 

یان، واتە هەر میرنشتتتینەى تەنیتتتا لە ستتتنوورى  وتتتوم انى میرنشتتتینەکان
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هەبووە. لە  ووومەتە کوردییەکانی  بە هەمان  یخۆى شێوەى ستاندارد
شێوە، لە  ووومەتى ۆکۆمارى باشوورى کوردستان، شێخ مە متوود تتوانى  
شتتێوەزارى ۆستتێێمانىر ستتەر بە کرمتتانتى ناوەڕاستتتى زمتتانى کتتوردى بە 

انى ستانداردى  ووومەتەکەى ، بەاڵم  تەنیتا نووسراوى فەرمى بواتە زم
لە شتتتارى ستتتێێمانى ئەم شتتتێوە نووستتتینە ببتتتووە زمتتتانى ستتتتاندارد و، لە 
 ووومەتى ۆکۆمارى کوردستانر لە مهابتاد شتێوەزارى موکریتانى ستەر بە 

هابتتتاد و شتتتارەکانى تتتترى ەکرمتتتانتى ناوەڕاستتتتى زمتتتانى کتتتوردى لە م
رد و، لە  وتوومەتى هەرێمتى ڕۆژهەاڵتى کوردستان ببتووە زمتانى ستتاندا

کوردستتتتانى اێتتتراا لە باشتتتوورى کوردستتتتان لە شتتتارەکانى هەولێتتتر و 
سێێمانى شێوەزارى بابانى سەر بە کرمانتى ناوەڕاسته کتراوەتە زمتانى 
ستتتتتانداردى  وتتتتوومەتى هەرێتتتتا، بەاڵم لە شتتتتارى دهتتتتۆک شتتتتێوەزارى 

 وو کتتراوەتە زمتتانى فەرمتتى  وتتوومەت.بادینتتانى ستتەر بە کرمتتانتى ستتەر
بتتۆ  ی سەرانستتەریستتتاندارد واتە وەکتتو بۆمتتان دەردەکەوێتته زمتتانێویکە

 رە.تئێمەى کورد لەم ڕۆژگارەدا زۆر لە دەوڵەتى کوردى گرنگتر و پێویست
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 و یاساناسان زمانناس هاتووە کاتی ئەوە
 مانی كوردستان دابڕێژنرلهپه ىكانو بڕیارهشنووسی یاساڕه

 
 اريق جامبازر/ تپارێزه

 مانتارانی كوردستانرلهپه یكێتیندامی یهئه
 

ی كوردستتتان مانرلتتهپه لتته ، كتتهو ب یارانتتهو یاستتا ی ئتتهوهخوێندنتتهلتته 
م بتتتتۆ داڕشتتتتتنیان ۆزمتتتتانی كتتتتهی زمتتتتانی یهوهئتتتتهربهو لهر تتتتوون، ده
 و نه انناسزم گێ درێ ، نهردهوه سانهو كهن ئهنیهر، دواتر لهبییهرهاه

رگێ انیتتان شتتێوازی وه لتته كتتات، كتتهستته دهمتترۆه هه یاساناستت ، بۆیتته
نێو رییان لتتتتهرمانبتتتتهركێكی فهئتتتته ،  ونكتتتتهكارهاتووهرۆر بتتتتهرۆربتتتته

 مانی  ڕاستتتێردراون، كتتهرلتتهی پهوهرهده ی لتتهوانتتهمان یتتان ئهرلتتهپه
نێوان ر لتهو گتهزمانی كوردی  نهو خێرار بیكه لهپهبی ۆبهرهزمانی اهله
و رێستامان  وا ئاسمانی، ئهراوردێك بكهی بهكهو كوردییهبی رهاه قهده

ستوود و بهرخۆ ستهی لهكتهبییهرهاه ،  ونكتهیهنێوانیاندا ههریاوازی له
نیا بتتۆ ر تتته، نووستتراوە، هتتهبییتتهرهی باكگراونتتدیان اهوانتتهرگتترت  لهوه
مخۆرانی ی ختهو لۆمه و گازانده ییزمانی كوردی تاكو گێهاون بهكر وهئه

 رستت هه كتتوردن، لتته مانتار، كتتهرلتتهر په300ۆ و لتته وهیانگرێتتتهزمتتان نه
 بته بت ده ، كتهوهختیان كردۆتتهرته وهم بتارهلته وانهمان ئهرلهخولی په

سته ردوو دهی هتهنتتههپ یتان لته،  ژمارهزمانی پتاراوی كتوردی بنووستر 
هیچ ستتوو ێكی دونیتتا زمتتانی خۆیتتان لتته مزانیوهنتته ت ناكتتات، بۆیتتهڕه
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 م دیتتتاردهر ئتتته3033تتتتاكو 3993ۆ ر لتتهو هتتتهدوو دابنتتتێ   زمانی پێتتتهبتته
بتتتۆ داڕێتتت راوی  پالنێكتتتی تۆكمتتته تتتتوانرا بتتتهو دهوامتتته ردهبه نتتتهوقێزه

مانی كوردستتتتان بتتتتۆ رلتتتهپه یی لتتتتهمیشتتتهكی ههیتتتهن لی نهدرێ خایتتته
ستتی  بهمان مه، بتۆ هتهوانی پێتك بهێنرایایتهو زمانتهداڕشتنی یاستایی 

 3993 لته یتهم دوو لی نهو ئتهبوایه تی كوردستان هه كومهك لهیهلی نه
 رشانیان ڕابت ،  ونكتهركی دیرۆكی سهئه یانتوانی بهم ۆ، دهتاكو ئه وه
 و یاستتاناس ۆبتتهن زماننتتاسنیتتهكانیان لهرێمتتهو هه واڵتتتان لتته مێ هلتته

زموونیان ئتته تتتوانرا ستتوود لتتهو دهن دهنتام دهئتته كتتهپ ۆفیشتتنالیر كاره
و مانی كوردستان یاستا رلهنێو هۆڵی پهر ێكوپێكی لهوسا بهئه ربگیر وه

 ۆهتتتتۆڵی ببێتتتتته كتتتتهك هۆڵهكتتتترا، نتتتتهر دهستتتتهیان لهكتتتتان قستتتتهب یاره
تتوانرا ده وهریتاتی ئته ، لته ت كتی  دهكتاتێكی زۆر لته  وانیر، كهزمانه
ی كتتهو لی نهربچتتوێن  و  تتاكتر دهو پێشتتنیازی پتتتر دا پتت ۆژهیتتهو ماوهلتته
مانتار رلتتهر پهۆده ی بتتهو ب یارانتتهیاستتا شنووستتهو ڕهمان بتتۆ ئتتهرلتتهپه

ی و پستتتتۆڕانه، تتتتاكو ئتتتهكرێتتتهمان دهرلتتتهتی پهرۆكایهشتتتی ستتتهپێشكه
و ردوو زمتانی ۆكتوردیهته ۆفیشنالی بهی پ شێوه وانی بهو زمانهسایی یا
ی م پرۆژانتهتی كوردستتانی  بتۆ ئتهی  كومتهو لی نتهبیر دایب ێ ن رهاه
كی یاستایی یهر بڵێی  لی نهنێرن، گهمانی كوردستانی دهرلهوان بۆ پهئه
ردوو زمتانی هته لته كی كتار ناكتات، كتهتتهبتۆ  لهوانی ی زمانه، ئهیههه

ڵێا نی شوڕ ، دهنتومهی یاسای ئهبارهو لهبی پستۆڕب ، رهو اهكوردی 
و ڕۆڵتتی كان دابنتتێ  ر پیتتتهستتهدا ختتاڵ لهم بتتوارهلتته یتوانیوهنتته رتتار 

 -3993ۆ لتته ی، كتتهو ب یارانتتهو یاستتا ی ئتتهپرستتی  ئتتهده -خۆیتتان ببیتتن 
بی رهزمتانی اته لته ر توێنراون، كتهمانی كوردستتان دهرلتهپه ر له3033
مخۆرانی یان ختتهوهخوێندنتتهو لهزمتتانی كتتوردی نتتاڕێك   وهتتتهرگێ اونهوه

 ،  ونكتهبت نگ دهر  اویتان تتهو بته بت زمانی كوردی پشتوویان ستوار ده
زانتی زمتانی كتوردی كان، وا دهو وشته نێوان زاراوه ڕای ریاوازی لهرهسه
 پتت  نیا بتتۆ قستتهقای هتتیچ بتتوارێكی خوێنتتدن ناكتتات، تتتهر بارتتتهزۆكتتهۆنه
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ی ركی دیرۆكتتتی واڵتتارێزانتتتهئتتتهستتتتكردنا بههه لتتته ، بۆیتتتهكتتردن باشتتته
رگێتت ان بتتۆ وه ی لتتهن انتتهبهزه ڵتتهو ههی ئتتهوهرشتتانا بتتۆ راستتتكردنهسه

مانی كوردستتانر رلتهۆپه لته ۆرهم رت یتتر بته زمانی كوردی كراون، ناب 
كی گشتتتتگیریر یتتهوهی  ۆپێدا وونهكتتتهپێشتتنیاز ده ، بۆیتتتهوام بتت ردهبتته
 و لتتهر تتوێنراون زمتتانی كتتوردی ده ی بتتهو یاستتا و ب یارانتتهموو ئتتههتته
ر و یان بتتۆ بكتتتر وهۆپێدا وونتته وهتتتتهقتتائعی كوردستتتانی  باوكراونهوه
 وهكان پێكتتهمانتاری یتتا فراكستتیۆنهرلتتهر پهكی ۆدهپێشتتنیازێبه تتتوانر ده

 موكوڕییەكیر لتهكتان ۆكتهو ب یارهی یاستاوهر ئتهبه، لهوهنهئیمزا كۆ بكه
و  یتتتتهو یاستتتتاییدا تیتتتتادا ههوانی داڕشتتتتتنی زمانتتتته ریان لتتتتهدهبتتتتهڕاده
كتوردی ردوو زمتانی ۆپستۆڕانی هته له ستهبهم مهكی كاتی بۆ ئهیهلی نه
و شتی یاستا و مامۆستتایانی زانكتۆ بهو زمانناس یاساناس  بیر لهرهو اه
 كتتتتهنتتتتدامانی لی نهئه رر متتتته، بهران پێتتتتك بهێنتتتتر و پتتتتارێزهر دادوه
ردوو هتته میان بتتهرهتتهبه و باشتتتر وایتته ب دا هتتهم بتتوارهزموونیان لتتهئتته

و  كی بتتۆ دابنتتر یتتهاده، تتتاكو شتتێواندنی زمتتانی كتتوردی ڕب زمتتان هتته
ندی دواخستتنی تتاكو شتكۆمه لته م ۆ  تاكترهكان ئتهڵهی ههوهڕاستكردنه

م رایی نتادا، لتهی  اویتان بتهوانتهزنیر زمانی كوردی بتۆ ئهو مهرزی ۆبه
 نگینتی زمتانی شتیرینی كتوردی بتهو ڕهنگینیو دروستی زه  ڕاسه بواره
 ری رۆژ بتهبته ،  ونكتهبت ا دهیان لهوپایهپێه وانهوسا ئه، ئهو ربكهده

وانی و یاستای زمانتهڕاون پستۆڕ گه  ل  نهوانهر ئه، ههبێ ینگ ناگیر 
و ر زمانتهباگ اونتدیان ۆتاكته ن،  ونكتهردوو زمان كار بكتههه و به ب هه

 ی لێی راهاتوون.و زمانهپاڵ ئه زمانی كوردی بێته و نایانه
زمانی كوردی كان بهو ب یارهم یاسا ررهسه به وهپێناو پێدا وونه له

و بتتتتۆ ر تتتتوێنراون مانی كوردستتتتتان دهرلتتتتهپه لتتتته ر، كتتتته3033 -3993ۆ
 -:وهینهكه  یان ده م خااڵنهی، وا لهكهوتنی پرۆسهركهسه
ۆر نتتتدی  رتتت ه ی بتتتهوهر ئتتتهبتتتهكان، لهیاستتتاییه كخستتتتنی زاراوهتتتت یه3
 رگێ اون.وه
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 ستتته بتتتهكتتتان ههو ب یارهموو یاستتتا ی داڕشتتتتنی هتتتهوهخوێدنتتته تتتت لتتته3
یان متتهئه ی ، كتتهكتتهكتار دهو بتتارگرانێكی یتتهزا قتتورس رگێ انێكتتی ڕهوه
مخۆری زمتانی كتوردی  یتا ی ختهوانهی ئهوهو ساردبوونهر اوخست  بهله
و دروستتتی ڕاستته  تتتوانر و دها تتوانرو دهوە خوێننتتهزمتتانی كتتوردی ده بته
وستا ، ئهمخۆری زمتانی كتوردی بستتێرایهخته به كهر كاره. گهلمێنر بسه
 و لته و ختوێ  شتیرینهنتد هێستك ستووك وت زمتانی كتوردی  هكهردهدهبه

 بێتتتتهوستتتا ده، ئهو كتتتهردهدهنگینتتتی بتتته و زهنگینتتتی شتتتدا ڕهوهخوێندنه
 بیری تاكی كورد. وهزر  شێك لهبه
كان و وشتهزاراوه كته وهكایه وانی دێتهو زمانهنگۆكێكی یاساییرههت فه3
زمتانی پتاراوی وستا بته نووسترێ ، ئهك مانا دهیهو بهب  ستدا دهردهبهله

 .وهكرێتهقائعی كوردستانر باودهی ۆوهرۆژنامهكوردی له
  مته، ئهكۆتاییدا نییهیاساییان له یاساو ب یار، هۆكاری  33ی ت نزیكه1
 .قی یاساییهمو كووڕییكی زهكه
ك و یتهبیسته ،  ونكتهتته مهزۆر زه كتهرانی كارهنتامدهر بڵێ  ئهت گه5

بوون، مخۆری زمتانی كتوردی نتهی ختهوانتهو ئهڕاهاتوون  م رۆرهبه ساڵه
و راوێزانی كتتتوردیر پتتتهن ۆزمتتتدهوڵتتتدهو ههوڵیانتتتداوهموو رتتتۆری هههتتهبه
و دیتتتواری  رهگتتتهو تهكۆستتت   نتتتدی پێیتتتان بكتتتر ن و  هرامۆ  بكتتتهفتتته
زمتانی  ت، كتهڵنایته اویان هه ،  ونكهزنتر كردووهو مهرز رلینیان بهبه

ی  1ی ی متتاددهوانتتهۆپێچه كستتان بێتتهكتتوردی لەگەڵ زمتتانی اەرەبتتی یه
ڕاون لتتت  نەگتتته هتتتیچ رتتتۆر و بتتته ر 3005ستتتتووری كۆمتتتاری اێتتترااده
م ئتته وانیر، كتتهو زمانتتهمخۆرانی زمتتانی كتتوردی ۆپستتتۆڕانی یاستتایی ختته
 ن.نتام بدهئه واڵتتارێزییه ركهئه
و و یاستا و پێشتنیاز  مان پترۆژهرلتهنێتو هتۆڵی په ر لته3033ت ئێستتا  ۆ3

 درێتتهواتتر دهر ، دب و تارایتان نتهۆتتاك  بییهرهزمانی اه كان بهب یاره
ك زمتانی تتهزمتانی كتوردی تتاكو له بكرێتتته كتر ده ی لت لتهو پهكێك یه

اڵم رێمی كوردستتتتتتان بینێتتتتترن، ۆبتتتتتهتی هتتتتتهرۆكایهبی بتتتتتۆ ستتتتتهرهاتتتتته
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 لتته ی باشتتترهوهخوێندنتتهنه رگێتت اوهنتتاڕێكی وه بتته ی هێنتتدهكتتهكوردییه
 یر.وهخوێندنه

مانی كوردستتان رلتهپه پێویستته ، كتهوهمههكر خاڵێك دهسهخه لهت ره1
نی نتومتهو ئهتی كوردستتان و  كومهرێمی كوردستان تی ههرۆكایهو سه
ی دیرۆكیتتتتته ركتتتتتهم ئهبتتتتته وهرستتتتتێكیان پێكتتتتتهری ههاڵتی دادوهستتتتتهده
، دوو بتت  ڕێ   یتتتر زمتتانی كتتوردی پێتتهگتتهلتت  نه رشتتانیان ڕابتت ، كتتهسه
موو وانی هتتهو زمانتتهو قتتوڵی یاستایی كی ورد یتتهوها وونهستتار پێدبهۆمه

كی یتهلی نه تتوانر ده ، كته3033تاكو  3993 ر لهكانی ههو ب یارهیاسا 
 ك نتتاوی بتتت نتته ب زموونیان هتتتهئتته كتتهپستتتتۆڕانی دوو بواره كتتاتی لتته

ی وبتارهدو رر مته ، بتهكاربوونیان دیاری بكتر ستبهو رۆژی دهڕۆك ناوه
و كتتردار یتتی و كرده وهكتترده زا و پستتتۆڕب ر بتتهو شتتارهۆلێتتزان  وهمتتهكهده

، یتهمیان ههرهتهدا بهم بتوارهلته ڵمێن ، كتهو ئیشتی پێشتوویان بستهشۆل 
 ی زمانتتارێزی زمتانی كتوردی كتهرگهپێشتمه بنتهده ڕێزانتهو بهئه  ونكه

ڵمێن  ی بستتهوانتتهی بتت ، بتتۆ ئهوهردنهو راستتتكوهمخۆری پێدا وونتتهختتهبه
 ڵكو لته، بتهبیرهزمتانی اتهك لته متر نییە نهزمانی كوردی هیچی كهكه 

مخۆران هەیە، تتاكو خهاڵم پێویستی به ی دنیا، بهكانی دیكهگشه زمانه
ر زمتانی ستهشتی بهمی بتاڵی ڕهرختهمتهو كهو بێبتاكی مستاردی  یتر خه

و رهو بتهكی لێت  یتهو ئایندهتتۆنێێی تتاریكی  و بیخاتهی كێشكوردی دانه
دا  یتان م بتوارهرن، بتا بتزان  واڵتتان لتهزاری بتههته زار بتهڵدێری هههه

ی ؟ تاكتهگرتووهرنتهوان وهزموونی ئتهئتهبۆ   ستوودمان له و ئێمه كردووه
ڕوانتی گتۆدۆ بتی ؟ و  تاوهژنۆ دانیشتی  ر ئتهسهسه لهو ده ستانوهستهده

زمتانی كتوردی  ، كتهیتهلتووریر رۆشنبیری ههشۆڕشێكی ۆكهپێویستمان به
كی  تتل یتتهوهته  رتتا نه یتتهوهتهزمتتان بتتوونی نه تی،  ونكتتهیتتهكهگیانه

ی وهوڵی ستتتت ینهران هتتتتهو شتتتتێواز داگیركتتتتهموو شتتتتێوههتتتتهمێیتتتتۆنی به
و و ستتتزای ئتتته كردووهغتتتهدهیان قهكتتته،  تتتتاكو زمانهیان داوهكهناستتتنامه

  ۆدۆستتی كتوردی ، باشتری  نموونهناویان هێناوه ، كهشیانداوهسانهكه
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و نی زیندانی كتراوهمهته ساڵ له ڤده ه ڕێزدار ئیسماایل بێشكچیر، كه
م كان لتتهرێمتتهو ههبتتا بتتزانی  واڵتتتان ، دهكتتراوه رامتته  غهمێیتتاران لێتتره

 ت لتهكی تایبتهیهر نووستینگه3938مریكا ۆئته ، لتهدووهدا  یتان كتربواره
یتان ژماره مریكی كتهكۆنگرێستی ئته . لتهوهران كرایهو پارێزهیاساناسان 

و خۆ ربهستتانی ستتهكه س لتتهكتته 35نی پیتترانی  نتومتتهئهو لهس كتته 35
كردن یتتتتا و كاریتتتتان ئامتتتتادهپ ۆفیشتتتتنال   ن پێتتتتك هێنتتتترا، كتتتتهنیتتتتهب 
كانی و لی نتتهشنووستتی یاستتاكان بتتوو بتتۆ كۆنگریستتمان ی ڕهوها وونتتهپێد

دا  نتتهكه ڕێتت ن. لتتهكتترا دادهداوایتتان لتت  ده وان كتتهر ئتتهكتتۆنگرێ ، هتته
و ڕەشنووسی یاستا  كه یهكان ههرێمهمانی ههرلهپه له ی هاوشێوهلی نه

كیان تیتتههر ئامۆژگارییتتان یتتا یارمڕێتت ن، هتتهت دادهرێستتاكانی  كومتته
كانی ن،   بتۆ لی نتهكتهشتیانی دهپێشكه یتهو لی نهوا ئتهپێویسه بوو، ئته

رپرستتی و بهمان رلتتهنتتدامانی پهو ئهزیتتران نی وهنتومتتهمان یتتا ئهرلتتهپه
 كتهو لی نهن كتهی دهی ئامتادهو ڕەشنووستانهمان بۆ ئتهرلهكانی پهلی نه
 ڵكو لتتهكانی، بتتهك گۆڕانكارییتتهنتته ، كتتهبتت وام دهردهكانی بتتهكارهلتته

ن، كتهها  تاودێری  اپكردنیشتیان دهروهكانی ، ههشنووسه اپكردنی ڕه
و ی داڕشتتنی یاستاییسویسرا  لی نه، لهبكر  رێووپێكی ئاماده تاكو به

ی وهكتات، پتێ  ئتهڕەشنووستی یاستاكان ده له وهو وردبوونهوهپێدا وونه
 .نگدانی بۆ بك  مان دهرلهپه نێو هۆڵیله
 8ی ی متاددهگتوێره ندی بریتانیتا  بتهرێمی ستكۆتێهمانی هتهرلتهپه ت له
وان ڕەشنووستی داڕشتتنی ئه ، كهیهی راوێ كاریان ههنووسینگه 3ی ب گه

مان تتتتاكو بتتتۆ دوارتتتار  تتتاوی رلتتتهپه درێتتتتهن، ئینتتتتا دهكتتتهیاستتتاكان ده
 ر بدات.سهاری لهو ب ی وهپێدابخشێنێته

و گرنگتتری   یتهمان ههرلتهی راوێ كتارانی پهئوستترالیا  نووستینگه ت له
شنووستتی یاستتاكان ی ڕهبتتاره ڕێتت ن، لتتهشنووستتی یاستتاكان دادهكاریتان ڕه

ی كاروبتتتاری بارهن لتتتهكتتتهده مان راوێ كاریتتتان پتتت رلتتتهنتتتدامانی پهئه
مواركردنی یاستتاكان، نووستتی هتتهها ڕەشروهو هتتهو یاستتاییدا ستتتووری ده
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نی كاروبتتاری زۆر نیتته و رایتتان لتتهو پتترس ن نگتتی بتتۆ بتتدهی دهوهپتتێ  ئتته
 .كر ده مان پ رلهپه
 ستت ڵدههه ر، كتهیتهشتی داڕشتتنی یاستایی ههمانی كینتی ۆبهرلهپه ت له
یاستتاكانی  پتتێ   و وردبینتتی لتتهشنووستتی یاستتاكان كردنی ڕهئامتتاده بتته
 كات.رمی دهی فهرۆژنامه یان لهوهاوكردنهب

رایی بتتته شتتتی داڕشتتتتنی یاستتتادانان لتتتهمانی بۆتستتتوانی بهرلتتتهپه تتتت لتتته
 ر.مانهرلهكانیدا ۆداڕشتنی یاساكانی پهكاره
تتتدا و  كومهمانرلتتهپهشتتی داڕشتتتنی یاستتاكان لههۆنگ كۆنگتتدا بهتتت لتته
مان رلتهپه لته كتهریهبۆ هه ساكانهیا ركیان داڕشتنی پرۆژهئه ، كهیههه

 مان ئامتادهرلتهبتۆ په یاستایانه و پترۆژهتدا، كاتی پێویستی  ئهو  كومه
 كات.ده
م ركی ئته، ئهیهشی داڕشتنی یاسایی هه  بهنگافورهمانی سهرلهپهت له
مان رلتتهپه  بتته پێشتتكه كتته و ڕەشنووستتی یاستتاكانهكردنئامتتاده شتتهبه
 كرێ .ب

ی راوێ كتتاری یاستتاییان لی نتته 3938نتتدا ستتاڵی مانی نیوزیێهرلتتهپه تتت لتته
بتتۆ  كانی داڕشتتتنی ڕەشنووستتی یاستتاكانهگرنگتته كتتاره و لتتهزرانتتد دامه
واڵتتتی رۆژئتتاوا  نتتد ههدات لهنتام دهئتته و زۆر كتتاری دیكتتهمان رلتتهپه

ورد و  ی یاستاكان بتهشنووست، بۆ داڕشتنی ڕهیهتیان ههی تایبهنووسینگه
و و پستتتۆڕانی بتتتواری داڕشتتتتنی یاستتتایی مانتاران رلتتتهپهله قتتووڵی، كتتته

ی رێستتا بارهزموونیان لتتهی ئتتهرانتتهو دادوهرو پتتارێزهو ئتتهكانكادیمییتتهئه
شنووستی مانی بەریتانیتا  بتۆ داڕشتتنی ڕهرلتهپه ، لتهیههه وهیاساكانه

 بتت ، كتتهده ركتتهم ئهبتته م بتتوارهتۆڕانی ئتتهزنتری  پستتوا متتهیاستتاكان، ئتته
مانر یتتان ۆراوێ كتتارانی رلتتهرانتتی یاستتاكانی پهۆداڕێ ه وتتتر پێیتتان ده

زموون، ن ئتهرانی ختاوهپتارێزه   لتهمانته، ئهگوتر ده مانیانر پ رلهپه
ی وهرهبیرختتته ر كتتتهراییتتتدا هتتتهبه ن، لتتتهكتتتهت كتتتار ده كومتتته لتتته كتتته
كیان بتتۆ ی ڕەشنووستتی یاستتایهوهستتتی نووستتینهبهمهتێكیتتان بتته زارهوه
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تاكو دوارار داڕشتنی كۆتایی  وهنووسنهندی  ڕەشنووس دهوا  ههات، ئه
ڕای رهو، ستهمانرلتهپه ینێرێتتهت ده، ئینتا  كومهدر ر دهسهب یاری له

نی نتومتتتهئه ی یاستتتاكان لتتتهوهبتتتۆ نووستتتینه كی دیكتتتهیتتته  لی نهوهئتتته
و كانی سیاستتی نتتهی نیهركردهستته لتته ، كتتهیتتهریتانیا ههزیرانتتی بتتهوه

و پیتترانر پێتتك مانرلتتهنی ۆپهنتومتتهردوو ئههتتهت لهرانی  كومتتهنوێنتته
 دێه.
 
 
 :راوێزپه

 بتته مانی كوردستتتان ڕابتت رلتتهپه رگێتت ان لتتهشتتی وهبهم كتتهتتت پێشتتنیاز ده
زمتانی كتوردی بتۆ زمتانی  مان ۆلتهرلتهكانی پههرگێ انی راپتۆرتی لی نتوه
نی نتومتتهی بتتۆ ئهو نووستتراوانهر یتتان ئتتهوهشتتهوانهپێچه و بتتهبی رهاتته
و  یتانێرنده وهتییهرۆكایهی ستهرێگته مان لهرلهكانی پهو لی نهزیران وه
ستتی هر دبتهزمتانی ئینگێیتزی ، تتاكو له كان بكرێنهیاسا و ب یاره ب ده

 .و زمانناسانی بیانی  داب  و یاساناسان رانتوێ ه
   بتهمانتاران پێشكهرلهی یاسایی پهژمارهی به و پێشنیازانهئه ب ت ده
ن نیتتهله ی، كتتهیاستتایانه و پتترۆژهها ئتتهروهو هتتهكتترێ  تی دهرۆكایهستته

ی و ئاراستتتهمان رلتتهپه ی لتتهوهنێتتردرێ ، دوای خوێندنتتهده وهتتته كومه
كی یتتهماوه لتته و پێویستتتهكان دەکتترێ ، وا  تتاكتر ندیتتدارهیوهپه لی نتته

 بت ، دهكتهنهیتا نیه كتهئیمزا بتۆ لی نهیشتنی بهڕۆژی گه دیاریكراودا له
هیچ پاستا بته و نتاب  وهاڵم بدرێتهرۆژ وه س  ك مانگ، واتهی یهماوه له

و و ب یتتاری پتتتر   یاستتا م رتتۆره، بتتهتێتتك دوا بختتر نتتتهو بیتتانوو و هه
ن نیتتتتتهی تتتتتتاوتۆكردنی لهها متتتتتاوهروه، هتتتتتهدر ر دهستتتتتهزیاتریتتتتتان له
و لی بتتتاسستتتهتێتتترو ته ندیتتتدار بتتتهیوهكانی پهو لی نتتتهكان فراكستتتیۆنه
ر ستهو درێت  بهكی ۆدووریتهكتو ئێستتا ماوهك وهنته ر بكر سهخواسیان له

ندیتتتتدار ۆراپۆرتیتتتتان یوهكانی پهنتتتتهو نیهكانر ئینتتتتتا لی نتتتته  تتتتداده
 بتتتتت ده كتتتتته وهو مكتتتتتوڕ بكرێتتتتتتهخه نێتتتتترنر ورتتتتتهده وهیانتتتتتهبارهله
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 بنووستر  وا نووسراوی دیكتهر دواخرا، ئهوێه، گهكهدوانه كهوهاڵمدانهوه
 بكتر  ردا  تووهستهند ڕۆژی بهو  هیشتنی و گهڕۆژی ناردن  به و ئاماژه

 وتنی.بۆ دیاریكردنی هۆكاری دواكه
 
 كانر اوهسه
د.اێتتتی  تتتت كیتتت  یعمتتتل البرلمتتتان، بتتتول ستتتیێك ورودوی والتتتترز، تررمتتته3
 .قاهره 3001اوی، صال
فی البرلمانات المقارنة دائرة البحوث و  اصات ألێتان القانونیهصت أخت3

 الباوي. رمعة حباصالدراسات في متێ  النواب العراقي، الخبیر د.
 / امان.3991، د. ابدالقادر الشیخێی، القانونیة ت ف  الصیاغة3
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 كانی سوسێر و گرنگییان دوانه
 وانیدازمانهله 

 

 

 حوسێن موحسین عەلی
 ماستەر لە زمانى کوردى

 
 وانیبواری زمانه كانی سوسێر لهكییهم:  ااڵكهشی یهبه
 ێری ژیانی سوسربارهك دهیهت كورته3

و دایك بووه  ز له3851 ساڵی له واوی فردینان دی سوسێرهناوی ته
وانی ناوبانگترب  زمانه. دی سوسێر بهز كۆ ی دوایی كردووه3933
رلی  زانكۆكانی رنێ  و نیبزگ و به . خوێندنی لهمی نوێیهردهسه
 وهسه هێنادهزانكۆی نیبزگ به  ی دكتۆرای لهپێه - واو كردووهته
نێوان سااڵنی پاری  له له ، مامۆستای خوێندنی بااڵ بووه3880ساڵی له

. كان بووهوروپییههیندۆ ئه پاشان مامۆستای زمانهله 3893ت  3883
زانكۆی له  3901ساڵی  وانی گشتی لهپرۆفیسۆری زمانهبه   ئینتا بووه

یی و رەور، گه3985:3رنی  تا كۆ ی دوایی كردنی ۆدی سوسێر:
 . بووهكانی نهمهرههزۆری به ناوبانگی سوسێر لهبه

خۆی  كه بووه یهو قوتابخانهزراندنی ئههۆی دامهڵكو بهبه
ناوی به ك كتێبی نووسیوهژیانی دا یهگینا دی سوسێر لهزراند ئهدایمه
 زمانی كان لهتایی بزوێنهرهی سهوی پێرهبارهك دهیێهند تێبینۆۆ ه

ند ناوی ۆ هناوبانگتری  كتێبی سوسێر به اڵم بهوروپیرر، بههیندۆ ئه
 ناوهیان دای نه ی نووسیوهخۆی نه وانی گشتیر كهزمانه ك لهیهوانه

نێوان كانی لهقوتابییه دی سوسێر كه یو تێبینییانهله بەڵوو بریتییه
كۆ ی سوسێر  ساڵ دوای بوو، س  تۆماریان كرد 3933 -3909سااڵنی 
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 وتهمی كه اپی دووه 3933ساڵی  اپیان كرد، له 3933ساڵی  واته
بینی و  وهخۆیهزنی بهكی مهیهوهر زوو باوبوونههه م كتێبهئه وهبازاڕه

رگێر درا  }كالوس وڕوپا وهی زمانانی ئهكی كورتدا بۆ زۆربهیهماوهله
 {.19: 3030هیش :
كی یهخۆی  وار ێوه بووه وازێكی بیری گرتكانی سوسێر شێوڵههه
ی گفتوگۆكانی زۆربه كه یهگرنگیتێدان و نرخدانان هه واوی لهته
ستی پ  راوردكاری دهبهتا به ره. دی سوسێر سهخۆ گرتووه م ۆی لهئه

ی وانه دهسه ی نیوك نزیكهكو مامۆستایهو ڕۆنانی وهرهكرد، دواتر به
كانی ناسرا  ڵوێستههۆی هه ، سوسێر بهوهتهوتووهوانی گزمانه
 له كانی بریتییهتری  كارهگرنگوانی نوێی رێگیر كرد. له نهزما

 وهی زمان و گوت . دوای ئهوهونی و ریاكردنهك نكردنی سایدیراسه
 ۆنانی ناسرا.ی ڕقوتابخانه ی سوسێر بهابخانهقوت
 كانی سوسێر.ت شاكاره3
پێ   ی كهو بیروڕایانهله كانی سوسێر بریتییهشاكارهله سه بهمه

 . م باسی كردووهو ئهبردووه نه ی پ س پهسوسێر كه
ی خۆ  كرد بۆ رێگه دات. كهدهزمانی قسه  خ بهت گرنگی و بایه3

ر سهكانیان لهوهلێكۆڵینه وانان ۆبێۆم فێێد و ئیدوارد ساپیرركهزمانه
 مەریكا كرد.كانی ئهههیندهییە سوور

 نێه.كی زیندوو دادهیهدیارده ت زمان به3
 تی.اڵیهی كۆمهناو  وار ێوه وهڕێنێتهگهكانی زمان دهوهت لێكۆڵینه3
 نێه.ور دادهی هم ۆپهسیسته ت زمان به1
 له یهوهوتنهگیرێه و دووركهردهگوت  وه و نووسی  له ت زمان گوتنه5

 ركالۆریوس. د.یوس  + د. ابدلێهكانی بههگوت  ۆوان
ڵ گهی لهڵهخۆ مامهربهك زانستێكی سهوانی وهزمانه كه وڵی داوهت هه3

 {330: 3991بكرێه. }ڕۆبنز: 
 كانی سوسێر:ت دوو دوانه1



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

09 

داهێنان  تی بهوانیدا كردوویهبواری زمانه ی سوسێر لهو كارانهئه
دوو  كانی سوسێر له  بڵێی  داهێنانهتوانینرێه. یاخود دهداده

ی زماندا وهتوی ینه كانی زۆر گرنگ  لهدوانه .  ونكهكانی دایهدووانه
م ندی لههه دوای سوسێر بێومفیێد و  ۆمسكی  سوودیان له تا لههه

 ر 33:3008نم ناوخۆ  ۆسه رگرتووهوه دوانانه
یری زمان سه ب ی زماندا دهوهشیكردنهیاند له اگهی ڕوهسوسێر ئهت 8

خۆ . ئامانتی ربهواوی زیندووی سهمێكی تهك سیستهوه بكر 
م رخستنی ئهده یشت  ووڵدان بێه بۆ تێگهبێه ههكان دهوانهزمانه
 ر3989می :یەتی كاركردنی. ۆد.وریا امرئهو  ۆنمه سیسته

 ی بووهكهن و كتێبهوام بووردهی سی سالێك بهنزیكه ایانهم بیروڕئه
 كان.رهموو كیشوههه كی زانستی لهیهر اوهسه
وی  ی  ئهی بۆ بكهبێه ئاماژهوتی سوسێر دهستكهت دوا ده9  
موو هه بۆ genaral grammarمكی ڕێزمانی گشتی بۆ  ه یهوهڕانهگه

م ۆ ئه كوتاوه وهكانهمی یۆنانییهردهسهر له  ههمكهم  هزمانێك ئه
كانی  ۆمسكی .}نای  تی بۆ وونهتایبه به كر ر دهسهی لهوهتوێ ینه
 {.81: 3918خرما: 

 كانی سوسێر :  ت دووانه3 
 مكهدوانەی یه
ی وهیان ریاكردنهsynchronic نك ۆنی یو سا diachronyدایكرۆنی 

 نی مێ وویی و ئێستایی زمان.نیه
ی زماندا وهر لێكۆڵینهسهێكی مێ وویان بهنها بۆ ونكان تهراوردكارهبه
وه كان سوسێر گرنگی بهراوردكارهی بهوانهپێچه اڵم بهپاند بوو، بهسه
وی  یر بكرێه ئهسه وهنی ریاوازهدوو نیه بێه زمان لهده دا كهده
 نی ئێستایی. نی مێ وویی و نیهنیه

ۆئێستاییر  -ونیینك وییر سادایكرۆنی ۆمێ و   دوو زاراوهمهبۆ ئه
 داهێنا.
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كات به ی دهشهگه اس لهنی مێ ووی زمان بر نیهdiachronyم: ۆكهیه
 گۆراندایهله  میشهبینێه ههك دهیهك دیاردهبوونی كات، زمان وهڕتێته
كرێه دایكرونی یر دهكتردا سهدوای یهك باری زمانی بهیهك زنتیرهوه

زێك گهر ڕهدرێ ایی مێ وو، ههكات بهكان دهزهگهندی ڕههیوی پهدیراسه
اڵم ، بهگۆڕاندایه شێكی زمان لهموو بهگرێه، ههزێكی تر دهگهشوێنی ره
كان خێرایی و زۆری ریاوازییه له یهیان ههیریاواز
و  ۆن زمان ئه وهكۆڵێتهده وهنی مێ ووی لهنیه رواته333:3985ۆسوسێر:

 ر زماندا هاتووهسهی بهو گۆڕانكارییانهو ئه ی ب یوهموو قۆناغههه
فالتوون و كانی ئهكو نووسینهن وهم ڕێبازهكی ئهرهتی سهبابه
تا و پانینی و هه رییهندهسكهی ئهكان و قوتابخانهرستۆوستۆیكهئه
مای ر بنهسهراورد لهبواری فیێولۆژی زمان و فیێۆلۆژی به ی لهوانهئه

 ر .3008؛33نم ناوخۆ : .ۆسه وهتهزمانیان كۆڵیوه دایكرۆنی له
 خ بهر بایهsynchronicنی ئێستایی زمانۆاڵم نیهم: بهدووه

 ڵهن كۆمهنیهدات و  ۆنییەتی كاركردن لهی زمان دهوهشیكردنه
می : ئههێنرێه.ۆد.وریا امركار دهكاتێكی دیاریكراو به له ڵكێك كهخه

 بینێه و لهنێكی زیندوو دهك تهنی ئێستایی زمان وهنیه واتهر كه3989
 له ی زمان بریتییهم باره، ئهكاتێكدایه خاڵێك و له ژیه و لهبارێكدا ده
كی یهكهناو یه له ی كهزمانییانه و  ااڵکییهموو ئهی ههوهكۆبوونه

ندی یوهۆد.یوس  شری ر، سوسێر پهیهههدا كهڵهكۆمه دیاری كراودا له
    .وهكاتهڕوون ده هیم هێێكارینی ئێستایی و مێ ووی زمان لهنێوان نیه
                                                    ری ئێستایی زمانهوها ب ته
كی د  ا ب بارێ ---------م  ----------ج    ری مێ وویی زمانهوهج د ته

 خاڵی م   بر هێڵی ج د لهسهله ڵب ێردراوی زمانهزووی ههئارهبه
ۆمر  گۆڕاندایهو له  وامهردهبه میشهو هه وی مێ ووییهۆج در ڕێ ه واتهكه
 ، شایانی گوتنهوهینهبۆ لێكۆڵ گیر ڕاده ، كهی ئێستای زمانهو بارهئه
ك یهخاڵێكدا به له میشهست  ههوهك نایهی زمان دژ بهنهم دوو نیهئه
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 وینهكهوا دهبی  ئهر ئاگاداری ریاوازییان نهگهاڵم ئهن، بهگهده
 }د.یوس  شری  {. وهڵههه

ر سهتوانی  پ  لهكتری دهیه له رهوهم دوو تهی ئهوهریاكردنهواتا به
یان وهكردنهنه ، ریاهوینهر تیشكی لێكۆڵبه ینهێی  و بیدهكێكیان دابنیه
   بزانی  كهوهبێه ئهو تێكچوون، ده ر لێشێواندنهۆی سهبێته ده
 رگیز ناتوانی  لههه واته ندهنی ئێستایی بهنیهنی مێ ووویی بهنیه
ی وهئه ی  ب كانی دیاری بكهو قۆناغه وهنی مێ ووی زمان بكۆڵینهنیه

 مهی ئهوهببی . بۆ ڕوونكردنه كهزمانه نی ئێستاییئاگاداری نیه
ی باری وهكات: بۆ ئهترنج دهو یاری شهوان زماننێراوردێك لهسوسێر به

شوێنی  رنج لهبێه سهده وهنها پێویستیمان بهبزانیه ته كههییاری
هیچ رۆرێك دان، بهكهختهرتهسه له دا كهو كاتهی  لهكان بدهداشه

 .وهكانی پێشتر بزانی  یان دابچینهمێ ووی رووڵه ناب  وهن بهپێویستما
ر سهوانی مێ وویی ریاواز ب  لهی زمانهمكانه ه ڵهم كۆمهبێه ئهده

 یهییان ههەكی بنچینهیكان، ریاوازیریاوازییه ندییهیوهی پهبنچینه
نستی ریاوازمان دوو زا واتهوانی ئێستایی، كهكانی زمانهمكهڵ  هگهله
دوای  وهتهقووڵ بووه وەیهم بارهوێه. دی سوسێر زیاتر لهكهر او دهبه
وانی و زمانه ت بهبارهرخستنی بیروڕای سهكان و دهشكردنی دووانهبه

}كالوس  خۆیهربهزانستێكی سه وانی كهی زانستی زمانهشێوه
 .{38: 3030هیش :
 
 زمان   
 دلولرمه –ۆدال 
 ی مرۆه          مێ ووییستایی گوت  گوتهئێ
 

 مدوانەی دووه
 syntagmatic     ئاستی ئاسویی
 paradigmatic             ئاستی ستوونی
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كانی رهو پێكهێنهرەسته نێوان كهكنشی  لهندی ئاسۆیی واتا تهیوهپه
اڵم به ....هتدرر.یان ب گه یان وشه : ۆۆڕستهرب ینی زمان دایهمان دههه
ربری  و كی زمانی ناو دهیهر دانهنێوان ههندی ستوونی لهیوهپه
 ر.3989می : ۆد.وریا امر ئهرب ی  دایهی دهوهرهده

ندی نێوان ۆكاوەر و یوهك ێهر پهگۆڤار ده ی ۆكاوه: له ڕستهبۆنموونه
سای ك یایهستههۆی دهبه ندێكی ئاسۆییهیوهك ێهر پهۆگۆڤارر و ۆده
 ڵێك ڕستهتوانی  كۆمهركار، كارر دهر، بهۆبكه زراوهڕێزمانی دامه

م كی تری ئهیهر وشهاڵم ههزرێنی ، بهدابمه مایهم بنهر ئهسهله
 كهی ڕستەوهرهی تری دهدان وشهڵ سهگهندێكی ستونی لهیوهپه یهڕستە
 .یههه
 كوڕێك، ئازاد...هتدر ،كهردار، كوڕهڵ: ۆسهگهله كاوه -
 كتێب، هتدر - ڵ: ۆڕۆژنامهگهگۆڤار له -
 بات، .....هتدر، دهوهخوێنێتهفرۆشێه، دهڵ: ۆدهگهك ێه لهده -
ندی  پارادیگماتیكی یوهبۆ وونی سوسێر ۆناو، رێناو، كارر په به واتهكه
 .یههه

و  ماتیكی ۆپارادیگ و دوو پەیوەندییەئهكه ڕی وایهڤینج باوه
وانی: فۆنیا، مۆرفیا، گرافیا، می زمانهناو سیستهسینتاگماتیكیر له 

پێك  ندییهیوهو دوو پهئه یهی ههوهنی ئهیان شایهكهریه، ههوشه
 بهێنێه.

 
 مدوانەی سێیه

 paroleگوت  ت  - langueزمان ت 
 –ۆزمان  راوهزا س  ، سوسێر لهكی لێڵهیهی زمان زاراوهوهرئهبهله

langue -   گوت– parole -  زبان- languageنها ڕوو ته یخاتهر ده
و رگوت  بێه paroleرۆگهئه واتهو زمانر كهر ۆگوت  سه خاتهتیشك ده

می ر سیستهlangueوا ۆر ی  توانای گشتی زمان بێه ئهlanguageۆ
 له ت  بریتییهڵێه گوكریستاڵ ده وهو بارەیهله ندیكردنهیوهپه
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یی بارودۆخی كرده ند هه ر لهكهقسه سی كهئاخاوتنێكی كۆنكریتی كه
ناو ندیكردن لهیوهمی پهسیسته له ر بریتیهlangueاڵم ۆهێنێه بهدای ده
شێكی ڵێه زمان بهر، سوسێر ده3008، 35نم ناوخۆ : ڵدا ۆسهكۆمه

می رههواتا زمان توانای به شێكی ك ۆكهاڵم بهبه سنوورداری زبانه
ڵگا كۆمه پێك دێه كه ڵێك یاسای دووبارهكۆمه و لهتییه اڵیهكۆمه

 ر.سهنه كانیان ببهكان كارهكو تاكهتاوه دروستی كردووه
كو ك كاتدا وهیهز نی  لهگههاوڕه كه یهنێكی ههند نیهزمان  ه

نی سایكۆلۆری ركیر و نیهۆئهری سێهنی فهنی فیزیایی و نیهنیه
ی  ناتوانێه پۆلینی بكه ڵگایهنی تاك و كۆمهڕوونیر. زبان خاوهۆده

 .وهكانی نادۆزرێتهكهیه  ونكه
 وێتهكهده یهخۆی ههربهكیانێكی سه ی زبانهوانهاڵم زمان پێچهبه

گرێه ان دهكانی زبزهگهنێوان ره م لهكهی یهندی، پێهژێرباری ڕیزبه
 ڕوات.وێكی ڕێووپێ  دهیرهپ  پهبه ندكردنهم ریزبهئه

رگرێه وه كاری بهێنێه و سوودی ل توانێه بهر دهكهقسه زمان شتێكه
یان  بستراكتهی ئهكهیهدیارده اڵم ناتوانێه كاری ت  بكات  ونكهبه

تی زمان بوونی كی گشیهشێوه، بهكگرتووهتی یهاڵیهكی كۆمهیهدیارده
 بات.ده گوت  بەڕێوە كهیاسایه ڵهبەڵوو كۆمه ماددی نییه
كی یان  ااڵكییه كی دینامیكی خودیهڕای سوسێر  ااڵكییهگوت  به 

 كرێه لێی، تۆمار دهوهرنتهژێر سه خرێتهده كه ڕوونی فیزیاییهده
و  و كاتاڵت دایه سهژێر ده و له  وهكرێتهده ، دووبارهوهكۆڵرێتهده

 دادێه. بۆنهكات له شوێ  داگیر ده
وا و ساینكرۆنی  ئهی دایكرۆنی ر دوانهسه وهڕێینهر بگهگهئه واتهكه

 ب :  دهدابه م شێوهو زمان بهگوت  
 دایكرۆنی ---------گوت 
 كرونینسای -----------زمان
 

 گوت  ی زمان ووهریاكردنه
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 زمان             گوت        
 تییهاڵیهكۆمه -3 خودییه -3
 ك ۆكه -3 نوكییه -3
 می تاكهرههبه -3 كاری تاكه -3
 ی كهو زمانانهئه  ونكه وهخۆیی لێی بكۆڵینهربهسه ناتوانی  به -1

 توانی  بهده -1 ر ناكرێهسهیان لهدیراسه ماوهیان نهپاشماوه
 ر33:3985. ۆسوسێر:وهینهخۆی لێی بكۆڵربهسه
م زانسه له و گوت  سوسێر دوو رۆرهی زمان وهریاكردنه به واتهكه

وانی و زمانهوانی زمان وی  زانستی زمانهئه وهكاتهریا ده وهبارەیه
وانی زبانۆلسانر ۆسوسێر: ژێر باری زمانه  نهردووكیان دههه گوت  كه
 ر .31:3985

 
 می  وارهدوانه

 
 رsignifierدال ۆ
 رsignifiedدلوول ۆمه
ر sound, imageنگیۆی دهبیر و وێنه ی كهوهله ر هێما بریتییهsignۆ
نگی ی دهوێنه سه لهبهلێنراو. مهو ناو ك ناووهستێه نهبهده وهكهیهبه
ۆسوسێر:  یهكهنگهنی سایكۆلۆری دهبەڵوو نیه نی فیزیایی نییهنیه

 ر.81:3985
وانی كرد وتی زمانهڕهزۆری له  یریدلوولر كاریگهو مه ی ۆداللهسهمه
 .یان گرتووهر اوههێمار سه - ۆئاماژه ردووكیان لهی ههوه وكمی ئه به

ڕی باوه -ریك كردووهوانی خهمكی هێمای زمانه ه سوسێر زیاتر خۆی به
كان كان خودی شتهد ئاماژهكان یاخووانییهزمانه كهیه وابوو كه

 ر.13:3008نم ناوخۆ ؛ نانوێن ۆسه
 .یهمای ههڕای سوسێر دوو بنهت هێمای زمانی به
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هیچ  دلولدا، واتهو مهنێوان دال له  ی هێما كهخۆوهت سروشتی له3
 نگی پێك هاتووهكی دهیهوێنهی ۆدارر له نێوان وشهك له ندییهیوهپه

ندی یوهر پهگهئه خشی نییهبهدلوولر دهۆمه -ی ۆدارێتیركهۆدالر و واتا
م ی ئهوهبوو بۆ زیاتر ڕوونكردنهریهاندا دهك زمان له یه وهبوایە، ئههه

و رەنسی زمانی فهله بات كه ده و وشانهنا بۆ ئهسوسێر په گفتوگۆیه
 ێنێه.ناگهك واتا ردوو زمان یهاڵم نی ههبه یهئینگێیزی هه

 دال: ت سروشتی هێڵی له 3
هۆی كات وێه بهربكهبێه بوونی دهرۆدالر شتێكی بیستراو بێه دهگهئه
دووری   بهم كاتهت ئه3نوێنێه ت كات ده3 یهتی ههسڵه  دوو خهمهئه

 ر.89:3985كرێهۆسوسێر:ده پێوانه
 ر.هێما ۆئاماژه گۆڕ لهتی گۆڕا و و نهسڵهخه

نوێنێه كه ده و بیرهو ئهب ێرێه ڵدهئازادی خۆی هه  ونكه گۆرهنهدال: 
 .گۆرهنه
دلول كه و مهنێوان دال ی لهیوەندییهو پهله : بریتییهدلوول: گۆڕاوهمه

ر ڵێه: ههدهی سوسێر كه گرنگه و ڕایهر ئهسه وه ینهده واته، كهگۆڕاوه
بوونی  زێك لهگهر ڕهو نرخی ههكات او دهوی تر تهوهیان ئهكهیه
ڕوون  وهخواره كو لهمان كاتدا وهههوێه، لهكهردهكانی تر دهزهگهڕه

 .وهتهكراوه
 ر333:3985ۆسوسێر:

 ڕوونییهن سروشتێكی دهندی زمانی خاوهیوهت سوسێر پهنسبه به
بۆ  كهكراوهده ئاما بۆ دروستكردنی ك ۆكی دوو ڕووه كهمایهبنه
  یهندهزهم مهنگی یان ناو، ئهی دهمك و ناو لێنراو وێنهرخستنی  هده
 كات:ده ستهررهبه وهی خوارهم هێڵكارییهله

 مدوانەی پێنته
ی ناولێنراوی نیشانهخ به وردی بایهبه  ، كهیهو زانستهواتاسازی  ئه

ی خۆی كهتیۆرهسوسێر به    دیمهڕای ئهرهدات، سهزمانی ده
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وانان به ی زمانهبۆ وونی زۆربه ی زمانی بهی نیشانهربارهده
 .نر رخ دادهی واتاسازی هاو هقینهری ڕاستهداهێنه

زۆر ڕوون و ئاشكرا  Signifiedی  ناولێنراو بگه له ب تا دهرهاڵم سهبه
 ند هه له نر ای شه دادههاوواتندا به نێوه ند ههله ، ونكه نییه

وڵێكی زۆر و دوای سوسێر ههو بیر، له ندهزهواتای مه شوێنی تر به
ی ی نیشانهندهزهمكێكی ورد بۆ مهبۆ دانانی  ه كۆششێكی زیاد كراوه

 {1: 3003زمانی. }كێۆد رێرمان و ریمۆن لۆبالن : 
 

 و گوت  نووسی  
ك ڕێ ه  ر یهسهو گوت  لهنووسی   هبرد ك وهی بهر زوو پهسوسێر هه

 :یهند هۆكارێكی هه   همهندنی زماندا، ئهسهشهڵ گهگهو لهنارۆن 
وڵ اڵم نووسی  هه، بهوام دایهردهگۆرانێكی بهله  میشهم: زمان ههكهیه
نووسی  دوور  دوای قۆناغ لهدات رێگیر بێه، گوت  قۆناغ له ده
 قۆناغێكدا لهنووێن  له نگێك دهده ی كهو پیتانهئه وهوێتهكهده

، نگانهو دهله وهوێتهكهواو دوور دهی دواتر تهدهقۆناغێكی تر یان سه
ر گه، ئهتی بۆنموونهی خۆیهر ی سوسێر زۆر لهكهبۆ وونه واتهكه
 و نووسی  به ی  ئاخاوت رەنسی بكهو فه یری زمانی ئینگێیزیسه
ت بۆ زمانی نانهری بیانی تهك بۆ خوێنهوهنه وهوتۆتهتی دووركهواوهته

 .ئاسان نییه م دوو زمانهدایكی  فێربوونی ئه
 بوو نووسی  بخاتهوه ستی ئهبهسوسێر مه شهمهرئهبهر لههه
 . وهراوێزهپه

زمان،  یوهندی شیكردنهناوه ران بكاتهكهكی قسهر زارهگوتنی سه
و ڵێه ۆۆزمان گوت  دهكه  كردووه واوی پراكتیزهته ی بهو وتهئه واتهكه

 گوت رر له یهوهوتنهو دووركه گیرێهردهگوت  وه نووسی  له
مان ڕێنووسی و ههربگیرێه زمانێكی تر وه ك لهیهر وشهگهم : ئهدووه
 ریه بۆ نموونهڕێنووسی تر بهنا بۆ بێه پهوا دهبوو ئهنه و زمانهله

 ر.thۆبه  نتینی بووهله  dپیتی 
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تی تایبهكردنی زمان بوو به ندی دیراسهپێ  سوسێر نووسی  ناوه
و اڵم سوسێر ئهكان بهسوفهیێهشاایر و فه ڵهو كهنووسینی ناوداران 

ی كرد ئاقارێكی تردا برد و گوتن وتی زمانناسی بهو ڕهقاند ی شڵهگۆمه
 كردنی زمان .ندی دیراسهناوهبه

 .وهبنهكۆ ده م خااڵنهكانی گوت  و نووسی  لهرەكیهسه ریاوازییه
 گوت  نووسی                                 

 .هاتووه نگ پێكده ت له3
 .و هێما پێ  هاتووهپیه  ت له3
 كار دێه. ت هێز و ئاوازی تێدا به3
 .كارد  دا بهندی تێت خاڵبه3
 .ك كاتی نییهیهت تا ڕێ ه3             .ت كاتییه3
 .گیر رده او وهت به 1            .گیر ردهوه گو ت به1
ر دیار نییە كهت قسه5      یهبوونیان ههئاماده ر و گوێگركهت قسه5

 .ر دیارهخوێنه
 .هكی نییمهت ڕه3             .كییهمهت ڕه3
 .وخۆیهت شێوازێكی سروشتی ڕاسته1
  .ت شێوازێكی داهێنراوه1
 رییهوانی بونیادگهقی زمانهت  ه8
  و لۆریكهو زمان قی فیێۆلۆژی ت  ه8
 شێكی گرنگی دیراساتی     ت به9
 .یهكی ههدراساتی پراگماتیكی رۆلێكی نوهله

 كردنی ئاخاوت  پێك دێنێه.و شرۆڤهپراگماتیكی 
 .یهكی ئاخافتنی ههت زمانی خووه30
 بیه.قوتابخانە فێری دهت نووسی  له 30
 كگرتوو نییە.ت زمانی یه33
 ر15:3008نم ناوخۆ : . ۆسهیهت زمانی یەكگرتوو هه33
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تیك  او فۆنهو فۆنۆلۆری فۆنۆلۆری لهتیك ی فۆنهوهت ریاكردنه1
، پێ  سوسێر هیچ تیۆرێكی وتی سوسێرهستكهو دهم رههبه ترهتازه

نها بوو. تهی فۆنۆلۆری نهبارهسند لهگشتی یان هیچ بۆ وونێكی په
 م رۆرهگرنگی به رهبهرهنگی ریهان بهردوو رهنێوان ههبێه لهنه وهئه

 رر.كانی ماستهو فۆنۆلۆری ناسێنراۆد.صباح رشید: وانه دراوه دیراسە
كو وه ئێمهگشتی كه كانی زمان به نگهدهی سوسێر وهی لێكدانهپ به

 :ی  ڕای وایهكهڵ دهگهیان لهڵهو فۆنۆلۆری مامهتیك فۆنه
 و فۆنۆلۆری گرنگی بهدات ۆدالر دهتیك گرنگی به ت فۆنه3

 دات.دلوولردهۆمه
وانی، فۆنۆلۆری ی سنووری زمانهوهرهده وێتهكهتیك دهت فۆنه3
 وانی.ی زمانهناخوێته كهده
م توانی  بهتیك و فۆنۆلۆری دهی فۆنهرهوهر تهسه ونهكهی دهوانهت ئه3

 ی :ڕیزیان بكه یهشێوه
 ئاسۆیی     دال دایكرونی  ئاخاوت      تیك فۆنه

 --------    =--------    =--------   =-------  =------- 
 دلوول ستوونیفۆنۆلۆری زمان ساینكرونی مه

 ی د.صباح رشیدرۆبیرۆكه
 
 م :شی دووهبه

 .وانی نوێدازمانهكانی سوسێر له گرنگی دوانه
 

 : كهتهناوبابه ك بۆ  وونهیهروازهدهت 3
ن نیهله 3183ساڵی  راوردی مێ وویی لهڵدانی ڕێبازی بهرههدوای سه

ی كههر وونی كتێبم تا دهی نۆزدهدهدرێ ایی سهم رونز و به ولیه
ی مێ وویی وهواوی پێ هته وانی بهبواری زمانه 3933ساڵی سوسێر له

تی نێوان ی رۆری خزمایهوهوانان دۆزینهداگیر كرد بوو، ئامانتی زمانه
و زۆر ڕای گرنكی رهسه وانهشیكردنه و رۆرهزمانانی ریهان بوو، ئه
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ركی ئهوانی له زمانه اڵمی ئاشكرا كرد بهوهزمانی دۆزینهی له دیارده
 خودی زمان. یشت  له بۆ تێگه وڵدانههه كی خۆی نیدا بوو كهرهسه

ڕزگار  وقهو تهوانی لهقاند و زمانهی شڵهو گۆمهدی سوسێر هات و ئه
ی م دوانانهری خسته ڕوو، ئهرامبهو بهكی رووت نییند ڕایهكرد  ه

وانی لێك ڕێبازی زمانهگه وههۆیانه وێ  بهتۆ و هه سوسێر بوون به
 :ڵدا بۆ نموونهری ههسه
ی پراگ ندیۆئاسۆیی ستوونیر قوتابخانهیوهستنیشانكردنی پهدهله  ت3
ی ڕۆنكاری قوتابخانه ها ڕێگای خۆ  كرد كهروهڵدا ههری ههسه
ی  ۆمسكی وهمووشیان گرنگتر ڕێبازی گوێزانهههڵ بدات و له رههسه
 .بوو

 . بۆ نمووونه
ری سوسێر، توانا langueر و زمان ۆPAROLEگوت  ۆله  ت3
 ر ی لهگهڵدا ئهری ههر سهperformance ااڵكی ۆر وه competanceۆ

 بوو.ن ریاوازییان ههندێك نیههه
ر paradigmaticو ستوونی ۆ –ر sintagmaticۆ ئاسۆیی ها لهروههه ت3

 وهرهر و ڕۆنانی سهdeep structureۆ وهڕۆنانی ژێره
 ڵدا.ری ههسه رsurfacestructureۆ
 ر  ۆمسكی.سهری سوسێر  لهكاریگهت 3
ر ر و گوێگری  ههكهبۆ وونی قسه ی  بهی زمان بكهتوانی  دیراسەده
توانا و  و گوت  زۆر لهدوانەی زمان  یهتیان ههكێكیان سیمای تایبهیه

ری زمان كارهێنهبه ست  بهیوهردووكیان پههو ه    ااڵكی  ۆمسكی ده
یێن ،  ااڵكی نی  ۆمسكی خۆی گهنی خودی زمان دهواتا نیهبه

وه، گرێتهو نووسی  دهدا ۆگوت ر و میانهو له كی كردارییهیهپرۆسه
مای ر بنهسهی سوسێر لهكهدوانه كه یهوهر ئهسهشیان لهوهریاكردنه

ی نۆته می زمانی بهها سوسێر سیستهروه. ههكراوهنه ناسهكی پێهۆشه
 ، كه  واندووه و نۆتانه ااڵکی ئه و گوتنی به مۆسیقی  وواندووه

كی یهاڵم بنچینهكان، بهو ئامێرهكان نهگۆرینی مۆسیقاژهگۆرێه به ده
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نیشان  نهو زماگۆڕی ئهزمانێكی نه می زمان لهو سیسته یهگۆری ههنه
و له وهرهدهزار دێنه ی له وانهكان ئهقینهڕاسته اڵم گوتنهدات بهده

 ر .Paroleڵێ ۆپێی ده زمانه
ی ندی  قوتابخانهو گوت   هی زمان ربارهپێی بۆ وونی سوسێر ده به

تی ك بۆ وونی تایبهیهر قوتابخانهاڵم ههڵدا بهریان ههریاواز سه
 ر بۆ نموونه33:3003: می زمانۆد.موسی امایرهی سیستهبارهربوو دههه
 ڵێی :. دهكه

 :یهكاتر دوو بیروڕا ههدهنسی قسه رهفه ۆفان به
 ی رۆرێك لهوهدات بۆئهوڵ دهند  رار ههموو رار یان ههو ههئهت 3
 وشه نیشان بدات.ڕه
 .وشتهم ڕهی كۆش  بكات بۆ ئهوهبۆئه یهیان توانای ههت 3

 ،  ونكه ااڵكی داناوه وی تری بهتوانا و ئهمی بهكه ۆمسكی یه
ی كه وهله س بریتییهكهتوانای زمان نی تاكهبینێه كه  ۆمسكی وای ده

كانی  سنووداركردنی وانهزانێه، ئامانتی زمانهده كهی زمانهربارهده
 ڕوونزانی ئیدراكیر.وانی ۆدهزمانهله    لقێكهمهئه و توانایەیهئه

 ی سوسێرهوهكو ریاكردنهك وهیهی توانا و  ااڵکی تاڕادهوهریاكردنه
ر زانیاری سهخه لهو گوت ،  ۆمسكی زیاتر رهمی زمان نێوان سیستهله

ر بوو كاریگه ر،  ونكهكهر توانای قسهسهله وهكاتهیی دهنموونه
م }نای  ههڤدهی  هدهسهدێكارت له قالنی ی اهفهلسهفهبه

 ۆدۆركایار بوو، كه رییاڵم سوسێر لە ژێر كاریگه{، به81: 3918خرما:
ها روهدات ههمی زمان دهتی سیستهاڵیهسروشتی كۆمه گرنگی زیاتر به

ڕوونزانی ڵناسی یان دهزانستی كۆمه وان زیاتر لهزمانه بینی كهوای ده
ی ڕای وانه  پێچهمهڕوونزانی ئیدراكی، ئهك دهوهنه هڵناسی نزیككۆمه

 . ۆمسكییه
بارەی بیروبۆ وونی سوسێر له وانی لهی زمانهندی  قوتابخانه ه

ك یهر قوتابخانهڵدا. ههریان ههو گوت  سه ی زمانوهریاكردنه
 ی گوت بارهاڵم لهبوو، بهی زمان ههربارهتی دهبۆ وونێكی تایبه
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ڵێ  گوت   ااڵكی و ڕۆنانی دهمهێنان رههی بهردوو قوتابخانههه
 كی دیاریكراودا.یهبۆنه له كهبۆ زمانه سییهكهتاكه
ڕاستیدا له  نر سفی ۆڕۆنانیر دادهری ڕێبازی وهزرێنهدامه سوسێر بهت 3

 ێتگهنرێ ۆبقوتابی دی سوسێر دادهكان به ڕۆنانكاره وانهی زمانهزۆربه
كانی نزیكهی دوای سوسێر و قوتابییه وانهاڵم ئهكانر بهبێومفێێدییهله 

 یهم قوتابخانهكانی ئهی رنێ   ااڵكییهخۆیان نا قوتابخانهناویان له
  مهله ، رگهوهبێتهكانی سوسێر    دهرنتهسهشێكی زۆری لهبه
پێناو زانستی ۆله  كووه تی بۆ كارەكانی دیارهاڵیهنی كۆمهنیه
ی م مۆركانهو ڤندرس  ئه كان مییهها كارهروهڵناسیی زمان ههكۆمه
ر سهی لهورهریی گهڕێبازی سۆسیۆلۆری كاریگه واتهكه رگرتووهوه

 {38: 3030.}كالوس هیش : بووهوانی ههزمانه
ه نرێه لسفی دادهی ڕێبازی وهقینهری راستهزرێنهدامهسوسێر به 

ند ی ۆ هكهناوبانگهبه كتێبه تی لهتایبه كردنی زمان، بهدیراسە
رپا كرد وانی بهوانی گشتیر. سوسێر شۆرشێكی زمانهزمانه ك لهیهوانه
وروپا و ئهر دیراساتی زمان له سهباڵی بهی كه مكانهو  هر ئهسهله
راوردكاری  وویی و بهی ڕێبازی مێبیرۆكه مەریكا كێشا بوو. سوسێر لهئه

كردنی زمان ڕێبازی دیراسەو دەیگووت باشتری  ڕێباز له  وهوتهدووركه
بیروڕای  وهو دیراساتانههۆی ئه{، به 81: 3918}نای  خرما: سفییهوه

كو: ۆبێومفیێد و سفی راكێشا وهوانی ڕۆژئاوایی بۆ نی ڕێبازی وهزمانه
م ی بیستهدهتاكانی سهرهسه ریكا لهمەئه مانی  لهساپیر و بواسرئه

 تهكی زۆریان خستووهیهوتی بیروڕاكانی سوسێریان كرد و زیادهڕێكه
زانستی مریكا گرنگیان به كانی ئهوانهر ڕاكانی سوسێر، زمانهسه
كرد كه كانیان دهسوورهی زمانی هیندییه دا دیراسەنترۆپۆلۆری دهئه

یان بزان ، باشتری  كهبوو ویستیان رێزمانهی نووسینیان نهپاشماوه
ها روهكانیان ههكارهستكردن به سفی بوو بۆ دهڕێگا  ڕێبازی وه

ی خۆیان كهر زمانهسهكانیان لهوهكانی  توێ ینهبهرهاه وانهزمانه
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 33ستكاری }د.ااط  فضل: و دهریاوازی  ند ڵ ههگهكرد لهپراكتیزه 
:3005.} 
 رگێ انداوهی ئاستی ئاسۆیی و ستوونی له وهنگدانهڕهت 1

 وهكانهوانهن زمانهنیهمتر لهوانی كهكی زمانهیهك ئاریشهوەرگێ ان وه
 كانی سوسێر.تی ئاماژهتایبه به گرنگی پ  دراوه

ك كانی وهر اوهبۆ سه وهڕێنینهبگه ر زمانهگهڵێه ئهسوسێر ده
كه  وهڕێتهگهده و وشانهمكی ئهك بۆ  هیهوشه ڵههنووسراوێك یان كۆم

كانی پێشتر هاوواتا و ڵ وشهگهكراو لهی بیرێكی ئامادهشێوهبه 
 ر.33:3009روی  اوسمان:ۆپه ب ر دهرامبهبه
ی بۆ كی زانستانهیهوهی سوسێر بۆ واتا، شیكردنهو بۆ وونهكر  ئهده

دا ئامانتی خۆی وشهبهرگێ انی وشهوە و بترسی  بۆ ی له بكر 
ناو زمانی تردا پێی پێویسه شوێنی خۆی لهبه كهوشه ناپێكێه؟  ونكه

 كرێه :وەرگێ ان دیاری ده دوو رۆره وهمهله واته. كهوهناكاته
پانتایی  دات لهوڵ دهرگێر هه، وهم وەرگێ انهوەرگێ انی ئاسۆیی : لهت 3

تێك بۆ ی نزیكتری  واتا بۆ گۆرینی بابهو تاڕادهب وات  كهتهبابه
مان یامۆههكانی خهكو وەرگێ انی  وارینه او بكات وهتێكی تر ڕهبابه
 ر.ر اوهسه
تێكی تر بۆ بابه تێكهوەرگێ انی ستوونی: گۆڕینی واتای گشتی بابهت 3
كو خۆی كانی وهگرافهرهو په موو ب گهرج نییە ههرۆرێك مهبه

 واڵێك.كو وەرگێ انی هه، وهوهبمێنێته
ئاسۆیی له  كه كو ئاستی ئاسۆیی و ستوونی سوسێره  ڕێك وهمهئه
وەرگێ انی ستوونی  له نشینهاڵم ستوونی ر به كنشینهندی تهیوهپه
 ی .كان بكهتوانی  رێنشی  بۆ وشهده
 نندهی لهئاستی ئاسۆیی و ستوونی نی قوتابخانه ت5
 وار له م قوتابخانهنی ئهندی ئاسۆیی و ستوونی لهیوهردوو پههه

{ 33: 3008رهادی:فه ابدالێه }سارده گیر ردهوه ئاستدا سوودی ل 
 وانی  بریتی  له:ئه
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 نگ ۆفۆنۆلۆریرئاستی ده ت3
 كانی زمان ئاستی وشه ت3
 ئاستی ڕێزمان  ت3
 ئاستی واتا ت1
 
 ئاستی فۆنۆلۆری ت 3
 كانر دێتهنگهتی دهندی ئاسۆیی ۆهاوڕێیهیوهئاستی فۆنۆلۆریدا، پهله

 شداری لهكتری و بهپاڵ یه  نهكردن دهكاتی قسهكان له، فۆنیمهئاراوه
كانی ۆم ی ۆمیرر فۆنیمهوشهك له ن، وهكهتر دهورهی گهكهپێكهێنانی یه
}شێرزادسعید  دووهكیان دروسه كریهكتردا وشهڵ یهگه، ی، رر له

توانی  ندی ستوونی ۆرێنشی ر دهیوهپه اڵم له{ به31: 3008صدیق:
 اوی واتا ررێك ڕهمه دابنێی  به كهر فۆنیمێكی وشهفۆنیمی تر هه

كانی ۆب، پ،  ، توانی  فۆنیمهرێی فۆنیمی / م/ دهله نموونهی  به بكه
ر / ن/ گهاڵم ئهتیر، لیرر بهۆبیر، پیر، شیر،  بنهت، لر دابنێی  و ده

 بێه.بێواتا ده وهڕووی پێكهاتنهوا لهدابنێی  ئه
 
 ی زمان. ئاستی وشهت 3

 ندییهی بیری پەیوهتی رێگهی هاوڕێیهدا بیرۆكهله ئاستی وشه
ك بریتی  له یهتا ڕاده كهردوو وشههه ،  ونكهوهگرێتهكان دهئاسۆییه

وا كرێه ئهتی نه اوی هاوڕێیهر ڕهگهتی ئهندی هاوڕێیهیوهپه
 :، بۆ نموونهكر دی دهبه نی واتاوهنیهموكوڕی لهكه

 تییههاوڕێیه ------- یالندی.  كهستهئه                     
 تی نییههاوڕێیه -------- یالندی *  كهشێره                     

كان و وشه گێ  ندی ستوونی  ڕۆڵی خۆی دهیوهكاندا پهئاستی وشهله 
كتر بگرن }شێرزادسعید توان  شوێنی یهتی ده اوكردنی هاوڕێیهڕه به

 { 33: 3008صدیق:
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 .سارده كهئاوه
 .سارده كهتهربهشه

 .وا ساردهئاووهه
 
 
 ئاستی ڕێزمان.ت 3
دا تهم ئاسله وهگرێتهنی مۆرفۆلۆری و سینتاك  دهردوو نیههه

كو و وه وهگرێتهتی دهندی هاوڕێیهیوهوت  شوێنی پهی ڕێككهبیرۆكه
 ستهرهكهكێك له یه وت  واتهكات، ڕێككهندی ئاسۆیی كار دهیوهپه

 كات}ساردهوانی تر دهر ئهسهدراوسێكان كارێكی ڕێزمانی له
ك هاتنی بێ  وه وهكهیهبه میشهكات ههده { وایان ل 35 3008:ابدالێه

 ڕ.ڵ كاری تێتهگهركار لهبه
 نووسێه.ده ردار نامهسه                            
 ركار     كارر     بهبكه                            

 
 ئاستی واتات 1
ن بۆ كهكانی زمان هاوكاری دهموو ئاستهن ههندهی لهپێی قوتابخانهبه
بۆ  پێویسته context, situationر وروبهم باری دهاڵیاندنی واتا بهگه
نگ ئاستی واتاسازیدا پهنها له واتا ته ناكر  واتا، واته یشت  بهگه

كانی ی تر ۆفۆنۆلۆری و وشهكهئاسته ر س بێه ههڵكو دهبه وهبخواته
 خشینی واتا.به ن لهشداری بكهزمان و ڕێزمانر به

ندی ئاسۆیی و یوهپهی پێشوو نیشانمان دا له ئاست ر س ههله  
ندی ئاسۆیی واتا یوهپهگێ ا، له كی دهرهستوونیدا واتا ڕۆڵی سه

پاڵ  ونهبكه كهپێی ڕێزمانی زمانهكان به ی وشهوهر بوو، بۆ ئهب یارده
و سكی ئهندی ستوونیدا فراوانی و تهیوهپه ها لهروهك یاخوود نا، ههیه
ب ارد و ڵدهكانمان ههنگ و وشهده ستنیشان كرا كهده هاتهپێك

 كرد.ده رێگۆڕكێمان پ 
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 ی  :دیاری بكه م ڕۆاڵنهندی ئاسۆیی و ستوونی ئهیوهپه توانی  لهده
 {كان }كاوههاتنی فۆنیمهوهندی ئاسۆیی: پێكهیوهپه
  ئاستی فۆنۆلۆریدا   ت له3
 {،خاوه كان }ماوهفۆنیمهندی ستوونی: گۆڕینی یوهپه
 {رمهكانی زمان }هاوی  گهتی وشهندی ئاسۆیی: هاوڕێیهیوهپه
 كان ئاستی وشهله ت 3
 {  رمەکەگه، ایهكهساردههاوڕێكان}ئاوه ندی ستوونی: وشهیوهپه
كان: ڕێزمانییه نێوان پێكهاتهوت  له ئاستی ڕێزمان ڕێككه لهت 3

 وسی{ی نوردار وانه}سه
 ی خوارد.كهنانه كاوه   كان: ستهرهوێ  گۆڕینی كهئاستی واتا شله ت 1

 وزادنه   ئازاد                                                                   
 
 كان:         ر اوهسه
 زمانی كوردی:به 
 -تازه ری زانستی زمانیزرێنهدی ساسۆر دامه -می أ د. وریا امر ت3

 .3989 ،3، ژی ئاسۆرۆژنامه
ری  د یوس  شه و. –واتاسازی  –كێۆد رێرمان و ریمۆن لۆبالن  ت3
 3003 -اید سه
ر كانی ماسته+ وانه 3991كالۆریۆس كانی بهوانه -د.یوس  شری  ت 3

3008   
 3993 -كالۆریۆس كانی بهوانه - سی   د. ابدالێهت 1
 .3030-رماسته كانیوانه -باح رشید د.صت 5
 لێر.هه-3009-واتا و وەرگێ ان -نففا اهروی  اوسمان مستهپهت 3
ی ئاراس باوكراوه – و پاش سته ڕسته –رهادی بدوڵال فهاه ساریدهت 1
 3008 –ولێر هه –
پێی تیۆری ۆكاتیگۆری ی زمانی كوردی به ڕسته –شێرزاد سعید صدیق ت 8

  3008 -كۆلێتی ئاداب  –ر ی ماستهنامه –ی ری هالیدهو پێوانه
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 .3008 –ولێر هه –زمانناسی  -نم ناوخۆ سهت 9
  
 بی.رهزمانی اهبه
 -:د.یوئیل یوس  ازیزتررمه -العام اێا الێغة -فردینان دی سوسیرت 3

 بغداد.-3985
فی  مقدمة -، د. مد العنابی د.رهاد  مدان، د.امایره -فارع د.شحدهت 3

 أردن. -دار وائل-3003-معاصرةالێغویات ال
 أردن.-3005-دار الرازی -فی الێسانیات مقدمه -فضلد.ااط  ت 3
 3918 – المعاصرة اێی الدراسات الێغویة أضواء –نای  خرما ت 1
 3991 – ت ا مد اوض –ة مورز تأریخ اێا الێغ –روبنز ت 5
عید  س  ت : د.س – فی اێا الێغة انساسیهالقضایا  –كالوس هیش  ت 3

 .3030 - القاهرة –مختار  –البحیری 
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 مردنی زمان
 

 سوداد ڕەسووڵ
 

 فاکەڵتیی پەروەردە –زانکۆی سۆران 
 
 
 ناو وونیان بووه کان و لهی زمانهی ژمارهوهمبوونهم ۆ کهدنیای ئه له
کان، کە بە زمانه ندێ  لهمان کاتدا هههه ر او، لهکی بهیهدیارده به
دان، هەتا د  ژمارەی وره وتنێوی زۆر گهپێشوه رە زۆر کەم ، لهژما

کی یه  ژمارهوهر ئهرامبهبه ئاخێوەرانیان ڕوو لە زیادی دەکات، له
ترسی زمانانی دی کە ئاخێوەرانیان بە ژمارە کەم ، مه کتار زۆر لهیه
ێ وودا م له میشهی مردنی زمان هه. دیاردهرهسهناو وونیان له له
کۆنەکان کە لە مێ ووی کۆن ناویان د ، ئەم ۆ  زمانه لێ  له، گهبووههه

ناو وون، وەک زمانی سومەری،  هیچ ئاخێوەرێویان نەماوە و له
 ئەکەدی، بابێی، ئاشوری، ئاڤێستایی، پەهێەوی، نتینی.

و و به یهو ڕادهرگیز بهلەناو وونی زمانەکان لە سەردەمی کۆن، هه 
ریهاندا  م ۆ لهبین . ئهده وهخۆیه م ۆ دنیا بهئه که بووهنه زۆره ژماره
ڕ  زار زمان دەبێه، وا  اوهکان نزی  بە  ەوت ههی زمانهژماره
، نیوەیان زیاتر ڕووبەڕووی زۆره م ژمارهی داهاتوو لهدهتا سههه کر ده

 مەرگ ببنەوە.
 وونی هەندێ  رۆری گیاندار ئەم ۆ لە ریهاندا، هەروەک  ۆن لە ناو

و ڕووەک  وەک کارەساتێوی ژینگەیی باسی لێوە دەکر ، و هەوڵ دەدر  
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لە لەناو وون و ق بوون ڕزگار بورێ ، بە هەمان شێوە، زمانەکانی  
وەک ڕەگەزی زۆر گرنگی ژیانی کولتووریی مرۆڤەکان پێویستیان بە 

 ەشنیی پاراست  هەیە لە فەوتان. وەک دیارە بە نەمانی هەمە
زمانەکان، هەمە ەشنیی کولتووری  کەم دەبێتەوە. نەمانی زمان 

تی و کەمبوونەوەی نتینەی بیری مرۆڤایهیە بۆ گهورهزەروزیانێوی گه
 ەشنیی کولتووری لە ریهان. هەر بۆیە مەسەلەی مردنی زمان مههه

باسێوی گرنگ و رێگەی بایەخە لەنیەن زمانناسەکان و 
یەکگرتووەکان،  و ڕێوخراوەکانی نەتەوە ئەنترۆپۆلۆریستەکان

 بەتایبەت یۆنسوۆ و ڕێوخراوەکانی دیوەی پاراستنی زمان.
ڕووی  ی مردنی زمان لهدر  دیاردهوڵ دههه باسه، م کورتهله

ستنیشانوردنی ، وێ ای دهتی شی بورێتەوەاڵیهکۆمه -زمانناسی 
سەرەڕای کانی مردنی زمان و قۆناغەکانی مردنی زمان. هۆیه

ڕوونوردنەوەی بایەخی زمانەکان و گرنگی پاراستنیان لە مردن، و 
ند هه بور  و به سەری لهوهیە لێوۆڵینهوهبۆ ی مردنی زمان شایانی ئه

وشی ڕه در  لهوڵ دهیە  ههوهم لێوۆڵینهر تیشوی ئهبه ربگیر .  لهوه
ە هەموو ئەم ۆی زمانی کوردی ب وانی ، ئایا زمانی کوردی ب

؟ هەروەها رهسهترسی مردنیان لهتا   ڕادەیەک مهلەهتەکانییەوە هه
 ۆن دەکر  لەم سەردەمە، لەپاڵ پاراستنی لەهتەکان هەوڵی زمانێوی 

  هاوبە  بۆ کورد بدر ؟

 
 ؟مردنی زمان  ییه

 و زمانهبه Death of Languageناو وونی زمان مردنی زمان یان له
 سی دی لهبمرێه و که و زمانهری ئهسی ئاخێوههدوا ک گوترێه کهده

ی پ  بوا. ئەمە هەر ەندە بۆی هەیە ئەو زمانە ب  قسهدوای خۆی نه
بە  اکی تۆمارکرا ب  و بە شێوەی نووسی  بەردەوام بێه، یان بە 
شێوەی ڤیدیۆ و دەنگ پارێزراو بێه، بەاڵم کە کەسێ  نەب  قسەی پ  
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ناو هێشتا له نەی کهو زمااڵم ئهانرێه. بهبوا، بە زمانێوی زیندوو دان
مەترسی لەناو وونی  وه وم بۆتهرانی زۆر کهکاربهی بهو ژماره  ووهنه

واتە زمانەکە  Endangered Languageگوتر  پێی دهلێدەکر  
 وهنیەن دای  و باوکهترسی مردنی لەسەرە. بەاڵم کاتێ  زمان لهمه

ی خۆی و زمانهریێی دواتر  یدی بهکانیان، ڵهبۆ مندا وهناگوێزرێته
نادو ، و زمانێوی بااڵدەسه وەک زمانی یەکەم قبوڵ دەکەن، ئەم دۆخە 

، واتە زمانەکە بەڕێوەیە بەرەو Moribund Languageپێی دەگوتر  
ر. هەر کاتێ  زمان گەیشتە ئەو قۆناغە، Crystal, 2003A:20مردن. ۆ

ەن  و ژمارەی بەکاربەرانی ڕۆژ لە ئەوانەی قسەی پ  دەکەن لە تەم
دوای ڕۆژ کەم دەبێتەوە، تا دوا کەسی ئەو زمانە کۆ ی دوایی دەکات و 

 زمانەکە  لەگەڵ خۆی سەردەنێتەوە.
 

 رۆرەکانی مردنی زمان
هەندێ  زمان کە دەمرێه لە دوای خۆی زۆر بە  اکی تۆمار کراوە و 

خۆی بە  گەنتینەیەکی دەوڵەمەندی نووسی  و ئەرشیفی لە دوای
رێهێشتووە وەک زمانی نتینی. ئەم رۆرە مردنە ریاوازییەکی زۆری 
هەیە لە مردنی زمانانێ  کە تا ئێستا تۆمار نەکراون هەر بۆ 
قسەکردنە، کە دەشمرێه هیچ شوێنەوارێوی ماددی و دەنگی لە دوای 
خۆی بەر  ناهێڵ . هەربۆیە ئەم ۆ هەوڵ دەدر  پێ  مردنی، ئەو 

ڤیدیۆ   نگی تۆمارکراو یان نووسراو، یان بهده شی  بهرئه زمانانە له
ی پ  بوا، سێ  کە قسهمانی هیچ کههۆی نه اڵم بهتۆمار بورێ ، به

 .(Crystal, 2003A:11)زمانێوی زیندوو دانانر .   یدی به
هەندێ  زمان کە دەمرێه لە ئەنتامی کۆن بوونیەتی و زمانی 

دوور دەکەوێتەوە، وەک زمانی  نووسی  لە زمانی زارەکی خەڵ  زۆر



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

41 

ئەم زمانە  1نتینی، سەنسوریتی، تورکی اوسمانی، اەرەبیی فوسحا.
کۆنانە، لە ئەنتامی زۆربوونی ژمارەی ئاخێوەرانیان و  دوور 
کەوتنەوەیان لەیەک و کەمی پەیوەندی نێوانیان، ریاوازی زمانی 
 لەنێوانیان دەسه پێدەکات، تا لە ئەنتامدا کۆمەڵێ  لەهتەی
ریاوازیان ل  پەیدا دەبێه و لە زمانە ئەسڵییەکە زۆر دوور دەکەونەوە. 
ئەو زمانە کۆنە ئەسڵییە،  یدی ناتوان  وەک زمانێوی زیندوو وەاڵمی 
پێویستییەکانی ئەو سەردەمە بداتەوە، یان دەب  نو  بورێتەوە یانی  
 یدی بەکارنابرێه و دەمرێه، لە رێگەی ئەو، لەهتەکانی ئەو زمانە 

ب  بە زمانی ریاواز. نمونەی ئەمە زمانی نتینییە، وەک زمانێوی دە
لەهتەکانی ئەو  کەس قسەی پ  ناکا، بەاڵم کۆن لەناو ووە و ئەم ۆ

زمانە، زمانانی وەک ئیتاڵی و ئیستانی و فەرەنسی و ڕۆمانی و 
کەتەننی ل  پەیدا بووە. واتە زمانێوی ئارکای  دەمر  و لە دامێنی 

 ل  بە پا  دەکەو .  کۆمەڵێ  زمانی دی
هەندێ  زمانی دی کە دەمر  زمانی دی ل  پەیدا نابێه و بە 
یەکتاری ون دەبێه،  ونوە ئاخێوەرانی هەموو دەمرن، وەک زمانی 

لە  Celtic Languagesکە یەکێوە لە زمانە کێڵتییەکان  Manxمانو  
لە بەریتانیا، دوا کەسی ئاخێوەری ئەو زمانە لە  Manرەزیرەی مان 

 دەمرێه و زمانەکە  دە ێتە لیستی زمانە مردووەکان. ٤٧٩١ڵی سا

                                                 
زمانی عەرەبی فوسحا زمانێکی کۆنە و تەنها بۆ نووسینە، لە  بۆ ئاخاوتنیش لە ئاستێکی زۆر  - 1 

بەرز وەک بۆ گفتوگۆی سیاسی و ڕاگەیاندن و زانکۆ نەبێت بەکار نایەت، ئەمڕۆ لە هیچ ماڵێک بە 
هەر بۆیە ئەم زمانە بە زمانێکی زیندوو دانانرێ و لە ڕیزی ئەو  عەرەبی فوسحا قسە ناکرێت،

ملیۆن  ٠٢٢زمانانەش دانەنراوە، ئەمە هەر چەندە گەالنی عەرەب بە ژمارەی دانیشتوان زیاتر لە 
کەسن، بەاڵم عەرەب بە گشتی بە لەهجە عەرەبییە عامییەکان دەدوێن، کە ئەم لەهجانەش بە 

 ا دوور کەوتوونەتەوە وەک دوو زمانی جیاوازیان لێ هاتووە.ڕادەیەک لە زمانی عەرەبی فوسح
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 ,Dalby) 2ئەمە هەر ەندە دواتر هەوڵی بوژانەوەی ئەو زمانە دراوە.
1998:113) 

شارەزایان پێیان وایە مردنی زمان بە هۆی ئارکای  بوونی، گۆڕانێوی 
سروشتی زمانە و هەموو زمانێ  لە قۆناغەکانی گەشەکردنی پێیدا 

ەب ، بۆیە مردنیشی کارێوی سروشتییە،  ونوە لە رێگەی ئەو تێتەڕ د
زمانە کۆمەڵێ  زمانی دی پەیدا دەب . بەاڵم زمانێ  لەبەر هۆکاری 
سیاسی و ئابوری ژمارەی ئاخێوەرانی کەم دەبێتەوە و بەرەو مردن 
دە ێه. ئەم رۆرە مردنە سروشتی نییە و پێویستە پێشی ل  بگیر  و 

ردنی زمانەکان لەم سەردەمە لە رۆری  ارەسەر بور . زۆربەی م
 دووەمە. 

هەر زمانێوی  کە دەمرێه،  یدی دەستوەوتی کولتووری و شارستانی  
 کارێوی ئاسان نییە. شینامێنێه، بە یەکتاری سەردەنێتەوە و بوژانەوە

 
 ژمارەی زمانەکانی ریهان

شدا پێ ب  لهیە بۆ مردن، دهوهڕێگه ند زمان بهی بزانی   هوهبۆ ئه
ندا نزی  بە  ەوت اریه م ۆ لهیه. ئهریهاندا هه ند زمان لهبزانی   ه

 کر . ی پ  دهزار زمان قسههه
زۆر کەس کە ئەم ژمارە زۆرە لە زمانەکان دەبین  توشی سەرسوڕمان 
دێ ، کە  ۆن دەب  ئەم هەموو زمانە لە دنیا هەبێه. لەم ژمارە زۆرە، 

                                                 
کە  Ned Maddrellaدوا ئاخێوەری زمانی مانکس کەسێک بوو بە ناوی نێد مادرێال  - 2 

کۆچی دوایی دەکات، ئیدی دوای ئەوە مەرگی زمانەکەش ڕادەگەیەنن، بەاڵم دواتر  ٤٧٩١لەساڵی 
رەی مان هەوڵی بوژانەوەی زمانەکە دەدرێت، بە هەوڵ و کۆششی ڕۆشنبیران و حکومەتی جەزی

زمانی مانکس بە شێوەیەکی ئیختیاری لە قوتابخانەکان دەخوێندرێ. ئەمڕۆ کۆمەڵێک لە خەڵکی 
هەزار  ٩٧دانیشتوانەکەی  ٠٢٢٤جەزیرەکە فێری زمانەکە بوون. بە گوێرەی سەرژمێری ساڵی 

ێندنەوە بوون بە زمانی مانکس. کەس فێری قسەکردن و خو ٤٧٦٧کەس بوو، لەم ژمارەیە تەنها 
(Wilson, 2008:77). 



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

41 

 یساب کراون.  ونوە تا ئێستا لهزمانەکان و لەهتەکانی زمانی   
تی لەیەک رودا واوهته به هتهزمان و له وهوانییهڕووی زمانه
، هەر لەهتەیەکی  بۆی هەیە بب  بە زمانێوی نەکراونەتەوە

سەربەخۆ، ئەگەر زەمینەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و کولتووری بۆ 
م و یستهی بدهکانی سهکۆتاییه ب ەخس . لە نیەکی دیوەوە، له
 ، بۆیهوهوام زمانی نو  دەدۆزرێتهردههەتاوەکو ئەم ۆ  لە ریهان به

و رهئەم ژمارەیە زیاتر به یهو بۆی هه کان رێگیر نییهزمانه یژماره
 .رMoseley, 2007:VIIب وات. ۆ وهرهسه

هەمە ەشنیی زمانەکان بە یەکسانی بە سەر ریهاندا دابە  
ە بۆ قاڕەیەکی دی دەگۆڕێه. قاڕەی ئاسیا ڕێ ەی نەبوون، لە قاڕەیەکەو

ی ژمارەی زمانەکانی بەر دەکەوێه کە زۆرتری   %٤٤و ئەفەریقا  %٤١
بەر  %٤ڕێ ەی هەمە ەشنیی زمانییە، بەاڵم قاڕەی ئەوروپا ڕێ ەی 

دەکەوێه کە کەمتری  ژمارەی زمان و هەمە ەشنیی زمانی لە ریهان 
زیندووەکانی ریهان بوەر لەم قاڕەیە. ۆتەماشای خشتەی زمانە 

(Janson,2012:210)  
 

 ژمارەی قاڕەکان
 زمانەکان

 ڕێ ەی
 سەدی

 %٤٤ ٠٤٤٢ ئەفەریقا
 %٤١ ٧٧٤ هەردوو ئەمەریوا

 %٤١ ٠٤٠٠ ئاسیا
 %٤ ٠٤١ ئەوروپا

 %٤١ ٤٠٢٢ ناو ەی ئۆقیانووسی ئارام
 %٤٢٢ ٩٧٢٧ سەررەم

 خشتەی زمانە زیندووەکانی ریهان بە پێی قاڕەکان
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 Tore Janson, The History of Languages, Oxford اوە: سەر
University press, 2012. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 بازنەیی هەمە ەشنیی زمانەکان لە ریهان یهێڵواری

 
لەم خشتەیە نیشان دەدا کە ئەوروپا کەمتری  ژمارەی زمانی تێدایە، 

نی زمان وەک ئاشورایە، ئەم قاڕەیە لەوانی دی زیاتر دو اری لەناو وو
بۆتەوە، ئەمە  زیاتر هۆکاری سیاسی و ئابوری هەیە، بە تایبەت دوای 

نەتەوە، کە لەسەر بنچینەی یەک  -سەرهەڵدانی ناسیۆنالیزمی دەوڵەت
زمان بۆ یەک دەوڵەتی نەتەوەیی دامەزرا بوو، زمانی کەمینە 
نەتەوەکان فەرامۆ  کراون یان مافی بەکارهێنانی زمانەکەیان ل  

وە، و لە ئەنتامدا لەناو وون. وەک زمانە کێڵتییەکانی قەدەغە کرا
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و مانو  و  3بەریتانیا کە ئەمانەن: گەیێوی سوۆتی و ئێرلەندی و وێڵزی
کۆرنی   ەندی  زمانی دیوە، کە ئاخێوەرانیان یان نەماوە یانی  زۆر 
کەم بۆتەوە و بەرەو مردن دە ێه. ئەمە سەرەڕای هۆکاری ئابوری و 

پیشەسازی و گەشەی ئابوری و کەڵەکەبوونی سەرهەڵدانی شۆڕشی 
سەرمایە لەم قاڕەیە، کە بۆتە هۆی پەیدابوونی شاری گەورە و 
کۆ وردنی خەڵك لە گوندەوە بۆ شارە گەورەکان بۆ کار، فراوانبوونی 
ڕێگاوبانەکان، و ئاسانواریی هاتوو ۆ لە نێوان شارەکان و گوندەکان. 

خانە، زمانێ  بااڵدەسه دەکا هەڵبەت ئەم سیستەمە ئابوورییە بەم ژێر
کە بایەخی ئابوری و سیاسی و پەروەردەیی هەیە، کە ئەمە  
تەئسیرێوی یەکتار زۆری دەب  بۆ کەمبوونەوەی هەمە ەشنیی زمانی 

 و لەناو وونی زمانەکانی دی کە ئەو بایەخەیان نییە.  
 

 ڕەوشی لەناو وونی زمانەکان

                                                 
دەکەوێتە ژێر  ٤٣٥٧دوای ئەوەی لە جەزیرەی بەریتانیا لە ساڵی  Welshزمانی وێڵزی  3 

دەسەاڵتی زمانی ئینگلیزی و فەرمانڕەوایی بەریتانیا، ئینگلیزی دەبێ بە زمانی ڕەسمی هەموو 
دەدا بۆ زمانی ئینگلیزی، زیاتر بۆ ئاخاوتن بەریتانیا، وێڵزی دەسەاڵتی زمانی خۆی لە دەست 

بەکاردێت. لە کۆتایی سەدەی نۆزدەم خوێندن لە سەرانسەری وێڵز دەکرێ بە ئینگلیزی و لە 
قوتابخانەکان قسەکردن بە وێڵزی قەدەغە دەکرێ، ئەو قوتابیانەی کە بە وێڵزی قسەیان دەکرد 

 No Welshوسرا بوو )نەخێر بۆ وێڵزی سزا دەدران، پارچە تەختەیەکیان لەمل دەکرا لەسەری نو
( لە کۆتایی دەرس لێدانیان دەخوارد. بەم شێوەیە زمانی وێڵزی زۆر بە توندی بنبڕ دەکرێت ، تا لە 
سەرەتای سەدەی بیستەم ژمارەی ئاخێوەرانی وێڵزی ڕوو لە کەمی دەکا. ئەمڕۆ بەگوێرەی 

ەزار کەس دەتوانن بە وێڵزی قسە ه ٣٧٠لە سێ ملیۆن دانیشتوانی وێڵز تەنها  ٠٢٤٤سەرژمێری 
 )  (Malerich,2008:3-4بکەن، ئەمە دوای ئەوەی کە هەوڵێکی زۆر دراوە بۆ بوژانەوەی.

سەبارەت بە زمانە کێڵتییەکانی دیکەی بەریتانیا دەکرێ هەمان شت بگوترێ، بە هەمان شێوە، 
ئاخێوەرانیان زۆر کەم  لەالیەن دەسەاڵتدارانی بەریتانیا هەوڵی ڕیشەکێشکردنیان دراوە، ئەمڕۆ

بۆتەوە، بۆ نمونە لە سکۆتلەندە، مەگەر لە گوندە دوورەپەرێزەکان خەڵکێک هەبێ بە گەیلکی 
 سکۆتی قسە بکا، لە شارە گەورەکان بە یەکجاری لەناوچووە.   
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ی گوێرهمڵێنرێه، بهخهر دهمێیا ٩ به ی دانیشتوانی ریهان کهژماره
 ٠.١ مێیارە، ٩م رانی زمان کراون، لهکاربهر بهسهله ی کهو ئامارانهئه

ن مانهئه ن کهکهده ی دنیا قسهورهزمانی گه ١ نها بهڵ  تهمێیار خه
ری  ۆزمانی  ینیر ئیستانی، ئینگێیزی، بێنگاڵی، هیندی، مانده

زمانی  ٤٠ر لەسەر ئەو هەشه زمانە گه. ئهپورتوغالی، ڕووسی، ژاپۆنی
نسی، پونتابی، راوی، بیهاری، رهڵمانی، فهی بخەینە سەر: ئهدیوه

 زمانی به ٠٢ ئیتاڵی، کۆری، تێێوگو، تامیێی، ماراتی، ڤێتنامی، دەب  بە
 ڵ ، واتهمێیار خه ٤.٠وا ئەم ڕێ ەیە دەب  بە ناوبانگی ریهان، ئه

نها بیسه زمان ته وی بهم دانیشتوانی گۆی زهی سەررەنزی  بە نیوه
رگری  کان وهدی زمانهی سهن. لەنیەکی دیوەوە ئەگەر ڕێ هکهده قسه
کانی زمانه %١ وا دەبینی  لهی دانیشتوانی ریهان ئهڵ ژمارهگهله

 ,Crystalکر . ۆی پ  دهی دانیشتوانی ریهان قسه %٧٩ن نیهریهان له
2003A:14 ر 

زمان  ١٢٢زیاتر لە  Papua New Guine 4تەنیا لە پاپوا نیو گینیا بە
زمان هەیە، کە پێوەوە  ارەکی  ٩٩٢هەیە، لە ئەندەنۆسیا نزی  بە 

ژمارەی زمانەکانی ریهان پێودێن .  ئەگەر  ەوت واڵتی دی بخەینە 
ەمە ەشنە سەر ئەو دوو واڵتە کە ژمارەی زمانەکانیان زۆرە و ه

، ٠٢٢، ئوسترالیا ٠٩٢، کامیرۆن ٤١٢دستان ، هین١٤٢نەیتیریا ۆ
ر زمانیان هەیە، کە ئەمانە ٠٤٢، برازیل ٠٤٢، زائیر ٠١٢مەکسیوۆ 

زمان، واتە نیوەی ژمارەی زمانەکانی  ٤٢٢٢سەررەم پێوەوە دەب  بە 
 ر  Skutnabb-Kangas, 2002:7ریهان لەم نۆ واڵتە دایە. ۆ

                                                 
پاپوا نیو گینیا  واڵتێکی سەربەخۆیە لە بەشی ڕۆژهەاڵتی جەزیرەی نیوگینیا، لە باکووری    - 4 

اڵتی قارەی ئوسترالیا هەڵکەوتووە. بەشی ڕۆژئاوای ئەم جەزیرەیە  هەرێمێکی سەر بە  خۆرهە
واڵتی ئەندەنۆسیایە. ئەم جەزیرەیە لە ڕووی هەمەچەشنیی کولتووری و زمانی یەکجار 

 دەوڵەمەنەد.
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ەسەرە وەک دیارە ئەو زمانانەی کە هەڕەشەی مردنیان ل
 بچووکانه و زمانهی ئهنێو ژماره ئاخێوەرانیان بە ژمارە زۆر کەم ، له

 3500ی س کەمترە، نزیوهکه 300 زمان ژمارەی ئاخێوەرانیان له 500
زمان ژمارەی  3310س کەمترە، که 3000 زمان ژمارەی ئاخێوەرانیان له

   لهانهم زمانی ئهس کەمترە. زۆربهکه 30000 ئاخێوەرانیان له
کان  لە قاڕەی ئەفەریقا و ئاسیا و ئەمەریوای باشوور ییهخولگه ناو ه

 ١ زمانەکان له زۆرە له و ژمارهک دەبینی  ئهر وهCrystal, 2003A:15ۆ
 و بێگومان له مهرانیان زۆر کهی ئاخێوهزار زمان زیاترە، ژمارههه
وە و زمانەکانی  نهمهته هونکهرانی دهکاتێ  ئاخێوه ،کی کورتیهماوه

کانی  ناگوێزرێنەوە بۆ منداڵەکانیان، لەگەڵ مردنی خۆیان زمانه
لەنیەکی دیوەوە، زۆرینەی زمانەکانی دنیا تا ئێستا  مرن.ده

نەنووسراونەتەوە یان بە شێوەیەکی زانستی توێ ینەوەیان لەسەر 
 نەکراوە، بۆیە کە دەمرن هیچ لە دوای خۆیان بە رێناهێڵ .

لە ئامارێوی دی سەبارەت بە مردنی زمانەکان لە قاڕەی ئوسترالیا، 
ئەوە نیشان دەدا کە زمانەکانی دانیشتوانی ئەسڵی ئەو قاڕەیە  دووبارە

بە شێوەیەکی ترسناک ڕوو بە ڕوووی لە ناو وون و مردن دەبنەوە. بە 
 Aboriginalپێی ڕاپۆرتێوی زمانە ئەسڵییەکانی دانیشتوانی ئوسترالیا

Languages  زمانی دانیشتوانی  ٠٢٢، لە تێو ای ٠٢٢٢لە ساڵی
زمان ماوەتەوە قسەی پ  دەکر ، ئەوانی دی هەموو  ٤١٢ئەسڵی، تەنها 
زمان زۆر بە سەختی  ٤٤٢زمانە  کە ماوەتەوە،  ٤١٢مردوون، لەم 

مەترسی لەناو وونیان لەسەرە،  ونوە لەنیەن کۆمەڵە خەڵوانێوەوە 
ە زۆر کەم  و بە تەمەنیش  لە سەرووی قسەی پ  دەکر  کە بە ژمار

 ل ساڵیدان،  یدی زمانەکان ناگوێزرێنەوە بۆ منداڵەکانیان. 
(McConvell, Patrick, 2005:4)  

لە هەردوو ئەمەریوا  زمانەکانی دانیشتوانی ئەسڵی ئەم قاڕەیە 
 کیرژمێرییهی سهتوێ ینەوه لهزۆر بە خێرایی بەرەو لەناو وونە. 
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زمانی دانیشتوانی  ٢٢ له ٤٧٧٩تا  ٤٧١٤نێوان سااڵنی  دا، لهنهکه
،   6Cree، کری Inuktitut 5زمان ۆئینوکتیتوت ٤نها ته و واڵته،سڵی ئهئه

 که وهتهرانیان ماوهی ئاخێوهک ژمارهیهڕاده به  Ojibwa)7ئۆریبوا
 ,Crystalمردن ڕزگاریان بێه. ۆ کی درێ  لهیهدەکر  بۆ ماوه

2003A:16 زمان لەناو وون. ١٩ساڵ  ٤٢ر. واتە لە ماوەی 
   کان لهناو وونی زمانهوشی لهڕه دا کهئەوە نیشان ده م ئامارانهله

 کان ڕۆژ لهورهکان و گهستهک زمانە بااڵدهتا   ڕادەیههه ئاستێودایه،
 ، لەبەرامبەر ئەوە  زمانهزیاد بووندایه یان لهدوای ڕۆژ ژماره

رە. سهترسی مردنیان لهمه یه ووهمبوونهکه یان لهکان، ژمارهبچووکه

                                                 
 ٧٣ئینوکتیتوت یان ئینیوت زمانی ئەسکیمۆکانی کەنەدا و ئەالسکا و گرینالندە، نزیک بە  - 5 

کە بە گریالندیک ناسراوە لەپاڵ زمانی   ر قسەکەری هەیە. دیالێکتی گرینالندی ئەم زمانەهەزا
دانمارکی زمانێکی ڕەسمیی ئەو جەزیرەیە و لە بواری پەروەردە و ئیدارە و مێدیا و چاپەمەنیش 
بەکار دێت. لە کەنەداش  هەر لە سەدەی هەژدەمەوە نووسین بەو زمانە دەستی پێکردووە 

نووسراوی دینی بەکارهاتووە، بەاڵم ئێستا لە کەنەدا بۆ ڕۆژنامە و کتێبی قوتابخانە  زیاتریش بۆ
بەکار دێت. لە گرینالند و ئەالسکا و کەنەدا ئەلفوبێی التینی بەکاردێنن، لە سیبیریا ئەلفوبێی 
کیرلیک، بەاڵم لە کەنەدا لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەم شێوازێکی نووسین لەسەر هەمان خەتی 

کە ئەلفوبێیەکی تایبەتە، بۆ دیالێکتی ئینکتیتوتی ناوچەی کیوبیک لە کەنەدا دادەهێنرێت. ئەم کری، 
زمانە ئەمڕۆ بە شێوەیەکی فراوان لەم واڵتانە بە دیالێکتی جیاواز  و ئەلفوبێی جیاواز بەکار دێت. 

(Dalby, 1998:276-277.) 
هەزار  ٩٢ئەمەریکا، نزیک بە  کری یەکێکە لە زمانە ئەسڵییەکانی هیندییە سوورەکانی - 6 

قسەکەری هەیە و لە ڕۆژئاوای کەنەدا نیشتەجێن. لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانەوە بە گەورەترین 
لەالیەن مسیۆنێر جێمس ئیڤان  ٤٦١٢زمانی کەمینە دانیشتوانی ئەسڵی کەنەدا دادەنرێن. لە ساڵی 

امەیەک بە  زمانی کری دەردەچێت.  جۆرە شێوازێکی نووسینی بۆ دادەنرێت.  ئێستا لە کەنەدا ڕۆژن
(Dalby, 1998:139  ) 
هەزار   ٦٢ئۆجیبوا یەکێکە لە زمانە ئەسڵییەکانی  هیندییە سوورەکانی ئەمەریکا، نزیک بە   - 7 

 ٤٦١٢قسەکەری هەیە و لە کەنەدا و ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا نیشتەجێن. لە ساڵی 
الیەن مسیۆنێر جێمس ئیڤان بۆ دادەهێنرێت و بۆ نووسین شێوازێکی نووسینی وەک زمانی کری لە

 (Dalby, 1998:470بەکار دێت. )



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

48 

ئەم ئامارانە ئەوە  نیشان دەدەن کە ڕێ ەی مردنی زمانەکان زۆر بە 
 خێرایی دە ێتە پێ . 

و لەناو وونی گیاندار و ڕووەک،  لە بەراوردێوی مردنی زمانەکان
لە ڕێ ەی وون دەبێتەوە کە ڕێ ەی مردنی زمانەکان زۆر خێراترە ڕ

لەناو وونی هەندێ  رۆری گیاندار و ڕووەک. ڕێ ەی لەناو وونی 
ر، ڕووەک %٢ر، ماسی ۆ%٤١ر یە، گیاندارە شیردەرەکان ۆ%٤٤باڵندە ۆ

 رHarrison, 2007: 7رە. ۆ%١٢ر، بەاڵم ڕێ ەی لە ناو وونی زمانۆ%١ۆ
 ، بهم زۆر که ژماره به که وانەیتایبەت ئه کان بهزمانە م پێیهبه 

وەرێ  و بەرەو مردن دەڕۆن، هەر بۆیە ئەم دیاردەیە ڵدهخێرایی هه
پێی  بۆتە رێگەی سەرنتدان و توێ ینەوە لەبارەیان. به

 ی کهو زمانانهی ئهژماره ت بهبارهری سهرانسهیەکی سهوهپێدا وونه
ی ڕۆژ، مایول کراوس، شارەزای بوارپاشه له وهبنهڕووی مردن دهڕووبه

 ڵ :نتامه و دهم ئهئه یشتۆتهمردنی زمانەکان، گه
 ی داهاتوو لهدهتا سه زانا کهماقوڵ ده به یهوهو لێودانه" م  ئه

 ر Crystal, 2003A:18  " ۆو مردن دهرهتی بهکانی مرۆڤایهزمانه 90%
نێ  زما 300نها کان تهی زمانهزۆره م ژمارهله زایان پێیان وایهشاره

 . بۆیهرهسهترسی مردنیان لهوانی دی مه، ئهوهمێنێتهتی دهنمهسه به
 یان لهماندنی مانەوهکان و خهوشی زمانهکردنی ڕهی شرۆڤهگوێره به

 فتهر دوو هههه ر ئەو باوەڕە کهسه زایان هاتوونەتەڕۆژ، شارهپاشه
   ێه.ناودهرارێ  زمانێ  له

 
 ترسیی مردنی زمان مه کانیئاسته

، وهڕووی مردن نابێتهک ئاستدا ڕووبهیه موو زمانێ  لهبێگومان هه
زۆر  ژماره به ی کهو زمانانهندێ  لهپێشدا باسی لێوە کرا هه ک لهوه
هۆی یە بهاڵم زمانی دی هه  ، بهدهناوخێرایی له م  زۆر بهکه

مەنێوی بتوان  بۆ ته نگهتی ڕهیهاڵبارودۆخی سیاسی و ئابوری و کۆمه
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مانەوەی خۆی بدات. ئینسیوێۆپیدیای زمانە مەترسی به  درێ تر، درێ ه
یە م شێوهناو وونی زمانەکان به ترسی لهکانی مه، ئاستهلەسەرەکان

 دیاری دەکات: 
 ئیعتیباری له که یهو زمانهئه ترسی دابێه:مه له یهبۆی هه

زای گشتی فه ، له  بووهبێبه وهڕووی ئابورییه ، لهمهکه ی خۆیکهواڵته
ی شێوه به وهکانهن تاکهنیه، لهستهی بااڵدهژێر گوشاری زمانی دیوه له

یەکی شێوه به ردە روهبواری خوێندن و په کار دێه، لهپچ پچ  به
 ت.کار نایهڕێوخراو به

ی کهزۆر باشه رهپێوهقسه که هیو زمانهئه: رهسهترسی لهمه
 ت لهتایبه شوێنی ژیانی خۆی و به له که، زمانهنهمهته نتێوی لهگه

 .  گوێزرێتەوەکی ناڕێ  بۆ مندااڵن دهیهشێوه به قوتابخانه
 ی لهکهزۆر باشه رهپێوهقسه که یهو زمانهئه :ترسی دایهمه زۆر له

ک یهوهند نهی دوای  هکه، زمانهنتا ساڵ زیاترهپه لهو  ن دایهمهته
 سه دەدات.ده تی خۆی لهاڵیههای کۆمهئیعتیبار و به

گروپێوی  م لهژمارەیەکی زۆر که که یهو زمانهئه بۆ مردن: یهڕێوه به
 ن.ورهن گهمهته شیان بهزۆربه ن وکهی پ  دهتنیوی قسهئه
ی قسه ماوهسێ  نههیچ که که یهو زمانهئه :ن مردووهناو ووە یاله

 رMoseley, 2007:XIۆپ  بوا. 
ئەو زمانانەی کە لەدەرەوەی ئەم دۆخانە دان، بە زمانی بێمەترسی 
دادەنرێ ، واتە زمانی زیندوون و مانەوەیان مسۆگەرە،  ونوە بە 
 ژمارەیەکی زۆر خەڵ  قسەی پ  دەکەن، هەروەها پشتگیرییەکی
سیاسی و ئابوریان هەیە، وەک پێویسه لە بواری خوێندن و پەروەردە و 
مێدیا  بەکار دێ ، بۆیە لە پاشەڕۆژ دەتوان  درێ ە بە مانەوەی خۆیان 

 بدەن.  
 
 کانکانی مردنی زمانههۆیه
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زمان هەر لە خۆیەوە نامرێه، هەروەها زمان وەک بوونەوەرێوی 
بات و بمرێه. کۆمەڵێ  هۆی زیندوو  نییە تەمەنێ  لە ژیان بەسەر ب

سەرەکی دەبنە ڕێخۆشوەر بۆ لەناو وونی زمان. زمان ئەو کاتە 
مەترسی لەناو وونی ل  دەکر  کاتێ  بە زمانێوی بااڵ دەسه و بەهێز 
دەورە دەدر  و گوشار بۆ سەر زمانەکە دێن ، بەرەبەرە بنوۆڵی دەکات 

دەیەک بێهێز و و رێگەی پ  لەا دەکات، تا لە کۆتاییدا زمانەکە بە ڕا
بچووک دەبێتەوە،  یدی توانای بەرگری نامێن  بۆ بەرژەوەندی زمانە 
گەورە و بااڵدەستەکە، بە یەکتاری دەستبەرداری زمانەکەی خۆی 

 دەب . 
ئەم پرۆسەیە ئەو کاتە دەسه پ  دەکا کە ئاخێوەرانی زمانە 

، بە زمانەکەی خۆیان قسە bilingualبچووکەکە دەب  بە دوو زمان 
ەن لەگەڵ زمانە بااڵ دەستەکە، دواتر نەوەی نوێی زمانە بچووکەکە دەک

واز لە زمانەکەی خۆی دێن ،  ونوە زمانەکەی لە ڕووی سیاسی و 
ئابوری و پەروەردەییەوە هیچ ئیعتیبارێوی نییە. نمونەی ئەم رۆرە 
زمانانە کە ئەم ۆ ڕووبەڕووی مەترسی مەرگ بوونەوە، زمانگەلێو  لەو 

ە زمانەکانیان هیچ بایەخێوی بۆ خوێندن نییە و تەنها کۆمەڵگایانەی ک
بۆ ئاخاوتنە، تا ئێستا  وەک پێویسه کۆ نەکراونەوە و نە 
نووسراونەتەوە. وەک هەندێ  لە زمانەکانی هیندییە سوورەکانی 
ئەمەریوا و زمانە بچووکەکانی ئەفەریقا و ئاسیا و ئوسترالیا. هەندێ  

کان هەوڵی ڕیشەکێشوردن و راری  لەبەر هۆکاری سیاسی، زمانە
نەهێشتنیان دەدر  و ئاخێوەرانی نا ار دەکرێ  زمانە بااڵدەستەکە 
قبوڵ بوەن، وەک زمانی کوردی لە باکووری کوردستان. بۆیە مردنی 

کان گەلێ  هۆکار و پاڵنەری هەمەرۆری هەیە، هەلومەرری زمانه
یەکان لەناو وونەکەشیان لە واڵتێوەوە بۆ واڵتێوی دی ریاوازە. هۆ

-Sallabank, 2010: 56)  بورێ : کی دابهرهدەکر  بۆ  وار خاڵی سه
57) 
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، نفاو و رزهلهخۆشی، بومهتی، نهک برسیهساتی سروشتی، وهت کاره3
کە تیایدا خەڵ  بە ژمارەی زۆر دەمرن یان دو اری کۆ وردن تۆفان، 

 دەبنەوە، زمانەکەشیان پەرتەوازە دەبێه و دەمرێه. 
ی کهڵوهخه ۆ که Tasmania8ک تاسمانیاڵووژی، وهو کۆمه ڕت شه3
سڵی ڵوی ئهڵ کوژرانر، خهکۆمه وە بهکانهن کۆلۆنیستهنیهله

ت و رامهر خاک و دهسهو مێمالنێی له ۆ کێشه رازیلدانیشتوانی به
 ڕی ناوخۆر.ۆ شه لسێفادۆرکانر، ئهر اوهسه
کێتیی خەڵ  و زمانەکەیان لەپێناو یه یوهوسانهرکوتوردن و  هت سه3

ک زمانی کوردی لە تورکیا و مێ ر وهزۆره نیشتیمانی: ۆ ڕاگوێزانی به
 ریوا.مهسڵی ئهڵوی ئهوێڵزی لە بەریتانیا و زمانی خه

، Ainu 9ک زمانانی ئاینوت زاڵبوونی کولتووری و سیاسی و ئابوری، وه1
 و زۆری دی. 11Quechua، کوێچواSorbian 10، سۆربیانManxمانو  

                                                 
تاسمانیا جەزیرەیەکە لە باشووری ڕۆژهەاڵتی قاڕەی ئوسترالیا، لەکاتی گەیشتنی کۆلۆنیالی  - 8 

هەزار کەس  ٤٢، دانیشتوانە ئەسڵییەکەی ئەم جەزیرەیە ژمارەیان نزیک بە ٤٦٢٥بەریتانی لە ساڵی 
بوو.  بەهۆی باڵو بوونەوەی نەخۆشی و تێکەڵ بوونیان لەگەڵ کۆلۆنییەکان و شەڕ و کوشتنیان و 

کەس، دواتر هەموویان بۆ جەزیرەیەکی  ٥٢٢ژمارەیان بوو بە  ٤٦٥٥ڕیشەکێشکردنیان لە ساڵی 
 دی گوێزرانەوە، زمانەکەشیان لە ناوچوو. 

سەردەمێک لە باکووری جەزیرەی هۆکایدۆ  ئاینو زمانی دووەمی دانیشتوانی ئەسڵی ژاپۆنە،  - 9 
و سەخالین نیشتەجێ بوون، ئەمڕۆ بە شێوەیەکی عەمەلی ئاخێوەری نەماوە و چۆتە ڕێزی زمانە 

مردووەکان. ئەم زمانە ئەدەبی نووسراوی نەبووە، بەاڵم ئەدەبی زارەکی هەبووە و کۆکراوەتەوە.  
(Dalby, 1998:288) 

هەزار ئاخێوەری هەیە و  لە ئەڵـمانیا  ٤٢٢ووری ڕۆژئاوایە  و سۆربیان زمانێکی ساڵڤی باک -10  
نیشتەجێن. لەسەردەمی نازییەکان ئەم زمانە بە ڕەسمی قەدەغە بوو، بەاڵم دواتر لەسەردەمی 

کۆمۆنیستەکان لە ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت بە ڕەسمی ناسرا، ئێستاش لە قوتابخانە  لە ئەڵمانیا  
 (.Dalby, 1998:575دەخوێندرێ. )

ملیۆن ئاخێوەری هەیە، و  ٧کوێچوا یەکێکە لە زمانە هیندییە سوورەکانی ئەمەریکا، نزیک بە  - 11 
لە نێو چیایەکانی ئەندیز لە  ڕۆژئاوای ئەمەریکای باشوور لە  بۆلیڤیا و پێرو و ئیکوادۆر و 

کە دوای  ئەرجەنتین و کۆلۆمبیا نیشتەجێن. کوێچوا زمانێکی بااڵ دەستی ئیمپراتۆریەتی ئینکا بوو،
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 گێر  لهکی دهرهو ڕۆڵێوی سه مووان گرنگترههه له م کهخاڵی  واره
کری بۆ پێنج رانی. دهئاخێوه ی دەسەاڵتی زمان و ژمارەیوهموردنهکه

   بور :خاڵی دی دابه
 ناو ه ژاری لهتی و ههوەی برسیهک باوبوونهت ئابوری، وه3

کان، کە بەمە  کۆ وردن بۆ شاره اربوونیان بهکان و نا گوندنشینه
 ئاخێوەرانی پەرتەوازە دەب  و زمانەکەشیان ون دەبێه. 

ت بااڵدەستی کولتووری لەنیەن زۆرینەی دانیشتوان، وەک خوێندن و 3
پەروەردە بە زمانی نەتەوەی سەردەستە و زمانی نەتەوە بچووکەکانی  

 تەنها بۆ قسەکردن و فۆلوێۆرە.
، وەک سیاسەتی پەروەردە کە زمانە مە ەلییەکان پشتگو  ت سیاسی3

 دەخات و یانی  زمانی کەمینەکان لە ژیانی گشتی قەدەغە دەکات.
ت مێ وویی، وەک بەکۆلۆنیوردن و کێشەی سنووری و زاڵبوونی زمانێ  و 1

 فەرامۆشوردنی زمانەکانی دی.
ت هەڵوێستوەرگرت : وەک تێ وانینی زمانی کەمینەکان بە 5

ێندەواری و برسیەتی و قاتوق ی، بەاڵم زمانی سەردەسه بە زمانی نەخو
 پێشوەوت  و شارستانیەت.  

ئەم هۆیانە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ هەلومەررێ  
دەڕەخسێن  کە زمانی بە ژمارە کەم یان زمانی کەمینە نەتەوەکان 

ی  بوەونە بەر شااڵوی لەناو وون و بنب کردن، بە تێتەڕبوونی کات
زمانە بااڵدەستەکە کە زمانی بە ئیعتیبار و ڕەسمی واڵتە، رێگەی 

 .زمانی کەمینەکان دەگرێتەوە
 

                                                                                                                 
هاتنی ئیسپانییەکان لە سەدەی شازدەم بۆ ئەمەریکای باشوور، ئەم ئیمپراتۆریەتە  لەناودەچێت. 
ئەم زمانە  ئەمڕۆ هەرچەندە ئاخێوەری زۆرە، بەاڵم بەهۆی بااڵدەستی زمانی ئیسپانی لەم واڵتانە 

 (Dalby, 1998:505کەمتر لە چاپەمەنی و مێدیا بەکار دێت. )
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 مردن بتارێزرێ  ؟ کان لهزمانه بۆ ی گرنگه
زمانێ  پێناسەی کولتوورێوە و ڕێگەیەکە بۆ تێگەیشت  لە ریهان هەر 

فور  لەناو وون و مردنی زمانەکان، لەناو وون و بزربوونیو دەوروبەر. 
و بۆ وونە ریاوازەکانە، لەناو وونی شێوازە ریاوازەکانی دەرکوردنی 
ریهان و مەاریفەیە، لەناو وونی شێوازی ئاخاوت  و ئەزمونەکانی  

 مرۆڤایەتییە لە ریهان. 
زمان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتییە و بەرهەمی بەکارهێنانە 

لە  اڵی کۆمەاڵیەتییەکانە، پێرستێوی کولتووریی ئەو کۆمەڵگەیە کە 
 ازر ئەو زمانە بەکاردێن . هەر ڕوودواێ  لە ڕابردوو و ئێستا لە 
ژیانی کۆمەڵگە، تەئسیری بۆ سەر زمانەکە دەبێه، لە نێو زمانەکە 
ڕەنگ دەداتەوە و لە بیرەوەری خۆی دەیتارێز ، کەواتە زمان هۆیەکی 
سەرەکییە بۆ گواستنەوەی میراتی کۆمەاڵیەتی، هەربۆیە زمان 

زۆر گرنگە بۆ پاراست  و بەردەوامی مێ وویی ئەو ئامرازێوی 
کولتووری  –کۆمەڵگەیە. کەواتە زمان ئەمبارێوە مێ ووی کۆمەاڵیەتی 

زمان ڕۆژمێری پێشینانی  ئەو کۆمەڵگەیەی تێدا کۆبۆتەوە.
ئاخێوەرانیەتی، هەڵگری ژیننامەی نەتەوەکانە، ئاوێنەی شارستانیەتە، 

راتگری هەموو سەردەمەکانی پێ  هەر بۆیە ئێمە لە ڕێگەی زمانەوە می
بەم پێیە، کاتێ  زمانێ  دەمر ،  (Hertzler,1965:106-107)خۆمانی . 

زمانی  ئەو کۆمەڵگەیە  بۆ یەکتاری  -دەستوەوتی کولتووری 
 دەوەستێه.

زۆر لەو زمانانەی کە مەترسی مردنیان لەسەرە کولتوورێوی زارەکی 
ەا و گۆرانی و مێ ووی دەوڵەمەندیان لە  یرۆک و پەند و قسەی نەست

زارەکی هەیە، کە دەماودەم گوێزراونەتەوە بۆ نەوەی دوای خۆیان، 
بەاڵم تا ئێستا تۆمار نەکراون. بە لەناو وونی ئەو زمانانە، گشه ئەم  

 کولتووەر زارەکییانە  لە ناودە ێه. 
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 زمان ئامرازێوی گرنگە بۆ تێگەیشت  لە ژینگە و دەوروبەری خۆمان. 
زانیاری مرۆڤەکان لە بارەی سروشتەوە لە نێو زمانە بەشێوی زۆری 

زارەکییەکانە. دانیشتوانە مە ەلییەکانی ئەو ناو ە سروشتییانە کە 
لەماوەی هەزاران ساڵ بە قووڵی تێوەڵ بە نهێنییەکانی ئەو ژینگەیە 
بوون، زۆر زانیاری گرنگ لەبارەی ڕووەک و ئاژەڵ و زیندەوەرزانی و 

ەی خۆیان، کە لە زمانە مە ەلییەکانە و تا سیستەمی ژینگەیی ناو ەک
ئێستا بە شێوەیەکی زانستی تۆمار نەکراون، لەگەڵ مردنی ئەو 
زمانانە، ئەو زانیارییە گرنگانە  لەبارەی سروشه و ژینگەوە لە بەی  
دە  . هەر بۆیە پاراستنی زمانەکان لە مردن، پاراستنی هەمە ەشنیی 

نی ئەو زانیارییە گرنگانەیە کە تێ وانینە بۆ ریهان و سروشه، پاراست
 ئەزمونی مرۆڤایەتی پێی گەیشتووە.

شارەزایانی بواری زمان و هەمە ەشنیی ژینگەیی و کولتووری وای بۆ 
دە   کە سەرکەوت  و بەردەوامیی مرۆه لە سەر زەوی، قەرزاری ئەو 
توانایەیە کە  لە مرۆڤدا هەیە بۆ پەرەپێدان و خۆگونتاندن لەگەڵ 

ز و کولتووری ریاواز، بۆیە لەم ڕووەوە، ڕاهێنان و سازان ژینگەی ریاوا
لەگەڵ زمان و کولتوور و ژینگە ریاوازەکان، ئاستی ئەم توانایەی مرۆه 
بەرەو پێ  دەبات و سەرکەوتنی لەسەر زەوی مسۆگەرتر دەکات. 

(Skutnabb-Kangas, 2002:14)  کەواتە هەروەک  ۆن هەمە ەشنیی
رۆڤایەتی زۆر گرنگە، هەمە ەشنی ژینگەیی و زیندەورزانی بۆ م

 کولتووری و زمانی  هەمان گرنگی بۆ مرۆه هەیە.
زمان ناسنامەی ئاخێوەرانی ئەو کۆمەڵگەیە. پەندێوی وێڵزی هەیە 

 (Crystal,2006A:36)دەڵ  " نەتەوەی ب  زمان، نەتەوەیەکە ب  دڵ"
 ونوە ئەو نەتەوەیە لە ڕێگەی زمانەوە تەابیر لە خۆی دەکا، بە 

ەت لە بواری ئەدەب و هونەر و مۆسیقا و.. هتد. زمان ئامرازێوی تایب
گرنگە بۆ هەموو  ااڵکییە کولتوورییەکانی ئەو نەتەوەیە، هەر بۆیە 

 زمان پێوهێنەرێوی گرنگی ناسنامەی نەتەوەیە. 
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کە بە درێ ای ژیانی هەتا مردنی لە  Ken Haleزمانناس کێ  هال 
ەکان کاری کردووە، بە لە بواری لەناو وونی زمان ٠٢٢٤ساڵی 

شێوەیەکی وردتر تیش  دەخاتە سەر ئەم کێشەیە،  لەم بارەیەوە 
دەڵێه: " کاتێ  زمانێ  لەناودە ێه، کولتوورێ  و گەنتینەیەکی 
مەاریفە و کارێوی هونەری لەناودە ێه، ئەم لەناو وونە وەک 

     (Harrison, 2007:7) بەردانەوەی بۆمبێوە بەسەر مۆزەی لۆڤەر" 
بیر و بۆ وونە ریاوازەکانە، لە ناو وون و ان مۆزائیوێوی ریه

لەدەستدانی پار ەیەک لەم مۆزائیوە، لەدەستدانێوە بۆ هەموو 
مرۆڤایەتی،  ونوە ئێمە دەتوانی  بە بوونی بیروڕا ریاوازەکان و 

 (Crystal, 2006B:339)ئەزموونەکان لەگەڵ یەک سوودمەند بی . 
ی ژیانی کولتووریی گەنن و کەواتە زمان پێوهێنەرێوی گرنگ 

نەتەوەکانە، لە دەستدان و مردنی زمان، زەرەر و زیانێوی گەورەیە بۆ 
هەموو مرۆڤایەتی، هەر بۆیە دەب  هەموو مرۆڤایەتی هەوڵی 

 ڕزگارکردنی زمانەکان بدات.
 

 ڕەوشی زمانی کوردی لە سەدەی مردنی زمانەکان
ن لە تورکیا و ئێران هیچ گومان لەوەدا نییە کە داگیرکەرانی کوردستا

و اێراا و سووریا، هەر لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە، دوای 
نەتەوە لەم واڵتانە لەسەر بنچینەی یەک  -دامەزراندنی دەوڵەت

نەتەوەی بااڵدەسه، کە نەتەوەکانی اەرەب و فارس و تورک ، هەمیشە 
هەوڵی شێواندن و تواندنەوەی ناسنامەی کوردیان داوە. بۆ ئەم 

ە ، هەوڵەکانی خۆیان زیاتر لە سەر کوشتنی زمانی کوردی    مەبەست
کردۆتەوە.  ونوە لەوە ئاگادار بوون کە زمان ڕۆ ی نەتەوەیە، بە 

 کوشتنی زمانەکە، نەتەوەکە  بەرەو مردن دە ێه.
لە هەموو بەشەکانی  Linguicideپیادەکردنی سیاسەتی زمانووژی 

لتووری بووە، بۆ ئەوەی لە کوردستان، بە ئامانتی سیاسی و ئابوری و کو
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ڕێگەی کوشتنی زمانەوە، بوونی نەتەوەی کورد بس نەوە تا دەوڵەتە 
 نەتەوەییەکانیان بە یەکتار ەیی بمێنێتەوە. 

لە هەموو بەشەکانی کوردستان بە شێوازی ریاواز زمانی کوردی 
قەدەغە کراوە و لە ڕووی سیاسییەوە  دژایەتی کراوە، لە ڕووی ئابوری 

یەوە  پەراوێز خراوە. باشتری  نمونەی ئەم زمانووژییە لە و کولتوور
و  ٤٧٢١کوردستانی باکوور بووە، کاتێ  کۆمەڵەی ئیتیحاد و تەرەقی لە 

لە تورکیا دێنە سەر کار، هەر  ٤٧٠٤دواتری   کەمالیستەکان لە ساڵی 
لەسەرەتاوە زۆر بە توندی هەوڵی ڕیشەکێشوردنی زمانی کوردی دەدەن، 

ەکانی ژیانی سیاسی و ئابوری و کولتووری و پەروەردەیی لە هەموو بوار
قەدەغە دەکرێه، هەموو  وومەتەکانی دواتری تورکیا  لەسەر هەمان 
بەرنامە ڕۆیشتوون. هەتاوەکو ئەم ۆ  زمانی کوردی بە ڕەسمی لە 

 دەستوور و دامودەزگاکانی ئەو واڵتە دانی پێدا نەنراوە. 
ز هەوڵی بۆ ابە میتۆدی ریاولەناوبردنی زمانی کوردی لە تورکیا 

دراوە، هەر بە قەدەغەکردن لە نووسی  و  اپەمەنی نەوەستاوە، بەڵوو 
بە شێوازی دیوەی پاکتاوکردنی ڕەگەزی و کوشتنی بە کۆمەڵ و 
ڕاگوێزانی زۆرەمێ  ئەنتام دراوە، بۆ ئەوەی کوردزمانەکان لەگەڵ 

 تورکزمانەکان تێوەڵ ب  و زمانەکەشیان لەبەی  بچێه. 
لەنیەن دەسەاڵتدارانی ئیتحاد و تەرەقی و تورکە  ٤٧٤٢ساڵی  لە

هەزار کورد لە کوردستانەوە ڕاگوێزراون بۆ  ٩٢٢نوەکان لە تورکیا، 
کورد  ٤٢ڕۆژئاوای ئەنادۆڵ، بە شێوەیەک پەرتەوازەیان کردوون، بۆ هەر 

تورک هەب ، بۆ ئەوەی کوردەکان نا ار ب  بە تورکی قسە بوەن و  ٤٢٢
. هەمان (Bedrkhan, 1995:32-33)تووشیان بب  بە تورک. ریێی داها

پالنی توانەوە و ڕاگوێزانیان لە دژی نەتەوەی ئەرمەنی و اەرەب و 
 یۆنانی  رێبەر  کردووە.

 تەنانەت قسەکردن بە کوردی  قەدەغە بووە و سزای لەسەر بووە.
قێزەونتری  نمونەی کوشتنی زمانی کوردی لە تورکیا، ئەوەبوو کە لە 
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یەکانی سەدەی بیستەم بەرپرسانی تورک لە شارەکان سزای سی
هەرکەسێویان دەدا ئەگەر بە کوردی قسەی بورد بوایە، بۆ هەر 
 ٢٢وشەیەک سزاکەی پێنج قر  بووۆ لەو سەردەمە نرخی مەڕێ  تەنها 

قر  بووەر. ئەو رووتیارانەی کە لە گوندەوە دەهات  بۆ شار، بۆ 
تورکییان نەدەزانی، دەبوایە بۆ هەر فرۆشتنی بەروبومەکانیان، زمانی 

وشەیەکی کوردی ئەو ب ە پارەیە بدەن. رووتیارەکان، ئەوەی لە 
فرۆشتنی بەروبومەکانیان بە دەستیان دەهێنا، دەبوایە بیدەن بە سزای 

 رKendal, 1980:83ئاخاوتنیان بە زمانی کوردی. ۆ
ی ئەم قەدەغەکردنەی زمانی کوردی لە باکوور بە ڕادەیەک تەئسیر

لەسەر دانیشتوانەکە بە ر  هێشتووە، ئاستی بەکارهێنانی زمانی 
کوردی، لەماوەی سەدەی ڕابردوو، زۆر بە خێرایی دابەزیوە، وەک ئەم ۆ 
هەستی پ  دەکر ، لە زۆربەی شارە گەورەکانی کوردستانی باکوور بە 
کوردی قسە ناکر ، تەنها لە گوندەکان نەب . ئەم بارودۆخە زمانییە 

ا زمانی کوردی لەو بەشە، لە  اڵەتی ئاستی یەکەمی نیشان دەد
لەناو وونی زمانە واتە بۆی هەیە لە مەترسی دابێه بەرەو مردن کە 

 ئەمەیە:
 ئیعتیباری له که یهو زمانهترسیدا بێه: ئهمه له یه* "بۆی هه

 زای گشتیفه ، له  بووهبێبه وهڕووی ئابورییه ، لهمهی خۆی کهکهواڵته
ی شێوه به وهکانهن تاکهنیه، لهستهی بااڵدهژێر گوشاری زمانی دیوه له

 به ردهروهبواری خوێندن و په ها  لهروهکار دێه،  ههپچ پچ  به
 ت ".کار نایهیەکی ڕێوخراو بهشێوه

ئەم  اڵەتە زمانییە ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام ب ، زمانەکە بەرەو 
ه. هەڵبەت ئەگەر هەوڵی رددی نەدر  بۆ لە ناو وون دە ێ

 ڕزگارکردنی، زمانی کوردی لە باکوور مەترسی لەناو وونی لەسەرە.
لە کوردستانی باشوور بارودۆخی زمانی کوردی تەواو ریاوازە، لە 
بیستەکانی سەدەی بیستەم کە بە اێراقەوە لوێندرا، لەم بەشەی 
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سمی ناسراوە.  لە کوردستان، زمانی کوردی هەر لە سەرەتاوە  بە ڕە
ەوە لە قوتابخانە سەرەتاییەکانی  ەند شارێوی باشووری  ٤٧٠٩ساڵی 

کوردستان وەک هەولێر و سێێمانی بە کوردی خوێندراوە، لەبواری 
 اپەمەنی  هەتا ڕادەیەک بەکار هاتووە، بەاڵم هەمیشە لەنیەن 
 وومەتە اێراقییەکان هەوڵی قەدەغەکردن و ڕیشەکێشوردنی دراوە. 

ەونتری  هەوڵی کوشتنی زمانی کوردی لەو کاتە بووە کە ڕژێمی قێز
، دوای کیمیاباران و ئەنفالەکان، لە ٤٧١٧بەا  لە ساڵی 

بەڵگەنامەیەکی نهێنی سەرکرادیەتی لقی هەولێری  زبی بەا ، داوا 
دەکا لی نەیەک پێ  بهێنرێه، بۆ ئەوەی لە شارەکانی هەولێر و 

لە گشه قوتابخانەکان خوێندن سێێمانی خوێندنی کوردی نەمێنێه، 
بور  بە اەرەبی، هەروەک  ۆن لە  ەفتاکان لە بادینان خوێندن لە 
کوردییەوە بوو بە اەرەبی. بە پێی پالنێ  داوا دەکا لە خوێندنی ساڵی 

بە اەرەبیوردنی قوتابخانەکان  ٩٢بە ڕێ ەی لە % ٤٧٧٢/  ٤٧١٧
. %٤٢٢ بە ڕێ ەی ٤٧٧٤/ ٤٧٧٢رێبەرێبور  و بۆ ساڵی خوێندنی 

بەڵگەنامەکە تەئوید دەکاتەوە: ئەم لەناوبردنەی خوێندن بە زمانی 
کوردی بۆ ئەوەیە تا  یدی ڕەگەزپەرستی و شۆفینی کوردی لە ناو ەکە 
سەرهەڵنەداتەوە، هەروەک  ۆن اەمەلیاتی ئەنفالەکان کۆتایی بە 

 ر٤٧: ٠٢٢١بزووتنەوەی روداخوازە کۆنەپەرستەکان هێنا. ۆرامباز، 
ە  وومەتی اێراا لە هەوڵ و تەقەنی بۆ ڕیشەکێشورنی وەک دیار

زمانی کوردی بە ئامانتەکانی نەگەیشه، ئەوەبوو دواتر ڕاپەرینی 
ی بەسەردا هات و زمانی کوردی بە شێوەیەکی  ٤٧٧٤بەهاری ساڵی 

 بەر او گەشەی سەند و بوژایەوە.
، دوای ئەوەی لە ٠٢٢٤دوای ڕووخانی ڕژێمی بەا  لە ساڵی 

نوێی اێراقی، زمانی کوردی بە ڕەسمی ناسرا، و ڕێگەی پێدرا دەستووری 
وەک زمانی دووەم لە اێراا لە هەموو بوارێ  بەکار بێه. ئەم بە 
ڕەسمی ناسینە، دەستوەوتێوی گەورە بوو کە هەرگیز لە پێشدا لە هیچ 



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

59 

پار ەیەکی کوردستان بەم شێوەیە زمانی کوردی بە ڕەسمی ئازادی 
 وە.بەکارهێنانی بۆ نەڕەخسا

ئەم ۆ زمانی کوردی لە باشوور لە بوژانەوەیەکی زۆر گەورەدایە، 
ئەوەی زەمینەی ئەم پێشوەوتنەی لە هەرێمی کوردستان خۆ  کردووە: 
پشتگیریی سیاسی و ئابوریی دەسەاڵتی کوردییە بۆ پێشخست  و 
گەشەسەندنی ئەو زمانە، بێگومان هەر زمانێ  ئەم دوو پاڵنەرەی لە 

وێه. زمانی کوردی لە باکوور کە پەراوێز خراوە پشه بێه، پێ  دەکە
 هەر بۆ نەبوونی ئەم دوو هۆکار و پاڵنەرانە دەگەڕێتەوە.

بوژانەوەی زمانی کوردی لە باشوور بە ڕادەیەکە بە هیچ شێوەیەک 
مەترسی لەناو وونی ل  ناکر ، بەاڵم وەک دیارە لەگەڵ کۆمەڵێ  

وو بۆتەوە. کە کۆمەاڵیەتی ڕووبەڕ -کێشە و گرفتی زمانەوانی 
گرنگترینیان دوو لەتبوونی ئەم زمانەیە بۆ رووتستانداردی، کە لە 
بادینان بە ب  لەهتەی بادینی دەخوێندر  و لە ناو ەکانی دیوەی 
هەرێا بە لەهتەی بە ستانداردبووی کرمانتی ناوەڕاسه دەخوێندر . 
ز بەردەوامبوونی ئەم ڕەوشە زمانییە، سەرەڕای ئەوەی کە زمانەکە بێهێ

 دەکات، مەترسی دابەشبوونی زمانەکەشی ل  دەکر  بۆ دوو زمان. 
باشووری کوردستان تەنها شوێنێوە کە زمانی کوردی تیایدا بە ڕەسمی 
ناسراوە، و زەمینەی پێشوەوتنی بۆ ڕەخساوە، بۆیە ئەو دەرفەتەی لەم 
بەشەی کوردستان هاتۆتە پێ ، پێویستە بۆ پێشخست  و یەکگرتنی 

 رێتە گەڕ نەک پار ەکردنی. زمانی کوردی بخ
 Privateلەنیەکی دیوەوە، زۆربوونی ژمارەی قوتابخانە ئەهێییەکان 

School کە بە زمانی ئینگێیزی دەخوێن ، و  لە هەرێمی کوردستان
زمانی کوردی لەم قوتابخانانە زۆر بە خراپی پەراوێز خراوە. لە ڕووی 

انە بەم ژمارە زۆرە زمانناسی کۆمەاڵیەتییەوە، زۆربوونی ئەو قوتابخان
و بەم پرۆگرامە خوێندنە، لە پاشەڕۆژ ئەنتامی مەترسیداری بۆ سەر 
زمانەکە دەب ،  ونوە منداڵی کورد لەم قوتابخانانە بە شێوەیەکی 
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بنچینەیی لە خوێندن بە زمانی دای  بێبە  کراون. گۆشوردن و 
پەروەردەکردنی ریێێوی کورد کە ئینگێیزی سەر اوەی بیرکردنەوەی 

 ، لە پاشەڕۆژ کۆمەڵێ  کێشەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و کولتووری ب
لەگەڵ خۆی دێن . هەروەک لە سەرەوە، لە بایەخ و گرنگی زمان باسی 
لێوە کرا، کە زمان  ەندە ئامرازێوی گرنگە بۆ ئاخێوەرانی و ئەو 
کۆمەڵگەیەی کە قسەی پ  دەکا. لەم قوتابخانانە، ریێێوی کورد 

نگێیزی بیر دەکاتەوە و بە ئینگێیزی داهێنان پەروەردە دەکر  بە ئی
دەکا و بە ئینگێیزی  دەنووس ، واتە ئینگێیزی دەب  بە زمانی یەکەمی 
و زمانی کوردی  تەنها زمانی شیعر و ئەدەب و فۆلوێۆر، واتە بە 
فۆلوێۆریوردنی زمانی کوردی. هەڵبەت لە پاشەڕۆژ ئەو ریێە، کە 

ە و بە زمانێوی نیشتیمانی و بەردەوام ژمارەیان لە زیاد بووندای
نەتەوەیی  پەروەردە ناب ، تەئسیرێوی سەلبی بۆ سەر ناسنامەی 
نیشتیمانی دروسه دەکەن. وەک ئاشورایە، ئەم ۆ لە ریهان، زمانی 
ئینگێیزی وەک زمانێوی ریهانی دەورێوی زۆر گەورە و کوشندە دەگێ   

 ,Crystalبۆ کەموردنەوەی دەسەاڵت و توانای زمانەکانی دی،ۆ
ر، بە تایبەت بۆ زمانێوی وەک کوردی، کە تازە لە قۆناغی 2003:14

گەشەکردن و پێشوەوتنی دایە، ئەگەر بە هۆشیاری و بە پالنێوی ورد و 
زانستی مامەڵە لەگەڵ ئەم قوتابخانانە نەکر ، بوونی دەسەاڵتی 
زمانی ئینگێیزی بەم شێوە فراوان و کاریگەرە لە باشوور، تەئسیرێوی 

 ری بۆ سەر پاشەڕۆژی زمانی کوردی دەب .مەترسیدا
لە بەشەکانی دیوەی کوردستانی  لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا، بە شێوازی 
ریاواز هەوڵی تواندنەوە و کوشتنی زمانی کوردی دراوە. لە یەکەم 

زمانی فارسی بە تەنها زمانی ڕەسمی  ٤٧٢٩دەستووری ئێران لە ساڵی 
ی دیوەی نەتەوە ریاوازەکانی هەموو ئێران دەناسرێه، هەموو زمانەکان

ئێران نوووڵی لە ناسنامەی زمانییان کراوە. دواتر لە ئێران لە زەمانی 
ڕەزا شا پەهێەوی، زۆر بە توندی هەوڵی بنب کردنی زمانە غەیرە 
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 وومەتی ئێران بەیانێوی ڕەسمی بۆ  ٤٧٠٤فارسییەکان دراوە. لە ساڵی 
انەکان بە غەیری زمانی قوتابخانەکان دەنێرێه، داوا دەکات لە قوتابخ

فارسی ناب  بە هیچ زمانێوی دی قسە بور ، تەنانەت لە ئیدارەکانی 
دەوڵەتی  بەکارهێنانی هەر زمانێوی دی بە غەیری فارسی قەدەغە 
بووە، هەندێ  رار گەیشتۆتە ڕادەی قەدەغەکردنی لە سەر 

ر لە ئێران، ئەگەر دواتر Hassanpour, 1992:125-127شەقەمەکانی ۆ
  درا بێه، زمانی کوردی بە لەهتەی ریاواز لە بواری مێدیا وەک ڕێگە

ڕادیۆ بەکار بێه، ئەمە  زیاتر بە ئامانتی سیاسی بووە، 
پروپاگەندەیەک بوو بۆ ڕژێمی شا، لە سەرێوی دیوەوە دەیویسه نیشان 
بدا کە زمانی کوردی بەم هەموو لەهتەیەوە، زمانێوی سەربەخۆ نییە و 

ییە و تەنها  ەند لەهتەیەکی زمانی هیچ رەسەنایەتییەکی ن
ڕژێمی شا، لە برەودانی بە لەهتە  (Ghassemlou,1980:111)فارسی .

کوردییەکان بۆ ڕادیۆ، دیارە لەمە  ئامانتی پار ەکردنی زمانەکە و 
پەرتەوازەکردنی کورد بووە. دەسەاڵتی ئێران هەرگیز نەیویستوە 

نەتەوەیەکی  ئیعتیراف بە بوونی زمانی کوردی بوا وەک زمانی
 سەربەخۆ. 

لە سووریا  هەروەک ئێران، زمانی کوردی بۆ خوێندن لە 
قوتابخانەکان قەدەغە بووە، بەاڵم بۆ ئاخاوت  ڕێگەی پێدراوە. لە ساڵی 

دوای کێشانەوەی هێزەکانی بەریتانیا و فەرەنسا لە سووریا،  ٤٧١٩
واڵتەکە سەربەخۆ دەب  و لەنیەن نەتەوەپەرستە اەرەبییە 

 –ازییەکانەوە  وکم انی دەکر . سووریا  وەک هەموو دەوڵەت بۆرژو
نەتەوەکانی دیوەی اەرەبی و ناو ەکە، مافی نەتەوەیی و زمانی 
هەموو نەتەوەکانی دیوەی غەیری اەرەب نووولی دەکا. لە ناو ە 
کوردنشینەکانی کوردستانی سووریا: قامیشێی و اامودە و اەفری  

 .تەنها اەرەبی بووە قوتابخانەکان زمانی خوێندن ل
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 (Nazdar,1980:215)  ئەمە هەر ەندە راروبار ڕێگە دراوە  ەند
کتێبێ  بە کوردی دەربچ ، بەاڵم بە شێوەیەکی بەردەوام نەبووە، لە 
هەندێ  کات ئەوی  بە توندی قەدەغە کراوە. ئەمە سەرەڕای 
دروستوردنی پشتێنەی اەرەبی لەسەر سنوورەکان، لەسەردەمی 

ییەکان، و ڕاگوێزانی کورد لە نیشتمانی خۆیان و  وکم انی بەاس
 رێنشینوردنی اەرەب لە ناو ەکانیان. 

بەم شێوەیە، لە ماوەی سەدەی ڕابردوو لە تورکیا و ئێران و سووریا، 
زۆر بە توندی هەوڵی کوشتنی زمانی کوردی دراوە و هیچ پێەوپایەکی 

زمانێوە  سیاسی و ئیداری و پەروەردەیی و زانوۆیی نەبووە و نییە،
تەنها بۆ ئاخاوتنە، یانی  هەندێ  رار ڕێگە دراوە بە شێوەیەکی 
سنووردار لە بواری ڕۆژنامەگەری بەکار ب ، لە ئاخاوتنی  بە 
ڕادەیەکی زۆر لە ژێر گوشاری زمانە ڕەسمییە بااڵدەستەکانی نەتەوەی 
سەردەستە. بەردەوامبوونی ئەم ڕەوشە  بۆ ماوەیەکی درێ  تەئسیری 

سەر زمانەکە دەب ، زمانی کوردی بەرەبەرە ڕوو لە کزی سەلبی بۆ 
 دەکات و دەکەوێتە بەر مەترسی  لە ناو وون.

بەم پێیە، لە هەموو بەشەکانی کوردستان، تەنها لە باشووری 
کوردستان زمانی کوردی بوژانەوەیەکی گەورەی بە خۆیەوە بینیوە، 
ە دەرفەتی گەشەسەندنی بۆ ڕەخساوە، ئەمە سەرەڕای ئەوەی ک

دەسەاڵتێوی کوردی لە باشوور هەیە. بۆیە هەر لەم بەشەی 
 کوردستانی  دەب  هەوڵی پێوهێنانی زمانێوی هاوبە  بۆ کورد بدر . 

 
 پاراستنی زمان و لەهتە لە هەمبەر زمانی هاوبە  بۆ نەتەوە 

زۆر لەوانەی کە دژایەتی زمانێوی ستانداردی یەکگرتوو بۆ کورد 
دەمە کە زمان و لەهتەکان بە ژمارەی زۆر دەکەن، پێیان وایە لەم سەر

مەترسی مردنیان لەسەر، بە دروستوردنی ئەو زمانە ستانداردە، 
لەهتەکان برەویان نامێن  و بەرەبەرە بەرەو مردن دە  ، بۆیە 
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بانگەشەی یەکسانی شێوەزارەکان دەکەن و داوا دەکەن هەر لەهتەیەک 
لە هەموو بوارێوی  لە ناو ەکەی خۆی بور  بە زمانێوی ستاندارد و 

 بەکار بێه، ناب  هەوڵی دروستوردنی زمانێوی هاوبە  بۆ کورد بدرێه. 
هیچ گومان لەوەدا نییە کە بە هۆی هەژموونی زمانی ستاندارد و  

بوونی  یەک سیستەمی خوێندن بە یەک زمانی یەکگرتوو و زاڵبوونی 
اڵ زمانی ڕەسمی بەسەر مێدیا و ڕاگەیاندن، لەهتەکان بەرەبەرە ک

دەبنەوە و ئەو بایەخەی رارانیان نامێن ، یانی  ڕوونتر بڵێی ، لە 
زمانی ستاندارد نزی  دەبنەوە. هەڵبەت ئەمە  گۆڕانێوی سروشتی 
زمانە، کە ژیانی کۆمەڵگە گۆڕانی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی 
بەسەردا دێه، زمانی  خۆی لەگەڵ گۆڕانەکان دەگونتێن . ئەم 

یە، لەم سەردەمە کە زمانەکان و لەهتەکان لێوۆڵینەوەیە پێی وا
ڕووبەڕووی مەترسی لەناو وون دەبنەوە، پێویستە بە پالنێوی زمانیی 
سەردەمیانە هەوڵی پاراستنی لەهتە کوردییەکان بدر ، بەاڵم دەب  
ئەوە  ڕە او بوەی  کە پالنی پاراستنی لەهتە کوردییەکان ناب  

ت. هەڵبەت ناکر  و نەتەوەیەک لە زمانێوی هاوبە  بێبە  بوا
اەمەلی  نییە بە پاساوی پاراستنی لەهتەکان لە فەوتان، بەم هەموو 
لەهتەیە بخوێندر  و ئەو هەموو زمانە بۆ کورد دروسه بور ، کە ئەمە 
مە اڵە و هەرگیز پیادە ناکر . ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە ئەم ڕەوشە 

 ێ  دەدات.زمانییە فرەلەهتەییە، یەکێتیی زمانی و نەتەوەیی کورد ت
پاراستنی لەهتە کوردییەکان ئەرکێوی نیشتیمانی و نەتەوەییە، لە 
هەمان کاتدا پاراستنی گەنتینەی بیری مرۆڤایەتیشە، هەروەک 
لەسەرەوە باسی لێوە کرا کە مانەوەی ئەو لەهتانە  ەندە گرنگە بۆ 
هەمە ەشنیی کولتووری و دەوڵەمەندیی زمانی کوردی. ئەم لەهتانە 

مۆزائیوە ڕەنگاوڕەنگەی کە روانی بە کولتووری کوردی و  بەشێوە لەو 
 ریهان بەخشیوە.
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بەزمانوردنی لەهتە کوردییەکان ئەگەر سوودی ئەوەی هەب  کە بۆ 
ماوەیەک درێ ە بە مانەوەی خۆیان بدەن وەک زمان، بەاڵم وەک 
لەسەرەوە باسی لێوە کرا، لەم سەردەمە زمانە بچووکەکان کە بە ژمارە 

اییدا هەر بەرەو مردن دە  . کەواتە  لەم سەردەمە کەم  لە کۆت
لەپێناو مانەوە و پاراستنی زمانی کوردی لە فەوتان، بوونی زمانێوی 
یەکگرتووی کوردی بەهێز و کەڵەگەت بۆ کورد بایەخێوی یەکتار زۆری 
هەیە. بۆ ئەوەی ئەو زمانە کوردییە یەکگرتووە لەبەردەم شەپۆلی 

ەاڵتەکان خۆڕاگر بێه، زمانێ  بێه لە توندی زمانە بەهێز و بە دەس
خاکی کوردستان ڕەگوڕیشە داکوت  و گێ ەڵووکەی زمانی ریهانی و 
ریهانگەرایی هەڵی نەکێش  و بتوان  بە زیندوویی بمێنێتەوە، و بب  
ڕەمزی ناسنامەی نەتەوەیی کورد، بەتایبەت لەم سەردەمی اەولەمەیە 

رنگە.  ئەمە سەرباری پاراستنی زمان و ناسنامەی نیشتیمانی زۆر گ
ئەوەی کە بوونی ئەو زمانە کوردییە، هەموو لەهتە کوردییەکان لە ژێر 
باڵی خۆی کۆدەکاتەوە وەک لەهتە کوردییەکان دەیانتارێزی، و 
وەزیفەی لەهتەیی خۆیشیان لەدەسه نادەن. بەاڵم رودا بوونەوە و 

ا دەب  سەربەخۆبوونی ئەو لەهتانە، هیچ گومانی تێدا نییە لە کۆتایید
 بە کۆمەڵێ  زمانی ریاواز و نەتەوەی ریاواز.

نەتەوە لە ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی  -ئەگەر دروستوردنی دەوڵەت
ناوەڕاسه و زۆر شوێنی دی، لەهتەکان و زمانی کەمینەکانی هەموو 
سەرکوت کردووە و تەنها یەک زمانی سەپاندووە بەسەر واڵتێوی فرە 

د دەب  لەم رۆرە پرۆژە نەتەوەدا، بێگومان لەم سەردەمە کور
نەتەوەییە بە دوور بێه. دەب  لەم سەردەمە، کە مەترسی مردنی 
زمانەکان لە ئارادایە، بە شێوازێوی زانستی و سەردەمیانە هەوڵ بدر  
زمانێوی ستانداردی یەکگرتووی کوردی پێ  بهێنر ، دەب  لەپاڵ بوونی 

 ێه.ئەو زمانە، هەمە ەشنیی لەهتەیی زمانی کوردی  بتارێزر
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بۆ گەیشت  بەم ئامانتە پێویستە ڕێگەبدر  لەهتەکان وەک  
لەهتەی کوردی لە بواری ریاواز درێ ە بە مانەوەی خۆیان بدەن: بۆ 
ئاخاوت  لە کۆڕ و کۆبوونەوەکان، هەروەها بەکارهێنانی لە بواری مێدیا 
و بواری هونەری وەک گۆرانی و دراما و شانۆ و سینەما،  سەرەڕای 

ن لە بواری ئەدەب و ڕۆژنامەگەری. لە هەمووی گرنگتر بەکارهێنانیا
ئەوەیە کە پێویستە هەر ی زووتر وشە و زاراوە و دەستەواژەی هەموو 
لەهتە کوردییەکان لە فەرهەنگی ریاواز کۆبورێنەوە و ئەرشی  بورێ . 
بۆ ئەوەی لەهتە کوردییەکان، کە ئێستا لەبەردەم ونبوون و فەوتاندان، 

 ەمەندەوە بچنە سەدەی داهاتوو.بە ئەرشیفێوی دەوڵ
ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە پێویستە مافی تەواوی زمانی هەموو 

و  12نەتەوەکانی دیوەی هەرێمی کوردستان وەک زمانی سریانی
تورکمانی و ئەرمەنی دابی  بور ،  ونوە لەم هەرێمە ئەم زمانانە کە 
ێر لە ڕووی ئەتنیوییەوە کوردی نی  و بە ژمارە کەم ، ئەم ۆ لە ژ

گوشاری زمانی بااڵدەسه و ڕەسمی کوردی دان، ئەگەر پشتگو  بخرێ  و 
زەمینەی بەکارهێنان و پەرەسەندنیان بۆ نەڕەخس ، مەترسی 
لەناو وونیان لەسەرە، بۆیە لەپێناو ڕزگارکردن و زیندوو هێشتنەوەیان، 
پێویستە لە بواری خوێندن بە زمانی خۆیان ئاسانوارییان بۆ بور ، و 

 سەربەخۆی نەتەوەی رودا مامەڵەیان لەگەڵ بور .   وەک زمانی
 

                                                 
نی کە پاشماوەی زمانی ئارامییە، مێژوویەکی دوور و درێژی لە کوردستان و زمانی سریا  - 12 

ناوچەکە هەیە، لەسەردەەمێک لینگوا فرانکای ڕۆژهەاڵت بووە، کە زمانی  هاوبەشی گەالنی  
ڕۆژهەاڵت بووە، بەاڵم ئەمڕۆ ئەم زمانە بووە بە چەند لەهجەیەکی پڕژوباڵو لە چەند واڵتێک بە 

سەی پێ دەکرێ، مەترسی لەناوچوون و مردنی لەسەرە، چونکە لە گروپی بچووک بچووک ق
زۆربەی واڵتان وەک پیویست بایەخی پێ نادرێ و پەراوێز خراوە، بەاڵم خۆشبەختانە لە هەرێمی 
کوردستان لە قۆناغەکانی خوێندن بە شێوەیەکی فراوان بەکار دێت و بوژانەوەیەکی باشی بە 

 خۆیەوە بینیوە. 
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 ئەنتامی باسەکە
مردنی زمان دیاردەیەکە بە درێ ایی مێ وو هەبووە، بەاڵم لەم 
سەردەمە کەمبوونەوە و لەناو وونی ژمارەی زمانەکان دیاردەیەکی زۆر 
زەا و بەر اوی ژیانی کولتووریی مرۆڤایەتییە، هەر بۆیە ئەم دیاردەیە 

رێگەی سەرنتی شارەزایانی بواری زمانەوانی و کولتووری و بووە بە 
 ئەنترۆپۆلۆژی.

زمان وەک ئەزمونی بیری مرۆڤایەتی، گەنتینەیەکی دەوڵەمەندی  
ژیانی کۆمەاڵیەتی و کولتووری هەموو ئینسانەکانە، ئەمە بێتگە 
لەوەی، کە  زمان پێوهێنەرێوی گرنگی ناسنامەی کولتووری نەتەوەکانە. 

ەمبارێ  وایە کولتووری ئەو نەتەوەیەی تێدا کۆبۆتەوە، زمان وەک ئ
هەروەها زمان وەک ئاوێنەیە نەتەوە ڕابردووی خۆی تێدا دەبینێتەوە. 
هەرکاتێ  کە زمانێ  لە ناودە ێه، گشه دەستوەوتە کولتورییەکانی 
ئەو زمانە  لە بەی  دە ێه. کەواتە لەناو وونی زمانەکان زەرەر و 

مە ەشنیی کولتووریی ریهان، هەر بۆیە زیانێوی گەورەیە بۆ هە
 پاراستنی زمان، پاراستنی دەستوەوتەکانی سامانی بیری مرۆڤایەتییە.

هۆکاری لەناو وونی زمانەکان زیاتر هۆکاری سیاسی و ئابوری و  
کولتوورییە. بااڵدەسه بوونی زمانێ  بەسەر زمانێوی دی کە لە ڕووی 

ییە یان کەمە، زەمینە خۆ  کولتووری و سیاسی و ئابورییەوە بایەخی ن
 .دەکات بۆ لەناو وونی ئەو زمانە

زمانی کوردی لە ماوەی سەدەی ڕابردوو لەنیەن نەتەوە 
سەردەستەکانەوە بە شێوازی ریاواز هەوڵی کوشتنی دراوە. بەاڵم 
زمانی کوردی تاوەکو ئەم ۆ هەر پایەدارە. کورد وەک نەتەوەیەک تا 

ە لە نێو لەهتە ریاوازەکانی، ئێستا دەرفەتی ئەوەی بۆ نەڕەخساو
زمانێوی ستانداردی هاوبەشی بۆ نەتەوەکەی هەب . ئەم ۆ لەم 
سەردەمە کە زمانەکان و لەهتەکان دو اری لەناو وون دەبنەوە،  بۆ 
گەیشت  بەو زمانە، ناب  پاراستنی لەهتەکان بور  بە ئامرازێ  بۆ 
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لەپاڵ ئەوەی یەکێتیی زمانی و نەتەوەیی کورد تێ  بدر ، دەب  
هەوڵی پاراستنی لەهتە کوردییەکان، هەوڵی زمانێوی یەکگرتووی 

 کوردی بۆ کورد بدر . 
نەتەوە کە لە ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسه و  –پرۆسەی دەوڵەت 

زۆر شوێنی دی، بۆتە مایەی سەرکوتوردن و لەناوبردنی زمانەکان و 
زمانەکان لەهتەکان، بەتایبەت زمانی کەمینەکان. لەم سەردەمە، کە 

بە ژمارەی زۆر هەڵدەورێ ، کورد وەک نەتەوەیەک کە لە قۆناغی 
نەتەوە  –دورستوردنی نەتەوە دایە، ناب  هەمان پرۆسەی دەوڵەت 

بواتەوە، پێویستە لەپاڵ ئەو زمانە ستانداردە یەکگرتووە بۆ  دووبارە
سیستەمی خوێندن و زانوۆ و ئیدارە، هەوڵی پاراستنی لەهتە 

ت و وەک دەوڵەمەندیی زمانی کوردی سەیری بوات، لە کوردییەکان بدا
هەمان کاتدا، مافی زمانیی نەتەوەکانی دیوەی هەرێمی کوردستان وەک 
سریانی و تورکمانی و ئەرمەنی، کە زمانی سەربەخۆی ئەو نەتەوانەن، 
پێویستە وەک زمانی سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ بور  و ئازادی 

 بەکارهێنانیان بۆ ب ەخس .
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 واتاسازی
 

 بدوڵاڵ خۆشناوریمان عهد. نه                                                    
 
 مكهشی یهبه
 

زمانی  زماندا. له له كی زانستیی واتایهیهوهواتاسازی توێ ینه
ر كاردێ ، ههكانی ۆواتاسازی، واتاناسی، زانستی واتار بهكوردیدا زاراوه

ڕووی  اڵم لهن ، بهیهگهمان واتا دههه ڕووی واتاوه له كهوشه س 
ڕووی  كانی ۆواتاسازی، واتاناسیر لهوشه ریاوازن، وهپێكهاتنه
 .ی ۆزانستی واتار فرێزهاڵم وشهلێكدراون، به وهپێكهاتنه
كار كی فراوان بهیهشێوهم بهی بیستهدهتاكو سه یهم زاراوهئه
، زۆر وهكۆڵێتهلێیان ده م زانستهی ئهتانهو بابه ی ئههێنرا، كهدهنه

كو ، وهوهڕێتهگهسوف و لۆریكناسانی گریك دهیێهفه ڵهدێرین  و بۆ كه
س م كهكهكانی یۆنان یهسوفهیێهوانی دی. فهرستۆ و ئهفالتۆن و ئهئه

یان  : ئایا واتا ئیێهامهسروشتی واتا كردووه باسیان له بوون، كه
، دووهكر تاوتو  ی روداوهدوو ئاراسته شیان لهیهلهسهم مه، ئهوتهڕێكه
م ر ئهسهفالتۆن لهو ئه ئیێهامه ، كهیهكهسروشتییه میان: ئاراستهكهیه
كی كی ناوهندییهیوهپه ، كهوهبێتهدا   دهوهله م بۆ ونه، ئهڕبووهباوه
 ، كهیهدا ههیهو وشهنگ و ئهنێوان ده له تیڤانهكی و پۆزهرهسه

می : و واتادار، دووه نێوان ئاماژه له كرێه، ۆواتهی بۆ دهئاماژه
م ، لهبووه م ڕایهر ئهسهرستۆ لهئه وتر، كهۆڕێكه یهكهدانراوه ئاراسته
ی نێوان ندییهیوهم پهئه ، كهستهبهمه وهدا ئهیهئاراسته
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م ردوو ئهر اڵ هههه، بهوت دانراوهڕێكهرانی زماندا بهكارهێنهبه
 مهڕاسه بێه، ئه كهسروشتییه ر تیۆرهگه یی ،  ونكهڕێ ه هت اڵه

ل  بوونێك گو   ر بهكان ههتوانی  مانای وشهده ئێمه كه مانای وایه
كانی نگهده ی كهو وشانهنها لهر تهگه، مهاقول نییه  مهمهبزانی ، ئه

س ر، ی ئهر، ۆ یێهگڕینی سهكو ۆوهن، وهكهواتاكانی ده به ئاماژه
   لهنگانهم دهت ئهنانهی مارر... هتد. تهی گورگر، ۆخشكهۆلوره

 له ر ی تیۆری دانراویشهگۆڕێ ، ههبۆ زمانێكی دی ده وهزمانێكه
كی بوونێك مهڕهر ههسهخه لهره م تیۆره، ئهنزیكه وهقینهڕاسته
ی بۆ ئاماژه ی كهو شتانهله رگه، یهكاندا ههنێوان وشهله كات، كهده
اڵم لەگەڵ كات، بهوی دهی هپه واتاسازی تازه م تیۆرهئه ن، كهكهده
 وهوتنی دانراوهڕێكه موو لهكان ههزمانه شدا ناتوانی  بڵێی  كهوهئه
كان پێكرانیاندا بۆ ناوهێنانی شتهنێوان قسهله ، كهیان گرتووهر اوهسه
كی یهشێوه كات، كهوا پێویسه ده م ئاكارهكرێ ، ئهیشان دهسه نده

پاشاندا بۆ  له بووبێه، كهبوونی هه وهپێ  مرۆڤهر لهی زمان ههپێشینه
 .ستووهبه م شێوهزمان پشتی به
و دا رێی گرنگی پێدانی ئهم ڕۆژگارهله م زانستهرا ئه

ی وهتوێ ینه له كانیان باسڕێبازه كه یهوانانەزمانه
تی شێوازێكی زانستیی و بابه به ن، كهكهكانی واتا دهندییهتمهتایبه

ران و زمانه كهبۆ قسه وهڕانهگه   بهم كارهنتام بدرێ ، ئهڕێكوپێك ئه
پ ۆگرامی  زانی  كهده وهلێره واتهبێه، كهر دهیسهكانیان مهبێ راوه
موو هه له ی واتادا فراوانتر و گشتگیرترهوهتوێ ینه كان لهزمانه
ی  وار ێوهله میشههه ی كهسوف و لۆریكناسانهیێهو فهكانی ئهكۆششه

اڵم لەگەڵ ، بهوهكردهده ی ڕستهوهر توێ ینهسهختیان لهك زماندا رهیه
ی روام كاریگهردهفی و لۆرێكی واتا، بهلسهی فهوهشدا شیكردنهمهئه
 .یهوانی نوێدا ههی زمانهوهر شیكردنهسهله
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 وهو توێ ینهله ی واتا، پێویستهوهر ڕێبازێكی زانستی بۆ توێ ینههه
كارهێنانی باوی ی بهڕێگهله  كه وهرودا بكرێته گومانیانه ئاساییه
 خاسمە كاتێك كه. نهبینیوه وهخۆیهوتنی بهپێشكه وهی ۆواتارهزاراوه

، زمان وهیهرگاكهگوزهله كه یهیهو ڕێچكهڵك، ۆواتار ئهموو خهنی ههله
ك كان، وهرامهزانینی كرۆكی مه فشارێك بۆ ندان له ببێته یهبۆی هه

رر، كهنها واتایهته م گوزارشتهكدا بڵێه:ۆۆئهگفتوگۆیه سێك لهی كهوهئه
و هیچ  كهیهقسه مهنها ئهته هك یهوهستی ئهبه  مهمهئه كه
گشتی و  مكهم  ه، را ئهنییه وهی ئێمهم ریهانهكی بهندییهیوهپه
 ی كهو باس و خواسانهی ئه وار ێوه ی ۆواتار ناخزێتهی زاراوهباوه
ی وهواتاسازی توێ ینه ی ،  ونكهكهدا پێشنیازیان دهیهم پێگهله ئێمه

 ی زماندا. وار ێوه له تی واتایهزانستیی بابه
  

 مكی واتا  ه
اڵم ، بهی ۆواتاریهر وشهرانبهانار بهی ۆمهزمانی كوردیدا وشه له
ی واتاكه بۆ شوێنێكی دیكه وهشوێنێكه له یهم وشهشدا ئهوهڵ ئهگهله

یان هئاماژ وهی خوارهم نموونانهكو لهروهگۆڕێه، ههریاواز دەبێه و ده
 ی :كهپێده
 انا.مه ، خوێ  بهخو موو شت  بههه
 ی پێویسهگوێره ، بهندازه، ئهپێوانه انا، واتهدا مهلێره
 انا بوو.ب  مه ڕهم شهئه
 نتیق بوومابوو، ب  مهب  بنه واته

 .ڕهانای شهت مهكهكردنهخۆ ئاماده
 سه، نیشانهبهمه واته
  ی.انی یه م شتهئه
 واتای  ی م شتهئه واته

 ی واتاپێناسه
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دا، كهزمانه ندی نێوان فۆرمێك و فۆرمێكی تر لهیوهپه له بریتییه واتا:
ی ۆواتار دوو ڕووی وشه واتهدا،كهوهرهده نێك لهیاخود فۆرمێك و ته

 :یههه
، وهگرێتهده یان هێماكه كهوشه ی زمان، كهوهناوه وێتهكهكیان دهڕوویه
نێك ی زمان، واتا هێمابۆكراو یاخود تهوهرهده وێتهكهی تریان دهكهڕووه
ی واتا له م دوو ڕووهئه ی  كه  بكهوهبۆئه ب  ئاماژه. دهوهگرێتهده
كتر ری یهواوكهته ردووكیان بهڵكو هه، بهوهكتر ریا ناكرێنهیه

 .ندهبه وهكههییان بههاكهنرێ  و بهداده
دا ، لێرهكراوه ی واتاوهبارهی رۆراورۆر لهندی  پێناسهتا ئێستا  ه

 ڕوو: ینهخهده و پێناسانهند  لههه
، كهك یهك وهیهتاڕاده كانیان بۆ واتا داناوهرستۆ پێناسهفالتون و ئهئه
 ڵێ :ده وهم بارهله

ی زمان و فۆرمێكی وهناوه ن فۆرمێك لهندی نێوایوهپه له بریتییه واتا:
 ی زمان.وهرهده تر له
ر ر ههرانبهبینی  بهی ، دهبكه وهرهی سهیهو پێناسهیرێكی ئهر سهگهئه
كی فراوان و یهپێناسه یهم پێناسهاڵم ئه، بهنێك دانراوهك تهیهوشه

ڵ  كۆمه ،  ونكههوسكهبوارێكی ته  ێتهڵكو ده، بهگشتگیر نییه
نێك ی زماندا هیچ تهوهرهده ی لهی زمان، كهوهناوهله یهفۆرممان هه

كان، ڵناوهكان، ئاوهواتاییه ۆناوه وانهر، لهنی نییهداگیر ناكاتۆته
 هتدر.………كان، ڵكارهئاوه

 یهناو ههپێویستی به ، بۆیهڵناوهئاوه  نی نییه= ته ورهگه          
 یهنی ههدا ته= لێره ورهخانووی گه

 ی كهڵوێستهو ههله ڵێه : واتا بریتییهده ی واتاوهبارهۆبێۆمفیێدر له
ی وهو كاردانهڵ ئهگهدات، لهنتام دهزماندا ئه ڕووداوێكی دیاریكراو له

 .ئاراوه دێته وهن گوێگرهنیهله كه
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كی یهڕوانگه بینی  لهی ، دهبكه وهرهی سههم پێناسیرێكی ئهر سهگهئه
یری ۆواتاری وشتكاری سهی ڕهتی قوتابخانهتایبه رونناسی بهده

یری واتای ر سهوهمای ۆكارو كاردانهر بنهسهكی تر لهواتایه ،بهكردووه
ر ر پێشتگه، ئهئاراوه تهك نایهیهوهی هیچ كاردانهو واتایه، بهكردووه

 كرا بێه.كارێك نه
 له ی خۆیاندا ۆواتای واتار، كهكهكتێبه له ۆڕیچاردز و ئۆگدنر

ۆۆواتا ی واتایان كردووهپێناسه یهم شێوه، بهوهتهباو كراوه وهره٤٧٠٤ۆ
 هێما، بیر، هێما بۆكراورر. له بریتییه

ی ڕوانگه لهبینی  ی ، دهبكه وهرهی سهم پێناسهیرێكی ئهر سهگهئه
 وخۆ ناگات به، هێما ڕاستهیری واتای كردووهسه وهی واتاییهسێگۆشه

 بێه.ڕ نهمكدا تێتهبیر یان  ه ر بهگههێمابۆكراو، ئه
كی ندییهیوهپه ڵهكۆمه له ۆۆواتا بریتییه ڵ :ده ی واتاوهبارهۆفێرسر له

 سیاقی ئاڵۆزرر
كانی زمان بینی  ۆدانهی ، دهبكه وهرهی سهم پێناسهیرێكی ئهر سهگهئه

  مهئه لكێنراون یان ڕیزكراون، كه وهكهك یهته توندی به زۆر به
كتر یهله ستانهرهم كهئه مهستهزۆر ئه ن  كهیهگهده وهواتای ئه
نێوان  كی زۆر توند و تۆڵ لهندییهیوهپه ،  ونكهوهریابكرێنه

 كرێه.  دی دهكاندا بههسترهكه
ندی نێوان هێما یوهپه له ۆۆواتا بریتییه ڵێه:ده ی واتاوهبارهۆئۆڵمانر له

ب  شتێكی نو  بێه، نهی ئۆڵمانی  وهم پێناسهو هێمابۆكراورر. ئه
ڕوو  یان خستۆتهیهم پێناسهندی  زانای تر ئهڵكو پێ  ئۆڵمانی   هبه
 رستۆ.فالتون و ئهئه وانهله
واتا دوو دیوی  وێه، كهكهردهمان بۆ دهوهی ڕابردوودا ئهم پێناسانهله
 وێتهكهی تریان دهكهی زمان و دیوهوهناوه وێتهكه، دیوێكیان دهیههه
 .ررێكی بۆ دانراوهند مهمكی واتا  هكی تر  هواتایه ی زمان بهوهرهده
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كی تری یهند وشهڵ  هگهتی لهخزمایهبێه نزیكی و كمان ههیهت وشه3
 بێه.هه كهزمانه

 ی زماندا.وهرهده بێه لهنێك ههته یهم وشهر بهرانبهت به3
، وهناوه كان بێنینهسهكه كه یهوهوی  ئهئه یهررێكی تری  ههت مه3
واتای  له وهررهم مههۆی ئه ، بهكارهێناوهكانی بهی ك  وشهو واتایهبه

 ،  ونكهوهناو واتای پراگماتیكه  ینه ی  و دهردهواتاسازی ده
 هێن . كاری دهی بهوانهڵ ئهگهله ی واتایهوهستنهپراگماتیك به

 ر لهكان ههی پێناسهزۆربه مان بۆی كرد كهئاماژه وهپێشه كو لهوه
 م ڕایهر ئهسهوانانی تر لهزمانه گات بهتا ده رستۆوهفالتون و ئهئه

كات، نێك داگیر دهر خۆیدا تهرانبهبه ك لهیهموو وشههه بوون، كه
 كی تر زۆر لهواتایه ، بهموكووڕی زۆری تێدایهكه م بۆ وونهاڵم ئهبه
 كو ناوه، وهم پێناسانهژێر باڵی ئه ونهكهنه نگهكان ڕهئاخاوتنه شهبه

رم، روانی،............هتدر، تی، هێز، شهتی، برایهۆپیاوهكان واتاییه
كان ڵكاره، بچووك، با ،...........هتدر، ئاوهورهكان ۆروان، گهڵناوهئاوه
 ،.......هتدر.لهپهخێرایی، بهۆبه
، وهبدۆزرێته مو كووڕییهم كهرێك بۆ ئهسهوڵ درا  ارهر ی ههگهئه
 .كهمك بۆ ناو خودی پێناسهیان  ه هێنانی بیر می  بهئه
 

 واتای واتا
ناودار و  رتووكهو پهله 3933ر ۆئۆگدنر و ۆریچاردزر ساڵیردوو نووسههه

ر The meaning of meaningۆناوی ۆواتای واتار یه  یان، كهتدارهشۆڕه
ڕوو، ی ۆواتاریان خستۆتهكارهێنانی وشهر به33ی ۆ، نزیكهنووسیویانه

 ندێكیان :هه مانههئ كه
 

1- John means to write. (Intends). نیازی وایە 
2- A green light means go. (Indicates).  ئاماژەیە بۆ 
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3- Health means everything. (Has important). گرنگی هەیە 
4- His book was full of meaning. (Special important). 

 گرنگییەکی تایبەتی هەیە
5- What is the meaning of life? (Purpose). مەبەسه 
6- What does (capitalist) mean to you. (Convey).  ی 

 دەگەیەن 
7- What does (cornea) means? (Refer to in the world). 

 واتابەخشی 
 كه یهو شته، ئهخشی رهر ۆواتابهmeanی ۆی وشهمی  نموونهدواهه

رۆرێكی  یهم وشهاڵم ئهكات، بهر دهسهختی لهوانی رهواتاسازی زمانه
ی زانسه و زانی ، پرسیار ربارهده كردنی پرسیارهتی ئاراستهتایبه

ك یهتاڕاده ی كهو پێناسانهكان بكرێه، ئهپێناسه ت بهبارهسه پێویسته
 زیاتر له ، كهوهاڵم بدرێنهی وهوهن شێوازێكی ئاسایی نی ، بۆ ئهخاوه
و  و شێوازی ڕسته ڕسته ك لهكرێ ، نهدی دهندا بهكانگهرههفه

بۆ  یهكهته مهزه رگێ انرێكی وشه، ۆوهم شێوازهدا، ئهئاخاوتنی ڕۆژانه
ی وهو ڕوونكردنه یهم وشهی ئهوهشیكردنه كی ئاسان، واتهیهند وشه ه

شێكی ، بههی وشكانی پێناسهندییهتمهتایبه له وهماناكانی. لێكۆڵینه
واتاسازی  یهوهگرنگتر ئه وهاڵم لههێنێه، بهگرنگی واتاسازی پێكده

مانا و  دات، كهده و ڕستانه و وشهكانی ئهشێواز و ڕێچكه گرنگی به
ی كاوڕۆژنه ی دركێندراو و نووسراو لهشێوهكانمان بهستهبهكرۆكی مه

 .ن یهگهپ  ده وهكانمانهندییهیوهپه
 
 بۆ وون بۆ واتا س 

 نر.كهكان دهشته گوزارشه له ی كهو وشانهكان ۆئهكان: شتهأت وشه
ن بۆ و وشانهكان ، یان ئهكان ناوی شتهڵێه: وشهبۆ وونی باو ده

ند ڕوات،  هده م بۆ وونهر ئهسهفالتۆن له.ئهوهڕێنهگهكان دهشته
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ن، كهده م بۆ وونهبۆ ئه ، باوكر ئاماژهن، بیل، كوڕندهكو ۆلهناوێكی  وه
 ستهررهبه بۆ وونه ر هم تهكانی دی  ئهگوزارشه و وشه ك لهروههه
ن، كهده و شتانهبۆ ئه ئاماژه ی كهو ناوانهكو ئهوه بێه، بۆ نموونهده
 كاندا بۆ فرۆشت  دانراون.دوكان و بازاڕه له كه

نایان  ن، كهزماندا هه كان لهكی زۆری وشهیهدا ژمارهاڵم لێرهبه
كانر: كو ۆكارهر، وهر اوهكان یان سهۆ شتهوتر بینی  و پێی ده

خهر یان ۆگشهر، كانر: ۆسهڵناوهكو ۆئاوهر، وهوهدۆزێتهر یان ۆدهپرس ۆده
ڕاستیدا ر، لهوهرهستاو یان نساییكهكانی ۆ  هكو ناوهها وهروههه
ستبوون یوهتوانای په ون كهكهر دهكانی زمان وا دهی زۆری وشهربهزۆ

 .كان نییهك بۆ شتهیههیچ شێوه یان بهوهڕانهیان گه
كان مكه هكان گوزارشه لهكان ۆوشهیشت : شتهكان: تێگهب ت وشه

 نر.كهده و شتانهوری خۆیان گوزارشه لهدهمانی  بهئه ن، كهكهده
وخۆی نێوان ندی ڕاستهیوهبوونی پهی نهر پایهسهله یهم هاوكێشهئه
ندی یوهبوونی په كه یهوهشی ئهڵگه، بهزراوهكان دامهكان و شتهوشه
بێه، ده وهكارهێنانی هزری مرۆڤهبواری بهنها لهدا تهتهم  اڵهله

 ، كهیهێكی ههمك،  هم بۆ وونهپێی ئهك بهیهموو وشههه  ونكه
یان وهپێكه كهمكهكات  هی گوزارشتی بۆ دهو شتهو ئه كهوشه
 لكێنێه.ده
 كه یهو هاوكێشهڕوو، ئهبخاته  ندییهیوهم پهئه را باشتری  وێنه     

 :تدایان ناوه  3933ۆئۆگدنر و ۆریچاردزر ساڵی  
 

 ۆهزرر مێشك
 
 

           
 رر اوهبۆكراو ۆسه شه، هێما      ۆهێمار     ن، تهشهو                   
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 له ، كهیهوهئه كراوه یهم هاوكێشهی ئهئاراسته ی كهیهخنهو ڕهئه
گرێه، ده ر اوهسه وهكانهمكهتی و دژواری زانینی كرۆكی  ه مهزه

كو كی وهیهژێر وشهله ی كهمكهو  هئه هیچ ئاسان نییه  ونكه
 ن كههه ندێك وشههه ی ، ڕاستهبكه ، پێناسهوهبێتهۆنساییر رێی ده

كی ساناتر بیانزانی  و یهشێوهتوانی  به لێك  و دهڵگری ماناگههه
لێكی بینراوی گهمان كاتیشدا وێنهههاڵم لهی ، بهبكه دركیان پ 

و   ، بهردهده وهزارمانه ك لهیهموو وشههه ، كهڕێكوپێكمان نییه
رباری ن. سهكهده كان گوزارشتیان ل خودی وشه ، كهوهستینهببه شتانه
ی هزرمدا بۆ وشه ی بهمكهو  هئه شدا نییهمه  هیچ زامنێك لهوهئه

هزری تۆدا دروسه    لهمكهو  همان ئهر ههكات، ههر دهۆمێزر گوزه
 بكات.
و ئه بنهكان دهرهۆوروژێنه وهاڵمدانهوه   نكاوشه ر وروژێنهج ت 
 ر.وهاڵمدانهو وه وهكاردانه بنهوری خۆیان دهده وانی  بهئه كه  وشانه

 3933ر ساڵی Languageی خۆیدا ۆزمان ت كهرتووكهپه بێۆمفیێد له
و بۆ وونی ئه ، واتا بهوهی شیكردۆتهوشتكارییهڕه م بۆ وونهئه
هێنرێه، كار دهی تیادا بهقسه نتام كهئه بێته وهتهو  اڵهله یهوانهله

ئاخاوت   واتهكات. كهلكێ  دهكردن پهو قسهرهر مرۆه بهsری ۆوروژێنه
، رهsی ۆنتامی قسهرهر دهr  ۆیهوهاڵمدانهم وه، و ئهرهrی ۆوهاڵمدانهوه
 خسته وهیهم وێنهوشتكاری لهڕه تی مانایها ۆبێۆمفیێدر  اڵهروههه
 ڕوو:

S  r  s  r                                                       
: یهم رۆرهبه یهم هاوكێشهر ئهسهی ۆبێۆمفیێدر لهكهرا نموونه

 كهختهر درهسهتی و سێوێكی لهبرسیه ناو ۆرێلر كهك بهیهكچۆڵه
 كهنوه به ، بۆیهرێكی فیزیۆلۆریره= وروژێنه sۆ و كهر او دهبه

ر، sۆ ییهقسه رهم وروژێنهر، ئهrۆ وهی بۆ ل  بكاتهو سێوهئه ڵ ۆراكر ده
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ییر، كی قسهیهوهاڵمدانه= وه rۆ وهلێبكاته كهكات سێوهۆراكر ده وا له  
توانی  مانای ده ئێمه ی كهنتامهرهو دهئه گاتهرا بێۆمفیێد ده

ی و ڕووداوانهرگای تێبینی كردنی ئهگوزه كانی لهوهر و كاردانهوروژێنه
اڵم گرفتی ی . بهبكه روانی درك پ ڵیدان بزانی  و بهگهله كه

زۆر  ن كهت ههها  اڵهنده ه ، كهدایهوهی ۆبێۆمفیێدر لهكههاوكێشه
. كانی بزانر وهر یان كاردانهژێنهكانی وروییهڕێ ه ئادگاره ختهسه

مانا  كان بهڕووداوه كات، كهتێكدا زیاد ده اڵه   لهكهگرفته
رباری گوزارشتكردنی سۆزدار، سه ك لهروهب  ۆههی بینراو نهكهفیزیاییه

 تانهو  اڵهری ئهسهختی و دژواری  ارهسه وهڕووی زانستییه  لهمهئه
 وێه، كهكهر او دهك تیادا بهیهشێوهڵكیان بهخه كه ،لمێنراوهسه
 ی كهوهی ئهكو گریمانهن، وهناكه ڵهمامه رانهشێوازێكی پشكنهبه

 ی كهوههۆی ئه، بهوهكاتهل  نه كهبۆ ۆرێلری كچۆڵه و سێوهۆراكر ئه
 .وهانهنێوانی وت بووهو ۆمۆنتی كارلۆرزیزبوونێك كهپێ  دوو سااڵ له

 
 رخواتاسازی هاو ه

ی كرۆكی واتا بوو، ۆئایا واتا وهر دۆزینهسهڕابردوودا مشتوم  له له
  وامانی ل  م بۆ وونهخۆ، ئهربهمكێكی سهكو  هوی  وه؟ر، ئه ییه

اڵم هیچ ی ، بهبكه كهپتربوون و فراوانبوونی گرفته درك به كرد، كه
 یهم زاراوهڵكو ئه، بهئارادا نییه ی ۆواتار لهڕپێكراوكی باوهیهپێناسه

م فالتۆن ئهنی خودی ئهك لهروه، ههرهسهموم ی لهندێك تههه
ی ، بۆ ی زاراوهدایهوهاڵم پرسیار له، بهبووهئارادا ههله موم ییهته

 ؟وهتهتی ماوه مهختی و زهموم اوی و سهتهر به ۆواتار هه
 كه ۆواتار توخمێك نییه ی كهوهئه تهیشتوونهم ۆ گهنان ئهوازمانه

كو روه، ههكهكارهێنراوهبه واوی زمانهته ربێه لهده رودا و به
كو وه ڵكێش ، بۆ نموونهو تێكهه موو ئاوێتههه كانی دی زمان، كهتوخمه

 ر بڵێی  كه، را گهیهخۆی ههربهبوونی سه رزی و درێ ی، رۆرێك لهبه
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دا ی لێرهوهبۆ ئه یهئاماژه وه، ئهكیان تیادایهرزییهبه كان رۆرهشته
 وهمانای ئه مهاڵم ئهن، بهئارادا هه كان لهرزهبه كهیه ك لهیهژماره
كان شته ر لهدهها بهرزی ڕووت و ڕهتێكی بهسڵهخه كه ن یهناگه
 .ب ئارادا ههله

 مه، ئهیهواتایان هه ی كهو وشانهڵێی : ئهده   كهمان شێوههه به
دا ڕسته ت لهشێوازێكی تایبه به و وشانهئه كه ن یهگهده وهئه
 كان ۆبهتاكه توانی  واتای وشهده ئێمه هێنرێ ، بۆ نموونهكاردهبه

اڵم هیچ به كان بزانی ،، پاشان واتای ڕستهوهینهرودار تاقی بكه
 ون.سه ناكهده به وهتهم دوو  اڵهپا  ئهك لهواتایه
رگای گوزه كاندا، واتا لهتازه وانییهزمانه زانسته له واتهكه

كان و وشه كرێه، كهده تاوتو  رهوروبهو دهی وردی ئهوهشیكردنه
كار بهێنرێ ، بهكاندا ستنیشان كراوهڕێسا ده  ، لهكان بۆیان بكر ڕسته
سوفان و یێهفه ك لهیهژماره م ڕێبازهیان ئه یهم ئاراستهرا ئه

تی ۆلودۆی ڤیتتنش ر تایبهن، بهكهوی دهی هرونناسان پهده
و له وی ، ئهوهكردۆته یهم ئاراستهر ئهسهختی لهر رهL.wittgenstenۆ

ی  وار ێوه له ، كهیهاتایهو وئه واتای وشهڵێه: ۆۆده یدا كهیهوته
 وێهرر.كهردهكارهێنانی زماندا دهبه
 
 ۆواقیعر ر اوهكو دژكارێكی سهستكردن ۆمێشكر وههه

كی و  ۆنێتی رهی ریهانی دهوهتوێ ینه واتاسازی گرنگی به
 كی ۆدوور لهرهنادات. ریهانی ده و ریهانهیشت  و درككردنمان بهتێگه

ی پستۆری فیزیاناسی و روگرافیناسی و  وار ێوه وێتهكهزمانر ده
  واتاسازی ناتوانێه وهرباری ئهكانی تر، سهروونناسی و زانستهده

 كییهرهده و ریهانهی زمان بۆ ئهوهڕانهی  ۆنێتی گهوهباری توێ ینه
ی بكاتر، لهفۆرمه وهكانهی وشهڕێگه ۆن له ستۆ بگرێه؟ ۆواتهئهله
اڵنی مرۆه كۆمه ، كهوهكۆڵێتهده و شێوازهنها لهواتاسازی ته ونكه 



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

80 

ی و زمانهی ئه وار ێوه ندێكی دی لههه به ندێك وشههه  وههۆیهبه
ستكردن و ی ههڕێگهله ۆواته وهستنهبهك دهیه ن، بهكهی پێدهقسه
ی وهی گێ انهڕێگهك لهنه وهوانی خۆیانهكاربردنی مێشكی زمانهبه
ی نێوان وهر، را ریاكردنهكهكییهرهده بۆ ریهانه و وشانهی ئهر اوهسه
 م ریاكارییهئه ،  ونكهكی گرنگهیهلهسهمه ر اوهسه و سههه

كارهێنانی كاتی به تێكمان لهند  اڵهو تاوتوێكردنی  ه وهتوێ ینه
كی سروشتی یهشێوهبه ندههر خسێنێه، ههرهكاندا بۆ دهوشه
دا تێیدا كهكییهرهده ریهانه له ی كهو شێوازهر ئهسه وهڕێتهناگه

ی وهتی توێ ینه اڵه   لهم شتهو درككردن به وه. دۆزینهدروسه بووه
 .خه و دژوارهگیردا زۆر سهزمانێكی گۆشه

 ختهوهو ساتههان، ئهكانی ریرۆراورۆره زمانه ر ب وانینهاڵم گهبه
 : له، بۆ نموونهپێن سهرماندا دهسهخۆی به ریاكارییه م پرسهئه

، یهبرا و خوشكیان هه ن، كهها باوك و دایك ههندهریهانی واقیعدا  ه
 ئارادا نی ، كه نها لهلێكی تاك و تهگهزمانی ئینگێیزیدا وشه اڵم لهبه

كو ۆبرای دایكر و ۆبرای باوكر و ن، وهبكه م واتایانهگوزارشه له
م ر بخوازی  ئهگه وهر ئهبهۆخوشكی دایكر و ۆخوشكی باوكر، له

 ته اڵه پشه به پێویسته وكاته، ئهوهینهك ریا بكهیه له مكانه ه
 ر3ستی .ۆرر ببهوروبهۆده كهكارهێنانهبه

 ستكردن بههه ویستیمان بهك زمانیشدا پێدووتوێی یه ت لهنانهته
بی یان رهزمانی اه ی كهو شێوازهی ئهوه، بۆ شیكردنهیههه ر اوهسه

 له ستێه، كهڵدهشكردنی فیزیاوی پێی ههی دابهپرۆسه كوردی له
 .واقیعدا هیچ بوونێكی نییه

 مووهه ی كهو واتایهكان ۆبهورده زانستییه ڕاستیدا پۆلێنكردنه له
، ر شتێكی كارپێكراو نییهیهكاندا ههمی وشهسیسته ناوێك شوێنێكی له

هێنرێ :گرد و كاردهبه م وشانهئه بینی ، كهماندا دهژیانی ڕۆژانهله
ریهانی  له مكانهم  هو ڕووبار، ئه له یا، فینتان و گاس، رۆگه
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 بێتهده لهگه  كاتێك رۆ ستنیشانكراو نی ، بۆ نموونهكیدا دهرهده
  یا؟. بێتهڕووبار؟   كاتێكی  گردۆڵكێك ده

ر سهموومان كۆكی  لههه بڵێی  ئێمه كر گوزارشتێكی تری  ده به
ی كورسی بۆ ی وشهر اوهبخوازی  سه ، كهوهیانگرێتهی دهو ڕاڕاییهئه

دا ، لێرهوهڕێنینهبگه كهكانی دی وشهنگهش  و ڕه همههه واقیعه شێوه
    م پرسیارهمان بۆ ئهوهاڵمدانه ۆنێتی وه له یهگرفتێكی دی  هه

كێك یاڵماندا وا دابنێی  یهخه ؟ با له ییه : ئایا واتای وشهوهبێتهده
دا تهم  اڵه؟ لهبێه و ناشزانێه واتای  ییهی ۆكورسیر دهوشه گوێی له

م اڵم ئهی ، بهدهی نیشان دهكهرسییهی  و كوبهده زانهنه سهو كهئه
بۆ ناسینی واتای  مهكی سنووردار و كهكییهڕاستیدا كۆمه له ئاكاره
 توان ده سهم كهی پاشان  ۆن ئهوهر ئهبهوی  لهی كورسی، ئهوشه

موویان كانی دی كورسی بكات، تا ههو شێوه ر اوهسه درك به
و ئه ڕوو بدات،  ونكه یهم پرۆسهك لهیهڵههه شهوانه، لهوهبناسێته

و تی ئهسیفه یهوانههێنی ، لهكاری دهی بۆ ناسینی كورسی بههر اوهسه
دار  له كهی بڵێی  كورسییهوهی ئهر اوهسه بێه ۆبۆ نموونه یهر اوهسه

 وهلهپهلور  و كهفه ی  بهمكێك بكهبۆ  ه ر یان ئاماژهدورسه كراوه
ندێك هه ، كهیهیهڵهو ههوێكچووی ئه یهڵههه م رۆره، ئهسه ب یوهپه

 ون.كهدا تێی دهكاتی فێربوونی وشهلە مندااڵن له
 ، كهیهوهئه توانی  بڵێی  باشتری  ڕێگا بۆ ناسینی وشهده وهلێره

ی ، بكه شرۆڤهكانمان ستهی ، ههكهپێناسی كورسی ده كاتێك بۆ نموونه
و   وارپ  دات و لهسه دهبۆ دانیشت  ده بڵێی : كورسی شوێنێكه واته
 كات بیر لهوامان ل  ده كارهێنانهم بهندێك پێكدێه، را ئهپاشبه
ت و سڵهڕووی خه له ، كهوهینهی دی بكهر اوهسه

 ب وانادا دهتك ب ، پاشانی  لهوێكچووی یه وهكانیانهندییهتمهتایبه
 م پرۆسهاڵم ئهكار بهێنرێه، بهكی گونتاو بهیهشێوهبه كهوشه كه
بوونی هیچ  ب بێه، بهوام دهردهر بهكان ههی فێربوونی وشهكیانهمههه
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ر بهكی، لهرهكانی ریهانی دهكهوخۆ بۆ شتهیەكی ڕاستهر اوهسه
پێناو كان، لهرهێنانی وشهكاكی بۆ بهمهستنێكی ههی پشتبهوهئه

، ئارادایه كانی دی لهوشه ت بهبارهكانمان سهستهی ههوهشیكردنه
  نسیتهم پرهپێناو واتادار، ئهی ئاخاوت  لهربارهئاخاوت  ده ۆواته
نگی رههكارهێنانی فهبه ی كهلۆریكیه نتامهرهو دهئه نێتهیهمانگهده

 .زمانه
 

 كانواتاییه پانتاییه
كانی ندییهتمهۆتایبه كی زۆر بهوانان گرنگییهروونناسان و زمانهده

ی وهها ڕێباز بۆ دۆزینهندهدا  هن، لێرهدهكان دهتاكه واتاری وشه
روونی نێوان ی دهی ماوهكان، پاشانی  پێوانهواتاییه ریاوازییه

 .كان پێشنیازكراوهوشه
ڵماڵی، هه دا قۆڵیان ل م بوارهی لههسانو كهمی  ئهكهیه
 .gر و ۆرۆرج سوسی C. Osgoodوان ۆ ارلز ئۆسگۆد روونناسی زمانهده

suci ر و ۆپۆل تاننباومp. tannenbaumناو  ی بهرتوكهو په،  لهره
ی واتای وهتوێ ینه له ریان كرد،  كهده 3951ساڵی  ی واتار لهۆپێوانه
ی سۆزئامێزانه وهو كاردانهئه ، واتهلێكراور پێكهاتووهر  یان ۆكاركاریگه

وان تاقی ك نی ئهیهموو وشه، ههیههه وهكانهوشه ندییان بهیوهپه
و ، ئهكانری وشهواتاییه ، ناویان نابوو ۆباكگراوندهوهكرایهده

واتا بۆ  یههوانله ڵ ده كه یهو بۆ وونهی ئهوهنگدانهڕه دكردنهناوزه
. ۆئۆسگۆدر وهكان شی بكرێتهودا رۆراورۆرهمه ك لهیهزنتیره
 ، كهنیگاركێ  كردووه زموونهم ئهنتامدانی ئهكی بۆ ئهیهنموونه
مك موو پرسیارێك دانانی  هر پرسیار پێك دێه و هه30ۆ له كهیارییه

 گرێه، بۆ نموونهردهوهئامانج  یدا بهكهگونتاوه واتاییه رهڕووبه له
؟ر یا بچووكه یهوره؟ گهیان سسته یهله؟ پهیان خراپه باشه م شتهۆئه

وت خاڵ پێك دێه  ه ك لهیهخشهی نهر شێوهسهله م پرسیارانهرا ئه
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كۆتایی تێكی دژواتا لهند سیفه  كرا، لەگەڵ بوونی  هپێشكه
 دا: كههێڵه

 ئۆتۆمبێل
 

 با                 1351333              خراپ                   
                                                            

كرا، داوایان ل  كرا یان ئاراسته م پرسیارانهی ئهسانهو كهرا ئه
و ی ئۆتۆمبێل ئهر وشهگه دابنێ ، بۆ نموونه م خااڵنهپێی ئهكان بهوشه
و نی ئهك لههێمایه وكاته، ئهشتێكی باشه كه خش بهده یان پ ستههه
ر، وهپهمدا ۆنی  هكهیانی یهكۆتایی هێڵی به له نێ ، واتهداده یهوشه
 ب ده وكاته، ئهخراپه یهو وشهئه ، كهشیان دات ستهو ههر ئهگه

كۆتایی هێڵی  له بنێ ، واتهدا یهم وشهی ئهئاراسته ك بههێمایه
وت  ه یهم شێوهر، بهوهۆنی ڕاسته وهیهكهوانهیانی نی پێچهبه

 كهروونییهده تهپێی  اڵهسه و سۆز بهرۆری ههمهبواری هه كهخاڵه
 خسێن .رهده

ی ڕۆشنبیری رودا ڵهراوردكردنی نێوان دوو كۆمهبۆ به م شێوازهرا ئه
ڵگای ژاپۆنیدا كۆمه باریر لهیۆنالهوشه ێنرێه، بۆ نموونههكاردهبه
 له ی ریایهكی سۆزدارانهیهوهاڵمدانهوه ، كهمكێكی زۆر كارایه ه
 هیندییه و هۆزه مریكی یان سۆزداری تیرهی سۆزداری ئهوهاڵمدانهوه
یی هكانی پێوانواتاییه ر ی  ۆنێك بێه پراكتیزهكان، ههمریكییهئه

كردنێكی پراكتیزه له كان بریتییهر وشهرانبهبه كان لهستهسۆز و هه
  پێشكه كی وشهرهی واتای سهربارهزانیاری ده سنووردار،  ونكه

 وشه كات، كه  دهپێشكه و سۆزانهنها ئهی تهوهرئهبهن، لهناكه
بۆی  كهیهر وشهی ۆدایكڵێه وشهده هێنێه، بۆ نموونهمی دهرههبه
مان وهاڵم ئههێزبێه،... هتد، بهكی  بهیهۆزۆربا ر بێه، تاڕاده یههه
ی مانا وهر، را بۆ ئه، ژیرهیه... مێینهواتای ۆدایكه كهوشه ناڵێه كه پ 
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، بۆ ب ئارادا هه ی دی لهو ڕێچكه شێوه ب كانی دی بزانی ، دهمكهو  ه
تحاڵی توانی  شایه، دهكهكانی وشهقینهاستهڕ رهزانینی ڕووبه

كارهێنانمان بۆ ی بهنقهده وی  لهرێكی واتایی وردتر بی ، ئهڕووبه
بتوان   وكا  وهڵكی لێیهخه كنیكی كهكی تهیهكانی ڕێچكهئاكامه

 ڵهی  ناوی ئاژهناخماندا وا وێنا بكه ن، با لهكاندا بدهر شتهسهبه
ی كهودا ئاسۆیی بارستاییه، مهوهكهیهخشته ونهكهكانر دههرۆشیرده

كان پێكب هێنێه، شی دڕندهكهودا ستوونییهها مهروهپێك بهێنێه، هه
زۆر  ڵهو ئاژه وهكهپی خشتهنی  ه ونهكهكان دهورهگه ڵهرا ئاژه
 دنێكی  لهر  وێكچوون و شوبهانی ههوهخواره ونهكهكانی  دهدڕنده

كدی یهكانیشیان لهشوێنه وهدی بكرێه، ئهبه ڵهو دوو ئاژهنێوان ئه
 .وهبنهنزیك ده
كان ر وشهسهو ناتوانی  له یهزۆر ساده یهوهم شیكردنهاڵم ئهبه

، كراوهڕوونی نیگار نه كانی واتا بهندهههڕه ی ،  ونكهی بكهپراكتیزه
 وهرشهلی ناو ماڵ و فهلوپهكه ندی بهیوهپه كه یو وشانهكو ۆئهوه
ر بۆ ناسینی و شێوه م ڕێچكهر ی  ۆنێك بێه ئهر، ئیتر ههیههه

ندی و كارایی سوودمه كانی، بهرۆرهمههه ندهههكانی واتا و ڕهرهڕووبه
 .وهمێنێتهده
 

 ی واتایی كهمكی یهبونیاد و  ه
ی وهنتامدانی شیكردنهبۆ ئه شتری  ڕێبازهری باڕێبازی بونیادگه

 ندییهیوهو پهتۆڕێكی ئه زمان له م ڕێبازهپێی ئهكان، بهوشه
كان وانییهزمانه كهنێوان یه ندی لهیوهپه پێكدێه، كه میانهسیسته

 له ندییانهیوهم پهكاندا، ئهنگهبواری ده له كات. بۆ نموونهدروسه ده
دا یهریاكارانه تهسڵهن خهر خاوهو ۆفۆنیمانهكان یان ئهنگهدهنێوان 

ر گوزارشتی distinctive featuresۆ زمانی ئینگێیزی به به ، كهیههه
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بێه و  ۆنی  كانردا  ۆن دهۆواتاییه له تهم  اڵهاڵم ئه، بهبۆكراوه
 ؟وهستێتهبهده وهكدییهیه كان بهواتاییه كهیه

وی  بۆ ، ئهكارهێناوهرمان بهی ۆوشهزاراوه تاكو ئێستا ئێمه
كارهێنانێكی   بێگومان بهمه، ئهكهواتاییه تاوتوێكردنی دیارده

 پێكردنی مانای وشهبۆ ئاماژه ئێمه ،  ونكهیهیهو زاراوهی ئهنساییانه
وردی و قوڵی  به هكواتاییه دیارده و ر بمانهاڵم گههێنی ، بهكاری دهبه

ل و پ  به سهاڵمێكی تێروتهر هیچ وهی ۆوشهزاراوه وهی ، ئهبكه درك پ 
 یهم زاراوهئه پێویسته وه، لێرهنییه پێستی ناسینی سروشتی واتای پ 

 :توهی خوارهم هۆیانهر ئهبهوی  لهكی دی بگۆڕی ، ئهیهزاراوه به
 یهوانهله هێنرێه، كهكار دهك بهیهند شێوه ه ر بهی ۆوشهت زاراوه3

ڕۆی ر و كو ۆدهكانی وهوشه یهم شێوه، بهوهی واتا بشارێتهوهتوێ ینه
ی رۆراورۆر ندی  وشه ه توانرێه بهڕوات  و ڕۆیشت   و ڕۆیشه، دهده

 ن بهموویا، ههوهرییهی واتای بونیادگهڕوانگه اڵم لهد بكرێه، بهناوزه
ی بونیادی قووڵ، كهواتاییه كهشنی و رۆراورۆری یه همهی ههشێوه
 وشه به رۆرانهمههه م شێوهر ئهكرێ . را گهژمار دهۆڕۆیشهر هه واته

ریی و روهدادپه وترێه؟ ،  ونكهدی بونیادی قووڵ  ی پ  دهدابنێی ، ئه
رۆری خودی مهی ههشێوه یهم  وار وشهنییە، بڵێی : ۆۆئه لۆریكیانه

 نرر.كهوشه
و ی ئهوه، هیچ سوودێكی بۆ توێ ینهی وشهمی  زاراوهت هۆی دووه3

كرێ ، ژمار دهی واتایی ههكهیه به ، كهنییه ییانهزاراوه گوزارشته
 و گوزارشته، لهیهلهسهم مهتداری ئهی ناسراو و شۆرهنموونه
مانای ۆمردر  ر، كهkick the bucketبێه ۆده ستهررهدا بهییهزاراوه

ی و گوزارشتههاوواتای ئه ییهزاراوه م گوزارشتهنێه،ۆ ئهیهگهر دهdiedۆ
نی خۆی پ  مهس تهكه : ۆفانهڵ ده ، كهبییهرهزمانی كوردی و اه

 س بۆكهڵی بااڵر یان ۆفانهنی هاوه س  ووهكهخشیهر یان ۆفانهبه
یی خودا زهس بۆ ژێر بهكهر یان ۆفانهوهداروسێی خودا گواسترایه
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نێهر. یهگهمانای ۆمردنر ده م گوزارشتانهموو ئههه ر، كهوهگواسترایه
شدا وهاڵم لەگەڵ ئهكات، بهده اڵڵهكی واتایی گهیهكهیه م گوزارشهئه
 واتاییه كهم یهئه ته مهزهزۆر  وهر ئهبه، لهپێك هاتووه وشه س  له
 .پێكهاتووه وشه س  له یهم وشهئه دابنێی ، یان وا دابنێی  كه وشه به
كارهێنانی ر بهسهله ئێمه كه یهوهم و كۆتایی ئهت هۆكاری سێیه3

كانی دیدا ڕاهاتووی ، وانییهزمانه كانی وانهشوێنه له ی وشهزاراوه
دا لێره وشه هێنی ،  ونكهكاری دهڕێزمانیشدا بهله كو  ۆنروههه

ندیكردنێكی نێوان زانستی ڕێزمان یان یوهیان په یاندنهخاڵێكی گه
 ر.morphologyۆ سازییهر و وشهsyntaxسازیۆڕسته
 كی نو یهزاراوه وانان كرد، بهزمانه وایان له م هۆیانهموو ئههه

 ن، كهی واتایی بكهوهكانی شیكردنههكییرهسه كهیه باس له
 توانی  بۆ نموونهده یهم شێوهی واتاییر، بهكهۆیه ، واتهرهLexemeۆ

كو بێه، وهك دروسه دهیهند شێوه ه ی واتایی ۆڕۆیشهر بهكهبڵێی : یه
 ڕواتر و ۆڕۆیشت ر و ۆڕۆیشهر... هتد.ۆده

 kick the bucketی واتایی ۆكهتوانی  بڵێی : یه  دهمهر بهرانبهبه
ر Lexemesكان ۆواتاییه كهیه واتهپێك دێه، كه وشه س  = مردر له

كارهێنانی لق نرێه، پاشان بهنگدا دادهرههفه كی لهرهی سهكو شێوهوه
 كات.سه پێدهده كهكییهرهسه كانی وشهو پۆپه

 
 كانواتاییه كێڵگه
ر 3،ۆیهئارادا ههكی رۆراورۆر لهیهند ڕێگهێی  هدووتو له ك ڕێگهیه
وردی و  كان بهتوانی  واتای وشهده وهو ڕێگایانهی ئهنقهده له كه

 semanticكان ۆواتاییه ی كێڵگه وار ێوه وی  لهگشتگیری بزانی ، ئه
fieldsكههریكان ههواتاییه كهیه وهكان، ئهواتاییه هۆی كێڵگه ر، به 
 وهكی زۆر وردهیهند ڕێچكه ه كات و لهستنیشان دهویتر دهئه

كانی شهكانی بهرۆراورۆره كهیه ب .بۆ نموونهكدی دهڵكێشی یهتێكه
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، به كی واتاییهیهردووشان...هتد.ر كێڵگهر و مل و ههكو ۆسه ، وهله
كان، بانهكوۆاارههكانی وكانی وشهشنه همههه كه  یهمان شێوههه
و له واتاناسان كردووه   وای لهمهكی واتایی ، ئهیهراتر كێڵگهمێوه
 .وهتهكانی واتادا كۆبوونهكێڵگه كانی زمان لهوشه داب ، كهڕهباوه
م كی فراوان و    لهرۆرییهمههه یهوهدا ئهلێره كهاڵم گرفتهبه
كی دی یهبۆ كێڵگه وهكهیهكێڵگه ر لهسما گهخا، نهیهدا ههیهلهسهمه

دا لێره ی . بۆیهك زماندا هاموشۆ بكهدووتوێی یهوانی لهزمانه
كانی كوردییه كهموو یهر هه، گهوهبێتهنگارمان دهرهك بهختیهسه
 م كارهئه ، بگرهوهینهكۆبكه وهی مرۆڤهستهكانی رهشهبه سه بهیوهپه
راوهۆریار كو ۆههكانی وهكهبخوازی  یه كاتێك كه ختترو دژوارترههس

 .وهینهنی ر كۆبكهیان ۆلێدان ت ژه
بوو، ئارادا ههفی لهلسهوانی و فهها كۆششی زمانهندهڕاستیدا  ه له

ی و كۆششانهتی ئهتایبهكانی زمان، بهمكهبۆ سازدانی پۆلێنكردنی  ه
اڵم ڕ، بۆ داهێنانی زمانێكی ریهانی، بهگهخرانه وهره31ی ۆدهسه له كه
 كه  یهوهو توێ ینهتدارتری  كار، ئهزنتری  و شۆڕهدا مهرخهم  هله

 ر لهRoget)( 1779-1869ر مارك ڕۆرێهر ۆنگی ۆپیتهرههری فهتوێ ه
باوی  3853ساڵی  له ، كهرهThesaurusی ۆكهواتاییه نگهرههفه
كی رهشی سه  بهكانی بۆ شهوانیهزمانه كه، ۆڕۆرێهر یهوهردۆتهك

 :شكردووهدابه
 هان.كی ڕووت و ڕهندییهیوهن پهی خاوهكانهو یهت ئه3
 ن پانتایی واتایی .ی خاوهكانهو یهت ئه3
 كان.كاروبارییه كهت یه3
 كان.هزرییه كهت یه1
 كان.زووییهئاره كهت یه5
 كان.رهن كاریگهسۆزدار و خاوه كهیه ت3
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خۆ  كاری و پۆلینكردن لهزۆر ورده شانهم بهشێك لهر بهرا هه
 م دێن .رههی واتایی بهزار  وتهی ههگرن و نزیكهده

نگ، و پێشه ند زمانێك بۆتهبۆ  ه واتاییه نگهرههم فهئه
ك یهسوودی ژمارهكی بهیهپرۆژه تی كهلماندویهكی زۆری  سهیهتاڕاده

رگێ ان و یی و وهكو نووسینی پیشه، وهوانی پراكتیكییه انكی زمانه
كانی خۆیدا،... هتد. گونتاو و ڕاسته شوێنه كان لهكارهێنانی وشهبه
دا  و می دهكه له م نرخههای ئهواتاناسان به ت بهبارهاڵم سهبه
 ندییهیوهی پهربارهزانیاری ده نكهبێه،  وگشتی سنووردار دهبه
  وه  ناكات. پا  ئهی واتایی پێشكهكهكانی نێوان دوو یهستیارههه
یی یان ند توخمێكی پیشه ه كانی ناوی لهپۆلێنكراوه بزانی  وشه ب ده

 .وهتههیچ توانتێك كۆكراونه ب به وهتی یان روگرافییهاڵیهكۆمه
ر بخوازی  كان، گهپێی بۆ وونی واتاییهبه یهم شێوهبه

ی ، نتام بدهوردی ئه كان، بهواتاییه ك بۆ بونیادی كێڵگهیهوهتوێ ینه
و كانی ئهستیارههه ندییهیوهپه ئاوڕ له دا پێویستهتهو  اڵهله وهئه
 كارهێنانیانی .خوازیاری به ، كهوهینهبده واتاییانه كهیه
 
 كانی واتاستییههه ندییههیوپه

 و ر بمانهب ؟ را گهزماندا ڕێك ده كان لهواتاییه كهئایا  ۆن یه
 و شێوازهی ، ئهڕێكی بخه وهنگهرههی فهڕێگهی بینیمان لهو شێوازهبه
دا لێره  ، بۆیهرهموم اوی شێوێنهشێوازێكی ته مهئه ،  ونكهس نییهبه

ڵكو ، بهكان ب دییهبتهئه پێی پێهبه ئارادا نییهله واقعێكی واتایی
رت و كان كهواتاییه كان خۆیان بونیادهدییهبتهئه ، پێهوهوانهپێچهبه
 ن، كهبكه واتاییانه كهو یهی پاشان پارێزگاری لهوهن، بۆ ئهكهرت دهپه
 ۆمام ت خاڵر. كو ئامۆژن ت پێكری واتایی  ۆوهك كێڵگهیهر بهسه

مكێكی دی  ه پێویسته ، كهوتووهواتاناسان بۆیان دەركه یهم شێوهبه
 و گومانهئه كان پێ  بخرێه و پشه بهواتاییه لهسهمه ت بهبارهسه
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وااڵ بكات و   وهستهی ههڕێگهكان له واتاییه كهیه ستێه، كهببه
 سترێ .ببه وهكهیهبه

، زراوهستی بونیادی واتایی دامهندی ههیوهر پهسهی لهمكهم  هئه
ناسێنێه، كانی دهواتاییه كهنێوان یهستی لهكی ههندییهیوهند په ه به
گونتاو و  ندییهیوهی پهنقهده ندێكیان له  ههواتاییانه كهو یهئه

 ندییهیوهی پهڕێگه ندێكی  لهكرێه و ههده كاندا دركیان پ پێكهاته
 زانرێ .ر ده3كان ۆپارادیگماتیكیرۆستوونییه

ندی ستوونی ۆپارادیگماتیكیر یوهپه ند رۆرێك لهڕاستیدا  ه له
 ی :تندێكیان بكههه به توانی  ئاماژهده ن، كهئارادا ههله

 
 ات هاوواتا 

م له كروه، ههن یهگهكانی واتا دهوێكچووه ندییهیوهواتای په
ی ڕاستیشدا تاوتوێكردنی دیاردهۆپاك، خاوێ ر، له و كهردهدا دهوشانه

 ندی بهیوهپه ، كهوانی وایهكو ڕاهێنانێكی زمانههاوواتاكان وه
بیر مان لهوهئه اڵم پێویسته، بهیههه وهكانی خوێندن و فێركردنهپرۆسه
 ب ،  ونكهمان واتا دهگری ههڵمی ههكه كان بهواتاییه كهیه بێه كه

 وهڕووی شێواز و روگرافیا و سۆزه كی واتایی لهیهك كێڵگهموو واتایههه
م یا ی ئهكارهێنانهو به  ئهوهرباری ئهواتای تر....هتد. سه له ریاوازه

تی واوهته به رانهوروبهو دهئه وهدات، ئهی تێدا ڕوودهو مانایهئه
 ر1كات.ۆستنیشان دهكانی دهشنی واتا و روداكارییهه مههه

ی كهدوو یه ، كهب ده ستهررهدا بهوهله مهر ئهسه  لهڵگهبه
كی یهڕسته كدی ب  و لههاوواتای یه یهكدا بۆیان ههیهڕستهواتایی له

 بهڵب اردنر ش / هه همهی ۆههردوو وشهكدی  ب . ههدیدا دژواتای یه
 كو:كرێ ، وهژمار دهك ههیهی هاوواتای ناو ڕستهدوو وشه

 .ند روانهكانی ناو ماڵ  هلهلوپهی كهڵب اردنرهش / هه همهم ۆههئه
- What a nice (range/selection) of furnishings. 



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

90 

 كو:دا هاوواتا نی ، وهیهم ڕستهاڵم لهبه
 .یهك  یا ههیهزنتیره و له

- There is the mountain (range/*selection). 
 یهڵب اردنێكی  یایی هههه و * له
 

 Hyponymy وهب ت گرتنه
خۆگرت  توێگرت   و لهمكی له، بۆ  هرباونییهی واتا زۆر بهمتۆرهئه    
م كهیه ر، واتهyۆ له ر رۆرێكهxۆ توانی  بڵێی  كهدا ده، لێرهوهڕێتهگهده
 ، كهیهوهئه مهر ئهسهشمان له، نموونهریهyۆ مدایهتوێی دووهر لهxۆ

ڵگر و زی بارههگهڕه ر و ئۆتۆمبێل لهزی ۆگوڵهگهڕه می   لهیاسه
كان واتاییه كهیه ك لهیهژماره كر   دهوهرباری ئه. سهكانهبانهرهاه
زێكی گهڕه ر بهسه ێهر، واتهزێك پێك بهێنگهكێكیان ڕهر یههه ۆكه
 تر بێه.ورهگه

، وهینهبكه یهوهم شیكردنهر ئهسهخه لهره رارێكی دی پێویسته       
 قینهكی ریهانی ڕاستهیهوهو شیكردنه كی زمانییهیهوهشیكردنه كه
زدا گهو ڕه پۆلێنكردنی وشه كان لهمرۆییه زمانه ،  ونكهنییه
 كهزمانی ستانداردی یۆنانی یه له ، بۆ نموونهیهزیان ههریاوا
كانی دی، ن و ناوی پیشهكانی: دارتا  و پزیشك و مۆزیك هواتاییه

ر، demiourgesوترێه ۆپێیان ده زێك ، كهگهڕه ر بهموو سههه
 ،زمانی ئینگێیزیدا نییه رێكی لهرانبههیچ به زهگهم ڕهئه كاتێكدا كهله

یی زێكی پیشهگهبۆ ڕه زمانی ئینگێیزیدا هیچ ناوێكمان نییه له  ونكه
 ر بهكانی ۆدارتا ر و ۆپزیشكر سهكهوامان ل  بكات بڵێی  یه

ی كهزمانی ئینگێیزیدا یه له وهكی تریشهنیهزێكی دیاریكراون، لهگهڕه
 واته یهكهم یهئهاڵم ، بهواترهوزهزی ۆسهگهڕه ر لهتاتهواتایی ۆپه

 .وات نییهوزهزی  سهگهتوێی ڕهڵمانیدا لهزمانی ئه له تاتهپه
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زمانی  وێه، لهكهردهڕوونی دهریهانی گیانداران به له یهم دیاردهئه
 له یهكهم یهئه ،  ونكهم اوییهكی واتایی تهیهكهڵ یهئینگێیزیدا ئاژه

 هێنرێه:تكار دههمیدا برهئاستی هه س 
 وهبێتهدژواتا ده هێنرێه،  ونكهكاردهكان بهزیندووه زی شتهگهأت بۆ ڕه

ر، وهلهكو ۆپهكانی وهاڵم وشهوات، بهوزهی واتایی سهكهلەگەڵ یه
 خۆ.گرێته رانر دهوهماسی، زینده

، رانهوهدهر و ماسی و زینوهلهكو پهكانی وهواتاییه كهب ت دژواتای یه
 .گر خۆ دهكان لهكو مرۆه ت و دڕندهكانی وه ی وشهكه

م كان لهگشتی هاودژییه، به ی واتایی ۆمرۆهرهكهج ت دژواتای یه
 وێه:كهردهدا دهیهوێنه

 زیندوو                                         
 

 راتگیاندار            مێوه
 

 باڵنده    خشۆك           ر  وهزینده گیاندار           
 

 مرۆه         ڵ     ئاژه                               
 

 رantonymج ت دژواتا ۆ
كانری وانهدژواتاكانی ۆپێچه ندییهیوهپه له بریتییه م رۆرهئه      

ر سه م رۆرهئه برد، كهپێشدا وا گومانیان دهكان لهرهواتا. توێ ه
پێشدا ڕوونمان كو لهروه، ههڕاستیدا وا نییهاڵم له، بهۆهاوواتاركانهبه

اڵم ، بهنییه قینهواو و ڕاستهواقیعدا هاوواتای ته له ، كهوهكرده
 ن:مانهكانی دژواتا ئهن. گرنگتری  رۆرهها رۆر دژواتا ههنده ه
 دار ت دژواتای پێه3
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  بوار بۆ م دژواتایهووك، با / خراپ. ئه/ بچ ورهكو: گهوه      
كو: زۆر خسێنێه، وهرهكان دهوانهپێچه واتاییه پێه گوزارشتكردن له

 ك بچووك.یهتر، زۆر بچووك، بچووكتر ت تاڕادهورهت گه ورهگه
 پێه ت دژواتای ب 3

 واتاییه پێهبوار بۆ گوزارشتكردن له دژواتایه م رۆرهئه      
ن/ خێزاندار/ نێر/ بهكو: ڕهخسێنێه، وهناڕه م وشانهكانی ئهوانهچهپێ
 .ك خێزاندارهیه، یان بڵێی  تاڕادهبڵێی : زۆر نێره ناماقووڵه ،  ونكهم 
 وانهت دژواتای پێچه3
/ ك  كو: دهست  وهبهكدی دهیهپشه به ، كهیهدوو ڕووی هه م رۆرهئه 
 ك / كوڕ.یان باو فرۆش ده
 

 ر Incompatibility وو ۆدت وێكنه
م تری ئهژێر  ه  نهده كی واتاسازی كۆكراوهیهكهیه ڵهكۆمه      
 ندامانی وتهخودی ئه له ، كهوهندی رێگۆڕكێیهیوهی پهرۆره

ی واتایی وێك كهوز... هتد. یه: سوور و سه، بۆ نموونهوهكانهواتاییه
 تواناماندا نییهله نگدان،  ونكهزی ڕهگهتوێی ڕهموو لههه  وو، كهنه
 ، و لهوز ت سووررهوی  ۆسهنگێك ئهڕه به وهمهكهم  بیر ده  ۆۆبڵێی
ی واتایی كهی واتایی ۆسوورر لەگەڵ یهكهبڵێی  یه وهكی تریشهنیه

شتێك بۆی  ر،  ونكهی واتایی ۆخرۆكهكهكو یه، وه وو نییهتردا وێكنه
   بێگومان بهمه  بێه، ئهمان كاتیشدا خرۆكهههسووربێه، له یههه

 ژمار ناكرێه. وو ههوێك نه
ری  ن گومان بهكهده كان وامان ل وانییهزمانه ناوازه تهاڵم  اڵهبه     
زمانی ئینگێیزیدا  یی لهكارهێنانێكی نارێسایی و ناوازهند به ه كه
توێی له میشه  و ستی و خاكی ههنگی ڕهبینی  ڕهده  ونكهب ، هه
   و ستی.بڵێی  فێیمی ڕه ی كهوهكو ئهنگدا نی ، وهزی ڕهگهڕه
 



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

94 

 كانواتاییه كهشی یههت هاوبه
مكی  ه ندییان بهیوهپه ی كه ووانهپێشڤه واتاییه مكهو  هله        
ریتانی ۆرێڤری فێرسر وانی بهزمانه كه یهنهوا، ئهیههه ستی واتاوههه
م كانر، ئهواتاییه كهشی یهر پێشنیازی كرد و ناوی نا ۆهاوبهJ.Firthۆ

 وهشییهو هاوبهی ئهی كێڵگهڕێگه له وشه ڵێه: ۆۆپێویستهده زانایه
 پرنسیتی ئاراسته   فێرس لهیهم وتهرر، ئهناویدایهله بزانی ، كه

كدی لەگەڵ یه تی، كهوتویه وهواتایانه كهو یهی ئهكهراییهیادگهبون
زمانی  له یهم شێوهن. بهكهكارده كی پێشبینانهمایهر بنهسهو له دایه
ی ۆبازری  ، وشهی ۆشیعررهشانی وشهی ۆشقارر شانبهبیدا وشهرهاه

لێكی گهكان  وشهندارهیوهپه بێه، را وشهڕر دهی ۆمهشانی وشهشانبه
ی ربارهی ۆڕێكوپێكردهن. وشهكهكدی پێشبینی دهی یهربارهپێشبینی  ده

 وهقارهی ۆاهوشه ی ۆدوودڵر بهكات، وشهی ۆپاكر پێشبینی دهوشه
 .وهتهستراوهبه

كی یهبیرۆكه ستبوونهیوهی پهم بیرۆكهشدا ئهوهلەگەڵ ئه       
ستبوونێكی رۆراورۆر و ناڕێك یوهن پههه ندێك وشههه نكه،  وییهڕێ ه
 ندی بهیوهزمانی ئینگێیزیدا، په ر لهLetterی ۆن، وشهخهدیار دهبه

تر، دییهبتهكو: ۆئه، وهیههه وهكانهواتاییه كهكی درێ ی یهیهزنتیره
كو ۆسندوقی ی وهكانواتاییه كهیه به یهو وشهئه وهكی دیشهنیهله

 .وهتهستراوهو نووسی ر به پۆسته
، یهئارادا ههكی واتایی لهیهكهند یهدا  ه  لێرهوهرباری ئهسه      
ك یه ك ئاسه و لهر یهسهو له كی پێشبینی كراویان نییهندیهیوهپه كه

ی زمان ر لهhaveر و ۆgetكو ۆهێنرێ ، وهكار دهدا به وار ێوه
 ئینگێیزیدا.

ندی یوهی پهندی واتایی  و زاراوهیوهی پهزاراوه ها پێویستهروههه        
 واتاییه كهی كاری یهڕێچكه ی ،  ونكهكهڵ نههزریی تێكه

م ، بهنییه وهكانههزرییه ندییهیوهپه ندی بهیوهكان هیچ پهندارهیوهپه
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ی ستی، قاوه ئینگێیزی ببێته به یهر بۆی هههی واتایی ۆقاوكهیه یهشێوه
 .ییهشی قاوهكهنگهڕه ندهر ههه
، كاندا رودایهمرۆییه نێوان زمانهندی واتایی  لهیوهڕاستیدا په له    
 كی بۆ كۆنترۆڵكردنی زمانهرهرێكی سهمتهله ببێته شهوانهله

شێوازێكی دی  گێیزیدا، واتا بهزمانی ئین له كان، بۆ نموونهبیانییه
م ك لهروهكرێه، ههی زمانی ایبری گوزارشتی لێدهو شێوازهیری ئهغه

 :دا دیارهیهدوو ڕسته
- We face problems and interpret dreams.  ۆئینگێیزیر  
- We have to stand in front of problems and solve dreams.  رایبریۆ  

ند نگاری  هرهبه ڵێی : ۆئێمهزمانی ئینگێیزی ده به كاتێك كه      
ڵێی  ایبریدا ده ی ر، لهكهونێك دهند خهی  هو ڕاڤه وهبینهگرفتێك ده

ر سهكان  ارهونهستی  و خهكان ڕابوهر گرفتهرانبهبه له پێویسته ۆئێمه
ۆئاور و  ر بهوهخواتهزمانی یابانیدا كاری ۆده ها لهروهی ر، ههبكه

بزانی   ، پێویستهندهبه وهرهرهفری بچووكر و ۆرگهۆشۆربار و ۆده
مكی  ه له ندهوه، ئهستاو ب  ه ندهر هندیی واتایی ههیوهپه

خۆ ربهكی سهیهكهكو یهوه پێویسته ، كهنزیكه وهییهگوزارشتی زاراوه
 فێری ببی . هوازرتهشێكی پهند بهكو  هك وهنه

كی شییههاوبه ندیی واتایی، كهیوهپه ئێمه كۆتاییدا پێویسته له      
هزریی  ندییهیوهو په، لهوهگرێتهكی دیاریكراو دهیهند وشهو  ه واتاییه

 نێوان خۆیاندا بهكان لههزره ، كهوهینهرودا بكه ت ئاكارییه
 .وهستێتهبهدهكی هزری ت ئاكاری ندییهیوهپه
 
 
 

 كانیواتاییه كهنگ و یهریهانی ڕه
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 ،  ونكهموم اوییهت و ته مهخه و زهتێكی سهنگ بابهمكی ڕه ه       
واتاناسان    وای لهمه، ئهكان نازان واقعییه سنووره مكهم  هئه

رێكی هواهیدی گهوهرئهبهن، لهتی پ  بدهكی تایبه، گرنگییهكردووه
 كانی بونیادی زمان:رۆراورۆره واتاییه كارهێنانهبۆ به ڕوونه

نگ كی ڕهرهی واتایی سهكهر یه33زمانی ئینگێیزیدا ۆ له ت بۆ نموونه
ر و greenوز ۆر و سهredر و سوور ۆblack  ۆر و ڕهwhiteستی ۆ ،كهیههه
ر و purpleیی ۆمههر و پbrownیی ۆر و قاوهblueر و شی  ۆyellowرد ۆزه

 ر یە.greyۆر و خاكیorangeقاڵی ۆرو پرتهpinkۆزهری ت 
یی و كانی قاوهنگهبۆ ڕه كی واتایی نییهیهكهنتینیشدا هیچ یه ت له

ن، كهده نگهم دوو ڕهی گوزارشه لهواتاییانه كهو یهخاكی، ئه
ند  ه وانهنسی، ئهرهنتینی و فه ر بهكانی سهزمانه تی لهتایبهبه
ڵمانی و كان  ۆئهكی خوازراوی گروپی زمانی رەرمانییهیهكهیه

 ئینگێیزیر.
ی واتایی كهك یهر یهNavahoمریكی ۆناڤاهۆردا ۆزمانی هیندی ت ئه ت له
رباری یی و خاكی، سهنگی قاوهردوو ڕههه ، بۆ گوزارشتكردن لهیههه
ردوو نێوان ههریاوازی له وهنگییهرههفهڕووی  له م زمانه  ئهوهئه
 دا دوو وشهم زمانهله وهكی تریشهنیهوز و شی  دانانێه، لهنگی سهڕه
شایی تاریكی و كیان بۆ ڕهیهن، وشهكه  دهنگی ڕهڕه ن گوزارشه لههه
 ژوور.ڵووز ت ڕهكو ۆخهكان، وهتهشایی بابهویتری  بۆ ڕهئه
 ن، كهكهنگی شی  دهڕه ن گوزارشه لههه ڕووسیدا دوو وشهزمانی  ت له
بۆ  ر ی زمانی ئینگێیزیشهرن، ههsinijر و ۆgluobojی ۆردوو وشههه

ی ی نێوان شی  و نیێی  و شینی ئاسمانی، وشهوهناسی  و ریاكردنه
 هێنرێه. كار دههاریكاری تێدا به

 ر، دوو وشهredنگی سوور ۆڕه هنگاریدا بۆ گوزارشتكردن لزمانی هه ت له
 .یههه
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نگی ر یان ڕهgreenوز ۆنگی سهڕه یهوانهر لهaweی ۆیابانیشدا وشه ت له
  مهنێه، ئهیهر بگهpaleڵبزڕكاو ۆنگێكی ههر یان ڕهblueشی  ۆ

كی، یهكهند یهبواری  ه له ۆكه كهكارهێنانی ڕستهر بهسه ستێتهوهده
 دێه. وهڵبزركاورهورۆههریا ۆشی ر و ههوزر و دهوات ۆسهوزهكو سهوه
 گوزارشه له ن، كههه نها دوو وشهند زمانێكی ۆغینیاردا، ته ه ت له
 ن.كه  دهنگی ستی و ڕهردوو ڕههه
 ن، كهكی ههرهی سهنها  وار وشهزمانی هانۆنی فێیتینیدا، ته ت له

 وز.  و ستی و سوور و سهن: ڕهمانهئه ن، كهكهكان بنگهڕه گوزارشه له
 ختهر زۆر سهو باسه كو ۆشونهفریقیشدا، وهندێك زمانی ئههه ت له
 زۆر پێویسته وهر ئهبهبكرێه، له كان گوزارشتیان ل وشه كان بهنگهڕه

 ی :كانی تێبگهپۆلینكردنه ی  تا لهكی بۆ بكهنیگاركێشیه
    

 ىزینگلیئ
 ەشون
 ەباس

  سوور قاڵیپرته ردزه وزسه شین نیلی
 سیبوكا سیسینا سیتیما سیبووكا نیایقیفرەدوو زمانى ئ

 زیزا هوی
 

 كان لهنگهڕه ر بهكانی سهكانی زاراوهبینی  ریاوازییهده م رۆرهبه     
كات   وامان ل  دهمهرن. ئهرسوڕهێنهكاندا سهرۆرهمههه زمانه
تی و می تایبهموو زمانێك سیستههه ی، كهنتامهرهو دهئه ینهبگه
 .Bر  بێرلی  ۆردوو توێ ههه ی كهوهو توێ ینهاڵم ئه، بهیهكی ههمهڕههه

Berlinر و پۆكای ۆpokey ی وانهشیان كرد، پێچهپێشكه 3939ر ساڵی
 نگ لهكانی ڕهمهیستهی سوهبوو پا  لێكۆڵینهوهلمێنێه، ئهسهده مهئه
 له نگی كهگروپێكی ڕه ی كهوهئه یشتنهگه م دوو زانایهر زماندا، ئه98ۆ
اڵم هێن ، بهكاریان دهكانی مرۆه بهموو زمانهنگ پێك دێه، ههر ڕه33ۆ
 .گر ڵدهو باس و خواسێكی زۆر هه ییهنتامێكی ڕێ هرهئیتر ده مهئه
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زاری  ڕپێكراو و ڕاستودروسه، لهۆمارێكی باوهیداكردنی ترا په    
كات، ، گرفتێكی ڕێبازمان بۆ دروسه دهوهرانی زمانی زگماكهكهقسه
 ، كهكانی دی بونیاد نرا ب ر زمانهسهیان لهم  وكمهر ئهتی گهتایبهبه

ر 33ۆ ن كهندێك زمان هه  ههوهرباری ئهخه فێربوو بێت ، سهپێشوه
ر اڵ ههزمانی ڕووسی، به ، بۆ نموونهیهكیان ههرهسه یزاراوه
توێی ندێك خاڵی وێكچوویان له هه م دوو زانایهكانی ئهوهتوێ ینه
 .ستاندووهكاندا  هریهانییه كی زۆری زمانهیهزنتیره

 
 تی كانی خزمایهراوردی زاراوهبه
 به ، كهوهتهۆڵیوهیان ككانی دیكهواتاییه كێڵگه ران لهتوێ ه    
ها ریاوازی و ندهدا  هم بوارهكرێه، لهد دهتی ناوزهراوردی خزمایهبه

 :سه نیشان كراوهكاندا دهمرۆییه دووتوێی زمانه ییان لهوانهپێچه
ی ۆبرار و ۆخوشكری ردوو زاراوهر هه39ی ۆدهنگاری تاكو سهت زمانی هه
كێكیان بۆ ۆبرا ، یهی ریای تێدا بووهدوو زاراوه ندهر ه، ههبووهتیادا نه

 و   بچوكر. ورهویتریشیان ۆخوشك ت   گهر و ئهورهت   بچووك و   گه
مامر و ۆبرار و ۆخوشكر كوڕه -ی بۆ ۆئامۆزا ك زاراوهت زمانی مالیزی ، یه

 .تێدایه
، ر نییهیرهخۆ بۆ ۆباپیرر یان ۆداپربهی سهك زاراوهزمانی سویدی یه ت له
ت باوكی دایكر  ر و ۆباپیرهfarfarت باوكی باوكر ۆ ڵكو بۆ ۆباپیرهبه
 هێنرێه.كار دهر بهmormorت دایكی دایكر ۆ ر و ۆداپیرهmorfarۆ

 ن، كهلێك ههگهكانی ئوسترالیادا زاراوهزمانه كێك لهیه ها لهروهت هه
ر بۆ mailiی ۆوشه توانر ده هن، بۆیكهكان دهدووره وهنه گوزارشه له

كاری مان كاتیشدا بۆ خوشك ۆژنی كوڕیر بهههۆباپیر ت باوكی باوكر و له
 وهكهیه له نده ه م دوو مانایهئه یه كهكه  دهوهبهێنێه، تێبینی ئه

 دوورن.
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نێوان برای باوك ۆمامر و خوشكی باوك ك لهنتینیشدا ریاوازییه ت له
ر رانبه، بهیهرای دایك ۆخاڵر و خوشكی دایك ۆمیمكردا ههۆپێكر و ب

ی  مام و خاڵ و  دوو زاراوه یان لهمكانهم  هكان ئهتازه   زمانهمهبه
 م شێوازهئه نسی كهرهك زمانی فهروه، ههوهپێك و میمكدا   كردۆته

 . او كراوهتێدا ڕه یهكورتكراوه
 

 كان و رێناوه نیشانه
و  وهتهكانریان كۆڵیوهو رێناوه ۆنیشانه له مان شێوههه ران بهتوێ ه   

و ، ئهكردووه كاندا تاوتو مرۆییه ر زمانهسهشكردنیان به ۆنێتی دابه
 م زاراوانهكارهێنانی ئهوشی بهر ڕهسهرییان لهكاریگه ی كهررانهمه
بینیان  و زانایانهاتاناسان، ئهرنتی وی ڕاكێشانی سهمایه ، بۆتهیههه
 وهڕانهی گهڕوانگه له ، كهكی تیادایهیهزاراوه ڵهر زمانێك كۆمههه كه

م كرێه، ئهدركی پ  ده كهرهكهبۆ بارودۆخ و شوێنكاتی قسه
 :تكییدایهرهرۆری سه دووتوێی س    لهیهڵهكۆمه

و بۆ ئه یهكو ۆم  و تۆر، ئاماژهكانر، وهسییهكه و رێناوه ت ۆنیشانه
 كات.دهكاتی ئاخاوتندا قسه  ی لهمرۆڤه

ی كاتی وهبۆ ریاكردنه یهكانر، ئاماژهندیدارهیوهپه و رێناوه ت ۆنیشانه
، وه،ئهمهك ۆ ئهس  و شتی تری ، وهكه ندی بهیوهو په كهكردنهقسه
بۆ  یهر ئاماژهرهی ۆوه، زاراوهر،ۆب ۆررگرهك ۆوهر، وهو ، ئهئێره

 ر.ك ۆب ۆ بۆ ئێرهوهر،نهبۆ ئێره رهۆوه ر، واتهكهقسه له وهنزیكبوونه
ك یه كان لهكانی كات، كاتهكانی كاتر، نیشانهو ئاماژه ت ۆنیشانه
كو: ئێستا ، وهكهرهكهبۆ خودی قسه وهڕانهگه وی  به، ئهوهكاتهروداده
ند رۆرێكی هێما بۆ  ه وهڕانهگه ، یان بهوكاتهو ئه ێن و دو
 كان.كاتییه

 ر5ت هاوبێ یۆ
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ك واتا زیاتری یه ر لهlexemeی ۆزاراوه كه ن یهگههاوبێ ی وا ده    
ك ر یهchipوانی ۆی زمانهكهزمانی ئینگێیزیدا یه له ، بۆ نموونهیههه

 ر، له3نێهۆیهگهلكترۆنی دهێكی ئهك ئامێردار یان خۆراك وهپار ه
، هیچ گرفتێكیان نییه وهیهمبارهرانی زمانی ئینگێیزی لهكهڕاستیدا قسه

 .یهواتای ریاوازی هه ڵ ر كۆمهchipی ۆوشه كه
ر  ئەو وشانە دەگرێتەوە کە لە ڕووی نووسی  و homonymyی ۆت زاراوه

ر لە bankن هەیە وەک وشەی ۆبێ ەکردنەوە یەک  بەاڵم مانای ریاوازیا
باڵەخانەی  -٠کەناری ڕووبار،  -٤ئینگێیزیدا مانای ریاوازی هەیە،

 ری زمانی ئینگێیزی بهكهگردۆڵوەیەکی درێ کۆڵە. را قسه -٤بانق، 
ك نگاری هیچ دژوارییهرهبه یهلهسهم مهت بهبارهسه مان شێوههه

 ی رودا پێك دێه.دوو وشه له یهكهم یهئه ،  ونكهوهنابێته
دوو ، لهن یهگهنگی دهر واتای هاودهhomophonesنگۆی هاودهت زاراوه

ڕووی اڵم له، بهیهكانیان ههنگییهده رهتهمان وههه پێك دێه، كه كهیه
واتە   ر(throughر و واتە ف ێدان threwكو ۆرودان، وه نووسی  و واتاوه

 (7)بەناویدا. 
 ك پێك دێه، كهیهوشه ر، لهhomographsشی نووسی  ۆی هاوبهاوهت زار
رب ینی ریا. دوو ده اڵم به، بهنگی نووسینهكی دهیهن شێوهخاوه
فراوانی  بیدا بهرهزمانی اه له وهشی نووسی  دیسانهی هاوبهدیارده

رر ت سهحهترۆ فهگه: ۆئاخاوت  ت الكالمر، ئهكرێه، بۆ نموونهدی دهبه
ر گهو ئه كردنهواتای قسه وهنمر، ئهَ  ی بێه ۆالككهر پیتی ۆكرهسهله
واتای ۆبری  ت  وهنمر، ئهَ  ی بێه ۆالككهژێر پیتی ۆكرهت ژێرر لهسرهۆكه

ی كهر ۆكرهسهت بۆرر لهممهر ۆزهگهها ئهروهنێه، ههیهگهزامر ده
ها روهنێه. ههیهگهپیه و  اك دهوی بهواتای زه وهنمر ، ئهَ  بێهۆالك

رر، َ  ی بێه ۆبكهر پیتی ۆبرهسهرر لهت سهتحهرۆ فهگهی ۆبرر، ئهوشه
ی بێه كهژێر پیتی ۆبرهت ژێرر لهسرهر ۆكهگهو ئه واتای وشكانییه وهئه
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 ت بۆررممهر ۆزهگهها ئهروهنێه، ههیهگهده واتای  اكه وهۆب ر، ئه
 نێه.  یهگهنا دهواتای گه وهرر ، ئهَ  ی بێهۆبكهر ۆبرهسهله
 نگهرهه، فهزۆر ڕوون و دیاره واتاییه رییهبونیادگه م ریاكارییهئه    

ریان بۆ سهشێوازێكی ڕوون و ئاشكرا  اره كان بهوانییهزمانه
 ، كهسانا نییه رێكی واتاناسبۆ توێ ه كهلهسهاڵم مه، بهوهتهدۆزیوه

كات، پا  ری  ی دهسهكات و  ارهب یار بدات   كارێك ده وهراییهبهله
م ری ئهسه اره ندێك رار لهكان ههوانییهزمانه نگهرهه  فهوهئه

ی زمانی ئینگێیزیدا وشه له  دا رودا و ناكۆك ، بۆ نموونهیهكێشه
 ر كهtableر و ۆfurnitureنێه ۆیهگهلی ناوماڵ دهلوپهكه ر كهtableۆ

توانی  ر، ئایا دهarrangementنێه ۆیهگهكان دهلیستێكی ڕێكی تۆماره
م ك  بۆ دوو واتای ریاواز؟. ئهیهی رودان، یان وشهبڵێی  دوو وشه

بیدا رهوانی اهبواری زمانه ستوخۆڵی لهخه به مان شێوههه   بهگرفته
 له یهری واتاسازی راری وا ههی توێ هوهر ئهبههوی  ل، ئهباسكراوه

ری ی واتایی دیاریكراو سهندێك خانه، بۆ ههندێك وشهپۆلینكردنی هه
نتامدانی كاری ی ۆ ربر واتای ئهتوانی  وشه، ئایا دهمێن سوڕده
دوو  ت ۆرارانر بهڕهو ۆ ربرێكی تری  واتای  یسابكردن و كه لێدانه
ن و دوو واتای ك وشهردووكیان یهدابنێی !! یان هه ی ریاوشه

وی  ، ئهكاڵتر و سووكتره نی ئێمه له كه؟! گرفته یهریاوازیان هه
و موو ئهو هه یهبیدا ههرهزمانی اه له گر كهر بوونی ۆتیۆری ڕهبهله

ر بهله كهاڵم گرفته، بهوهڕێنێتهگهگی ۆ ، ر، بر دهك ڕهبۆ یه واتایانه
 ئازاری له ران لێدانێكی بهۆكامه كهزمانییه گهردوو واتای ڕهدووری هه

كاندار و ی سییهخشته كانی لهی بیستهران خشتهڕزگار دار، ۆكامه
 كاندا.پێنته كانی لهشهران شهۆكامه
ردوو هه م ،  ونكهی دووهم ڕایهر ئهسهكان لهنگهرههگشتی فهبه       
ری واتاسازی توێ ه وهكی ترهنیهاڵم لهكدی ، بهوێكچووی یه كهوشه

قوتابی  كاتهر دهpupilۆ بین ده بێه، كهرسوڕمانی دهتووشی سه
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ر، of the eyeی  او ۆگێێنه كاتهر دهpupilر، و ۆin schoolۆ قوتابخانه
ی رۆراورۆرن، وشه دوو كرێه، كهڵدا دهگهیان لهڵهردوو وا مامههه
مان گیروگرفه هاتوون. هه وه هك بنهیهردووكیان لههه ندهر ههه

كو كی وهیهوشه ، بۆ نموونهوهبێتهبی دهرهڕووی زمانی اهڕووبه
، واتای تبرهَ  ، و ۆكنتامدانی كاری ۆنووسی رهتبر، واتای ئهَ  ۆك
م ئه ، كهیهگیان ههڕهك یه یهم دوو وشه، ئهرزكردنی ئایینییهفه

ریاوازن،  وهكدییهیهزۆر له ردوو واتاكهاڵم ههن ۆك، ت، بر، بهپیتانه
ی نووسیر، ۆۆياأيها الذي  آمنوا كتب اێيكا الصيام كما كهران نامهۆكامه

دا تبر، لێرهَ  ی ۆككتب اێى الذي  م  قبێكا لعێكا تتقونر، وشه
 ورهڕداران خودای گهی باوهۆئه نێه، واتهیهگهرزكردنی ڕۆژووگرت  دهفه

ر سهی لهو ڕۆژووهك ئهروه، ههرزكردووهرتان فهسهڕۆژووی له
  بۆ ی ڕۆژووهرزكردنهم فهرزكردبوو، ئهشی فهكانی پێ  ئێوهوهتهنه
دڵدا زیاتر ترسی خوداتان لهقوایه و تهقوا ب  و بهته شكو بهبه یهوهئه

 بێهر.
یی نووكهی ههی مێ وویی و پێوانهر اڵ مێمالنێی نێوان پێوانهههبه   
ر هه وهكانییهموو رۆر و ئاستههه ركردنی ۆهاوبێ یر بهسه اره له
 بێه.وام دهردهبه
 كان  واتاییه ت پێكهاته33

كان واتاییه كهی واتاكانی یهوهبۆ توێ ینه یه  ههكی دیكهیهڕێگه
 ۆپێكهاته ك لهیهی زنتیرهوهی شیكردنهڕێگه وی  لهر، ئهlexemeۆ

ر، بۆ semantic featuresكانر ۆواتاییه كانر یان ۆئادگارهواتاییه
، وهشی بكرێته مایهو بنهر ئهسهله ش ی واتایی ۆپیاور دهكهیه نموونه

 نێه.یهگهۆ+باڵغر، ۆ+مرۆهر، ۆ+نێرر... هتد ده كه
كاریان و به نترۆپۆلۆریا دایانناوهزانایانی ئه واتاییه ڕێبازه مئه

كانی وانییهزمانه كی وشهكارییهنتامدانی وردهوی  بۆ ئه، ئههێناوه
وانی  پا  ئه كان، كهشنه همههه ڵگا و ڕۆشنبیرییهدووتوێی كۆمه
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و  ی واتاوهكی گشتی بۆ شیكردنهیهكو  وار ێوهواتاناسان وه
 .یان بردووهوهو پێشهرهكانی بهلقوپۆپه
شێه ستراون، دهبه وهكهیه ی بهندییانهیوهپه مهو سیستهموو ئههه
 وهكانرهواتاییه ڵێكی بچووكی ۆئادگارهكارهێنانی كۆمهی بهڕوانگهله

ر،  كو ۆباڵغ / ناباڵغر و ۆنێر / مكانی وهئادگاره بونیاد بنرێ ، بۆ نموونه
 كاربهێنرێ :به یهم شێوهبه كر ده

 ت پیاو: ۆباڵغ، نێرر
 رت: ۆباڵغ، م ت ئافره

 ت كوڕ: ۆناباڵغ، نێرر
 ر ت كچ: ۆناباڵغ، م 

كاربهێنی ، اڵندا بهریهانی ئاژه له و ئادگارانهمان ئهشتوانی  ههده  
 :دا دیارهوهی خوارهیهخشهم نهك لهروههه

 

 ناباڵغ م  نێر ژ
 گۆلك مانگا گا 3
 كار ڕمه رانبه 3
 رازی به كهبه مالۆس كانهیه 3

    

بواری  گشتی لهبه واتاییه وهم شیكردنهكانی ئهراوردكارییهبه
كی یهوێنه له سترێه، كهبهر ده-ی ۆ+ر یان ۆكارهێنانی ئاماژهبه

 ر.، تت م یان ۆ+ م كو ۆ+ نێر، تت نێرر نرێه، وهدیاریكراودا داده
 وهكانی خوارهكهتوانی  یهكانی پێشوو، دهی زانیارییهوهبۆ كورتكردنه   

 :تیهم شێوهی ، بهكی واتایی بكهیهوهشیكردنه
 

 رازبه  كهبه ڕمه گۆلك مالۆس ڕمه مانگا كانهیه رانبه گا 
 /+ر-ۆ /+ر-ۆ /+ر-ۆ - - - + + + نێر
 /+ر-ۆ /+ر-ۆ /+ر-ۆ + + + - - - م 
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كان واتاییه كهلەگەڵ ئالۆزبوونی یه واتاییه وهم شیكردنهڕاستیدا ئه له
ندێك ی ههربارهك دهیهند نموونهگرێه، با ئێستا  هردهزیاتر گرنگی وه

 :توهكان بهێنهكان ۆكاررهمرۆییه مكه ه له
 

 کیە ەب لهپه سروشتی 
 ۆب ەئاراست

 ەوەشێپ

 ەشیمەه
  پ کیە
 وىەز رەسەل

 + + - + ڕواتده
 + + + - خاتری دهده

 - + + - كاتڕا ده
 + + - - وێهكهر دهسه

 توانی  به، دهواتاییه وهم شیكردنهكارهێنانمان بۆ ئهبواری به را له    
و ئه ، بۆ نموونهوهر زمانێك بدۆزینهكانی  ههواتاییه لێنهئاسانی كه

 گوزارشه له رناخات، كهی واتاییر دهكهی ۆیهی پێشوو زاراوهیهێنهو
 وهكردنی بۆ پشتهكانی بۆ رووڵهپێیه بكات، كه و مرۆڤهمكی ئه ه
 واتاییه ئادگاره ، كههیچ سانا نییه وهكی تریشهنیههێنێه، لهكار دهبه

یی ۆ+ یا شێوازێكی دووانهئا ستێنی ،كهبچه یهم زاراوهكانی ئهگونتاوه
ۆ+  كاتر بۆ نموونهدهله : ئایا كاری ۆمهیاخود نه ب ده / تت ر پراكتیزه
 ؟.خواردنره -ی شۆربا، ئایا ۆ+ خواردنر یان ۆ، زاراوهخێراكردنره

 ت واتای ڕسته31
كانی ناو تاوتوێكردنی پێه كاتهلكێشمان دهی واتا پهوهتوێ ینه   
ختی و دژواری مان كاتیشدا سهههوانیدا، لهی زمانهستهای رهرتاپسهله

ر ی واتایی، ههپێكهاته به وهرهكێشانی هێڵێكی ڕوون و ریاكه
موو كان ههپێشدا گرنگتێدانه، لهستێن  هوانی دهكی زمانهیه وار ێوه

گرنگی  زهم ۆ واتاسازی تااڵم ئه، بهوهبوونهكان    دهر واتای وشهسهله
 گرنگی به وهمهنی كهنیهدات، یان بهده ی واتای ڕستهوهشیكردنه به



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

015 

 واتاییه كهی  یهوهی توێ ینهو ڕووانهدات، ئهده كانی واتای ڕستهڕووه
 .وهنهایی بیاندۆزنهته ر، ناتوان  بهlexemesۆ

 نگی أ ت واتای ده
 به ی دركاندنی ڕستهڕێچكه ، كهیهو واتایهنگی ئهواتای ده   
ر هه بێه،  ونكهیدا دهنگی زمان پهكارهێنانی ڕووی دهبه

 وهی ئهشیمانه بۆ نموونه وهختكردنهره  اوكراو لهكی ڕهگۆڕانكارییه
گوڕی و به لهكردنێكی پهنتاڵی ڕاڤهناو ره لكێشمان بكاتهپه ، كهیههه

ت و ریاوازیان كی تایبهواتایه م ڕستانهلهك یهر ڕسته. ههوهڕسته
 : گر ده ر اوهسه وهنگییهی دهبرهكارهێنانی نهبه له ، كهیههه

1- John bought a red car (not a red bicycle). 
 رۆن ئۆتۆمبێێێوی سووری ک ی ۆنەک پاسویێێوی سوورر

2- John bought a red car (not a green one). 
 ئۆتۆمبێێێوی سووری ک ی ۆنەک ئۆتۆمبێێێوی سەوزر.رۆن 

3- John bought a red car (not Bill). 
 رۆن ئۆتۆمبێێێوی سووری ک ی ۆنەک بیلر.

كی یهشێوهی به و زانیارییهكات، ئهنگی وامان فێر دهی دهپێوانه       
  ێوهمان شههر و بهكی كۆنهبی  ۆواتایهفێری ده وهڕسته ئاسایی له
و ی ئهربارهت دهكی تایبهستهێنانی زانیارییهدهبه كات، كهفێرمان ده

زمانی  له واتاییه نگییهده م پێوانهر. ئهیهكی تازهۆواتایه یهڕسته
واتا  ،  ونكهی ڕێزمانی واتاییهی پێوانهكهبیدا هاوشێوهرهاه
گرێه، ده ر اوهسه وهستنهپاشخست  و پێشخ دا لهكان لێرهشنه همههه
دا م  تهم  اڵهران ك یر، لهكامه كهسووره ڵێا ۆئۆتۆمبێێهده كه واته
ر، ران پاسكیێێكی سووری ك یوهبڵێا ۆكامه م، كهكهفی دهنه و شتهئه

مانای  وهران ئۆتۆمبێێێكی سوورر، ئهتی كامهڵێا ۆك یویهده كاتێكی  كه
 وی  له، ئهوهمهكهده كهنگی ئۆتۆمبێێهر ڕهسهخه لهم  ره یهوهئه

ۆقطع  ب بهرهكانی اهنی ڕێزمانزانهله كه وهو شێوازهرگای ئهگوزه
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ی وهو روداكردنه كهتهب ینی سیفه ، ۆواتها  المصوفر ناسراوه الصفه
تی هدا سیفی ۆسوورر لێرهوشه ر، واتهكهسفكراوهوه سهكه له

و  زف كراوهر بۆ ۆنیهادر  هڵكو ۆگوزاره، بهنییه كهئۆتۆمبێێه
ران ك ی ئۆتۆمبێێی ڵێا ۆكامه، كاتێكی  دهی ۆسووررهكهماندنهخه

 ،  ونكهوهمهكهرانر دهر خودی ۆكامهسهخه لهدا رهتهم  اڵهسوورر له
تی ك یویه كات: ۆك دهپرسیار سێكهو پرسیاری كه وهاڵمدانهوه كهڕسته

 .ئۆتۆمبێێێكی سووره
 ب ت واتای ڕێزمانی 

 ش زراون، دهی ڕێزمانی دامهوهر بونیادی شیكردنهسهی لهو قسانهئه
 .وهشی بكرێنه وهڕووی واتاییه له

 :یهم ڕستهئه بۆ نموونه
 John read a book yesterday ت 

خوێندەوەر  کتێبێوی ۆرۆن دوێن                 
ت  subject + verb + object + adverbial      

ی وهشیكردنه وهڕووی واتاییه توانی  لهده وهرهی سهیهم ڕستهئه         
 كهكات و كارهر، كارێك ده: بكهپێكهاتووه م شتانهی  و بڵێی  لهبكه
 كاتێكی دیاریكراودا. له كهتهر بابهسه وێتهكهده

كان واتاییه ی ڕۆڵهربارهده كر ن دهڕاستیدا زۆر شه هه له        
نتامی كان ئهڕێزمانییه توخمه ، كهر بیدركێن semantic rolesۆ
 واتایی و كێڵگه نێوان كێڵگه وێتهكه  دهیهلهسهم مهن، ئهدهده

 كان.ڕێزمانییه
 ركی ۆپراگماتیكیرج ت واتای ئه

به  كات، پێویستهی دهاڵڵهواوی ئاخاوتندا گهته له ی ڕستهنهرماو فهئه
 there is someكو ۆكی ئینگێیزی، وهیهڕسته ربگیرێه، واتا لهند وههه

chalk on the floorر،  ڕوون و وی دایهر زهسهباشیر لهندێك تهرۆهه
رار  ند هه م واتایهاڵم ئه، بهر نییهسهو هیچ تۆزێكی له ئاشكرایه
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بوترێه:  دا: واتهقینهتێكی ڕاسته اڵه پرسیاركردن بێه له یهوانهله
؟ر. باشیرێكه بینیوهته ر ۆئایا هیچ پار هhave you seen any chalkۆ
 رمانێك شرۆڤهكو فهوه یهو ڕستهئه یهوانهتی تریشدا له اڵه ند هه له

 ك، بهقوتابییه دا بهرمانێك دهتا فهتی كاتێك مامۆستایبهبكرێه، به
. ڵبگرههه كهباشیره: تهوی، واتهر زهی سهكهباشیرهكردن بۆ تهئاماژه

 ، كهدا ڕۆ  وونهی ڕستهرمانیانهو واتا فهم ۆ لهران ئهر ااڵ توێ هههبه
 ب .كان دهڵكێشی واتاییهو تێكهه ئاوێته
ها لق ندهو  ه بیدا فراوانهرهی كوردی و اهتهڕس ركی لهواتای ئه       

تی ۆرا یزر و ۆروررانیر به تایبهكان بهبهرهو زانا اه یهو پۆپی هه
بیدا رهزمانی اه ی ۆپرسیاریر لهڕسته ،  ونكهكردووه   ی باسیان لێوه

ن لێكی خاوهڵكو ماناگهدروسه ناكات، به ك  واتای پرسیاریی ل یه
 پشه به ندههه كات، كهرمانمان بۆ دورسه دهركی و فهند ئه ه

ی وهرهكانی دهرهفاكته ی پشه بهیهو ڕادهستێه، بهنابه بونیادی ڕسته
زی گهتی و ڕهاڵیهروونی و كۆمهده رهكو فاكتهستێه، وهدبه وهكهبونیاده

و  ارهی ۆدهكه اوهرسه ر، كهوروبهكانی دهرهو ڕۆشنبیری و فاكته
 ر8ی :ۆبكه م شتانهدرك به وهی خوارهم نموونانهشتوانی  لهده
 .فی كردنهیه؟ تتت مانای نهكهخیان ڕزگار دهدۆزه ت ئایا تۆ له3
بازاڕیشدا ئاسایی  خوات و لهخۆراك ده ك ئێمهوه رێكهمبهت  ۆن پێغه3
 رسوڕمانڕوات؟ تتتت سهده ڕێوهبه
كام له  كه شزان و ئایا ده زان ی دهكهنگهئایا ڕووداوی سوور ڕه ت3

 ؟ تتت ئاواتخواست كانهورههه و ڕووداوهكانی ئهخشهئاوبه
 كرد؟ تتتت ب یاردانو وااڵ نه روونمان بۆ كراوهت ئایا دڵ و ده1
نگ و كارێك بووم بۆ ڕۆژی رهرزههه كی  خۆیاندا كهت منیان له5
 زانی  ورهگههاتا؟ تتتت بهڵك دهكهرگرت  به نگهسه
 مزانی  كه ؟ تتتت بهی ناردووهر بۆ ئێمهمبهپێغه خودا به كه یهمهت ئه3
 وت رڕێا كردی؟ تتتت ۆدواكهند  اوهخات؟  هرمان دهی خوا سهت كه1
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و تۆ  كو ؟ م  لهكو لوس لهندهو واڵتی ئه كو وی لهاڵتی زهت ڕۆژهه8
 دوور زانی ر؟ تتتت ۆبهكو له
 نشهررزهشكێنیه؟ ۆسهخۆیه و دهزاندا دهمهمانگی ڕهت له9
زانی  ت  ورهگهكات؟ تتتت ۆخۆ بهباسی خواكانتان ده كه یهمهت ئه30

 بوونرتووڕه
؟ تتتت یاخود نزیكه دووره ت تان دراوهوادهكه  و شتهت نازانا ئه33
 مواركردن هه
 شهڕهی ۆاادر كرد؟ تتتت ههوهتهنه ت  ی بهخوداكه ت ئایا نازانی كه33
ون سه فیراهده لیێی لهئازاری زه ی ئیسرائیێمان لهوهت نه33

 وهكردنهورهڕزگاركرد؟ تتتت گه
 تتت هۆشداری وهڕێرهڕۆیه؟ گوم ا بوویه بگهده بۆ كو  ت تۆ31
م؟ ماتماتیك و شتان پێنیشان بدهكی گهیهی قوتابیان ئایندهت ئه35

 وانی بخوێن  تتتت هاندانزمانه
 رمانكردن؟ تتتت فهس نییهت ئایا ئیتر به33
ت لێی بترسێ  تت كه ترهشایسته ورهترسێ ؟ خودای گهت لێیان ده31

 روهوتنهۆدووركه
 شكردنیه؟ تتت پێشكهیه تا دڵمان خۆ  كهردانمان ناكهت ئایا سه38
 ؟تتت هاندانكردووهكاریه نهئاماده وهت ئایا بۆ تاقیكردنه 39
 

 تیاڵیهد ت واتای كۆمه
 ری بكاتهوخۆ كاریگهكی ڕاستهیهشێوهبه  یهبۆی هه ڵب اردنی ڕستههه
شداربووانی ران ۆبهكهكانی نێوان قسهییەتهاڵیهكۆمه یهندییوهر پهسه

كان وشه ی كهیهو ڕستهتی ئهتایبهندیكردنر بهیوهی پهپرۆسه
 ... هتد، كهیههه وهقی و ماوهب و ڕهدهمكی ئه ه ندییان بهیوهپه
 ان لهر بارودۆخمان و ڕۆڵمسهله یهری ههوری خۆی كاریگهده وی  بهئه

ن نیهگوێگر پرسیارێكی له ی تیایدای . كاتێك كهڵهو كۆمهدووتوێی ئه
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م لەگەڵ قسه یهو شێوهبه سته  ییهبهكرێه ۆمهده ئاراسته وهرهكهقسه
 كهواتاییه كهی یهو مانایهتر لهورهی گهلهسهمه م شێوازهیهر، ئهكهده

دا شێوازێكی لێره ورووژێنێه،  ونكهده نكهی دهاڵڵهگه كهو ڕسته
تی اڵیه ینێكی كۆمه له ورووژێنێه كهتی دیاریكراو دهاڵیهكۆمه

 .م هاتووهرههبه وهكی واتایی دیاریكراوهیهن شیفرهدیاریكراو و خاوه
 فیرلسهه ت واتای باركراو ۆفه

، یهدوای واتای ڕسته به ڕانهواتاسازیدا گه له گرنگتری  ئاراسته      
و  فهلسهفه له ند بیروبۆ وونێك كهنگی  هماهههه وی  بهئه

 رگیرا ب .وه وهلۆریكه
و  نێوان ڕسته ك لهریاوازییه دا پێویستهیهئاراسته م رۆرهله       

تی ی بابهڕوانگهله كی واتاییهیهكهی ، باركراوی  یهكان بكهباركراوه
خاته ی خۆی دهوهو ڕوونكردنه كات، پێناسهی باسی ل  دهته اڵهو ئه
 ڕوو.

ی ڕوون و ڕاشكاوی كات، و شێوهس  دهتێك وه اڵه یهكهم یهئه        
 وێهر.كو ۆئازاد نێگزی خۆ  دهگرێه، وهردهوه ڕسته
ی كانی واتانسیتهرج و پرهمه له كێكهدا ۆیهیهم ئاراستهله      
بۆ  م باركراوانهی ئهوهن  بهكهده كان گوزارشتیان ل ر، ڕستهقینهڕاسته
 بۆ ریهانی واقیع ۆواته وهڕانهگه می  بهن یان درۆن، ئهقینهڕاسته
 دار.وهرهكانی لەگەڵ ریهانی دهندییهیوهپه
 ن، وده ۆك بۆ مشتوم  و وتوێ  دا ده م تیۆرانهڕاستیدا ئه له    

كرۆكی  ، تاكو درك بهیهكی لۆریكی ههزایهشاره ندیشیان بهنیازمه
شداری ك بهیهلێك  تاڕادهتیۆرگه مانهر اڵ ئهههی . بهیان بكهماناكه

كانی واتاییه تێبینییه ت بهبارهن سهكهكی گشتی دهیهوهشیكردنه له
 زمان.
 ت ڕێزمان یاخود واتا؟35
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كانی نێوان واتا و ڕێزمان ۆواتا و بونیادر، گرفتێكی ییهماوته سنووره   
كی یهند ڕستهی  هڕوانگه شتوانی  له، دهوانییهدێرینی تیۆری زمانه

ندی نێوان شتێكی ناوه اڵم به، بهوهر بێنینهسهی لهڵگهبه وهئاساییه
نێوان  ونهكهن دههه ندێك ڕستهكرێه، ههژمار دهڕێزمان و واتا هه
و  پشیێه ر ۆواتهit is raining cats and dogsكو ۆیی وهگوزارشتی زاراوه

كاتر خوڕ دهبارانێكی به گوزارشه له كهیهڕسته مه: ئهبارێن گ دهسه
هێنێه، كاری دهكان بهوانییهیاسا زمانه ی كهو ڕێزمانهو نێوان ئه

دا كهتۆپه ی لهقهپێێه كهپیاوه ر ۆواتهthe man kicked the ballكو:ۆوه
 خشێهر.بهنگی ئاسایی دهرههكی فهواتایه = كه
كی یهشێوهكان بهكارهێنراوهبه كی واتایدا گوزارشتهیهوهتوێ ینه له   

ر سهله م گوزارشانه، ئهوهزماندا كۆكرانه ی لهر اوهئاسایی و سه
م ئه یهوهم توێ ینهاون، ئهر بونیاد نرthinkی واتایی ۆكهیه
 : وهوتهی ل  كهنتامانهرهده

- Come to think of it. 
م  وكاتهئه وهكرده لەکەسهمه كاتێك بیرم له       

- What do you think? 
؟ ئایا ڕات  ییه  

- I thought better of it. 
رێكی باشترسه اره یشتمهگه  

- Think nothing of it. 
دهمه كهلهسهمه به گو   

- Think it over. 
وهرهبكه كهسەلەمه پێ  ب یاردان بیر له  

- It does not bear think of it. 
نییه وهو شایانی بیرلێكردنهكی پوو ه یهلهسهمه  

- I thought you know. 
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یهدا ههلەیەسهو مهزاییه لهوامزانی شاره  
- I think so. 

بینام  وای ده  
- What I think is. 

یهوهبینا ئهده ی كهوهئه  
- I was just thinking aloud. 

وهمهكهرز بیر دهنگێكی بهدهبه  
- Who would have thought it? 

هات؟بیردا دهی بهم شتهئه ك   
- Who do you think you are? 

زانیه؟ ی دهخۆت به  
 

 گوزارشانه م رۆرهڵكی ئهخه لماندی، كهسه واتاییه وهو توێ ینهئه   
ستدار و یوهی بونیادی ئاخاوتنی پهپرۆسه شێك لهك بهپارێزن، وهده

ی وهر ئهبهۆله وهكردنهڕووی قسهڕووی دركاندن و   له كارپێكراو،   له
كی نیهر. لهزمانی نووسیندا تێبینی كراو نییه له یهم دیاردهئه

 له م فۆرمهی ئهوهر ئهسه ستی خستهده یهوهنهم توێ یئه وهتریشه
 وهڕووی بونیاده له كهیهلهو فۆرمه كراوهڕپێكراو و زنتیرهباوه ڕسته
دی كاندا  بهستاوه ه ییهزاراوه گوزارشته ك لهروه، ههستاو نییه ه
وه واتاییانه هكو  یهرگای ئهگوزه ی لهواتاكه كر كرێه، پاشانی  دهده

 ری .یاوه ، كهبزانر 
 ، كهیهئارادا ههكان لهوانییهزمانه كهكارهێنانێكی یهنتام: بهرهده
 كانی ڕستهر رۆرهسهخه لهی رهڕێزمانییه و پ ۆسهنێوان ئه وێتهكهده
و ر ئهسهخه لهی رهواتاییه و پرۆسهكات و ئهكان دهمهێنراوهرههبه
 وهكانهت و دیاریكراوهتایبه وشه له كات، كهده رانهگههئ

 ن.دهڵدهرههسه
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 رژێده

فی اێا  و فێسفیه و دنلیه : د. مازن الوار، دراسات نحویهب وانه
 – و النشر، سوریه ، دار المتنبی لێطبااهالێسانیات المعاصره

 .58 -33، ص3003دمشق،
 به ، كهبیدا ریایهرهزمانی كوردی واه له ێكه  بێگومان شێوازمهئه -3

، برای دایك ۆخاڵره كات: بۆ نموونهده مكانهم  هی دی گوزارشه لهوشه
، و خوشكی باوك ، و خوشكی دایك ۆمیمكرهبرای باوك ۆمامره

 رگێ ر..ۆوهۆپێكره
 وانیس بوون پرۆگرامی زمانهم كهكهكان یهڵمانهئه رهتوێ ه -3

 ر له  ههم كارهكانیان دانا، ئهواتاییه ر كێڵگهكراوی سهپراكتیزه
كێك یه نتام درا، لهردا ئه3930ساڵی ۆ ی ڕابردوو و لهدهكانی سهسییه
ستا، پێی هه 3931ر ساڵی j. Trierی ۆج. تریر راییانهبه وهو توێ ینهله
 كان لهواتاییه كێڵگهكانی  وونهبینی   ۆنێتی گۆڕانكاری و پێشڤهده

 ڵمانی لهكانی زمانی ئهڕوو، وشه خاتهكاندا دهرۆرهمههه مانهئان و زه
ی وێنه دا، گۆڕانكاری ب دهك سهی یهماوه ڕستدا و لهكانی ناوهدهسه
ر هیچ 3300ساڵی ۆ، لهبینیوه خۆوهزانسه و زانینی به ت بهبارهسه

م كیر لهی ۆزیرهڵناور بۆ وشهكو ئاوها ۆوهكی واتایی رودیهكێڵگه
كان ، وشهوهو مێ ووهد ساڵ لهاڵم پا  سه، بهبووهدا نهزمانه
 رر وون و ماناكانیشیان لق و پۆپیان هاوێشه. ۆنووسهپێشڤه

ندی توخمی یوهندی ئاسۆییۆسینتاگماتیكیر پهیوهپه ستمان لهبهمه -3
 ی كهوانییهزمانه و بوارهكانی دی ئههلەگەڵ توخم وانییهزمانه

ندی ستوونی ۆپارادیگماتیكیرمانای یوهكاتێكدا په خۆ، لهگرتویەته 
 رێگۆڕك  یهوانهله ی، كهو توخمانهلەگەڵ ئه كانی زمانهندییهیوهپه

 ر ب وانینهگه ن، بۆ نموونهی خۆیان بكهكانی شایستهوهلەگەڵ رێگره
 ندییهیوهپه توانی  باس لهزاد نانی خواردر، دهی ۆئاڕسته
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ر گهاڵم ئهی ، بهی ۆئازاد، نانر بكهردوو وشهكانی نێوان ههگونتاینه
راورد ۆشێرزاد نانی خواردر به ۆئازاد نانی خواردر به یهم ڕستهئه
 ردووی ههكی رێگۆڕكێیانهندییهیوهر پهمبهخۆمان هه و كاتهی ، ئهبكه
: ف. زابوون ب وانه. بۆ زیاتر شارهوهبینینهی ۆئازادر و ۆشێرزادر دهوشه

 .313، ص3983صبری ابراهیا السید، ،  تررمهر. بالمر، اێا الدنله
و  ی ۆهاوواتار كردووهدیارده ب، باسیان لهرهزانایانی دێرینی اه -1
 و زانایانهێك لهندڕوو، ههبیروبۆ وونی خۆیان خستۆته وهیهمبارهله

 هاوواتا له یههه وهڕیان بهن و باوهكههاوواتاكان ده پشتگیری له
شدا گرنگ هاوواتا نانێ ، لێره ندێكیشیان دان به ی هه، كهیهزماندا هه

ر سهشیان لهڵگههاوواتا نانێه، به دان به كه یهوشهو ڕهئه
و شێواز و  ر و ڕێچكهوروبهك دهواتایه مووهه ، كهیهوهیان ئهكهبۆ ونه

تدارتری  ، شۆرهیهوانی خۆی ههی زمانهتی و پێگهاڵیهروگرافیا و كۆمه
نگ و ڕووی شێواز و سۆز و روگرافیا و ده له ، كهۆرا یزره رانهو توێ هئه

 هل یهم شێوه، بهوههاوواتاكانه نێوان وشه كی خستهریاوازییه وهقافیه
كانی ۆغیث ت بارانر لەگەڵ ۆمطر ت وشه نموونهبیدا بهرهزمانی اه
 ن ،  ونكهیهك واتا ناگهرودان و یه وهی ۆرا یزرهڕوانگهبارانردا له
ی كارهێنان و پێگهر و بهوروبه، دهیهم دوو وشهك لهیهر وشهواتای هه

اڵم ۆمطر ت هاوواتان، به كهدوو وشه ندهر ه، ههیهریاوازی خۆیان هه
ت و  مهبواری ڕه یی خوادا و ۆغیث ت بارانر لهبواری تووڕه بارانر له

: زابوون، ب وانههێنرێه... هتد.بۆ زیاتر شارهكاردهزدانیدا بهیی یهزهبه
التا ظ، البیان و التبیی ، تحقیق ابدالسالم هارون، المتێد انول، ص 

 .350ت  30
كان ، و زانا دێرینهبییهرهكانی زمانی كوردی و اهدیاردههاوبێ ی له -5
تی ۆئیب  رنیر تایبه، بهوردی و گشتگیری تاوتوێیان كردووه ب بهرهاه
رتووكی په سائی ر و ۆسیوتیر لهلخهی خۆیدا ۆئهكهرتووكهپه له
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تووكی رپه ب لهرهها زانای دی اهندهوانی   هله رر و رگهههلمزهۆئه
 . كردووه رۆراورۆردا باسیان لێوه

 گرن، بۆ نموونهڵدهك ههواتایه بیدا زیاتر لهرهزمانی اه له زۆر وشه -3
مان هه، لهیهی ۆای ر مانای  اوی سا یرانهبیدا وشهرهزمانی اه له

ۆای ری ئاو و  اوۆای ری  اكا و  ر اوهكاتیشدا  اوی مرۆه و سه
 ... هتد. وهگرێتهسێك دهكهر تاكهرزی سهفه ر، واتهی رزی ۆاهفه
كو ، وهرباو و فراوانهبیدا زۆر بهرهزمانی اه نگی لهی هاودهدیارده -1

 رگێ . : ۆما انقطع / وم  قطعر ۆراری/ رارر وهنموونه
زیز اتیق، : ابدالع، ب وانهتهم بابهی ئهباره بۆ زیاتر زانیاری له -8

 .330ت301،ص  3911، بیروت،العربیة المعنی، دار النهضةاێا 
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یڕێز دیاکۆ هاشمئاخافتنێك لەگەڵ به  
  

 تی چێكردنی زمانی ستانداردی كوردیی چۆنیهربارهده
 

 دحمهدنان ئهكردنی/ عهئاماده
 

 
با سەرەتاى پرسیارەکان بەوە دەسه پ  بوەی ، ۆزمانى ستانداردر * 

زارەکانى کوردیدا  ە نى تۆ؟ باشتری  زاراوە لە ى پێناسەیەکى هەی
  بەرامبەر بە وشەى ۆستانداردر  ییە؟

کورت و پوخه دەتوانر  بوتر  "زمانی ستاندارد" دیالێوتێوی 
هێنانەکەی لە ڕووی تێگەیشت  و بەتایبەت دیاریوراوە کە مەودای بەکار

نووسینەوە سنووری دەڤەرەکەی خۆی بەزاندووە و ئاخافتەرانی 
یالێوتەکانی تری  زیاتر لێی ت  دەگەن. ئەم دیالێوتە دەب  توانای د

ئەوەی هەب  کە بۆ نموونە لە کاروباری کارگێ ی و  وکوومەتداری و 
قوتابخانە و وێ ە و ژیانی ئابووری بەکار بهێنر  و بتوان  هەنگاو بنێه 

 بۆ کەمتری  ریاوازیی زمانەوانی.
ازیی هەب  لەگەڵ زاراوەی بەکورتی، "زمانی ستاندارد" دەب  ریاو

ناو ەیی. هەموو زمانێ  شێوەزاری تایبەتیی خۆی هەیە کە لە دەڤەرە 
ریاوازەکاندا بەکار دەهێنرێ . زۆر نەتەوە هەن کە زمانی ستانداردی 
خۆیان دیاری کردووە  ونووو هەسه دەکەن کە قۆناغی خێ  و هۆزیان 

ی قەوارەی سیاسی بەر  هێشتووە و بۆ پێوەندیی نەتەوەیی و بۆ ڕاگرتن
هەبوونی زمانی ستاندارد نیان گرنگە، هەند  نەتەوە  هەن کە بەوە 
قایێ  زاراوەکەیان تەنیا لە ناو ەیەکدا بەکار بهێنر  و زۆر بایەخ بە 
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پێوەندی و یەکگرتنی نەتەوەیی نادەن یان دەمارگیریی ناو ەیی 
 دەبێتە کۆستێ  بۆ ئەو مەبەستە.
وی سیاسی یان فەرهەنگی یان توێ ێوی بەرباو، دەسەاڵتێ

زمانەوانی دەتوان  لەسەر هەڵب اردنی زمانی ستاندارد ب یار بدات. 
راری واشە زاراوەیەک لە درێ ایی مێ وودا دەتوان  لەبەر توانای 
تایبەتی و هەلومەرری ئایینی، فەرهەنگی یان سیاسی خۆکار ئامادە 

یان راری واشە  ببێه بۆ ئەوەی وەکوو زمانی ستاندارد بەکار بهێنرێه
هەر خۆی ئەو ئەرکە دەگێ   و بەب  هیچ ب یار  دەبێتە زمانی 

 ستاندارد.
لەناو زاراوە کوردییەکاندا، زاراوەی "کوردیی ناوەڕاسه" دەورێوی 
گرنگی گێ اوە و توانایەکی تایبەتیی هەیە بۆ گەشەسەندن و ل  
  تێگەیشتنی و دەکر  وەک زمانی ستانداردی کوردی باسی لێوە بور

 لەبەر ئەم هۆکارانە:
ت نزیوەی دووسەد ساڵە وەک زمانی ئەدەبی و وتاری و خوێندن و 3

 اپەمەنی و لێوۆڵینەوەیی لە ئاستێوی بەرباوتر و زیاتردا بەکار 
 هێنراوە.

ت وشە و پەیڤەکانی لە سنووری خۆی ت  پەڕیوە و ئاخێوەرانی تری 3
 شێوەزارەکانی دیوە، زیاتر پێی ئاشنان.

ڕاستەوە، لەنی ژوورووی کرماشانەوە بگرە هەتا دااڵهۆ و ت لەنی 3
سەرپێێی زەهاو و قەسری شیری  و خوسرەوی و خانەقی  و مەندەلی و 
هتد، دراوس  بووە و تێوەڵ بووە لەگەڵ لەک و کەلهوڕ و گۆران و فەیێی 

 و ئەوان بە وشەکانی ئاشنان.
ورامییەکان و تا ت لە ناوەڕاستەوە، زمانی پێوەندیگرت  بووە لەگەڵ هە 1

ڕادەیەکی هەرە زۆر هەموو هەورامییەک بەباشی پێی دەدو  و لێی ت  
دەگا و لە مامەڵە و هاتو ۆی بازرگانیی خۆیاندا بەکاریان هێناوە. 
 وار دەوری هەورامییەکان لە مەریوان و سنە و ڕوانسەر و روان ۆوە 
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بگرە هەتا بیارە و تەوێڵە و بەشەکانی تر هەر سۆرانی  و 
 ورامییەکان لەمێ  ساڵە بە وشە و وتەکانیان ئاشنان.هە
ت لەنی باکووری ڕۆژاوا هەر لە ورمێوە بگرە هەتا زاخۆ، دهۆک، بێە و 5

بارزان، ئاکر  و  ۆمان، گەاڵڵە،  اری اۆمەران، ناو ەی سوور یان و 
باڵەکایەتی و بەشەکانی تر سنووری بەکارهێنان بووە لەگەڵ کرمانج و 

 و ئەوان زۆر پێی ئاشنان و بە باشی لێی ت  دەگەن.هەرکی و بادینی 
ت زمانی گەل   وکوومەتی وەک شێخ مە موود، کۆماری کوردستان لە 3

مەهاباد بووە و هەروەها زمانی  وکوومەتی هەرێمی کوردستانە لە 
 هەولێر. 

ت زمانی کاربەدەستان و سەرۆکەکانی  وکوومەت و پارلەمان و دادگا و 1
 نافەرمییەکان بووە. دامودەزگا فەرمی و

ت زمانی لێوۆڵینەوەی زمانەوانیی ئەکادیمیا زمانەوانییەکانی وەک 8
"کۆڕی زانیاریی کوردستان"، "ئەکادیمیای کوردی" و ئەنستیتۆکانی 

 زمانی کوردی بووە.
ت زمانی کتێبەکان و وانەوتنەوەکانی قوتابخانەکانی کوردستان بووە 9

ە تا خوێندنی بااڵ لە لقە لە ئاستی خوێندنی سەرەتایییەوە بگر
زانستییەکانی وەک دەروونزانی، گیانەوەرزانی، فیزیا، کیمیا، ئابووری و 
هتد. هەزاران قوتابیی سۆرانی، هەورامی، فەیێی و بادینی بەوە 

 خوێندوویانە و پێی ئاشنان و پەیڤەکانی نیان ر  کەوتوون.
تێب و ڕۆژنامە ت زمانی پێنووسینی هەزاران هەزار و بگرە میێێۆنان ک30

 و گۆڤار و بەرهەمی کوردی بووە.
 ت فەرهەنگەکانمان بەوە وشەکانیان لێ  داوەتەوە.33
ت زمانی کەڵە شاایران و کەڵە هونەرمەندان و گۆرانیبێ انێوی مەزن 33

 بووە کە قەت لەبیر ناکرێ .
ت لە ڕووی ئەلفب  و وشە و ڕێنووس و ڕێزمان و زاراوەسازی زۆر کاری 33

 وە، سامانێوی بێخاوەنە.لەسەر کرا
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 ت گەل  پرۆگرامی زۆر تایبەتیی کۆمتیوتەری پ  بەرنامەڕێ ی کراوە.31
 ت گەل  فەرهەنگی سەرهێڵی پ  نووسراوەتەوە.35
ت نەبوونی نێر و م  لە کوردیی ناوەڕاستدا، ئەو شێوەزارەی زۆر 33

 ئاسانتر کرووەتەوە بۆ فێربوونی ئاخێوەرانی تر.
ناوەڕاسه ئەو تایبەتمەندییانەی هەبێه،  بەاڵم هەر ەند کوردیی

هیچوەس ناتوان  ئەوە بەسەر کرمانج و هەورامی و کەڵهوڕ و لەکێودا 
 بسەپێن  ئەگەر خۆیان  ەز نەکەن. 

"زمانی ستاندارد" لە ناو "کوردستانی گەورە"دا هێشتا مشتوم ی 
لەسەرە، ئەوی  لەبەر   یی ئاخافتەرانی زاراوە رۆربەرۆرەکان لە 

ریاواز و تایبەتیدا و هەروەها لەبەر نەبوونی  وکوومەتی  ناو ەی
هاوبە  یان باشتر بڵێا "کوردستانی سەربەخۆ" و هەروەها لەبەر 

 نەبوونی ئەلفبێیەکی هاوبە . 
لە باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستاندا کورد لەو  بە کرمانتی 
دا و بنزاراوەکانی دەپەیڤ ، ناکر  کوردیی ناوەڕاسه بەسەریان

بسەپێنر  ئەگەر خۆیان  ەز نەکەن بەکاری بهێن . باشتری  شه 
 ئازادیی هەڵب اردنە.

بەاڵم لە باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان دۆخەکە ریاوازە، لەوێدا 
دەکر  کوردیی ناوەڕاسه وەکوو "زمانی ستاندارد" بەکار بهێنر ، 
 ونووو ئەو زاراوەیە هەمیشە لە قوتابخانە و پێوەندی و 

ندنەکاندا بەکار هێنراوە و هەمووان پێی ئاشنان و با  گەشەی ڕاگەیا
سەندووە و لە بوارە رۆربەرۆرەکاندا توانای گەشەسەندنی زۆر زۆری 
هەیە، بەاڵم بەو  اڵەشەوە ناب  زەبر بخرێتە سەر هەورامییە ئازیز و 
کەلهوڕ و لەکە خۆشەویستەکانمان. دەب  بوار بەوان بدر  کە 

او ە و دەڤەری خۆیاندا بەکار بهێن  و هاوکاتی  شێوەزاری خۆیان لە ن
گرنگیی هەبوونی زمانێوی هاوبەشیان بۆ ڕوون بورێتەوە. تەنیا ئەو 
کاتەیە کە هەموومان دەتوانی  دەسه لەناو دەستی یەک بنێی  و 
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پێوەوە ئامادە دەبی  زمانێوی ستانداردی هاوبەشمان هەبێه. ئەو 
بە ڕەنگینی و دەوڵەمەندی کاتەشە بە دڵخۆشی، هەموو زاراوەکان 

 هەژمار دەکرێ  و هەموو ئاخافتەرانی  بە یەکتر شانازی دەکەن.
ئەگەر هەورامی یان کەڵهوڕێ  کتێب  بنووس  و بیانەو  کوردی 
ڕۆژهەاڵت و باشوور وەک خۆیان لێی ت  بگەن هەر دەب  کتێبەکەیان 
بە کوردیی ناوەڕاسه بنووس . کەوا بێه پێویستیان بە زمانێوی 

تاندارد هەیە، هەر کات  ڕێز و بایەختێدان ببین  بیگومان کوردیی س
 ناوەڕاستی  نیان خۆشەویسه دەبێه.

لە دەرەنتامدا، لەبەر ئەو هۆکارانەی ئاماژەم پ  کردن، دەتوانا 
بڵێا کوردیی ناوەڕاسه بەتایبەت لە باشوور و ڕۆژهەاڵت بە "زمانی 

ر  دەکەو  بەمەرر   ستاندارد" دەبینا و دەشتوانی  دڵگە  بی  کە
بایەختێدان و ئازادیی دوونیەنە هەبێه و خۆشەویستانی ترمان لە 

 مافی دیالێوتی و پرس و ڕاوێ ەکانمان بێبە  نەکەی .
 

* ئەگەر زمان گوڵ بێه ئەوە زار رۆرەکانیەتى. یەکێ  لە هۆکارەکانى 
دەوڵەمەندی و روانى و پاراوى هەر زمانێ  بوونى زار و شێوە زارە. 

شە ئێمە خاوەنى کۆمەڵێ  زار و شێوەزارى ریاوازی  ئایا ئەو با
ریاوازییانە بە سوود گەڕاوە بۆ خزمەتوردنى پرۆسەی زمانى 
ستانداردی کوردى؟ باشە  ی بورێه بۆ ئەوەى بتوانی  زۆرتری  کەڵ  

 لەو ریاوازییانە وەربگری ؟
بێگومان هەر شێوەزارێ  سامانێوە و بەشێوی دانەب اوە لە 

نی تر. دەب  هەموو وشە و پەیڤەکانی شێوەزارەکان کە بەگشتی بەشەکا
بنەمای زمانێوی دەوڵەمەند پێ  دەهێن  لە ۆبنوەدراوە 

database رێودا کۆ بورێنەوە. دەب  شوێنی روگرافیی بەکارهێنانیان
دیاری بور . واتای وشەکان بەباشی ڕوون بورێنەوە و تەنانەت ئەگەر 

گ و وێنە  وەربگیرێه بۆ بورێه هەند  رار کەڵ  لە دەن
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ڕوونوردنەوەی زیاتری مەبەستەکان. دەب  ریاوازیی بەکارهێنانی 
ڕێزمانی دیاری بورێه،  ونووو خەڵ  هەر ی زیاتر لە وشە و  ۆنێتیی 
بەکارهێنانی ڕێزمانی ت  بگات، هەستی زیاتر بۆ وشەکان دەبزو  و 

متوربەیان باشتر دەزان  لە کاتی پێویستدا لەگەڵ زمانی ستاندارددا 
بوات کە هۆکارێوی گرنگە بۆ دەوڵەمەندبوونی زمانەکە و بۆ هەسه 

 پێبەخشی  لەنی ئاخافتەرانی تر.
 

* شەڕ و مێمالنێى سیاسی و سەربازییەکان تا  ەندە کاریگەرى 
خراپیان هەبووە لەسەر ڕەوتى گەشەسەندن و بەرەو پێشچوونى زمان؟ 

کۆتایى پەنتاکانى لە کاتێودا کونفرانسە زمانەوانییەکان لە 
ڕابردووەوە دەستى پ  کرد. تاکو ئێستا  ئێمە دەیبینی  بەرهەمێوى 
کاریگەرى نەبووە. دەمەوێه بڵێا ئەو مێمالنێیانەی کە لەو سەردەمە و 
دواتردا هەبوون نەگوێزراونەوە بۆ ناو خانە ڕۆشنبیرییەکان و لێوترازان 

سەرەتاى  كانیدا دروسه بوات. هەر بۆیە کە لەلە نێوان تاكه
 ەفتاکانی  دەبینی  مەسەلەى ستاندارد دێتە ئاراوە هیچ 

 دەرەنتامێوى نابێه. سەرنته لەو بارەیەوە  یە؟
هەر ناکۆکی و ڕێونەکەوتنێوی سیاسی، ئایینی یان زمانی بێگومان 
دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوە لە یەکتر و دروستوردنی  وکوومەت و 

ەوەندیی کورددا نییە،  ونووو دەسەاڵتی ریاوازی ناو ەیی کە لە بەرژ
ئەو  ەشنە دەسەاڵتانە کز و نواز و لەرزۆک . بەرگرێوی گەورەیە 
لەنێوان لێ  تێگەیشت  و گیانی برایەتی و هاوکاری. زۆر ژیرانە ناب  
ڕێگە بدرێه بە هەر سووکایەتی  پێوردن و ئاژاوەنانەوەیەک لەنێوان 

تایبەتی و لێوۆڵەر و ئاپۆرەی کورددا، دەب  لێ نە و کۆڕ و دەستەی 
 اوەدێر لە  پێشدا ئامادە بورێه بۆ تاوتوێوردنی کێشەکان زۆر 
بەخێرایی و زۆر بەوردبینی. هەر ناکۆکییەک زەبرێوی 
قەرەبوونەکراوەیە لە ڕەوتی پێشوەوتندا. ئەم لێ  دووربوونەوە 
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تەنانەت کاری کردووەتە سەر زمانی ئاخاوتنی ، بۆ نموونە بۆ 
 ک دوو شتی ریاواز بەکار  ووە:مەبەستێوی وەک یە

 
 پارتی: "یەکێتیی قوتابیانی کوردستان"، 

 یەکێتی: "کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان".
 

 پارتی: "یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان"، 
 یەکێتی: "یەکێتیی ژنانی کوردستان". 

 

 یەکێتی: "مەڵبەندی س "، 
 پارتی: "لقی س ".

 

 یەکێتی: "لەشور"، 
 .پارتی: "سوپا"

 

 پو : "گەریال"، " انکوان"، "ڕەو ".
 ئەوانی تر: "پێشمەرگە"، "خەباتوار"، "بارودۆخ".

 

 بەشێ  لە کۆمەڵە: "گیانبەختوردوو"،
 نیەنەکانی تر: "شەهید".

 

تەنانەت هەند  لەوانەی وا بیروبۆ وونی  ەپییان هەیە لە نووسی  
و خۆ ماندوو و باوکراوەکانیاندا کەمتر گو  بە نیەنی زمانی دەدەن 

 ناکەن لە دۆزینەوەی بەرانبەری  ەموەکان بە کوردی.
ئەوە بیرێوی  ەوتە کە لە پێشدا مێمالنێی سەربازی بورێه و پاشان 
 اوەڕ  بی  بگوێزرێتەوە بۆ خانەی ڕۆشنبیری. کات  ڕا و تووڕەیی و 
مێمالن  دروسه ببێه زۆر ئەستەمە دۆخەکە هێمنی بە خۆەوە ببین ، 
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بی  پێ  لەوەی بگەینە ئەو ئاستە لەپاڵ مێزی  ئێمە دەب  فێر
 دانووستان دانیشی  و بە ڕاوێ  کێشەکانمان  ارەسەر بوەی .

 
* ئایا لە باشوورى کوردستان لە دواى ڕاپەڕینەوە دەرفەتى ئەوە نەبوو 
تاکو ب یارێ  لەسەر ئەم بابەتە بدرێه و یەکالى بورێتەوە؟ ئەگەر 

 ۆکارەکەى بۆ ى دەگەڕێنیتەوە؟دەرفەتى ئەوە هەبووە و نەکراوە ه
بە ڕای م  خۆکار لە باشوور، کوردیی ناوەڕاسه وەکوو زمانی 
ستاندارد بەکار  ووە  ونووو زمانی  وكوومەت و پەرلەمان و سەرۆکی 
هەرێا و ڕاگەیاندن و قوتابخانە و دادگاکان بووە. زمانی تابێۆکانی 

ر و شارۆ وەی تر شارە گەورەکانی وەکوو هەولێر و سێێمانی و دەیان شا
بووە. زمانی تابێۆی هەڵواسراوی شەقامەکان و ف ۆکەخانەکان و 
نەخۆشخانەکان بووە. تەنانەت لەو ناو انەی بە هەورامی و فەیێی 

 دەدوێ  هەر ئەو زمانە بەکار  ووە.
 ونووو ئێمە فێری ڕاوێ  و لەیەکترسی  نەبووی  نەمانتوانیوە ئەو 

شتێنی . هەند  رار بەب  ب یار  باسە بە شێوەیەکی هەمەنیەنە بگ
 کارێ  دەکرێه و خەڵوی  بەو ڕۆگەیەدا دەڕوات.

 
* لە زۆرێ  لە واڵتاندا ناوەندێوى ئەکادیمى هەیە بۆ گرنگیدان بە 
زمان و فەرهەنگ و گەلێ  نیەنى زانیارى ئەو میێێەتەوە. ئێمە  لە 
ی  سەردەمانى ڕابردوو و ئێستا  خاوەنى وەها ناوەندێ  بووی  و هە

ئەوانی  وەکۆیەکێتى نووسەرانى کورد و کۆڕى زانیایی کوردر. تۆ ڕۆڵى 
ئەو ناوەندانە لەمەڕ زمان و  ارەسەرکردنى ئارێشەکانى بەردەم 

 زمانى ڕەسمى  ۆن هەڵدەسەنگێنیه؟
لە واڵتانی تردا تەنیا یەک ناوەندی ئەکادیمی نییە کە بایەخ بە 

رۆربەرۆر هەن کە بە  زمان بدات، لەم واڵتانەدا بە دەیان نیەنی
شێوەی فەرمی کار لەسەر ڕەوتی گەشەسەندن و گەشەپێدان و 
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پێشخستنی زمانەکەیان دەکەن. بۆ ئەوەی کارەکان بگەنە ئەوپەڕی 
گەشەسەندن و فریا بوەون مەبەستەکەیان رێبەر  بوەن، لقەکان 

 دابە  کراون و دیاری کراون.
کوردستان" و بێگومان نابێه کار و بەرهەمی "کۆڕی زانیاریی 

"یەکێتیی نووسەران" و "ئەکادیمیای کوردی" و کۆڕ و کۆمەڵە زمانی و 
هەوڵە تاکەکەسییەکان و گۆڤار و ڕۆژنامەکان و تەلەفزیۆنەکان و 
مامۆستایان و زانوۆکاران و لێوۆڵەرەوان و فەرهەنگنووسان و هتد 
لەبەر او نەگیر . بەاڵم زمان هەمیشە ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێه و 

کان دەب    وپ  و زانستییانە ب  تا فریای پ کردنەوەی کەلێنە ڕاژە
 لێشاوییەکانی زمان ب .

ڕەوتی گەشەسەندنی زمان تێوەڵ بە زانستەکان بەتایبەت بە 
زانستی ئایتی بووە و ئەگەر پستۆڕان ئەو نیەنە گرنگە لەبەر او 
نەگرن بێگومان لە کاروانی پێشوەوتنی زمانەوانیدا بەسەختی ر  

 . پێویستە پێوەندی لەگەڵ شارەزایانی ئایتی بگیر  تا ڕوون دەمێن
 کرێتەوە کە زمان  ۆن بەیارمەتیی ئایتی دەتوان  گەشە بستێن .

ئەو کارە زمانەوانی و لێوۆڵینەوەیی و زاراوەسازییانەی ئەو کۆڕانە، 
بێگومان کاری با  بوون و بوونەتە بنەمای کارە زانستی و 

 زمانەوانییەکانی ئەم ۆ.
گومان کەموکووڕی لە کارەکاندا هەبووە و  اوەڕ  دەکر  زۆر بێ

 لەوەی کە هەیە  ااڵکانەتر لەگەڵ بابەتەکاندا بتووڵێنەوە. 
بۆ نموونە لە سەردەمێوی وادا دەب  بەشی رۆربەرۆری 
زاراوەسازییان لە بەشە زانستییەکاندا هەبێه کە لە هەر بەشێودا 

دەب  زۆر باشتر کەڵویان لە  پستۆڕی تایبەتیی ئەو بوارە بەشدار بێه،
ئینتەرنێه وەربگرتایە و ئێستاکە دەبوا هەموو بەرهەمەکانیان لە 
بەردەستی هەمووان بوایە. مەکۆیەکیان هەبوایە بۆ پرس و ڕاوێ ی 

 گشتی لەسەر زمان.
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ئەوان دەتوان  یارمەتیدەرێوی با  ب  بۆ تاوتوێوردنی باسەکان 
و کێشەیە تەنیا بەوان لەسەر زمانی فەرمی بەاڵم بەداخەوە ئە

 ارەسەر نابێه و ئەوە پرۆسەیەکی بەری  و گشتییە و بەوە گر  دراوە 
کە سنووری کوردستان لە کو  بۆ کو  دیاری بورێه و ئاخافتەرانی  

 لەسەر  ی ڕازی ب . 
 

* زۆرێ  لە نووسەران نەبوونى زمانێوى یەکگرتوو بۆ نەبوونى 
ەر وایە ڕۆڵى نووسەران  ی قەرارێوى سیاسى دەگەڕێننەوە. باشە ئەگ

 دەبێه؟
کەس ناتوان  زمانی یەکگرتوو دروسه بوات، هەموو نەتەوەیەک 
زاراوەی رۆربەرۆری هەیە، ئەوەی ویستبێت  زمانی یەکگرتووی هەبێه، 
ب یاری داوە یەکێ  لەوانە وەکوو زمانی یەکگرتوو بەکار بهێن . کەوا 

بی  هەر ئەمێنێتەوە بێه ئێمە  ئەگەر ئاواتەخوازی زمانی یەکگرتوو 
سەر ئەوەی کە خۆمان بمانەو  یەکێ  هەڵب ێری . بەختەوەرانە 

 زاراوەی وامان هەیە کە دەتوان  ئەو ئەرکە بگێ  . 
 وکوومەتی باشوور کە لە ڕووی یاسایییەوە تەنیا دەسەاڵتی بەشێ  
لە باشووری کوردستانی بەئەستۆیە ناتوان  ب یار بۆ پار ەکانی تر 

ێه ک  ئەتوان  ئەو ب یارە بدات؟ پارلەمان دەتوان  بۆ بدات. کەوا ب
باشوور ب یار  دەربوات، ئەوی  بەمەرر  دڵنیا بێه کە ب یارەکەی 
ڕە او دەکرێه یان ئاژاوە نانێتەوە. ئێمەی کورد تا   ڕادەیەک 

 زانیاریمان پ  دراوە لەو بارەوە؟
مان ئێستە لە هەموو کوردستان واڵتێوی یەکگرتوو و یەک  وکوومەت

نییە ب یارێوی گشتی  بۆ هەموو کوردستان، تەنیا بە نوێنەرایەتیی 
هەموو پار ەکانی کوردستان دەکرێه. بۆ نموونە شوێنێوی وەکوو 
"کۆنگرەی نەتەوەیی کورد" کە لە هەموو پار ەکان و  یزبەکانی 
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کوردستان پێ  هاتبێه ئەوی  بە مەرر  شارەزایانی زمانیان تێدا 
 رییەک لەو بارەوە باو بووبێتەوە.بێه و هەموو ڕوونوا

ڕۆڵی نووسەران ئەوەیە کە هەوڵ بدەن زمانێوی ئەدەبیی گشتی ساز 
بوەن کە کەمتری  کێشەی هەب ، دەوڵەمەند و گشتی بێه و بەرزتر لە 
دەڤەرێوی سنووردار ب وان . نووسەران دەب  ئاگاداری نەتەوەکانی تر 

کردووە، بۆ نموونە  ب  بزان  ئەوان  ۆن ئەو کێشەیەیان  ارەسەر
زمانی  ینی، اەرەبی، ئالبانی و هتد. دەب  ئەو زانیارییانە بگوێزنەوە 
بۆ خوێنەران. دەب  خەڵ  ئاگادار بوەنەوە کە پێویستمان بە زمانێوی 

میێیۆن کورد پێوەوە گر  بداتەوە نەک لە دۆڵ و  ١٢هاوبە  هەیە تا 
ی بەئەستۆیە دەڤەرێودا بچەقی . زمان ئەوڕۆکە ئەرکێوی بەرینتر

لەوەی کە تەنیا بە قەد و بااڵ و زوڵفی یارێودا هەڵب . پێویستمان بە 
زمانێوە ئەرکی سیستەمی پەروەردە و دامودەزگا کارگێ ییەکان و 

  وکوومەت و دادگا و زانستە رۆربەرۆرەکان بەڕێوە ببات. 
 

* هەندێ  نووسەر پێیان وایە ئەم مەسەلەیە بدرێتە دەستى کات خۆى 
 رە دەکات تێ وانینى ئێوە لەو بارەیەوە  ییە؟خۆى  ا

راری وایە کات و ڕەوتی زمان، زمانی پێوانەیی و ستاندارد دروسه 
دەکات و پێویسه بە ب یار ناکات، لە ئەمریوا هیچ ب یارێ  نییە کە 
بڵ  زمانی ئینگێیزی زمانی ستانداردە، بەاڵم خۆکار هەموو کەسێ  

و شتێ  بەوە دەکرێه. تەنانەت ئەوە بەکار دەهێنێه،  ونووو هەمو
بووە بە زمانی ستانداردی هەموو نەتەوەکانی سەر گۆی زەوی، ب  هیچ 
ب یارێوی سیاسی. کوردیی ناوەڕاسه کە ئەوڕۆکە هێندە توانای هەیە 
بەب  هیچ ب یارێوی سیاسی، تەنیا بەپێی کات ئاوا گەشەی سەندووە. 

ب اردن، لە ئەگەر بدرێتە دەستی قەدەر و بشدرێتە دەستی هەڵ
 ڕۆژهەاڵت و لە باشوور هەر ئەمە دەتوان  ببێتە زمانی ستاندارد. 
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* لە ئیستادا تەنها لە باشوورى کوردستان خوێندن بە زمانى کوردییە. 
لەم دواییەشدا هەوڵێ  لە باکوور لە ئارادایە. پرسیارەکە ئەوەیە ئایا 

سەررەم  لەئێستادا  ى میوانیزمێ  بگیرێتە بەر بۆئەوەى لەدواییدا
پار ەکان لە دەورى خۆى کۆ بواتەوە؟ ئایادەکرێه ئێستە باشوور 
ب یارێوى وەها بدات تەنها  او لەو ناو ەیەى خۆى بوات بۆ ئەوەى 

 زمانێوى فەرمى تیادا بنیات بنێه؟
 ونووو لە باشوور قەوارەیەکی سیاسیی  وکوومەتی کوردی هەیە، 

  زمان لەو  زۆر بەباشی دەتوان  گەشە بستێن .
هەر گەشەسەندنێ  لەو  کاراسانییەکە بۆ بەشەکانی تر بەتایبەتی 
و بۆ زمانی کوردی بەگشتی. ئەگەر لەو  کێشەکانی زمان لەو پار ەیە 
تا ڕادەیەکی با   ارەسەر بورێ ، کاری بەشەکانی تری  ئاسانتر 
دەبێه بەتایبەت ڕۆژهەاڵت،  ونووو لەوێ  بارودۆخەکان ڕێ  وەکوو 

  دەتوان  بە شوێن  ەی ئەواندا بچ  و پاڵتشتییەکی باشوورە، ئەوانی
 گەورەشە بۆ ئەو ڕەوتە.

کاری زانستییانەی زمانەوانییانەی لەسەر لۆری  و ژیربێ ی هیچ 
 کاتێ  کێشە بۆ پار ەکانی دیوەی کوردستان ناخوڵقێن .

ئەوەی لە باشوور لە ئەستۆیانە ئەوەیە کە ئەو زمانەی وا ئێستە 
زگا ڕاگەیاندنەکانە پەرە پ  بدەن، لە ڕووی زمانی  وکوومەت و دە

زمانەوانی، ڕێنووس، ڕێزمان، تایتۆلۆری، زاراوەسازی و وەرگێ ان. ئەمە 
کاری کوردی ڕۆژهەاڵت بەتەواوەتی ئاسان دەکات و هەر لە ئێستەشەوە 

 کاراسانیی بێوێنەیان بۆ کراوە.
  

بە  * هەندێ  لە ڕۆشنبیران پێیان وایە دەکرێه کوردستانی  ببێه
خاوەنى زیاد لەستانداردێ  وەکو ئەوەى لە ەند واڵتێودا نمونەى 
هەیە. بەاڵم ئایا بە بۆ وونى ئێوە کارکردن بۆ وەها بەرنامەیەک ڕێگە 
خۆشوەر نیە بۆ دابەشبوونى کورد بۆ  ەند کولتوور و میێێەتێوى ریاواز 
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پا   ەند سەد ساڵێ ؟ ئایا ئەو هەلومەررە ڕەخساوە بۆ دروستوردنى 
 ند ستانداردێ ؟ ە

لە زۆر لە واڵتانی ئەم دنیایەدا کۆمەڵ  نەتەوەی ریاواز کە نە 
ئایی  و نە زمان و نە دابونەریتیشیان وەک یەکە، لەناو سنووری 
واڵتێودا سەدان ساڵە پێوەوە ژیاون، ئێمە  ۆن ناتوانی  پێوەوە ب ی  
ەر کە تەنیا زاراوەکەمان ریاوازە و بەباشی  لەیەک ت  دەگەی ، ئەگ

واڵتێوی سەربەخۆمان هەبێه دڵنیام تا ئەو کاتە خەڵوەکە هێندە 
بەباشی لە یەک ت  دەگەن کە هەر بیر لە ریایی ناکەنەوە، ریاوازیی 
زاراوەکانی  کەم دەبێتەوە و هێندە لە یەک وشە وەردەگرن کە یەکتری 
پ  دەوڵەمەند دەکەن و بە یەک ئاشناتر دەب . کات  کە واڵتێومان 

سی ئەوەمان نەبێه بێگانە بڵ  زمانەکەتان بەشێوە لە هەبێه و تر
زمانی ئێمە، ئەو کاتە خۆشمان هێندە دەمارگیر نابی  لەسەر 
زاراوەکانمان، بەئاسانی یەکتر وەردەگری  و تازە ئەکەوێتەوە بیرمان 

  ەندە شیرینە بە زاراوەی تری  قسە بوەی  لە هەند  شوێندا.
ی   اومان بەرایی نەکات یەکتر پێا وا نییە ئەوەندە بەر اوتەنگ ب

ببینی . تازە گریمان کوردی  بوو بە دوو یان س  پار ەوە، خۆ دنیا 
ناڕووخ ،  او لە واڵتە ئینگێیزی و اەرەبی و ستانیایی و 
سواندیناڤییەکان بوە کە لەڕاستیدا یەک زمانیان هەیە بەاڵم هەر 

 کامەیەکیان  ەند واڵتێویشیان هەیە.
 

ى دەکرێه مێمالنێیەکى زۆر لەنێوان ۆسۆرانی و * ئەوەى ئێستا بەد
 هەیە تۆ ئەم گرفتە بۆ ى دەگەڕێنیتەوە؟ بادینیدار

بادینانی هەسه دەکات سۆرانی دەیەو  ڕێی ل  بگر ، سۆرانی 
هەسه دەکات ئەگەر ئەوان شێوەزارەکەیان بەکار بهێن  ڕەنتی سەدان 

بە فی ۆ ساڵەی ئەمان لە سەردەمی میرنشینیی بابانەوە تا ئێستە 
دە ێه. بەاڵم ئەگەر بێه و ئازادیی تەواو بۆ بادینییەکان ڕەوا ببینر ، 
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هاوکات ڕوون کرێتەوە کە کوردستان تەنیا بریتی نییە لە دەڤەری 
بادینان و سۆران، بەڵووو زۆر گەورەترە و دەب  گەورەتر بیر بوەینەوە و 

نییەوە وەک واڵتێ   او لە کوردستان بوەی  کە بە هەموو شێوەزارەکا
شیری  و ڕەنگینە و دەب  هەمووی ئازاد بێه لە بەکارهێنان، بەاڵم 
هاوکات دەب  ڕێگەیەکی  ڕە او بورێه بۆ ئەوەی هەموو ئەندامانی 
کۆمەڵگای "کوردستانی مەزن" لە یەک ت  بگەن لە ئاستێوی زۆر بەرزی 
ئەکادیمیدا. ئەو کاتە ناکۆکییەکان ئەگۆڕێ  بۆ خۆشەویستی و سۆز و 

 ری و هەرەوەزی.هاوکا
هۆکاری ئەو مێمالنێیە دەگەڕێتەوە بۆ ترس لە فەوتان و تیا وون بە 

 دەسه یەکتر. دەب  ئەو ترسە بە ب یاری دروسه و بەر  ب ەوێتەوە.
 

* بەڕێزتان  ى ڕێگە ارەیەک بە گونتاو دەزان  بۆ بنیاتنانى زمانى 
 ۆ ى؟فەرمى؟ لەنێوان بادینى و سۆرانى کامیانه بەنوە پەسەندە؟ ب

م  دژی هەر داسەپاندنێوا، زمانی فەرمی بە هەڵب اردن ر  دەگر  
نە بە زەبر و زۆر و نا ارکردن. م  پێا وایە ئازادیی تەواو دەب  بدر  
بە خۆشەویستانی بادینانیمان کە  ی وەک زمان هەڵب ێرن، دڵنیام 
ئەگەر ڕێگەیان پی بدر  زاراوەی خۆیان وەک  ۆن خۆیان  ەز دەکەن 

ەی خۆیان بەکار بهێن ، بەو پەڕی دڵفراوانیشەوە هەوڵ دەدەن لە ناو 
خۆشیان لەگەڵ سۆرانی ئاخێوەکان بگونتێن . م  ئەم بەهارە سەردانی 
دهۆکا کرد،تابێۆکان بە بادینانی بوون، زۆری  نم شیری  بوو، ئەوی  
بۆ م  هەر کوردییە، لێشی ت  دەگەیشتا و بە ڕەنگینی   اوم ل  

اوەڕێی شتێوی تر لەوان بوەم کە لە ناخیانەوە دەکرد، بۆ دەب   
 سەرهەڵنەدات؟

ئەگەر ئەو ئازادییە لەو ناو ەیە بەوان بدرێه بەئاسانی لە ڕەوتی 
زمانی فەرمی لە باشووریشدا بەشداری دەکەن  ونووو هەر نا ارن، 
کوردیی ناوەڕاسه لە هەولێر و سێێمانی کە شاری کاسبی و بازرگانی و 
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یە، ئەوانی  هەر دەب  بۆ پێوەندی و کاراسانی دەسەاڵتە برەوی هە
فێری ئەو زاراوەیە ب  و تەنانەت ئەگەری  فێر نەب  لە یەک ت  
بگەی  بەسمانە. خوێندکارەکانمان زمانی یەکگرتوو زۆر بەئاسانی فێر 
دەب ، ئەوانە  لە دەڤەری خۆیان نا نە دەرەوە یان خوێندەوارییان 

نەوە و پێویستیان بە فێربوون نابێه نییە ئەوە با هەر وەک خۆیان بمێن
 مادام ژیانیان وا دە ێتە پێشەوە.

 
* یەکێوى تر لەو دیاردانەى ئەم ۆ لەناو کورددا باوە بەکاربردنى 
واژەى بیانییە ،ئایادەکرێه ئەمە وەک گرفه یاخود دەوڵەمەندی و 
کراوەیی زمان تەماشابورێه؟ ئەگەر ببێه بە گرفه،  ى بورێه 

 ورێتەوە؟بۆئەوەى کەم ب
هەبوونی وشەی بێگانە لە هەموو زمانێودا دیاردەیەکی ئاسایییە، 
بەاڵم دەب  هۆکاری خۆی هەبێه و سنووردار بێه و تەنیا کات  بێه کە 
لە بەرانبەریدا وشەی کوردیی پ  بەپێستمان نەبێه. ئەوی  
ئەگەڕێتەوە بۆ پستۆڕان و بەرپرسان تا   ڕادەیەک  انک ب  و کاری 

. بەاڵم ئەگەر وشەمان هەبوو، بەڕاستی ناهەقییە بێی  و بەپێز بوەن
هەر وشەیەک کە لە  زمانەکەمان پ  بوەی  لە وشەی نامۆ،  ونوه

زمانێودا دەخرێتە گەڕ، دەب  بەو ئامانتە بێه ببێتە بنەمای 
لەدایوبوونی وشەیەکی تر لە داهاتوودا، بەاڵم ئەگەر وشەکە بیانی 

ێه. تەنیا بە کاری زانیاری پێدان بوون، هەرگیز ئەو ئەدگارەی ناب
 خەڵ  لە هەڵەی خۆی دوور دەبێتەوە.

 
* کاریگەریى وەزارەتى پەروەردە لە ئاستى زمانى ڕەسمیدا  ۆن 
هەڵدەسەنگێنى؟ پێویستە پەروەردە  ى بوات تاکو ریاوازییەکان کەم 
بواتەوە؟ ئایا ئەوە سوود بە زمانى گشتى دەگەیەن  لە بادینان زمانى 
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ەکار ببرێه وە لە سێێمانى و هەولێر و گەرمیان سۆرانى بادینى ب
 بەکارببرێه؟

وەزارەتی پەروەردە دەتوانێه زمانێوی بەتوانای گەشەسەندوو 
بخاتە بەردەستی خوێندەوارانی کورد. بە هەڵب اردنی بابەتی گونتاو، 
وشەی بێهەڵە، ڕێزمان و تایتۆلۆریی دروسه خوێندەواران فێری 

ئەدەبی بوات، کە بتوان  لە داهاتوودا پشتی  زمانێوی گەشەسەندووی
پ  ببەست  و کەس بەدوای زمان  نەگەڕ  کە بۆ زمانی یەکگرتوو 

 بەکاری بهێن .
وەزارەتی پەروەردە بە تەنیا ناتوان  زمانی فەرمی رێگیر بوات، 
هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ خواسه و ویستی خەڵ . بێگومان باشتر دەبوو 

ەکار بهێن ، بەاڵم وەک پێشتر وتا، ئەوە نە هەموو کورد یەک زاراوە ب
بە زۆر دەب  و نە بە پاڕانەوە . ڕادەی تێگەیشت  و ئازادیی 

 هەڵب اردن کاریگەریی دەبێه لە هەڵب اردندا.
 

* ئەگەر بورێه بەکورتى باسێ  لە دەزگاکانى ڕاگەیاندن بوەیه. ئایا 
 ئەو دەزگایانە دەوریان  ۆن بووە؟ پێویستە  ى بوەن؟

  لە هۆکارەکانی باوکردنەوە و ئاشناکردنی خەڵ  بە زمان و یەکێ
رێگیرکردن و  ەستاندنی زمان "دەزگاکانی ڕاگەیاندن"ە. ڕەنگە هەموو 
کەسێ  خوێندەواریی نەبێه، ڕەنگە هەموو کەسێ  نە ێتە قوتابخانە، 
ڕەنگە هەموو کەسێ  کتێبخوێ  نەبێه، بەاڵم هەموو کەسێ  زمان 

ەکردن و تێگەیاندن و تێگەیشت . بەتایبەت بەکار دەهێنێه بۆ قس
لەڕێی دەزگاکانی بیست  و بینی . بۆیە ئەوان ئەرکی گرنگیان لە 

 ئەستۆیە. 
فیێمێوی با  کە بینەری زۆری هەبێه بە دۆبالژێوی ڕێووپێ  و 

 زمانێوی پاراو، کاریگەریی لە مامۆستایەکی زمان کەمتر نییە.
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بانگەشەکان،  بەرنامە بەڵگەنامەیییەکان، دەقەکان، 
ڕاگەیاندنەکان، هەواڵەکان، سەرگەرموەرەکان، دەمەتەقێوەرەکان بە 
کوردییەکی پاراو، بە ڕێنووسێوی بێهەڵە بێگومان درێ ەپێدەر و بگرە 
رێگرەوەی قوتابخانەکان و مامۆستایانی زمان . بەمەرر  کارەکانیان 
 زانستییانە و لەسەر بنەمای کاری لێوۆڵەران و پستۆڕان و کۆڕە
متمانەپێوراوەکانی زمان ب . ئەوان دەتوان  بە بەکارهێنانی زمانێوی 
ئەدەبی و ب اردە، زمانێوی وا نی خەڵ  ئاشنا بوەن کە نی هەمووان 
رێگیر بێه و لە نامۆیی دوور کەوێتەوە و خۆشەویستییان ن    بوات 
بۆ ئەوەی ئەو زمانە وەک زمانێوی گشتی و نەتەوەیی و فەرمی پەسەند 

 .بوەن
 

* یەکێوى تر لە گرفتەکانى زمانى کوردى نەبوونى یەک رۆرە لە تیتى 
 نووسی . ئایا باشتری  رۆرى تی  بە نى تۆوە کامەیە؟ بۆ ى؟

ئەلفبێیی لە زمانی کوردیدا، زەبرێوی گەورەی لە زمانی کوردی  فرە
وەشاندووە. ئاخێوەران و نووسەرانی لە وێ ە و ئەدەبیاتی زمانی کوردی 

دوو شێوەزاری گەورەی کوردی بە دوو  گانە کردووە.  ونووولە یەک بێ
ئەلفبێی ریاواز دەنووسرێنەوە هەر لەبەر ئەوە نووسەران و خوێنەران 
لە وێ ە و ئەدەبیاتی یەکتر داب اون. ئەمە خۆی زیاتر زارەکان لە 
یەکتری دوور دەکاتەوە. ئەگەر بە یەک ئەلفب  بنووسرایەن بێگومان 

 اشنابوون و لێ  نزیوبوونەوەی ئەو دوو شێوەزارە.دەبووه هۆی زیاتر ئ
هەموو ئەلفبێیەک دەتوانر  وا ل  بورێه کە لەگەڵ زمانێودا تا 
ڕادەیەک بگونتێنرێه،  ونووو لە هەر ئەلفبێیەکدا کۆمەڵ  پیه هەیە 
کە هەر کام لەوانە دەتوانر  دەستنیشان بور  بۆ دەنگێوی تایبەتیی 

دنیایە  بێوێشە نییە و هەمیشە  زمانەکە.  هیچ ئەلفبێیەکی ئەم
ئەلفبێیەکان لە سەدا سەد وەاڵمدەرەوەی هەموو خواستەکانی زمانەکان 
نی . کێشەکە ئەوە نییە، کێشە ئەوەیە بۆ دەب  ئەم ئەلفبێیە بگۆڕی  
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بۆ ئەلفبێیەکی تر لە کاتێودا ئەو ئەلفبێیەی ئێستە بەکاری دەبەی  
 کێشەی زیاتر لە ئەلفبێیەکەی تر نییە. 

ۆر لە کێشەکانی ئەلفبێی کوردی اەرەبی  ارەسەر کراون لە ز
 اوەی ئەلفبێی اەرەبی و فارسیدا. بۆ نموونە کێشەی ۆبزوێ  = 
اارابرەکان، لە زمانی کوردیدا بە دانانی پیه، زۆر بەباشی  ارەسەر 
کراون، بۆ نموونە ۆمحرم ت محرمر بە کوردی دەنووسرێه: ۆمە رەم ت 

ۆ هەند  دەنگ داناوە کە لە فارسی و اەرەبیدا مو ەڕەمر. یان پیتمان ب
 بەرانبەریان نییە. 

لە اەرەبیدا لەبەر نەبوونی پیه بۆ ۆپ،  ، ژ، ه، گر نا ارن بێ ەی 
، "رراج، کراج China، صی  Peking وشە بیانییەکان تێ  بدەن: ۆبوی  

garage  فیتامی ،"vitamin رورل ،Google ر کە لە کوردیدا پیتمان
 ان هەیە.بەرانبەری

 یان لە فارسیدا بەرانبەر بە "ڤیتامی " دەنووس : "ویتامی ".
کەوا بێه زۆر لە کێشەکانی ئەلفبێی فارسی و اەرەبی لە کوردیدا 
 ارەسەر کراون. هەروەها ئەو نەتەوەیانەی کە دراوسێمان  و بە 
هەزاران ساڵە بەبۆنەی ئاشنابوون بە ئەلفبێیەکانیان پێوەندیی 

مان پێوەوە هەیە بەو ئەلفبێیە دەنووس ، ئەگەر   وپ ی فەرهەنگی
ئەلفب  بگۆڕی  لێشاوی وەرگێ ان لەوێوە بۆ سەر کوردی کەم دەبێتەوە و 
لە ئەنتامدا زمانەکەمان لە بواری وەرگێ اندا کز و نواز دەبێه 

 بەتایبەت کە خەڵوی ئێمە زۆر ئاشنا نی  بە زمانە ئەورووپییەکان.
رمان بەو ئەولفبێیە نووسراوەتەوە کە هەروەها ئەدەبیاتێوی زۆر زۆ

 بە گۆڕینی ئەلفب ، نەوەی نو  دادەب ێ  لە وێ ەی کۆن.
بە ب وای م  بە تاوتوێوردنی نیەنە ئەرێنی و نەرێنییەکانی ئەم 
بابەتە، ئێستە نە گونتاوە و نە پێویستە و نە لە بەرژەوەندیماندایە کە 

ا هەلومەرج و گۆڕانی ئەو کارە بوەی . لە داهاتووشدا دیسانەوە تەنی
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هۆکارەکانی داهاتووە ب یاردەرن بۆ هەر گۆڕان یان نەگۆڕانێوی 
 ئەلفبێی کوردی اەرەبی.

مەسەلە تەنیا باشیی پیتەکان نییە  ونووو هەموویان بە کۆد 
دەنووسرێ ، بێگومان بە بەراوردێوی سەرپێییانە ئەلفبێی نتینی لە 

ریی زیاتری تێدایە بۆ اەرەبی بۆ نووسی  کێشەی کەمترە و ئاسانوا
پرۆگراموردن و شتی لەو بابەتە. بەاڵم وێ ەی ئێمەی کورد ئێستە گر  
دراوە بە ئەدەبیاتی فارس و اەرەب، زۆرینەی وەرگێ انەکان بۆ کوردی 
لەو زمانانەوە دەکرێ ، بە گۆڕانی ئەلفب  هەموو ئەوانە لە دەسه 

کراوە بەب   دەدەی  و لەو نشەوە، ئەم نتینییەی بۆ کوردی دیاری
کەموکووڕی نییە و لە هەند  پرۆگرامدا هەر کێشەی هەیە. کەوا بێه 
رار  لەم دۆخە و ئاستەدا هیچ با  نییە کورد بیر لە گۆڕینی ئەلفب  
بواتەوە و وا  نییە کە دەب  ئەلفبێی نتینی رێی ئەلفبێیەکانی تر 

ینی و بگرێتەوە، خۆ ئەگەر وا بێه دەب  ایبیری و اەرەبی و هیندی و  
 یابانی و ڕووسی  هەر هەمووی ئەلفب  بگۆڕن.
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 لە میدیای کوردیدا کێشەکانی زمان
 

  

                                                                                              فەرەیدون سامان     
 

 :پێشەکی
ەگر  و ئەوڕۆ قسەکردن لەسەر کێشەکانی زمانی کوردی زۆر هەڵد

تەنانەت هەندێتاری  دەبێتە مایەی نیگەرانی و سەریەشە بۆ ئەو 
کەسانەی کە خولیای پاراستنی زمانی شیرینی کوردییان خستۆتە 
ئەستۆی خۆیان، لەنیەک واڵتانی داگیرکەری کوردستان هۆکاری 
سەرەکی سەرهەڵدانی ئەم گرفتە  ارەسەر نەبووەن، ئەوی  بە 

ووە لەو بەشانەی کە بە زۆر بەسەر قەدەغەکردنی زمانی کوردی ب
واڵتەکانیندا دابە  کراوە مافی کولتووری و پەروەردەییان بە کوردانی 
ژێردەستی خۆیان ڕەوا نەبینیوە، هەر بۆیە  هەربەشە نا ار بووە 
ئەگەر بە ڕەسمی  نەبیه ، بەاڵم نسایی رێنووسی نەتەوەی سەردەسه 

سووریا و ئێران و تورکیادا بوات لە  اپەمەنییەکاندا وەک لە اێراا و 
دەبینرێه، دواتری  هۆکاری ناوخۆ  کە هەر خۆمانی  وەک فاکتی 
سروشه و روگرافیای کوردستان و هەروەها فاکتە سیاسی ناوەخۆ   کە 
هێشتا سەرباری هەبوونی دەزگای کولتووری و ئەکادیمی بەاڵم نە 

و، هەر بە لەسەر ڕێنووسێوی یەکگرتوو پێوهاتووی  نە زمانێوی یەکگرتو
شەو خۆی بە ڕاسه دەزانێه لە بەزۆر سەلماندنی دیالێوتەکەی خۆی و 
ڕەتوردنەوەی ئەویتر باشتری  نمونە  سااڵنی دوای ڕاپەرینە کە لەم 
بەشەی باشووری کوردستاندا کە ئازاد بووی  و بووی  بە خاوەنی 



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

035 

دەسەاڵتی نەتەوەیی خۆمان وەل  مخاب  هێشتا لەسەر زمانێوی 
    .ان فەرمی پێ  نەهاتووی یەکگرتوو ی

بەشی یەکەم : بە ستانداردکردنی زمانى کوردی و کێشەیەکی ب  
  ارەسەر.

سااڵنێوی زۆرە پستۆران و شارەزایان و زمانزانانی کورد و هەند  رار 
بیانی   قسە لەسەر کێشەکانی زمانی  کوردی دەکەن، کە ئاخۆ لە 

پەیوەستە بە هەبوونی  بنەڕەتدا ئەم کێشە  ارەسەر نەبووە لەئێستادا
ئەلفوبێی ریاواز وەک ۆ ئەلفوبێی  کوردی بە تیتی نتینی کە کوردانی 
باکوور و ڕۆژاوای کوردستان و هەند  نووسەرانی نیشتەرێی ئەوروپار 
کەڵوی لێوەردەگرن، وێ ای بەکارهێنانی ڕێ ەیەکی زۆری کوردانی 

ن و دانیشتووی ڕووسیای فیدرال و کەمینەیەکی  لە ئەرمەنستا
گوررستان. هەروەها ئەلفوبێی کوردی بە تیتی اارەبی کە کوردانی 
باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکاری دێن . یانی  کێشەکە  
لەبنەڕەتدا زێتر پەیوەندی هەیە بە ریاوازی شێوەزارە کوردییەکان 
وەک دیالێوتی کرمانتی باکوور و  باشوور ، هەروەها گۆران و لەک و 

و بنشێوەزارەکانیان، یانی  ئەم کێشە بێچارەسەرە هەر لوڕ و بنزاراوە 
لە دێرینەوە پەیوەسه بووە بە نەبوونی قەوارەیەکی نەتەوەیی 
سەربەخۆ بۆ کوردستان، کە مخاب   ەند سەدەیەکە لەنیەن 
داگیرکەرانی کوردستانەوە داگیر و  دابە  کراوە، دیارە  لە ناوەندە 

تاری  ناوەندە ئەکادیمییەکان،  رۆشنبیریى و پەروەردەییەکان و هەندێ
 ی لەهوندر و  ی لەهەندەران، لەنیەن ژمارەیەک زمانزان و 
ڕووناکبیران و زمانناسى کوردییەوە ۆتەنانەت هەندێتار خەڵوانی 
ناپستۆر نەشارەزاش ر، خۆیان لە قەرەى باسوردن لە کێشەکانی زمانى 

وون و هەروەها ستانداردى کوردى و یەکگرت  و یەکنەگرت  و بوون و نەب
ب ەکام شێوەزار بنووسر  و بخوێنر  و ببێتە زمانی فەرمی ۆ هەڵبەت 
بەکارهێنانی زمانی فەرمی تەن  بۆ دەسەاڵتی سیاسی و  وکم انی 
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دەگەڕێتەوەر و  کامە دیالێوتیان پەسەندب  و کام رۆرى تی ۆ تیتى 
 اى کوردی_اارەبیر،  یان ۆتیتی نتینىر هەڵب ێری  بۆ زمانەکەمان، وێ

ئەوە  باس لەوە دەکر  وەکو  ارەسەرێوی کاتی  وشە و زاراوەى 
ناو ە ریاوازەکانی کوردستان موتوربە و  تێوەڵ بە یەکتر بورێ  بۆ 
ئەوەى هەر هیچ نەب  لەم قۆناغەدا کە نیشتیمان دابە  کراوە و 
مەسەلەی سنوورە سیاسیەکان و روگرافیاى سروشتى و سیستمى سیاسی 

ارانە،  دان بەبوونی زمانی نەتەوەییمان دانانێ ، ئەو رژێمە داگیرک
زمانەکەشمان بە  وکمی زۆر هۆکار بۆ  ەند لەهتە و ب  لەهتەیەک 
دابە  بووە، دیارە ڕێ ەى زۆرى و کەمى دانیشتوانى بەشێوى کوردستان 
لە او ئەویدیوە ۆنەک ڕێ ەى خوێنەوار و ئاخێوەرانى..ر یان هەبوونى 

ئەکادیمى و زانستى بەرامبەر بەوە  نەبوون  ەندان زانوۆ و ناوەندیى 
یان قەدەغەکردنى لە بەشێوى دیوەى کوردستاندا، ئەمانە و  ەندان 
باسوخواس دیوەن، بوونەتە مشتوم  و خەمى خەڵ  و خوێنەوار و 
ڕووناکبیرانی کورد، بۆیە  وەک دەرەنتام و شۆپاندنی زۆرێ  لە 

م پێوردن بەتایبەتی  نووسی  و ڕای ریاوازی  ئەو بەرێزانەی ئاماژە
دکتۆر ئەمیری  ەسەنتوور، م  پێا وایە زۆرینەى ڕاوبۆ وونەکان 
لەسەر بەستاندارکردنی زمانی کوردیۆ یەک ستانداری یان رووت 
ستانداردی زمانی کوردی  کە ئاغای  ەسەن پوور و هاوڕێوانی  داکۆکی 
لەو تێزە دەکەنر بەڕای م  سەبارەت بە زۆر هۆکار لەم ڕەو  و 

ناغەدا ب یارێوی بێهودەیە،  ونوە زمانەکەمان بە ب یارێوی سیاسى قۆ
نایەتە دى تا پارتێ  یان دەسەاڵتێوى سیاسى یان دەزگایەکى 
کولتوورى پرۆژەیەکى ئاوا داب ێ  ، پارتێوى دەسەاڵتدار با خاوەنی 
 ەندان  دەزگاى ڕاگەیاندن و  کولتوورى و ئەکادیمی بێه، وەل  لە 

ستیار و گەورەدا ناتوان   نووسەران و ڕووناکبیران  پرۆژەیەکى ئاوا هە
نا ار بوات تا پەی ەوى لەم  رۆرە میتۆدە بوەن، بەڵوو ئەمەیان بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە کە بۆ وونێوى باو هەیە پێى وایە لە هەر ناو ەیەک 
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یان بەشێوى کوردستان ئەگەر قەوارەیەکى سیاسى بۆ کوردستان دانى 
ئەم بەشە یان ئەو هەرێمە کاریگەرىی پێدانرا، ئەوا بێگومان 

ڕاستەوخۆى دەب  بەسەر بەشەکانى دیوەى کوردستان لە پەی ەوکردنى  
ئەو شێوەزمانە کوردییە، کە سەرەنتام دەبێتە زمانى فەرمى و سیاسى 
و رۆشنبیرى ئەو هەرێمە، بۆ ى؟  ونوە ئەو قەوارە سیاسییە کوردییە 

ى و سیاسى و ئابوورى و بە ئوتۆماتیوى دەبێتە ناوەندێوی  زانست
رووناکبیرى بۆ هەموو بە  و هەرێمەکانى دیوەى کوردستان، دیارە بە 
تێتەڕینى رۆژگار و موۆم بوونى داوودەزگا ئەکادیمى و ڕووناکبیرى و 
سیاسییەکان و بوونى هۆکارەکانى گەیاندن و ڕاگەیاندن و خوێندن و 

زمانێوى نووسی  بەو شێوەزمانە فەرمییە ۆکە لەبنەڕەتدا شێوە
ناو ەییەر  کاریگەرى راستەوخۆ و ئەکتیڤى بەسەر ناو ەکانى دیوە 
دەب ، هەروەکو دەیان ساڵە ئەم ئەزموونە لە بەشێوى کوردستانى 
باشووردا بەدی کراوە، تا ئێستاکە  سەررەم زمانی فەرمی  
سەرکردایەتى سیاسى و ئەکادیمى و ڕووناکبیران بە شێوەزمانى 

هەڵە پێی دەگوترێه سۆرانیر بووە ، هەروەها  کرمانتى باشوور ۆکە بە
لە ڕابردوودا و هەنووکە  هەژموونى بەسەر ناو ەکانى دیوەى ئەم 
هەرێمەدا هەبووە، بێگومان  ڕەتوردنەوەى ئەم ئەزموونە  لەم 
قۆناغەدا تەنانەت بۆ داهاتوو  ئەگەر کارێوى مە اڵ نەب ، بەاڵم 

ێوەزمانێوى دیوە ناتوان  سەخه و ئاستەمە ،  ونوە لە واقیعدا هیچ ش
ببێتە ئەلتەرناتیڤى  شێوەزمانى کرمانتى باشوور،  ی لەم هەرێمە 
 ی لە بەشەکانى دیوەى کوردستان. بۆ وونێوى دیوە هەیە پێى وایە 
کە مەرج نییە قەوارەى سیاسى زمانێوى ستاندار و دروسه بوات یان 

ڵگە  شێوەزمانى ناو ەیەک زاڵ بوات بەسەر ئەوانى دیوەدا.  بە
ئەوەی کە تورکزمانەکانى واڵتانی  تورکیا و ئازەربایتان و 
تورکمانستان و تورکستان و ئۆزبەکستان و قەرغیزستان و .... هەر واڵتە 
و شێوەزارى لۆکاڵى خۆیان هەیە، ئەگەر ى ئەم تورکزمانانە خاوەن 
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دەوڵەتى سەربەخۆى نەتەوەیی خۆیان  و بەدەیان بگرە بەسەدان 
یمى و زانستى و زمانەوانى و ڕووناکبیرییان هەیە، مەڵبەندى ئەکاد

بەاڵم بە درێ ایى سەدەى ڕابردوو نەیانتوانیوە زمانێوى ستاندارد بۆ 
تورکزمانەکانی خۆیان  پێوەوەنێ ، بەڵوو هەنووکە  هەر واڵتە و 
بەشێوەزمانى ریاوازی خۆیان قسە دەکەن، لەم ڕەوشەدا رەنگە 

و شێوەزمانی ریاواز و فرەنەتەوەی  ئەزموونى واڵتێوى مەزن و فرەزمان
وەک هیندستان باشتری  ئەزموون  بوو ب ، کە سەبارەت بە فرەئیتنی و 
نەتەوەیی و زمان و دیالیوتیوی ریاواز سەرەنتام زمانناسەکانیان 
ب یاریان دا زمانى ئینگێیزى وەک زمانێوى فەرمی بەکاربهێن  و   

ن تا هەموو هاوواڵتیانى بیوەن بە زمانى فەرمى و هاوبەشی واڵتەکەیا
هیندستان قسەى پ  بوەن و بخوێن  و بنووس ، لەم بوارەشدا ئەوەندەى 
قازانتیان کردووە، دیارە بێگومان زیانیان پ  نەگەیوە،  ونوە لەپاڵ 
ئەم زمانە بیانیە  بایەخیان بە زمان و شێوەزمانە لۆکاڵییەکانی 

انى ئەفەریقیا و واڵتەکەى خۆیان داوە. ڕەنگە ئەم نمونەیە بۆ واڵت
ئەمەریواى نتینی  بەسود و ڕاسه  بووب ، کات  ئەو واڵتانە کە لە 
بنەڕەتدا زمانێوی نەتەوەیی سەربەخۆشیان نەبووە بەڵوو کۆمەڵێ  
زمانی هۆزو تیرەی دواکەوتووی ب  فەرهەنگ و بوون، بەاڵم ئەوانی  

سى و هۆشمەندانە ب یارى ئەوەیاندا زمانەکانى  وەک ئیستانی و فەرەن
ئینگێیزى بوەنە زمانى فەرمىخۆیان بێئەوەی ئەم زمانانە هەژموونیان 
هەب  بەسەر هەستی نەتەوەیی ئەوان و هۆکارێ  ب  بۆ ق کردنی 
زمانەکەیان وەک  ۆن سەدان ساڵە زمانەکانی نەتەوە سەردەستەکانی 
داگیرکەرانی کوردستان لەرێی زمانەوە سیاسەتی شۆڤینیانەی خۆیان 

ە،  نووولی لە زمانی کوردی هەرێمەکانی بندەستی خۆیان پەی ەو کردوو
دەکەن، هەربۆیە  دەبینی  یەکێ  لە خەسڵەتە گرنگەکانی خەباتی 
سیاسی کوردانی باکوور داکۆکیوردنە لە بە فەرمیوردن و  خوێندنە بە 
زمانی کوردی. بەاڵم ئاخۆ ئەم پرینسیتە بۆ دۆزی زمانی کورد باشە 
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ببەینە بەر زمانێوی ریهانی وەک ئینگێیزی و  پەی ەو بورێه، واتە پەنا
 .بیوەینە زمانی فەرمی واڵتەکەمان

را ئەگەر واقیع ب  یان خەیاڵ لە داهاتوودا ئەگەر کوردستان 
سەروەری سیاسی خۆی وەدەسه هێنا و بوو بە خاوەن قەوارەی 
نەتەوەیی خۆی کە ئەمە خواستی هەموو کوردێوی دڵسۆزە و 

ەوە و بوو بە دەوڵەت، دەکر  بۆ نیشتمانەکەشی  یەکی گرت
 ارەسەرکردنى ئەو هەموو شێوەزمان و دیالێوتە ریاوازانە، پەنا 
ببرێتە بەر بە فەرمیوردنى شێوەزمانێوی پێشوەوتووی خۆی لە پاڵ 
بەکارهێنانی زمانێوی ریهانی وەک زمانی  ئینگێیزى و لەگەڵ ئەوەشدا 

هەرێمێودا بۆ قۆناغێ  یان ماوەیەکی کاتی دیارکراو لە هەر 
تایبەتمەندێتی  شێوەزمانە لۆکاڵیەکان بتارێزرێه تا هیچ گرفتێوى 
دەروونى و هەستی شۆڤینی  ناو ەگەری  بۆ شێوەزار و دەڤەرە 

 .کوردییەکان دروسه نەبێه
مخاب  ماوەیەکە دەنگێوى نەشاز لێرە و لەو  لەکەناڵە میدیایی و   

بووە زۆر بە هەند  راری  لەسەر ڕووپەری رۆژنامەکان  پەیدا 
موووڕبونەوە داخوازى ئەوە دەکەن کە هەر ناو ەیە و بەشێوەززاری 
خۆیان لەسەر ئاستى فەرمانگە  وومیەکان ۆبەتایبەتى پەروەردە و 
فێرکردنر بخوێن  و بنووس ، هەڵبەت ئەم داوایە بە رێخۆشوردن بۆ 
هەند  دەنگى دیوە کە ئەوانی  بەهەمان ریتا داوا بوەن بە شێوەزارى  

 ۆکالی خۆیان بنووس  و بخوێن ، ل
بە ڕاى م  لەم رەوشە نالەبارەى کوردستان کە لەنیەن داگیرکەران   

دان بەبوونى زمان و کولتوورى کورد و ناسنامەى نەتەوەیی نە نراوە، 
کوردەکانى ئەم بەشانە  مافی ڕۆشنبیری و  خوێندن و نووسینیان پ  

اى ئەکادیمى و زانستى و رەوا نەبینراوە و  هێشتا خاوەنى داوودەزگ
پەروەردەیى و ڕووناکبیریى خۆیان نی ، داواکردنێوی ئاوا لەکوتینی 
ئاسنی سارد دە  ،  ونوە  رگە لە زیانگەیاندن بە ئینتیمای 
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نەتەوەیی کورد  و فەرهەنگەکەى،  شتێوى دیوەى ل  نایەتە بەرهەم، 
وور  بە پێچەوانەوە  ئەو شێوەزمانە فەرمییەى کە بە کرمانتى باش

ناسراوە و وەک سەر اوەی ئەدەبی و فیوری و زانستی، سااڵنێوی زۆرە 
خزمەتى بە بزاڤی ڕووناکبیرى و زانستى و پەروەردەیى کورد کردووە، 
ئەوەی هەشبووە ئەوی  لەبار دە  .. ونوە کەس ناکاری نووڵی لەوە 
بوات کە شێوەزاری کرمانتی باشوور زێتر لەسەدەونیوێوە بۆتە خاوەنی 

تێوی ئەدەبی و فەرهەنگیی دەوڵەمەند، بە دەیان هەزار کتێب و میرا
سەر اوەی زانستی و ئەکادیمی لە بوارەکانی ئەدەب و هونەر و 
تەنانەت زانسه و زانیاریشدا بەو شێوەزارە هەیە و  اپ و 
باوکراوەتەوە و لە کتێبخانەکاندا وەکو سەر اوە سوودیان 

ئاوا کتوپ  و سۆزدارانە پشه  لێوەردەگیر ، ئایا دەکرێه بە ب یارێوی
 .لەو سەر اوە گرانبەهایانە بورێه و ئەوەی هەشمانە لەدەستی بدەی ؟

و دامەزراندنی پەرلەمان و   3993دوای ڕاپەرینی بەهاری 
داوودەزگاکانی  وومەتی هەرێا و سەرهەڵدانی میدیای کوردی ئەوی  

ندنى وەک بە هەبوونى  ەندان رۆژنامە و گۆڤار و کەناڵەکانى ڕاگەیا
رادیۆ و تەلەفزیۆنە لۆکاڵی و ئاسمانییەکان، سەرەڕاى ئەوە   ەندی  
کەناڵی دیوەى کوردی  هەن دەبینرێ  و دەبیسترێ  کە لە دەرەوەى 
هەرێمى کوردستانەوە خەڵ  و بینەران و بیسەران و خوێنەران 
شۆپاندنى هەواڵ و باس و خواسەکانیان دەکەن، ئەو کەنااڵنە  

  واڵتانى دەرەوەى کوردستاندا یان ئەوروپا و ئەگەر ی لەهەند
ئەمەریواوە پەخشەکانیان دەگەنە ناو ماڵی کورد. دوورو نزی  خۆیان 
لە قەرەى ڕەوشی سیاسی و کۆمەاڵیەتى و فەرهەنگی کۆمەڵگاى 
کوردستان دەدەن. سەربارى هەموو ئەو ریاوازییانەى کە ئەم ۆ کە 

لە ڕەوشی رۆژنامەگەرى  بەسانایی هەسه پ  دەکرێ  گۆڕانێوى نەوای
و میدیای کوردیدا بەدی دەکرێه، ئەگەر ئەم ڕەو  و گۆڕانوارییە 
لەگەڵ سەردەمێوى واتە پێ  ڕاپەڕی  بەراورد بوەی  کە ئەوساکە 
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نوزەیەکی  نەبوو بەناوى میدیای کوردی کە لە نى خودی کوردەوە 
ەی  ۆنەک بێگانەوەرر بەڕێوە دە وو، بۆیە ئاساییە کات  تەماشا دەک

ئامرازەکانى ڕاگەیاندن لە کوردستاندا بە سوپایەک کادیری 
ڕاگەیاندنەوە لە هەرێمى کوردستاندا شەو دەخەنە سەر ڕۆژ لە 
سەررەم بوارە ریاوازەکانى رۆژنامەگەریى سیاسی و کۆمەاڵیەتى و 
ئابوورى و ڕۆشنبیرى و وەرزشی و هەروەها کەناڵە  یزبی و  ووومی و 

  کاتى ئەوە هاتووە بترسی ، بۆ ی ئێمە تاڕادەیەک ئەهێییەکانی
نەمان توانیوە بە زمانیوی یەکگرتوو ڕای گشتیى شەقامى کوردی لە 
ئاستى مەسەلە گەرم و هەنووکەییەکانى ۆئەو کێشانەى پەیوەندی بە 
زمانی هاوبەشی نێوان  هاوواڵتیانى کوردستان هەیە لە ارەسەرکردنى 

ەکانى ناوەوە و دەرەوەى ژیرانەى سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتیی
کوردستان یان ئەو هەڕەشە و گوڕەشانەى کە لەناوەوەو دەرەوە تا 
ئاسایشی نەتەوەیی کوردستان دەخەنە بەردەم تراژیدیایەک، کە ی 
هێشتا ڕای گشتى لە واڵتى ئێمەدا بەسانایی دروسه نەبووە و ناب ، 

وونی ڕاگەیاندن و رۆژنامەگەرى ناتوان  ببیتە هۆکارێ  بۆ دروستب
زمانێوی فەرمی  . دواتر ڕاگەیاندن و میدیای کوردی ببێتە سەکۆیەک بۆ 
مەشوورەتتێوردنى تاک و کۆمەڵی کورد لە ارەسەرکردنى گرفتە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتى و ئابوورییەکان، دواراری  ئیعتیبارێ  بۆ تاک و کۆمەڵی 
کورد بگەڕێنێتەوە کە مرۆڤى کوردی  وەک باقی مرۆڤى نێو کۆمەڵگا 
شارستانییەکانى مافی بەشداریوردنى هەیە لە پرسە نەتەوەیی و 
نیشتیمانییەکان وەک  ۆن ئەو ئەرکانەى لەسەر شانە کە لەکاتى 
تەنگ ە و قەیرانەکاندا بێباکانە ئەنتامی داوە و خۆشبەختانە  

 .قوربانی بۆ دەدات
لەماوەى سااڵنى ڕابردوو کە بەشێ  لە باشوورى کوردستانى خرایە 

رى پاراستنى هێزە هاوپەیمانەکان ۆزۆنى ئارامر بۆ هەر س  ژێر  ەت
پارێزگاى هەرێمى کوردستان دابی  کراو دواتر بە هەڵب اردنێوی گشتى 
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پەرلەمان و  ووومەتى کوردستان دامەزرا. پەراوێزێوى ئازادی لەو 
هەرێمەدا هاتە کایەوە و دەسەاڵتێوى لۆکاڵی ۆئابوورى نواز و پشه 

باری دەرامەت و خانووبەرە و هەند  فەرمانگەى  بەستوو بە گومرگ و
خزمەتگوزارى نەک بەرهەمهێنەرى کە سەرەنتام  ەندی  گرفه و دواتر 
شەڕی ناوخۆى هێنایە ئاراوەرر رۆڵی میدیای کوردی لە قۆناغی شەڕی 
ناوەخۆدا ڕۆڵێوى یەکتار نەگەتیڤ و نموونەیەکی ناشارستانى و 

شێێوارى   بەنووسی  و   بە نەتەوە پەروەرانە بوو کە  ەندی  پێ
ڕەفتار دەرهەا بە دەزگاکانى ڕاگەیاندن و کادیرانى ڕاگەیاندنى 
اڵیەنە شەڕکەرو هاوپەیمانەکانیان ئەنتام دراو یەکێ  لە خەسڵەتە 
هەرە دزێوەکانى ئەم شەڕە ئیعامییە   ەواشەکردنى ڕای گشتى 

مێ ووى  خەڵوى کوردستان و بوختان و درۆ هەڵبەست  بوو بەرامبەر بە
ئەو  یزبە و کەسایەتییە سیاسییەکە کە لەرۆژگارى ڕابردوو رۆڵێوی 

 .دیاریان هەبوو لە بزاڤی رزگاریخوازى گەلی کوردستاندا
لەو قۆناغەدا زمانی  تانە و تەشەر و سووکایەتی پێوردن یەکێ  بووە 
لە خەسڵەتە هەرە دیارەکانى رۆژنامەگەرى و ڕاگەیاندنى کوردی، دواى 

وەى ڕەوشی شەڕ و بەرقەراربوونى ئاشتی، لەو نێوانەدا هێوربوونە
سەبارەت بە هەبوونى رۆرە پەراوێزێوى ئازادی ۆدیارکراور و کەشێوى 
نیمچە دیموکراسی  ەندی  کەنالی میدیایی لەنیەن  زبەکانى 
گۆڕەپانى سیاسی کوردستان دروسه بوون و هەڵبەت لەڕووى ژمارەوە 

نە لەنیەن  زب و ڕێوخراوە نەک رۆرەوە ئەگەر  ی ئەم کەنااڵ
سیاسییەکانەوە قۆرخ کران. نەیان هێشه دەرفەتێ  بۆ میدیای ئازاد و 
ئەهێی فەراهەم بوەن و ڕێگا خۆ  بوەن تا ڕۆژنامە و گۆڤار و رادیۆ و 
تەلەفزیۆنى ئەهێی نەک ئەوانە  بەناوى کەناڵی میدیای ئەهێی و 

ێر لەنیەن  یزب و ئازاد مۆڵەتیان پێدرا، بەاڵم لە ڕاستیدا ژێربەژ
 ووومەتى دەسەاڵتدارەوە لە ڕووى دارایی و سیاسییەوە پشتگیریان ل  
دەکر  تا کەناڵە ئەهێییەکان بتوان  لە ڕێگاى خۆیانەوە گوزار  لە 
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ڕای گشتى و خواستى کۆمەاڵنى خەڵ  بوەن و زۆربەى ڕۆشنبیرانى 
یەت دەرەوەى  یزبی دەسەاڵت بەشدارى دیالۆگەکانى لەمەڕ دیموکراس

و  گرفتە هەنووکەییەکانى خەڵوى کوردستان بوەن کە ئەمەشیان 
یەکێوە لە پرەنسیتەکانى پراکتیزەکردنی   ەموەکانى دیموکراسی و 
راپەڕاندنی ئەرکە هەنووکەییەکانى کۆمەڵگاى مەدەنى کە سااڵنێوە 
میدیای  یزب و دەسەاڵتى کوردی لەسەر ئاستى ناوەوەو دەرەوەى 

بۆ دەکات و لە ڕای گشتى رادەگەیەن  کە  کوردستاندا بانگەشەى
کوردستان کۆمەڵگایەکی مەدەنى و سیستەمى  ووم انییەکە  
دیموکراسییەکى بێوێنەیە لە ناو ەکەدا، خەڵ  ب  ریاوازى ئینتیماى 
سیاسی و ئایدیۆلۆژی بۆى هەیە ڕاشواوانە گوزار  لە 

ئازادی ڕاوبۆ وونەکانیان بوەن و داکۆکی لە مافەکانی مرۆڤی کورد و 
 اپەمەنى و باوکردنەوە و ڕاگەیاندن بوەن، بۆیە ئێمە کات  کە باسی 
میدیایەکى ئازاد و سەربەخۆ دەکەی  لە کاتێودا میدیای ئازاد و 
سەربەخۆ لە کوردستاندا  ڕێنووسێوی ستانداردی زمانی کوردی بوونى 
نییە. هەا وایە کەناڵە  زبی و  ووومییەکان زێتر دەرفەت بە 

ى ئازاد و سەربەخۆ بدەن باس لە مەسەلە  ارەنووسسازەکان ڕۆشنبیران
بوەن کە پەیوەست  بە ژیانى سەررەمى خەڵوی کوردستان و 
 ارەنووسی هاوبەشیان لەو میانەدا ئاڵوگۆڕی بەردەوامى ریاوازى ئەو 
وتووێ ە بەرفراوانەى خەڵ  و ڕۆشنبیرانى بیروڕا ریاواز، پێموایە زێتر 

فەرهەنگی کوردستان دەگەیەنێه نەک بە خزمەت بە ڕەوشی سیاسی و 
پێچەوانە کە مخاب  هەتا ئێستا ڕاگەیاندنى کوردی لەنیەن  ەند 
رووناکبیرێوی  یزبەوە قۆرخ کراون و سەکۆیەکانی  دەرب ینیان هەر 
تەنها بۆ خۆیان قۆرخ کردووە. هەنووکە کاتى ئەوە  هاتووە تەلیسمى 

ی وااڵ بخرێتە بەردەم ئەم قۆرخوردنە وردوخا  بور  و دەروازەیەک
ڕووناکبیران و رۆژنامەنووسانى دیوەى کوردستان ئەوی  بەمەبەستى 
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زێتر خزمەتوردنى پ ۆسەى ڕاگەیاندنێوى دروسه و تەواوکردنى 
 .پ ۆسەى دیموکراسی رۆژنامەوانى لە کوردستاندا

 
 بەشی سێیەم : رۆڵی ڕاگەیاندن لە گەشەپێدانی زمان

شێوى نائاسایی وەک ئەم ۆى دەکر  کایەى ڕاگەیاندن لە ڕەو
کوردستاندا رۆڵێوی کارا بگێ   لە گەشەپێدانی زمانی کوردیدا  ئەوی  
بە  اودێرى ئۆرگانەکانی   ووومەت و هاوتاکردنیان بە دەقە یاسایی و 
دەستوورییەکان و ئاستى گونتاندنیان لەگەڵ بەرژەوەندییەکانى 

زمانی کوردی لە  خەڵودا. هەروەها بە اودێریوردنى پێشێێوارییەکانى
نموونە لەناو  ۆبازار و دەرەوەى دامەزراوە فەرمییەکاندا، بۆ 

ردا واتە لێترسینەوەى  ووومەت لە ڕۆڵی خۆى لە ڕاگرتنى ئەو مۆلەکاند
رۆرە پێشێێوارییانە کە دوو ارى دەبنەوە، لەوانە  ڕەفتارى 

  ...توندوتی ى و بێوارى هتد
دیوەى کایەى ڕاگەیاندنە  فەراهەموردنى ڕۆشنبیرى یاسایی ئەرکێوی

کە دەب  کارى بۆ بوات.  ونوە کەس ناتوان  رۆڵی پۆزەتیڤی میدیاکان 
فەرامۆ  بوات لە فەراهەموردنى رۆشنبیرى یاساییدا اڵى هاوواڵتیان و 
هەروەها ئالیەتى پراکتیزەکردنى سنوورەکانیان پ  ئاشنا بوات و 

ر لەوانە   اودێرى پێشێێوارییەکانى ب گە و مادەکانى دەستوو
روداکردنەوەى دەسەاڵتەکان و دەستێوەرنەدانى هیچ دەسەاڵتێ  بە 
کارى ئەوەى دیوەوە، هەروەها بایەخدان بە کەشفوردن و دەرخستنى 
گەندەڵی بە گشه شێوەکانى، دیارە گەندەڵی  لەو دیاردە ترسناکانەیە 
کە باوبوونەوەى هەڕەشەیەکی گەورەیە لەسەر پێشێێوارییەکانى مافی 

ه و ئازادییەکانیدا، لەو پێناوەشدا میدیاکان دەکارن رۆڵێوى کارا مرۆ
بگێ ن لە وەدەرخستنى هەر ڕوویێوی گەندەڵی، را ئەم گەندەڵییە 

 .گەورە بێه یان بچوک
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ئاڵۆزی زمانی نووسی  لە  رۆژنامەگەری و میدیای  :بەشی پێنتەم
 کوردیدا

فرانسوا لە دیمانەیەکدا لە ڕۆماننووسى ناوداری فەرەنسى،    
ەخنەییانەی کە لەسەر رۆمانەکەت ساگانیان پرسی:   شت  لەو وتارە ر

ئەی خەم بەیانی با ر نووسراوە فێرى بووی، لە وەرامدا دەڵ  : هیچ ۆ
شت  فێر نەبووم،  ونوە ئەوان لە شتێ  دەدوێ  کە هەرگیز مەبەستی 
ى م  نەبووە،  بەر لە سەدەیەک نی نووسەرانی ڕۆژاوا مۆدێێی ستایێێو

نووسینی ئاڵۆز سەری هەڵدا، کە تاڕادەیەک ئەو ئاڵۆزییە  لە نووسیندا 
ببووە ئامانتێ  نی ئەو نووسەرانەی کە بە دوای کورتتری  ڕێگادا 
دەگەڕان بۆ خۆناساندن و شۆرەت پەیداکردن،  ونوە  ئەوانە پێیان 
وابوو ئاشورا و ڕوونی لە نووسینی دەقی ئەدەبی وەک شیعر و  یرۆک و 

و لێوۆڵینەوەی رەخنەییدا،  واتە پ  نەگەیشتنی هزری و هونەری و وتار 
ئەفراندنی نووسەرەکە، هەڵبەت ئەمە بەر لە سەدەیەک تا نیو سەدە  
لە رۆژاوا باو و مۆدێێی نووسی  بوو،  وەل  نی خۆمان هەند  لە 
نووسەرانی کورد بۆ ئەوەی بیسەلمێن  کە دەقەکانیان گەیشتۆتە 

ریهانی بوون ، هەر بۆیە  پەنایان بردۆتە بەر ئەو  ئاستێوی  بااڵ و بە
یاساکانی،  ستایێە لە ئاڵۆزی نووسی  و ب ینی تخوبەکانی زمان و 

: را ئەگەر ئەدەب و هونەر لەیەک سەر اوەی ۆئیگۆر براونر دەڵ 
مەاریفیدا هەڵبقوڵێ  ، ئەوا ئەو هونەرمەندەی مەبەستە تایبەتییەکەی 

دیوی دەرەوە و روواڵەت بوات ، ل  ئەگەر خۆی نەزان  هەرتەن  کار بۆ 
بشزان  و نەتوان  گوزارشتی ل  بوات، ئەوا بێگومان بێتوانایی ئەو 
هونەرمەندە نیشان دەدات، بێگومان ئەم بۆ وونە لەسەر دەقی 
ئەدەبیشدا رێبەر  دەکرێه، بەتایبەتی  بۆ ئەو نووسەرانەی کە 

ە سانایی بە مەبەستەکانی نووسینی خۆیان نازان  و ناکارن  ب
خوێنەرانی بگەیەن ، ئەگەر بشزان  ئەوا ناتوان  گوزارشتی ل  بوەن، 
ئەوا بێتوانایی ئەوان نیشان دەدات، لەوانە  هەند  لە ڕەخنەگران 
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لێوۆڵینەوەکانیان بە  نینێوی  زمانەوانی  ئاڵۆز بەرهەم دەهێن ،  لە 
تنەوە و ئاکامی بە گەڕخستنی هەند  وشەو زاراوەی نامۆ تەنانەت گواس

بەکارهێنانی هەند  ڕستەی نامۆ، کە نووسەرەکە هەندێتار بۆ خۆیشی 
تێی ناگات، لێرەدا بە مەبەستی هاو ەرخێتی و نوێخوازی ئاڵۆزی لە 
نووسیندا دەبێتە ئامانتی سەرەکی ئەو رۆرە نووسەرانە، زۆرراری  لە 
خشتەبردنی خوێنەرانی کەمئەزموون و نەشارەزا لەزمانە بیانییەکان، 

اشە سروشتی رۆ ی سەردەم   پەیوەندییەکی بە بەکارهێنانی وشە و ب
زاراوە و ڕستەی نامۆ هەیە، ڕاستە ئێمە دژی سادە و ساکاریی  لە 
داڕشتنی هەر دەقێوی ئەدەبیدا بە تایبەتی  نووسینە ڕەخنەییەکان، 
 ونوە لە بنەڕەتدا بەرهەمهێنانی زمانی دەقی ئەدەبی بەرهەم 

یە و ریاوازە لەگەڵ ئەو زمانە باوەی قسەی هێنانێوی هونەری بااڵ
پێدەکرێه، م  هەموورار ئەو نوکتەیە بۆ هاورێیانا دەگێرمەوە کە 
تێگەیشت  لە دەقێوی ئەدەبى کە بە زمانێوی بیانی وەک فارسی و 
اەرەبی  نووسراوە ، بۆ م  زۆر ساناترە لەو دەقانەی کە هەند  

ی خۆیان  بە کاری نووسەر وەک سەر اوەیەکی بەرهەم هاتووی هزر
دەهێن ، بەاڵم ئەفسوس ناکارن  ڕاستگۆیانە و بە ڕاشواوی واتا و 
مەبەستەکانی نووسەرە ئەسڵییەکە وەک خۆی بگوێزنەوە بە خوێنەران 

 .بگەیەن 
 

 :پرۆسەى وەرگێ ان لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندندا: بەشی شەشەم
رگێ دراو سااڵنە و  مانگانە تەنانەت  هەفتانە    ەندان کتێبی وە  

لە زمانە بیانیەکانەوە بۆ کوردی تەررەمە دەکرێ ، هەیانە شایستەی 
ستای  و پێزانین ، ل  مخاب  هەشیانە شیاوی ئەوە نی  نەک هەر 
بخوێنرێنەوە بەڵوە تەماشا  بورێ ،  ونوە هیچ ڕێسا و یاسایەک و 
پێوەری وەرگێران لەخۆ ناگرێه، هەر بۆیە  پرسیارەکە لێرەدا خۆی 

کاتەوە، ئایا مەررە وەرگێ  لەکاتی وەرگێ انی هەر دەقێودا قووت دە
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واتای دەقە ئەسڵییەکە بگەیەنێه، یانی  بۆی هەیە بە پێی خواسه و 
دەستواری  مەزاری خودی خۆی ئەو وەرگێ انەی کە بۆ خۆی دەیەو  

دەقەکە بوات، وەک کورتوردنەوە یان ئیختیزالوردن، کە وایە ئەدی  
دەگوتر  وەرگێ  دەب  شێوازی دەرب ینی  مەبەسه  ییە لەوەی کە

نووسەر بتارێزێه، لەکاتێودا ئێمە دەزانی  هەر زمانێ  تایبەتمەندێتی 
خۆی هەیە لە ڕووی سینتاک  و ئیدیۆم و مۆرفۆلۆژیدا لە زمانەکەی 
دیوەدا روێی دەکاتەوە، وەرگێ  دەتوان  زمانێوی گونتاو لەگەڵ دەقە 

لەکاتی خوێندنەوەی بابەتە ئەسڵیەەکە بدۆزێتەوە، کە خوێنەر 
وەرگێ دراوەکە دو اری گرێوگۆڵە و تاسە نەیەت، یان لەکاتی 

و خۆشئاوازدا ئەرکی وەرگێ ی هەڵب اردنی وشەو دەستەواژەی دروسه 
شارەزا  ییە، ئاخۆ بۆی هەیە وەرگێر پەنا بباتە بەر قاموسی وشە و 

ەکە پ  کات زاراوەی ناو ە و دەڤەرە ریاوازەکان یان دەقە وەرگێردراو
لە وشە و زاراوەی بیانی کە لە ئێستاکەدا هەندێ  لە وەرگێ ەکان 
لەبەر کەم شارەزاییان ئەم شێوازە بەکار دێن ، باشە دەزگاکانی 

و ئەرکیان  ییە لە باوکردنەوەی تایبەت بە وەرگێ ان رۆڵ 
روێوردنەوەی بابەتێوی وەرگێ دراوی با  لە بابەتێوی وەرگێ دراوى 

رگێ ی با  و کارامە  ۆن دەکار  لە وەرگێ انەکەیدا بنەما و خراپدا، وە
ڕێزمانی نووسەرەکە لەبەر او بگرێه، لەوانە  کورتی یان 

 ونوە زۆرینەی نووسەرانی  درێ دادڕیی نووسینەکە  ۆن ڕە او دەکات،
ئێمە لە نووسیندا کێشەی خاڵبەندییان هەیە، ئەدی دەب  وەرگێ    

و   رۆرە وەرگێ انێ   ێ ی دەقە بایەخێ  بە خاڵبەندی بدات، 
و خوێنەری  ماندوو ناکات. نها زۆر لەوەرگێ ەکان  ئەسڵەکە دەپارێز 

و زاراوەکان، ئێستا کاری وەرگێ ان پەنا دەبەنە بەر فەرهەنگی وشە
بووەتە بەشێ  لەبازرگانیوردن نەک بەرپرسیاریەتی، کەواتە  

کورددا، لەکاتێودا  وەرگێ ان نەبۆتە پرۆسەیەکی مەاریفی لەناو ئێمەی
 توانستی ماددی و مانەوەی بۆ ئەم پرۆسەیە  دابی  کراوە،
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ئەگەر هەموومان لەسەر ئەو بۆ وونە موووڕ بی  وەرگێ ان 
پرۆسەیەکى هونەرى و زانستییە، لە هەمان کاتیشدا داهێنانە،  
وەرگێ ى کارامە و پرۆفێشناڵ دەکار  داهێنەرانە لەو تێوستە 

 ، بەاڵم مەررە بنەڕەتییەکە لەوەدایە کە گەرەکە وەرگێ اوەدا بئافرێن
زمانەکەى دیوە وەک زمانى دایوى خۆى بە تەواوى ئاشنا بێه، واتە 
شارەزا بە هەموو دەلیڤە زمانەوانى و وشەسازى و زاراوەسازى و 
ئیدیۆمەکاندا کە تایبەتمەندى زمانە بیانییەکەن، لە بەر ڤەکردنى 

رە ئەنتام دەدرێه کاتێ  کەسى هەر دەقێوى بیانیدا تاوانێوى گەو
وەرگێ  پەنا دەباتە بەر بەر ڤەى وشە بەوشە یان دێ  بەدێ  تەنانەت 
کۆپێە بەکۆپێە ، هێشتا وەرگێ ان نى ئێمە نەبۆتە پرۆسەیەکى 
رۆشنبیرى و زانستى ئەگینا کوا ئەو وەرگێ ە پرۆفیشنااڵنەى کە 

واییدا  ەندان پیشەیان هەر تەنها وەرگێ ان ب ،  لەم  ەند سااڵنەى د
سەر اوە و کتێبى رۆراورۆر بۆ زمانەکەمان وەرگێ دراون، بەاڵم  ۆن 
وەرگێ انێ ... رەنگە تاڕادەیەک دەستخۆشى لە هەوڵى  ەند 
وەرگێ ێوى بەتوانا بورێه، بەاڵم هێشتا زۆرى ماوە کە ئێمەى کوردی  
 بگەینە ئاستى ئەزموونى واڵتانى تر لەو پرۆسە پ  بایەخەى وەرگێ اندا
لە هەمووشى گرنگتر پرۆسەى وەرگێ انى بە پێچەوانە واتە لەزمانى 
کوردییەوە بۆ زمانە بیانیەکان،  مخاب  ئەم هەوڵە  زۆر دەگمەنە و تا 
ڕادەیەک لە خانەى نەبوون دایە لە کاتێودا گەرەکە خوێنەرانى گەننى 
دیوە  لە ڕێى وەرگێ انى شاکارە ئەدەبى و هونەرى و 

ە بزان ، کە ئێمەى ئەدەبی کوردی  ئەدەبی رۆشنبیرییەکانى ئێم
نەتەوەیەکى زیندووى سەر ئەو گۆى زەمینەیە و خاوەن داهێنانى 
کولتوورى تایبەت بە خۆمانی ، نازانا ئەم وتەیەم لە کو  خوێندۆتەوە 
کە رەخنەگرێ   لەمەڕ هونەری وەرگێرانەوە ئێ   :  ۆۆوەرگێ ان وەک 

ساغ نەشتەرگەرییەکی قورس  پرۆسەى نەشتەرگەری وایە، کە مرۆڤێوی
بور  لە ئاکامدا یان ئەوەتا دەمر  یان ئەوەتا ئەگەر سەنمەتی  بێه، 
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ئەوا وەکو راران بە سانایی ساغ و سەنمەت دەرنا  ،  نووسەرێوی 
ئیتاڵی  پێی وایە وەرگێران تاوانە و وەرگێری  تاوانبار، ڕایەکی 

ەقی وەرگێ دراو دیوە  لەمەڕ پرۆسەى وەرگێرانەوە هەیە کە دەڵ  د
وەک دیوى ژێرەوەى مافور وایە روانی نەخ  و نیگارو  نینەکەى لە 
دەسه دەدات رر، بەهەر اڵ ڕاوبۆ وون لەمەڕ وەرگێ ان زۆرە و زۆری  
لەسەر یەک ڕا ناتەباو ناکۆک . بەاڵم رەنگە بۆ ئێمەى کورد کە ئەوەندە 

وونى بواری هونەرى وەرگێ انمان بۆ نەرەخساوە، سەبارەت بە نەب
دەزگایەکی  اپەمەنی  یان کۆمەڵەیەکی تایبەت بە وەرگێران، یان 
نیەنى کەم بوونى گۆڤارێوی تایبەت بە هونەرى وەرگێران دو اری زۆر 
لە کێشەی زمان و زاراوەی ستاندارد هاتووی ، یەکێ  لەو گرفتانە  
نەبوونى پەیڤ و زاراوەى  زانستی و یاساییە ۆمەبەستا زاراوەگەلی 

ەدەبیر  ونوە لەو ڕووەوە نەمان توانیوە کەڵ  لە کتێبگەلی غەیرە ئ
زانستى وەربگری  و بۆ زمانى خۆمان بەر ڤەى بوەی  تا  هەرهەموومان 

 .لەسەر وشەیەک یان  زاراوەیەک  کۆک بی 
ڕۆژانە ئەم دیاردەیە لە کەناڵەکانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنەکاندا بە 

وى خۆی وشەیەک، زەقی دێنە بەر او،  هەر یارۆیە بە ئارەزو
زاراوەیەک دادەتاش  و ئالتەرناتیڤێ  بۆ پەیڤە بیانییەکان 
بەکاردێن . وێ ای وەڕگێرانی دەقێ ، کە زۆررار هەسه دەکەی 
وەرگێ انێوی  ەرفییە و دوور لە مەبەسه و ناواخنی دەقە ئەسڵییەکە، 
ئەگەر  خودی نووسەری دەقە ل  وەرگێ اوەکە بە زمانى کوردی 

خوێنێتەوە، ڕەنگە نووولی لە بەرهەمەکەى خۆی بوات دەقەکەی خۆی ب
و بڵ   اشا ئەوە م  نەمنووسیوە. هەڵبەت کۆمەڵێ  فاکتەر و هۆکار 
هەن، کە ئاماژە بە سەقەتى وەرگێ ان دەکەن بۆ زمانى کوردی ۆڕەنگە 
سەبارەت بە سستى و کەمى وەرگێران لە زمانى کوردییەوە بۆ زمانى 

شورا نەب ر ،  ونوە لەم بوارەدا وەرگێ ی بێگانە ئەم دیاردەیە زۆر ئا
پستۆرمان کەم و دانسقەن یان هەر نی ، هەر ئەمەشە وای کردووە 
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کولتووری کوردی نەبێتە پردێ  بۆ ئاشنابوونى گەننی ریهان بە 
ئەدەب و هونەر و کەلەپوورەکەمان بۆ ریهانى نەبوونى کولتووری 

ەیە  نەبووە بە کوردی. زمانەکەمان ئەگەر ی تا کۆتایی ئەم سەد
زمانێوی ستاندارد، تا کەڵ  لە هەموو پەیڤ و زاراوە ریاوازەکانی 
دیالێوتەکانی کوردی وەربگیر ، هەر بۆیە  خوێنەرانی کورد بۆ 
خوێندنەوەى دەقێ  بە شێوازی دیوە وەک کرمانتی یان زازاکی، نا ار 
دەب  پەنا بباتە بەر فەرهەنگۆک،  ئەگەر  ی لەم ڕووەوە  کارێوی 

ەها نەکراوە تا سەررەم وشەگەل و زاراوەکانی زمانی کوردی لەیەک و
فەرهەنگی گەورەدا خ  بورێتەوە شرۆڤە بورێ  ۆرا نازانا ۆقاموسی 

یەکەی ئاوڕە مانی زەبیتی کە تەنها دوو بەشی بە  زمانی کوردی ر
 اپ گەیەنراو  هەژدە بەشەکەى دیوەى دوای مردنى  ی لێهات؟ یان 

رینەرى مام هەژار کەتا ئاستێوی با   هەوڵی داوە قاموسی ۆهەنبانە بۆ
کەڵ  لە سەررەم پەیڤ و زاراوەى ریاوازی لەهتە کوردییەکەى 
وەربگر ، ئەگەر وا  بێه بەاڵم سەبارەت بە دەسه نەکەوتنى  لە 
کتێبخانە و بازارەکان دیسان بایوۆتێ  بۆ ڕووناکبیران و خوێنەرانى 

یان نەگات  و کەڵوی ل  کوردی دروسه بووە کە بە سانایی دەست
وەربگرن، هەربۆیە  زۆر لە وەرگێ انی کورد وشە و زاراوەى زمانەکانى 
بیانى وەک خۆیان بەکاردێن ، کە لە هەموو کاتێودا ئەوە کارێوی با  
و رەوا نییە، بە ارەسەرکردنى هەند  لەو گرفتانە دەکر  زمانەکەمان 

ورەی  پ  بنووسر ، ببێتە زمانى داهێنانی گەورە و دەقی مەاریفی گە
بۆ ئەو مەبەستە  ئەو پێشنیارانەى مامۆستا  شوکر مستەفا زۆر 
بە اک دەزانا، کە هەر دەزگایەک بە تایبەت ئەو گۆڤار و ڕۆژنامە 
دەردەکەن بە تایبەت غەیرە ئەدەبییەکانر لەگەڵ هەر ژمارەیەکدا 
تا وەک پاشوۆ لیستێ  بە وشە و زاراوەکان و بەرامبەریان ئامادە بوەن 

خوێنەران بە سانایی فێری ئەوە ب  کە ئەم وشانە بەکار بێن  نەک 
وشەگەلی بیانى. دەکر  ئەمە لە ئایندەیەکی نزیودا پرۆژەیەکی گەورە 
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بێه بۆ ئەکادیمیای کوردی،  بۆ کۆمەڵەى وەرگێ ان ئەگەر مۆڵەتی 
کارکردنى پ  بدرێه، دەشور  وەزارەتى ڕۆشنبیر  وومەتى هەرێا 

نەخشەیەک  ەند کتێبێوی بە نرخی وەرگێ دراو  بە سااڵنە بە پێی 
 اپ بگەیەنێه پێا وایە ئەم دیاردەیە دەبێتە هاندەرێوی با  بۆ زۆر 
لەو وەرگێ ە دڵسۆزانەى کورد کە بەردەوام بەخششى خۆیان هەبێه لە 
کارى وەرگێ اندا .ۆ لێرەدا قسەیەکى براى نووسەر  ەمە کەریا اارف 

تر لە پەنتا کتێبی وەرگێردراوم هەیە هەر رم دێتەوە بیر، کە دەڵ : پ
کەسێ  ئامادە بێه بە  اپى بگەیەن  با بەناوى خۆى باوى بواتەوە، 
مخاب  وەرگێ انى گەننى دیوە لە پاداشتى ئەرک و ماندووبوونیان بە 
هەموو رۆرێوى ماددى و مەانەوى خەاڵت دەکرێ  وەرگێ ى کوردی  

شەونخوونی خۆى بهێن  و لە  ئامادەیە واز لە رەنج و بیر و هەسه و
پێناو گەیاندنى ئەو پەیامەى، کە  ەند ساڵێوە ئەرکى بۆى کێشاوە 
ئەوی  رگە لە خزمەتوردن بە کولتوورى کوردى ب وا ناکەم شتێوى 
دیوە هەبێه، م  نامەوێه ڕێنمایی خوێنەران بوەم بە مەررەکانى 
 هونەرى وەرگێ ان  ییە و  ۆنە ڕەنگە زیاتر کارى پستۆران و
زمانەوانیی کورد بێه، بەاڵم دیسان ڕووى لە گێەیی لەو هەموو 
ڕووناکبیرە کوردانە دەکەی ، کە  ەند ساڵێوە لە ۆهەندەرانرن بۆ ى 
هێندە کەمتەرخەم ، ئەوانە  ۆن دەیانەو  کولتوورى کوردى بە گەننى 
ریهان بناسین  مەگەر ئەوانە بوو بەو  ەند ساڵە فێرى ئەو زمانانە 

کارێوى وا ئەنتام بدەن لە کاتێودا لە واڵتێوى وەکو ئەوروپا نەبوونە تا 
،   لە نووسی  و هونەرى  اپوردن و بوارى رووناکبیرانى کورد ڕەخساوە

کۆمەکوردنى نووسەران، را ئەگەر لە خۆمان بترسی   ەند دیوانى 
شیعر و  یرۆک و کتێبی مێ وویی و کەلەپوورى کوردى بۆ زمانە 

 رەمە کراون.زیندووەکانى ریهان تەر
 

 :ئەنتام
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لە دواراردا  دەگەینە کۆمەڵێ  ئەنتام و دەبێه ئاماژەی پ  بوەی  
کە سەرباری ئازادبوونی بەشێ  لە کوردستان و هەبوونی  ەندان 
کەناڵی میدیایی، بەاڵم  هێشتا لە میدیاکانی هەرێمی کوردستاندا 
ی کێشەی زمانی ستاندارد   وەک دیالێوه و   وەک رێنووس  ارەسەر

بنەڕەتی بۆ نەکراوە،  لە بەشە ریاوازەکان و تەنانەت لە هەرێمی 
کوردستاندا  ەندان کەناڵی میدیایی بە شێوەزاری ریاواز هەیە 
ئەمە  خزمەت بەزمانی ستانداری کوردی ناکات و نەوەکانی  
داهاتوو  لە ڕووی پەروەردەیی و کولتووری نەتەوەیی  پەرت دەکات، 

گەرەکە ئاماژە بەم خااڵنەی خوارەوە  بۆ  ارەسەری ئەم کێشانە 
 :بوەی 

کەناڵە میدیاییەکان زێتر بایەخ بە زمانی ستانداردی کوردی بدەن بە 
تایبەت لە هەرێمی کوردستانی اێراقدا لەم قۆناغە دیالێوتی کرمانتی 
باشوور کە زمانی فەرمی  وومەتی هەرێمی کوردستانە لە سەررەم 

ه و لە پاڵ ئەوەشدا بایەخ بە کەناڵە میدیایەکانی کاری پ  بورێ
دیالێوتی کرمانتی باکوور بدرێه بۆ ئەوەی بەشەکانی دیوەی 

 کوردستانی باکوور و رۆژاوا بتوان  سودی ل  وەربگرن.
کەسانی پستۆر و شارەزا لە زمانی کوردیدا سەرپەرشتی زمانەوانی  

کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ب  بۆ ئەوەی وەک فێتەرێ  بتوان  داڕشتنەوەی 
مانەوانی بۆ تێوستە نووسراوەکان بوەن   لە ڕووی ڕێزمانەوە   لە ز

ڕووی ڕێنووسەوە و پاکتاوکردنی وشە بیانییە زەقەکان لەناو 
 .تێوستەکاندا

بەردەوام خوولی فێرکردنی زمانی کوردی بۆ نووسەران و بێ ەران و 
کارمەندانی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بورێتەوە و بەیناوبەینی  تاقی 

وە،  ونوە ئاشورایە بەردەوام بە  هەڵە گەیاندنی وشە و زاراوە بورێنە
یان داڕشتنێوی زمانەوە نەوەیەک فێرە سەرلێشێواوی زمانەوانی 

  .دەکات
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 :سەر اوەکان
د.کامیل  -بەراوردکارییەک لەنێوان زمانی کوردی و زمانی اەرەبیدا*

- اپی یەکەم / اپخانەی کۆری زانیاری کورد3033 - ەسەن بەسیر
 3985بەغدا 

-  یەکەم -د.نەریمان اەبدولاخۆشناو–زمانی ستانداردی کوردی *
 3033-نامەی دکتۆرا

نەریمان  -ڕێزمانی کوردی ۆکرمانتی ناوەڕاسه و کرمانتی سەروور*
  اپخانەی رۆژهەاڵت/هەولێر-3033-خۆشناو

 هەولێر 3033 اپی یەکەم  -د.نەریمان اەبدولا خۆشناو  -زارو زمان*
 -رۆکیتج -مێڤی  ل. دیفێیر و ساندرا بۆل -ڕاگەیاندن تیۆرەکانی*

خاەس  اپ و  -3033هەولێر  –وەرگێ انی سەنگەر  اری 
 باوکردنەوەی موکریان

فێرکاری زمانی کوردی لە  –تایبەتنامەی کۆنگرەی زانستی  -زمانەوان*
 اپ و باوکردنەوە: -کوردی 3103-هەتاوی  3383-تاران  -ئێراندا

 زایینی 3003-تاران  -نگی کوردستانئینیستۆتی فەرهە
لە 3033  یەکەم  -نووسینی پ.د.یوس  شەری  سەاید –زمانەوانی *

رکۆکردنەوەی نەریمان 5باوکراوەکانی ڕێوخراوی زمانناسی ژمارە: ۆ
 خۆشناو

بەرگی  وارەم و پێنتەم و شەشەم   ەفتەمرنووسینی :  –زمانەوانی *
 اپخانەی مینارە  -3030ەم   یەک -سەنم ناوخۆ  و نەریمان خۆشناو

 هەولێر
م. سەنم ناوخۆ  و م.نەریمان خۆشناو  -بەرگی هەشتەم –زمانەوانی *
 3033 اپخانەی رۆژهەاڵت /هەولێر  -
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 -گۆڤاری زمانناسی   –سوداد ڕەسووڵ  –هەورامی لەهتەیە یان زمان *
 .3033ی  33ژمارە 

انناسی ، گۆڤاری زم –ئەمتەد شاکەلی  -کۆنفرانسی  ێوردنی زمان*
 33ژمارە  -زمانناسی گۆڤارێوی مانگانەی تایبەتە بە بوارەکانی زمان 

 .3033ی
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 دانی ومهتاهیری ههزمانی بابه
 

 ورامی و لوڕیلێكتی ههجیاوازی دیا
 

 كرالم ناوخۆش بهسه
 
 

 كیپێشه
:  ۆن  ر بۆ ئینگێیز وایهك ریفری  ۆسهتاهیر بۆ كورد وه بابه
نرێه، بی ئینگێیزی و زمانی ئینگێیزی دادهدهوكی ئهبا ر به ۆسه
  وهر ئهنرێه. ههب و زمانی كوردی دادهدهباوكی ئه تاهیری  بهبابه
تاهیر شتێك بنووسی  بۆ دیارخستنی رۆری ر زمانی بابهسه یكرد لهوا

 هكیڵێ  یان زمانهر دهند  توێ هك ههوه ئاخۆ گۆرانییه ، كهكهدیالێكته
كتر یه ی لهڕوانگه ڵێ  خودی لوڕی لهر دهند  توێ ههه ، كهلوڕییه

ر ڕاسه ههرانی كرمانتیی ناوهڵ ئاخێوهگهله وهبوونه اڵی نه
 . دیالێكتی كوردی نییه

ی دی  ریاوازی: ئیسالم و ڕوانگه دات لهوڵ دههه یهوهم توێ ینهئه
ی و گۆرانی سوننە شرۆڤه شیعهب رودایی: لوڕی زههیارسان و مه

ك می نوێدا یهردهسه له رهو دوو فاكتهكان بكات. ئهزمانییه ریاوازییه
ر دی  بهكرواتی له -: زمانی سربیو س  زمان بردووهرهزمانی به

سیحی و ك واتی دۆكسی مهرتهریاوازی ۆبۆسنی موسڵمان و سربی ئه
ب ریاوازی زههر مهبه له س  زمان. سیحیر بۆتهكاتۆلیكی مه

 س  زمان . كاتۆلیكیر بۆته –دۆكسی رتهۆئه
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  رس  بههه ، لهنتامێك پێك هاتووه  و ئهس  به له م نووسینهئه
بی زهها  و مێمالنێی مههێی ههدی  ریاوازی ئیسالم و ئه وڵ دراوههه
  بۆ كورد وبهی مێ وویەكی هاوهن بنر  بۆ ئه به و سوننه شیعه –

دانی مهتاهیری ههو  بابهكهرده  دهنگاوهو ههدروسه بكر ، له
 .كهر پێستهشیعرییەکەی سه قهك ده، نهنگی شیعری كوردییهپێشه
 
 مكهشی یهبه

 كانی زمانی كوردیشكردنی  ریۆگرافیی دیالێكتهدابه
 

ر سه... لهك ژاپا و مینۆرسكی و ڤاسیل نیكتی كانی وهكوردناسه
نێو  . لهبووهی خۆیان ههكانی زمانی كوردی قسهشكردنی دیالێكتهدابه

بیحی و خاڵ و هبی و زهدلیسی و تۆفیق وهفخانی بهڕهكوردانی  شه
ددی  و سەرادی و میهردادی ز و د.ازهبهمال نهژار موكریانی و رههه
و ر ئهسه د...لههمدی و د. فوئاد  ەمە خورشید و د.  وسێ  محهئێزه

و  یهر دهی توێ هوهڕوو. ئهدواون و ڕای ریاوازیان خستۆته  بابەته
ی وهست  بۆ ساغكردنهردهكردنی داتاكانی بهر بكات، شرۆڤهسهی لهقسه

 .ورامییهریاوازی نێوان لوڕی و هه
كی یهشێوه به و ریاوازییهئه شكردنانهو دابهندێك لههه
 ردا له 39-38،ل 3983فخانی بدلیسی ۆڕهڕوو. شهنهخهوخۆ دههناڕاست
- وهفتاری هۆزهڕێگای هۆز و ڕه له –تی اڵیهشكردنی كۆمهی دابهباره
ی ئاخاوت  شێوه كه وهو بارهكانی كورد لهكیهرهسه نووسێه :" هۆزه،ده

وتیان لێك ڵسوكهستوور و ههو هێندێك ئاكار و داب و ده
 :وهشه وار به كرێ  به...دهریاوازه

 م: كرمانجكهیه
 م: لوڕدوه

 ڵهوڕم: كهسێهه
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 م: گۆران." واره
.  وهتهبووه م و زۆر دووبارهكه دهندی  سهدوای  ه نكردنهو پۆلێئه
 كانی زمانی كوردی لهردیالێكته 31،ل 3989وتارێكدا ۆ مال فوئاد لهكه
كات،   دهدابه ڵهكان بۆ  وار كۆمهخێزانیه ڵهر بونیاتی كۆمهسه

روو،كرمانتی خواروو، كوردیی باشووری، گۆرانی و زازا " . كرمانتی سه
ردوو دیالێكتی كرمانتی م ههر هه383، ل 3001دی ۆمهردادی ئیزه

م گۆران و زمان، هه ك گروپهیه كاتهڕاسه دهباكوور و كرمانتی ناوه
كوردی  وی و دیالێكتی لوڕی بههێهر زمانی پهسه وههڕێنێتگهزازا ده

ر دوو گروپ سهكان بهكوردییه نووسێته : "زاراوهك دهروهناونابات، هه
 شكێ : داده
باكوورر و  -گروپی كرمانتی: بادینی ۆكرمانتی ژووروت 3

وانی : دیمیێی هێه. گروپی په3باشوورر  -سۆرانیۆكرمانتی خواروو
مال فوئاد و میهرداد، گۆران و زازا كانی كهپۆلێنه ۆرانی..."لهۆزازارو گ

 زۆر له وهڕووی شوێنه له ردوو شێوهزمان دانراون. هه ك گروپهیه به
ی باره ك نزیك  . لهیه تی زمان لهڕووی خزمایه اڵم لهك دوورن، بهیه
كی پێشه نووس لهنگرههبیحی فه، زهزمانییه ك نزیكبوونهیه و لهئه

ندی ڵبهمه نووسێه |: " لهر ده55،ل 3331ی ۆكهكوردییه-كوردی قامووسه
ی زمانی ندیی زمانی كوردییدا، دوو دوورگهی باكووری و ناوههتهله
 توان ، بڵ  : لههاسانی ده كتر پیاو بهیه ڕای دووری لهرهسه ن كههه
ی مهندیدا ئهناوه له باكوور و گۆرانییه له وی  زازاییهك  ئهسا یهئه

".  د. مانهوراهه ....لهركردووهورامی ناوی دههه ئاخریان، زیاتر به
ندی یوهی  پهڕێگه كان لهی بنزارهوهله خورشید، بێتگه مهفوئاد  ه
 كان و شوێنهزمانییه ر گروپهسه وهباتهده وهریۆگرافییه زمان به

ری زمانی  10ۆ ڕهنپه ڕوو. دكتۆر فوئاد لهخاته كان دهرافییهریۆگ
كانیدا لێكتهشكردنی ریۆگرافیایی دایهكوردی و دابه
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ر  وار فخان بدلیسی بۆ سهرهك شهكانی كوردی وهردیالێكته3985|ۆ
 كات :  دهزمان دابه گروپه

مدینانیی، كاریی،بۆتانیی، شهزیدیی، هه: بایهت كرمانتیی باكوور3
 هدینانیی، دیالێكتی ڕۆژاوا.به
اڵنی،سێێمانی، ردهڕاسه : موكری، سۆرانی، ئهت كرمانتیی ناوه3
 رمیانیی .گه
سێنی، كۆهگڵۆ، امهختیاری، من، بهسهت كرمانتیی باشوور: لوڕی ڕه3
 .لهوڕك، كهله
 ننی، زازا ." ورامانی، بارهن، ههسهت گۆران : گۆرانی ڕه1

گۆران  ر لهورهلوڕ ۆلوڕی بچووك و لوڕی گه شكردنانهموو دابههه وله
ی وهری كتێبی ۆكوردستان و بزووتنه33ۆ ڕهنپه اڵم له، بهوهتهریا كراوه

 دانی بهمهبابا تاهیری هه ، كهكراوهوهبه یی كوردرئاماژهوهتهنه
 . وهزاری گۆران شیعری هۆنیتهشێوه
 

 لفب ر بونیاتی ئهسه كان لهدیالێكته پۆلێنكردنی
ما و ر بنهسه كانی پێشوو لهشكردنی دیالێكتهكانی  دابهپۆلێنه

ر بونیاتی  سه سه لهر دهی بهم پۆلێنهنگستی ریۆگرافی  كراون. ئهشه
ری لفب  كاریگهرۆری ئه كه ڕی ئاوایهر باوه. توێ هلفب  كراوهرۆری ئه

لفبای ك ئهتا یهره. سهیهشبوونی كوردستان ههتی دابهر  اڵهسه له
كانی موو ژمارهی ههوهی ئهڵگهبه بوو، بهكوردستان هه كی لهرهسه

موو هه ی كوردستان، وهوهرهی دهم ڕۆژنامهكهی كوردستان، یهڕۆژنامه
 ندا، بهناو كوردستا ی كوردی لهم ڕۆژنامهكهوت ، یهكانی پێشكهژماره
باكوور و باشوور باو  له و دوو باوكراوەیەلفبێی كوردی نووسراون. ئهئه

 .وهتهكراونه
 كات :  دهوها دابهكانی زمانی كوردی ئهر دیالێكتهتوێ ه
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شێك كانی ڕۆژئاوا + به: كرمانتیی باكوور + دیالێكتهلفبێی نتینیت ئه3
 كانی باشووری كوردستان.یۆنهفزلهكانی بەهدینان و تهكورده له
بی و فارسیر رهسریانی و اه رگیراو لهلفبێی كوردی: ۆوهت ئه3

 ڕاسه، كرمانتیی باشوور .كرمانتیی ناوه
 تی پێشوو.كێتی سۆڤیهكانی یه: كوردهت كرمانتیی سالڤی3

 گروپه ر بهردوو زاری لوڕی و زاری گۆران سهدا ههشكردنهم دابهله
لفبێی كوردی ئه ردووك بهواتای هه م ، بهی دووهختهزمانی نو

 نووسرێ .ده
 
 مشی دووهبه
 لێكتی گۆراندایا

، وهر بنیاتی هۆزهسه ر له39ۆل وهفخانهڕهشه ك بینیمان لهروههه
یان و ڕایهكان ئهكورده رهی توێ ه. زۆربهلێكتێكی كوردییهدایا گۆران به
گۆران  ر دوو رۆری ریاواز لهیشتنی توێ هتێگه . بهوهكردۆته دووباره

 :یههه
 نسهت گۆرانی ڕه3
 وارهت گۆرانی غه3

 له و دوو گۆرانه. ئهردوو رۆری گۆرانهبوونی ههورامان زێدی هههه
 ریه و ڕوخسار و زمان و واتا ریاوازن.لتور و دابونهكه

 
 نسهی ڕه -م، گۆرانكهیه

اڵتی ڕۆژهه وێتهكهشی ده، س  بهكانهی گۆرانهننكهورامان هه
ن باشووری كوردستان . محمدی مه وێتهكهی تری دهكهشهكوردستان، به

وها ویرئهولهمی مهرههكتێبی ۆژیان و به رله31، ل 3003ریا ۆكه
 ر سنووری اێراا و ئێرانهكی سهیهكات :" ناو هورامان دهسفی ههوه
شێكی زۆر و به وهكوردستانی ئێرانه وێتهكهزۆری ئه رهشی ههبه
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 -ورامیدیالێكتی هه ی بهكهڵكه.خه میشی كوردستانی اێراقهكه
." وتووهڵكهی زۆری تیا ههستهررهدوێ  و شاایری بهگۆرانی ئه

ای نووسێه : " زان، دهگۆرانه و رۆرهكردنی ئهڕاڤه ز لهبهمال نهد.ره
 نرخی له ورامی زۆر باسی بهمی  ههد ئهمهناسراوی كورد مامۆستا محه

بۆ  وهدا شۆربۆتهم نووسینانهله -نووسیوه كانری ۆگۆرانه هر بنهسه
  مهئه -هاتووه وهرهgewirی ۆوشه له ی گۆران كهی ووشهوهڕوونكردنه

 ئاماده كه وتراوه انهسو كهڵدانی ئیسالم بهرههمی سهردهسه له
ر ئایینی خۆیان سه بوون لهموسڵمان.... ئاماده  بوون بب  بهنه

رێی ن نیشتهسهی ڕه-." گۆران99-98،ل 3005-ن بده و رزیه وهبمێننه
ڵێك موسڵمان بوون و ر دوو ئایی  بوون، كۆمهسه سێی كوردستان لهئه
 وی و گۆران...لهولهك مهوه وتووههڵكها شاایری ناوداریان تیا ههنده ه
می كهرگی یهبه ر له3999س ۆر مارتی  ڤان برونهوهو ۆگۆرانهی ئهباره

 ڕهنپه نووسێه. لهیان دهربارهند  زانیاری دهت ههوڵهئاغا و شێخ و ده
ن و گۆرانی سهكانی گۆرانی ڕه: " وشه هاتووه ر اوهمان سهری هه 353ۆ

 ها لهروه" هه353ن...لكهڵی روداواز دهدوو كۆمه له گوزاره واره،غه
و ڕوخسار و رۆری  شێوه نووسێه :"بهزاری ڕیچ ده ردا له319ۆ ڕهنپه

ن سهی گۆرانی ڕه." شێوه وهكرێنهن " رودا دهسه"گۆرانی ڕه زاریاندا له
ها لە روه. ههكانهئێرانییه لقی خوارووی ڕۆژئاوای زمانه ر بهسه

تی ر خۆی وتویه319، ل 3003مینۆرسكی  ۆ كه مینۆرسكی و كورد هاتووه
 ڵ  :، دهسۆسی   اپی كردووه :" تێكستێكی زاخۆیی كه

 موسڵمان رووم و نه نه
 گۆران سیحی و نهمه نه
 

رستی و ئاگرپه به ب  گومان ئاماژهی دوایی ۆگۆرانربهم وشهئه
 كات."بران دهگه ی گۆران لهتی وشهی تایبهرگیرانوه

 وارهی غه -م، گۆراندووه
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ی كان هێندهوهتهڕاستدا نهكانی ناوه اخه  اخی كۆن و له له
پێناو تێركردنی سك و  بوو لهری ئابووری ههئینتمایان بۆ فاكته

نیان ئینتمایان بۆ زێدی باوك و باپیرا كانیان هێندهڵهها ئاژهروههه
ك ڵ یهگهله–تی اڵیهری كۆمهری ئابووری، فاكتهفاكته له بوو. رگهنه
–ری ئایینی گونتانی دوو برا، باوك و كوڕ، دوو پسمام..، فاكتهنه
 ری لهمیسر و ئوردن و لبنان...، كاریگه له موو كوردهو ههبوونی ئههه
 ی پێشوو ئاماژهر اوهسه . مارتی  ڤان لهبووهكان ههوهتهر كۆ ی نهسه
، ئیدی دواوهم بهههی  واردهدهسه " له كات، كهده وهبه

باشووری  له -وهگۆرانه –نێوی  لێك بهكان باسی گهریۆگرافیاناسه
دا مارتی  ڕهمان كتێب و نپههه " له353ل-ن .كهده ورۆكهكوردستانی ئه

كان، وا دێری  نووسراوه ر اوه  سهنووسێه:"   زانستی زمان و ڤان ده
دا دانیشتووی بنچینه له كه لێك بووهن گۆرانی زمانی گهخهردهده
ڵ گهندی دهیوهو په زوێ  بووهریای قهرێكی خوار دهڤهده
."مارتی  وان بووهشێكی داكشاوتری ئهیاخود به بووهكاندا ههمییهیێهده

لقی  ر بهسه و گۆرانهنووسێه:"ئهڕوا و دهده هتو بابهر ئهسه ڤان له
سووڵ ."سوداد ڕه 319ل-كانهئێرانییه رووی ڕۆژئاوای زمانهسه
 اڵتناس و كوردناسێك دێنێه، كهند  رۆژههر ڕای  ه33-8،ل3033ۆ

ی كهشتهپا  گه. لهبوونهكورد نه تدا گوایهڕهبنه له وارهگۆرانی غه
ر سۆن و ڤالدمیر مینۆرسكی و ك مێتهدناسێكی ناسراو وهند كورڕیچ،  ه

ر سنووری ایراا و ئیران ر كوردی سهسه نزی و ڤاسیل نیكیتی  لهكهمه
خانا ...." اادل  ری كتێبی"اادیێهك نووسهروه.ههیهنووسینیان هه

 شتی سۆن ۆبهكات بۆ گهرخان دهر ته39تا هه 59ۆ ڕهنپه ر3030صدیق ۆ
خانمی  و دیداری اادیێه بتهڵهی غونم  وسێ  شیرازیر بۆ ههناو

 دیدارێكدا كه گ لهشفبوونی بۆ تاهیر بهگ و كهدایكی تاهیر به
رینی سهێنانی ڕاپهرهها دوای ههروهك فارسی شیراز " هه، نهئینگێیزه

 و شارههای سێێمانی و له اكمی ڕه  موود، سۆن بۆتهمی شێخ مهكهیه
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ك كوردناسێك . سۆن وهركردووهسێێمانی ده ی كوردی لهم ڕۆژنامهكهیه
 كورد نیی . به  هبنه ، لهوارهگۆران، گۆرانی غه ، كهڕی وابووهباوه
ها روهر هه 3033ۆسوداد –لوڕی  نه كوردییه ن نهكهده ك قسهیههتهله
ی    پاشماوهپێده نهو گۆراناكردنی ئهر سۆن زمانی قسهزهنه له

ری مینۆرسكی  319ۆ ڕهنپه ر له3003ر سوڵتانی ۆنوهفارسی كۆن ب . ئه
ڵ ، تی :" ئۆسكارمان دهمینۆرسكی وتویه گوێزێتەوە، كهو كورد ده

ها مینۆرسكی روه" ههیهتهیڤی گۆران نی كوردی موكریان  هپه
رزێر یا ت واتای وهڕوواڵه ن لهیڤی گۆرا:" پهنووسێهب  و دهوام دهردهبه
ك  . "مینۆرسكیی  یهیهكی ههتی نا خێێهڕهبنه خش  كهبهسێك دهكه
كات. ده وارهكوردیبوونی گۆرانی غه گومان له كه و كوردناسانهله
لێكه ر دیاسه بێه لهدیدی ریاوازی خۆی هه كه ناسراوه وهنزی بهكهمه

نزی كه" مه كه ڕی وایهباوه ر33كوردی. سوداد ۆل كانیو ب  دیالێكته
 له یههتهو لهئه    كهسڵی زاری گۆران وای بۆ دهی ئهربارهده
 به وهزۆر رووه و له دووره وهی زمانی كوردییهكانی یكههتهله
  ێه ."ڕاستی ئێرانی دهكی كۆنی ناوهیههتهله

و  وهوانی كوردیدا توایتهڵگای زمانهنێو كۆمه له وارهگۆرانی غه
شی ورامانی بههه له ،  ونكهرگرتووهڕاستی وهمۆركێكی كوردی ناوه

 .ڕاسه بووهكوردی ناوه باشووری كوردستان  زمانی خوێندن به
 ك ریاوازن:یه له وهی خوارهم خااڵنهردوو گۆران لهكورتی هه به
هاواڵتی  ،  ونكهبوونهس نهپانی كهسهرزێر و ن وهسهت گۆرانی ڕه3

 ، بوونهوارەیەر ی گۆرانی غههه رێی واڵتی خۆیان بوونهنیشته
 ورامان هاتوون.بۆ هه وهزوێنهخواروی قه له كان،  ونكهرزێری كوردهوه
ر ی ق ، هههێی ههن موسڵمان و ئهسه، گۆرانی ڕهوهڕووی ئایینه ت له3

 نیا موسڵمان .ن تههوارگۆرانی غه
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و  لێكتێكی كوردییهن دایاسهت زمانی ئاخاوتنی گۆرانی ڕه3
ر ی زمانی ئاخاوتنی گۆرانی ری زمانی ئاڤێستان، ههپێدهدرێ ه
 .زمانی كۆنی فارسی نزیكه له یهوارهغه
 

 بیزههدیالێكتی مهلوڕ 
گۆڕانكاری  وههۆی دووری ریۆگرافیه ن بهسهكی كوردی ڕهیهوشهلوڕ 

و ، ئهكی لێ  بووهیهتدا خۆی ناو هڕهبنه رنا لهگه، ئهر هاتووهسه به
ی ری كتێبی گزیده:" دانه له 35، ل 3033ك د.ئیبراهیا    وهیهوشه

 كه یهو شاخهزمانی كوردی ئه ی لوڕ بهوشه كه یگوێزێتەوەفارسی ده
 ."دارستان دایتۆشیوه

لێكتێكی ، لوڕ دایام پۆلێنی كوردی هاتووهكهیه ك لهروههه
ر ڤهبوونی دوو دهی ههكوردستان دیارده . لهخۆی زمانی كوردییهربهسه
یان بچووك،  ورهنیا زیادكردنی پاشگری گهمان ناو، تههه به

تییه. اڵیه  زیاتر كۆمهیهو دیاردهی ئهر اوه. سهكی نامۆ نییهیهدیارده
دوو  نووسێه، كهر اپی كوردی ده83و  35ۆ   ڕهنپه ر له3003انی ۆورگه

ی پۆلێنكردنی لوڕ بۆ رباره."ده ورهلوڕی بچووك و لوڕی گه یهلوڕ هه
مان پێكرد ئاماژه وهرهی سهیهو دیاردهو لوڕی بچووك له ورهلوڕی گه

اپی كوردی ری  33ۆ ڕهنپه له ر3983فخان ۆڕه. شهر نییهدهبه
و  وره: لوڕی گهوهشهدوو به كر  بهندی لوڕستان دهڵبهنووسێه :"مهده

وروبەری ده ژیاون و له وهبوون و پێكهلوڕی بچووك، گۆیا دوو برا هه
ورانی ر گهوای خاكی لوڕستان بوون." ههرمان هر فه933=300ساڵیۆ

ر ریۆگرافیای 33ول3003م ۆكهڕاوێزی یهپه زێدی لوڕی كوردی له
ی باشووری ئاستانه وتۆتهكات :" لوڕستان كهلوڕستان دیاری ده

زێدی  به یهو ناو هستیر ئێران، ئهۆكوردستانی بنده كرماشان له
 در ."م دهڵهقه كانی لوڕی كورد، لهنی هۆزهسهڕه
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 لهتاهیر كانی بابهیتهدوو به له بوونی شیعری لوڕی  بێتگهنهئاماده
، گرتووهی نهر اوهكانی سهیڤهدژواری په ر لهبیاتی كوردیدا ههدهئه
تر ورهی گهوهوتنهك دوور كهیه لێنی لهبی  كهزههڵكو ریاوازیی مهبه

كوردی، زیاتر  -بی شیعیزههڵگرانی مه  زیاتر ههوه. لهكردووه
 ی كردووهوا رهو فاكته. ئهوهتهنه له ب زێترهزههئینتمایان بۆ مه

بی بوون زهه وكمی هاومه ڵی داخراوی لوڕی داخراو تر بێه، بهكۆمه
 كورد. ك بهبین ، نهفارس ده ند  فارس باباتاهیر بهڵ فارس، ههگهله
 

 بیزههلێكتی مهب  دیا
 وه، ئهیهكان ههبهزههمه شیعه یێیهلوڕی بچووكدا زاری فه شێوه له
لیكی اێراا، ب  تی مهوڵهزراندنی دهدوای دامه ، لهی كردووهوا

وی  ب  لێكتی لوڕی دروسه بببێه، ئهدایا لێكتێكی سیاسی لهدایا
ب زههمه سوننه -اڵتدارسهكانی اێراقی دهبهره. اهیێیهلێكتی فهدایا

فارس،  كن وهیێی كوردی شیعهكوردی فه كه ڕیان وایەباوه 3933-3003
ی اێراقی بوونی ل  زنامهگهڕی اێراا و ئێراندا ڕهشه سەدام له بۆیه

 وكمی  ن. بهندەلی ههقی  و مهغدا و خانهبه یێی لهوه. فهستاندنه
ڵ فارس گهڵگای فارسی ژیاون و لهكۆمه یێی لهدا، فهیهو ماوهی لهوهئه

یان –یی قیدهتیمای اهئین بۆیه -نردووك شیعههه -ب زهههاومه
وان ولێر، ئهغدا و ههمێمالنێی به یی. لهوهتهئینتیمای نه له هێزترهبه

اڵتی سهده نگیری لهرب ینی نیهخۆپیشاندان بۆ ده كورد بوون، كه تاكه
 ن .ربكهوهتهاڵتی كوردی ۆهاونهسهده ن، پشه لهریربكهگهمالیكیۆشیعه

 
 
 مشی سێیهبه
 ك زمانبوونی یهنهبۆ دیالێكه  یشت  هۆكار نییهگهكترنهیههل

 مكهسێكشنی یه
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یشتنی گهكترنهیه ر له3005ی ئیڤار كهكتێبه رگیراو له"كێۆس ۆوه
رج بۆ شوناسی مه كاتهشدا دهئاخاوتنێكی هاوبه ر لهئاخێوه دوو شێوه

دوو  وا بهیشت ، ئهگهكتر نهیه ر لهر دوو ئاخێوهگهواتای ئه ا، بهده
نێوان  یشت  لهك گهیه ر لهگهاڵم ئهن، بهكهدهزمانی ریاواز قسه

دوو  به و دوو ئاخێوەرەوا ئهبوو، ئهیی ههگی رێ هردوو ن ئامادههه
ری بیانی و زۆر توێ ه تهو  اڵهئاخڤ ." ئهك زمان دهلێكتی یهدایا

دان مهتاهیری ههكانی بابهقهبێ ن زمانی ده كه، كوردی نا ار كردووه
ری ئینگێیزی ژێده پاڵتشه به 3033سول زان  . سوداد ڕهكوردی نه به
یشتنی دوو ئاخێوەری گهكترنهیه ری لهفاكته كات، كهئیستات ده وهئه

 3005ها ئیڤۆر روهری دوو زمان دابنرێ ، ههئاخێوه به رج نییهزمان مه
ر  ی سهن، كهك ناگهیه ڵێه ئاخێوەری باكوور و باشووری سامی لهده
ر 339، ل 3005ر خۆدزكۆ ۆلێكساندهئه وهیهو بارهك زمانیش . لهیه به

 له كات كهدانی دهمهتاهیر ههزمانی بابه یی له اپی كوردی گێه
ی ڕهنپه ك لهروهكانی زمانی كوردی دوور بێه، ههلێكتهزمانی دایا

ری ربهسه كی لهیهڵب اردهتاهیر ههنووسێه: "بابهده وهرهسه
 واری  و  13 بریتی  له كه ر  هێشتووهدوای خۆی به كانی لهمهرههبه
قی ی كوردی ب ." دهوهكانی زێتر فارسی  لهی وشهلێك .....پێكهاتهزهغه
بدوڵای راتی اه، نهوههێنێتهده نموونه خۆدزكۆ به می كهكهیه
نووسێه :" ده ڕهمان نپهڕاوێزی ههپه ی خۆدزكۆ لهكهرگێری كتێبهوه
 نسی لهی فرهررومهی تهو نموونهوتارێكی ئه مان  واری  هوارت لههه

، ل 3033می  ۆوشێروان ئهنێو كوردانیشدا نه ." لهكردووه 3885ساڵی 
نووسێه :" گوڵچنی " ده م ڕێگاوهده می "بهكهكتێبی یه رله338
كوردی  كاری هێناون زۆری لهكانی دا بهڕوباایه تاهیر لهكانی بابهوشه

 ن كهوانهئه وهكوردییه    یا نزیك  لهكوردی ئه یشی لهوانهنا  . ئه
كانی ر اوهگۆڕینی سه مانهله ڵ زمانی فارسی. رگهگهش  لههاوبه
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كانی كوردی هتهله ڵ ڕێزمانی هیچ كام لهگهار، لهبۆ كرد وشه
 ناگونتێ ."

ت ما ڕهر دوو بنهسه فا لهوشێروان مستهكانی خۆدزكۆ و نهڕایه
 : وهكرێتهده
 ت گۆڕانی زمان3

تاهیر بابه ، كهكراوهوهر ئهسه خه لهكاندا رهر اوهی سهزۆربه له
قێكی ر دهگه. ئهیەمی میالدی ژیاوهده  یدهتا كۆتایی سهدانی ههمههه

ی ، راورد بكهك بهی بیسه و یهدهسه به ی دەیەمدهكوردی سه
ی . كهدی دهكان بهو مانای وشه بواری پێكهاته كی زۆر لهریاوازییه

شیعرێكی  ری بهقێكی  ۆسهده بێه كهزیاتر خوویا ده و ریاوازییهئه
نها :" تهنووسێهده ر331،اڵ 3993ی . ئیچس  ۆبكهراورد رخ بههاو ه
كستیر، م شهر یان ویێیهكانی  ۆسهبییهدهئه كاره  اوێك ب ینه تیێه
دا گۆڕانی كورته و ماوهزمانی ئینگێیزی له ی كهكهده وهرك بهوسا دهئه
و دیدی ئه ر بهایدخانی كوردستانی ههرهاتووه." د. سهسهبه

ی شازده له ، گوایهوهی باو كردهكهر پێستهشیعری سه  وهرانهتوێ ه
 وهنووسینێك ساغمان كرده  ی له، كهر نووسراوه338= 333+33كۆ ی ۆ

ری گۆڕانی ، فاكتهوهو ڕوانگه. لهنووسراوه 30یان  39ی دهسه له كه
مێك رده  سه له -قێكبۆ  دیاركردنی شوناسی ده زمان زۆر گرینگه

 .نووسراوه
 
 ت كۆنتێكستی شوێ 3

دایك  دانی ل  لهمهی ههكهشیعرییه تێكسته ی كهو كۆنتێكستهئه
ی وانییهڵگا زمانهو كۆمه. ئهبووهكاندا كوردی نهموو قۆناغههه له بووه
 كی كوردی،  ونكهستۆرایهدایه دوای ساڵدا بۆته دانی ساڵ لهمههه
ادی شیعری  سه راورد بهی شیعری باباتاهیر بهوهكردنهودای باومه

دوای كۆ ی دوایی  ن لهگمهی شاایرێكی دهوهی ئهڵگهبه شیرازی به
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لتوری ی كهشیهو هاوبهوت . ئهركهلوڕستان ده دان لهمهتاهیری ههبابه
ی هاوژیان به سه بووهیوهڵ فارسی پهگهورامی لهكوردیی لوڕی و هه

ڵێه وانی دهی زمانهلیقهسه د لهمهڵ فارس. د.  وسێ  مو هگهكورد له
زمانی  به بوایهكورد ئاشنا نه  وهڕێگای موسڵمان بوونه ر لهگهئه
ی زمانی بوتقه كرا زمانی كوردی لهده وهی ئهوا  شیمانهبی، ئهرهاه

 . وهبتوایه نێو زمانی كوردی یان فارسی له وهفارسی بتوایه
كانی ر فۆرم و واتای وشهسه ن لهڵگهبه رهو دوو فاكتهئه بۆیه
كانی زمانی كانی دیالێكتهنوێیه فۆرم و واتای وشه له تاهیر، كهبابه

 كوردی دوورن.
كات: دوور و نزیكی ی شوێ   دهماوه خه لهره تێكی تر كه اڵه

. ئێستا  وهنهكهكتبوون كاڵ دهریۆگرافیی، پێوەری زمانبوون و دیالێ
دوالیتی زمانبوون و  كات، كهده وه، گریمانی ئهیهری بیانی ههنووسه

و ئه كه ڕمان وایهباوه پۆلێنێكی سیاسی بزانێه، ئێمه دیالێكتبوون به
 پۆلی بهڕێگای شه ، لهئاینده ربچێه، لهشێه ڕاسه دهده گریمانه

 سیاسیه و دوو بوونهلتوری سنووری نێوان ئهی كهمهولهژمونی اههه
 .وه، كاڵ ببێتهیهوانهله

 
 قی كوردیم دهكهك یهتاهیر وهقی بابهده

 تای شیعری كالسیكی دواون، بهرهر سهسه ی لهو كتێبانهی ئهزۆربه
پێ   زمانی كوردی، له قی شیعری بهبوونی دهر نهبه له –نا اری 

تای شیعری رهسه به سۆفیه و زاتهشیعری ئه –دانی مهاهیری ههتبابه
دا  اپ مهردهم سهی گرینگ لهر اوهكالسیكی كوردی دابنێ .  وار سه

ر هۆی خۆی بهر وار لهی نو  باش . ههوهر وار بۆ نهكراون، هه
 ریاوازن :

ری بۆ  333تا  381ۆ ڕهبی كوردی،نپهدهدار، مێ ووی ئهزنهت د.مارف خه3
 .رخانكردووهتاهیر تهبابه
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یی كهی كوردی، نووسینی صدیق بۆرهمی مێ ووی وێ هكهرگی یهت به3
و ی ئهوه وكمی ئه تاهیر، بهبۆ بابه رخان كردووهرته93تا  83ۆ ڕهنپه

 : و كردووهی هدوو ڕێگای په
لێكتی گۆران شیعریان دایا ی بهوانه،ئهواوی كورد كردووهته أت باسی له
 ،نووسیوه

پێنتی كۆ ی باسی  كی كۆ ی، دووی كۆ ی....لهم: یهردهپێی سه ت به ب
 .تاهیری كردووهبابه
فا، وشێروان مسته...، نووسینی نهم ڕێگاوهدهمی، بهكهرگی یهت به3

ر به ، لهرخان كردووهته یهلهسهو مهبۆ ئه 180تا 339ۆ رهنپه
 كات .ری دهمی بێوهكهیه تاهیر لهكی ئایدیۆلۆژی، بابهیهلهسهمه
 ر13 ات31ۆ ڕهبی كۆنی كوردی، نپهدهد شوان، ئه مهت د. ئیبراهیا ئه1
كانی یتهدار دوو بهزنهك د.مارف خهتاهیر وهكات بۆ بابهرخان دهته

 نرێ  .تای شیعری كوردی دادهرهسه تاهیر بهبابه
قی ده وهم ڕوانگهكادیمی نووسراون. لهمی ئهڵهقه م و كۆتایی بهكهیه

 .تای شیعری كوردی دانراوهرهسه تاهیر بهبابه
 
 

 مسێكشنی دووه
 یكهمهردهتاهیر و سهزمانی بابه

دلولی بی دوو مهقهردوو نازناوی یان لههه دانی لهمهتاهیری ههبابه
، دان هاتووهمههه دانی لهمهم، ههكهب : یهی خۆیا دهیی و دینوهتهنه
پێ   519-100تی میدی وڵهختی دهكباتان پایتهدان یاخود ئهمههه

و ، لهیهشیعری كوردی بوونی هه قهزۆر ده لتوری میدی لهزایی  بوو. كه
 داوهتاهیری هان نهدان، بابهمهڵكی بوونی شاری ههر خههه وهپێودانگه

دیرۆكی  له و شارهڵكو گرینگی ئهكاربێنێه، بهدانی بهمهبی ههقهله
د مهكاربێنێه. محهبه بهقهو لهئه تاهیری هان داوهكۆنی كورد بابه



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

069 

كاندا" ڕیدهشتی گهگه ر ی " لوڕستان له13ۆڕهنپه  سێ  ئاریا له
 مزوریر، م  ی ابدالرهكهی نامیێكه33ل رگیراو لهۆوه

گ خۆی ناساند بوو، ناوی داود به به نووسێه: " نیارد، كهده
تی رۆكایهسه كاندا بهختیارییههاندانی به بوو لهستێكی بااڵی ههده

و ئیران " ئه ندی لهتی ناوهختیاری دژی  كومهقی بهد تهمهمحه
ندی تی ناوهمهكان و  كونێوان لوڕه له ی نۆزدهدهسه ی لهئاشووبانه

 بی اوریان لهقهم،  لهلمێن . دووهسهده وهرهی سهو گریمانهبوو، ئههه
ری   33ۆ ڕهنپه شێخ ڕۆ انی له، بابهرگیراوهبی وهرهۆاریر ی اه

راڵ ڵێه اوریان واتای ڕووت و ڕهمێ ووی ناودارانی كورددا ده
مان ری هه 33ۆ ڕهنپه ڕۆ انی لهشێخ ی بابهوهها ئهروهنێه. ههیهگهده

ری باشووری كوردستان ی توێ هوهله یهوفیری ههنووسێه تهكتێب ده
ی ڕهنپهدانی، له مهتاهیری ههمی بابهردهی سهربارهینووس  دهده
می كۆ ی و رخی پێنتهشاایرانی  ه تاهیر له:" بابه وا هاتووه وهرهسه

و  لتووقییهشایانی سه م، پاتشای زنتیرهكهگی یههاو اخی توغرول به
."  وتنێكیان بووهدان  اوپێكهمههه ك.م . له 111وری ساڵی ده و دووهئه
تی ،  كومهگی كردووهتاهیر دیداری توغرول بهی بابهمهردهو سهئه
ی لتوقوی سهم هڵهنێو قه دانی  لهمهو هه ئێران بووه لتوقی لهسه

 كا و لهده و ڕایهپشتگیری ئه 3، ل 3315باس مستەوفی ، اهدابووه
تاهیری اوریانی نووسی:" بابهی دهكهفارسییه ی كتێبهم ڕستهكهیه
رخی و هاو ه ڕاستی پێنتی كۆ ییهشاایرانی ناوه دانی لهمههه

 وههرباس ل 335، ل 3008ن راف ۆسه".  د.  ه لتوقیهگی سهتورغول به
 له سوڵتانی ئێران ." وه بۆته 3013ساڵی  گ لهتوغرول به كات كهده

شێخ ڕۆ انی ر . بابه331ی پێشوو، ل ر اوهۆسه مردووه 3033ساڵی 
–ی شیعری " امسیه كردیا و اصبحه اربیا وهله ر بێتگه33، ل 3033ۆ

ب رهاه كرامه ی ڕۆژی دواتركهاڵم ستێدهكورد بووم، به وهم كردهئێواره
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ی ڵگهدوو به وهرهی سهڕهو نپه، لهتاهیر هێناوه." بۆ كوردێتی بابه
 : تاهیر كورد بووهبابه هێز دێنێه، كهبی بهدهئه

 تاهیرشیعری بابه م، شێوهكهیه
 وهیتی، ناسكی و دڵبزوێنی شیعری بابای زۆرتر كردۆتهكێشی دوو به

روز ر كێشی اهسه   شاایری ناوداری فارس لهندتا ههب و ههره.اه
 ، لهرانی كورد و لوڕ دایان ناوهی بێ هوهاڵم ئه،" بهشیعریان داناوه

 ."نزیكتره وهدڵه بارتر و به
 

 كانی باباتاهیریتییهم،كێشی دوو بهدووه
درێ ایی  ڕاسهر و لوڕ بهكرمانتیی ناوه نێو شاایرانی كوردۆشێوه له
كانی یتهاڵم كێشی دوو به، بهوهتهبی كراوهرهروزی اهاه و  او لهمێ و

 ك له."  وهر اوهمووان بههه كانی باباتاهیر " پتر لهیان  وارینه
 13تاهیر ڵێه بابهرده         339، ل 3005وتمان، خۆدزكۆۆ وهپێشه

ر 33ۆ ڕهنپه هشێخ ڕۆ انی لاڵم بابه، بهلێكی نووسیوهزه واری  و غه
كانی، یتییهدیوانی دوو به ، بێتگهورهگه م اارفهنووسێه:" لهده

ناوی كێمات  به وهتهبی ماوهرهزمانی اه ا بهستهی نهڵێك قسهكۆمه
نابی پرۆفیسۆر  ی ره."، كهبابه 33قصار....كێمات قصار بۆ خۆی 

ش . به 53كان وتهگ ڕی وایهرباوه 3، ل 3003ئیبراهیا شوانی ۆ
كانی كورته گوته ی بهو كێمات قصارهپ ۆفیسۆر د.ئیبراهیا ئه

ك وه و گۆتانه. ئهرگێ اوهبی وهرهفارسی و اه دانی لهمهتاهیری ههبابه
 تدا بهڕهبنه له ن كهگوته 133ڵێه :" ر ده311-3،ل3003د.ئیبراهیا ۆ
رخی ی  قوزاتی هاو هن اهنیه هاڵم لبی داڕێ ڕاون، بهرهزمانی اه

كێك تاهیر یه" بابه 3دیدی د.ئیبراهیا، ل  ی فارسی كراون ."لهررومهته
م ئه كه س بووهم كهكهمی خۆی و یهردهكانی سهسۆفییه ڵهكه له بووه

 و له دا نووسیوهزووه مهردهو سهی لهیهسۆفیانه نگهرههفه نیمچه
 ."رگرتووهتی وهی بیری ئیسالمهر اوهسه
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 دانی مهتاهیری ههدایكبوونی بابهله

 بۆ ساڵی له وههێنێتهر زۆر ڕا ده83-83یی ۆ؟،لكهصدیق بۆره
 تاهیر لهبابه ن، كهوهر ئهسه كان لهی ڕایهتاهیر، زۆربهدایكبوونی بابه

ر 83یی ۆلكهبۆره .صدیق می كۆ ی ژیاوهم و پێنتهی  وارهدهنێوان سه
تا می كۆ ی و ههی  وارهدهكۆتایی سه دانی لهمههه كه ڕی وایهباوه
، ڕای موو ڕا و بۆ وونهو ههنێو ئه . لهم ژیاوهی پێنتهدهی سهنیوه

رو 83یی ۆل كه. صدیق بۆرهسندهبیا پ  پهوكههدی خانی كهمیرزا مه
 به وههێننهی میرزا خانی دهایهو ڕر ئه39،ل 3033ئیبراهیا شوان ۆ

 ، كهی گرتووهر اوهسه وهی میرزا خانی لهو ڕایهی ریاواز. ئهوهلێكدانه
و ر ئهسهرانی كورد لهی نووسهها زۆربهروهن ههرب ی ژمارهپیه ده
نم ناوخۆ  اڵم سه، بهری گرتووهب و فارس وهرهاه كورد له ن كهڕایه
یان  -زمانی سریانی  كانی  لهبهرهاه كه دایه و ب وایهرله13، ل3033ۆ
هدی . میرزا مهبووههه یهو دیاردهسریانی ئه له ،  ونكهرگرتووهوه

و ئیبراهیا  83یی لكهبۆره رگیراو لهوتارێكدا ۆوه بی لهوكهخانی كه
م دوو ێی ئهپ ر بهتایهدایكبوونی بابه ڵ  مێ ووی لهرده39شوان ل 

 : كۆ ی مردووه 103 و له دایكبووه له 333 ی خۆی لهیتییهبه
 

 ستوم و درف ئامهر ڤهده  روم كهمۆ ئان به
 ستوم و درف ئامهر  هك دهمۆ ئان نوقته

 ر ئایۆدی بهل  قهلفی ئهر ئههه به
 ستوم " و دل  ئامهر ئهدوم ك دهاف قهئه

 ر پیتهدوێه و ههكان دههێزی پیته وها لهرئه13،ل 3033ناوخۆ  ۆ
یی كی ژمارهر پیتێك توانایهزمانی سریانیدا هه ، لهیهكی ههیهژماره
تا  3م ۆكه، نۆ پیتی یهكاری پێكراوه مهردهو سهكو كۆدیكی ئهوه پێدراوه

تی هتد، نۆ پی 1، د=3، ج =3، ب =3: ا =كانی بۆ داندراوهی یهرخانه 9
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 10، ف =  30،ل =30، ك =30: ی=  یانی بۆ داندراوهی دهم خانهدووه
"  3000، غ =300،   = 300، ر = 300ك ا = هتد نۆ پیتی دوایی  وه

 دانیمهتاهیری اوریانی ههی بابهكهیتهردوو بههه
اڵم كۆ ی، به 333 كاتهبی، دهوكههدی خانی كهر میرزا مهزهنه له
ك یه   لهو دوو ساڵه" ئه ی  ایساییه3000ر ئیبراهیا شوان زهنه له

 دوورن.
 

 دانیمهتاهیر ههقی بابهزمانی ده
ر ك شیعری ریفری  ۆسهدانی بۆ كورد وهمهتاهیری ههشیعری بابه
كان . زمانی راییهبه تێكسته ا لهردوو دههه ،  ونكهبۆ ئینگێیز وایه

. د.ئیبراهیا قی شیعری كوردییهتای زمانی دهرهتاهیر سهلوڕی بابه
 ڕهنپه ر له3033م، بی كۆنی كوردی ۆ اپی دووهدهئه د شوان له مهئه
 كان لهنووسێه لوڕهی بریتانی ده–ر زاری ڕۆلینسۆن سه له 35

ند  بۆ فارسی ڵێ  توركی تۆرانی ، ههند  دهكان ، ههسامییه
نووسێه ده ڕهو نپه ر اوهمان سههه .ئیبراهیا له ی د.....كهوهگێ نهده

 ندی بهیوهیان زیاتر پهكهكوردن و زاره وانهئه یهوهڕاستری  ڕا ئه
رێ ." و  نیشتهر لهتهب و تورك و تهرهپێ  اه و له یههه وهكوردییه
موو ، ههراوهزك دامهمایهند بنهر  هسه له ، ڕای ئێمهو ڕایهله بێتگه

 :دانی كوردهمهتاهیر ههبابه لمێن  كهسهده
لوڕستان،  سمی  ۆتهكارێكی ڕه به 3933ساڵی  كی لهد زهمهت محه3

 .ك زاری سێێمانییهكا زاری لوڕی وهئیستاتی ده
زمانی لوڕی  دان، كهڕهو باوهشێخ ڕۆ انی و ئیبراهیا شوان لهت بابه3

 .و سوكهتاهیر ئاسان بابه
س تویی م  سی بێكهس  كهفریادی دڵا ڕه ندا بهت  وارینی: خوداوه3

 سبێكه مانده
 س تی كه   اره خودا یاری منه   دارهس نهند تاهیر كهگۆیه مههه
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 گات .ڕاسه تێی دهئاسانی ئاخێوەری كرمانتیی ناوه به
 
 مشی  وارهبه

 ویهێهزمانی په
وا  كهلهسهمه وی دێه، بۆیههێهباسی زمانی په كهمێمالنێیه له
 ؟  ی . بزانی   ۆن بووهوی بكههێهزمانی په به خوازێه  ئاماژهده

زمانێكی هیند و  . بهوی، زمانێكی كۆنی "ئێرانی" بووههێهزمانی په
ڵ تێكه و زمانهی "فارس" و "كوردی" ئهناسنامه وه، لێرهنر ئێرانی داده

تی ۆمیدیر دوای ڕووخانی ئیمت اتۆریهمێ ووی ۆئێرانر له ،  ونكهب ده
ۆفارس  ی "ئێران" بهو وشه یی" بۆ كراوهوهتهكی "نهیهوه، خوێندنهوهیه

 سكهو واتا تهئه كهتدا وشهڕهبنهاڵم له ، بهكراوه و واڵتی فارس" شرۆڤه
 ! خش نابه

كان سمیی ساسانییهكان، زمانی ڕهوانههوی، زمانی پاڵهێهزمانی په
م شتهی ههدهتا سه، ههی سێهەمەوەدهسه له كه وتر ها دهروه، ههبووه

 و زمانهاڵم ئهواڵتی ئاریان، به –ئێران  ، لهی پ  كراوهنووسی  و قسه
ر له هه ، بۆیهبووهتی هه مهزۆر دژوار و زه scriptڕێنووسێكی 

ر زیاتر ، ههكراوه مری پ نووسینی ۆكه وهكانهمی ساسانییهردهسه
 . زمانی ئاخاوت  بووه

 ؟وی كوردی یان فارسی بووههێهپه
كان و كورده اڵتهسهری كتێبی "بێده93ۆ ڕهنپه ز لهبهمال نهد. ره

كان زمانی وروپیهئه اڵتناسه: "ڕۆژههنووس كانیان" دهبرا موسڵمانه
اڵم د. ن". بهكهد دهڕاسه ناوزهزمانی فارسی ناوه به pehleviوی هێهپه
ی وه، بهن خۆ" دادهربه"زمانێكی سه وی بههێهز خۆی زمانی پهبهنه

ر سه ز لهبهی د. نهو ڕایهفارسی. ئه ك لهزمانی كوردی وه له نزیكتره
ی كهو شوێنه كهنی زمانهكانیا نزیكی وشه، تهنگسه نییهما و شهبنه

ی می مێ ووی وێ هكهرگی یهبهیی لهكهدیق بۆرهرج! سهمه كردۆته



ى کانوونى دووەمى (51ژمارە )                                            انناسى       زم
4152 

074 

و    زمانی كوردی ده وی لههێه: زمانی پهڵ ر ده35-31ۆ ڕهكوردی نپه
، شنهدا هاو هم زمانهڵ ئهگهله ی ۆزارری كوردی،كهنزیكتری  زاراوه

" ڵگه"به ند یی و زوبیر بیالل ههكه. " بۆرهییهی گۆرانی و و لوڕزاراوه
، یان زارێكی وی زمانی كوردییههێهزمانی په ی، كهوهبه وههێننهده

ردر كتێبی ۆدی  كه كات، كهده وهی ئهشه. گیو موكریانی بانگهكوردییه
 لهوڕ و  زمانی لوڕ و كهو زمانه، ئهوی نووسراوههێهزمانی په به

 ك وی یههێه: "زمانی پهڵ ردۆخی مێ وونووسی كوردی  ده. مهشوانانه
 وهی لوڕی و گۆڕانییهزاراوه  له ل گه ، كهكانی كوردیر بووهۆشێوه له

 ". نزیكه
می ردهوی سههێه، پهیهوی هههێه:" دوو رۆر پهڵ زوبیر بیالل ده

یێیر ورامیر و ۆفهۆهه ن لهیاو شێوهز ئه331پ. ز 3000شكانی ئه
 . "330-331وی ساسانی هێهكات، پهده

ئێرانیدا،  –كانی هیندۆ سی زمانهتڵهئه ر لهكی تر، ۆئاربركهنیهله
ژێر فارسی اڵم له، بهن دوو زمانی ۆئێرانیر داده كوردی و فارس به

زمانی  ك لهقۆناغی، یان قوناغێ شێك لهك بهوی و وههێهكۆن، زمانی په
"كردستان فی القرن السابع المیالدی"  ، د. فرسه مرای لهن فارس داده

كانی  موسڵمانه بییهرهاه ر اوهسهله نووس ، كهر ده31ۆ ڕهنپه
تی تایبه، بهوهتهك ریاكراونهیهویر لههێهزمانی ۆفارسیر و ۆپه

 می ئیسالمیدا. ردهسهله
 ، بۆیهی زمانێكی ڕێنووس ئاڵۆز و گران بووهوهێهكورتی، پهبه
شكانی و می ئهردهك و سهنیه كان لهخمینییهمی ئهردهسهله

ك ۆزمانێكیر ئایینی، یان ئاخاوتنی نها وهته ماوه كان، ماوهساسانییه
 . ڵ كراوهگهی لهڵهڵك مامهخه

قی ر دهیان ههزۆربه ڕوو، كه تهی وا خراونهبیرۆكه ر اوانهو سهله
و ڕێنووسی  و زمانهر ئهسه خه لهره ! لێرهوهشێننهوهڵدههورمزگان هه
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ری ر و توێ هند  نووسههه لمێنیی ، كهی بسهوهی  بۆ ئهكهده و زمانهئه
 كانی خۆیان!! ڕایه تا لهند ب  ئاگان ههكورد  ه
 ك بانگەشهنووسرا ب  وهوی هێهپه ر بهگهقی هورمزگان، ئهده
ك ، نهشكانی ب مانی ئهردههی سه ب ده قهو دهئه مهئه كر ده

 ن، پێكچوون لهكهده وهر ئهسهخه لهكان رهر اوهسه ساسانی،  ونكه
یێیی لوڕی ورامی، فهز و هه331-پ. ز3000شكانی ویی ئههێهنێوان په

 نی!! ویی ساساهێهك په!! نهیههه
 وی و شێوههێهنێوان زمانی پهله یهڵێ  پێكچوون ههكان دهر اوهسه

 وانهی، لهكوردانه رهو نووسهك ب . ئهردووك یهك ههورامی،نهزاری هه
می، شید یاسهاید كوردستانی،  وسێ   وزنی موكریانی، ڕهد. سه
ورامیر زاری هه ۆشێوه بهیان كهقه، دهوهیان باوكردۆتهكهقهتا دهرهسه

ك روهوی هههێهها پهروهوی!!! هههێهزمانی په ك به، نهوهباو كردۆته
، ها ۆڕێنووسری  بووهروه، ههر بووهvarietyزمان  ۆزمانر یان ۆشێوه

ك ۆڕێنووسر!! ساڵح ، نهنها  زارێكی كوردییهورامی ته ی ههكه
لی كورد ری كتێبی ۆمێ ووی گه305ۆ ڕهنپهفتانی مێ وونووسی كورد لهقه
ل  ... ئهنووس وی دههێهی "ڕێنووس"ی پهربارهم ۆر دهتا ئه وهكۆنه له

 له ، كهوتووهركهها دهوه خه و گران بوو،  ونكهوی زۆر سههێهو بای په
 !!! كارهێنراوهرفر زیاتر بهزار پیه ۆ هوی دا هههێهنوووسینی په

وی هێهلفبای پهی ئهربارهزانا ده ند ی ههفتانی قسهها قهرههه
 كاندا بهكاتی دوایی ساسانییهله نگ وایه: دهڵ و ده وهگوێزێتهده
ت، سمی  كومهزمانی ڕه تهی ۆفارسر بووهرمانی شای ئێران شێوهفه

  !!!وی زۆر گران بووههێهی پهوهنووسی  و خوێندنه  ونكه
 قی هورمزگانی" بهرێكی كورد "دههیچ نووسه ، كهیهڵگه  بهمهئه

 ت بهنااهقه كهقهی دهكهورامییههه !! زمانهبینیوهوی نههێهزمانی په
-وتنی ئیسالم ركهمی دهردهزمانی كوردی سه ناهێنێه،كه س هیچ كه

، هی كهقهورامی دهزاری هه و زمانهكوردستان!! ئه ی كۆ ی بی له-33
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هیچ  می ئیسالمی،  ونكهردهك سه، نهمهی بیستهدهتای سهرهسه
 قهنیا دهته وهو پێودانگه، لهوانر نییهوها ۆڕهقێكی فارسی  ئهده

مێمالنێی دینی و  دانی، دوور لهمهتاهیری هه كانی بابهشیعرییه
  زیاتر، سەنم وه. له تای شیعری كۆنی كوردی رهبی، سهزههمه

 مای ر بنهسه ری كورد لهكانی سیكیولهفسانهكتێبی ئه ناوخۆ  له
 ت دینی،3
 ت مێ وویی،3
 وانیت زمانه3

مێمالنێی  باس له كهقه." دهوهكاتهت دهقی هورمزگان ڕهبوونی دههه
ناوی  به بووهوسا هیچ شوێنێك نهكات، ئهت دهسیحیهشتی و مهردهزه

قی ڵێه :" دهده  وهوانییهڕووی زمانه زی  لهبهمال نهزوور، "د. رهشاره
 ." وروپی بوونی نییهكی ئهیههیچ مۆزه ،لهیهقێكی ساختههورمزگان ده

 
 نتامئه

گریمانی  نتامێك، كهند ئه ه یشتۆتهر گهدا توێ هیهوهم خوێندنهله
تای رهسه كر  بهدانی دهمهتاهیری ههی بابهشیعر قهن دهكهده وهئه

 شیعری كۆنی كوردی دابندرێه :
داری كۆ كردوو و زنهی كورد، د.مارف خهورهت دوو پرۆفیسۆری گه3

دانی مهتاهیری ههكانی بابهیتهدان دوو بهڕهو باوهد.ئیبراهیا شوان، له
ر سه كاریان له  و دووهتای كاروانی شیعری كۆنی كوردی .ئهرهسه
 ن.كهزمانی كوردی ده بی نووسراو بهدهئه
نووسێه: ی كوردی دهوهكوردستان و بزووتنه بانی لهك تاڵهنیه ت له3

 فا لهوشێروان مستهو نه ی گۆران شیعری وتووههتهله تاهیر بهبابه
ی وهرهڵێه :"نساییكهند  ڕای پ  پارادۆكسی دههه 339و  338 ڕهنپه
لێكتی گۆران ڵ دایهگهدان لهمه....قاڵبی شیعری ههبووهتاهیر نهبابه

. دیار نیه وههیچ كامیانه و بهی ئهنتهتاهیر شوێ  و په...بابهریاوازه
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یی كه ی بۆرهی كوردیی لوڕی " كهسهدرهناوی مه به ك نیهیهسهدرهمه
 هێنێه .تاهیر دهزۆر شاایری لوڕی پێ  و پا  بابه

لێكتی ك ریاوازن. ونی دایایه لێكتی گۆران لهلێكتی لوڕ و دایات دیا3
هێی تی یارسانی ئهتایبه ن، بهسهورامی كوردی ڕهڵگای ههكۆمه لوڕ له
ڵگای ك كۆمه، وهكی داخراو بووهڵگایهكۆمه ڵگایهو كۆمهئه ا،  ونكههه

 .ر دوور بووهتاهیشیعری بابه ئێزیدی، له
 وكمی  ك فۆلكێۆری كوردی. بهوه كی بوونهكانی یارسان زارهت سرووده1

خانی كوردی وت و دیوهكانی ئیسالم، مزگهڵ پرەنسیتهگهریاوازیان له
 كی نابێتهبی زارهدهئه واتهبۆیان. كه مۆزه تهبوونهموسڵمان نه

 بی كۆنی كوردی.دهتای ئهرهسه
تاهیر كانی بابهی شیعرهش ۆڤه 318-310 ڕهنپه ەرادی لهك ست وه5
ڵكو ، بهر شااێرێكی كورد بووهك ههو  " نهكهردهتاهیر دهكات، بابهده
رۆكی سه -كارهێناوهكانی بهكوردییه هتهی لهو زۆربه وكمی ئه به–

 ." كخستنی زمانی كوردی بوهكۆڕی یه
تای نووسینی كوردی، رهسه خانی بدلیسی نابێتهفڕهی شهفنامهرهت شه3

زمانی فارسی  ڵكو به، بهنووسراوهزمانی كوردی نه وسا بهئه  ونكه
 لتوری نووسینی فارسی .كه شێك لهبه بۆته واته، كهنووسراوه

وانیی، ی ئایینی و مێ وویی و زمانهڵگهبه به كهر پێستهت شیعری سه1
ی گۆڕانی دیدی پرۆسه ها بهروه. ههو دروستكراوه یهقێكی ساختهده

ی دهتای سهرهسه له– كهر پێستهقی سهده-كهقهنی دهمهزمان، ته
 .بیسه كۆنتر نییه

، اڵتی فارسی ژیاوهسهكی ژێر دهڵگایهكۆمه دانی لهمهتاهیر ههبابه
اریفی و اڵتی مهسهدهژێر  تا ئێستا لههه وساوه  لهیهو ناو هئه

 وهتهكان كاڵ كراوهشیعره مۆركی كوردی له ، بۆیهسیاسی فارس دابووه
ی ندهوهب ، ئهزههیێی شیعی مهلێكتی فه  زیاتر ب  دیاوهو له

 .، بۆ زمانی كوردی نییهیههه كهبهزههئینتمایان بۆ مه
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 كانر اوهسه
 

 .3983هران، ژار،ته، و.ههامهفنرهفخانی بدلیسی، شهرهشه-
ولێر، دانی، ههمهكانی باباتاهیری ههكورته ئیبراهیا شوان، گوته -

3003. 
 .3033ولێر، .........، شیعری كۆنی كوردی، هه

ردۆخ ڕۆ انی، مێ ووی ناودارانی كورد، و. مارد ڕۆ انی، شێخ مهبابه -
 .3033ولێر، هه
 .3033تی، سێێمانی، ی كوردایهوهو بزوتنهبانی، كوردستان نل تاڵهت ره
 .3000ت نیارد، برلی ،   مزوری، افترآابدالر م -
 .3033گوڵچنی ، سێێمانی،  م ڕێگاوهدهمی ، بهفا ئهوشێروان مستهنه -

 
 كانفارسیه ر اوهسه
 

ت اباس مستوفی الممالكی، رباایات باباطاهر اریان همدانی، انتشارات 
 .3315فخر رازی،

 
 كانئینگێیزییه ر اوهسه
 

Aitchison ،j. 1992 .Teach yourself LINGUISTICS ،- Hodder 
& Stoughton : London. 
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 زمان تی لهخزمایه
 

 
 د عوسمانحمهسادق ئه

 

 ؟ یدابووهی په؟ كهزمان  ییه
وی، ر زهسته خودا مرۆڤتی خوڵقانتد و  ناردییته ی كهمهو دهبێگومان له

ی زمتتانی  زۆر پێناستته .تتت و زمتتانی داوهخشتتیوه به پتت  ق  و ژیتتریاتته
ی وهبتۆ ئته ت كی زۆری دراوهها مرۆه توانایهروه،  ههریاریای بۆ كراوه

 زی و كتتاری بتتهوهرهبتتۆ هتتهداهێنتتان و ئافرانتتدن بكتتات. زمتتان ئامرازێكتته 
 ڵ و ئاڵوگۆڕی بیروڕا.كۆمه

وێتتته، و مانتتتدووبوونی زۆری دهوه هداهێنتتتان و ئافرانتتتدنی  بیركردنتتت
ی وه. بتتتتۆ ئتتتتهیتتتتهمعی ههرهستتتتتهكتتتتاری ده ها پێویستتتتتی بتتتتهروههتتتته

ترستی مهم بكات و خۆی لته راههر و فهبهستهكانی ژیانی دهپێداویستییه
و ر ژینگتتتته ستتتتهكان بتارێزێتتتته و زاڵ بێتتتته بهسروشتتتتتییه ستتتتاتهو كاره

 ری خۆی.وروبهده
 یامی كتتتاركردن و داهێنتتتان، پێویستتتتیان بتتتهو پتتتهكتتته یانتتتدنی بیرۆگه

یانتتتتتدن و م هۆكتتتتتاری گهنتتتتتدیكردن. ئتتتتتهیوهبتتتتتۆ  په یتتتتتههۆكارێتتتتتك هه
 وهزووهر لتته، زمتتان هتتهۆزمتتانره   ئاختتاوت  و گۆكردنتتهیشتتتنهكگهیهله

 تتتهو بابهنتتدی  پرستتیارله،  هرنتی متترۆه بتتووهی تێ امتتان و ستتهرێگتته
؟  تتۆن كتتار یتتههه وهیتتهكه؟ لههتتاتووه كتتو  ؟ لتته ییتته . زمتتانوروژێنتتراوه

 ؟می  زمانی مرۆه  ی بووهكهكات؟ یهده
 و بگرهكارێكی ئاسان نییه  وهرهی سهم پرسیارانهاڵمی ئهبێگومان وه

نتتدێك اڵمتتی ههیتتی، وهكی ڕێ هیهشتتێوهتتتوانی  بڵێتتی  بتته ، دهمیشتتهستهئه
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 وامتتتتهرده  بهوهو توێ ینتتتتهوه لێكۆڵینتتتته وهتتتتتهدراوه و پرستتتتیارانهلتتتته
 .نتیقی وزانستانهنتامی دروسه و مهئه یشت  بهستی گهبهمهبه

 ڕوانرێه:                                               ی رۆراورۆر لێی دهڕوانگه زمان له
، یتتتهك زمتتتان كتتتارێكی ئاستتتان نیكی وهیتتتهی دیاردهبێگومتتتان پێناستتته

 وهرتتۆره ی رۆربتتهزۆر ڕوانگتته لتته كتتهی دیاردهوهر ئتتهبتته تی لتتهتایبتتهبه
لێتی  وهی خۆیتهكتهتهی بابه توار  ێتوه ك لهزایهر شارههه كر یر دهسه
وانی و روون و كۆزمانتتتتهی زانایتتتتانی ده، بێگومتتتتان پێناستتتتهوهكۆڵێتتتتتهده

ك بت   ك یتهوه كانی  ناشت ستوفهیێتهنتگ و فهندازیاری دهوان و ئهزمانه
تاح اروف فتتهد متتهمتته.ۆمحهی بتتۆ كراوهیتتان پێناستتهزمتتان ده وهر ئتتهبتتهله

 ر3033.33
 
 مینی مرۆه:كهی زمانی یهربارهده

 كی زۆر لتتهیتتهژماره وهمی  زمانتتهكتتهیتتدابوونی زمتتان و یهی پهبارهلتته
 ر لتتتهمتتترۆه هتتته ان كتتتهستتته در دهبتتتهو بیتتتر و بۆ تتتوون و لهگریمانتتته 

م ئتتته ریك بتتتووهی ختتتهو پێتتتوهوه تتتتهلێتتتی كۆڵیوه وهیانی مێتتت ووهبتتتهرهبه
و فستانه ئه لته بتووه وهكتهیهڕوانگه ی لتهكتهریههه و بۆ وونانه گریمانه
 بواری سروشتزانی و زانستی فیزیا و توێكاری. گاتهتا ده بگره وهئایینه
راییتدا به لته پێتی وایته كته یتهند بۆ وونێكی ههریا زهكه وهم بارهله
ژیتان و زینتدوویی، ژیتانی   بریتتی بتوو لته زدان بووهنی یه روته - ۆوشه

تاریكی و لتهوهریهتانی رۆشت  كردۆتته و تیشتكه، ئتهردوم بتووهتیشكی مته
 هفتتخه و ڕۆشتتنایهی ئتتهتروستتكه یتوانیوه، تتتاریكی  نتتهرزگتتاری كتتردووه
هتتتتۆی  ، تتتتتا بۆتتتتتهیتتتتداكردووهیی پهستتتتتهررهر بهۆوشتتتته بكتتتتات، وتتتتته

ی ر ڕۆشتتنایی و تتتاریكی وشتتهبتته ردوومتتدا، لتتهنێتتوان مه یشتتت  لتتهلێكتێگه
ۆنیتك  یردوو وشتهدواییتدا هته بوون  له  اك وخراپر هاتۆته-دۆنیك و به
 ون.كهر دهد و خراپر سهكانیۆ بهر وشهسهو اكر به
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پێشتتتدا  تی،لتتتهڵگای مرۆڤایهك  تتتۆن كۆمتتتهر وهڵێتتته هتتتهها دهروههتتته
و   شتتبوونهكتتانی ژیتتان دابهستتات و ڕووداوهپێتتی كاره كبوون دواتتتر بتتهیتته
رێگیر  مینهم   گۆی زهر ئهسه ت لهرێمێكی تایبهر ههسهو لهكه ر یههه

ڵێك هر كۆمتتت، هتتتهشتتتبوونهو دابهی ئتتتهپێتتتی بناغتتته ، ئتتتاوا  بتتتهبوونتتته
 رۆژ زمتان هاتۆتته زمتانی ختۆی و تتا رۆژ بته شتێوه لته پارێزگاری كردووه

 كان لتتهی زانیارییتتهوهگواستتتنه كی لتتهرهرێكی ستتهفاكتتته بتتوون و بۆتتته
 نێوان مرۆڤدا.
ن ڕووداو ختاوه كتهمۆیهێته زمتان داینهَ  ڵده وهت زمانتهبابهدواتر له 

ی ڕاڤتتتته نتتتتدی بتتتتهیوهی په، شتتتتێوهووهوتركه، واتاكتتتتانی ستتتتهلماندنهستتته
گۆڕێته، تان دهو بتوونی میێێتهواره  قته ستتاوهی وهگوڕیشتهكانی و ڕهوشه
ردوم. نبیری فراوانتی و بتاو ی هتاتو ۆی نێتوان متهپێی كولتورو رۆشته به

ی كتتهلهفتتتار و كتترداری گهوشتته و ڕهریه و ختتو وڕهنتته كتتهیهزمتتان ئاوێنه
 ر3033:9یات. ۆئاری اوسمان خهو كهردهتێدا ده
 بوونی تاكتتهكی زۆر زمتتانی ریتتاواز ریتتاواز و نتتهیتتهبوونی ژمارههتته
 وهزووهر لتتتهمتتتی ، هتتتهر رووی زهمیزادانی ستتتهموو ئتتتادهبتتتۆ هتتته زمتتتان 
ی ریانتتهزهو نه. ئتتهریك كتتردووهو بیتتری ختتهرنتی مرۆڤتتی راكێشتتاوهستته
ی ڵگتتهبوون، بههتته یتتهم دیاردهی ئتتهرهربتتام ۆ دهزاران ستتاڵ پتتێ  ئتتههتته
ڕان . بتۆ گتهیهلهستهم مهبته میزادهریكبوونی بیتری ئتادهختێدان وخهبایه
 برایتهنا ئهكی تتر پتهر نهێنییتهك هته... وهدیاردانته م رتۆرهشوێ  ئتهبه 
 .فسانهر ئهبه
 

 وهوڕاتهته  ی ۆكێك له
زار ستاڵ پتێ  زایتی  ی هتهبتۆ نزیكته وهڕێتتهگهمێ ووی ئه ورات كهته
ك زمتتان یتتهموو بهمیزاد هتتهئتتاده م رده: ۆۆستتهوهگێ ێتتتهئه م  ی ۆكتتهئتته
ن... ك شته متابوو بیكتهت... یهی شارستانیهلوتكه یشتبوونهدوان... گهئه
نرێكی ویستتیان تته ستتهبهم مهنی ختوا... بتۆ ئته نهبوو بگهوهوی  ئهئه
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ستزای دان...  كر یان بتۆ نتهمتهی ئهوهن... خوا  بتۆ ئتهز دروسه بكهربه
ك یته ی كرد. ئیتر لهقسه رۆر  به كهر یهسزای دان زمانی شێواندن، هه

 ر بتتته یتتتهم پ ۆژهتوان  ئتتهی نتتتهوههتتۆی ئتتته بتتتووه متتتهیشتتت ... ئهگهنه
 یتتهم دیاردهن ئتتهدهده وڵی هتتهو  یرۆكانتتهلتته كێكتتهیه متتهبهێتتن ...رر. ئه

 ڵتهكچوونی دوو یان كۆمهیه می  هۆی لهژدهی ههده. تا سهوهنهلێك بده
وت.ۆوریا رگرت  و ڕێكتهك وهیه ككردن و لهیه پاڵ كار له درایهده زمان 
 .3009.333می ر ئهاومه
و م رتتتارۆرۆن نینتتتزر گتتتووتی ئتتتهكتتتهمتتتدا بتتتۆ یهههژدهی ههدهستتته لتتته

م زمتتان كتتهو یهیتتهخواوه زمتتانی ایبتت ی لتته وا پێتتی وایتته ی كتتهبۆ وونتته
م ڵتهقه كتارێكی ناڕاستتی دایته و بتهوه درۆ خستته بته كانهودایكی زمانه

 ری ر  راتی . دیوس  شهۆمو ازه
  

 زمان  تی لهمكی خزمایهماناو  ه
ك بتتۆ یتتهاژهك ئامكاردێتته وه زمتتان بتته تی لتتهمكی خزمایتتهماناو تته

 ندیتتتتتهیوهی یتتتتتان پهرزاراوهRelationshipكان  ۆمێ وویتتتتته ندیتتتتتهیوهپه
 رgenetic relationsكان. ۆتیهخزمایه
نێتوان دوو  تی لهندی خزمایهیوهوا پهدرێه كهب یار ده ی كهو كاتهله

كی زمتانێ لته كتهردوو زمانهوا هتهیێنێته كتهگهده وهواتای ئه یهزمان هه
دوو زمتتتانی  تتتتهو بوونهیان كتتتردووهشتتتهو گهخۆیتتتان كۆنترهاتوونتتته لتتته
 زمان . مان خێزانههه ر بهردووكیان  سهخۆ. واتا ههربهسه

كان پتۆلی  كتراون تی زمانتهندی خزمایتهیوهپه له مایهو بنهر ئهسهله
ی باستی اتتهو كی  لتهكهر دهسه ی لهوا قسهپێی بۆ وونی ریاریا كه به

 ی . بتتتتتهكتتتتتهراوردكاری دهكانی بتتتتتهڕەتییتتتتتهبنه ناوبانگتتتتتهبه رهتتتتتتوێ ه
و ڵته زۆر بیر و بۆ وون و داهێنانی هه تانهڕهما و بنهو بنهست  بهپشتبه
 .كانهۆ ایبریر دایكی زمانه ی كهوهك ئهئارا. وه موكوڕی هاتنهكه پ  له
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 زمان تی لهدوای خزمایهڕان بهگه
نێتوان  تی لتهی خزمایتهوهكان و دۆزینهپۆلینكردنی زمانه ندهر  ههه
گرنتگ و  وهبۆ دوای  دۆزینته وهڕیتهگهكی زانستی دهیهشێوهكان بهزمانه
م ر دهبتته لتته ر كتته3183ستتاڵی ۆ م رتتۆنزر لتتهی ۆستتێر ولیتتهكتتهناوبانگهبه

كانی نتتدی نێتتوان زمانتتهیوههتێیتتدا پ نگاڵ كتتهبتته ی ئاستتیایی لتتهڵتتهكۆمه
و ر لتهاڵم  زۆر بهڕوو. به ۆسانسكریتی و گریكی ونتینی و فارسی ر خسته

دوای پتتتتۆلینكردن ڕان بتتتتهوانی وگتتتتهنتتتتدێك كتتتتاری زمانتتتته   ههكاتتتتته
 نتام درا بوون.كان ئهنێوان زمانه تی لهوخزمایه

 
 ر:3333-3335دانتی ۆ

ك یتتته وڕوپی لتتتهزمتتتانی ئتتته خێزانتتته م رتتتار دانتتتتی ستتت كتتتهبتتتۆ یه
 كان لتتتهڕمانیتتتهره ۆخێزانتتتی زمانتتته بتتتریتی  لتتته ، كتتتهوهتتتتهریاكردوونه

ها زمتتتانی یۆنتتتانیر  روهباشتتتوورو  هتتته كان لتتتهنتینیتتته بتتتاکوورو زمانتتته
زمتتتانی  شتتتكرد بتتتۆ ستتت رخی نتینتتتی دابهی هاو تتتهها ناو تتتهوهرههتتته
ڵقواڵون نتینتتتتتی هتتتتته هموویان لتتتتتهتتتتته ر. كتتتتتهكارهاتوو ۆالداررتتتتتهبتتتتته

 ر338.3991ۆرۆبنز.
اڵم كانی ۆدانتتیر بتوو بتهستومبوڵه كێك لتهیته بێگومان ڕێنیستان  كته

كانتدا م بوارهررهسته لته وهكی خایاند و توێ ینتهیهدهند سه ه وهبوژانه
 لتته ڵگتتهكۆمه ی كتتهو ئامانتانتتهدیهێنانی ئتتهپێناو بتتهوام بتتوو لتتهردهبتته
 وهدی بتوون. توێ ینتهخوازی هاتنتهڵیگرت بتوون و ئاواتتهخۆی ههناوی هه

 وام بوون. ردهكان بهوانییهزمانه
 

 3309-3510ر سكالیته
كی یهشتتێوه كان بتتهزمانتته كتته ڕۆیشتتتووه وهر ئتتهستته ر لتتهستتكالیته

ی پۆلینكردنێكتتدا بتتۆ  وار ێتتوه لتته  وهكتر ریابكاتتتهیتتهرفراوانتر لهبتته
ك یهشتێوه بته وهتتهك ریتا كردوونهیته زمتانی لته خێزانته   یتازدهمهئه
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وروپا ری ئهكیشوه كی  كهشیان نوهی دیكهكهفتهكی و  هره واریان سه
 پۆش .واوی دادهته به

 نتدێك لتههه مان شتێوههه میشدا بهههڤدهم و  هههی شازدەدهسه له
كانتتدا بتتۆ ڕێگاكتتانی ی پتتۆلینكردنی زمانهارهبتت  ك لتتهك یتتهران وهتتتوێ ه
ر و لیبنتتز. ك:ج.ستتتیر نهێتتا وا.یارتتهكان  تتوون وهراوردكردنی زمانتتهبتته
 نتام دراون كتهدا ئتهو بیروڕایتهشتی ئتهباوه لته وانهو لێكۆڵینهموو ئههه

 ستت  بتهپشتبه   بتهمتهزانێته ئهكان دهموو زمانتهدایكتی هته ایبری به
 ر3030.1ر  اری خدر.یدهری بابلۆ هاوه ی ۆكی ت

وت زمانی سانستكریتیۆ ركهم دهههژدهی ههده ارێكی كۆتایی سه له
ڵ زمتانی گتهله یتهوی ههنتدی  پتتهیوهزمانی پیرۆزی ئتایینیی هینتدیر په

 ئێستتا باستمان كترد كته ر لتهكتو بتهر وهكان هتهوروپیهئه نتینی و زمانه
 یتهوهم دۆزینه. بێگومان ئتهوهی دۆزیهندییهیوهم پهنزر ئهم رۆۆسێر ولیه

دوای خۆیتتتتدا هێنتتتتا و رامتتتتان و  ی بتتتتهورهنینێكی گتتتتهڕابتتتتوون و ڕا تتتته
تی قڵیتتتتهو اه وه. بیركردنتتتته وهوتتتتتهو قتتتتووڵی لێكه رنتدانی نتتتتو ستتتته
 بێته خوێنتدن و نووستی  ووا دهی كتهوهوانانی گۆڕی، لهران و زمانهتوێ ه

 زمانی نتینی بێه. نها بهته وهتوێ ینه
وروپا ئته   بتهم رۆنز زمانی سانستكریتی پێشتكهلێه ولیهۆمونی ر ده

 واوترهتر و تتهو زۆر پوختتهنی ڕۆنتانیكی زۆر ڕێكته ختاوه و زمانهكرد، ئه
نگ رهتهها فهروهزمانی نتینتی، هته له ندترهمهوڵهزمانی گریكی و ده له

نبیری نگ و رۆشتتتهرهتتتهفه ، لتتته نتتتدترهمهوڵهی زۆر دهكهنبیرییههو رۆشتتت
تی تینتتتتی خزمایتتتتهكی بتتتته ندییتتتتهیوهها پهروهگریكتتتتی و نتینتتتتی، هتتتته

نی نیتته بێتته یتتان لتته وهگتتی كتتارهنی ڕهنیتته ی گرێتتداون،   لتتهوهكتتهیهبه
 بێه. وهڕۆنانی ڕێزمانییه

كان وروپییتهیتی و زمانی گریكی و ئهی نێوان سانسكرندییهیوهو پهئه
 بێه تت هته و زمانانتهزایی لتهشارهوان  كه ر زمانههه وت نییهڕێكه به
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ك زمتان تتدا یتهڕهبنه لته و زمانانتهوا ئهكه وهبێتهگات و بۆی ڕوون دهده
 ر3983.313نێوانیان ۆمحمد  سی  ازیز . له   زۆرهبوون و شتی هاوبه

 
    شێیگ : 
 كتته كتتهیدانهمه هاتنتته نتتدێك پتتۆلی  و بۆ تتوونی دیكتتهها ههروههتته

كی یتهوهلیكۆڵینه ستی دوور لتهیێی كهزوو متهمارگیری وئارهده پ بوون له
ك ریتتا یتته ۆشتتێیگ ر دوو رتتۆر زمتتان لتته و زانستتتی بتتۆ نموونتتهتییانتته بابه
 یان.وهمای ڕۆنانی ناوهر بنهسهله وهكاتهده
هینتتتتتدۆ  ك ۆزمانتتتتتهوه وهكرێنتتتتتهوا شتتتتتی دهی كتتتتتهو زمانانتتتتتهتتتتتت ئتتتتته3
 كانر.وروپییهئه
 كۆ زمتتانی  ینتتی و هیندییتتهوه وهوا شتتی ناكرێنتتهی كتتهو زمانانتتهتتت ئتته3

زمتتتانی  وهكرێنتتتهشتتتی ده ی كتتتهو زمانانتتتهئتتته مەریكار. كانی ئتتتهستتتووره
. یتتهی ئۆرگانیكیتتان ههكیتتهی دروستتتبوون و پێكهاتهوهرئتتهبهن  لهستتهڕه
موكوڕیان واون و كتهزمانی ناتته وهوا شی ناكرێنهی كهو زمانانهاڵم ئهبه

ۆشتتتێیگ ر  ڵ زمانتتتانی تتتتر كتتتهگتتتهی  لهیان بكتتتهر پێوانتتتهگتتتهئه تێدایتتته
 .كانهوروپییههییندۆ ئه ستی زمانهبهمه

و كانر لتتهۆستتامییه وا زمانتتهی كتتهوهڕای ئتتهرهستته شتتێیگ  پێتتی وایتته
مای ر بنتهستهكانیان لهواژهستتهو دهوشته  وهكرێنهوا شی دهن كهزمانانه

 گ پێك هاتوون.ڕه رگرت  لهوه
كانتتدا شتتی كراوه ناو زمانتتهیتتدا لتتهكهندییەڕیزبه اڵم ۆشتتێیگ ر لتتهبتته 

و  رگیتراوهی وهكهوهشتیكردنه پێی بۆ توونی ختۆی ڕۆنانتهدایان نانێه به
 .كۆن نیهزۆر 
 تێ وانینتتی ۆشتتێیگ ر بتتۆ زمتتانی ۆسانستتكریتیر تێ وانینێتتك بتتوو بتته 

 .  ونكتتهواوتری  و كتتۆنتری  زمانتتهوا تتتهدیتته پێتتی وابتتوو كتتهپیتترۆزی ده
 ر.3983.318ۆمحمد  س  ازیز.  كانهموو  زمانهو دایكی ههر اوهسه
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 داوه وهی بتهئامتاژه كاتێك شتێیگل باستی زمتانی سانستكریتی كتردووه
كانی ۆنتینتی و ڵ زمانتهگهشی زمانی سانسكریتی لهپێكچوون و هاوبهكه

گ ك ڕهیتتهر پێكچتتوونی ژمارهبتتهنیا لهڵمانی و فارستتیر تتتهگریكتتی و ئتته
كان ی زمانتتهوهی نتتاوهبتتۆ ڕێزمتتان و ڕۆنتتان و پێكهاتتته متتهڵكو ئه، بتتهنییتته

پیشان  و زمانانهنێوان ئه تی له  خزمایهمهر ئههه وهڕێتهگهخۆیان ده
 ر. 3030.3ری  اری خدر.یدهدات ۆ هده

تر بتتتوون كان وردتتتتر و زانستتتتیانهوهم توێ ینتتتههتتتهی نۆزدهدهستتته لتتته
كان شتكردن بتۆ زمانتهندی  پتۆلینكردن و دابهگشتی و  ه ر زمان بهسهله

نێوانیتتتان كانی تییتتتهخزمایه ندییتتتهیوهی پهوهتی بتتتۆ ئتتتهتایبتتته كتتترا بتتته
 .بۆ نموونه وهبدۆزنه
وانی و ی زمانتهوهیتدانی لێكۆلینتهمه  ت ی هاتنته كان زۆر بهڵمانهئه
 وهكتتدی ریاكردۆتتتهیه زمتتانی لتته رۆرلتتهَ  دا هامبۆڵتته، ستت  م بتتوارهلتته

 دیاری كردوون:
كتتی خۆن واتتتا گیرهربهكانیان ستتهم وشتتهررهوا ستتهی كتتهو زمانانتتهئتته تتت3

 ك زمانی ۆ ینیر.وه دارێ یان نیه وشه رێزمانی و
  .یهكی ڕێزمانی و داڕشتنیان ههوا گیرهسانسكریتییەكان كه زمانهت 3
ك زمتتانی ب ێتته وهردهده ك وشتتهیتته وا ڕستتتە بتتهی كتتهو زمانانتتهئتته تتت3

 كان.سووره هیندییه
كان وانتتتتتهرر زمانهی ۆمتتتتتاك  مۆلتتتتتهكتتتتتهناوبانگهبه تیۆرهر لتتتتتهبتتتتته

زمتتانی  ك ۆخێزانتتهشتتكردبوو وهزمتتان دابه كانیان بتتۆ دوو خێزانتتهانتتهزم
 زمانی سامی و  امیر. وروپی و خێزانههیندۆ ئه

مای رتتتتوگرافی ر بنتتتتهستتتتهبوو لهدابەشتتتتوردن هتتتته رتتتتۆرێكی تتتتتر لتتتته
نتدی  و پشتكنی   هوهنتامی لێكۆڵینتهئه اڵم لهاڵت و رۆژئاوار. بهۆرۆژهه

 گرێدانێكیان لته وهكهیه ندی بهیوهپه هیچ رۆره كه وهزمانی تر دۆزرانه
ستامی و  -وروپی زمتانی ۆهینتدۆ ئته و دوو خێزانهڵ ئهگهبوو لهنێواندا نه
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 تی لتهبتۆ خزمایته ی نتو وهدا  تیتۆرو لێكدانتهوهنتامی ئتهئته  امیر. له
 ئاراوه. زمان هاتنه

 
 مشی دووهبه

 ری ماك  مۆلهكهتیۆره
ت بابتته رر  تیتتۆرێكی نتتوێی دانتتا لتتهڵمانی ۆمتتاك  مۆلتتهوانی ئتتهزمانته
ماو بنتتته بێتتته ستتت كان دهزمانییتتته لێتتته پۆلتتتهزمانتتتدا ده تی لتتتهخزمایتتته

 بێه.رریان تێدا ههمه
بێه كچوون هتهیته بێته لتهكان، دهنێوان زمانتهزمتان لته تی لهت خزمایه3
 كانیان.مانی پێكهاتهكان و رۆنانی رێزگی وشهنێوان ره له
 شتیان بتهمهرانی ئهرو ئتاخێوهپێكته نێوان قسته رخی لهت نزیكی هاو ه3

ب  مرۆڤێكتی ریتاواز هته ڵهكۆمه وهتهرانی نهئاخێوه له ی كهوهمانای ئه
 ك نزیك ب .یه ت یان لهك میێێهسڵی یهبۆ ئه وهڕێنهبگه كه
نێتتوان  تی ورتتوگرافی لتتهاڵیتتهویتتی و كۆمهگرێتتدراوی مێ و وهكتتهیه تتت بتته3

 ڵیك شه .كۆمه شبوون لهواتای هاوبه بێه  بهرانی ههئاخێوه
وا كتتته داڕێتتت راوه وهمای ئتتتهر بنتتتهستتتهرر لهی ۆمتتتاك  مۆلتتتهكتتتهتیۆره
 نتتدهر هزمتتان هه خێزانتته ر ستت ستته شتتكردۆتهكانی ریهتتانی دابهزمانتته

 كتتتهزمانه ڵ دووخێزانتتتهگتتتهنها لهك تتتتهزمتتتانی تتتتۆرانی ر نتتته ۆخێزانتتته
 مای بتتهنێتتوان خۆشتتیاندا بنتته لتته بگتتره نییتته وهكتتهیه نتتدیان بتتهیوهپه
 تیان نییە.گرێدان و خزمایه وهكهیه
 
 ن.وهی خوارهمانهئهكه
 وروپیزمانی هیندۆ ئه ت خێزانه3
 زمانی سامی و  امی  ت خێزانه3
 ۆمحمد موسی انترنیهزمانی تۆرانی ت خێزانه3
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 وروپیزمانی هیندۆ ئه خێزانه -مكهیه
نتتتاو  لتتته وهتتتتهموویان زیتتتاتر باوبونههتتته لتتته م خێزانتتتهكانی ئتتتهزمانتتته
ن كتهده قسته زمانته م خێزانتهی بهتانهو میێێهتی. ئهی مرۆڤایهڵگهكۆمه

ری شارستانیەت و نڵنانی تههه له بووهر اویان ههو بهوشاوه رۆڵی دره
 زمانتته م خێزانتتهنتتدی ئتتهڵبهوا مهكتته مهستتتهرخ. ئهوتنی هاو تتهپێشتتكه

نتتدیكیان نیتتان ن هههته وهیتتهو بارهدیتاری بكرێتته . بۆ توونی ریتتاواز لته
رێمی توركستتتانر . ۆهتته لتته نتتدهیان ئاستتیایی ناوهكتتهنهڵبهوا مهكتته وایتته
 كانی ڕووستیا لتهسڵیان  ۆناو تهندی ئهڵبهمه كه ندیكی تر نیان وایههه
ر. بۆ توونی ڵتیكتهریتای بهۆده ڵتێ  روانی تر دهر. ئهاڵتهوروپای خۆرههئه

 كانی ئێرانر.بۆ ۆبانه وهیانگێ ێتهده یهوا  هه
ی مانتتهئه ختتۆ كتته گرێتتتهباب دهرهو بتتهتیتتره  نتتد هه زمانتته م خێزانتتهئتته

 ن.وهخواره
 ردوو لقی هیندی و ئێرانی.هه كان، بهئارییه هت زمان3
 نگالی، كەشمیری......ر.هیندی ۆهیندی، به  -أ
 لو ی، .......ر ئێرانی ۆئاریر فارسی، كوردی، به -ب
 كان.یۆنانییە كۆن ونوێیه ت زمانه3
كانی زمانتته كانی: نتینتتی كتتهگرنگتتتری  لقتته كان لتتهئیتاڵییتته تتت زمانتته3

 .وهوتۆتهكه ئیستانی، ئیتاڵی، پورتوگاڵی، رۆمانیر ل  نسی ،ڕهۆفه
 :رمانییەكان گرنگەکانیان دوو لك  كهره ت زمانه1
 ی لتتت م زمانانتتتهئتتته كان، كتتتهرمانییە رۆژئاواییتتتهرتتته لكتتتی زمانتتته -أ

 ڵمانیر.ندی، ئه، هۆڵهۆئینگێیزی ساكسۆنی، ئینگێیزی نو  وهوتۆتهكه
كانییەتیۆدانیمارك، ستوید،  تهوه مانتهئه ور كتهڕمانی بتاکولكی رته -ب
 رویجر.نه
 وانی  دوو لك .ئه كان، كهساڤیه ت زمانه5

كانیۆڕووستی،  یكتی، پۆلتۆنی، زمانه وانتهكان لهقڵییهسه ئا. لكی زمانه
 ر.بولغاری نو 
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ر كانیۆلیتوانی، پ وستتتی كتتتۆنزمانتتته كان كتتتهڵتیوییتتتهبه ب. لكتتتی زمانتتته
 .  وههگرێتده
 .نییەكانهرمهئه ت زمانه3
 لبانییەكان.ئه ت زمانه1
 تتتتتاكو ئێستتتتتا  لتتتته م زمانتتتتهی ئتتتتهكان، پاشتتتتماوهكێڵتییتتتته تتتتت زمانتتتته8

 نستتتهڕهڕۆژئتتتاوای فه رێمی بریتتتتۆن لتتتهو هتتته نتتتدهكانی ئێرلهدیالێكتتتته
 .وهتهماوه
 
 زمانی  امی و سامی: م خێزانهدووه 
ك ، وهكتردووه ی داگیرنتهورهكی رتوگ افی گتهپانتایته زمانته م خێزانهئه

كارهێنانی و بتتتهوهنتتدی باوبوونتتهوروپیر ناوهزمانیۆهینتتدۆ ئتتته خێزانتته
كانی رۆژئتتاوای ئاستتیا و بییتتهرهاه واڵتتته كی رتتوگ افی كتتهیتتهناو هله

 كرێته  دهدابته زمانته م خێزانتهن ئتههته وهگرێتهفەریقا دهباکووری ئه
 كی:رهی سهڵهبۆ دوو كۆمه

 
 ی زمانی  امی:ڵهت كۆمه3
ختۆ   گرێتتهری وكوشتیر دهربهكانیۆ میسری و بهزمانه زمانه ڵهم كۆمهئه
 ستتته  لتتتهبهاڵم مهر. بتتتهمیستتتری ۆمیستتتری كتتتۆن و قیبتیتتته ستتته لتتتهبهمه
نی بتتتاکووری ستتتهدانیشتتتتوانی ڕه كتتته كانتتتهرییهربهری زمتتتانی بهربتتتهبه
كانی نهستهڕه كوشتی زمتانی دانیشتتوانه سه لتهبهاڵم مهفەریقیان. بههئ

 و سۆماڵ. شهبهت  هتایبه به فەریقیایهاڵتی ئهڕۆژهه
 
 كان:سامییه ی زمانهڵهت كۆمه3
ننی كانر بتتۆ گتتهتی ۆستتامییهم ۆ زانایتتان نازنتتاو و شتتۆرهرۆژگتتاری ئتته لتته

هێن ،  كتارده بی و ایبتری بتهرهقتی واتهبابێی و ئاشوری و ئارامی و فینی
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 ڵمانیۆشتتتێوتزرر بتتتهن زانتتتای ئهنیتتته لتتته و نازنتتتاوهم رارئتتتهكتتتهبتتتۆ یه
 .كارهێنراوه

ی نوێیتتان لتت  وهو نتته تته وه وهی ختتوارهم رتتۆرهكان بتتهستتامییه زمانتته
 :وهوێتهكهده
 

 كان:سامییه زمانه
 اڵت:ت سامیی خۆرهه3
 ئاشوریر – دی ۆ بابێیكهئه
 ت سامیی رۆژئاوا3
 رۆژئاوای باکوور -ئا
 ندائیر.تی، مهبهت، نهوڵهت ئارامی ۆسریانی، ئارامی ده3
 نعانی ۆفینیقی، ئۆگاریتی، ایبریرت كه3
 بیر.رهرۆژئاوای باشوور ۆاه -ب 
 و فوسحار. بی باکوورۆبائیدهرهاه
  تانیر.ئی وقهبهبی باشوورۆسهرهاه
 

 تۆرانییەكان: ی زمانهڵهۆمهك -مسێیه
 تی لتهمای خزمایتهر بنهسهله كانهپۆلینكردنی زمانه ستی ئێمهبهمه    

زمتان  ر دوو خێزانتهشی ستهكان دابهزمانه م پۆلینكردنهپێی ئه زمان به
ك ر یتهاڵم هتهستامی و تامیر بته -وروپی زمانی ۆهیندۆ ئه كراون خێزانه

 ن كتتهزمانێتتك هتته ڵتتهوت كۆمهركتتهبۆنستت ر بۆیتتان ده روۆمتتاك  مۆلتته لتته
مەوبەر باستمان له كه زمانه و دوو خێزانهشماڵی ئهوارو ڕهژێر ده نا نه

نشۆری و فینی و غۆلی ومهكانیۆتوركی وتوركمانی و مهك زمانهكردن. وه
ژێتتر نتتاوی  موویان لتته اكیتتان زانتتی هتته بتته وهر ئتتهبتته  ر. لتتههتتی دیكتته
 .وهنهزمانی تۆرانی كۆ بكه خێزانه
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وا رنی  كتهبهستتهی تێتدا دهررانتهماو مهو بنتهزمانی تتۆرانی ئته خێزانه
 وهر ئتتهبتهزمتان دانتتراون. له تی لتتهزمتتان وخزمایته ما بۆخێزانتهك بنتهوه

و بۆ توون كیك لتهیه و زمانانهبۆ ئه كایه هاتنه بۆ وون وتێروانینی نو 
 .انینانهو تێرو

 
 پاری : ی زانستی زمان لهڵهبۆ وونی كۆمه

و پتتتتتاری  بتتتتتوو، لتتتتته ی زانستتتتتتی زمتتتتتان لتتتتتهڵتتتتتهبۆ تتتتتوونی كۆمه    
ژێتر  نا نته ی كتهو زمانانتهموو ئتهدایان نابوو، هته ی كهئینسكێۆپیدیایه

  امی و سامیر بتۆ نتۆزده -وروپی زمانی ۆهیندۆ ئه ردوو خێزانهباڵی هه
 ان كردن:شیپۆل دابه

 یابانییەكان. ی زمانهڵهت كۆمه3
 كان.كۆرییه ی زمانهڵهت كۆمه3
 ت زمانی ئینو.3
 كانر.ۆ ینی وتبتییهی زمانهڵهت كۆمه1
 كان.ئاسیاییه ئوسترالییه ی زمانهڵهت كۆمه5
 كان.درافیدییه ی زمانهڵهت كۆمه3

 كانوقازییهقه ی زمانهڵهت كۆمه1.8
 ری.ك سۆمهكان وهكۆنه ئاسیاییه ی زمانهڵهت كۆمه9
                                                 نشۆری.غۆلی، مهتوركی، مه ی زمانهڵهت كۆمه30
 سكارا.ت زمانی باسك یان ئه33
 .ربۆریهكانی هیبهت زمانه33
 ری، سامۆیدیرۆفینی، ئارهی زمانهڵهت كۆمه33
 نیۆی وپۆلینزی.مهكانی ت زمانه31
 نی ئوسترالیا.سهت زمانی دانیشتوانی ڕه35
 كانر.سووره كان ۆهیندییهمەركییهئه ت زمانه33
 . كانی سودان و غانهت زمانه31
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 كان.نتوییهبا ت زمانه38
 كان.رییهشیمان و هۆتنتوت نەیتهكانی بهت زمانه39
كانی زمتتان ڵتتهی كۆمهارهی دوایتتی بێتته ژمتتشتتكردنهم دابهپێتتی ئتته بتته  
كانیان ۆهینتتتدۆ گرنگتتته رهاڵم هتتتهبتتته ڵتتتهك كۆمهبیستتته و یتتته یشتتتتۆتهگه

ی مێستتتتتتتتا.دی رنێه.پێگتتتتتتتتهنتهستتتتتتتتامی و تتتتتتتتامی ر    ۆئه-وروپی ئتتتتتتتته
 كردنی.كبرییل كۆركی ر.كی.ئاماده

 پێی مۆرفۆلۆری: كان بهپۆلكردنی زمانه
یتتتتدابوون و په ت بتتتتهارهبستتتته وهمێتتتت ووی زمانتتتتدا بچینتتتته ر بتتتتهگتتتته     
 ڵدان و بهرههسه
كان دانتراون لێك پۆلێنكردنی ریاواز بۆ زمانهكان گهخێزانكردنی زمانه 

بتتتتۆ نمتتتتونە    گتتتتۆڕاوهكتتتتهپۆلێنكردنه كتتتتهی بۆ وونهروازهپێتتتتی ده بتتتته
كان و دوورو نزیكیتان یدابوونی زمانتهو شوێنی پهر اوه سه ت بهبارهسه
 م هاتتتههتتهی نۆزدهدهستته خێزانییەكتتان لتته ختتتهی درهوونتتهكتر نمیتته لتته

كان ئاشتتكرا زمانتته لتته نتتد نتتدی تونتتدی نێتتوان ههیوه  پهمتتهئه وهكایتته
نتتتدی یوهستتتیمای په كاتتتتهر دهكار دێتتت  ۆگتتتر م ۆ بتتتهوا ئتتتهكتتتات كتتتهده

 بێه.ده كان بۆ نمونهتی نێوان زمانهخزمایه
ی وهمای ئتتتهر بنتتتهستتته لتتته وهكایتتته كان هاتتتتههپۆلدواتتتتر تیتتتۆری شتتته    

ری ختۆی وروبتهبتۆ ده وهرییتهنتدی كاریگهناوه كانی  زمان لهگۆڕانكارییه
نتتتاو  یتتتتهردێك بخهبتتته كتتته وهبێتتتتهبتتتاو ده پۆننهو شتتتهی ئتتتهوێنتتته بتتته

 كان هاتتهكهمای تۆ  اندنی ڕووهر بنهسهدواتر تیۆرێكی تر له وهگۆمێكه
كتتو پتتۆلێنكردن . وه وهكایتته نتتدێك پتتۆلینی تتتر هاتنتته. دواتتتر هه ئتتاراوه

مای ر بنتتتهستتتهكانی ئاخاوتننیتتتان پتتتۆلینكردن لهشتتتهمای بهر بنتتتهستتتهله
 كان.سهرهریزبوونی كه

م بتته كتتر ده كانیان پتتۆلی  كتتردن كتتهكان زمانتتهراوردكارهبتته وانتتهزمانه
 نێی :ناویان ب وهی خوارهیهشێوه
 كان.كان یان داپچ اوهداب اوه ت زمانه3
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 كان.نووسراوه ت زمانه3
 كان.زیفییهوه ت زمانه3
 كان.تیكچ ژاوه ت زمانه1
شتتتتید    باح رهستتتته -تاحاروف فتتتتهدمتتتتهمهكان. ۆمحهناوگریتتتته تتتتت زمانتتتته5

 ر. 3003.81قادر.
 
 نتام:ئه
م رهتهبه هاته یهوهم توێ ینهوە ئهو لێكدانه و شرۆڤهوهدوای خوێندنه له

 وهی خوارهنتامانهم ئهیشتی  بهو گه
 لته كێكتهو یه تی ختۆی بتووهنی زمتانی تایبتهخاوه وهلهزهئه ت مرۆه له3

 رانی تر.وهگیانهكانییەتی لهوهرهسیما ریاكه
 یشتت  بتهیبردن و گهن  بۆ پهوهرقاڵی توێ ینهزانایان سه مێ ه ت زۆر له3

 نهێنییەكانی زمان.
اڵم كانی زمتتان بتتهشتاراوه نتتهنتد  رازو نیههه یشتتوون بتتهتت زاناكتتان گه3

  ی نتتو وهنتامی توێ ینتتهئتته و ڕاستتتی نتتو  لتته رۆژ زانیتتاری نتتو رۆژ بتته
ڵ خۆیتان پو ته ر لهكانی بهبۆ وونه ندێكیان زۆر لههه وێه كهكهردهده
 .وهنهكهده
می  زمتتانی كتتهیه كتته وهتتتهدۆزراوهناكتتان تتتاكو ئێستتتا  بۆیتتان نهتتت زا1

 ؟ بتۆ نموونتهوهوتۆتتهكه ی لت موو زمانانتهم ههو؟  ۆن ئهمرۆه  ی بووه
كان بتۆ زمانته وێه كتهناكه و پۆلینانهكێك لهر هیچ یهبه یهزمانی وا هه

 كراون. 
 
 كانكوردیه ر اوهسه
 
. وهی زمتتتانی كوردییتتتهبتتتاره ر. لتتته3033ات ۆیتتتت ئتتتاری اوستتتمان ختتته3

 ناری .سێێمانی.
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كانی زمتانی مۆرفۆلۆژییته ندییتهتمهر. تایبه3030ر اری ختدرۆیتدهت  ه3
 ولێر.هه -دی ن هر.كۆلێ ی زمان. زانكۆی سهی ماستهكوردی. نامه

كادیمیای وانی. ئتتتتتهر. زمانتتتتته3033تاح.ۆاروف فتتتتتهد متتتتتهمتتتتتهتتتتتت محه3
 ولێر.ی  اری هاشا. ههانهكوردی. اپخ

ی ڕوون. .  اپخانه3003شید قادر.باح رهسه -تاحاروف فهد مهمهت محه1
 سێێمانی.

 .ردهروهر. كۆلێ ی پهكانی ماسته. وانه3033ت یوس  شری .5
وانی. ئتاراس.  تاپی كی تتری زمانته. ئاستۆیه3009می .ر ئهت وریا اومه3

 ولێر.م. ههدووه
 كانبیيهرهها ر اوهسه
 غة،تررمة د. أ متد اتوض، سێستێهر. مورز تأریخ اێا الێ3991ت رۆبنز. ۆ3

 . الكویه.331ادد،االا المعرفة
ر متتدخل التتی اێتتا الێغتتة. دار العێتتا 3983تتت محمتتد  ستت  ابتتدالعزیز.ۆ3

 رلێطبااة
 رنێهنتهئه
 صول الێغة.التاسعة م  أ ت محمد موسی، المحاضرة3
  .صائل الێغات األنسانیةت كبریل كوركی ، ف3
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 پەیدابوونی زمان
 لە ڕوانگەى ئاینى ئیسالمەوە

 
 د. ئومێد بەرزان برزو                      
 فاکەڵتیی پەروەردە –زانکۆی گەرمیان    

 
 ەندی  گریمانە لەسەر نەژادى زمانى مرۆه و  ۆنیەتى پەیدابوونى 

وەوت ، غەریزەی زمان هاتوەتە ئاراوە، لەوانە : گریمانەی ڕێو
تایبەتی، دەنگە سروشتییەکان، پەیوەندی کۆمەاڵیەتی، بانگوقی ەی 
هەستدەرب ، بزاوت ، مۆسیقا، کردەیى خوایی، نسایی کردنەوە، 

 ر.3گەشەکردن، ....تادۆ
یەکێ  لە گریمانەکانی پەیدابوونی زمان ئەوەیە، کە کردەیەکى 

، لێرەدا  ەند خواییە، واتە خوای گەورە زمانی بە مرۆه بەخشیوە
ئایەت و فەرموودەیەک دەخەینە ڕوو، سەرەتا خوای گەورە لە ئایەتێودا 
ئاماژە بۆ تەواوی دروستوراوەکانی دەکات، کە بە شێوەیەکی روان 

ل ق ه  ۆۆ دروستی کردوون، وەکو دەفەرموێه ي أ ْحس ن  ك لَّ ش ْيٍء خ   ،ر3ررۆالَّذ 
وە دروسه کردوە". واتە"خوای گەورە هەمووو شتێوی بە باشتری  شێ

هەروەها اەبدوڵای کوڕی اەباس ۆرضر دەربارەی ئەم ئایەتە 
فەرموویەتی: ۆئەم ئایەتە ئەوە دەگەیەنێه، کە خوای گەورە هەموو 

ر. پاشان لە 3شتەکانی ئەم گەردوونەی بە روانتری  شێوە خوڵقاندووەرۆ
ل ْقن ا أالۆۆ ئایەتێوی دیوەدا، خوای گەورە دەفەرمووێه ْنس ان  ف ي أ ْحس ن  ل ق دْ خ 

يمٍ  واتە "ئێمە مرۆڤمان لەسەر روانتری  شێوە دروسه کردوە"،  ر.1رۆ(ت ْقو 
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ئەمە دەربارەی دروستوراوەکانی خوای گەورەیە بەگشتی و لەناو 
 هەموویاندا مرۆه بەتایبەتی.

گومان لەوەدا نییە، کە خوای گەورە هەموو مرۆڤەکانی هێناوەتە بوون 
وستی کردووە، باوکە ئادەم بووە، بۆ پشتگیری و یەکەم کەسی  کە در

ئ ك ة  ۆۆ ئەم وتەیە. خوای گەورە لە ئایەتێودا دەفەرمووێه َل  بُّك  ل ْلم  إ ذْ ق ال  ر  و 

ل يف ة   ٌل ف ي اْْل ْرض  خ  اع  واتە"ئەی محمد ۆصر پەروەردگارت بە  ر.5ررۆإ ن  ي ج 
ئیب   فریشتەکانی فەرموو: م  لەسەر زەوی رێنشینێ  دادەنێا".

ئەلتەریر لە تەفسیری ئایەتەکەدا دەڵێه: ۆخوای گەورە مەبەستی 
ئادەمە و هەروەها ئادەمی دروسه کرد، دوابەدوای ئەوی  نەوە بە 

 ر.3نەوەی هێنایە بوونرۆ
ئەمە و  ەندی  ئایەتی دیوە  هەیە، کە باس لە دروستبوونی 

سه  ەزرەتى ئادەم دەکەن، کە پێ  ئادەم هیچ کەسێ  نەبووە و درو
ر: ۆ نەکراوە. رگە لەوە  لە فەرموودەیەکدا هاتوە، کە قال  ع ْبد هللا ْبن ع م 

ل ق ك ن  نة  ع د ن، ث م  ق ال  ل س ائ ر الخ  ج  اد م و  الق ل م و  ل ق  هللا  أرب ع ة أشياء  ب ي ده : الع رش و  خ 

ر. واتە "اەبدوڵای کوڕی اومەر فەرمووی: خوای گەورە  وار 1ۆرف كان
ەستی خۆی دروسه کرد: اەر ، پێنووس، ئادەم و بەهەشتی شتی بە د

فراوان و خۆ ، دواتر بە هەموو دروستوراوەکانی تری فەرموو ۆبب  
بوونر، واتە فەرمانی پێوردن یەکسەر بوون". هەر لە فەرموودەیەکی 

ْن ۆتری پێغەمبەردا ۆصر هاتوە، کە فەرموویەتی  آد م م  أنت م ب ن و آدم و 

"ئێوە هەمووتان نەوەی ئادەم  و ئادەمی  لە خۆڵە".  ر. واتە8ۆرت را ب
لەم فەرمودەیەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێه، کە هەموو مرۆڤایەتی 

 نەوەی ئادەم  و ئادەمی  لە خۆڵ دروسه کراوە.
لێرەدا ئەوەمان بۆ دەرکەوت، کە ئادەم یەکەم کەسە، کە دروسه کرا 

سه کرا،  ۆن فێرى بێه، پاشان پێویستە بزانی ، کە ئادەم کاتێ  درو
ا ث مَّ ۆۆ زمان بووە؟ خوای گەورە لە ئایەتێودا دەفەرموێه اء  ك لَّه  لَّم  آ د م  اْْل ْسم  ع  و 

ق ين   اد  الء  إ ْن ك ْنت ْم ص  اء  ه ؤ  ئ ك ة  ف ق ال  أ ْنب ئ ون ي ب أ ْسم  َل  ل ى اْلم  ْم ع  ه  ض  ر. واتە "خوای 9ۆررع ر 
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تییەکانی دەوروبەر فێری ئادەم کرد گەورە زانیارییەکی زۆری لە پێویس
و دواتر بە فریشتەکانی ڕاگەیاند و پێی فەرموون: ناوی ئەو شتانەم پ  
بڵێ ، کە ئادەم دەیزانێه، گەر ئێوە ڕاسه دەکەن". هەروەها پێغەمبەر 

ت ۆ ۆصر لە فەرموودەیەکی سە یحدا فەرموویەتی وح  مار  ا  ن ف خ  ف ي آد م الر  لم 

ت  ار  ت ف ص  ط ار  مك  و  ح  ، ف ق ال  هللا  ي ر  ين  َّ رب  الع ال م  د ّلِل  م  ف ي رأس ه  ف ع ط س، ف ق ال  الح 

ر. واتە "کاتێ  پێغەمبەر ئادەم فوی پێدا کرا، ڕوح بە نشەیدا 30ۆرهللا
هاتو ۆی کرد و ڕا ەڵەکی و لەسەریدا رێی خۆی کردەوە، تا دواتر 

ای هەموو ریهانەکان، ۆپ میرو وتی: ۆئەلحەمدولیالر، واتە سوپاس بۆ خو
 خوای گەورە  پێی فەرموو: ڕە مەتی خوات ل  بێه".

پاشان خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا ئاماژە بۆ زمانى نەتەوەکان 
مْ ۆۆ دەکات و دەفەرمووێه ي ب ي  ن  ل ه  ه  ل  س وٍل إ الَّ ب ل س ان  ق ْوم  ن رَّ ْلن ا م  ا أ ْرس  م  ر. 33ررۆَْ  و 

ێردراوێوی نە ناردووە، ئیال بە زمانی واتە "خوای گەورە هیچ ن
نەتەوەکەی نەبێه، بۆ ئەوەی ئاینەکەیان بۆ ڕوون بواتەوە". لە 
ئایەتێوى تریشدا ئاماژە بۆ ریاوازى زمانەکان و ڕەنگى مرۆڤەکان 

ن ت كم ۆۆ دەکات، بۆیە دەفەرمووێه ت َلف  أ لس  أخ  اْل رض  و  وات  و  ل ق  الس م  ْن أ يات ه خ  وم 

ر. پاشان خوای گەورە لەبارەی فەزڵەکانی خۆی بەسەر 33ۆرروألوان ك م
ف ت ْين  ۆۆ بەندەکانییەوە دەفەرمووێه ش  ل س انا  و  ْين ْين  و  ر. واتە 33ررۆِ   أ ل ْم ن ْجع ْل ل ه  ع 

"ئایا ئێمە دو  او و زمان و دوو لێومان پ  نەبەخشیون". لێرەدا رگە 
ە بەخشیویەتی بە لەوەی خوای گەورە ئاماژە بە  اوەکان دەکات، ک

مرۆه، دوابەدوای ئەوە باسی زمان و لێوەکان دەکات، کە بێگومان مرۆه 
تەنها بە زمان ناتوان  قسەبوات، ئەگەر لێوەکان هاوکاری نەکەن 
لەکاتی قسەکردندا، زۆر لە زانایان کە تەفسیری قورئانی پیرۆز دەکەن، 

ەڵێ :"دوو لێو لە تەفسیری ئەم ئایەتەدا بەم شێوەیە لێوی دەدەنەوە و د
ئاماژەیە بۆ دەرب ینی هەند  وشە لەنیەک و روانی بەخشی  بەشێوەی 
ڕوخسار و شاردنەوەی ددانەکان و سنووری دەم و هەند  شتی دیوە ". 
کەواتە یەکێ  لە کارەکانی لێوەکان هاوکاریی زمان دەکات لەکاتی 
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ە قسەکردندا. ئەمانە هەموویان بەڵگەن لەسەر ئەوەی  ۆن خوای گەور
زمانی وەک خەاڵتێ  و یەکێ  لە نیعمەتەکانى پێشوە  بە مرۆه 

 کردووە.
لێرەدا گەیشتینە ئەو ئەنتامەى، کە زمان خەاڵتى خوایە و یەکێوە 
لەو نیعمەتانەى کە پێشوە  بە مرۆڤایەتى کراوە، ئەمە  وەاڵمى 
سەررەم ئەو تیۆرانە دەداتەوە بەپشتبەست  بە ئایەت و فەرموودەکان، 

ەورە دەربارەى فەزڵەکانى خۆى لە دروستبوونى ئەم دونیایە کە خواى گ
 و دروستبوونى مرۆه بە روانتری  شێوە و بەخشینى زمان هەیەتى.

 
 پەراوێزەکان:

 ت بۆ زانیارى زیاتر، ب وانە:  3
 ر.   33-9: 3990محەمەد مەاروف فەتاح ۆ -ا
 ر.313-313: 3009سەنم ناوخۆ  و نەریمان خۆشناو ۆ -ب
 ر.1ن الوریا، سورة الستدة، آیة ۆت القرآ 3
 ت القرطبی، تفسیر إمام القرطبی.3
 ر.1ت القرآن الوریا، سورة التی ، آیة ۆ1
 ر.30ت القرآن الوریا، سورة البقرة، آیة ۆ5
 ر.11: 3999ت أبو الفداء أسماایل ب  امر ب  کثیر الدمشقی ۆ3
: 3993ۆ ت إنمام الحاکا أبو ابدالێه محمد ب  ابدالێه النیسابوری1
 ر.351
 ر.193ت أبی داود الستستانی ۆ8
 ر.33ت القرآن الوریا، سورة البقرة، آیة ۆ9
 ر.130ت رالل الدی  السیوطی ۆ30
 ر.1ت القرآن الوریا، سورة أبراهیا، أیة ۆ33
 ر.33ت القرآن الوریا، سورة الروم، آیە ۆ33
 ر.9-8ت القرآن الوریا، سورة البێد، آیە ۆ33
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 سەر اوەکان:

 لقرآن الوریا.ت ا3
ر، زمانەوانى، بەرگەکانى 3009ت سەنم ناوخۆ  و نەریمان خۆشناو ۆ3
 ر،  اپى یەکەم،  اپخانەى منارە، هەولێر.3، 3، 3ۆ
ر، زمانەوانى،  اپخانەی دار 3990ت محەمەد مەاروف فەتاح ۆ3

  ومەت، هەولێر.
دار ر، تفسیر اب  الوثیر، 3999ت أبو الفداء ب  امر ب  کثیر الدمشقی ۆ1

 طیبە، الطبعە الثانیە، السعودیە.
ر،  دیث، رقا 1أبی داود الستستانی، سن  أبی داود، متێد ۆ .5
 ر، دار الوتاب العربی، بیروت ت لبنان.5338ۆ

 القرطبی، تفسیر إمام القرطبی، ناشر موقع یعسوب، السعودیة. .3
إنمام الحاکا أبو ابدالێه محمد ب  ابدالێه النیسابوری  .1
ر ، الطبعە انولى، دار 3، المستدرک اێى الصحیحی ، متێد ۆر3993ۆ

 الوتب العێمیە، بیروت ت لبنان.
رالل الدی  السیوطی، التامع الصغیر فی أ اديث البشر النذیر،  .8

 ر، دار الفور لێطبااة والنشر والتوزیع، بیروت ت لبنان.3متێد ۆ
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 ھەولێر و ئەربیل، دوو ناوی یەک ڕەگ

 
 

  مىەرشەه اسوارش نووسينى: 
 

بێگومان شارێوی خاوەن مێ وووی دێرینی وەک هەولێر، لە 
سەر اوەی زۆر و لێوتیادا، بە شێوەی لێوتیا، و هەندێ  راری  
وێوچوو، ناوی هاتووە. هەر بۆیەشە ناکرێه بڵێی  هەموو ڕاستییەکان 
نی یەک کەس و لە یەک بۆ ووندا کۆبوونەتەوە. هەروەک هەستوسۆزی 

تانە، بەری  اوی هەندێ  کەس دەگرێه و دەیەو  ناسیۆنالیس
لێودانەوەکان بەو ئاقارەدا بەرێه کە خزمەت بە بۆ وونەکانی دەکات. 
هەر بۆیەشە م  ئەم بابەت و بۆ وونەم لەسەر لێودانەوەی ناوی 

ەکەمەوە، تا ئێوە ، هەر کەسە و لە ڕوانگەی شارەکە، لێرە باو د
  دەوڵەمەندتر بوات.زانیارییەکانی خۆی، لێوۆڵینەوەکە 

هەولێر: ناوی هەرە باوی ئەم ۆی، شاری مێ وویی ئەربیێە، بە زمانی 
زۆرینەی دانیشتوانی شارەکە و دەوروبەری. ئەوەی رێگای سەرنتە، 
وشە یان ناوی هەولێر، لە هیچ سەر اوەیەکی مێ ووویی کۆن، یان 
تەنانەت سەر اوەکانی درەنگی سەدەکانی ناوەڕاسه و هێشتا 

تری  نەبیندراوە. هەموو ئەو گەڕیدانە  کە بە هەولێردا ڕەت درەنگ
بوون، یان ناویان بردووە ، هێمایەکیان بۆ وشەی هەولێر نەکردووە. 
تەنانەت نووسەرانی کۆنی هەولێر و ناو ەکە ، ناوی ۆهەولێرریان 
نەهێناوە. کە ی بە پێچەوانەوە، ئەربیل وەکو ناوی شارەکە، لە 

و و سەدەکانی ناوەڕاسه و درەنگتری  سەر اوەکانی پێ  مێ وو
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دەبیندرێه. ئەمانە هەمووی، ئەوە دەگەیەنێه کە، تا ئەو کاتانە  
وشەی ۆهەولێرر دانەهات بوو، یان لە ناو شارەکە و نی دانیشتوانی 
نەناسراو بووە. لەسەر وشە یان ناوی هەولێری ، لێودانەوە و بۆ وونی 

بێبنەمان. هەندێوی دی  لێوتیا هەیە. هەندێ  لەو لێودانەوانە 
مایەی لێوردبوونەوە و سەرنج لێدان . لە بەر ئەوەی لە سەر اوە 
مێ ووییەکاندا، نە توشی ناوی هەولێر بووی ، نە ناوێوی لە 
هەولێر وو  هەبووە، بۆیە بەنی منەوە، دەب  هەولێری  هەر لە 
ئەربیێەوە هاتب  و، لە سەر زمان بەم شێوەیەی ئێستای گۆڕا ب . 

خستنی گۆڕانەکان، دەریدەخەن کە ئەمە کارێوی ئەستەم نییە. دەر
 -ئەربەیرە  -دەش  گۆڕانەکان بەم رۆرە بسەلمێندرێ : ئەربیل 

هەربیل هەوریل هەولیر و هەولێر.  -هەربەیل  -هەربەیر -هەربەیرە 
رێگۆرکێی پیتەکانی ۆل . و . رر تا ئێستا  لە ناو ەی هەولێر، 

رەوەی شار، باوە. دەتوانی   ەندان نمونە بەتایبەت لە دێهاتەکانی دە
لە قسەی خەڵ ، بوەی  بە بەڵگەی ئاسایی بوونی رێگۆرک  پێوردنی 

 -مێێوورەر. ۆقەروێێە  -شەلوارر. ۆمێروولە -ئەو س  دەنگە. وەک ۆشەڕوال
هەروازر.  -دەورێ ر. ۆهەوراز  -ئالیێرر. ۆدەروێ   -قەلوێرەر. ۆئاریەل 

دەدرو ر و زۆر نمونەی دی لەو  -ر  دەڕەو ر. ۆدەدو -ۆدەوەڕ  
 شێوەیە . 

بە تێوردبوونەوە و بەراورد لەگەڵ ئەو نمونانە، رێگۆڕکێی س  
دەنگەکانی ۆل ، و ، رر لە ناوی هەولێری ، بە کارێوی ئاسایی دێتە 
بەر او. دیارە پرۆسەی دەستتێوردنی ئەم گۆڕانە، زۆر کۆنە و بە 

لەو   (erbeireربەیرە،  شێنەیی ڕووی داوە. ننی کەم وشەی ۆئە
پرۆسەیەدا، لە ناو بەڵگەنامە مێ وووییەکاندا پارێزراوە و، سەرەتای 
گۆڕانەکەمان بۆ دەردەخات. بە زمانی پەهێەوی، ناوی ئەربیل بە 
ۆئەربەیرەر هاتووە. وا دیارە کە سەرەتا، خەڵوی ندێوانی هەولێر، 

سەر زاری بەنیەنەوە زە مەت بووە بڵێ  ئەربیل و یەکەمتار لە 
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ئەواندا ئەربیل بەو گۆڕانانەدا تێتەڕیوە و بۆتە هەولێر. دەنا 
دانیشتوانی ناو شارەکە، تا درەنگانێوی  هەر بە شاریان دەگوت 
ۆئەربیلر. بە زۆربوونی کۆ ی ندێیان بۆ ناو شار، بەرەبەرە 
بەکارهێنانی هەولێری  بۆ ناوی شارەکە، بۆڕی بە ئەربیل داو، پتر لە 

کارهات. ئێستا خەریوە نی نەتەوەپەرستانی توندڕەو، ناو شار بە
هەولێر دەبێتە ناوە کوردییەکە، لە بەرامبەر ناوی کۆن و مێ ووویی 
ئەربیل، کە بەرەبەرە بە زمانی خەڵ  نائاشنا دەبێه و، وەکو ناوێوی 
بێگانە تێی دەڕواندرێه. بۆ زانیاری مێ وویی پتر با سەیری ئەربیل 

 .بوەی 
هەرەکۆن و مێ وویی شاری هەولێرە. ناوی هەرە باوی ئەربیل: ناوی 

ئەم ۆی شارەکە، نی دانیشتوانەکەی هەولێرە. ئەربیل وەکو ناوی 
شارەکە، لە سەر اوەکانی پێ  مێ ووو، و سەدەکانی ناوەڕاسه، بە 
فراوانی دەبیندرێه. هەموو گەڕیدە و نووسەران، بە نووسەری لەدای  

مستەوفی، شارەکەیان بە ۆئەربیلر بووی ناو هەولێری ، واتا ئیب  
ناسیوە. لە سەر اوە مێ ووییەکاندا ناوی ئەربیل، بە  ەند شێوەیەکی 
لێ  نزی  هاتووە، وەک ئەربێێال، ئۆربێێال، ئەربل، ئێربیل و ئەربیل. 
وشەی لێودراوی ۆئەربائیێۆر درۆیەکی زەا و ساختەکاری، سەر اوە 

رەبیوردنی مێ ووو و ناوی مێ وووییە اارەبیەکانی اێراقە، بۆ بە اا
شارەکە و ناو ەکە، دەنا لە هیچ تابڵۆیەک، یان دەقێوی مێ ووویی 
کۆندا،  اومان بە ئەربەاە+ ئیێو نەکەوتووە. ئەربیل بە یەکێ  لە 
شارە هەرە کۆنەکانی سەر گۆی زەوی دادەندرێه، کە هەرگیز  ۆڵ 

نی شارەکە، نەبووە و، ژیان تێیدا هەر بەردەوام بووە. کۆنتری  ناوهات
 -لە بەڵگەنامەیەکی سومێری بیندراوە. کاتێ  کە پاشای ئور، ئەمەر 

پ.زر ٤٧٩٢سی  لە ساڵی دووەمی پاشایەتی خۆیدا ۆدەکاتە نزیوەی 
ئوربیێوم  ، urbilumپەنماری ئەربیێی داوە. ناوی شارەکە بە شێوەی

، urbelumهاتووە. هەر لە سەر اوەی دی سومێری ناوەکە وەکو
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  هاتووە. هەندێ  لە شارەزایان وای بۆ دە   کە ناوەکە لە ئوربێێومی
، بێێە بە واتای bela، ئور بە واتای شار وurدوو وشەی لێودراوی سومێری

هەوراز، بەرزایی، سەرەوە. باکوور هاتووە. واتا ئەو شارەی کە لە 
سەرەوەیە. لە بەڵگەنامە ئەکەدی و ئاشورییەکاندا، ناوەکە 

یێو. گۆکردنی ناوەکە، هەر ناوە کۆنە ، ئەربەوarbauiluبۆتە
سومێریەکەیە و گۆڕاوە. دیارە ئەم ناوەیە کە مێ ووونووسانی اارەب 
پێیان خۆشە بە ۆئەربەع ئیێۆ، ئەربا ئیێۆر بیخوێننەوە، ب  ڕە اوکردنی 
ئەوەی کە، ناوەکە لە شێوەیەکی پێشووتریەوە هاتووە. دوای ئەوەی 

ئەوروپی، ناوەکە دیسان گۆڕانی  شارەکە دەکەوێتە دەسه گەننی هیندۆ
ئەخمێنی و پەهێەویدا، ئەربیل  -بەسەردادێه. لە نوسراوەکانی میدی 

  .، ئەربەیرەarbairaبۆتە
بە باوەڕی م ، وشەی ئەربیل، وشەیەکی لێودراوە و لە دوو بە  
پێ  هاتووە. بەشی یەکەمی، یان وشەی یەکەم "ئور" بە زمانی 

وە. هەروەک ناوی شاری ناسراوی سومێری، واتای ۆشارری گەیاندو
سومێریان ئور یان شاری ئورۆک. لەوانەیە تا ئێستا خەڵ  بە وردی 
سەرنتیان نەدابیت ، دەنا لە دەوروبەری هەولێر، گەلێ  ئاوایی 
مێ وویی و کۆنی دی  هەن، کە شێوەیەکی گۆڕاوی ناوی ۆئورریان 

لەو ناوانەی  پێوەیە. وشەی ئور لە کوردی بۆ ۆهەر، هە، ئارر دەگۆڕێه.
 دی کە ۆئورریان تێدا بەکار هاتووە، نزیوترینیان لە ئەربیل،

بریتیە لە شوێنەوارە مێ وووییەکەی ۆهەرشەمر. ناوەکە لە بنەڕەتدا ۆ 
ئور + شەم ر بووە، بە واتای شاری شەم. شورەی پانی شارەکە، هێشتا 
ماوە و دەبیندرێه. ناوبانگی گەورەییشی لە دەرب ی  و ئیدیۆمی 

انەوانی زمانی کوردیدا پارێزراوە. لە واڵتی کۆی ، ئەگەر شوێ  و زم
خانووبەرەیەک، یان شتێ  گەورە و ڕێووپێ  و بە نرخ بێه، دەڵێ  
ۆئۆی، دەڵێی دێر  و هەرشەمەر. هەروەک بە گوێرەی بۆ وونێ ، ناوی 
گوندی ناسراوی ۆهەرمۆتەر   لە ۆ ئور + مۆتە ر هاتووە، بە واتای شار، 
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ی ۆمۆتەر. دیسان هەر بە هەمان شێوە، ناوی گوندی ناسراوی یان ئاوای
ۆهەرتەلری نی بێتواتە، بریتی بووە لە ۆئور + تەلر. گوندی 
ۆئارماوانری نی شەقاوە ، لە ۆئور+ ماوانر هاتووە، بە واتای شاری 
ماوان. هەروەک شاری مێ ووویی ۆئەراپخاری نزی  کەرکوکی ، ۆئار 

ۆشاری ئاپخار. ناوی دی لەو رۆرە، لە گۆشە و +ئاپخار بووە، بە واتای 
کەناری کوردستان هێشتا دەبیندرێ . وەک ۆئەرمشت ر لە بادینان کە 

  .بریتی بووە لە ئور+ مشه+ 
ناوی ۆئورر بە واتای شار، لە شارستانییەتە کۆنەکانی دی  
دەبیندرێه، کە بێگومان لە زمانی سومێریەوە وەرگیراوە. بۆ نمونە ناوی 

  .ایبری شاری قودس، واتا ۆئور + شەلیار، بە واتای شاری ئاشتیکۆن و 
وشەی دووەمی ناوی ئەربیل، بریتیە لە ۆئیل یان ییلر، کە دیسان 
ڕاستەوخۆ لە ناوی گۆڕاوی خوداوەندی گەورەی سومێریان ۆئەن لیلرەوە 
هاتووە. ناوی ئەو خودایە، لە هەموو فەرهەنگەکانی دی ناو ەکە 

دیارە بە کەم  گونتاندن و گۆڕان لە گۆکردندا.  پارێزراوە و ماوە،
دەبینی  ئەنێیل لە زمانی ئەکەدیدا بۆتە ۆئیلر. لە زمانی ایبریشدا 
هەر بە ۆئیلری ماوەتەوە، وەک لە ناوی ۆئیسرا + ئیلر بە واتای 
ۆبەندەی ئیل، یان خودار دەبیندرێه. یان ناوە ایبریەکانی روبرائیل، 

فینیقیشدا ناوەکە بۆتە ۆئیالتر، کە ناوی  میوائیل و هیدی . لە زمانی
خودا بووە. نی هۆزە سامییەکانی نەبەتی بۆ ۆئەلالتر گۆڕاوە. وشەی 
اارەبی بۆ ناوی خودا ۆئەلا، الێە ر  هەر لە هەمان ناوەوە هاتووە. 
پێ  ئیسالم ۆالالت ، ئەلالتر یەکێ  بووە لە بتە ناسراوەکانی خانەی 

هەمان ناوی خودای کۆنی سومێریان بوون. ۆکەابەر. ئەمانە هەموویان 
کەواتە واتای ناوی هەولێر بریتییە لە ۆشاری خودار. ئەمە  ئەوە 
دەگەیەن  کە لە بنەڕەتدا بە شاری هەولێر گوتراوە ۆئورئیل یان 
ئورییلر، کە ۆشاری خودار دەگەیەن . بەمتۆرە گۆکردنی ۆئورئیلر بەرە 

یێو، ئۆربیل، ئۆربیێال، ئەربل و بەرە بۆتە : ئوربیل، ئوربیێوم. ئەربەو
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ئەربیل. تا ئەربەیرە و هەربەیرە و هەروەیرە. ئینتا هەورەیرە ، 
هەورەیر. هەورێر و هەولێر، یان شێوەیەک لە شێوە گۆڕانەکانی 

 .سەرەوە
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 :دیان پرسیوهممهسعوود محهمه شوێنێكدا له له
 ری خۆت؟ی خوێنهربارهزانی ده ی ده

 

 دممهسعوود محهمه  نووسينى:                                                              
گشه  ، بهیارهنه یهرۆرن، ههرانی م  فرهد: خوێنهممهسعوود محهمه

ی خۆمی ربارهكی م  ده  هۆیه ب  یهبێه، ههی سوار دهناسهنووسینێكا هه
و له ،  ونكهراسانههه یشه، ههتهاڵسهبوختانكاری نی ده  بزانا، دڵ ه

تینووی  یهندكار، ههسهماشا یی پهته یه. ههو پێیخۆشهنادوێا ئه باسانه
 ی لهو ڕۆشنبیرانهی ئهم ژمارهكهستدهنۆڕ. ههو  اوه كانمهنووسینه
 ی بهو نوانهڵكی ساكار، لهكات. خهیان زیادد هڕێ ، ژمارهگهكانا دهنووسینه

نێوپێوی  كورد، له تی لهتایبه كشێ ، بهڵدهنگیدا ههرههی فهی هپه
ی نموونه له داواكارییان زۆر بووه مانهست . ئهرههرانمدا ئێستا بهخوێنه

 .دیوویاننێرم بۆ نوانی نه، منی  دهر ب سهكانا واژووی خۆمی لهمهرههبه
ناوی ۆبۆ گۆرباشۆڤی  ما بهرههی دوابهنتا نموونهدوپهی دووسهنێزیكه

داهاتی  ك فێ  لهی یهوهر لهدیاری  وون، به ڵ ساو و ڕێزر بهگهزن: لهمه
ك بابایه ڵ ده یادم كه وهكی هێنایهیه  نووكتهمهسه. ئهده م بێتهكهكتێبه
 تی لهیهپ  بین ی، دهستۆدیۆكه كات لهردانی دۆستێكی نیگاركێ  دهسه

 كاتی خۆی باشه ل  : دیارهڵ ند دهرمههونه تابێۆی نایاب. میوان به
م ۆ كۆت و كراسێكا فرۆشه. ، ئهڵ : بهڵ اڵمدا دهوه فرۆشتوون. نیگاركێ  له

بازاڕدا  كان لهستتێكی باشتر بوو. كتێبهده له كهمهرههشی بهاڵم دوابهبه
 ...وهبێه نی خۆم گێا دانهك نهیهنهند دار  هگهمان، مهنه
، ترسی یهدروستیی نووسینی م  هه ڕیان بهی باوهرانهو خوێنهئه

كان هۆكاره ك له. یهشكاندووهنووسی  نه نگیریان بۆم بهئاشكراكردنی نیه
تی تایبهنی تت بهمهنی  اپهكی درێ خایه ییهبۆ مێكه وهڕێتهگهده

راوی ده له ها كهی وهندی فرۆشیارییان بۆ بیرۆكهڵبهن تت و مهكاكوردییه
 .دزێن كانا دهنووسینه وهئایدیۆلۆژییه

ختی ر بهگه شی خۆم ڕازیا،  ونكهبه ی شادمانی بهدا، تا ڕادهم بوارهله
كانا وی نووسینهبره بینا له، دهوهمهر بكهسهبه م دونیایهماڵی ئه خۆم له

 .ی نییهدا نموونههیچ بوارێكی دیكه له یهختێكا ههبه


