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 !کی پویست یه وته
     مه رهه م به ی ئه وه  چاپدانه  و، له وه ت به نووسینه باره سه   

  !ڕز ی به وه ره خونه

ت سای رابوردوودا،   سه کورد لهی  وره نو زانایانی گه رخ و، له مژووی هاوچه له
 و، به مامۆستای  یه رز و دیاری هه  به ره کی هه یه  و پگه  جگهز، به مال نه مامۆستا جه

 ری داڕژه تی و،  کوردایه
ی بیری پیرۆزی  زانستانه

رفرازی و رزگاریی کورد  سه
مال  مامۆستا جه. ژمردرت ده
رتۆکی رامیاری  یان په ده ز، به به نه
یی و  وه ته مژوویی و هزری نهو 

ی زانستی و  کانی دیکه بواره
  تانه ی بابه  شوه ، به تیی یه کۆمه

   ، پشکش به و زانستانه
وڕۆ و  ی ئه ره نرخی بۆ به پز و به کی به یه نجینه  و، گه ی کوردی کردووه رتۆکخانه په
تان قوتابی  یان و سه ده ، به وه انییهک مه رهه ی به ڕیگه  له .جھشتووه  بهدواڕۆژکانی  چه وه

کانی مامۆستا،  رتۆکه  په شک له به.  یشتوون تیی پگه وی ربازی پیرۆزی کوردایه و پره
وکاتی کوردستان،  وتوویی ئه هۆی دواکه  به ر چاپکراون، که وبه مه نجا ساڵ له  په پتر له

  وتوو له کی پشکه یه نی چاپخانهبوو نی و، نه مه ی چاپه رسته یاندن و که رووی راگه له
جگه . واون  الواز و ناته وه کنیکی چاپه ڕووی ته کان له مه رهه کوردستان و عراق، به

لک  بوو گه کانی، ده مه رهه یاندنی به چاپگه دا، تاکاتی به مه رده و سه ر له ش، نووسه وه له 
مکی  رهه  به م له کی که یه رهڕ بکات، تا بتوانت، ژما جۆر تپه  و کۆسپی جۆر به کشه
  .ی کورد وه ره ستی خونه  ده نته یه بگه
  ، که یه''  زمانی کوردی واری به خونده ''نوی ز، به ی مامۆستا نه مانه رهه م به ک له یه

م  ز له به مال نه دوکتۆر جه . وه ته بوکراوهی زاینی ١٩٥٧  ر به رامبه ی کوردی، به٢٥٦٩سای 
ڕوو،  ته پشی خستووه وه  له ته نیو سه  کوردیی زیاتر لهیبیرییدا، ئاستی رۆشن رتۆکه په



  ته نرخی بۆ پشخستنی بواری رۆشنبیریی کوردی خستووه لک پشنیازی به ها گه روه هه
  ڕبوونی پتر له  پاش تپه دا، که مه رده و سه وار و رۆناکبیری کورد له رنجی خونده ر سه به
ر ماون و،  ش هه وڕۆکه ، ئه موکورتییانه و که شکی زۆر له ، به  داخهنجا ساڵ، جی په
مان و،  که شکی خاکی نیشتمانه  ساڵ دوای رزگاربوونی به١٦ت،  نانه ته. چوون نو نه له

ندکی سیاسی و   باشووری کوردستان، هشتا هیج نوه التی خۆیی له سه بوونی ده
ی  روانگه  به  که، مان نییه رده روه دانان و، په و یاساری وهشکری و داد ئابووری و له

یی  وه ته ڕی نه هشتا بیروباوه.  داڕژرابتن وه ییه وه ته کوردستانی و، ستراتیژکی نه
رستی و، ئرانچتی و عراقچتی و ترکچتی و  وتی حیزبپه ، بیری چه ڕی الوازیدایه وپه له

خۆیی و  ربه بیری سه.  ی کوردستاندا کشاوهپانی سیاسی ر گۆڕه سه سووریاچتیی، بای به
و  سته ندیی ئابووری و، ده وه رژه رستی و، به په  پاره  به تی کوردیی، جی خۆیداوه وه ده
  . رتیی گه سته ده

، پتر  ی کوردستاندا کشاوهررتاخوا سه  بایان به وڕۆکه ی ئه موکورتییانه م کۆسپ و که ئه
رانی  وه ر وڕووی نیشتمانپه ره یی، به وه ته  و مژوویی و نه وره رککی گه  رابوردوو، ئه له

پدانی  ره موو شوازک تبکۆشن بۆ په هه  به پویسته.  وه ته مان کردووه که له ی گه راستینه
پناو  له. کانی کوردستان ی چین و توژه وه خۆیی و، هۆشیارکردنه ربه بیری سه

رتۆک  یان په ده وودا، بهردند سای رابو ی چه ماوه ، له ییه وه ته  نه رکه م ئه جکردنی ئه جبه
  وه ی نیشتمانیی کوردستانه کۆنگرهیاندنی  ی راگه زگه دهن  الیه  له یاندراوه  و راگهو گۆڤار
ز،  به کانی مامۆستا نه  نووسراوه رتۆکک له ند په کردنی چه  و، ئاماده وه ته بوکراوه

 و  داهاتووشدا، کۆی نامیلکه له.  بوون ییه وه ته  نه رۆشنبیرییه  و چاالکییه ریزی ئه له
یان ساڵ   پاش ده ی که و هیوایه به.  وه کرنه کانی مامۆستا، چاپ و بوده  کۆنه رتۆکه په
،  وه ڕکی زانستییه بیروباوه بهی کورد،  وه ته باتی نه ژمار، خه بات  و قوربانیدانی بئه خه

تی  وله ی دهزراندن کجاری و، دامه رزگاریی یهباتی  خهی  ی راستینهر شاڕ  سه پ بنته
  . خۆی کوردستان ربه سه
 و،  وه ، داڕشتنه شایانی باسه. کشم  راده''زمانی کوردی واری به خونده''ی  وه رنجتان بۆ خوندنه سه

مووی ب  هه کان قه  دهم به،  وه ته مۆ نووسراونه  ئهیرنووسیپی شوازی  کان، به  وشه ندک له ی هه وه نووسینه
  . وه ته ک خۆی ماونه ستکاری وه ده

  :خوازم رزیتان ئاواته ربه سه
  سیروان کاوسی

 ٢٠٠٧ری  مبه ئۆسلۆ، نۆڤه



 پاش سی ساڵ
  ی مینی نامیلکه ی چاپی دووه بۆنه ک به یه ند وشه چه

  "زمانی کوردی واری به خونده"
  !د سو  دا له١٩٨٧سای  له

 

م  واوکردنی ئه ر ته سه ڕی به ه تپ(*)ق  به ، سی سای ره١٩٨٧ی مانگی ئابی ٢٩ۆ، وڕ ئه
، کاتک مامۆستای ماتماتیک   نووسیومهرکووک که  می خۆیدا له رده سه  له دا، که یه میلکه ان

دا  یه م نامیلکه ی له و باسانه ئه. وێ کانی ئه ندییه  نوه  قوتابخانه و فیزیک بووم له
ی زمان و  له سه  گیروگرۆی مه ندییان به  پوه ن که ته و بابه موو له ، هه وه ته وهجیانکرا

ی  وه  ری بوبوونه  دنه ن که که  ده ستانه رهه و به  و، باسی ئه یه  هه وه رۆشنبیریی کورده
 مین جار، که  بۆ یه ی که و پشنیازانه ها بریتین له روه زمانی کوردی، هه واری به خونده
 .یان وه  و توژینه وه  و لھوردبوونه وه م رۆشنبیرانی کورد بۆ لکۆینه رده  به ته خراونه
  ته  خراونه  کراون که ستانه رهه و به دا، جارێ باسی ئه که می نامیلکه که شی یه به له
کانکردنی زمانی  ره ربه به: وانه وتنی زمانی کوردی، له  و پشکه وه رڕی بوبوونه سه

ی  وه نیازی تواندنه  و، به وه رانی کورستانه ن داگیرکه الیه وخۆ له کی راسته یه شوه کوردی به
  وه،  باری سیاسییه  کورد له  که یه و دۆخه ری ئه ش به مه  ئه ، که)٥ – ١ل (ی کورد  وه ته نه
وێ  یه جۆرک ده ش به ر رژمه ژی و، هه دا ده ند رژمکی بگانه پۆکی چه ژر چه له

کانی زمانی کوردی دێ و،  ی جیاوازیی شوه مه ه نگ و چه وجا باسکی ته ئه.   وه بیتونته
). ١٣ – ٥ل (درێ   و، رێ و شوندانان بۆ سووککردنیان پشانده م جیاوازییه کانی ئه هۆیه
   به وه، ی کورده وه ته موو نه ن هه  الیه لفوبی التینی له وکردنی ئه پره: "دا یدانه م مه له
موویان توانییان نووسینی  ر کورد هه گه  ئه ، چۆنکه)١٠ل  ( دانراوه"  وره نگاوکی گه هه
شایانی . ب بۆ گشتیان کدی هاسانتر ده ی یه وسا فربوونی شوه ، ئه  وه کدی بخوننه یه

ندا  خوارووی کوردستا ومدا رنووسی التینی له دا، هه  وکاتانه ر خۆشم له  هه  که، باسه
مین،  که  چاپی یه-  بکه" التینی نووسینی کوردی به"ی  ماشای نامیلکه ته(.  وه مه بوبکه

 باس  مه  دوای ئه).١٩٨٧نیی ئازاد، سود  مه ی چاپه مین، بنکه  و چاپی دووه١٩٥٧غدا  به
، )٢٥ -١٣ل ( کوردستاندا   له وه ی چاپکردن و بوکردنه زگه میی ده رباسی که  سه دته
ی   و چاپخانه سلمانی  له"ژین"ی  ر چاپخانه  خوارووی کوردستاندا هه  له مه و ده  ئه نکهچۆ



ی  بوون و، بنکه  ههرکووک  که له "قی ره ته"ی   و چاپخانهولر  هه له" کوردستان"
  . بوو ر نه  هه)دارالنشر(نیش  مه چاپه

  ی بادینان دا، نه موو نوچه هه له  ،و رۆژه  ئه  که  راکشاوه وه ستیشم بۆ ئه دا، ده ئا لره
کم  یه  پشنیازی کینی چاپخانه وه ر ئه به له. کی کوردی یه  رۆژنامه بوو، نه ک هه یه چاپخانه

). ٢٤ل (رکووکدا دابنرێ  کو که کی وه  جیه له"  مه تکی موساهه شیرکه"ک   وه کردبوو، که
ری کورد  رنووسه سه  به  که م کردووه رییه وه ڵ و کوره ڕ و گچه و گه پاشان باسکی ئه

ش،  مه دوای ئه.  چاپبدات غدا له  به ی له که بوو، نووسینه هات، کاتک ناچار ده ده
شایانی . دا مه رده و سه  کوردستانی ئه  و کتبفرۆشی له میی کتبخانه رباسی که  سه ته چوومه
نوی  بوو به  هه که ر قه رامبه ولر، به  هه ک له  کتبفرۆشییه وه کانه  چله ر له  هه  که ،باسه

  ر له  سلمانیش هه له.  بووستیی ربه کاک مارف سهی  که نه  خاوه  که وه  یه"ستی ربه سه"
فرۆش بوو و، جاروبارکیش کتبی کوردی   رۆژنامه بوو، که تار هه  قادرئاغای عه ،وه کۆنه
 کانیشدا  کۆتایی چله  و، له وه یه" ازادیئ"نوی  ک دانرا به فرۆشت، دوایی کتبفرۆشییه ده
  وه ی کۆن کرده" ییه یسه فه"ی  ر قوتابخانه رامبه  ی به"الوژ گه" کتبفرۆشیی ئووف مارف ره

م   به. دانرا وه ه" الوژ گه" نزیک   له"ر زیوه"نجاکاندا کتیبفرۆشیی  ڕاستی په  نوه و، له
 فقۆالل ت کاک جهی  که نه  خاوه  که"سرۆچک"گای دا کۆ و رۆژانه ی راستی بت، له وه ئه

رتۆکی  تیی، خۆی بۆ کین و فرۆشتنی په تایبه  به  سلمانی که ک بوو له یه  بنکه بوو، تاقه
تی  م کوردایه بوو، به الل کتبفرۆش نه  کاک جه نده رچه جا هه. رخان کردبوو کوردی ته

تی خۆی  ی هیچ سوودکی تایبه وه دی، بئهرتۆکی کور  فرۆشتنی په وته وایلکربوو بکه
'' س ر بکه عومه''دی و،  ی ده وره م ده ر ئه قین هه  خانه  یش له''زیز پشتیوان عه''. تدابت
ی خۆی  زار حاڵ جگه  هه بوو، به ی هه جنۆکه وکانکی قنگه د رکووک که  که یش له
   یاد، که وه  بھنمه وه دا ئه لره. شتفرۆ رتۆکی کوردیی ده ر په ویش هه ، ئه وه بووه تداده

  وه کانه  بیسته ر له  هه ، کۆنترین کوردک بوو کهشیر موشیر  به)ئوستاد(شتی  هه به
ک  یه  پشانگه غدا، کردبوو به  به  بوو له" رخانه یده حه"وتی  ر مزگه رامبه  به ی، که که دوکانه
ژیان، یان ریان  غدا ده  به ی له و کوردانه هیشتنی ئ کگه یه رتۆکی کوردی و، شونی به بۆ په

  .وێ  ئه وته که ده
و  بوو ئه  ده  پموابووه،  که م کردووه و کاروبارانه دا، باسی ئه که می نامیلکه شی دووه به له

کانی کورددا  ره دیب و نووسه نوان ئه ک له ندییه زراندنی پوه ک دامه ، وه  بکرانایه رۆژانه
ی  وه وی کۆکردنه  هه ، که)٣٤ – ٢٧ل  ( وه ه" رانی کورد ی نووسه هست ده"نوی  به
ر کورد و  سه  له  زمانی بگانه  به  بدات، که رچاوانه و سه کان و ئه  کۆنه  کوردییه ستنووسه ده

ی  ی زانستانه وه ی پاش بژارکردن و لکۆینه وه ، بۆ ئه وه ته کوردستان نووسراونه



.  کوردی ن، بیانکاته زمانی بگانه ی به رتۆکانه و په  و ئه وه ن بکاتهکان، بویا ستنووسه ده
کۆڕی زانیاری "زراندنی  ، دامه وه ته مجار بوکراوه که یش بۆ یه وه  ئه م، که پشنیازکی دیکه

 و   وژه موو له  هه سکی واپکھاتب که ند که  چه  له ، که)٣٤ – ٣١ل (بوو " وانی  زمانه–
ر   هه  که،کی دی زایه ند شاره  چهی هاوکاری ی کورددا پسپۆڕ بن و، به وه ته مژووی نه

ن  وبده ب، هه ستکی بایان هه  لقکی زانستدا ده  زمانی کوردی، له  له یان، بجگه که یه
 زانست و  ر به رتۆکی سه ن و په ری بۆ زمانی کوردی دروستبکه ی زانستی و هونه زاراوه
پشنیازی . ن ربکه زمانی کوردی ده ش به  کوردی و، گۆڤارکی زانستانه ن به ر بکه هونه
هاوکاری " وانی  زمانه–کۆڕی زانیاری "و " رانی کورد ی نووسه سته ده " شم کردبوو که وه ئه

کۆڕی "یدانی پکھنانی   مه ی خۆشم له که راستییه). ٣٤ل (ن  کدی بکه و ئالیکاریی یه
رتۆکی فیزیک    و نووسینی په ی زانستانه دروستکردنی زاراوهداهنان و  دا، به" زانیاری

نوان   له١٩٧٠وتنی مارتی  ند، پاش رککه ر چه جا هه. م شکاند م کاره قی ئه رده بر، سه وجه
م  دروستبوو، به" دکۆڕی زانیاری کور"عس،  تیی شۆرشی کورد و رژمی به یه رکرده سه
رپرسیارتیی خۆشیدا،   سنووری به بوو و، له  نه هکی زانستان کادمیایه  ئه م کۆره ئه
وام  رده ر تکۆشینی خۆم به سه ر له ز هه بگومان، ئه. دی من ب  به دی که ورکی وای نه ده

و   توانیم ئه،الی سانی ساڵ قه ووته  دا و، پاش هه١٩٨٥ هاوینی سای  بووم، تا له
میای کوردی بۆ زانست و کاد ئه"زراندنی  ریی دامه ستپشکه فی ده ره دی و، شه  بھنمه ئاواته
   که وه ند رۆشنبیر و زانستکارکی دسۆژم دۆزییه ی چه وه  پ ببێ، پاش ئهم، "ر هونه
کی  یه وه  کۆبوونه  دا و له٢٦/٧/١٩٨٥رۆژی  بوونی خۆیان بۆ هاوکاری پشاندا، له ئاماده
م  رده به م له"ر یای کوردی بۆ زانست و هونهکادم ئه"ی  کی پۆژه یه ه ریدا گه ماوه جه

  کادمیایه م ئه  ئه ر کرا و، ئسته سه کی زۆری له قیه ته مه  و، ده وه بوواندا خونده ئاماده
نرخ  پیت و به کی به یه زگه  ده  ببته  که هیواشم وایه). دسو( ستۆکھۆم  ی وا له که بنکه
  . بۆخۆی دیاریکردوون دا که و ئامانجانه دی ئه پناوی هنانه له

کی  یه رتۆکخانه زراندنی په  پشنیازی دامه یه، م نامیلکه کانی دیی ئه ته  بابه کک له یه
کانیشی تدا  کراوه  چاپنه ستنووسه ت ده نانه  ته که) ٣٤ل ( بوو بۆ کورد  وره گشتیی گه
نگی  رهه فه"نوی  بهکم  یه نجاکاندا نامیلکه  په ی خۆم له که راستییه.  وه کۆبکرته

  م تدا تۆمارکردبون، که رتۆکانه و په  نوی ئه  و، وه  نووسیبووه  وه یه"ی کوردی رتۆکخانه په
م  ئه). ٣٧ل (ر کورد نووسرابوون  سه  له زمانی بگانه زمانی کوردی، یان به  به وکاته تا ئه

 بۆ   کهی یکۆنهو لکس ویش بۆ ئه  ئه یاره د  کهریمان فا نه  مامۆستا مسته م دا به یه نامیلکه
 "١٩٧٥ – ١٧٨٧رتۆکی کوردی  بیبلیۆگرافیای په"نوی  رتۆکی کوردی دروستیکردبوو به په
  .لی رگرتووه ، سوودی وه غدا چاپیکردووه  به  دا له١٩٧٧   و، له وه ه



 ی وه رباسی نووسینه  سه ته هاتووه" زمانی کوردی واری به خونده"ی  وجا نامیلکه ئه
ن  الیه ی فرکردن، له ترین رگه ر تازه سه له) ٣٨ل (تایی  ره رتۆک بۆ خوندنی سه په
ودا وام پشنیازکردبوو  له. زرایه  دابمه بوایه  ده  که وه ه" ران ی نووسه سته ده"و  ندامانی ئه ئه
  ی که نهوا تی بۆ زارۆی کورد و، هندکی دیش بۆ ئه تایبه  به رتۆکانه، و په  هندک له که
) ٣٩ل ( مندای فری خوندن  ونووسین ببن   به یانتوانیوه ستکورتی نه ژاری و ده ر هه به له

شدا  لره).وێ ر ئه هه(وێ زمانی کوردی فرببن  یانه  ده ی که و بگانانه و، هندکیش بۆ ئه
 و  ره  به ره م به  پشتگوێ، به  رنووسی التینی ناب بخریته  که مکردووه وه باسی ئه

 -٤١ل  ( کانی کوردستان گرتووه  حای قوتابخانه شم له خنه ، ره)٤٠ – ٣٩ل (رخۆ  سه له
   له  که مکردووه وه  و گۆڤار و، باسی ئه رباسی رۆژنامه  سه ته ، هاتوومه وه دوای ئه). ٤٢

 ١٩٤٨سای  ن له ته).  دا١٩٥٧   له که ی نامیلکه وه  تا سای نووسینه دیاره(مژووی عراقدا 
 بۆ  وه  ه"نزار"نوی  بی و کوردی، به ره  عه مجار گۆڤارکی سیاسی به که  بۆ یه دا بوو که

  وه ر ئه سه ب له  کورد ده  که دا گوتوومه ئا لره). ٤٣ل (رچوو  غدا ده  به کی کورت له یه ماوه
ربچ،   کوردی ده بهبی  و  ره  عه  به ب که ی هه کی سیاسیی رۆژانه یه  رۆژنامه سۆرب که

ل (کار بھنرێ  کانی کوردستان به واوییه کانی کورد و ناته ی بۆ داخوازییه که بییه ره  عه شه به
  . ی نییه کی سیاسیی رۆژانه یه رۆژنامه) ١٩٨٧ئابی (وڕۆش   کورد تا ئه  که شایانی باسه). ٤٤
 دیوانی   چاپدانی ، له مانه هرچاو، ل  به ته ند پشنیازکی دی خراونه  چه ،مانه   پاش ئه  

 پشتگوی چیرۆکی  خستنه ری چیرۆکنووسین و نه کانمان و پشخستنی هونه شاعیره
دوون،  تیمان ده یه ردودووی ژیانی کۆمه  ده ی له و چیرۆکانه تی بۆ ئه تایبه ری، به شانۆگه

ر   سه ته ش، هاتوومه مه دوای ئه له). ٥١ – ٤٧ل (هلی دا  کی ئه شانۆیه"زراندنی  پاڵ دامه له
شدا  لره). ٥١ل (تکردنی زمانی کوردی   بۆ خزمه م کاره  ئهیرگان و، گرنگی ری وه هونه
  رگانی شاکاری بگانه  وه:م که یه:  رگان راکشاوه  وه م بۆ دوو جۆره وه ره  خونه رنجی سه

 - ٥٤ل  ( ۆ زمانی بگانهرگانی شاکاری کوردی ب  وه:م دووه، )٥٤ -٥١ل (بۆ زمانی کوردی 
" بناسین ره  عه  به کوردی زنجیره"نوی  رتۆک به ک په یه رکردنی زنجیره ها ده روه ، هه)٥٨
کم  یه رگاندا، نامیلکه ری وه یدانی هونه  مه نگاو له مین هه که ک یه خۆشم وه). ٥٥ل  ( وه ه
   سلمانی و له  له ، که وه رده بوک وه  ه" ره رگان هونه وه" نوی   دا به١٩٥٨سای  له

 "پاتۆ" چیرۆکی  سره  به  دا له١٩٥٧زستانی  ش، له وه  له چاپکرا، بجگه "ژین"ی  چاپخانه
  مه ئه.  چاپم دا غدا له  به  دا له١٩٥٨   کوردی و له م کرد به"گۆگۆل"ری رووس  ی نووسه

ویلیام "ی  که  ه"رداو گه"دا چیرۆکی غ  به له)  دا١٩٥٥سای  له( پش  وه  له ی که وه  له بجگه
  مانه پاش ئه.  چاپم دابوو دا له و ساه ر له  هه، کوردی و  م کردبوو به"شکسپیر
   داناوه"ی پشتی زمان ببه"  نگم به رهه  و، فه وه نگ نووسینه رهه رباسی فه  سه ته هاتوومه



بوون و،  دا هه  کایه  له وکاته  تا ئه  که  راکشاوه نگانه رهه و فه م بۆ ئه نجه دا په لره). ٥٨ل(
  مه رده و سه کانی ئه نگنووسه رهه  فه داواشم له.  نووسیویانن  که م گرتووه وانه دری ئه قه

کۆڕکی "الی خۆیان، تا رۆژک دێ  قه وڵ و ته کخستنی هه  کۆڕک بگرن بۆ یه  که کردووه
نگکی گشتگر  رهه ب فه ده  که  شم باسکردووه وه ئه). ٦٤ – ٦٣ل (پکدێ " وانی بۆ کورد زمانه
وڕۆش   تا ئه نگه رهه م فه  ئه وه داخه به. کانی زمانی کوردی دروست بکرێ موو شوه بۆ هه

 دروست  نگکی دیکه رهه ند فه  چه  که مکردووه وه ها پشنیازی ئه روه هه.  ر نییه هه) ١٩٨٧(
  ).٦٥ل (کان   بگانه بکرن بۆ زمانی کوردی و زمانه

 "کگرتوو بۆ زمانی کوردی ستوورکی یه ده"ب  ده  که م کردووه وه ش باسی ئه مانه پاش ئه
   به شم سپاردووه وه خۆی و، ئه  بگرته که کانی زمانه موو شوه  هه  که وه بنووسرته

 – ٦٧ ل(کی کوردستانیان تداب  موو الیه کی هه  خه دیب که ر و زانا و ئه ک نووسه یه سته ده
رکوکی  خۆم به.  وڕۆش نییه کگرتووی کوردی تا ئه  رزمانکی یه ، که شایانی باسه).  ٦٩
  کرد که  ئاماده"کگرتووی کوردی زمانی یه"ی   نامیلکه فتاکاندا به تای حه ره  سه م له م کاره ئه
رباسی   سه ته دا، هاتوومه که  کۆتایی نامیلکه له.  چاپدرا لهبامبرگ    دا له١٩٧٦ سای  له
یانگوت زمانی   ده  که وه ته م داوه وانه رپچی ئه بهو، ) ٧٢ – ٧٠ل  (" ی زانستانه زاراوه"

 توانیم  وه کرده  به  که ی زۆرمپخۆشه که راستییه.  وه کوردی زانستی پ نانووسرته
م   بکه رستانه پهل  هه ،بووه باردا نه  هیچ له ،واره خونده  کۆلکه،بورژوا و هورده پ به قوڕوقه

مک  مانان که تی ئمه هیمه  به که  زمانه دوایی که. هات ی خۆیان ده که زمانه یان به  گاته که
  ". کولتوورچی " ته ش بوونه  و ئسته وه  بازرگانیکردن پیه وتنه وجا که و، ئه  بره وته که

 ماتماتیک و فیزیک و کیمیا ی  زاراوه س بووم که م که که م، یه  ده وه شانازییه ، به به
رتۆکی  مین په که هتدم بۆ زمانی کوردی داڕشت و یه.... و ) بایۆلۆژی(و زانستی ژینداران 

  بیرمه، ها له روه هه.  وه  و بوکرده وه نووسییهنجاکاندا پ ستی پهڕا  نوه بر و فیزیکم له جه
کی کورد،  ند مامۆستایه چه  کی کورت، ئمه یه ماوه به) ١٩٥٨(ی قاسم  تاکه پاش کوده

ر   جابر عومه ی عراق که مه وده زیری زانیاریی ئه  قاسم و، وه کمان دابوو به یه وه ره بیرخه
ر  ماندا هه م کاره کانی کوردمان کردبوو، جا له  کولتوورییه ودا داوای مافه بوو و، له

کو  گیرساندبوو، به نه  خۆمان هه کانمان له به ره  عه ی شۆڤنیسته ئاگری رک و کینه
وروخولی   ده،تای قاسم ی، پاش کوده بانه  کورد و عاره  مارکسییه ریکه و فه لک له گه

ڵ  گه رۆژکیان له. خومان  دوژمنی خونه پارتی کۆمۆنیستی عراقیان دابوو، بووبوونه
تی  زاره  وه  تۆفق وردی چووبووینه مه هادین و حه ردوو مامۆستای کۆچکردوو سادق به هه
کانی  ندییه  نوه  قوتابخانه  کوردی له ی خوندن به له سه  و زانیاری بۆ باسی مه رده روه په

لیکدا چکاوخۆرکی  مانی مه زه  له ب که ره  مارکسی عه ریکه ستکی فه ده کاربه. کوردستاندا



قدا  ته مه هد ی له وه  خۆی سۆر کردبوو، پاش ئه تاکه ر پاش کوده  بوو و، هه و رژمه ئه
   به رتۆکی زانستانه ین، کوا په  ده مه  ئه  ئوه باشه: " و گوتی  ئمه زاندمان، روویکرده به

رتۆکی زانستیی  ک په یه سته مدا کرد و به که گبه  هه ستم به ج ده ستبه ر ده منیش هه!". کوردی
  .ما ی پ نه ئدی قسه. ستی رده  به ستنووسم خسته چاپکراو و ده

   بوو که یه وره  گه و الفاوه  بیر، ئه وه  بیھنمه وه داخه دا به وێ لره مه  ده  که کی دیکهشت
لک   هۆی کوشتنی گه ستا و، بوو به  سلمانی هه  دا له١٩٥٧ری  ی ئۆکتۆبه١٨رۆژی  له
ا ژر چاپد دا له وکاته  لهزمانی کوردی واری به خوندهی  ی نامیلکه وه ر ئه به جا له. س که

  ک له رچییه هه. وماوانی الفاو کرا  لقه  پشکش به وه  قازانج و مایه وا به بوو، ئه
ی  رۆکی لژنه  سه–دی خاڵ  مه مامۆستا شخ محهست   ده  یهدرا رۆشرا دهف  ده که رتۆکه په

  .وماوانی الفاو  بۆ لقه وه پیتاک کۆکردنه
م  ستت، ئه رده  به  خرایه یه م نامیلکه هوا ئ ویژدان، ئه ی به وه ره  تۆ، خونه جا ئسته

ن کوردکی بیست   الیه دا، له و رۆژه  کوردستانی ئه ر له وبه مه  سی ساڵ له ی که یه نامیلکه
یخوندبوو  وروپا نه کی ئه یه  هیچ زانستگه ک له  نه مه، و ده  ئه ، که  نووسراوه وه ودوو ساه

کی  ب پتر، هیچ الیه ره ند وتکی عه  ئران و چه کوردستان و عراق و کو له س، به و به
،  نگاوه م هه  ئه بیارداندا و، بزانه  له رپشک به تۆ خۆت سه. دیبوو جیھانیشی نه

رپرسیاریی تۆ و  وجا به  یان نا، ئه ، مه رده و سه  بوو بۆ ئه رانه هستپشک نگاوکی ده هه
  !دا؟ نگاوانه م هه  پشتگیریی ئه  له ک تۆ چییه سکی وه موو که هه

  .ساڵ) ٥٠(نجا   په بته  ده ، دیاره  ه٢٠٠٧ سالی  که ئسته.  دا١٩٨٧سای  سی ساڵ، له –(*) 
دا  کییه م پشه  له  که که رتۆکه کانی په ڕه ی الپه  ژماره کشم که  راده وه  بۆ ئه وه ره رنجی خونه دا سه ر لره هه
کی چاپی  می فۆتۆکۆپییه  چاپی دووه ، که یه که رتۆکه می په م و چاپی دووه که کانی چاپی یه پی ژماره ، به هاتووه

  . مه که یه
  
  

  
  

  ز به مال نه جه
  ١٩٨٧ی ئابی ٢٩: رلین به

                                          
  
  



  ک یه ند وته چه
  

  ....ویست هاووتی خۆشه
م   چاوم به وه  سووچکه کرد، کوتوپ له  ده ڕه  په ڕه  جارکیان گۆڤارکم په بیرمه روا له هه
  :وت  که واه هه
  ".؟ وه  بازاڕه زمانی ئینگلیزی دته چاپکراو به) زار ت هه سه (١٠٠٠٠٠زانیت رۆژی   ده ئایه"
   گوتار و نووسراوه  به شنه  چه مه زار چاپکراوی هه ت هه سه! زار چاپکراو ت هه سه...  به

 رۆژکدا،   تاقه وارانی زمانی ئینگلیزی له م خونده رده  به  خرنه  ده وه،  و نامیلکه و رۆژنامه
  . ساکدا ش ملیۆن له  مانگکدا و سی و شه  سی ملیۆن له، واته
...  قیشم نییه ناهه. ل واقم وڕما وت، گه  که یه وره  گه م ژماره  چاوم به ڕاستی من که به

زمانی   به دیوه مانگی کتبکمان  نه وه  خۆمانه تک بهین هیچ کا  هه ی ئمه ته وه  ئه چۆنکه
نیا   تهندا،نوان دوو سا اکدا، یان له س  له  جاری وابووه رچووب، بگره کوردی بۆ ده

می ل  کی که یه چی ژماره ری، که ردیسه رک و ده زاران ئه  هه ویش به  ئه رچووه، رتۆکک ده په
 خۆراکی  ته کاندا بووه  کونوقوژبنی دوکانی کتبفرۆشه ی له وی دیکه  و، ئه وه ته بوبووه

  .مشک و مۆریان
 کاروانی  جمانی له مان و، به که وه ته وتنی نه  بۆ پاشکه هزه کی به یه گه  به مه بگومان ئه

بوونی زانستی  لکدا، مانای نه نو گه ی چاپکراو له وه بوونه  بونه النی زیندوو، چۆنکه گه
  ی له وه ، زۆریی چاپکراو و بوبوونه وه وه ی ئه وانه  پچه  و، به وارییه خونده نی نهو بوو

  .رچاو  به خاته مان ده له و گه یشتنی ئه یشتن و پگه سنوورکی فراواندا، تگه
 و، بۆی  واری چییه زان، نرخی خونده کی دسۆژی کورد ده یشتوویه موو تگه ئیمۆ هه

الن، هاوکات  وتنی گه  بۆ پشکه که یه ی پوانه وه ڕای ئه ره واری، سه  خونده ه ک وتووه رکه ده
لی کوردیش بۆ  گه.  ی خداخراوی رزگارییه رگه کلیلی ده ک ئمه،  وتووی وه لی پاشکه بۆ گه

نگی دیلی و  زه وه نو شه پی خۆی داما و، به تی له ی کۆتوزنجیری کۆیله وه ئه
کی   چه ختیاری، پویسته و دنیای رۆناکی و به ره  به وه  رزگاری بدۆزتهریدا، ری وه کوره

ی  شخه  و، مه وه وتن راست کاته ر دوژمنانی زانیاری و پشکه رامبه ر به زانین و هونه
ی کورایی  که تینه  به ، تا تیشکه وه رزکاته زمانی شیرینی کوردی به واری به خونده

بووی شوومی تاریکیدا  به  و کونده کوره مه مشه اوی شهچاوی پوپووش کجاری، به یه
 .بھنت
ب،  تی نه وایه ته زمانی نه ک به وارییه ر خونده  هه بیربچ که شمان له وه ب ئه م نا به
ری و  روه  گیانی نیشتمانپه زمانی بگانه،  خوندن به ، چۆنکه پ بنرخه ک سفری الی چه وه
رستی و  په ماری بگانه  ده وه، ی ئه جگه مرن و له تیمان تدا ده یهوا ته رزی نه ستی به هه



زمانی  واری به مانداب، خونده  وزه ب تا له  ده بۆیه. کات یدا ده ناکۆکی و راراییمان تدا په
دا  م رۆژانه  له  که  جی شانازییه نده رچه جا هه. و  بره ینه  و بیخه وه ینه خۆمان بوبکه

و   پویستمزانی ئه م زۆر به ، به ستیپکردووه کی پیرۆز ده یه وه ای جووالنهت ره سه
وتنی زمانی کوردیدا   و پشکه وه م بوبوونه رده به ردی رگر له  به ته  بوونه  که ستانه رهه به

و  ندک له ش، هه وه له بجگه . ین ڕیان الده ک له ک یه ڕوو، تا بتوانین یه مه بخه
مان  که  چۆلوهۆله رتۆکخانه پدانی په شه  و گه وه  هۆی رازاندنه بنه  ده ی که نهوا کرده
مان  رزه  به م ئاواته کی زوو ئه زوویه ین و، به ستوبردیان لبکه  تا ده،م ستنیشانیان که ده

  .دی بھنینه
و،  جۆش  تی بته ردایه ی مه هۆش، کووره واری به نجی خونده  گه  که ئیتر هیوام زۆره

رچی   هه دا که یه ده و سه ژی، له تۆمدا ده با و ئه ی کاره ده  سه  له  که وه باته بیری خۆی نه له
ت   سه یان له  وا ژماره ی که وانه ته و نه ت ئه نانه ته. کات  داوای رزگاری ده وه کاته مده ده
ر و  ربه ۆل و بهغ س و مه رکه ، چه سه به. نی خۆیانن موو خاوه ڕ ناب، هه زارک تپه هه

نووسن،  خونن و ده زمانی زگماکی خۆیان ده فریقاش به کانی خوارووی ئه هندییه
ی  زار ساله هه نھا میراتی ده ر ته ک هه  نه، ملیۆنی کورد١٥کی  یه وه ته کاتکدا نه له

  قه هو ه کو له به! س شی مان و به ر به  سه ته  و، مای خراوه وتکراوه باوباپیرانی ل زه
نووسین دا، کوردی ندێ جگه  هه ک له یه راده به!  شکراوه  ببه  کوردی خوندنه  به ش که مه که
  .چ بین ده ی تدا به سه و که ری ئه  سه م، که ه  قه درته تاوانکی وا ده به

  !برای کوردم
ختانپکردن و، ری و بو ، دیلی و نۆکه  کردووه ه کتیمان هه  ری یه زار ساکه ند هه چه
مان  ب، هیچی دیکه م نه ه  قه ردانه  که  ترکی شاخاوی و به  و، کردن به  پاڵ جنۆکه دانه
الکی  روپۆته  سه ته وتووینه  که وه کی و ناکۆکییه ره ری دووبه سای سه  له مکه ده. وت که ستنه ده
ست   و، ده وه ینه ۆمان بکهخ ک له باجارکیش الیه.  وه ته بیر چووه کتری و دوژمنانمان له یه
ستاب،  تی و تکۆشین وه کتی و برایه تا یه  هه ڕیشمان بب که باوه. ک ستی یه  ده ینه بده

  .مماندا خۆی بگرێ رده به  له هز نییه
ترس و گیانکی  دکی نه تکردنی کورد و زمانی کوردیدا، به پناوی خزمه   ئیتر له

  .....و پش ره  به وه خۆبوردووه له

  :ز به مال نه جه
   ممه رکووک، رۆژی پنج شه که
  ی کوردی٢٥٦٩ر  زبه  ی مانگی ره٨

  .ی زاینیی١٩٥٧ی مانگی ئابی سای ٢٩  ر به رامبه به



  م که شی یه به
  

  ی زمانی کوردی وه بوونه هۆی بونه
  وه  بوبوونهرڕی  سه ته راونه خ دوین که  ده ند و کۆسپانه و که دا له شه م به  له وتا ره سه

 چارکردنیشیان  له و حه  ئه،مان ئاشکراکرد مانه ی ئه وه پاش ئه. وتنی زمانی کوردی  پشکهو
  .رچاو  به ینه خه ده

  -: کانکردنی زمانی کوردی ره ربه به -١
وداندا بۆ  ی هه ته سه  له*)١(تۆمدا  با و ئه ی هزی کاره ته سه مدا، له ی بیسته ته سه له

ندێ شوندا   هه  له الن، تازه  گهیتی یشتن و برایه کگه یه تی و له ایهرزگاری و دۆست
  ،و شونانه  له چۆنکه. کار بھن بۆ خوندن ی کورد ناورێ زمانی خۆی به وه ته نه

.  متر نییه  خنکاندن که  سزای له وتۆ که تاوانکی ئه. م ه  قه درته تاوان ده تی به کوردایه
یی  رم و شووره قی شه ب تک تک ئاره کان ده گرتووه)  نه(ک   یه وه ته ی نه ڕاستی کۆمه به

م  ده بهکیا  ن یهۆپناوی ئازادی و چ موو له ت هه کا...ی کورددا وه ته ئاستی نه ن لهبژ
ملیۆن کوردی ) ٧ ( وه رچاویانه به ق به ق زه چی زه بن، که ش ده ش شه ری شه سه
تی  قکی مرۆڤایه  هه موو جۆره هه نھا له ر ته ک هه یادا نه ترک زمانی بتاوان له سته به

زمانی دایکوباوکیان  ب ناورن به  نه وه دزییه ش به کو ئسته س، به شکراون و به ببه
بیانووی   ئرانیشدا به له. ن سمی ترکی شاخاوییان پده ڕه  به چۆنکه! ن توگۆ بکهفگ
، خوندن و نووسینیان !)ئاوا(م  ه  قه درنه  فارس ده ک له یه  تیره  کورد به  که وه وه ئه
کی کوردی لبگیرێ،  یه س کتب، یان نامه ر که  کردوون و، هه خه ده کوردی ل قه به

ند  زینداندا تا چه ب له ک پیاوی کوشتب، یان مای میری تان کردب، ده  وه وه ئیتر ئه
زمانی  واری به  عراقدا خونده نھا له ته.  وه پرسته س لی نه ساک بۆخۆی بزێ و که

واوی  ته ش به وه چی هشتا ئه ، که ی دراوه مدا ماوه نگ و که  سنوورکی زۆر ته کوردی له
  . بینراوه کی لنه  که وه کانه ن کورده الیه له

  یه وه نھا بۆ ئه کرێ، ته ڵ زمانی کوردی ده گه  له ی که خته  سه ییهکان ره ربه م به ئه
ی  ختی رازاوه  ته له و حه  تا ئه،مان  دنیای نه  و ببرته وه هی کورد بتونرت وه ته نه

رز پای  خت ب و، بترس و له کان ته بئابووه ره وه  جانه ره کوردستان بۆ داگیرکه
 و  یایان خاوه  خه ، دنیابن که  خۆشکردووه مه ی دی خۆیان به وانه م ئه به.  وه نه لبده

 هیچ  خا که رده الن بۆمان ده رابوردووی گه.   نییه وه النه ر مژووی گه سه فیان به
،  براوه نو نه  و له وه ته تونراوه دی نه نابه ملی و به زۆره وی به کی رووی زه یه وه ته نه
ی  گیان، وه وه ی ئه وانه پچه هشتنی، به نوبردن و نه ودراب بۆ له تا هه کو هه به

رز  ی به  و، بسه ندووه ی سه  زیاتر کپهیتی وایه ته ستی نه ری و هه روه نیشتمانپه



 هیچ زیانکی  کانیه ره ربه م به  ئه ین که  واتبگه مه م دیسان ناب له به.  وه ته بووه
 هۆی  ته کی زۆر بووه یه  تا راده، وه وه ی ئه وانه هپچ  به که ، به داوه مان نه که زمانه له

 کوتای   که*)٢(  وه یه وره  گه و دوو بازاڕه ی داخستنی ئه بۆنه  به،وی مبره دواخستنی و که
ر  چ، هه رده  عراقدا ده ی له و چاپکراوه  ئه، وه ر ئه به له.  وه بته تی تدا بوده کوردایه

 کوردستانی ئران و  ی نادرێ له وه ی بالوبوونه  ماوه ، چۆنکه وه بته  عراقیشدا بوده له
  .ک گوتمان ترکیادا وه

ند رژمکی  ری چه ژر سبه ی کورد و ژیانی له  باری سیاسی ئسته،کورتی به
وتی  سوکه تی هه شنیکی تایبه هچ  به،ر شونکدا  هه ی له وه ی ئه هۆ ته  بووه،جیاوازدا

ی بکرێ،  که مانهتوندی قوچۆی خۆی و ز ل شونا زۆر به گه دا بکرێ و، له گه له
واری  ی خونده وه بوکردنه وی و ترساندن له مبره  هۆی که بته ش ده وه  ئه جادیاره

  .ی که زمانه به
  -: کان  شوهیی جیاوازی مه ه نگوچه  ته–ب 

 کۆسپکی  بته  ده،ر زمانکدا هه  لهک، یه  لهخت دوور کی نه یه ند شوه بوونی چه
ی  واریدا چوار شوه کورده له.  و زمانه واریدا به ی خونده وه هڕی بوبوون  له وره گه

:  شنه کرمانجیش دووچه". زازایی" "لوڕی" "کرمانجی" "گۆرانی: "یه یی هه بنچینه
  .*)٣(کرمانجی باکوور و کرمانجی خواروو 

ندێ جار دوو کورد زۆر  ، هه جۆرکه کدی به ڵ یه گه ش جیاوازییان له م شوانه ئه
کی کوردستاندا  یه نوچه ی له و چاپکراوانه  ئه وه ر ئه به ن، له گه کتر تده یه ت له حمه زه به
 ،نجامدا  ئه بینرت و، له کی لده م که دا زۆر که کانی دیکه نوچه چ، له رده ده

عراق  ی له رتۆکانه و په  ئه، بۆنموونه.  زۆر باوی ناب،زمانی کوردی واری به خونده
وێ  ی له رتۆکانه و په رناگرن و، ئه کی لیوه ریا کهوستی سو کانی بنده  کوردهچن، رده ده
ی جیاواز  دوو شوه  به ن، چۆنکه ستی عراق باش تیناگه چن کوردی بنده رده ده
رچاومان   به ینه کان بخه  شوهیی جیاوازی مه ه نگوچه  پویسته ته مه بۆ ئه. ننووسر ده

م  م جارێ با بزانین هۆی بوونی ئه به.  وه  بۆ بدۆزینهرکی سه چاره  وه ته ڕه بنه و له
  ؟  چییه شوانه

م   ئهیرچی جیاوازی گه ، ئه موو زمانکدا شتکی ئاساییه هه  له  ک یه ند شوه بوونی چه
   شوهم ب بزانین ئه م ده ، به یه دا هه ی ئمه که  زمانه  له ب که  نه م جۆره  به شوانه
  : م هۆیانه له *)٤(ب،  یداده  په وه که ند هۆیه هچنجامی   ئه  له زانهجیاوا
، شکراب و تکدا دابه وه ند ده نو چه ی وتک له وه ک ئه  وه– باری سیاسی :م که یه

  .دا باب انهش و به نوان ئه هاتوچووکردن له



   وره ی گهخت و رووبار ک بوونی چیای سه  وه–ستی جوگرافی  رهه  به:م دووه
  . بگرێ و والته  دانیشتووانی ئه بوون له  ری تکه  که،شتی پان و فراوانی چۆڵ وده

لکی   گه ڵ به  تکه له و گه شک له ر به ی هه وه ک ئه  وه٠تی  یه  ژیانی کۆمه:م سیه
  .بووبوتووتر  خۆی پشکه  لهی دیکه

 و چۆنتیی  و والته وای ئه ئاووههک   وه،ن  هه ندێ هۆی دیکه  هه،ش مانه  له بجگه
ر زمان   بۆ سه مانه م کارکردی ئه ، به له و گه ئه) تکوین النفسی (یروونی پکھاتنی ده

  م هۆیانه بینین ئه  ده، وه ختک هوردببینه ر نه گه  ئه ئسته.  متره ی پشوو که وانه له
ر  سه شکردنی به  کوردستان و، دابهتکردنی تله  له ،، بۆنموونه  کورد روویانداوه موو له هه

چ ب بۆ  ی کورد ملکه وه ته ر شونکدا نه هه  له ، کارکی وایکردووه،تدا وه چوار پنج ده
ر  به  و، له وه رکه موو سه هه  له و،ژیی ریدا ده سای سبه  له ی که هت وله و ده رژمی ئه

ر  سه پن به زۆر بسه  زمانی خۆی بهوێ یه یان ده که ریه  هه، تانه وه م ده ی ئه وه ئه
  کی خۆی تداب، دیاره  که ربار که جۆرک بیانھنیته سه ستیدا و، به کانی ژرده کورده

   له، بۆنموونه.  وه ته وه و ده ی ئهسم  ژر رکفی زمانی ره ویته که دا کورد ده یه م ماوه له
، )ترکی شاخاوی(وردین و، ناویان ناون  کنت ناورن ب نانه  ته،کان  کورده ترکیادا که

ئراندا زمانی فارسی  ها له روه هه . یشتووه زووی زمانی ترکی پگه یان ته که زمانه
ک  یه ندازه  تا هه،بی ره اشدا زمانی عه عراق و سووری ری و، له  سه ته کاریکردووه

کی  یه  شوه،دا م وتانه ر وتک له هه  زمانی کوردی له وه ر ئه به له.  ورۆژمی بۆهناوه
ک  ن، وه  کوردستاندا هه ی له نهیا جوگرافیا سته رهه و به ، دیسان ئه تی گرتووه تایبه

بوونی   تکه دان به نه  هۆی ماوه ته موو بوونه  هه،چیا و رووبار و دۆڵ و شیو
  بجگه.  زکی جیاوا یه وهند ش یداکردنی چه نجامدا په  ئه دانیشتووانی کوردستان و، له

ب و  ره ک عه  وه،وتووتردا خۆی پشکه لکی له ند گه ل چه گه  ژیانی کورد له،ش مانه له
و  بیاتی ئه هد زووی زمان و ئه ی ته که ر شونکدا زمانه هه  له ترک و فارس وایکردووه

ی ند رژمک ری چه سای سبه  ژیانی کورد له:کورتی  به، واته که.  پبگاتی ی دیکه له گه
شکردنی  نوخۆیدا و ببه بوون له  تکه دانی به نه  و ماوه وه جیاوازدا و، دوورخستنه

 هۆی  ته تیی خۆی، بووه وایه ته ی زمان و سامانی نه وه خوندن و زیندووکردنه له
ش  م جیاوازییه  ئه ،وه  بمنته م باره تا به کی جیاواز و، هه یه ند شوه یداکردنی چه په

  . کدی یه  له وه نه که کان دوورتر ده ، شوهبی و پترده
  ، دیاره ماندا چییه که  زمانه  له م شوانه یدابوونی ئه یشتین هۆی په  تگه  که ئسته

 هۆی  بته کگرتووی رکوپکی خۆیی ده کی یه یه زگه دهو بوونی داو ب بزانین که ده
،   نییه یه زگه دهوو داو  ئه ۆ کهم ئیم ، به شوانهم  کخستنی ئه  و یه وه نزیکبوونه
کتی و گیانی  ستی یه هزکردنی هه ی به ڕگه  له، له و حه تا ئه  هه،رمان سه  له پویسته



ین و   بکه ی کوردی چشکه وه  خوندنه ک به می خه  ده، وه نووسییه تی و هاوچاره برایه
 و  ی رۆژنامه وه  بوکردنه ش به وه بگۆمان ئه. کدی بناسنین یه کان به هلی شوه ئه

دا  لره. ی سلمانی شوه نھا به ک ته کان، نه موو شوه هه ب به  ده وه رتۆکه گۆڤار و په
   به، وه ی کورده وه ته موو نه ن هه الیه لفوبی التینی له ویکردنی ئه  په ب بزانین که ده
ینی ش جۆر نووس پنج شه   ئسته هچۆنک. دا یدانه م مه ژمردرێ له  ده وره نگاوکی گه هه

 عراقدا   له،نووس و  دهرسیی فا تی شکسته  خه ندا کورد به ئیرا له:  یه جیاواز هه
 ،تیپی رووسی و ریڤان به  ئه  له، التینی و سووریا به سکاریکراو و، له بی ده ره تیپی عه به
ی بیری کوردی   زاده  خر له،ک کوردی وت، وه ر ئه به له.  ر نییه  ترکیا نووسینی هه له

  ئران چاپکرا و هاته له) ردۆخ مه(نگی  رهه  فه که.... چین با دوور نه.  نابین وتکی دیکه
کی   که سی دیکه  ئاشنای زمانی فارسی بوون، که ب که م نه سکی که ند که ، چه وه عراقه
ی  تی شکسته خه  به ، چۆنکه وه بووهمی لبو کی زۆرکه یه  ژماره،نجامدا ئه دی و، له لنه

کانی عراق  کانی سووریا ناتوانن چاپکراوه ها کورده روه هه. فارسی نووسرابوو
کوردی عراق و .  وه هاتوون بۆ کوردی خوندنه بی رانه ره تیپی عه هب  ، چۆنکه وه بخوننه
.  التینی نازانن تیپی  چۆنکه،ستنادا بۆیان کانی سووریا ده  کوردییه کتبه ،ئرانیش
وێ  بی له ره  تیپی عه رناگرن، چۆنکه کانی عراق وه  چاپکراوه ک له کانی ترکیا که کورده
یان  که  تیپی رووسی کوردییه  به ریڤان که کانی ئه  کورده وه منته ده.  ندکراوه ربه
  گرن و، نه دهر یان وه کانی دیکه نووسینی براکورده ک له وان که ئه نووسن، بگومان نه ده

زای   هیچیان شاره گرن، چۆنکه رده وان وه کانی ئه  نووسینه ک له کانیان که براکورده
  .کتری نین تیپی یه

   به وه  بخونته کانی دیکه موو کوردک بتوان نووسینی کورده ی هه وه جا بۆ ئه
ب تیپی  ش ده مه بۆ ئه. ین  نووسین بکه کجۆره وی یه موو په  هه هاسانی، پویسته

  ی که وه له  بجگه ،  سووریا، چۆنکهستی  بندهکانی ک کورده  وه ،وه کایه التینی بھنرته
  ،وه شه رکی که سه مان، له که  بۆ نووسینی زمانه یه التینی باشترین و راستترین رگه

   نووسین به خوندن و شن له  ببه کانی ترکیا که  براکورده نی به یه گه ککی زۆرتر ده که
و   ئه جادیاره.  التینی ترکی  له وه هۆی نزیکی التینی کوردییه  به–زمانی خۆیان 

ری   هاسانی سه کانی ترکیاش زۆر به  کورده، بنووسرێ م تیپانه  به ی که چاپکراوه
ب  نه  وه، باشووری کوردستاندا ی تیپی التینی له وه دیسان بوکردنه. ن که رده لده

واری   خونده چۆنکه. ی گه  لهوڵ بدرێ  هه ر بتو دسۆژانه گه ت ب، ئه حمه شتکی زه
کانی ئران، الم  ر کورده  سه وه منته ده.  ک ئازاده یه  عراقدا تا راده زمانی کوردی له به

. بن  ده م نووسینه کی زوو ئاشنای ئه هزووی  به،یان بدرێ م ماوه  که،نیشوا  ئه وایه
ی  تی شکسته  خه  له وانتر و خۆشتره لک سووکتر و ره ی التینی گه وه ت به باره سه



کانمان زۆر  ی شوه وه ، نزیک خستنه  پیرۆزه م کاره نجامدا ئه ئه له. یان  ئستهیفارسی
  . کات بۆ هاسان ده
ین بۆ  وبده  هه وه، پویسته زمانی کوردی بوببته واری به ی خونده وه جا بۆئه
کان  موو شوه کارهنانی هه ویکردنی تیپی التینی و به  په کان به ی شوه وه نزیکخستنه
  .بۆنووسین

کی رکوپک بۆ  یه سگه بوونی ده  نه-:  وه بوونی هۆی چاپکردن و بوکردنه  نه–ج 
وتن   ڕی پشکه  له یه وره  کۆسپکی گه،وه الی منه ، به وه چاپکردن و بالوکردنه

وار  ی کورد خونده وه ته ب نه نه  وه زمانی کوردی، چۆنکه واری به ندهندنی خو سه ره وپه
   ریزی زمانه ی خۆی بکا و، بیباته که تی زمانه توان خزمهب  ب که یشتووی وای نه و تگه
دیبی  لک زانا و ئه  گه، وه وه ی ئه وانه پچه کو به ، به وه کانی جیھانه زیندووه

م  به. م رهه  به ته نرخیان بۆ هناوه رز و به  یادگاری زۆر به ، که یه وتووی وای هه که هه
چاپدان  رکی له  ئه ی وانییه وه کی بوکردنه یه زگه دهو کوردستاندا داو ی له وه ت به باره سه

کانیان  نه  خاوه ستۆی خۆی، دیاره  ئه  بخاته راوانهسو نوو ی ئه وه و بوکردنه
ر ببن بۆ  به سته ر خۆشیان ده ن و، هه چاپی بده رکی خۆیان له ر ئه سه بن له ناچارده
 بۆی چاپ ر وا هه ستکورت بوو،ئه ژار و ده ر هه گه  ئه، سه و که جا ئه. ی وه بوکردنه

رگ و  جه کوردکی بهم  به، وستۆیشتوو بو ختک ده  نهر هاتو گه خۆ ئه. ناکرێ
ب وازی  ی خۆی، ناچار ده که تهو  له پخانهبوونی چا تاو نه وا له بوو، ئه لبوردوو نه

نو  تیمان له وایه ته ی سامانی نه وره شکی گه  به  که ش بووه م جۆره ر به هه. بنل
موو کوردستانی عراقدا  هه  له،دا مه رخی بیسته م چه  له  که ڕاستی جی داخه به.  چووه

. زمانی کوردی نی به مه کردنی چاپهب بۆ چاپ  ئاماده،ب ک نه یه  چاپخانه  تاقه*)٥(
تا  ژمردرێ، هه  ده''ی کوردستان قیبله''   به ک سلمانی دا که  شارکی وه بینی له ده

 ناتوان هیچ  والوه  به که  رۆژنامه ویش له  ئه  که ی تدایه) ژین(کی  یه ئوارێ چاپخانه
ر پیاو زۆر  گه کانی، ئه وانی تیپه و سو که کینه ر بچووکی مه به له. چاپبدات  له شتکی دیکه

کی  زانم تکایه پویستیده دا به لره.  وه شی بۆ ناخوندرته که کات رۆژنامه خۆی نه له
 –ن  دار و بووهست  شوکر ده تی که تایبه م، به ه بک)ژین(ی  نی چاپخانه خاوه  له برایانه
   که*)٦( سلمانی بوو  مه ئه. ن که رزگار ب  داخوراوانه  کۆنه و تیپه له) ژین(وارانی  خونده

ر شاری  سه   وه ینهجا با ب. تیدا یدانی کوردایه ه م ن له که  زۆری بۆ دهحسبی ،لکی خه
  ره  هه  شاره کو له س، به  و به نھا کۆنترین شاری کوردستانه  ته ک  که نه،ولر هه

ی خوالخپشبوو  که  کۆنه ه چاپخان  له تا ئسته چی هه که. ژمردرێ کانی جیھان ده کۆنه
ی  چاپخانه(دا مامۆستا گیوی برای ناوی نا  واییهم د  له ، که والوه به) موکریانیحوزنی (

  نده رچه  هه،ش یه م چاپخانه ئه.   دیوه  نه وه خۆیه ی به ی دیکه چاپخانه)کوردستان



  به،  کردووه  درخی نهدا بووب  وزه دا چی له یه م ماوه  و، له کاردایه  له  ساه٤٥ی  نزیکه
ر  به م له چاپدراون، به وێ له کان له  کوردییه شیکی زۆری چاپکراوه  به،ک یه ندازه ئه
ر  ۆی  کرکار و تیپیزکه و، هاوکات، خ ب پشتیوانه ست  و دهم ی که که نه ی خاوه وه ئه

.  بیکا یتوانیوه هکرا، ن ڕوانده  لی چاوه ی که ته و خزمه  ئه ، دیاره ره کهووو هاتوچ
ولر و   هه ، له ترین شاری باشووری کوردستانه وره  گه  یش کهرکووک کهبگومان 

م  ، به یه ک هه یه ند چاپخانه رچی چه گه  ئه،رکووک  که  له چۆنکه.  سلمانی باشتر نییه
وانی   بترازێ، ئه– قی ره ی ته چاپخانهن   پی ده  کهریس همین ع ئهی  که  چاپخانه له

نی  خاوه.  بۆ چاپکردنی کوردی واویان نییه  تاقمی رکوپک و ته  تا ئسته دیکه
 و )شای ماران( و )نان و ماست(تا   ب چاونی ب، هه،ش" قی ره ی ته چاپخانه"
 بین  چاپ نادات که  شتک له،ستاب  ل وه)چل تووتی(و ) ف نجه ئیزرائیل و زه(

 کتب ،کا  خوا نه، بادینانیش خۆ له. ی بادینان ر نوچه ه سهو منته ده *).٧(ی  ئۆخه
   *).٨(  کی چاپخانه  کوردی، چ جایه بب به

 کوردکی  ،یه وه ر ئه به له.  ری نییه ی چاپ و چاپگه  کوردستاندا ماوه  له، واته که
  نتهه ک ده یه  نامیلکه،ونخوونی ری و ترس و شه وه زاران کوره هه  به زمان که سه به
چاپی   لهعارف ی مه چاپخانه   لهوش ناچاربب  له،غدا و  به ب رووبکاته م، ده رهه به

. وت که ستده وێ ده رله  تیپی کوردی هه ،واییهم رۆژانی د تا ئه  هه چۆنکه  .بدات
   له سه و که ند مانگک ئه  چه ،وه هۆی کارزۆری و بباکییه  به،یش" عارف ی مه چاپخانه"
 ١٥ قات و  ١٠  که کا، نووسراوه غدای پده ی بهوو هاتوچ نده وه ن ئه، یا وه هته  دهغدا به

ن  ر داده سه چ نرخکی وازۆری له  چاری نامن ده له و حه ئه. وێ که ری ده سه قات له
 ژرباری  وته که کانی بۆ نافرۆشرێ و ده بین کتبه دا ده وه له. کات  زیانی تدا نه که
ب،  زات و چاوقایم نه ر زۆر به گه دێ ئه ته گبه و نه ر ئه سه  کارک به،کورتی به.  وه هرز قه

 وای ،وو بش  ناخۆشه وشه رهم  ر ئه هه . وه اتهچاپبد ک له یه ڕه  الپه ناتوان جارکی دیکه
  نه ن و، بیانخه غدایی بکه کی به چییه ند چاپخانه ڵ چه گه  له قسه، س کرد ندێ که هه له
کانکردنی  ره ربه ندکیان بۆ به ڕاستیی هه به. ی هنانی تیپی کوردی ه که ر که سه

ک تاقمی کوردییان  دواییه ک له خۆیان و، یه وتنه ستوبرد که عارف، ده ی مه چاپخانه
 و جاح هن و دون مه ته و نجوم و د هعس ئهی   چاپخانه  له  ئسته وه ر ئه به له. یداکرد په

  .ون که ستده  ده یپانهم ت ، ئهنوور
و  ی ئه وه زمی بوکردنه ر به  سه مجا با بینه ئه. زمی چاپکردن بوو  به تا ئره  هه مه ئه

ی  که  کتبه نده وه رئه  هه سه و که بینی ئه ده.   پکھاتووه رییه ردیسه م ده  وا به ی که چاپکراوه
ڕاستی  به. م رده  به ی دته وه وکردنهی ب مه ه نگوچه ج ته ستبه رچوو، ده ژر چاپ ده له

  چۆنکه.  ب هاسانتر نییه دن گرانتر نه چاپکر  له، کوردستاندا ی چاپکراو له وه بوکردنه



کان  رتۆکه  په، زۆر جار، وه ر ئه به له.  ی تدا نییه جارێ کتبخانه ر به  هه،ندێ ج هه
 ست  ده ب بیداته ندێ جاریش ناچار ده و، هه  وه منته  ده وه یانه که نه ر ورگی خاوه سه به
و  جا ئه. ی پیوازفرۆش  مایه ن به ی بکه  بخۆن و، مایه بۆی که  پاره وتۆ که سانی ئه که
  شک و، وره وقی ده تیی زه واوه ته ب، به  نهو و لبوردوژر زۆر دسۆ ر نووسه گه  ئه له حه
  . وه کاته رتۆک چاپ نه  په  تا ماوه کا که  ده هبد تۆ ک سه یه باتی تۆبه  له، ئیتردا و رده به

ن  بات بکه  چاکی خه  که ره نجی ئیشکه  گهک تاقم   پویستمان به،ش مه بۆ چارکردنی ئه
ستی خۆیان  ده  به تاوه ره سه له. نیی کوردی مه ن بۆ چاپه کی زۆر بکه یه نده الدا و پرۆپاگه به
تا  ی، هه وه نه ن بۆ کین و خونده ک هانبده هخو،   وه نه کدا بویبکه مووالیه  هه به

  بجگه. ب  ده ی کوردی چشکه خوندندوه  میان به  وایان ل دێ ده که که خه راسته
 شتکی زۆر ،شکردنی چاپکراوی کوردی ک بۆ دابه) مرکز(ند  ند نوه  بوونی چه،ش مه له

ی  و کتبخانه  سلمانی لهر  وه زو ژالو گه و چکۆکۆگای سر ک ، وه که که پویست و به
  *).٩( قین خانه  له پشتیوان

   له وه ی چاپکردن و بوکردنه زگه بوونی داووده  نه،وێ که رده دا بۆمان ده مه به
زمانی  واری به وتنی خونده ڕی پشکه  له وره ستکی گه رهه  به ته کوردستاندا، بووه

 بۆ  که یه زراندنی بنکه ب بینین، دامه  ده نگاو که ن ههمی که  یه ،وه ر ئه به له. کوردی
ند  تا چه  هه،ت ش پکنایه مه  ئه.*)١٠(ی کوردی  ی نووسراوه وه چاپکردن و بوکردنه

ی  وه بۆ ئه. هنن ک پک نه یه رمایه کا و، سه یه ن به که ست نه کاری دسۆز ده نجکی به گه
ی  گه وان له چاپی بدا، ئه ه و، ناتوان ل یه ی ههکتبی کوردس  ر که  هه له و حه ئه

ن بۆ  خت بکه ی به که جارێ لی بکن و قازانجه ن، یان به ون و بۆی چاپ بکه رکبکه
ب   ده مانه ، ئه یه وه دا ئه  لره ی شایانی باسکردنه هو ئه. یان که ستکردنی پرۆژه بنبه
کی   کان، خه  گونده چ لهکان و   شاره کانی کوردستاندا، چ له مو نوچه هه له

 سبیان ح، ناوۆ و، ناو ب پکراوانهو چا ی ئه وه  بۆ بوکردنهب ههکراویان پڕ باوه
  که ندی بنکه ر نوه گه  ئه پشموایه. ن تا قازانج و زیانی خۆیان تبگه ن، هه دا بکه گه له
 و،  ی کوردهترین شار وره رکووک گه  که چۆنکه.  رکووک دابنرێ باشتره ه شاری ک له

کانیان   کتبه تاوه ره سه  له مانه ر ئه گه  ئه،یناکا هیچ قه.   باشووری کوردستانهندی  نوه
بۆ . زرنن مه ک داده یه تا بۆخۆیان چاپخانه ن، هه چاپ بده غدادا له کی به یه  چاپخانه له

و  ره  به  و گرنگه وره نگاوکی زۆر گه  هه  که، کوردستاندا ش له زراندنی چاپخانه دامه
رێ  ستبه ست و ده  کوردک هه  من نام تاقه،مان که زمانه اری بهو ی خونده وه بوکردنه
ب  م چی ده به.  گران ب نده وه ب ئه نه  وه  چاپخانه نده ر چه ک بکێ، هه یه چاپخانه

ک  کی وه جیه ه و، ل وه سک کۆببنه ند که چه)  تکی مساهمه شرکه(ک  ر وه گه ئه
و  زرننن، ئه ندی دابمه کی مام ناوه یه ، چاپخانه رگی کوردستانه  نو جه  که،رکووکدا که



ان مرک  و ئه  پاره نده وه چاپ بدرێ و، ئه وێ له  له یه رتۆکی کوردی هه رچی په  هه له حه
م   به یوام وایه ه، و  شتکی زۆر هاسانه مه بگومان ئه. والدا مال و به ڕوا به فیۆ نه به

  .دی مان بھنرته م ئاواته  ئه زووانه
  

  
  
  
  

  م شی دووه به
  )؟!ین ئیمۆ ب چی بکه ده(

  
زمانی  واری به رڕی خونده  سه  دنه  دواین که ختانه  سه و گیروگرفته ی له وه پاش ئه

 باسکی  ایه چاکتر و ، ئسته وه پی توانا چاری خۆیمان بۆ دۆزییه  به که ر یه کوردی و، هه
ی  وه ، چ بۆ ژیاندنه  کردنیان زۆر پویسته تاوه ره  سه  له ین که ش بکه  گرنگانه و ئیشه ئه

. مان که  چۆوهۆه رتۆکخانه واویی په ی ناته وه و پکردنه وه مان و چ بۆ رازاندنه که زمانه
  :ن مانه ش ئه و ئیشانه ئه

رانی  ی نووسه سته ده(نوی  کانی کورددا به ره دیب و نووسه نوان ئه ک له ندییه زراندنی پوه دامه -أ  
  ):کورد
  ر له کانیشماندا، هه رودراوسیه وتانی ده ت له نانه وتوودا، ته موو وتکی پشکه هه له

کانیاندا  نده رمه  هونه ودیب ر و ئه نوان نووسه  له ندییانه  پوه م جۆره  ئه وه کۆنه
م  ئه. النی خۆیان تیی گه وایه ته ی سامانی نه وه تن و زیندووکردنه، بۆ پشخس پکھنراوه

وام  رده ن و، به که یدا ده نو خۆیاندا ناسیاوی په ، له ند و لھاتووانه رمه ر و هونه نووسه
ڵ، یان   کۆمه ن و، به که کتری ئاوگۆڕ ده ڵ یه گه بییان له ده می تکۆشینی ئه رهه زانین و به

ش مانگ، یان سای  ر شه هه  و به وه نه که گن و بوده رده نووسن و وه  جیاجیا ده به
 یبی ده ی گیروگرۆی ئه وه رکردنه سه  و به وه ن بۆ لکۆینه که ک ساز ده یه وه  کۆبوونه،جارک

 یشۆکاوی یی و په سته هۆی ژرده  به،دا  کوردستانی ئمه  له،م داخی گرانم به.  یه و ماوه ئه
زانم  کجار پویستیده  یهکارکی  به بۆیه.  شه  ببه مه  که م شته مان له که له  گه، وه انهنوخۆم

 و  وه مانن، کۆببنه که له زای مژووی گه ی شاره وانه دیب و ئه ر و ئه  نووسه ک له یه سته   ده که
ن  وبده  ههنوان خۆیاندا پکبھنن و، هاوکات کی دوگیانی له زییه وه ره تی و هه ئاشنایه

ی  سته ده(نوی  ک به زراندنی کۆمه میری بستنن بۆ دامه ک له یه سمی ئیجازه ره به



 و پشخستنی زمان و مژوو و  وه نیا ژیاندنه ئامانجی ته  که *)١١(  وه ه) رانی کورد نووسه
 پاش دروستبوونی .ری روه ی نیشتمانپه ر بنچینه سه ری کورد ب له ب و هونه ده ئه
 : دوو تاقم کانی ببن به ندامه ب ئه  ده له  حهو ، ئه  که ه مهکۆ

و  ی ئه وه ن بۆ کۆکردنه بکه *)١٢( کوردستاندا  شتکی دوورودرژ به  گهتاقمکیان،
   له جھشتووین و، ئسته  یادگار بۆیان به  وا باووباپیرانمان به ی که  کۆنانه ستنووسه ده

  مانه ئه. ن که نوچوون ده ڕی پووان و له وتاندا چاوه  مزگهکۆنی کونوقوژبنی مان و تاقه
ڵ  گه وتن له رککه  کین، یان به  سا یان به..... وه  بدۆزرنه  پویسته،ب هرچی چۆنک د هه

  . وتن ین بفه تیمانن و ناب بیه وایه ته  میراتی نه مانه  ئه کانیان، چۆنکه نه خاوه
  رلدانی کتبخانه ن بۆ سه دا بکه والتانی بگانه شتک به گهب  ش، ده ی دیکه که تاقمه

ی کورد و  باره  له زمانی بگانه  به ی که رچاوانه و سه  تاکو ئه،کانی جیھان نوبانگه به
م   ئه وجا که  ئه).*١٣(  وه ن و بیانھننه ، روونووسیان بکه وه ته  نووسراونه وه کوردستانه
و  ران، ئه ی نووسه سته ندامانی ده ب ئه ، ده وه ڕانه واوکرد و گه  ئیشی خۆیان ته دوو تاقمه
ی  وه ن و، ئه واویان بکه  و بژارکی ته وه باشی لیان وردببنه  بھنن و به نووسراوانه
ن و   چاپیان بکه وه ه) علیق ته(و ) رح شه (  به ،مه دوای ئه. ریگن  وه رگانه  وه پویستی به

  ن که کاندا بکه  رۆژنامه له) اعالنک(ب،  ش ده مه  له بجگه.  وه نه بویان بکهکدا  نو خه به
ی  سته ده( الی  ج بیباته ستبه  و پیناکرێ چاپی بکا، ده یه ستنووسی الهه ک کتبی ده

تیی  یارمه  ،وه هشت وه ککی لده ر زانی که گه  ئه،وێ و تا چاوی پبکه) ران نووسه
  .خشکردنی بۆ چاپکردن و په بدا ی که نه خاوه
نانی   و پاپوه وه کردنهو زیندو  که یه یه سته و ده  ئه،دا لره  ی شایانی باسکردنه وه ئه

 ،زایانی مژوو، زمان و شاره بت، له سپردرێ، ده  کوردی پدهیتی وایه ته سامانی نه
ی  وه  شونک، بۆ ئه اقهنیا ت ک ته کانی کوردستان پکھاتبن، نه موو نوچه ری هه هونه

  .ن تیی بکه ی سامانی کوردایه تکی راستینه  خزمه وه که موو روویه  هه بتوانن له

  : وانی  زمانه–کۆڕکی زانیاری زراندنی   دامه-: ب
 و   وژه  که یه کار و لھاتوو هه ری به ک نووسه یه سته  ده نیا پویستمان به ک ته  نه ئمه

  دا پویستمان به وکاته ر له کو هه س، به  و به وه نه مان بۆ زیندوو بکه که وه ته مژووی نه
زا و،   لقکی زانیاریدا پسپۆڕکی شاره یان له که ریه  هه ، که یه ش هه ند دسۆژکی دیکه چه
کۆڕی (ناوی  ک به وانیش کۆمه ب، تاکو ئه ستکی بایان هه زمانی کوردیشدا ده له

و  ب، ئه وه ب،ئامانجی ئه  ده یه ه م کۆمه ئه.  پکبھنن وه یه) انیو  زمانه–زانیاری 
ر   سه ریانبگته زمانی کوردیدا نین، وه  له ی که رییانه  زانیاری و هونه ه) مصطلحات(

ری،   و هونهزانیاریرتۆکی  رگانی په ن بۆ نووسین و وه وبده یتا هه یتا په کوردی و، په



،  ه و کۆمه  ئه وا چاکتره. و هتد... گری   و ونه ندازه  و ئهبر  وجهک فیزیا  وکیمیا  وه
 بنووس و هیچی تر،  م باسانه نیا ئه  ته ن که ربکه  ده وه ناوی خۆیانه گۆڤارکی زانیاری به

   دیاره.*)١٤(  وه ه) العلوم(ناوی  چ به رده  لوبنان ده  له ی که بییه ره  عه و گۆڤاره ک ئه وه
ل باشتر و راستتر و  ریبگن، گه  دایبژن، یان وه مانه  ئه ک که یه ر وشه  هه له و حه ئه
یفی خۆی بچ و شتک دروست  که  به سه ر که ی هه وه ک له ک، وه ب الی خه سندتر ده په

م   کارکردنی ئه دام که ڕه وباوه من له. دا ر گه سه پن به وێ بیسه بیهملی  زۆره بکا و، به
مدا خوندنی زانیاری  کی زۆر که یه ماوه کا، له رمی  و دسۆژی، کارکی واده گه  به ه کۆمه
  . باو زمانی کوردی ببته به

تی  باشی بتوانن خزمه ی به وه ، بۆ ئه)ران و زانیاران نووسه ( ه وو کۆمهم د وجا ئه ئه
،  وه  و زانیارییه ژووی زمان و وژه و م وه ڕووی زیندووکردنه ن له ی کورد بکه وه ته نه

یاندا  که  کاره ن و، پکیبنن، تا بتوانن له ستیبده  ده یه ل شت هه  گه تاوه ره سه  له پویسته
  :ن مانه ش ئه و شتانه ئه. ون رکه سه

  کی گشتیی بۆ کورد یه رتۆکخانه په -١
، یان  وه کاته کۆب وه ت کوردستانه بابه ندک زانیاری له وێ هه دا بیه م رۆژانه ی له وه ئه
ڕاستی  ، به وه  بنووسته وه  و مژووی کورده ی زمان و وژه باره ب شتک له وه مای ئه ته به
ک   نه مه ئه. رگرێ کی لوه وێ که ستناکه کی وای ده یه رچاوه  هیچ سه ب، چۆنکه رسام ده سه
مه،   نووسراون زۆر که وه کوردهی  باره ی له رتۆکانه و په ی ئه  ژماره  که یه وه ر ئه به نیا له ته
  رتۆکخانه  په  له  کوردن ر به  سه ی که و نووسراوانه  ئه یه وه ت به باره  سه،شی زۆری کو به به

گرتب،  دی خۆیدا ئاواتکی هه وی له جۆرک ئه ون، به که  چنگ ده کاندا تاقولۆقه گشتییه
   پویسته،ش لنه م که  ئهی وه  پکردنهبۆ.  وه بته  وایلدێ پشتی سارد ده ره  به ره به

 ...  وه نه  بکه کی گشتی خۆمانه یه تبخانهزراندنی ک  دامه ران و زانایانی کورد بیر له نووسه
ڕێ،  ستی دته رهه ل به  گه، و فراوان وره کی واگه یه کخانهرتۆ م دروستکردنی په به

ی  وه رای ئه ره وێ، چۆنکه سه رککی گرانی ده ئهکی زۆر و  یه رمایه  سه یه وه بچووکترینیان ئه
وێ، هاوکات  کی قورسی ده یه سمایه  ده که رتۆکخانه زراندنی په کان و دامه کینی کتبه

  موو مووچه  هه مانه  ئه ، که ره به ڕوه ست و به ده  کاربه  پویستی به،کی وا یه پۆژه
  ت، یان زۆر به ک پک نایه  خه دا به رۆژهم  ش له وه  ئه جا دیاره. وێ یان ده ومانگانه

  رتۆکخانه  په ین له وبده  هه یه وه  ئه  باشترین رگه، وه الی منه  بهم به. گرێ رده ت سه حمه زه
  رکووک ب، سلمانی ب، یان له  که کاندا، سا له  شاره کانی کوردستان له گشتییه

 کوردن و،  ر به  سه ی که و کتبانه کتبی کوردی و ئه بۆ  وه تی بکرته شکی تایبه به. ولر هه
یداکردنیان   په ستبکرێ به  ده له و حه ئه.  وه ته نووسراونه  زمانی بگانه زمانی کوردی و به به



 تی بکرێ، ناوی ها تۆمارکی تایبه روه هه. ستۆیشتووان واران  وده  خوندهیتی یارمه به
باشی  ک به یان، تاکو خه'' ت بابه''پی  بنووسرێ بهی تدا  رتۆکانه و په  ئهموو هه

  .سووتیان ل ببینن
  :ش س جۆربن رتۆکانه م په ئه
عراق و ئران و  رچوون له تا ئیمۆ ده زمانی کوردی هه  به ی که رتۆکانه و په ئه - ١

  .موو شونکی دنیادا ترکیا و سووریا و رووسیا و هه
 . وه ته  نووسراونه وه ی کورده باره  له انهزمانی بگ  به ی که رتۆکانه و په ئه - ٢
کراون   چاپنه تا ئسته کوردن و، هه ر به  کوردی، یان سه  به ی که ستنووسانه و ده ئه - ٣

)١٥(* . 
ستی  مکدا ده رده هه  له بۆیه. ت ر و زانا پکنایه ک نووسه یه سته ده ش به مه  ئه،بگومان

 خۆی  سک که موو که ر هه سه  له  پویسته وه ر ئه به هل. لن  گهیتی ڕوانی یارمه ن، چاوه بده
رتۆک کین،   په زیان بۆ درژ بکات، سا یان به وه ره ستی هه زان، ده ر ده روه  نیشتمانپه به

 بازاڕدا   له  ئسته ی که نانه گمه نرخ و ده  به و نووسراوه  پشکشکردنی ئه یان به
ی کارکی وا  ردی بناخه ر تاقمک دسۆژ بن و به گه  ئهدام ڕه و باوه من له. ون ستناکه ده
ککی تکایی   که مه  ئه یان بدات، چۆنکه ب یاریده س ده ل که ک دابنن، گه که به

  . تکی گشتیی تدایه وخزمه

  :کوردی تایی به ره خوندنی سه -٢
رهنانی  ده  ست به  گورجی ده  پکدێ، به  که رانه  نووسهی سته و ده  ئه پویسته

ی مندان و  وه ، بۆ ئه وه زمانی کوردی بکاته تایی به ره رتۆکی سه ک په یه زنجیره
ر  سه ی کوردی بکات، له وه کانیش فری خوندنه ت بگانه نانه وارانی کورد و، ته خونده نه

 و نیگاراوی وان جۆرک هاسان و ره ، به رتۆکانه و په ب ئه  ده  وه ئهر  به  له. ترین رگه تازه
ند   چه ب بکرن به دیسان ده. یان وه ک رابکشن بۆ خوندنه زووی خه  ئاره بن که

  :ک یه سته ده
کی  یه سته ده.  وه  خوندنه نه ده ستده  ده  تازه  ب که  بچووکانه  و منداه کی بۆ ئه یه سته ده
ش   ببه، مندای  به وه هژاریی ستی و هه مده هۆی که  به  ب که و کوردانه ، بۆ ئه دیکه
ی  وه ئه.  فری کوردی ببنوێ یانه  ده  که ب و بگانانه ۆ ئهی دواییش ب سته ده.  وه ته ماونه
  ک بخرته یه هیچ شوه ، ناب نووسینی التینی به یه وه دا ئه  لره  باسکردنهیشایان

وبدرێ بۆ  نگاوک هه ند هه هچ رخۆ و به سه  و له ره  به ره ب به م هاوکات ده پشتگوێ، به
. ر التینی سه بی واز بنین و، بچینه ره  تیپی عه مباز له له ک قه  یه ک به ی، نه وه بوکردنه

کا  ی کوردیمان زۆر بۆ هاسان ده وه کارهنانی تیپی التینی، خوندنه  به ز بگومانم که ئه



و   ئه سنوورکی زۆر فراواندا، چۆنکه  مان له که ی زمانه وه شکن بۆ بوبوونه  ده و، رچه
واوییش فری  هت بی و، هشتا به ره تیپی عه  بهخون ی دووساڵ زمانی کوردی ده سه که

  مه کا، ئه ی تدا نه ه  مانگک فری نووسینی التینی بب و هه تاقه توان به ناب، ده
ڵ تیپی  گه راورد بکرێ له  بهر بتو هگ  ئه،تی یه  تیپی التینی هه ی که  زۆره که و که  له بجگه

   *).١٦(بیدا  ره عه
کانی کوردستاندا  موو قوتابخانه  هه  خوندن له ین که وبده ب هه ش، ده مه  له بجگه
تیپی التینی  موو به کانیش هه تاییه ره  سه کانی قوتابخانه رتۆکه  کوردی و، په بکرته

  *).١٧(ی جی خۆیان بگرن باش  به م تیپانه ، تا ئه وه بنووسرنه

  : و گۆڤار رۆژنامه -٣
هیچ  م ناتوانن به جه ی ترک و عه سته کانی ژرده  براکوردهم،  ده وه موو داخکه هه به

دا  و وتانه  له  شتانه شنه م چه رهنانی ئه  ده ن، چۆنکه ربکه ه د ۆژنامهر کولۆجک گۆڤار  و
  وه ژره چی له نو هی کورد ب، که  به یه ژنامهو رۆ رچی ئه گه ئه.  یه خه ده بۆ کورد قه

. ێرهنانی نادر ی ده ر ماوه سان ههکانیان بکا، دی و نیزامه و بگانانه  بۆ ئه نده پۆپاگه
ربھنرێ،   کوردی ده  به توانرێ گۆڤار  ورۆژنامه  عراق و باشووری کوردستاندا ده نیا له ته
 کۆتوزنجیری قورس   به ی الوه گه  و ئازاددا ب، لهسنوورکی فراوان ب له نه ش وه وه ئه
. ێکوردی رینادر هیچ جۆرک به ی بهی سیاسی جارێ گۆڤار و رۆژنامه.  وه ته ستراوه به
یی  فته ب، گۆڤارکی سیاسی هه  دا نه١٩٤٨سای  نیا له ، ته زراوه  دامه م عراقه ی ئه ته وه ئه
ک  یه ند ژماره ویش پاش چه  ئه چوو، که رده  ده وه  ه)نزار(نوی  بی و کوردی به ره  عه به

ڕاستی  به.  دیوه  نه وه خۆیه ی سیاسی به  کورد گۆڤار  و رۆژنامه، بترازێ وه  ئیتر له،داخرا
 عراقدا   باشووری کوردستان و له  دووملیۆن کورد له ره وه.  جیه وا و نابه  شتکی ناڕه مه ئه

  !!وشیان  زمانه  ببته ب که کی سیاسییان نه یه رۆژنامه
   و گۆڤاری سیاسیی به ر داواکردنی رۆژنامه سه ب زۆر سۆرب له ی کورد، ده وه ته نه
ڕی  سی جیھان و بیروباوهنگوبا  ده،یدا که  کوردییهشی به  له  کوردی، که بی و به ره عه

کانی   داخوازییه،شیدا که بییه ره شی عه  به له. تدا بنووسرێ  کورد ر به رامبه به ی بگانه
تی  ستان و، هاوکات خزمه ده  پش چاوی کاربه کانی کوردستان بخرته واوییه کورد و ناته

  ڕاوه وت گه  چه ر به گه کی، ئه ڕی خه تیی تدا بکرێ و، بیروباوه تی کوردایه سیاسه
. کانی تدا بکرێ  دوژمنهز و کانی ناحه ره ربه  و، به وه  کورد، تیدا راستبکرته ر به رامبه به

بژردرێ و  ن هه گمه کی ده یه ند پارچه  چه کوردی،بیاتی زیندووی ده  ئه  له،ناویش ناو به
کی زیندوو و  یه وه ته  نه  ئمه ن که بی، تا دۆست و دوژمن تمان بگه ره  عه بکرێ به

  . یه  ژیانکی باشمان هه شنه موو چه هۆشیارین و مافی هه



ک  ن، وه  هه  ئسته ی که بییانه ده  ئه  و گۆڤاره و رۆژنامه ی ئه ب ژماره ش ده هم  له بجگه
و  ئه. یان وه رزکردنه وبدرێ بۆ پشخستن و به  زۆرتر بکرن و هه)هیوا(و ) تاو هه (و) ژین(

کوردیی، تیایاندا   به چووه رنه یان تدا ده  رۆژنامه ی کوردستانیش که تائسته شونانه
ترین شاری  وره  گه رکووک که ک که  شارکی وه، رسووڕمانه ڕاستیی جی سه به. ێربکر ده

کی زۆر  تیه مایه ربچ بۆ که  ترکمانیی تدا ده ی به ، دوو رۆژنامه باشووری کوردستانه
  یه م نامیلکه واوکردنی ئه پاش ته له. (ی کورد ب بۆ زۆرینه ککی تدا نه  یه چی تاقه م، که که

 رکردنی  بۆ ده ویداوه  ههرزنجی بدولقادری به نابی شخ عه جهرکووک   که  له زانیم که
نی  مه  ته هیوام وایه.  وه ه '' گوڕ گوڕ باوه''نوی  بی به ره هعکوردی و  یی به فته گۆڤارکی هه

کانی   براکورده  پویسته وه ر ئه به له!). رکووک خری ل ببینن کانی که درژ ب و، براکورده
ها  روه هه. زمانی کوردی وێ به ک له یه رکردنی رۆژنامه کورکووک تبکۆشن بۆ ده

 دهۆک ب، زاخۆ ،کانی بادیناندا شاره ک له یه  له ن که وبده کانی بادینانیش هه براکورده
ن بۆ  ربکه زاری بادینی ده شوه ک به یه  ب، رۆژنامه کی دیکه ر جیه ب، ئامدی ب، یان هه

  . ڕی کردووه س تپه زار که هه) ٣٠٠ ( یان له  ژماره  که و نوه کانی ئه براکورده

  !کانمان و پشخستنی چیرۆکی کوردی چاپکردنی دیوانی شاعیره -٤
کی  یه نجینه ک گه  وه کات که  ده وه بییه ده  ئه و سامانه انازی بهش  میشه ی کورد هه وه ته نه

کانی  دیب و شاعیره ی بیری ئه زاده  شانازی به، دیسان وه ته خ پشتاوپشت بۆی ماوه پبایه
یاندا،  که به ده  ئه رز له کی زۆر به یه  پایه ته یشتوونه  هندکیان گه کات، که  ده وه ئیمۆیه

ی جی  وه م ئه به.  لکی دیکه  و گهس  بکهوردی   هه ورخون  جگهو گۆران و ژار ههک  وه
رچاوی   به ته خراوه  و، نه وه ته کراوه  هشتا کۆنه نرخه  به م سامانه  ئه، یه وه داخ ب ئه

ی  وانه ئه .  دراوه چاپنه  له ی تائسته وی دیکه ب، ئه می نه کی زۆرکه یه  ژماره ک، چۆنکه خه
شی   به،ش وه  له بجگه. ن ه هه واو و پ له موکورت و ناته موو که چاپیش دراون، هه له

  زانم، که  پویستیده  زۆر به وه ر ئه به له. ماون بازاڕدا نه  له انه چاپکراو و دیوانه زۆری ئه
  ک له یه ک به کانمان و یه می شاعیره رهه ی به وه  کۆکردنه ستبکا به ران ده ی نووسه سته ده

 و  که  و مژووی ژیانی شاعیره وه و لکدانه) تعلیق ( وسا به  و، ئه وه کانیان بکۆته شیعره
 ،زۆر مخابن.  چاپی بدا  دیوان له  دیوان به،بی و التینی ره  تیپی عه  به، وه هکیی یه ونه

  ویران ق ته  فهورکووکی  سیری که  ئهوالی جزیری   مهوددار  وس   بکهوژار  ههدیوانی 
  گؤڕیان ون ب و له  ئستهتا ، هه دانی دیکه  و سهد موختار جاف حمه  ئهوقزی  نافعی سه

مان  وره ککی زۆر گه  که  کوردییانه م دیوانه چاپکردنی ئه. اندا بزنم کۆنی تاقه 
کات،  ی بیری رابوردوو  وئیستامان ده زای زاده ی شاره وه  له  بجگه ن، چۆنکه یه گه پده

بیاتی  ده  ئه راوردکردنی به  و، به نرخه به نجینه و گه ی  ئه ر بناخه سه کا له واشمان لیده



مر بۆ خۆمان  ی نه بکی نوێ و سامانکی تازه ده ی ئه ، بنچینه النی دیکه زیندووی گه
  .زرنین دابمه

  :ر چیرۆک  سه با بینه
 کورد  نده رچه هه.  وتووه ژار  و الت و دواکه  چیرۆکدا زۆر هه بی کوردی له ده ئه

ن و   بیژه ود و ناسر ئازاد حمه برایم ئه(ک   وه یه رز و نوداری هه چیرۆکنووسی زۆر به
ی  ند ساله م چه تا ئه دا هه مهنو ئ  لهچیرۆکنووسین  م چۆنکه ، به)تده.... دری جان و  قه
 و، پ  کردووه یلی چیرۆکنووسینیان نه  زۆر مهیشمان  ئه ، دیاره بووه کی واینه نرخ، واییهد
ر  به له.  وتووه ل پاشکه بی کوردیدا گه ده  ئه  له که که  به  جوانه ره م هونه  ئه وه پی ئه به
ری چیرۆکنووسی باش فربین و، پشی   هونه وه کمانه موو توانایه هه ب به  ده، وه ئه

  وه مانه که له رگی ژیانی گه نو جه نووسرن، له  ده ی که و چیرۆکانه ب ئه م ده به. ین بخه
یای  گینا چیرۆکی خه یار، ئهخت کی خۆش و به و داهاتوویه ره ن به رهاتب و پالمان پوه ده

  . ناگرێ ک ئمه لکی وه ی گهک که) واقع ( و میتافیزیکی و دوور له
   چیرۆکه م جۆره  ئه چ، چۆنکه مان بیرنه) ریی شانۆگه( چیرۆکی  دا پویسته لره

ی  انهو چیرۆک تیی ئه تایبه لدا، به ڕاندنی گه  و راپه وه چاو کردنه گێ له  ده وره ورکی گه ده
 سووتکی  وه م رووه ی له وه جا بۆ ئه. دون تیمان ده یه ردودووی ژیانی کۆمه  ده وا له

ی لھاتوون  وانه ین و ئه هلی بده کی ئه زراندنی شانۆیه وی دامه ب هه رگرین، ده  وه وره گه
ی  وه وسینهین بۆ نو کانمان هانبده دیبه ر و ئه  نووسه،نین و، هاوکات یه بۆ شانۆ، پیانبگه

ش  کانی بگانه رزه  به  چیرۆکه ندک له  هه،ش وه شانی ئه شانبه. ک که به) واقعی(چیرۆکی 
تکی   خزمه وه یه م رگه  له له و حه ر شانۆ پشانبدرن، ئه سه ر کوردی و، له  سه ربگینه وه

ی  شانۆ قوتابخانه ( ه ک ماوه  گومانی تدا نه ین، چۆنکه که مان ده که له  گه  به وره زۆر گه
  ). له گه

  :رگان وه -٥
  : یه رگان هه شن وه  دوو چه  پویستمان به ئمه

یدانی   مه وێ له بیهلک  ر گه  هه- :وه بۆ کوردی زمانی بگانه رگان له وه  - أ
وتن و  ی پشکه ڕاده موو شتک له هه ر له ب به بن، ده وره نگاوی گه  ههتیداشارستان

بیات و زانیاری و  ده ئهی مژوو و  وه خوندنه ش به هو نی دیکه بگات، ئهال رزیی گه به
  . ب  ده النه و گه تیی ئه وایه ته سامانی نه

ی کورد  ئمه.  بب النه موو گه م هه  فیری زمانی ئه سکدا نییه ی هیچ که وزه بگومان له
  ربگینه  وه کانی بگانه دیبه ئهر و زانا و  ی بیری نووسه  زاده مانتوانیوه  نه تا ئسته هه



با .   چۆه وه م ڕووه جارێ له مان به که رتۆکخانه توانم بم په  ده مان، بگره که رزمانه سه
بینین  ین، ده بی و ترکی و فارسی بکه ره ی عه کی کتبخانه ماشایه نیا ته  ته،چن دوور نه

ی، هوارد فاست، تۆماس  همینگۆ ل، ههۆگۆ، گ شکسپیر، گۆته(کانی   دانراوه زاران له هه به
   له تانی دیکه  و سه) گۆرکیو ترچالس دیکنز، ڤۆ بۆرگ،ئرنو ۆمان، برنارد ش

  النه و گه ، ئه وه شه یه م رگه ر له هه.  و زمانانه رگدراون بۆ ئه  وه کانی بگانه رزه به دیبه ئه
  النی دیکه بیاتی زیندووی گه ده  ئه خۆیان، لهتیی  وایه ته بیات و سامانی نه ده  ئه توانیویانه
  ین له ستبردک بکه زانم ده پویستیده کجار به یه  که  یه وه ر ئه به له. ن  بکه موتوربه

 ،بیرمان ب  له میشه م هه به. کانی جیھاندا بۆ کوردی مره  نه به ده ی ئه رچاوه رگانی سه وه
زمانی   له زابن، واته دا شاره که ردوو زمانه هه  له ، پویستهستن ده  هه رکه م ئه ی به وانه ئه

  ی که وانه  ئه ، چاکتر وایه وه ر ئه به له. گرن رده ی وه  لوه دا که و زمانه کوردی و، ئه
ر  گه ئه. ستۆی خۆیان  ئه  بگرنه رکه م ئه دا، ئه که  بنچینه  زمانه  له یه واویان هه زایی ته شاره
ربگیرێ،   وه وه که  بنچینه زمانه ر له کسه توانرا یه  نهر هاتو گه ست ئه به بوون، مه  نهش وانه ئه
ی  رجه و مه ربگیرێ، به  وه وه بی، یان ترکی، یان فارسییه ره ک عه زمانکی وه یناکا له قه
 قابکی خۆمایدا  شی له که  کوردییه رگانه ب و، وه)  مینانه ئه(م  که رگانی یه وه
تهبھته ری وه کانی هونه رته  شه،جۆرێ ، به وه  کایه نرب انی لم   ئه.*)١٨( دی رگ
ی  وه یدا بکا، بئه یشتنکی گشتیی په کات تگه واری کورد والده ، خونده  پیرۆزه نگاوه هه

  . بت زمانی بگانه کی زۆری به پویستییه

  : رگان بۆ زمانی بگانه وه  - ب
رزمانی   سه رگینه  وه کانی بگانه نرخه  به  سامانه یه  هه وه ن بهند پویستما  چه ئمه

شانازیی  بیاتی زیندوو و مژووی پ له ده  ئه  که یه  هه وه ش پویستمان به نده وه خۆمان، ئه
روداروس و  النی ده ی گه وه کان، بۆ ئه  زیندووه ر زمانه  سه ربگینه مان وه که وه ته نه

.  ناسینماندا چن له  نه ه  هه ن و، به  ئیستا و رابوردوومان بگه  له،ک کیه  وه،دووروت
تیی  وایه ته و  مژوو و سامانی نه ب ده نی ئه ین و خاوه لکین هه ش گه تابزانن ئمه

) مژووی سلمانی( و )کوردستان  ومژووی کورد(جبوو  ند شتکی به  چه.*)١٩(خۆمانین 
)  فنامه ره شه(ها  روه هه. بی ره ر عه  سه انهدررگ  وه، کوردی بوون به  گ که کی به  زهمین ئه
ند   چه*).٢٠( کوردی   بشکرته بی و، هومد وایه ره ر عه  سه ایهدررگ  وه وه  فارسییه له

  وه  فارسییه  له، کوردستانیردۆخی  مهتۆ ی ئایه) تاریخ مردوخ(ب  جش ده شتکی به
  یه م نامیلکه ی ئه وه نووسینه ، له شایانی باسه. ( کانی بگانه مانه کوردی و ز بکرته

 ،رکووک  که  م بۆ هاته''تاریخ مردوخ''رتۆکی  می په که رگی یه  به  پۆسته  به  که وه بووبوومه
  ). کوردی  کرابوو به وه  یه)ردی د تۆفیق و مه مامۆستا محه(ن  الیه  له که



   به اوهدررگ  وهدی خانی حمه ئه ی )م و زین مه(   که مه بۆ ئ ڕاستی جی شانازییه به
   بشکرته  وایهممانی و، هیوا نسی و رووسی و ئه ره ک فه وروپایی وه ند زمانکی ئه چه
   *).٢١(  ند زمانکی دیکه بی وچه ره عه

و ) وی وله مه(کانی  سته به  هه ک له یه ند پارچه ، چه  بۆ ئمه ند رووسوورییه چه
کانی  رزه  به  چیرۆکه ند چیرۆکک له  و چه)گۆران (و) رخون جگه( و) ژار هه (و) مرد پیره(
.  زیندووکانی جیھان کانی دراوسمان و زمانه رزمانه  سه نهدرربگ  وه)د حمه برایم ئه(

م  ئه  نه دهستب  ده وه رۆشه  په  زۆر به،کانی کورد  هۆشیاره واره  خونده نجه  گه هیوام وایه
  .مان که وه ته  بۆ نه ره کی زۆر کاریگه یه نده  پرۆپاگه  که، که که  به کاره

  -: نگ رهه فه -٦
  که کانی زمانه موو شوه  هه  که یه یه وره  گه شکۆه و که ی پشی زمان و ئه نگ، ببه رهه فه
ی  وه  هۆی ئه هبت دیسان ده. نوچوون مان و له نه یپارزێ له  و، پشتاوپشت ده وه کاته کۆده
کان  وتووه  پشکه له  گه بۆیه.  بب کی دیکه یه وه ته زای زمانی نه هاسانی شاره ک به یه وه ته نه

نگی رکوپکی  رهه  فه وه  کۆنه ر له ، هه!) کورد  له بجگه(کانیش  وتووه  دواکه و، بگره
 چ ،یان و که  بۆ زمانه وه ۆیانهی خ که  زمانه ، چ له نگیان پکھناوه نگاوڕه  و ره شنه چه مه هه
 ،م  ده وه موو ئاخوداخکه هه ڕاستی به به. کان  بگانه  بۆ زمانه وه ی خۆیانه که  زمانه له
و   ئه نکهۆچ. نگ ههر  پی بگوترێ فه نگکی وای نییه رهه تا ئیمۆ فه ی کورد هه وه ته نه
ند  ر چه هه. ینواو  و ناته ه  هه کی پ لهنگۆ رهه موو فه ی تائستا چاپکراون، هه نگانه رهه فه
گوی سوپاسیان  پکه  چه م، پویسته رهه  به ته یان هناوه نگانه رهه و فه  ئه ی که وانه ئه

س  رکه  هه، سووک  وهاسان ب نده وه نگ شتکی ئه رهه ب فه نه  وه پشکش بکرێ، چۆنکه
کی درژ و ماندووبوونکی   پشوویه، وه وانه هپچ کو به ب، به وه ستییه ده  به ستیدایه ده
ئامانجی   به مانه یشتنی ئه گه م نه به.  سکدا نییه موو که ی هه وزه  له وێ که وتۆی ده ئه
 نیا تهتاقی  مووی به ، هه کیان داوه الیه قه وڵ و ته ر هه  هه، یه وه ت به باره  سه،تییان واوه ته

ستدا  رده به وانییان له  و تفاقی زمانه رچاوه  سه،ی و، هاوکاتس بۆخۆ رکه  هه ، واته داویانه
ش   وه  بچن، له یانتوانیوه  شونی کوردستان نهلک  بۆ گه،ش وه  له ، جگه بووه  نه ئاماده

کک   یه بوون، چۆنکه کانی زمانی کوردی نه موو شوه زای هه  هیچیان شاره،دوا به
کان  موو شوه جارێ هه هین ب، دیسان ناتوان با و هوردبزا و زان  شاره نده رچه هه
و  ئه.  رچووه کانیان زۆر کاڵ  وکرچ ده نگه رهه  فه وه ر ئه به له.  بزانیباش هک ب کیه وه
  :ن مانه چاپدراون، ئه  له  تا ئسته که ی نگانه رهه فه
   *)٢٢(  ) فی اللغة الکردیة ةیدیم الحةالھدی(نگی رهه فه -١
 *)٢٣( باری بچووکانۆن -٢



 *) ٢٤( ستووری زمانی کوردی تای ده ره  سه - ٣
  *)٢٥( دی حمه ئه -٤
 *)٢٦( نگۆک رهه فه -٥
 *)٢٧( ر  رابه -٦
 *).٢٨( ردۆخ مه -٧

م  کراون، به  هشتا چاپ نه ن که ش هه نگی دیکه رهه  س فه،ش مانه  له بجگه
 نگی کوردستان رهه فه: ش مانه ، ئه ڵ دراوه گه وکی بژوماریان له ڕاستی هه رسکیان به هه
،  نگه رهه م س فه ئه *).٣١( درخان نگی به رهه فهو  *)٣٠( نگی خاڵ رهه فهو  *)٢٩(
، بانگک  وه  بازاڕه ونه ی چاپبکرن و، بکه وه رله  به، ، بۆیه چاوی خۆم دیوه رسکیانم به هه
اسکی زانای ند زمانن چه ستنی کۆڕک له بکۆشن بۆ به تا ت،کانیاندا گوی خاوه م به ده ده
تیی   یارمه  و، بهب ههکی کوردیدا  یه شوه واوی له کی ته زاییه یان شاره که ریه  هه وتۆ که ئه

) ردۆخ مه(ی  که نگه رهه ڵ فه گه ، له نگه رهه و س فه کان، ئه رزه  به دیبه کان و ئه تناسه رۆژهه
بی و فارسی و  ره نگکی عه رهه  فهند چه  له  یاریده،دیسان. ن راورد بکه ک به یه گه ک له یه

 پاش بژارکردنکی هورد ،وسا ئه. ربگرن  وه وه مانییه نسایی وئه ره ترکی و ئینگلیزی و فه
  وه رسکیانه نوی هه ن و، به  دروست بکه ه کراوی ب هه نگکی پوخته رهه ، فه وانه له
 پکدێ، باشترین  و راستترین  رهم جۆ  به ی که نگه رهه و فه من دنیام ئه. ن چاپی بده له
  سترێ له توانرا کۆڕک ببه  نهر هاتو گه م ئه ورد دیبتی، به ک  ئسته  تاب که نگ ده رهه فه

کان  نگه رهه ن فه یناکا، با خاوه ، قه م ئامانجه زایانی زمانی کوردی بۆ ئه زانایان و شاره
   گورجی مشووری له  به سه ر که  ههجیا به  له و حه ن، ئه زک بکه وه ره نو خۆیاندا هه له

وانی بۆ کورد  رخۆ کۆڕکی زمانه سه تا رۆژگار له نگی خۆی بخوا، هه رهه چاپدانی فه
کانیان ل  ره زهکۆر کرن و سه و ده نوکه  شه نگانه رهه و فه رۆکی ئه  نوه مه دهو  هن، ئه پکده
  .درێ فده
ڵ  گه ی باسمان کرد، له نگه رهه م س فه ، ئه یه وه ا ئهد  لره ی شایانی باسکردنه وه ئه
،  مانه  له  بجگه م ئمه  بۆ کوردین، به وه  کوردییه موو له  هه،)ردۆخ مه(ی  که نگه رهه فه

   بۆ بگانه وه زمانی کوردییه یش  له هو ، ئه یه ش هه نگکی دیکه رهه  فه شنه  چه پویستمان به
ر  سه له  ،وه ر ئه به ، له دیوه  نه وه خۆمانه  تا ئیستا شتی وامان به ، که وه وانه  پچه و، به
  . پشتگوێ نه خه  نه مه  ئه،  پویسته زایانی زمانی بگانه هشار
 تا ئستا  ڕێ، بۆیه ختی دته کی زۆر سه یه هر گه ند ته نگ چه رهه  دانانی فه،ڕاستی به

  وێ که وانی دهرانگ، کاتکی زۆر و سنگکی ف رهه فه :م که یه.  بووه نگی باشمان  نه رهه هف
کی  یه ت، پاش ماوه ستیان داوه ی ده وانه ل له ستی بدات و، گه س زات ناکا ده موو که هه



 زمانی کوردی و  وێ له واوی ده کی ته زاییه  شاره:م دووه.  وه ته  سارد بووهیم پشتیان ل که
کی  تییه یارمه :م سیه.  باردا نییه ی له مه س ئه و کهمو  هه دا که ند زمانیکی بگانه چه

موو   بۆ هه مه  ئه ک،که یه موو نوچه ی هه ی وشه وه  بۆ کۆکردنه وه که  خه وێ له بوچانی ده
ستۆیشتووی   ده  که،وێ بۆ چاپکردنی ده مۆی کی یه  پاره:م چواره. ناسووڕێ سک هه که

کو  ، به سک نییه  که نگ کاری تاقه رهه  فه، یه وه ی ئه که یه راستی:م پنجه.  مه زانا زۆر که
یان بۆ یز وه ره ستی هه  ده،لیش تکا موو گه  هه  که، زایه سانکی زانا و شاره ند که کاری چه
  . درژبکات

م  ب، ئه ختکردن هه ر پشتگیری و ئالیکاری و گیانی خۆبه گه ، ئه هزه م هومد به به
  . چن  الده ڕگه موو له  هه کۆسپانه

 :ستووری زمانی کوردی ده -٧
! خر نگ هاسانتر ب، نه رهه دانانی فه ب له نه  وه،ستوورک بۆ زمانی کوردی دانانی ده

ی  و شوانه ی ئه ندێ وشه نگنووس بتوان هه رهه  فه نگه  ره چۆنکه.  رکتره  ئه زۆر گرانتر و به
 هیچ  ستوورنووس به م ده ی خۆی بیاننووس، بهک بپرس و، ال  خه یان پناکا له قسه

ر بتو  گه  ئه،ستوورکی رکوپکی گشتی بۆ زمانی کوردی دابن جۆرک ناتوان ده
ککی وامان   یه، تا ئسته ش هه  ئمه،بگومان. ب  نه که کانی زمانه موو شوه زای هه شاره

ی   ماوه مان ب، چۆنکه که ریای زمانه کی زه موو الیه وانی هه له  مه  که وتووه که نه تدا هه
ی  ستوورانه و ده  ئه، وه ر ئه به له.  دراوه  سنوورکی فراواندا نه فربوونی زمانی کوردی له

یان  که ر یه ستوورکی گشتی نین و، هه  دانراون، هیچیان ده  تا ئیمۆ بۆ زمانی ئمه که
 پشتر باسمان   که،رسۆن جهمی  که ستووره ه د بۆ نموونه.  که یه شوه بنجوبناوانی تاقه

  ی که ستوورانه و ده ێ و، ئهدو  ده)سۆران(ڕاست   نوهیکرمانجیی  شوه ن له کرد، ته
ی  ن شوه  دایانناون، ته)لی نووری عه(و ) ندی فه عید ئه ال سه مه(، )هبی فیق وهۆت(

و  )شید کورد ره(و ) ران  کامهوکتۆرد(  ی که ستوورانه و ده ئه.  پش چاو نه خه سلمانی ده
  .ن که روو ده  سهیی کرمانجی ن باسی شوه ته دایانناون، به )ر هل بایندۆب(

 تکا   که کگرتووه ستوورکی یه  ده ی کورد ئیمۆ پویستی به وه ته ، نه یه مه ر ئه به ئا له
 بۆ   گرنگه م کاره  ئه که،  ئاشکرایه.  وه  قابکی گشتیدا بتونته کان له موو شوه هه

 زمانی  اب لهز  زانا  وشاره نده رچه  هه ،سه و که  ئه چۆنکه. ر  سه سک ناچته که تاقه
ب   ده بۆیه. رێ کانی زمانی کوردی به موو شوه  هه وان رێ بهتکوردیدا، هشتا نا

کی کوردستانن و،  یه کی نوچه  خه،یان که ریه  هه،کانی ندامه  ئه  که) ران ی نووسه سته ده(
ک بۆ  یه  بنکه وه ن و، پکه زک بکه وه ره  هه–تی  ی خۆیه ستای شوه  وه که ر یه هه



کگرتووی  ستوورکی یه  ژر رکفی ده کان بخاته موو شوه  هه زرنن که مان دابمه که زمانه
  . وه کوردییه

 زمانی کوردی زانیاری به -٨
کانمان  یشتووه وار و تگه چنی خونده تیی له تایبه به و،  سم بیستووه زۆر که  له تائسته

.  وه  هیچ جۆرک زانیاریی پنانووسرته  و، به ن زمانی کوردی، زمانی زانیاریی نییه ده
 هیچ دوور   چوون، چۆنکه ه هه توانم بم به ق نین و، ده ر هه سه  له مانه بگومان ئه

بوون و نین و،  ندتر نه مه وه  کوردی ده ک له هیچکات، زمانی ترکی  وفارسی،ڕۆین نه
وان،   ئه ینه ی بگه وه  بۆ ئه ، هم ئم ، به وه ته لک باسی زانیاریشیان پنووسراوه چی گه که
کۆڕی زانیاریی (و پش باسمانکرد و، نومان نا  مه  له  که یه  هه و کۆڕه ن پویستمان به ته

  وه ر ئه به  له*).٣٢(. ر کوردی  سه ربگنه انیاریمان بۆ وهی ز ی وشه وه بۆ ئه) وانیی زمانه
  ی له و کۆڕه ن بۆ پکھنانی ئه وبده  زانیاریدا پسپۆڕن، هه  وا له ی که و کوردانه ب ئه ده

ک  ر کوردی، وه  سه ربگنه کانی زانیاری وه موو لقه شونی خۆیدا باسمانکرد، تاکو هه
ی و جیۆلۆجی و ماتماتیک و، ر، بژیشک وه ی، شینایی و گیانهناس ستره فیزیا، کیمیا، ئه

مانتوانی  ر نه گه  ئه،  من پموایه،)مصطلحات(ی زانیاری  رگانی وشه م بۆ وه به. تده... 
ر  گه یناکا ئه  قه، وه  بدۆزینه یه  بگانه و وشه پی ئه کی پ به یه زمانی کوردیدا وشه له

  .کار بھنین به) می عاله(کی التینی  یه وشه

  ''کۆتایی هات''

  
  : رنج سه
و  هل مزایی پی سنووریی شاره دا و به) ١٩٥٧(سای   له کشم که  راده وه  بۆ ئه ره وه رنجی خونه سه
  ، که کار هناوه بی به ره ی عه'' علم''ر  رامبه م به'' زانیاری''ی  ، وشه وه ی زمانه باره  لهدا هم رده سه

.   ه)علم(زانست  . ه) معلومات و اعالمات('' زانیاری''.   راست نییه وه وت ئه کهر دوایی بۆم ده
  .   ی ئینگلیزییهInformationر  رامبه به'' زانیاری''

  
  : یه م زنجیره کانی ئه  چاپکراوه  نامیلکه له
  .ز١٩٥٦ یسا) ولر هه(ی کوردستان  پخانه چا– چیرۆک –ریم  اللۆ که -١
 .ز١٩٥٧) غدا به(عارف  ی مه  چاپخانه– زمان –تینی  ال نووسینی کوردی به -٢
 .ز١٩٥٧) غدا به(ی نوور   چاپخانه–تی و زمان  یه  کۆمه–زمانی کوردی  واری به خونده -٣
 



 !کان ره ژده
 
ی  که ستکرده  ده نگی مانگه  ده ، که وه  بووبوومه یه م نامیلکه ئهی  وه  نووسینه له –*) ١(

   .قاند موو جیھانی شه سۆڤت هه

  . ستی ئران و، ترکیایه  کوردستانی بنده، و دوو بازاڕه ست له به  مه –*) ٢(

  .'' سۆرانی شوه'ن  کرمانجی خواروو پیده -  *)٣(
پی  ک به  بوو، نه١٩٥٧ی زانینی سای  پی راده  بهکان ی شوه شکردنه  دابه م جۆره ئه: رنج سه

   له ، که بکه'' کگرتووی کوردی زمانی یه''رتۆکی  ماشای په ته(میندا  کاتی چاپی دووه زانینم له
  ). وه ته  دا بومکردووه١٩٧٦

   کتبه م له  دوورودرژی لی بدوین، به ، به وه دا جی نابته  لره م باسه  ئه–*) ٤(
  . مه ۆ ئه ب رخان کردووه تیم ته ندکی تایبه  به) ی زمانه له سه مه( ناوی  مدا که که کراوه چاپنه

ن،   هه لک چاپخانه ستی ترکیا و، ئراندا گه  کوردستانی بنده  له نده ر چه هه –*) ٥(
  . وه کرته ن ترکی و فارسییان پبوده  ته  ناگرن، چۆنکه ککی ئمه م هیچ که به

  ته بھن وره کی زۆر گه یه  چاپخانه ریکه سلمانی خه له) للی  محه ئیداره(ن  ده –*) ٦(
   هندک قسه ب، چۆنکه ی رووت نه ر قسه  هه که که  به م کاره کرێ ئه هومدده. وێ ئه
  . ر نییه سه یان لهومرگکو

،  وه ه)  الشمال مطبعة(نوی  زرا به ک دامه یه انه چاپخرکووک  که دا له م دواییه له –*) ٧(
 و  وره کی زۆر گه یه چاپخانهڕاستی  وتنی، به ر چووم بۆ چاوپکه وبه مه ند رۆژک له چه
تیپی  نیی کوردی، چ به مه واوی نیشاندا بۆ چاپه بوونکی ته شی ئاماده که نه خاوه.  واوه ته
  .کی لببینین  که هومدم وایه.  تیپی التینی بی و چ به ره عه

 زار  هه٣٠٠  یان له  ژماره ک بادیناندا که شونکی وه یره له ڕاستی زۆر سه به –*) ٨(
کی تدا  یه  قوتابخانه چ و نه رده  کوردی تدا ده کی به یه  رۆژنامه چی نه ، که ڕه کورد تپه

  . وه رز بته  کوردی ده  به  که یه هه

 سلمانی کاک  له'' کۆگای سرۆچک''نی   خاوهب هیچ کاتک ڕاستی پیاو ده به –*) ٩(
م گیانی  ، به  خۆی کتبفرۆش نییه نده ر چه  هه م زاته ئه.  وه چته بیر نه ، لهیالل تۆفیق جه
،  وه  کتبکی کوردی بوبکاته موو جۆره  هه  که ناوه  پایان پوه،ستی پیرۆزی رز و هه به

  یش له'' زیز پشتیوان کاک عه''ها  روه هه. ک پوول قازانجی خۆی تداب ی یه وه بئه
ردوو   سوپاسی هه وه کانی دمه ، له وه ر ئه به له.  وه م رووه  له یه ستکی بای هه قین ده خانه

  .مان بۆ زۆرکات سانه  که شنه م چه  هاوتای ئه خوازم که خوا ده م و له که الیان ده



  ته ستیانداوه  سلمانی ده له'' ر زوه''و '' الوژ گه''ی  دا کتبخانه م دواییه له –*) ١٠(
زراندنی   بۆ دامه نگاوکی پیرۆزه  هه مه ئه. ۆیانرکی خ ر ئه سه رتۆکی کوردی له چاپکردنی په

  . وه بته  پشتیان سارد نه هیوام وایه.  باسمانکرد  که یه و بنکه ئه

ی  کۆمه(نوی  ک به شاری سلمانی کۆمه دا له ی دواییه ند مانگه م چه له –*) ١١(
 و دی  یه وره نوی گه''ر   هه م تا ئسته زرندرا، به  دامه وه یه) تی وایه ته سامانی نه

  ''!ویران

کو  ، به ستی عراق نییه ر کوردستانی بنده  کوردستان هه ستم له به مه –*) ١٢(
  . یه وره کوردستانی گه

کانن،  وروپاییه  ئه ای زمانهز  شاره ن که  بیکه وانه م ئه ی دووه شته م گه ب ئه ده –*) ١٣(
  .ون رکه سهیاندا  که  کاره واوی له ته  به تاکو

ک  یه توانن زنجیره وشیان، ده  زمانه ن ببته ربکه یانتوانی گۆڤارک ده ر نه گه ئه –*) ١٤(
  .  وه نه لالی خۆیانی تدا بوبکه قه ری ته ن و، به ربکه ناو ده  ناو به نامیلکه

ی  باره  له هی ک وانه رچوون و ئه  کوردی ده  به  تا ئسته ی که رتۆکانه و په ئه ناوی -  *)١٥(
ژر ناوی   له وه ته کدا نووسیوه یه  نامیلکه موویم له رچوون، هه  ده زمانی بگانه  به وه کورده

  ڕۆژکی نزیکدا پشکش به پاشه  له هومدم وایه. دا) ی کوردی ۆکخانهتر نگی په رهه فه(
  .م ویستی کورد بکه وارانی خۆشه خونده
   .ریمان فا نه  مامۆستا مسته م دا به مه رهه م به ئه: رنج سه

ربوونی تيپی التينی ته –*) ١٦(   نووسينی کوردی به (  بکه يه م زنجيره  دووی ئه ماشای ژماره بۆ ف

  ).التينی

  ینه کان بکه ندییه  نوه ین قوتابخانه ده وده  هه  کاتکدا ئمه خی گرانم، لهدا –*) ١٧(
ر  هه.  پشتگوێ ته کاندا زمانی کوردی خراوه ییهتا ره  سه  قوتابخانه بینین له کوردی، ده

کانی  تاییه ره  سه  قوتابخانه  له  که واری وای بیارداوه تی خونده زاره  یاسای وه نده چه
  کانیشی بۆ کردوون به بییه ره  عه رتۆکه زمانی کوردی ب و، په کوردستاندا خوندن به

    :بۆ ونه. وی ناکرێ  په مه  ئه وه کانه بخانهری قوتا به ڕوه ن به الیه م له کوردی، به

 و،  ولره می هه که ی یه ویش قوتابخانه  و، ئه یه ی کوردی هه ک قوتابخانه ولر یه  هه له
 تاوان   و  کوردی به گوناه  بادینان دا خوندن به  و، له بییه ره مووی عه  هه کانی دیکه قوتابخانه

   به وه درته رناگیرێ و، ده رتۆککی کوردی وه رکووکیشدا په وو کهم  هه له. م له  قه درته ده
  وریا به'' گۆرانی کوردی و ،مانکدا  زه  له، سلمانی ت له نانه ته!). نازانم بۆچی؟(تدا  زاره روه سه

ی   قوتابخانه  له مه ئه. گیرێ کوردی هه ریک بوو خوندنیش به گیرا و، خه  هه''  و پکوته



   به م باسه ئه .  بییه ره  عه مووی به ی کچاندا، خوندن هه  قوتابخانه  له وه ، خۆ ئهکوڕاندا
   .ن ڕوانی بکه  دا لی دواوم، چاوه''کانی کوردستان و قوتابخانه''رتۆکی   په دوورودرژی له

  . دوکتۆر صفاء الخلوصی بکه) فن الترجمة(رتۆکی  ماشای په ته –*) ١٨(

بی  ره زمانی عه رتۆک به ک په یه  زنجیره، خوا  پشت به، اوهدو  به مه له –*) ١٩(
ی  ، زمان و مژوو و وژه)بناسیندا ره  عه ی کورد به ژر نوی زنجیره ین له که رده ده

  .کان به ره ر چاوی عه  به ینه خه زیندووی کورد ده

میلی  د جه ممه محه مامۆستان  الیه م جار له که  بۆ یه) فنامه ره شه(کتبی  –*) ٢٠(
  . بی ره  عه  کرا به وه یه یانی رۆژبه

 لبوتی زان ئه مه عید ره د سه مه مامۆستا محه،  یه م نامیلکه واوبوونی ئه پاش ته له –*) ٢١(
رز و  رگانکی زۆر به ڕاستی وه ، به وه  بازاڕه بی خسته ره  عه ی به) م و زین مه(رتۆکی  په
  مه رجه ، ته  باسی ئازایی و دلریی کوردی تدایه م که که یهندی  م به که ، ئاخ داخه وانه ره
  . کراوه نه

  یه) بی ره  عه–کوردی (نگۆککی  رهه  فه: الحمیدیة فی الغة الکردیةةالھدیھ –*) ٢٢(
دین  یوسف زیائه(ی  که نه خاوه.  وه ستووری زمانی کوردییه ی ده باره ک له تایه ره ڵ سه گه له

ر  به ، له موڵ چاپکراوه سته  ئه ر له وبه مه ساڵ له) ٦٠ (ی نزیکه.   یه)يوم الخزيالخالدپاشا 
غدا   به له) االثار القدیمة(ی   کتبخانه کی له یه دانه. م ماون کانی زۆر که  نوسخه  ئسته وه ئه
  ۆنکهب، چ کیکی وای هه  که وه ی زمانناسینه باره ب له نه  وه نگه، رهه م فه ئه. وێ که ستده ده

م  بی و ترکی و فارسین، به ره ا عهتد ڕه بنه کاریھناون، له ی به  کوردییانه و وشه زۆری ئه
  ).ر نووسه. ( یه کی مژوویی هه ، گرنگییه وه ی مژووییه باره له

   که یه یه) بی ره  عه–کوردی  ( نگۆکه رهه و فه  ئه:نۆباری بچووکان –*) ٢٣(
، تاکو فری   بۆ مندانی کوردی نووسیوه)دی خانی حمه ئه(تی کورد  چیرۆکنووسنی بلیمه

اللغة يفالھدیة الحمیدیة (پاڵ  کراوی له چاپ  به نگۆکه رهه م فه ئه. بی ببن ره زمانی عه
  . بینرێ دا ده) الکردیة

)٢٤ (*– Elementary Kurmanji Grammar کی  ههر فهنگ) کوردی–ئینگلیزی  (
 .E ر سۆن مجهن  الیه ، له وه ستووری زمانی کوردییه ی ده باره ک له تایه ره ڵ سه گه  له  که یه

B. Soneنه  کهی انهو ئینگلیز ، بۆ ئه وه ته وسراوه نو وه  هری  وه  کوردستانه  دتاکو ف 
   .زمانی کوردیی ببن

نگکی  رهه  و، فه  ییه''نۆدێ''عرووفی  شخ مههی : دی حمه نگی ئه رهه فه –*) ٢٥(
  . نگهناوبا به



  . هتاح ر فهشاکی  که نه  و خاوه یه)  کوردی–ئینگلیزی : (نگۆک رهه فه –*) ٢٦(

گیوی موکریانی ی  که نه ، خاوه یه)  کوردی–بی  ره عه(نگۆککی  رهه فه:  ر رابه –*) ٢٧(
  . یه

 و، باشترین  یه) بی ره  عه- فارسی–کوردی (نگۆککی  رهه  فه:ردۆخ مه –*) ٢٨(
ردۆخی کوردستانی  تۆ مه ئایه(ی  که نه خاوه. رچووب  بۆ کورد ده  تا ئسته ه ک نگکه رهه فه

کانی  وشه.  چاپکراوه) سوپا('' ارتش''ی   چاپخانه  زینکۆگراف و له تاران به له.   یه)یی سنه
  . وه ته نووسراونه)  ی فارسی شکسته(تی   خه  و، به تی کوردستانه زۆری هی رۆژهه

  . یه وشه) زار چل هه (٤٠٠٠٠ و،  یهگیوی موکریانیهی  :نگی کوردستان رهه فه –*) ٢٩(

  ساه) ٢٠(ی   نزیکه ، که ه'' دی خاڵ ممه شخ محه'' هی :نگی خاڵ رهه فه –*) ٣٠(
  . وه ته کانی کوردستانی تدا کۆکراوه موو نوچه ی هه تی و، وشه ریکییه خه

تیپی   به، ه' 'درخان ت به الده جه''وو  هی خوالخۆشب:درخان نگی به رهه فه –*) ٣١( 
   . ستی ترکیا و سووریایه کانی زۆری هی کوردستانی بنده وشه.  وه ته التینی نووسراوه

کانی  تی پسپۆڕه  یارمه  پکبھنن به م کۆڕه توانن ئه ندیی ده مامۆستاکانی نوه –*) ٣٢( 
ر کوردی،   سه ربگنه کانیان وه رییه زانیا رتۆکه ی په وه بۆ ئه.  مامۆستایان  له دیکه، جگه

  . کوردی کانی کوردستان بکرته ندییه  نوه قوتابخانه  داوا بکرێ خوندن له له و حه تا ئه
 


