
مشتومکی زمانوانی٤/کورت وەم

کامیل ژیر

ری الینگ،زۆرین. بئرنی و نرنی کاردانوەی لکوتوە،)پیتگلی نامۆ/٤دیوان(دوای بوبونوەی بابتی 
:ئو پیتانھبو بوەی تاکوتراش رای جیاوازیانونامۆنبزمانی کوردی) ح،ع،ق(ئوەبون ک پیتکانی 

.نک ئرەبیسریانین-١

.لگڵ کوردیدا ئگونجن-٢

.کک لزمانیتر وەرگرین.مان بکاریانھناوەباپیرانن راھاتوین و لسریاوتازە تکڵ بزمانکمانبون-٣

:ئملوەمدا،
، ل زمان ئاری و ئوروپییکانھیچکام.یاھر زمانکیتر، نامۆن بزمانی کوردیسریانیئرەبیبن یا-١

.یان تیانییپیت٣ش یکک لو زمانان، ئو یککوردی
کوردستاندا لالین ئرەبوە بناوی بکو لئنجامی داگیرکردنی.لگڵ کوردیدا نگونجاون-٢

ئو مالیان موچخۆری .کاراکتری سپاندنکش، مالی مزگوتکانبون. سپنراونئیسالموە،
، زور ناوی زوربی مندانی کوردیان کرد بئرەبی، و ماستاوکردنبۆ رازیکردنی دی ئرەب. ئرەببون

لگڵ رزم بۆ ئو مال (زنکمان اوشگلکی ئرەبیشیان ھاویشت ناو زموشی کوردییان ئرەبان،
ک ھر بدەستخک، اردانوەدالک).دەگمنانی سنگ و گیانی کوردایتیی خۆیان پاراست

وەندەیان بۆکرا سووگرئو ناو و وشآنالکی ئمجۆرەنن ببشک :
علی ب –صالح ب سال –فتاح ب فت –عمر ب ھۆمر-مچ مستفا یا: فی یان کرد بمصط
 لئ–خول محمود ب– راب ب رابع– ئایش ب عائش - فاطم بتادوایی...فات.

و پیتانکیتر بۆ نامۆیی ئیگرخی رابوردوەوە-:بکانی چچل لوە،کئازادەکان نوسن پالیل ،
نوزاد،سۆران، شرکۆ،فرھاد، جیھان،بارام،گڕنرایوە بۆ مندای کورد، وەک ئازاد،ناوی کوردی 

نابینین و ھرچی ناویتری کوردی ھی،ھڤیگۆنا، ، پری، تالر، جوان، سروە، شونمئا،ھیوا،
افقی، لجیاتیئاسۆیی: ھروەھا وشو زاراوە نوکان وەک.تیابانی)ح،ع،ق(یکک ل پیتکانی 

مربع، : ، چوارگۆشجمع:کۆعمودی،: ستونی،طلب: خوندکارتاریخ، : بروار،اعتیادی: ئاسایی
شمستطیل،: الکگۆش :،ریبزاویھاوت :شموازی، ھاوک :و زاراوە ...معادلھیچکام ل تاد ل

ایخۆئگر کورد راھاتوبوای لسر ئو س پیت، ئبو. نابینرن) ح،ع،ق(نویاندا پیتکانی 



یان تیابوایو پیتانل ،یانو ناو و زاراوە نوندێ لھ.یگوە بئ ،تیایانا نیبۆ ک
.نگونجانیان لگڵ زمانی کوردی

و باپیرانمان بکاریانھناون بونتازە تکڵ بزمانکمانئو پیتان (ئوە چ بیانویک بین -٣
چونک سربخۆیی بنینوئب واز ل خباتی رزگاری! جائگر واب!) لسریان راھاتوینو

لسر ژردەستیی و کۆیلیتی ئمو باپیرانمانتازە تکڵ ئرەب و تورک و فارس بوین و
کی و رەوانی بخین و ی خۆمان لناسزمانکککوەرگرتنیش لزمانیتر، ئوەنی !!راھاتوین

.زبرو ناشیرینیکین ،نامۆبھندێ پیت و وشی
و پیتانشتنی ئھنب رەتا،راستندێ ستوشی ھرسوڕمان ئر . بینسگئ ،قوڕ بۆنمون

ک وتمان .بم ئوە کاتی ئب و دوایی پی رادین.دتپش چاوگرفتکوەکبکین ب کوڕ،
)طین(واتا ،پوەکی ئازاد کوڕاویبو، کوڕ: دارستیم ل. )ابن(واتا ،، کوڕئازاد کوڕی نوزادە

ئمیان ئب ب ) احدب(یشمان ھی )کووڕ(وشی .)وەرە(واتا ،ئگر ب کرکمانوت کوڕ، کوڕ.
بۆ ھیچ وشیک پویستنی یائگر ھی تر ھب لوجۆرە،بجگ ل کووڕ و چوون،. واو بنوسرێ٢
٢ نین، چونککاربوەواو ٢واو و ١واو بننرخوک ئچوون.وەکی ذھاب(بۆی ( واو ٢ب

چندین وش ھی ک زیاتر لھمو زمانکدا ئنجا.جیابکرتوە) مثل(بۆئوەی ل چونئنوسرێ
بۆ نمون وشی .بپی جگ، ئزانرێ مبست کام واتایوش نی، لواتایکی ھیو گرفتیش

گیشتن،درژکردن، : ئم واتایان ئگین)ئاڕ ئی ئی سی ئچ(ب سپی ی ئنگلیزی)ریچ(
ک ھمان دەنگی )سی ئچئاڕ ئای (ھروەھا ریچ ب سپی .، سوبونوەپدان، جون، پرۆش

،یھیی ھم واتایانئ : ،ن، پمور،دەوجوان، چ ،شخھا، کتام، بۆندار، گرانبپ
-بروان فرھنگی ئسترە گش(واتای ھی ١٩) بر(بۆنمونلکوردیشدا.ش، پکنیناویخۆ

. )٥٩ل ٢٠٠٣چاپی فازیل نیزامدین
م ئوان چونک ، بئرەب، زمانکیان پبو لو پیت نامۆیانپۆلی نتوەی تورکیش، دوای ش

بپیەوکردنی پیتی التینی، ، و خاوەنی دەوتی خۆیاننھوشیاریی نتوەییان لئم زیاترە
نھنایوە بۆ مانوەی ئو ان بوبیانویان شیبسر ئو گرفت و سرسوڕماناندا زابون و کسی

ھروەھا چونک فارس خاوەنی دەوتی خۆیتی، ھیچ دەربستنی.نداپیتان لزمانکیا
ھی خۆیانن و ئرەب پیت و وشانزمانکیان پیت و وشی ئرەبیی تکوێ، ھرچندە ئین ئو

!!ی وەرگرتوەلوان



دو ئم پداگرییی من لوەوە ھاتوە ک ئمی کورد تنیا زمانکو ھست ھاوبشکمان ماوە وەک 
ندەوتمان ھی، ن ئابوریی ھاوبش، ن خاککی ھاوبش کلژر . کۆکی راگری نتوایتیمان

تی کورد خۆیابین. دەسبک یکو دو کۆنیی ئزگاریی خاوپار ویستزۆر پ بۆی میشو ھ
، ی و نیشتمانییکانئم ئرکش ئکوت ئستۆی پنوس نتوەی.ھر ختو خوشکلنکینااریبژ

من !.بیننا ناب بتمای دەستکی بگان یا گندەبا ھر یکو الی خۆمانوە دەسبکاربین، ئگی
ندنگکان ئکم، مامۆستای خوھاوڕیانی فیسبوک وھۆکارەکانی راگیاندن وللم سکۆیوە داوا

،ب ھ، عین ب ئلف، قاف ب کافح :گۆڕینیدەسبکاربن بۆوەک ئرککی نیشتمانی و کوردایتی،
جاریش بندنراودا وەک) خ(ھرەبی کوردیی ئندێ وشھ تی لتایبب : نقش، منقوش، نقشبندی ک

خش، نندیبونخۆیان نخشبنراو، نندیش. خشخشبوە بۆنتڕگکان ئزەردەشتیی پیاوە ئاینیی
ردەمیلستابئومرەبیداری کوڕی خشکری ئل وەکاتناوی ئیسالمربکوردستانناردە س، جگ
کوژیی کوردکاولکاری ولکۆم،رئافرەت و بی سوەمنداششکڕ،برتوک و پمو پوە اھ

،ی زەردەشتیپیاوە ئاینییکانئوەش وایکرد ھندێ ل.!پیرۆزەکانی ئاینی زەردەشتیشیان سوتان
بۆئوەی )بنوسن(بنخشنن ان لسر جستی خۆیاننوسراوەکانیبتایبتی موغ و مۆبدەکان،

ربازی نخشبندییان لوەوەناو و،شو موالنا خالیدیبھادین.ن شاخ و کوەکاندایابیرنچنوەو
.وەرگرتوە

 ،چم بیرمان نرمی و نوسیئرەتا بۆ زمانی فی من، سنیدیدو بۆچونانن ،ژەییوەزاریوک بۆ ش
 شئ وەزارەشدا بازاڕ کو شرە لرەبم دەستورە وردەوردەو بوەئی خۆی بکاتج.


