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 فوری كراوە ب رۆژی جیھانیی زمانی دایك؟  ی21بۆچی                                                   

 

 یخۆیــان ھ ت بربردەیی تــایبــژوو و ســكیــان مر كامكــان، ھوەییتونرۆژی جیھــانیی زمــانی . رۆژە جیھــانی و ن
 21زگماكیش كیژووی خۆی ھو م شینپ ،كر سای ھوریی ف. 

60  ر لوبمی 21ساڵ لوریندك 1952ی فپاكستان، دا، خو ك بوو لشیان بكتو و كاتئ نگالدیش كارانی ب
ل ئاكـامی . وەك ناڕەزایی دەربین ل داسـپاندنی زمـانی ئـۆردوو بسـر نتوەكیـان دا، خۆپشـاندانیان وەڕێ خسـت

ش، بم دەستیان خكی بنگالدی. خوندكاری بنگالدیش گیانیان ل دەست دا 5تمنی ھزە چكدارەكانی پاكستان دا 
 ت و لـر دەسـژ وە لملیان بـۆ مـان ،كی دیكپانی زمانر باری داسژ چوونر نك ھگرت و نڵ نبات ھخ ل

 . چوارچوەی پاكستان دا، ندا و سرەنجام سربخۆیی خۆیان بدەست ھنا

ل پنـاوی زمـانكی دا خبـاتی كـردوە و  بووە ھـۆی ئوە بنگالدیـش وەك یكم وت ك 1952ی فوریی 21رووداوی 
ی فـوری، 21ب رەسمی پشـنیاری ب یونسـكۆ كـرد ك رۆژی  1999ئو وت ل نوامبری . قوربانیی داوە، سیری بكرێ

دیارە ئنجومنی جیھانیی الینگرانی زمانی زگماكییش پشتی ئم پشنیارەیان . وەك رۆژی جیھانیی زمانی دایك بناسرێ
 .ل ئاكامدا، سیھمین كۆڕی گشتیی ركخراوی نتوە یكگرتووەكان ئم پشنیارەی پسند كردگرت و 

ک  نگالدش وه به  هل  ی فوریه21رۆژی .  وی زۆره ھر بۆی زمانی ئینگلیزی ل وت دا بره. دیارە ئو وت پشتر موستعمرەی ئینگلیستان بوو. میلیۆنیی و زمانكی بنگالیی 15بنگالدیش وتكی 
 . ھیدانی زمان ناودر کراوه رۆژی شه

. چ ده  ڕوه زمانی زگماکی به  تی بۆ رز گرتن له ی تایبه وه سم و کۆبوونه کانی جیھان روره جۆراوجۆره  شونه موو سا له ھه  ک رۆژی جیھانیی زمانی زگماکی ناودر کراوه وه  ی فوریه21رۆژی   که  وه وکاته له
 .ک سای زگماکان ناودر کرد ی وهw2008کان سای  کگرتووه یه وه  ته رکخراوی نه  که  بووه  یه و راده زمانی زگماکی تا ئه  خدان به یهبا

 .  یه نگالدشی ھه کی به خه  کی کۆنتر له نیو کورد دا مژوویه  پناوی زمانی دایک له  بات و قوربانیدان له خه  وه دنیاییه  به

  ش به مه رباری ئه ترسی سه مه  خسته یدا گیانی خۆی ده که پناوی پاراستن و زیندوو راگرتنی زمانه  تا تورک دا له زا خان و ئه می ره رده سه  می جیھانی له ڕی دووھه شه  ر له م دا کورد به بیسته  ی ده سه  له ر ھه
 . ران بووه نده ی ھه روه و په  وه ئاواره ه»تاوان«م  ی ئه سۆنگه  ی و له که زمانه  به  ی رۆژنامه وه اپ و بوکردنهی و چ که تی زمانه وی خزمه ھه  وتبووه یان ساڵ پشتر، که ده

 . انی زمانی کوردی پک دنک جۆراوجۆره  نه الیه  و بۆ باس له  وه م رۆژه ی ئه بۆنه  دا ئاکادیمیای کوردستان سمینارک به  ی فوریه21رۆژی   رمی کوردستانیش، له ھه  مساڵ له ئه

 .ران ب ندیی خونه زامه ھیوادارین جگای ره  که  کردوه  ی ئاماده م پاشکۆیه دا ئه ی فوریه21پشوازی   زمانی زگماکی و له  خدان به ک بایه یش وه»کوردستان«

 . وه بو بۆته دا" کوردستان"ی  ی رۆژنامه577  رۆژی جیھانیی زگماکی، ژماره  ت به پاشکۆی تایبه  له
 

 رۆژی جیھانیی زمانی زگماکی   ستی رزگرتن له به مه  زبه وا بانگه                                             

 

 تــه ومییه قه و کان تـه میللییه  وه داخـه  بـه الم بـه.  ھــاتوه پـک  وه جۆراوجـۆره وزمـانی ت میللییـه  بــه کک خـه  لـه ئـران وتـی
 . وڕوون ره به زمانی و یی وه ته نه جۆراوجۆری الواردنی ھه و م سته ڵ گه له  والته م ئه کانی نافارسه 

 و ت میللییــه منـدانی میلیـۆن  بـه و  یـه ھه) فارسـی زمـانی(زمـان ک یـه  بـه نیا تـه ئرانـدا کانی قوتابخانـه  لـه خوینـدن مـافی
 و پاراسـتن سـتی به مه  بـه ئیمکانـک  جـۆره ھـیچ و شن ببه خۆیان کییزگما زمانی  به خویندن مافی  له  دیکه کانی ته ومییه قه
 و وڵ ھـه ش مـه له  جگـه.  بینراوه نـه وا ره   زمانانـه و ئه رانی ئاخوه  به  وه تدارانه سه ده ن الیه  له  زگماکی زمانی پیدانی ره په

 و زمــانی یی، وه تــه نه  مافـه ناســرانی سـمی ره  بــه پنـاوی  لــه  ئــران ی تانـه ومییه قه و ت میللییــه و ئـه رانی تکۆشــه تکۆشـانی
  ت له نانه و ته  وه دانه ڵ ومنه گه تا ئستا له  وه ه1304سای   زمانی زگماکی،  له  وان خوندن به ک له کانیان و یه کولتوورییه

 . ڕوو بووهو ڕه کان به ره رکوتکه تی و سه منییه ئه  زراوه رکوتی دامه و سه  شه ڕه ڵ ھه گه

موو  ی ھـه وه تکی گونجاو  بۆ ئه رفه ده  توان ببته ده  م رۆژه ئه.  ، رۆژی جیھانیی زمانی زگماکییه) ممه شه ی ڕه2( ی فورییه21
وا  مافکی ره  کی ئران به ری خه کانی پکھنه جۆراوجۆره  ته ومییه ت و قه یللییهکانی م زمانه  خدان به زمانی زگماکی و بایه  خوندن به  و زمانک، که  وه ته ر نه ھه  باتگان و  ئازادیخوازانی ئرانی له خه
 .ن ڕێ بخه کانی ھاونیشتمانیان، وه رکوتکراوه وتکراو و سه زه  یی و زمانییه وه ته نه  ماف و داخوازه  داکۆکی له  ڵ به کۆمه  ش و به تکی ھاوبه مه زانن، ھه ده

  کانی ئران له ملکراوه سته  ته کانی میللییه نگییه رھه یی، زمانی و فه وه ته نه  نگری مافه کان و چاالکانی ئرانیی الیه تییه سایه کان، که ۆژی جیھانیی زمانی زگماکیدا،  حیزب و رکخراوهری ر به ره به  له  ئمه
 :ین که ئران دا پشنیار ده  رتری رۆژی جیھانیی زمانی زگماکی له رچی  کاریگه چوونی ھه ڕوه بۆ به  ئمه. ین که واز ده دا بانگه م رۆژه ش له نگاوی ھاوبه ی وت بۆ کار و ھه وه ره نیوخۆ و ده

لی  تگه و بابه  رنامه دا، به  ی فوریه21رۆژی   تی له تایبه  بهرۆژانی پشتر و   ین له که ری ئران ده کانی پکھنه ته ومیه و قه  وه ته نه  ر به کانی سه نه یه کان  و راگه فارسیزمانه  گشتییه  نه یه راگه  داوا له. 1
  دا بـه ندییـه و پوه کانی ھاونیشتمانانی خۆیان له و پرس و داخوازه  وه نه کانی نو ئران، بو بکه ته ومییه کان و قه ته کانی میللییه پدانی زمانه ره پاراستن و په  داکۆکی و گرنگیدان به  ی باره  ت له تایبه

 .نن یه ئاگاداریی بیروڕای گشتی بگه

و شونی کاری خۆیان،  و   قوتابخانه   یی خۆیان بچنه یی و ناوچه وه ته رگی نه جلوبه  گونجی به ندی ده وه دا،   ئه  مه شه رۆژی دووی ڕه  زمانی زگماکی، له  خوندن و نووسین به  ش له ھاونیشتمانانی ببه. 2
 .ن بکه  زمانی زگماکی قسه  به

یی، زمـانی و  وه تـه نه  ڵ مافـه گـه  ڵ لـه کانی کۆمـه و ئاشـنا کردنـی تاکـه  م رۆژه سـتی رـز گـرتن لـه به مه  لتووری بـه ی کـه وه دا، کـۆڕ و کۆبوونـه  و رۆژه ری رۆژی جیھـانیی زمـانی زگمـاکی و لـه بـه ره به  له. 3
 .کانی ئران پک بنن یی و زمانییه وه ته نه  کانی پکھاته ڵ ویست و داخوازه گه  ی گونجاو له و بیارنامه  یاننامه دنی بهرکر کان و ده جیاوازه ومه و قه  وه ته کانی نه کولتوورییه

سـمی ناسـینی مـافی  ره  ڵ بـه گـه  نـدی لـه پوه  کانی له سپهگرتنی کۆ کانی و ھه نگییه رھه فه  ته ی سیاسه وه کشه و پداچوونه پاشه  رژیمی کۆماری ئیسالمی ناچار به  نگاوک که ری و ھه ستپشخه ر ده ھه. 4
 .زانین کارکی باش ده  کانی ئراندا بکا، به جیاوازه  ومه و قه  وه ته کانی نه زمانه  خوندن به

واردنی  م و ھـه سته  پناوی کۆتاییھنان به  کی ئران له باتی خه وتنی خه رکه ئاواتی سه  و به دا   زه وه ره و ھه ی وت له وه و ژووره  وه ره ده  رین و گشتیی ھاونیشتمانانی ئرانی له شداریی به ھیوای به  به
 .کی  ئران زی دژی خه گه ومی، زمانی و ره یی، قه وه ته دینی، نه

 ):بنووسن ژین، ده لی ی وته و ئه و خۆتان چاالکیی جۆری زمان، و ت میللییه پشتیوانیدا، دنییان راگه کاتی  له(  نن یه رابگه  وازه بانگه م له خۆتان پشتیوانیی  سمایله ئادره م ئه رگای له  تکایه

mothertongue21@gmail.com 
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 تکی پویست که ره کی گونجاو بۆ حه یه ، بۆنه ی فوریه21زمانی زگماکی و                                                                                 

 

 . کان دا بو بۆوه نترنتییه ئه  ڕه ماپه  رۆژی جیھانیی زمانی زگماکی که  ستی رزگرتن له به مه  وازک به ، بانگه ی فوریه14رۆژی 

  کانی و چاالکانی بواره تییه سایه ئاستی که  م له کاندا، ھه نه یه و راگه ه و کۆمه  ئاستی حیزب و رکخراوه  م له پشوازی ھه. وڕوو بوو ره رم به کی گه ڵ پشوازییه گه له  وه کانه م ساته که یه  ر له ھه  وازه نگه م به ئه
ی  کانی دیکـه وه تـه نگیی نه رھـه ران و چاالکـانی سیاسـی و فه نو تكۆشه ر زۆر زوویش رگای خۆی له ھه. کاندا جۆراوجۆره

ن و  یه راگه   20تی کوردستان و نزیک به و ركخراو و گرووپی سیاسی رۆژھه حیزب 10  وای نزیک به. وه ئران دا کرده
  ر بـه نی سـه یـه ن و راگه نجومـه نـد، ئه ، ناوه ـه رکخـراوه، کۆمه 70  ک نزیـک بـه ر یـه سه نی کوردی، له نجومه ند و ئه ناوه
 . کرد  که وازه بانگه  ی ئران پشتیوانییان له کانی دیکه وه ته نه

و   ــه ی ركخـراو و گـرووپ و کۆمه چوارچـوه  ر لـه رۆژی جیھـانی زمـانی زگمـاکی ھـه(وازی رزگـرتن  بانگـه  وانی لـهپشـتی
  کیان لـه یـه ژماره  کـه  کـانی ئـران پشـتیوانییان لـ کـردوه جیاوازه  وه ته نه  س له دان که و سه  وه مایه کان دا نه نه نجومه ئه

کان  نو میدیای ئرانییه کان و له نگییه رھه سیاسی و فه  ه نو کۆڕ و کۆمه  رانن و لهدیارترین سیماکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئ
ناوبانگ و   له  و ئاسته له  یه وانه رچی له گه ش ئه وانی دیکه ئه. پ و رووناکبیری دا، ناوکی ناسراون ی چه وه بزووتنه  و له

پناوی ئـازادی، دموکراسـی،  بات و تکۆشان لـه خه  ر و درژیان لهکی دوو یان رابردوویه م زۆربه بن، به ناسراوی دا نه
ی 21  ینه گه تا ده  وه دنیاییه  و به  یه ی ھه روا درژه ھه  وازه م بانگه پشتیوانی له.  یه یی دا ھه وه ته مافی مرۆڤ و مافی نه

 .ب ی پشتیوانانی زیاتر ده ، رۆژی جیھانی زمانی زگماکی، ژماره فوریه

یی و  وه تـه ویسـت و داوا نه  داکـۆکی لـه  تک بـه کـه ڕه ، ھـیچ جموجـۆڵ و حه ی فوریـه21داوای لکـردوون، رۆژی   وازه و بانگـه ک ئـه ، وه وانـه ته و نه ر بـه تی چاالکـانی سـه تایبـه کان و به سته بنده  وه ته یا نهئا
کانی  نه نجومه و ئه  ه میدیاکان و کۆمه  سانی رابردوو ھندک له  ن؟ له ده خۆیان نیشان ده  کۆماری ئیسالمی دا، له  یی و زمانی له وه ته واردنی نه م و ھه سته  ربین له تی ده زایه کانی خۆیان و بۆ ناڕه زمانییه

ر  گه مساڵ ئه ئه. کرد ده  یه م بۆنه ی ئیعترازی و تۆمار نووسی، پشوازییان له وه ا ھندك کۆبوونهین ی مپه ڕخستنی که وه  ب، به ره ن، عه رکمه لووچ، ته ربایجانی، به ک کورد، ئازه ک وه یه وه ته ند نه چه  ر به سه
یی و  وه تـه رگی نه جـل و بـه  شـتوانن بـه نه_ واز داوای لکـردوون  ک بانگـه وه_ کان  یی و زمانییـه وه ته نه  بژاردن، ئۆگران و داواکارانی مافه ھه  ت به ی تایبه رانه رکوتکه رجی سه لومه ی زاکردنی ھه بۆنه  به

.  وتوو بـووه رکه کی زۆر سـه یـه تا راده ھـه  کـه وازه ش، بانگه و حاه زمانی زگماکیی خۆیان بدون، به  نیا به دا ته م رۆژه کرێ له ، زانکۆ و شونی کار و بۆیان نه قوتابخانه  دا بچنه م رۆژه یی خۆیان، له ناوچه
 : چونکه

کان ،  جۆراوجۆره  وه ته نه  ر به کانی سه نه یه میدیای فارسی و راگه  وه ھۆی ئه به  ی، بووه که رۆکه نوه  کان و چاالکانی بواری جۆراوجۆر له تییه سایه ن و که و پشتیوانیی الیه  وازه م بانگه ی ئه وه و بوونهر ب ـ ھه1
  .ن نی زگماکی بدهرۆژی جیھانیی زما  خ به سانی رابردوو بایه  رچاوتر له به

  کـانی ئـران لـه جۆراوجۆره  نگاویی پکھاتـه نگی و ھاوھـه ستنک بـۆ ھـاوده به  ببته  ک رۆژی جیھانیی زمانی زگماکی توانیویه کی وه یه کانیان و بۆنه کان و زمانه نافارسه  وه ته واردن دژی نه م و ھه ـ سته2
بـۆ لـک   که مه و سـته  کـه ربوی پشـتر، گونجـاوبوونی بۆنه کی به کارییه م دا و ب ئاماده کی که یه ماوه  وازک له وری بانگه ده  له  جیاوازه  نگه ده  مووه م ھه ی ئه وه ردنهزموونی کۆک ئه. ی وت وه ره و ده  وه ژووره

 .من سه کان، ده جۆراوجۆره  نگه کان و ده جیاوازه  ی پکھاته وه کۆکردنه

ک رۆژی  کی وه یه پرسی زمانی زگماکی و بۆنه. ری کۆماری ئیسالمی رکوتکه تی دیکتاتۆر و سه سه ڵ ده گه ک له کانیی خه ره ربه بات و به کیی خه ره یدانی سه مه  وه ی وت ببته وه تبکۆش ناوهب  ئۆپۆزیسیون ده
متاکورتک باسکردنی  ، که کی دیکه الیه  ک و له الیه کاندا  له ییه وه ته نونه  سندکراوه په  کان و دان پدانرانیان له یی و زمانییه هو ته نه  وا بوونی داخوازه ره. ك گونجاون جیھانی زمانی دایک بۆ بزواندنی خه

  ت و گوشار له که ڕه ڕخستنی حه ك و به یدانی خه مه  رک بۆ ھاتنه دهو ھان  مینه ک زه کرێ وه کی ئران، ده و زمانیی خه» ومی قه«جۆراوجۆریی   ساسیی کۆماری ئیسالمی له ی قانوونی ئه19و  15کانی  سه ئه
 .ربگیرێ كی ل وه دژی، کۆماری ئیسالمی که

  ی بـه وه کمان بـ بـۆ ئـه موو الیـه ری ھـه ب و ھانـده مووانمان شیی ھه ش و ویستی ھاوبه ردی ھاوبه ده  که  وه وتۆ بدۆزینه تی ئه و پرس و بابه  کی ئران بۆنه کانی خه جۆراوجۆره  پكھاته  ئمه  یه وه گرنگ ئه
رۆژی   ی رزگرتن له وازه بانگه  پشتیوانی له  کانی ئران له جۆراوجۆره  وه ته رانی نه و میدیا و تكۆشه  ه ش حیزب و رکخراو و کۆمه ھاوبه  ی به زه وه ره م ھه ئه.  وه ینه رز بکه نگمان به یدان و ده مه  بینه  وه که یه

 .ربگیرین کی ل وه رینتر دا که ئاستکی به  کی زیاتر و له ییه ئاماده  سانی داھاتوودا، به  ی له وه ریتکی نوێ بۆ ئه تایی نه ره سه  توان ببته ، ده جیھانیی زمانی زگماکی دا پکھاتوه

 . وه دا بو بۆته" وردستانک"ی  ی رۆژنامه577  رۆژی جیھانیی زگماکی، ژماره  ت به پاشکۆی تایبه  له

20  /2  /2012 

 کوردستان و کورد
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 خوندن ب زمانی دایك ل ڕوانگی مافی مرۆڤوە                                                                               

 
 د حمه ئه تاح فه قادر

 

 و بنچینیی مافكی بت، ھاووتی مافكی لوەی بر تنانت بت، كولتووری و سیاسی مافكی برلوەی زگماكی، زمانی ب فربوون
سرەتایی .ربۆیوەی ھم ستاندنئ ك مافر نلكردنی ھشپ تیی و كولتووری و سیاسی مافتھاوو كوو، مرۆڤـر بژنانی لپ 

 . مرۆڤیش مافكانی پویستترین و بنچینییترین

 ئوە بكرــت، قدەغ یئــاخوەرەك ل ئگر و مرۆڤـــ كرامتــی و شــوناس پارادیمكــانی ســرەكیترین، ل یكــك زگمــاك زمـانی«
 قكردنـی« وەكـوو دیاردەی ئم شارەزایان ل ھندك بۆی ھر. دیك شتكی نك پوە دەخرتژر مرۆیكی، كرامتی و شوناس

 )1.(»ی نتوەیك ناو دەبن»كولتووری

كـانی تـایبجیھانیی یماننـامپ ك ،مـالوالی مـرۆڤئ كی بـزمانی زگماكی مافندن برمـی خوفیـان بم مافمـافی مـرۆڤ، ئت ب
 .ناسیوە و دەوتانیان پابند كردوە ڕز لم ماف بگرن و دابین و دەستبری بكن

 ،كـانی مـرۆڤمـاف و ئازادیی وەندیـدار بكـانی پوەیییتونیی و ننـاوچ یماننـامرچاوەی زۆر پسـ ی جیھـانیی مـافی مـرۆڤ، كیاننـامم مـاددەی خبدووھ و مــاف و لمـوو ئبـوونی ھۆیـدا، ھ
دین، بیروڕای سیاسی، ڕەچكی نتوەیی، یان كۆمیتی و ئازادییانی لو جاڕنام جیھانییدا ھاتوون، ب مافی ھموو مرۆڤكان ب ب ھیچ جیاوازیدانانك لڕووی ڕەگز، ڕەنگ، زایند، زمان، 

ا پی لسر پرەپدانی لیك تگیشتنی باشتر و وكھكردن و دۆستایتیی نوان ھموو ¬ی خۆید26ن ب زمانی زگماكیی نكردوە، بم ل ماددەی ئگرچی بڕاشكاوی باسی خوند)2. (ھتد، دەزانت
 )3(، داگرتوە»ئامانجی پروەردەو فركردن«وەك » كانی مرۆڤماف«نتوەكان و گشت تاقم و گرووپ ڕەگزی و ئایینییكان و پگیاندنی ھموو الینی كسایتیی مرۆڤ و برەودان ب ڕەچاوكردنی 

نی برەوڕوون، دەریخستوە ك ھواردنـی نتوەیـی، ھـیچ ئزموونی ئو وتانی نتوەی جۆراوجۆریان تدا دەژین و یك یان چند نتوە لگڵ ببشی ل مافكانیان و یك لوان سركوتی زما
تاككـانی ئم نتوانی  و وكھكردن و دۆستایتیی نوان پكھاتجۆراوجۆرەكـانی ئو والتـان نكـردوە و نك ھر یـارمتیی پگیانـدنی ھمـووالینی كسـایتیی خزمتكی ب لك تگیشتن

 .نداوە، بكوو بووە ب ھۆی دروستبوونی كۆسپی جۆراوجۆر لسر ڕگای گشی كسایتیی ئوان

گب ل یم قسدانراوەئكانیشدا دانی پتییودەوسندكراوە نو پ سند كردنی . نامكانی پھۆی ك لككان«یزی، ئایینی و زمانییڕەگتییمایك ر بكانی سكانی تاكی مافیاننامب « ل
ك م ڕاستییوە، ئكگرتووەكانوە یتكخراوی نن كۆڕی گشتیی ڕالی: 

ھروەھا . »وە، ك تیدا دەژینانی تاككانی سر ب نتوە، قوم، دین، زمان و كمایتیی جۆراوجۆرەكان، سقامگیریی سیاسی و كۆمیتیی ئو وتانی لدەكوتدابینكردن و پاراستنی مافك«
»زی، ئایینی و زمانییوەیی، ڕەگتن تییمایك ر بكانی سكانی تاكردەوامی مافزبـوونی دابینكردن و پاراستنی بھ و ب تی و گشتیییوتنی كۆمشككانی پویستپ رجم ك لككان، ی

یتانو وتی و ھاوكاریی دانیشتووانی ئ4.(»دۆستای ( 

بگنام جیھانیی ناودارانی تایبت ب مافی مرۆڤ، داپسندی كردوە، لو 1966ی دیسامبری16ك كۆمی گشتیی نتوە یكگرتووەكان ل» ڕككوتننامی نونتوەیی ماف مدەنی و سیاسییكان«
لم بگنامیدا جگ لوەی ھر چشن ھواردنك لسر بناغی ڕەگز، ڕەنـگ، زاینـد، زمـان، ئـایین و ھتـد لچنـدین . ك ل باری گرنگییوە دەكوت دوای بیاننامی جیھانیی مافی مرۆڤ

 )5.(سراوەدا، قسكردن و نووسین ب زمانی خۆیان وەك مافی ب ئمالوالی كمایتییڕەگزی، ئایینی و زمانییكان، دانی پدا نراوە و بفرمی نا27ەیماددەدا ڕەت كراوەتوە، لماد

سر ئو ھونپ دادەگرت، كپویست بۆكمكردنوەی نخوندەواری ل الیكوە ل. پیماننامی ڕكخراوی نتوە یكگرتووەكان ل بارەی مندانوە، بایخكی تایبتی بپروەردەی منداڵ دەدا
یكوە خوازیارە ماددە پروەردەییكان ل خزمت بھز كردنی لنو منداندا، دەبت بدرت و داواكارە ڕەوتی پروەردە و فركردن ل قوتابخانكاندا تكل بڕز و شكۆی مرۆیی بكرن، لسركی د

ئم . ھروەك لكۆینوەكان دەریانخستوە خوندن ب زمانی زگماكی بۆ بدیھنانی ئم ئامانجان ل نو منداندا باشترین بستن. ئامادەیی و توانایی ڕەوانی و جستییكانی مندلدا بت كسایتی،
ك بپرەپدانی ڕزگرتنی كسوكاری منداڵ و ناسناوی ڕۆشنبیری و زمانی و بھا تایبتییكانی، ھروەھا بھا ماددەپروەردەییكان كۆم«ی خۆیدا داواكارە 29پیماننامی ل بندكی دیكی ماددەی

 )6(» .نیشتمانییكانی ئو وتی منداك تیدا دەژی بكن

وای ناسیاوانی دیكیان ب كۆمڵ، .. كان لو وتاندا دەدات، ك ئم كمایتییان ھن ی پیماننامی ناوبراویش ئو ماف ب مندانی سر ب كمایتیی ئایینی، نتوەیی و زمانیی30ماددەی
 ) 7.(یان ب شوەی تاككسی، كلك ل زمان و كولتوور و ئایینی خۆیان وەربگرن

 . دا پارزراوه» کوردستان«ی  ئارشیوی رۆژنامه  کان له رچاوه سه
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 : مافی بكار بردنی زمان ل دامزراوە دەوتی و فرمییکان و ناوەندەكانی خوندندا                                         

 

 :زمانییكان ماف جیھانیی بیاننامی
 

 وریا قادر:  وه فارسییه  له رگان وه

 

ـ ھموو حشیمت زمانییكـان مـافی 1ت زمانییكان مافیان ھی، ك زمانكانیان لسر زەویی پشینانی خۆیاندا ب فرمی بكار بھنن ھموو حشیم: 15ماددەی 
 .ئوەیان ھی، ك ھموو بگنام كارگی، كستی و دەوتییكانیان ب زمانی خۆیان بت

 .یكدا، دەبت ل خزمت پاڕاستن و پرەپدانی زمانی ئو حشیمت زمانییدابت، ك لوێ دەژینفركردن و خوندن ل ھر سرزەوی: 23ماددەی 

 .وجۆرەكانی سرانسری جیھاندا بتفركردن و خوندن دەبت ل خزمت بوبوونوە و جۆراوجۆریی زمانی و كولتووری و پوەندیی ھارمۆنییانی نوان حشیمت زمانیی جۆرا

باخچی مندان، سـرەتایی، ناوەنـدی، ئامـادەیی، زانسـتگا و خونـدنی (ھموو حشیمت زمانییكان، مافی ئوەیان ھی لمڕ ككوەرگرتن ل زمانكیان ل ھموو ئاستكی خوندن : 24ماددەی 
 . لسر زەویی خۆیاندا، بیار بدەن) گورەسان

 :29ماددەی 

 . زمانی تایبتیی سرزەویی خۆی، فر بت و بخونتـ ھموو كس مافی ئوەی ھی ب1

2كانی دیكزمانیی تشیمڵ حگوەندی لوەك زمانی پ یوانتاك ل ك ،كی دیكنووسینی زمان ربوونی زارەكی و بمافی ف ،م مافت، زەوت ناكات ـ ئنكاری بب. 
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 ر(جاڕنامكان)چارتتییماییی و كناوچ ی ئورووپا بۆ زمان: 

 پروەردەو فركردن: 8ماددەی
ن و بب زیانگیاندن ب فربوونی دندا، الینكان پابند دەبن لو ناوچاندا ك ئم زمانان كاریانپدەكرت، ب لبرچاوگرتنی ھكوتی تایبتیی ھركام ل زمانكاـ لبشی پروەردەو فركر1

 :زمان یان زمانكانی وت

 زمانكانی پوەندیدار بو ناوچان یان كمایتیی نتوییكان بت یان، ب ) باخچی مندان(پروەردەی مندان ل قۆناغی بر ل قوتابخان : یك) ا

 ب زمانگلی ناوچیی و كمایتیی نتویییكان بت یان،) باخچی ساوایان(بشكی گرنگ ل پروەردەی مندان ل قۆناغی بر ل قوتابخان: دوو

ك و دو«: سندەكانی یر بژ ی لم دوو خاك لكروی كـانیش لدایك وباوكیـان خوازیـارن و قوتابیی ن كوە ببرڕب و قوتابیانبارەت بم سالنیك ندە دا ناویان براوە، دەبم بوی وی ئ
 »چندیتیوە ب رادەی پویست گیشتبن،

ركردنـی بر ل قوتابخـاندا ل ئسـتۆ نبـوو، النـیكم پشـتیوانی لم ھنگـاوان دەكن، ك ل ئگر ھاتوو ئۆرگان دەوتییكان ھیچ برپرسایتییكی ڕاسـتوخۆیان ل پوەنـدی لگڵ ف: چوار
 .یان ھانی ئۆرگان برپرسكان بۆ جبجكردنیان دەدەن. بندەكانی یك تا سی ئم ماددەیدا ھاتوون

 توەییكان پشكش دەكرت یانفركردن ل قۆناغی سرەتاییدا ب زمانكانی ناوچكان یان كمایتیی ن: یك) ب

 بشكی گرینگ ل فركردن ل قۆناغی سرەتایی بزمان ناوچیییكان و كمایتییكان پشكش دەكرت یان: دوو

كان یان: سرەتاییس ندنی قوتابخانی خورنامڕیزی ب نكان دەخوەییتن تییمایكان و كییناوچ ندنی زمانخو 

 بشی ئم مبست دەكات، ۆكی النیكم یكك لم س بندەی سرەوە ل بارەی ئو قوتابیان جبج بكن، ك دایكو بابیان داوای دەكن و ژمارەی قوتابییكانیشنوەر: چوار

 اوچان یان كمایتییكان پشكش دەكرت یانب زمانكانی ئو ن) ل پۆلی پنجی سرەتاییوە تا وەرگرتنی دیپلۆم(فركردن ل قۆناغی دووھمی خوندن : یك) پ

 بشكی گرنگ ل فركردنی قۆناغی دووھمی خوندن ب زمانكانی ناوچكان و كمایتیی نتوەییكان پشكش دەكرت یان : دوو

س :ندنی قوتابخانی خورنامڕیزی ب تكان دەخروەییتن تییمایكان و كییناوچ ندنی زمانندن یانخومی خوكانی قۆناغی دووھ 

دەكن و ) خونــدن بو زمــان لو ئاســتیاندا بــۆ( النــیكم یكــك لو ھنگــاوانی ل بنــدەكانی یك تــا ســ دا ھــاتووە ل بــارەی ئو قوتابیــان بڕــوە دەبن، ك دایــك وبابیــان داوای : چــوار
 .نقوتابییكانیش ل ڕووی چندییوە بشی ئم مبست دەك

 .ھر بو شوەی دووپات دەبنوە) خوندنی تیكنیكی و پیشیی، خوندنی زانكۆو خوندنگ برزەكان، خوندنی گورە سان(ئم مافانی لم چند بندەدا ھاتوون، ل قۆناغكانی دیكشدا

 . چییی كمایتیی نتوەیییكان بت، دابیندەكنپداویستییكانی فركردن و خوندنی وانی مژووو فرھنگ، ك پویست ب زمان ناو)ح

 .نی ڕككوتن قبوویانكردوە، دابین دەكنپداویستییكانی پگیاندن و پرەپدانی ڕاھنانی مامۆستایان، ك بۆ جبجكردنی نوەرۆكی بندەكانی ئلف تا ح پویستن و الینكا) خ

ری بسر ڕادەی ستی چاوەدریی ئو ھنگاوان، ك بۆ بنیاتنان و پرەپدانی فركردنی زمان ناوچییكان و كمایتییكان دەنرن، ھروەھا بۆ چاوەدیك یان چند ئۆرگانی چاوەدر ب مب) د
 .ان بكنوەئم ئۆرگان یا ئۆرگانان دەبت ب ڕكوپكی راپۆرتكانی خۆیان بدەنوە و بوی. پشكوتنكان لم بوارەدا، پك دەھنرن

 بیاننامی مافكانی تاككانی سر ب كمایتیی نتوەیی، ڕەگزی، ئایینی و زمانییكان

  :ماددەی چوار

تییكان و یكسانی ل برامبر قانووندا ان و ئازادیی بنڕەـ نتوەكانی ئندام، ھموو ھنگاوكی پویست ھڵ دەگرن بۆ دنیایی تاككانی سر ب كمایتییكان ل بڕوەچوونی ماف مرۆییكانی1
 .ب ب ھیچ چشن ستم و جیاوازیدانانك

 ل تایبتمندییكانی خۆیان و كولتوورو زمان، ئایین و ـ نتوەكانی ئندام، ھنگاوی پویست ب مبستی پكھنانی ھلومرجی لبار بۆ تاككانی سر ب كمایتییكان ھدەگرن، تا بتوانن2
 .جلوبرگی خۆیان گوزارشت بكن، تنیا لو جگایان نبت كلگڵ یاساكانی وت یان ستانداردە نونتوەییكان ل ناتباییدان

 مبستی فربوونی زمانی زگماكی و ھبوونی یاسا ستیان بـ نتوەكانی ئندام، ئگر بۆیان دەست بدات، دەبت ھنگاوی پویست ھبگرن بۆ ئوەی تاككانی سر ب كمایتییكان دەرەتانی پوی3
 .و ڕوشون ب زمانی زگماكیی خۆیان ھبت

توورانی ل نو ل سر مژوو، نریتكان و ئو زمان و كل نتوەكانی ئندام، ئگر بۆیان بگونجت، دەبت پویستییكانی خوندن بزمانی دایك دابین بكنء ھاندەر بن بۆ بدەستھنانی زانیاری -4
 .سنوورەكانی ئو كمایتییاندا ھن

www.ostomaan.org رچاوەـ: س زبانی، حقوق جھانی اعالمی ددەبیگلو علی: ترجم  

- متعلق افراد حقوق بیانی سند متحد، ملل سازمان عموومی مجمع مصوب( زبانی و مذھبی نژادی، ملی، اقلیتھای بامروز ایران سایت ،1992 دیسامبری ی18 كراوی پ 
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 .زمانی زگماکی                                                                            
 
  بورانی لیم سه 

 

 ست ده له گانیان بنگای زمانی ناسینی سمی بره بۆ رپوانیک ل کردنیان شداری به ھۆیی به پاکیستان وەتی له زانکۆ قوتابیی س زایینی، ی1952 سای ی فورییه ی21 له
 دەیانھویست که بوو تان دەو وئ دەگڵ تیکردن دژایه یۆنیسکۆ بستی مه دا راستی له. کرد دیاری زگماکی زمانی جیھانی رۆژی وەکوو ی رۆژه ئو 1995 نۆامبری له یۆنیسکۆ و دا

 پشتکش پال و تانه وه ده و ئه ستی به مه برامبر ل بن راگتر خۆ تاکو نتوانه ئو بۆ بت ھوک دا کاتیش لھمان وه بتوننه خۆیان ناو جیاوازەکانی نتوە زمانی
 پاراستنی بۆ ھوڵ ک نتوانی ئو بۆ بت

 دە وت ھسوکه ھروەھا و جیھان ناسینی بۆ جیاوازەکانه ته میله و مرۆڤ سایی ھزاران ھوی برھمی که ئژمار دته مرۆڤ گرینگکانی تایبتمندیی له بیکک انزم. دەدەن خۆیان زمانی
 رۆلکانی نتنیا زمان ک یه بردنی ناو له به.مرۆڤ شارستانییتی میاتی ھرەگرینگی بشکی که ھتد... و موسیقا و ئدبیات وەکوو ندییکانی مه تایبت خاوەنی خۆیی بۆ زمانک ھر.یکتر گڵ

 .بن ده ش به ب بایخه پ میراته ئو ھنانی کار به و ناسین له مرۆڤکانیش زۆربی کو به ویه نته ئو 

 شنا ئا خۆی دایکی زگماکی زمانی ڵ دەگه دا خۆی دایکی زگی ناو له مناڵ لکۆلران له ھیندیک یی وته پی به. بت ده فری خۆی نیزیکانی و وباب دایک ل مناڵ که وترت ده زمانه و به زگماکی زمانی
 بیستنی و کات تپربۆنی گڵ ده مناڵ.دینت گریانکی به ک�تایی بدون دەگی خۆی دایکی بزمانی و بت ر ئگه دەکات، گریان به وھست دەبت دایک له و دۆنیا دەنته پ ساتوەکه لو و بت ده
  به ورو ده به زمانه بو ھر خۆی ویستکانی و ھست که بت ده فر دا کم کی ماوەیه له و کات ده کردن قسه به ست ده کورت وشی کردنی ساز به ورده ورده و دەبت زگماکی زمانی وام،فری رده به
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 .دەکا کۆمگا ب تکڵ خۆی وردە ورەدە و دەرێ دته خۆی کسایتی و تنیایی له زمانه بو و بناسنت رییکانی

 تواو راستوخۆئاسوارکی دووھم زمانی بت، جیاواز شی زمانکه جیاوازیش ئو ل گه ده ر گه ئه قوتابخان، ناوی به خۆی بنمالکی له واوجیاواز ته شونکی نته ده پ مناڵ که ی ئوه دوای
 سکی که به بگانه شتبزمانکی ئو ھر بیھوێ ئگر دیکش الیکی ل و بلت زگماکی زمانی به شتک یوت ده هک دا ی ئوه گل ده مناڵ. قوتابییه ئو ژیانی و زگماکی سرزمانی خاته ده خراپ
 لکو رۆکی ناوه بۆته زگماکی مانیز ب بوون فر بایخی. کاتوه جیا یکتر له ئوان ناتوانی کش یه ماوه تا ھه و کات ده ڵ تک کتر یه ڵ گه ده زمانکه دووک ھر و بیت ده گرفت ت�شی بلت دیکه
 ت باب و له زۆر یکجار گلکی کتب دا ش ماویه لو.. کرا پشکش کرد پ ستی ده 1929 سالی له که نستی زا نفرانسی کۆ م یکه له ش یه ک بیرۆ ئو ھر و ندانوه بیرمه زۆربی یکی وه لینه

 .دادەن مناڵ تی سایه که و ھزری پگیشتنی لسر نرنی کاریگری زگماکی، لزمانی جیا بزمانی بوون فیر که ن هدەک لوە باس لکۆلینوەکان زۆربی که نووسراون

 گا مه کۆ ڵ گه ده خۆ باشتر زۆرترو توانی ده مناڵ و تی ی کۆم بواری له چوون پش و بره بۆ ھاندەرک بیته ده و بوون فر باشتر ھووی بته ده دایکی، زمانی به بوون فر نیوه دەرو بواری له-
 ب؟ زگماکی زمانی به ناب بوون فر بۆ ک راوه ئا دته پرسیاره ئو دا لره.  رابنیت

 .یه ھه وتدا لو تی یه م کۆ و سیاسی ئیستیبدادی و زۆرەملی تی  سه ده بوونی واتای بن،ب ده ش به ب خۆیان زمانی به بوون فر و خوندن له کان مروڤه که دا لگایک کۆمه ھر ناو له- ¬

 دای ئـارا ل بندەسـتک نتوە زمـانی لنـاوبردنی بۆ برچاو ھوکی ، زان دیکدا سڕمرۆڤکانی به دەستبدەست مرۆڤی ک مه ک� و زمان یک دا گایه کۆم ئو ناو له ک ی ئوه بھوی-
 ده دان ناویان له که جیاوازە وه ته نه و ئه بردنی ناو له بۆ.دارژراوه دا پش له دا مژوو پرەی ل نھشتنیان و ڤکان مرۆ دلیی دا یه گا کۆمه و ئه ناو له که نت گه ده ئوه مانای ش ئوه.

 بسـ دا وو مـژ پرەی ل ناویـان دواتـر و دوو دەرەجـه مرۆڤی ب کن بیان و رنب ناو له ئوان شوناسی و مژوو و فرھنگ دا لراستی زمانکیان، بکارنھینانی له رگرتن وه بکک یانھوت
 .نوه

 دللی دنیکر بووڵ بقه حازر و وه وتبته که دوور تی یه کۆمال نریتی و داب ول بت کرد بیر له خۆی زگماکی زمانی که وه منته نا مژوودا له ناوی و چت ده ناو له تئاسان میله ئو تنیا چۆن-
 .دەردەخا خۆی جستیی ژی کو لکۆمڵ مترسیدارتر کلتووری کۆژیی ڵ کۆمه لرەدا بوبت تر ئوانی کۆیلتی و

 کـه پیـرۆز راستیکی بووته دا شککانلناوم ئیستا بنیت ست وەده وتنک رکه سه ھیوای یتوانی نه خۆی بوونی نه قو مه نا ھۆی به سرەتادا له که شا زا ره سازی ت میله لی گ دا ئیران له-
 ھنگاویکی ئیستاش شاھنشاھی فاشیستی نیزامی بردنی لناو و ئیران گالنی شورشی لسرکوتنی سساڵ و سی بوونی ر تپه دوای و نناسن سمییت برە فارسکان غیرە ت میله بۆ تو ئو مافیکی
 نـه نادیده وتوو پشکه خۆندنی زانستیانی رەوتی و نستنینوە کان مرۆڤه له زگماکی بزمانی خویندن چیترمافی با دا کۆتایی له. نگیراوه ھڵ ئساسی قانونی ی 15ئسلی ھاتنی وەدی بۆ گرینگ
 زۆربی سرەکییکانی بنما له یکک بۆته زگماکی بزمانی خویدن ئسلی و نکردووه قوبوول ئیرانی یکگرتووی زمانی و شوناس سازی یکسان لتوەرەکانی کام ھیچ کورد نتوەی چند ھر گرین

 .دا رابردوو سالی سد لمژووی کوردی شۆرشکانی
 نگ ری گیاره ماپه

 

  – وه ته یی نه میشه زمان، مای ھه                                                                 

 
  )وه دایکیه زمانی جیھانیی رۆژی ی بۆنه  به(                                                                              

  زادە ئیسماعیل ئیسماعیل

 

١. کی ھه  ینه ده ده رنج سه کاتمـک ئینسانی، رک ده کـو وه خام ھـه و ره بـه وتن ڕکـه گه وه بـۆ سـپت  کـه بینـین ده دیـاریکراو سیاسـیی کی جوگرافیایـه یـان رو نکـدپ .
 مژوویی ی ئاماژه  که  وه بته ده روون  مه ئه جیھاندا وتانی مژووی ی وه خوندنه  له.  یه ھه تدا تایبه زمانکی  له گی ره  که خوازێ ده ک مژوویه وتک یان رم ھه دیاریکرانی

ــه زۆر  ئینســانییه  رمــه ھه و بــه ــۆنتره رخ ھاوچــه وتــانی ی پناســه  ل ــه گــۆڕانکی  دیکــه کی واتایــه هب ، ک ــه تییان ڕه بن ــوه  خــۆوه  ب ــه.  بینی ــه ، وه کیتره الیــه  ل   کــه وه ئه ھۆی ب
  شنه مچه ئه. داڕژراون ، گاوه یان ڕۆه م ئه ساتاوی کاره زۆر کان ئیستیعمارییه  ھزه زۆرجاران  که ھزک پاپشتی  به و  ڕۆیانه ره سه  واته  وه گوشاره و ت سه ده ی گوره به ستکردن، ده کان یه)سیاسی( سنووره

 مانـا واو ته به وتکی( سرووشتی کی یه پکھاته ری به رله سه ڵ گه له وتان ی زۆربه ناوی شدا لره.  دراوه نجام ئه زمانیی یان زیی گه ره ی سته ده رووی  له جوگرافیی شکردنی دابه  به رنجدان سه ب به  یه وه کرده
نا) کامه ده و ت حکومه م رجه سه ئاوا. گونجی ھه له  جۆره م له کانی ته وک به خۆیان دان وه ئه وناسه جۆرنن وای و ن بکه  پژوویه ییان نووکه ھه جوگرافیای بوونی ھه  که بنورینی کی مژایی  به و  یه ھه ددر 
 گای کۆمـه وای شـوھه که  پیـه م بـه. ن کـه ده سـتکاریی ده دیـرۆک و کان مژووییـه  راسـتییه ر سـه بۆ ستدرژیکردن ده بۆ  ودانه ھه شنک چه  مه ئه . پاراستوویانه و  بووه ھه ئستایان دیاریکراوی مانای کان ده سه

  به ت تایبه ی ندشه ئه ندیی یوه په دوای به وێ بیه  نگه ره رمرۆڤک ھه.  داکوتاوه ی نهملیا زۆره و ستکرد ده گکی ره و  نییه مژووییان کی یه پشینه ھیچ  وتانه  مجۆره ئه ی چوارچوه و جوگرافی رمی ھه ئینسانی،
 ندیی یوه په ک یه شوه به دا تییانه یه ۆمهک  مکه چه م له کام ر ھه له م به ، یه ئاماده جیاواز و جۆراوجۆر ی شوه به خۆیدا شونی له  نده رچه ھه تیی یه کۆمه ریتی دابونه ڕێ، گه به تدا تایبه کی یه سته ده ڵ گه له خۆی
  یه چوارجوه و به ت تایبه خۆی  وه تییه یه کۆمه ی پناسه دیدی له و زمان و ز گه ره و خون و  عاتیفه و سۆز رووی له مرۆڤ  مجۆره به و  وه دۆزته ده ومکدا قه یان ک یه وه ته نه تی، یه کۆمه چینکی نو له خۆی
 و له کانی نیازه کولتووریی، ی بنچینه و ژیان دۆخی پی  به خۆی ی پله و ئاست له و کا ده  پناسه دا یه واره قه و له خۆی ینی عه و ینی زه ی شوه  به یان ب ھه مرۆڤکدا ر ھه ستکردی ھه  له توان ده  مه ئه. ن داده
 . بکا  ئاراسته ییدا وه ته نه و مرۆڤی روونیی ده بارودۆخی له خۆی ڕزبوونی فه و  وه بدۆزته تدا خۆی تیی سایه که و تی چیه و شوناس توان ده مرۆڤ  که تن بابه و پرس کیترین ره سه  مانه ئه. خا رده ده دا گایه کۆمه

 ر رامبـه به  لـه  یاره نه کی خوازییه وه ته نه ویش ئه کا، ده ستنیشان ده خوازیی وه ته نه نوی  به زھ به کی ئایدیالۆژیه خۆی تیی چییه و شوناس دوای  به مرۆڤ ڕانی گه دا، شه به م ئه ی وه خوندنه دوا له و کورتی به
 . ڕێ گه ده ییدا وه ته نه تیی سه ده دوای  به خوازییش وه ته نه ی کردنه نه رامۆش فه  مجۆره ئه و جیھان کانی وته سکه ده دوایین ی چوارچوه نو  وته که ده  که زاڵ ئایدیالۆژیی

 و  داوه نیشـان خـۆی کان شـوه  لـه ک یه شـوه به دا رانـه تکده و ستدرژیکار ده و نگ رچاوته به  ھزه و له رکام ھه ر رامبه به له و کان جۆراوجۆره  ته سه ده ژر  وتۆته که  دیکه النی گه ی زۆربه کو وه کورد لی گه .٢
 شکردنی دابه له و  ناسراوه میزۆپۆتامیا  به   وه مژووییه باری له  که جوگرافیی گرینگی شونکی له کوردستان وتنی که ھه ھۆی به ین، بکه ستنیشان ده سیاسیی تی سه ده ر هگ.  کردووه  وه مانه بۆ ڕی شه و رگریی به
 نـدیی وه رژه به ھۆی بـه یـان.  پکـراوه ستی ستاوده ده و  رکاربووه به  میشه ھه دوور وتانی چ و دراوسکانی چ اندا،وت ئاۆزی ڕی شه له  که بینین ده کرێ، ده بۆ ی ئاماژه ڕاست ناوه تی رۆژھه  به ییدا نووکه ھه

 کـو وه خواز کۆنـه کی یه ندشـه ئه ی پکھاتـه ن الیـه  لـه  وه کـه الیه  لـه  یـه ناوچه م ئه ر سه له سیاسیی ی کشه دواتردا ی ده سه دوو  له.  دیکه وتکی تی خه  بۆته شکی به ی رجاره ھه پشوو و م رده سه زلھزانی
 و کرێ ده  پناسه دنیا  به  چوارپارچه ژیانکی ئینگلیز، شنی چه له نوێ ئیستیعماری کو وه داگیرکار نوخوازی کی یه ندشه ئه ھۆی  به  وه دیکه کی الیه له و ئرانی ختنشینانی ته و ب ره عه و عوسمانی ئیمراتۆری

 .رادێ ئازاد یدانی مه دیارترین کو وه تاکخوازیی ڵ گه له و  یه ئاماده ناخخواز کی یه ندشه ئه کو وه کوردیش الی  هل
  له  که بین ده ڕوو رووبه کان وه ته نه  به ت باره سه ستکاریکراو ده کی یهزانیاری ڵ گه له  وه که الیه له ، ئاراوه دته کان وه ته نه و وم قه ناوی  که ر ھه جیھاندا مژووی  له  که بکرێ داکۆکی  مه ئه ر سه له  پویسته دا لره
  ترسییه مه ب و وگونجا ھۆکارکی ش مه ئه. رێ سه  نه به ده سیاسیی جوگرافیی کی یه چوارچوه به ناسراو و رمی فه وتانی ئاستی و  پله  مجۆره به ، تۆمارکراوه گشتی رای کردنی واشه چه بۆ  وه کانه ته حکومه ن الیه
 .کان بچوکه یان ست ژرده  وه ته نه رامۆشکرانی فه بۆ

 ست، ژرده ی وه ڕانه بگه قووی دانکی رھه سه بۆ گشتگیرن کی پویستییه کانیاندا، شه ڕه پھه  نمونده و ریی روه په ئاڕمانج ی پکھاته  له نگیی رچاوته به  که ت سه ده ی مکانه چه  شنه چه م ئه کانی ستراتیژییه
 . گۆڕدرن ده پانتادا و مان زه  له و رۆک ناوه و  چوارچوه بیچم، دیدی  له  میشه ھه

کی مه  ڕوانینه ده کاتیدا و جوگرافی یدانت سه ده ت سووڕان ھه ر به ریوه به کو وه  وه کانییه مکه چه گشت  به کانی نیشته ، یه ھه چاالکیی ومه ھه م ئه ججیاواز و جۆراوجۆر زمانی و ز گه ره ندین چه  له  گهن ره  ر 
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 کی یـه وه ته نه ر سـه به ک یه وه ته نه زاکردنی یان ندیکردن یوه په بۆ ندک ناوه رمیی، فه زمانکی دیاریکرانی ھۆی  به. ناسرێ ده وت  به  که جوگرافیدا کی یه چوارچوه  له  وه ته نه فره وتکی  واته پکھاتبن،

 .ت سه ده کردنی بنچینه به ر سه  وه ڕته گه ده پکدن،  هجوگرافیای م ئه ز گه ره کام زمانی دا لره. ن که ده زاڵ دا دیکه

 م ئه ک یه شیوه چ  به ھا روه ھه وتوون؟ که ڕ گه وه  وه رچاوه سه کام  له کانی ره بزونه و ن کامانه  زانه  ھزه م ئه پکھاتنی کانی ھۆکاره یان شداب؟ ھاوبه جوگرافیای ناو ی وه ته نه کام چنگی  له ت سه ده ب ده
 ن؟ که ده ی پناسه و سووڕنن ده ھه  ته سه ده

 نـدیی یوه په ژیـانی  لـه کو بـه نـا، ریتدا دابونه و کولتوور رمی ھه  له کان، ده ژیان ر بکه کو وه کورددا تیی یه کۆمه و سیاسیی و ئابووری توخمی  له و ژی ده تدا کوردیان  که ی جوگرافییانه  چوارچوه و ئه" 
  که جۆرک  به. ن خه ده ده خۆیان شۆڤنی رۆکی ناوه  وه کانه گشتییه  یانه راگه ر سه  به ستداگرتن ده و خۆی زای کولتووری گشتگیرکردنی و تی یه کۆمه ژیانی و سیاسیی و بوروکراتیک ختی جه ڵ گه له تیی ڕه بنه

 کولتووری، یی، وه ته نه مکی چه کو وه  که  یه ئایدیالۆژیه و ئه ر ھه ش مه ئه روو، نه خه ده کان سته ژرده کولتووری شواندنی ھا روه ھه و سیاسیی و مژووی واری شونه کان، تییه دژایه  له وتک ره وان ئه کانی ئاراسته
 . "انک پاوانخوازه و ڕۆ ره سه  ته وه ده بیچمگرتنی  بۆته ردا پده ره په تی سیاسه ستی ده  له  که سیاسیی یان ئایینی

 ی قینه راسته تری شنی چه  داوه ویان ھه  مجۆره به یان تدارتی سه ده کانی شووناسه  له کک یه  ببیته تا ھه ن بکه  ئاراسته خوازیی وه ته نه مکی چه بۆ خۆیان  به ت تایبه کی یه پناسه  ویستوویانه کان ته حکومه
 بیـروڕای کردنی واشـه چه بـۆ و  یـه ھه ی پاوانخوازانـه و نگ رچاوته به شوناسکی ت سه ده  له  یه شوه م ئه. بسپرن رامۆشیی فه  به و  وه لبدزنه خۆی یان ، وه سنهب ناڕازیی خوازیی وه ته نه  واته خوازیی وه ته نه

 کیـی ره ده ی راسـپارده و کوژ شه ره و پیالنگ  به زۆرجارانیش و ھرشکار  به خۆی یارانی نه ردا رامبه به  هل و ن داده ر پارزه و  وه ته نه و وت پشتیوانی  به خۆی ی، پاوانخوازانه روونی ده ی وه شاردنه و گشتی
 ژی ده تدا کوردیان  که ی جوگرافییانه  چوارچوه و ئه. کران ئیدانه و سزا چنگی  له خۆی راپچدانی بۆ شاردانه خۆحه جۆرک کوژ شه ره و پیالنگر مکی چه پشت  له  یه وه خۆشاردنه  شنه چه م ئه ئیدی. کا ده د ناوزه

 ژیـانی و سیاسیی و بوروکراتیک ختی جه ڵ گه له تیی ڕه بنه ندیی یوه په ژیانی  له کو به نا، ریتدا دابونه و کولتوور رمی ھه له کان، ده ژیان ر بکه کو وه کورددا تیی یه کۆمه و سیاسیی و ئابووری توخمی  له و
 واری شونه کان، تییه دژایه  له وتک ره وان ئه کانی ئاراسته  که جۆرک  به. ن خه ده ده خۆیان شۆڤنی رۆکی ناوه  وه کانه گشتییه  یانه راگه ر سه  به ستداگرتن ده و خۆی زای کولتووری گشتگیرکردنی و تی یه کۆمه

 ردا پده ره په تی سیاسه ستی ده  له  که سیاسیی یان ئایینی کولتووری، یی، وه ته نه مکی چه کو وه  که  یه ئایدیالۆژیه و ئه ر ھه ش مه ئه روو، نه خه ده کان سته ژرده کولتووری شواندنی ھا روه ھه و سیاسیی و مژووی
 م ئــه. کــا ده ترسـیی مه تووشــی و پرســیار ژـر  خاتــه ده ســت ژرده ی وه تـه نه واردن، ھــه و تی دا ناعــه ویش ئـه دوای دوابــه و کســانی نایه  یه شـیوه م بــه. کــان پاوانخوازه و ڕۆ ره سـه  تــه وه ده بیچمگرتنــی  بۆتـه
 ژـر  لـه و  زلھزانه نیملمال می رھه به  که نوێ ندیی سنوربه ھۆی به و  کردووه دیاری گرینگی وتکی ره ند چه رخستنیان ده بۆ مژوو  که زن مه ی وه بزووتنه ند چه وخۆی راسته ریی کاریگه ژر له ش کسانیانه نایه

 داگیرکرانـی و نوێ تی وه ده دروستبوونی مرۆڤی، ساتی کاره و خاک و  وه ته نه کرانی پارچه پارچه و، کۆڕه ھۆی  بۆته  که  کردووه ستنیشان ده ی دیکه وتی ره ند چه بۆخۆی ش مه ئه. دانران شکردندا دابه گوشاری
 م ئـه تـاد... و ئـایین زمـان، ، وه تـه نه و ز گـه ره ھۆی بـه  دیکـه کی یه سـته ده  لـه تی یه کۆمه کی یه سته ده ستبوونی باده و جیاوازبوون یان بوون مینه که  که ین بکه ش هو به  ئاماژه تی خۆیه جی. تاد... و خاک

 نو زای نی الیه  که کرێ ده ستنیشان ده  مجۆره به. کان کسانییه نایه ھۆکاری  بنه ده  بوارانه م له رکام ھه یان دا، هد نیشان خۆی کولتووریدا و ئابووریی سیاسیی، ی واره قه  له رکام ھه  له  واردنه ھه یان جیاوازیی
 کانی مافه گشت وتدا ی پکھاته کانی شه به موو ھه له و بگا یی ناوچه و یی وه ته نه سیاسی، تی سه ده و ھز  له ت یبه تا و گرینگ شونی و ئاست  به توان ده زیاتر  مینه که توژی یان ن الیه چاو له گا کۆمه

  لـه دا، هدیکـ کی یه وه ته نه ر رامبه به  له کن یه وه ته نه نگیی رچاوته وبه جیاوازی ھۆی  که کرا دیار مکی چه ند چه  به  ئاماژه  وه ره سه له ر گه ئه. کا ده راکش خۆی بۆالی ش مینه که چینی مافی و کرێ ده ر مسۆگه بۆ
 سووچکیتری  له. دا دیکه کی یه سته ده ر سه به  زییه گه ره کی یه سته ده ستیی باالده یان  وه جیابوونه ھۆکاری ز گه ره وتاندا  له شک به له. ین بکه ستنیشان ده... ئایین و زمان کولتوور، ز، گه ره توانین ده کانی ھۆکاره
 م ئـه ھۆی بـه مرۆڤـک ر ھـه نووسـی چاره و کـا ده دیاری تیی یه کۆمه ی پگه پستی، سپی و شپستی ره کاریدا پیشه دنیای  له ت نانه ته ش نووکه ھه  واته. ریی روه سه بۆ  ھۆکارکه مرۆڤ پستی نگی ره جیھان،

 دیارترین و رچاوترین به  له  ککه یه کاندا زمانه ئینگلیزی  وته  له( زمان ،)ئامان ری وه ره سه زی گه ره کو وه ن ژرمه( ز گه ره ،...)و  که جووله موسمان، سیحی، مه( ئایین یان کرێ ده ستنیشان ده  وه جیاوازییه
 .١) دیکه کی یه سته ده  له ک یه سته ده ی وه بۆجیاکردنه ھۆکار

 و کا ده  ئاراسته ک یه وه ته نه ر ھه کانی شوناسه گرینگترین  له کک یه کو وه زمان یان  دیکه کی یه وه ته نه  له ک یه وه ته نه واردنی ھه و جیاوازی ھۆکاری زیندووترین و کیترین ره سه کو وه زمان دا لره  وتاره م ئه
  . وه بکۆلته ک یه هو ته نه ر ھه ژیانی ی وه مانه زیندوو ھۆی کو وه زمان  له ییدا نوکه ھه ئابوریی و تی یه کۆمه کولتووری، سیاسی، بارودۆخی  له  که دا ده وڵ ھه

 وان ئـه. ن بکـه ساز کتریدا یه ڵ گه له ندیی یوه په  وه نده ھه ره م ئه ی رگه  له بتوانن کان مرۆڤه تا ھه  ئامرازکه زمان  که نگن کده یه  ڕه باوه م ئه ر سه له  نووکه ھه  به تا  تاوه ره سه  له جیھان، زمانناسانی ی زۆربه
 بوونی یی سته ره که  به تی حاه ر سه  له قبووڵ مۆرکی کان جۆره  له جۆرک به کانیش زمانناسانه  مۆدرنه  تیۆره ت نانه ته نازانن، ندیگرتن یوه په ئامرازی  له رتر سه  به زمان ی فیانه لسه فه ی وه لکدانه ئاستی
 ی شوه به و دا الده خۆی  کۆنه  پناسه و له زمان  مجۆره به".  یه ئمه بوونی مای زمان: " ده  وه له زیاتر و گرێ ده وست ھه  بۆچوونه م به دژ  که  یه ندانه بیرمه و له" ھایدگر"  حالکدایه له  وه ئه. ن ده ده زمان

  لـه ھا روه ھـه. ن وه ئمـه کانی زموونـه ئه ڕی وپـه له و راناگـا پیان  ئمه ستی ده  که ھاوێ ده ل په  شونانه و ئه و ره به  واته. بت م رھه به مانا ی وه ئه بۆ  یه ھه ی رانه ژده و ئه گری ھه توانای" گر ناخداھه له"
 .  زیندووه دا ئمه کولتووری و زمان  له یان که رچاوه سه  که کا ده  ئاراسته پ رابوردووشمان ماناکانی داھاتووین و ره به  که مانکاتی ھه

 دیاریی یان  وه بدۆزرته پ کی یه وه ته نه شوناسی  به ست یوه په کولتووری تیی چیه ی پگه و ئاست ھا روه ھه و داھاتوو کانی نده ھه ره توانرێ ده کارھنانی به  له و  مژووییه تاکی ینی زه ی نائاماده ونی ھه زمان
 تی زایه ناڕه  که ندک ھه ره گری ھه  بته ده  نموونه بۆ زمان کان، وه ته نه  به ت تایبه شونی و کات و بارودۆخ  له  که نبینی ده رۆمان چیرۆک، شیعر، کو وه جیھان کانی بیه ده ئه  مه رھه به  به رنجدان سه  به. بکرێ

 یۆنـانی ی وره گه شاعیری کانی شیعره  نموونه بۆ(  رکخراوه و  وناکراوه ریکردنرگ به  بییانه، ده ئه  ژانره م له کام ر ھه ی وه گانه پی به ، وه دنته بیر وه کان جۆراوجۆره  ته سه ده ر رامبه به له کانیی ره ربه به و
 ری گه ئه ییئازاد م به پن، سه داده ناھومدی زای فه کان رووداوه ی زنجیره و ت سه ده تینی و وژم ته ر گه ئه...). موختارجاف د حمه ئه کۆیی، قادری حاجی ھیوز، نگستن له سفریس، جۆرج ریتسوس، یانیس

  کـه  یـه ئاماده  شـونه و لـه  میشـه ھه زمـان  دیکـه کی واتایـه به بـ، ده رییان کاریگـه زمـان ر سـه  لـه گرینگتـر موویان ھـه له و سـت نه و سـت ھه و یـن زه ر سـه  لـه  کـه ن ھه رماندنیش و رگریکردن به شوازی ، یه ھه
  لـه  کـه بکـا  مینانـه که  زمانه و ئه رکوتی سه توان نه خرا زۆر  نگه ره  وه کانییه وه ھه و کاری واشه چه و ستکاری ده ی رگه  له تدار سه ده چینی  واته. دا ده رھه سه تی داه ناعه و تی زایه ناڕه و کانیی ره ربه به
 وخۆ راسته ریی کاریگه ژر  له  نده رچه ھه)  مینه که( رکار به زمانی  چونکه کان، سته ژرده  وه ته نه ژیانی مکی چه و  پکھاته م رجه سه گری ھه  ببته توان نه رمی فه زمانی و  یاساییه زمانی ی زراوه دامه ی وه ره ده

 ئازادیی  له پشگرتن ر رامبه به له.  وه رمییه فه ی پناسه تکردنیکار و  گوشار ڕی وپه ئه  ونه که ده تین یه کۆمه کارلکی زموونی ئه گری ھه  که  وه ئه ھۆی به م به ھزن، قامگیری سه ندی ناوه وخۆی ناڕاسته یان
 وخۆ راسته و شکرائا  له  زمانه الدانی ویش ئه روو، ینه خه ده ر بکه زمانی ھزی ر رامبه به  له زمان کردنی کانیی ره ربه به بین  باشتره یان کردن، کشه پاشه بۆ  دیکه کی یه نموونه یکا، ده ت سه ده  که زمان کارکردی

 تی ھۆکاریه ربین ده ئاشکرا و وخۆ راسته  که سار خه  له خۆی  یه مشوه به. ڕوا ده تاد... و نز ته کو وه  دیکه کانی فۆرمه و ھما و  خوازه و ره به و شکن تکده خۆی ی پکھاته و یاسا زمان  مجۆره به و کردن قسه
 . وه خاته ده دوور

 تی یه که زمانه ی زایه و رفراوانی به م ئه ھۆی به و  ندووه یسه ره په  دیکه کانی رمه ھه ی زۆربه بۆ و  پکھناوه تی شارستانیه زنترین مه ی که زمانه ی شه گه و ھز ر به له  یه واھه وتی جیھاندا وتانی ی زۆربه  له
 جۆرـک و بسـتن ره په تی توانیویـه زمـان  کـه  ییه وه ته نه ی وه بیرکردنه ھزی ندیی ھه ندره چه و ھۆشیاریی و گا کۆمه کردنی شه گه ر به له ش مه ئه.  کردووه ر مسۆگه تاد.. و سیاسی و یاندن راگه تی سه ده  که

 . ٢ن که ده تدا رییشدا به گا کۆمه کانی رۆه موو ھه و  دامادراوه سیستمکی زمان: ن ده  که" چۆمسکی" و" دۆسۆسر" ی یه وته و به  کردنه ئاماژه

  به کان زمانه  له کک یه دا وتانه  جۆره م له کوترا، ک وه ر ھه. زیین گه ره ی سته ده ند چه بوونی ئاماده ھۆی زمانی ند چه دا شونانه و له  واته. نوسرت ده و کرێ ده  قسه زمان ندین چه  به وتاندا  له شک به  له
 ی سته ده ی رۆژانه ئاخافتنی  له نیا ته و نرن داده  زاراوه  به زۆرجارانیش و یی ناوچه زمانی کو وه  که  دیکه وانی ئه و ناسرێ ده...  ئابووری و سیاسی تی سه ده ھۆی به و جوگرافیدا ی چوارچوه  له رمی فه زمانی

 ھـۆی  بـه تیی سـه ده تـاک  لـه گرتن خنـه ره  مجۆره بـه.  یـه غه ده قه و  تاوانـه کارھنانی بـه  شـنه رچه ھه و گیرێ پـده پشـی  وه ته سـه ده ن الیـه  لـه دانـراو رجی لومـه ھه ھـۆی  به یان ھنرن، ده کار به زمانیدا
 ی بازنه ش زۆکییه نه م ئه و ڕوا ده زۆکی نه و ره به زمان  ورده  ورده  که وێ که رده ده ین، بده ت سه ده ی وانه کرده م ئه رنجی سه  وه سارناسییه خه تری کی یه روانگه  له ر گه ئه.  وه ستندرته ده ت سه ده قامگیربوونی سه
. زمان  له کان ندییه تمه تایبه ی وه هسین و  وه ستاندنه ھۆی  بته ده کان تۆتالیتره  سیستمه ی شنه چه م له ی وه کرده.  وه بته ده م که کان وشه ی راده  به زمان  له مانا ش پیه م به ر ھه و  وه کاته ده سک رته به کان وشه
 ر سه  به تکردن حکومه و خۆی تی سه ده کردنی بنچینه به بۆ ر روه سه ی وه ته نه. نرن داده  مینه که  به  دیکه کانی زمانه و  زۆرینه  به تدار سه ده زمانی زمانی، ی سته ده ی رژه رچاوگرتنی به وه ب به ئاوا

 
 



       Page : 16                                                                    یه زمانی دایک مافی ئمه  خوندن به                                                            16: ی  ره الپه   

 
  مـه ئه نجامی ره ده. ران داگیرکه و وتووان رکه سه کولتووری کانی پناسه  له  ککه یه  که  ره روه سه کولتووری جنشینکردنی ویش ئه و نکارد به کان زمانه و کولتوور ستکردنی کده یه تی سیاسه دا دیکه کانی وه ته نه
 ناو لـه و  وه توتـه ده تردا وره گه کی کۆیه  له  وه ناچاربوونیه ھۆی به  یه وه ته نه و ئه ئاکامدا له و چ ده ک یه وه ته نه کولتووری ی وه سینه و ره به
 ب، ره عـه تی سـه ده چـوار ن الیـه له ، وه داگیرکرانییـه و ت سـه ده بوونی نه و مژوویی دۆخی ھۆی به  که ی وانه ته نه و له  ککه یه کورد. چ ده

 کورد شوناسی ی وه دۆزینه بۆ وڵ ھه ردستانکو باشووری ک وه بچووکی کی یه گۆشه  له رچی گه ئه.  دایه ناوچوون له ترسی مه  له  وه فارسه و تورک
 . دایه ودا سه و سات ترسی مه  له و  له روا ھه نووسی چاره ش بچووکه  پارچه م له ھشتا م به درێ، ده

 و شـوناس کیی هکجار یـه ی وه توانـه و ره بـه  نائاشـکراوه و ئاشـکرا کرانی غـه ده قه ھـۆی  بـه دـن کـوردیی زمـانی تووشـی  کـه ی سـارانه خه و ئه" 
 زمان ی بنچینه  که زاڵ زمانی یی رده روه په کانی شونه و کان گشتییه  نه یه راگه پۆلی شه  به کورد ی وه بیرکردنه  که بینین ده.  یه ئمه کولتووری

 . "ئاخندرن ده ن، که ده دیاری

 ، یـه ئاواره جیھانـدا جوگرافیـای ر سـه له ی نووکه ھه و مژوو و  شهند ئه داگیرکرانی ھۆی به پکراو  ئاماژه ی مینه که ویی زه و خاک ند رچه ھه
 ی وه روونکردنه زیاتر و پیداگرتن بۆ.  وه مانه ھۆی و نیشتمان نیا ته یانی تی، یه که زمانه و ر ھانده و پاپشت  بۆته ئستا به تا ی وه ئه م به
  له دیتران و  ئمه  شوازه و ئه پی  به  که  کردووه گاژۆی ره شوازکدا  له م سته ئاکامدا له:  وه کینه ده راست سیاسیی تیۆرکی  یه له سه مه م ئه

 بوونی. کرێ ده دیاری تر ی وشه ڵ گه له ندییان پوه کان وشه ھۆی  به  ئمه ی پگه تیدا  که شوازک کرین، ده  پناسه  وه زمانناسییه دیدی
 ر سـه به ژیـان ی بوونـه پارچه  پارچـه و بـه کـورد م بـه بـ، ده دروسـت  وه زمانـه و دیـالۆگ ی رگـه  له  ئمه وناکردنی و  ئمه شوناسی ، ئمه

 ترسـیی مه له یـان ؟ بووه نـه سـار خه تووشی شی که زمانه ئایا ، یه مینه که  زانه  ته سه ده م له رکام ھه ستی رده به له و دا که ناوچه کانی شۆڤینه
 ؟ نیه وتاندا فه

 گشـت  لـه  کـوردی زمـانی زاڵ، تی سه ده تی سیاسه و کولتوور و  ندشه ئه ھرشی ھا روه ھه و کولتووری و سیاسی تی سه ده بوونی نه ھۆی به
  به گشتیدا ئاستی  له کانیشی سته ھه ترین ساده ناتوان و  ھاتووه ژان به کی الوازییه تووشی)  وه بیرکردنه و کردن قسه و نووسین( کاندا بواره
 زمـانی( کان رمییـه فه  شـونه دیـاریکراوی زمـانی و دایکـی زمـانی نـوان رایتی بـه رکه و کسـانی نایه ھـۆی  بـه ھا روه ھه. رببێ ده خۆی زمانی

 .ب ده خراتر زمان ی وه توانه ئاکامدا  له و الوازی) تاد...  و کان گشتییه  یانه راگه و  قوتابخانه

  مجۆره به بدرێ، ھان یی وه ته نه کتی یه و ره به  وه یه که زمانه  به کورد  نگه ره  که ی وه به  وانه ئه ستپکردنی ھه ت سه ده ی یه وه کرده  شنه چه م ئه
  تانه سه هد م ئه.  یه وه ته نه کردنی کۆیله ی شوه وتووترین رکه سه.. کولتوور و زمان  له پشگرتن:  ده" بشکچی ئیسماعیل دکتۆر" ک وه ر ھه

  وه کانـه مینه که ن الیـه  لـه زمـانیی نـدیی یوه په ی وه دۆزینـه  که  زانیوه یان وه به و  داناوه  مینه که تیی زایه ناڕه ندی ناوه و  پکھاته  به زمانیان
 کیان یه رچاوه سـه تـدا ڕه بنه  لـه  کـه کـان وهلکپچا  کولتـووره لکانی وه پکـه و ره بـه) کان مینه که( وان ئه و   زۆره ھزکی  به ستکردن ھه) کورد(

 بـۆ ک بیانوویـه  بـه زمـان ر سـه  لـه ختکردن جـه ھا روه ھـه. قامگیرب سـه تـدا تی سـه ده تـوان ده  زمانه و ئه ئاکامدا  له و دا ده ھان ، یه ھه
 و کتی یـه و ره به زمان ی وه کگرتنه یه  دیکه کی واتایه  به ،نن داده جیاییخوازیی ویستکی  به و ناسنن ده  دیکه وتکی ڵ گه له وبوون تکه

  ونـه بـۆ. ن کـه ده نـاودری ک یـه زاراوه  به و نانن کوردیدا زمانی  به دان ت قه وان ئه ت نانه ته. ڕوا ده روونی ده و سیاسیی بوونی ست کده یه
  مووه ھه و ئه شۆڤنی تی سیاسه کو وه و  نراوه داده فارسی زمانی کانی زاراوه  له کک یه  به کوردی زمانی ئراندا ئیسالمی کۆماری  له  که بینین ده
 زمانی  به  ئاماژه زمان ک وه کورتی  به زۆر وێ له و  لره ریش گه ئه و کوردین زمانی  به  که کا ده رامۆش فه  مژووییه  واره شونه و  نامه گه به

 تورکیاش تی حکومه کانی وسته ھه ھا روه ھه.  بووه دروست کوردی زمانی دواتردا ی ساه د سه م له  که ن داده نوی زمانکی  به کا، ده کوردی
کو به دا ده نیشان خۆی  له ت ساسیه حه کردن قسه بۆ ر ھه ک نه  که ین بکه رامۆش فه ناب نانیش ناوی ت نانه تهرچی گه ئه ، بووه تاوان کوردھ 

  لـه و  کـردووه یان کشه پاشه پشوو کانی ته سیاسه  له شک به  له یان وه ره ده روبه تی سیاسه پی به و ئستادا رجی لومه ھه  له  تانه حکومه م ئه
 م ئه. دا هد ت سه ده کولتووری  به  ره په  مجۆره به و با ده ی ڕوه به ت حکومه  که رمی فه زمانی ی ملیانه زۆره راھنانی  ته داوه ستیان ده ردا رامبه به

  وسـتانه ھه  شـنه چه م ئـه. ٣کـا ده ر مسـۆگه کوژیی وه تـه نه مای بنـه  کـه  تـه تایبه لکی گـه ناوبردنی له یان زمانکوژی، جۆرک  وانه کرده  شیوه
 و زانـن ده تیی زایـه ناڕه اریھۆک بـه زمـان کان، وه تـه نه مه که رکوتی سـه بـۆ ئـامراز کـو وه  میشـه ھه  کـه  رخستووه ده ئاوا کانی ته حکومه ی روانگه

  .تر کانی مکه چه  له  ھزتره به زۆر زماندا مکی چه نو  له کان خواسته ی وه زیندووکردنه  که  پیانوایه

 کولتووری و شوناس کیی کجاره یه ی وه توانه و ره به  نائاشکراوه و ئاشکرا کرانی غه ده قه ھۆی  به دن کوردیی زمانی تووشی  که ی سارانه خه و ئه
 دیـاری زمـان ی بنچینـه  کـه زاڵ زمـانی یی رده روه پـه کانی شـونه و کان گشتییه  نه یه راگه پۆلی شه  به کورد ی وه بیرکردنه  که بینین ده.  یه ئمه

 بـ ده کورد کو وه کی یه وه ته نه. کرێ ده رامۆش فه تیش وه ده دروستبوونی زماندا شوناسی غیابی  له  وه دیکه کی الیه  له. ئاخندرن ده ن، که ده
 ی ده سـه نـدی ئیرله  لـه  کـه ی وه ئـه  ونـه بـۆ ، بووه ترسیدا مه  له یان که زمانه  که ی ییانه وه ته نه  وه بزووتنه و ئه می رجه سه  به رنجدان سه  به(

 ک یـه وه ته نه ر ھـه. لبکـا داکـۆکیی و بـدا وڵ ھه تر انیک شه به  له زمانیی ی شه گه بۆ ش ھاوبه ستانداردی زمانی و ره به ٤ بیندرێ ده دا نۆزده
 زمانی ستیی کده یه پکھاتنی ر سه  له کار پکرا یان ئاماژه  وه ره سه  له  که ی مکانه چه و ئه کردنی بنچینه بۆ ب ده بوا خۆی تی مرۆڤایه شوناسی و جوگرافی ی شه گه و ره به و  وه بدۆزته خۆی تیی سایه که وێ بیه
 .بکا

 :کان ڕاوزه په

١ .لده میش ژووی: لده ست ده نسی ڕه فه زمانی ڵ گه له  رانسه فه مژووی(  یه وه ته نه کیی ره سه ی نیشانه زمان. کا پبی ، ڕانسه فه میه کتزایینی ی١٨٤٠. م س.( 

  که  زمانه  مه ئه  وه دیکه کی الیه له و ب ده ریی کاریگه  یه وه ته نه و ئه زمانی ر سه  له ک یه وه ته نه تی عاده:   که یاند راگه ی مه ئه  بوبۆوه دا١٩١٥ سای  له  که گشتیدا زمانناسیی کانی وانه کتبی  له دۆسۆسر. ٢
 .  وه ته نه. دروستبوونی ھۆی  بته ده زۆر کی یه تاڕاده

 کورددا لی گه کانی داخوازییه  له ھندک ر به بارمه له ر سه  ھاتۆته تری کانی وه ته نه و کورد ر سه له مرۆڤی مافی پشکلکردنی ی خنه ره و بگیرتر وه ئوروپا کتی یه  له ندام ئه ک وه ی وه ئه بۆ تورکیا  ونه بۆ. ٣
 .تاد...  و کوردی ڤزیۆنی له ته کاتژمر ند چه ی وه کردنه کورد، ی وه ته نه بوونی  به دانھنان کو وه ، زیوه دابه

 . ڕانسه فه  له بۆتۆنی ی وه بزووتنه یان ین بکه ئیسپانیا  له باسک ی وه ته نه  به  ئاماژه ب ده ھا روه ھه. کرد گالیک ندی ئیرله زمانی  له وامی رده به رگریی به یی وه ته نه – سیاسی خواستی دا یه وه بزووتنه م له. ٤

 :کان رچاوه سه

 .مرکز نشر تھران، ،)١٣٧٨( دوم چاپ ،...) جھاندیده افشین احمدی، بابک( مترجمان ،...)فۆکۆ لیوتار، بودریار،: نویسندگان( مدرن،پسا نقد از ھایی نمونه ھا، نشانه سرگشتگی. ١

 .مرکز نشر تھران، ،)١٣٧٩( اول، چاپ یزدانجو، پیام ی ترجمه پین، مایکل/ آلتوسر. فوکو بارت،. ٢
 یانی ری به ماپه
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 زاده ن سه حه بدو عه مامۆستا ڵ گه له وتووژ

 كوردستان  دموكراتی  حیزبی  كه دا یه وره هد و له  تی تایبه به كوردستان  تی رۆژھه  له  كوردی  زمانی  به خوندن  ی باره  له  پرسیاركی ند چه  ی وه ئه بۆ داین  زاده ن سه حه بدو عه مامۆستا ت خزمه  له: كوردستان
 ین بكه  كه پ ست ده  وه وه له  خۆشه پمان  ب ر سه  له ت ئیجازه ر گه ئه مامۆستا. ین بكه  ل برد، ده  ڕوه به كوردستان  له كوردییان  زمانی  به خوندن  ركی ئه كوردستان  ری رانسه سه  فركردنی و رده روه په  كۆڕی و

 بوو؟ دروست چۆن دا دموكرات  حیزبی  له  كوردی  زمانی  به كان خوندنگه  وی كرانه و  كوردی  به خوندن  ی هفكر

  لـه  چونكـه ، دانانـدرێ ئیبتكارـك  بـه بـ  كـوردی  بـه  خوندنگـه یدا له رحه مه و له  كه  وه ئه:  زاده ن سه حه بدو عه
 ، خونـدراوه  كـوردی  بـه دا كوردسـتان  جمھـووریی  ورانـی ده  لـه و خوندراوه  كوردی  به عراق  له  وه كۆنتره زۆر  ورانی ده
  كـه  تاكانی ره سه  له.  وه كرایه  فكره و ئه بوو چۆن بزانین  كه  ی وه ئه ر سه  بینه با م به. بوو  لفوب ئه  مه ئه  واب كه

  كـوردی  بـه بـین)  ختـی وه و ئـه بووم نـه  سیاسـی ر فتـه ده من(  ئمه  كه كرا  ی وه له باس دا  سیاسی ر فته ده  له كرا باس
 م بـه. ربگـرین وه باشـوور  كوردستانی  سیستمی بوو ده بوو، نه  كوردی  به كتب ئران  له  ختی وه و ئه  چونكه. بخونین

 دوكتـور ھید شـه  ھـی  ساسی ئه  خشی نه  دیكه  شتی زۆر ك وه  كه دیسانه  ـ كه  ڕه باوه و ئه ر سه  ھاتبووه  سیاسی  ری فته ده
 كتب) ئران  كوردستانی( ت رۆژھه  كوردستانی  تی رایه شه ڵ گه له ناسب موته خۆمان بۆ ین بكه  عی سه  ب ده ـ  كه بوو

 و ئـه ئیـنقالب  وتنی كهر سـه  دوای  تای ره سـه  كانی مانگه و فته حه  له بین یان كان رۆژه  له  وه ه وه ئه  له ر ھه. دابنین
 و  یـه ھه یان جروبـه ته  كـه  وانـه له و مامۆسـتایان  له  یه له سه مه و ئه بۆ معك جه  كه درا رتیب ته و گۆڕێ  ھاته  فكره

 . كوردی  كتبی  دانانی بۆ  وه كۆببنه زانن ده
 

  گیرا؟ نه چاو ر به  له  وه ئه ن سله ئه  یا  بكرێ باس  زی ركه مه  تی هو ده ڵ گه له  ب ده  كه له سه مه  كه بوو نه وا پتان ھیچ  وه باره و له ـ

 ڕوان چاوه[ و ین بكه داوا  ئمه ك وه  نه دابنین، دا واقیع  مری ئه موقابیل  له  زی ركه مه  تی وه ده دا پیه و له ین، بكه كانمان كاره  ئمه  باشتره  كه بوو ھه مان ره زه نه و ئه دا شت زۆر  له  ئمه ن ئوسووله یر خه نه ـ
 ر ھه ، كراوه نه  وه له بیر ن سه ئه  بۆیه.  وه ھاته ده نه ر ھه  كه ته موافقه  ب ڵ گه له  ئستاشی كردبا داوامان ر گه ئه  ئمه  چونكه بوو باش زۆر  كاركی  پموایه. نا یان كا ده ت موافقه  زی ركه مه  تی وه ده داخوا] بین
  ئامووزشـی  بـه كـرد پـ سـتمان ده دا حیزب نو  له  ئمه پایینتردا  تحكی سه  له  دیاره. كرا نه  زی ركه مه  تی وه ده  به پرس خت وه ھیچ  شی كه كردنه دایر بۆ و  شی كه چاپكردنه بۆ و  شی كه كردنه ئاماده بۆ كوو وه

 ھشتا  یانی. كرد  پ ست ده دا ئینقالب  ورانی ده  له ر ھه مان وه ئه.  تایی ره سه بۆ ك نه  یه ھه وارییان خونده  كه  وانه ئه بوو، كان واره خونده بۆ بوو، نسا وره گه بۆ زیاتر  كوردی  فركردنی  ختی وه و ئه.  كوردی
 زا شاره و بوون للیم موعه خۆیان بۆ  كه سكیش كه ند چه و بووم شدار به من ئه  وه ه وه ئه  له  وه كردنه مان وره ده ند چه. نووسیبوو م چكۆله  كی یه جزوه بووم ھاباد مه  له خۆم بۆ من ، بووخ شا  تی وه ده  مابووی

 و وه خوندنه  فری  ی وه ئه بۆ كرد  پ ستمان ده  حیزبی  انیندام ئه و رگه پشمه بۆ پاشانیش  له بوون شدار به  وانه ئه. زانیبا نه نووسینیان  كوردی  به  نگه ره م به بوون، زاتر شاره من  له دا شتك موو ھه  له بوون
 .بوو ھه  لیسانسیشی بوو ھه وا  ھی تا حه بوو، ھه دیپلۆمیان ت نانه ته. بوو ھه باشیان  واریی خونده  كه بوو  سانه كه و ئه بۆ. بوو نه  تایی ره سه  فركردنی بۆ یان مه ئه م به. ین بكه كوردییان  نووسینی

 بوون؟  ك بوون دا كان سه دره مه  ڕخستنی وه  فكری  له گشتی  به یان بن دا رسی ده  كتبی  كردنی ئاماده  فكری  له راسپردران  ی سانه كه و ئه! مامۆستا ـ

  دی حمه ئه كاك بوو،  می مه  كاكه د حمه ئه كاك فركردن، و رده روه په  كۆڕی  سئوولی مه  به بوو ك یه ماوه بۆ ش دوایه  كه ئاریا سووڵ ره كاك بیرمن  له من ئه  كه  ی وانه ئه م به ، نیه بیر  له چاكم زۆر  وه داخه  به ـ
 .كرا  ئیستفاده  سه له جه دوو ك یه بۆ ھمن مامۆستا  له بووم، ڵ گه ده زانم ده  كوردی  له  كه سك كه كوو وه منیان ئه بوو،  وجه سه سیم قه كاك دا  شكی به  له بوو،  قازی

 و  تبینی  یانی بوو، باو عراق  كوردستانی  له  ی وه ئه  وه رنووسه  باری  له ن له سه مه یا  ب و تكه  ی دیكه  كانی زاراوه  ی وشه درا ده وڵ ھه ئایا ن له سه مه كرا؟ ده چاو ره شتك چ  وه رزمانه و رنووس  باری  له ـ
 ؟ وه باره و له بوون چ شت

 كیان نگییه ماھه ھه  وه پكه عراق  كوردی و ئران  كوردی بین  كه  وه ئه ك وه. ربگرین وه  دیكه  كانی زاراوه  له  وشه بین با  وه ئه كوو وه. ھات ده نه فكردا  به ن ئوسووله شت ھندك دا وه له بزانم من  ی ونده ئه ـ
 رسكدا ده ر ھه  له  كه  ب وا دا كه فركردنه  سیستمی  له  كه  وه ئه كیان یه ، بكرێ ت عایه ره تدا  شتی دوو  كه  بكرێ نزیم ته وا  كه رسییه ده  سیستمی بوو  وه ئه نیا ته بوو ر زه نه  دی مه دا¬ وێ له  كه  ی وه ئه.  ب ھه
  كه  ی باسانه و ئه  رسانه ده و ئه  كه بوو  وه ئه ش دیكه  وی ئه. ن بكه  پ ست ھه  ی وه ئه  ب  ھاتوه خوندراو نه  رفكی حه رسدا ده ك یه  له ، كراوه  ه ھه دا رسیش ده ك یه  له  پموایه  كه ، ب  تازه  رفی حه ك یه نیا ته

 وا  شتكی  ناب  بۆیه ، دیشه  مندای بۆ زیاتر ، مووانه ھه بۆ  كه سیستمه  عنی یه.  بگیرێ چاو ر به  له ش وه ئه  یه ھه دا دێ شارو  ینی به  له ن ئیحتماله  كه  زاده ته و ئه میش ھه بن نزیك منداڵ  فكری  له م ھه دن،
 تا دیبوو نه  رقی به و، ئه.  دھاتی  له بوویدی نه  چونكه بوون ده نه  حای ڤیزیۆن له ته  له منداڵ ، بكردبایه منداك بۆ ڤیزیۆنت له ته  باسی تۆ ر گه ئه  ختی وه و ئه  پموایه من  عنی یه.  یدیوه نه ر ھه منداڵ  بنی
 . كرا ده ت عایه ره  كه  بیره  له م شته دوو و ئه.  ب نه  بگانه كان منداه  ژیانی  موحیتی  له فكرو  له  ب وا  شتكی  ب ده  كه گیرا ده ر زه نه  له  وه ئه  عنی یه دیبوو، نه  خچای یه ، ببین  ڤیزیۆن له ته

  یه ناوچه و ئه  كی خه مامۆستاكان  كه  یه وه ئه ر به  له نازانم جا ، كوردستانه  ی شه به و ئه  ھی زۆرتر كا ده  باسی  كه وزوعاتك مه و تن مه  باری  له تا حه بكیش ی ده ده  كه كتبه  له رنجك سه ر گه ئه! تامامۆس ـ
 بوون؟ كوردستان  ندی ناوه زۆرتر  كه بوون  ناوچانه و ئه حیزب و گهر پشمه  تی سه ده ژر  ی ناوچه ن سه ئه یا و بوون

  فكاری ئـه  لـه م دووھـه ، ب نـه  تـازه رسـدا ده  لـه زیاتر رفك حه  له ن ه وه ئه  كه گیرا ده چاو ر به له  وه ئه ر ھه ، ب تدا  ورمشی  له با ، ب تدا  شی سنه  له بین  كه گیرا ده نه ر زه نه  له  وه ئه  كردی رزم عه ـ
  ر ھه و ی بكه مۆنتاژك تۆ  كه  وانیه  وه ئه نووسین و خوندن  زمانی  ببته زمانك  ی وه ئه بۆ دا جش  له. بوو نه تدا  ی یه ناوچه و ئه و ناوچه م ئه بۆ  بھاوێ ل په  كه  ی وه ئه بۆ وڵ ھه  ئیدی.  ب نزیك  كه منداه

 .بنین  دیكه  كانی ھجه له  له  ب ده ، نیته دا یه ھجه له م له  كه  ی خته وه و ئه م به ، بنی تان لۆغه  ب ده   به. بنی  كی جیه  له  ی ته لۆغه

 بكا؟ نووسین و خوندن  فری نمندا و  وه بكاته  قوتابخانه  توانی كاندا ناوچه شارو  له ك یه كام  له كوردستان  ری رانسه سه  فركردنی و رده روه په  كۆڕی! مامۆستا ـ

 تدا  كوردی  خوندنی  كه نیم ئین موتمه زۆر قز سه بوو، ھه شنۆ بوو، ھه  ده غه نه بوو، ھه پیرانشار بوو، ھه شت رده سه بوو، ھه بۆكان كرد، پ  ستی ده  وه ھاباده مه  له  كه دا، شاره ند چه م له بزانم من  ی نده وه ئه ـ
 .ان یان كرا دائیر

  ؟ چی ورامان ھه و پاوه ـ

 . نیه بیرم  له من  بووب ر گه ئه یا كرا، نه دائیر تدا  كوردی  خوندنی  پموایه ـ

 زرا؟ دامه ساك چ فركردن و رده روه په  كۆڕی ـ

 .  وه ھاته 60  سای ، كه كتبه م به زرا، دامه كۆڕ 59  سای ـ

 ؟ وه گوته ده رسیان ده  وه چییه  رووی  له) 59  سای(  ساه و ئه  ی ئه! كتب  ب  به ساك  یانی ـ

  ). لفوب ئه  ئامووزشی(  بوو ھه كوردییشیان  رسی ده ، فارسی  كتبی  رووی  له ـ

 ؟  كوردی  به رس ده  رحی شه م به. بوو ئران  كانی رسه ده  كتبه  پی  به ر ھه  دیم قه  وای ره  كه خوندنه  یانی ـ
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  كالسی  ی دیكه  كانی رسه ده م ھه ، دیكه  كانی كالسه م ھه. خوندرا ده  فارسی  به ر ھه  دیكه  وی ئه دا، كان سه دره مه  له بوو ھه  كوردی  خوندنی نیا ته ختیش هو و ئه بوو، چاپ ش كه كتبه ر گه ئه تا حه  زانی ده خۆت بۆ ـ

 .كرا ده  ئیستفاده كۆن  سیستمی  له و كه فارسییه ر ھه ڵ وه ئه

 بوو؟ ھه مان سه دره مه ند چه  گشتی  به  ئمه  هی ھه دا زھن  له ئاماركت ھیچ مامۆستا ـ

 .  بووه ھه قوتابیمان ند چه و  بووه ھه للیممان موعه ند چه ، بووه ھه مان سه دره مه ند چه  ئمه  كه  تیدایه" كوردستان" ،"كوردستان"  به  ی بكه  موراجعه  ب ده.  كراوه چاپ  پموایه م به ، نیه زھنمدا  له ئستا ـ

 دا؟ شه به دوو و ئه  خوندنی  له بوو ھه ك جیاوازییه چ. سانیش وره گه بۆ بوو، ھه  ی رنامه به مندانیش  كردنی وار خونده بۆ  كه بوو ھه مان رده روه په  كۆڕی  ئمه! مامۆستا ـ

  له  پمواب گینا ئه. بوو ھه رقیان فه كانیان فھوومه مه بوون، درژتر كان رسه ده ، وه ھاتنه ده پتر سان وره گه  فكری ڵ گه ده  كه بوون  وه ئه  ئیدی كان رسییه ده  تنه مه  كه. بوو  رسی ده  متونی ت قه فه  ی كه جیاوازییه ـ
 .بوو نه رقك فه دا  ی كه لفباییه ئه و  ی كه رسییه ده  ئاموزشه  سیستمی

 ؟ یه ھه  كی وارییه خونده  كه اهس وره گه  كه نرابوو دانه وا سان وره گه بۆ  دی ئه ـ

 وار خونده  سانی وره گه گینا ئه. بوو فركردنیان بۆ ر ھه  كردی رزم عه  پش  ی له رحه مه ك وه ر ھه  وه ئه بوو، گیرا نه ر زه نه  له  وه ئه. بوو وار خونده نه  سانی وره گه سان، وره گه  به ربووت مه  وه ئه خر، نه ـ
 . بوون وار خونده نه  كه بوون  وانه ئه سان وره گه  خوندنی  له ست به مه م به. بوو زۆر تیان قابلییه  كه  ی وانه ئه. بوون ده فر  سه له جه دوو ك، یه سه له جه  به  دی ده سم كه زۆر ن له سه مه. بوو نه پویست یان وه ئه

  باری  له ، وه سیاسییه  باری  له ، وه ئامووزشییه  باری  له و  كوردی  به خوندن كان، قوتابخانه  بردنی ڕوه به سایك ند چه  یانی ، نای كوردستان  فركردنی و رده روه هپ  كۆڕی بین یا حیزب  كه  ی نگاوه ھه و ئه ـ
 !بوو نه زۆر بوو، ساك چوار ـ  س موو ھه  وه داخه به  كه ماوه  چونكه ؟ بووه ھه  ئسیركی ته چ  وه نگییه رھه فه

 ژـر  ناتقی مـه كوردسـتان سـتم به مه. كوردسـتان ر سـه  خستبووه  ی نه الیه  مه ھه  كی مارۆیه گه] رژیم[  ختی وه و ئه  چونكه ، وه كرده پ  ی وره گه زۆر كجار یه  لنكی كه م به بوو، كورت  كه ماوه  كه  ی وه ئه ڵ گه له ـ
  حیزبـی  كـه  وه ئـه. بكـا ش ببـه شـتك موو ھـه  لـه كوردستان  كه دابوو  وی ھه و ئه م به. بوو دائیر..  و بھداشت و خوندن بوو  وه ته وه ده  ستی ده  به  كه كان شاره  له حاڵ ر ھه  به . یه رگه پشمه  تی سه ده

  ناوی  به شتك ك یه قه نته مه ر ھه  له  ی كه بوونه  تایی ره سه موو ھه ڵ گه ده  توانیبووی ، دابن كوردییش  كتبی  ی وه ئه پش  وه كاتهب دائیر  سه دره مه  كه  توانیبووی  بووب ناقیسییش  به زۆر كوردستان  دموكراتی
 ك خه  چونكه ، رێ سه  بردبووه  كی خه  چاوی پش  له  شی وه بزووتنه و حیزب  دری قه ، هموبالغ  ب  به بین  كرێ ده تا حه. ك خه  ی رۆحیه ر سه  له بوو ھه  زۆری كجار یه  ئسیركی ته بكا، دائیر  رمانی ده  گی كۆمه
 ر به له موو ھه  ژیانی  كانی بواره حیزب  كه  تی تایبه به و بوو  وره گه زۆر كجار یه  كاركی  پموایه.  وه بداته جواب  كی خه  ئحتیاجاتی  توان ده بكاو ل مه عه  توان ده تك حكوومه كوو وه حیزب  وه ئه وابوو  پی
 قـانوونی ن له سـه مه وت،  ی ئیـداره بـۆ دانـا  وانینی قـه حیـزب  كـه  وه ئه ر ھه م به. گرین ده  ل یبیان عه بنین  خۆمانی بۆ ئستا ر گه ئه تا حه ، بووه ھه یبیان عه موویان ھه ئیبتدایین، موویان ھه. گرت چاو

  ی ئیـداره  ب ده  وه بكاته  وه له بیر حیزب بوو،  وه ملمانه  به  ی خته سه  ڕه شه موو ھه و ئه ڵ گه ده  كه  وه له  وه بیركردنه ر ھه م به ، بگرێ  ل  یبی عه زار ھه  نگه ره قانوونزانك، ست ده ر به  یته هبخ  گشتی  سزادانی
 و حیزبه و ئه  سیعی وه  فكری  ی نیشانه  وه ئه رابگات،  وه ئه و ت جینایه و جونحه  سایلی مه  به بكا، نزیم ته كان جۆراوجۆره  توژه و چین ك، خه  نی كۆمه وانن  ی رابیته  ب ده ، ب ھه  وانینی قه  ب ده بكا، وت
 . بوو  یه وه بزووتنه و ئه  تیی رایه ه◌َ ریب

  كـۆڕی  كانی سـه دره مه  لـه  كـه  ی سـله نه و ئه م به دا، مان كه ته میلله نو  له  بووه ھه  میشه ھه  كوردی  به خوندن  نیازی داواو  كه  ی وه ئه ڵ گه له.  بووه ھه  ئسیری ته  پمواب  وه شه دیكه  شتكی  ی باره  له! مامۆستا ـ
 بوون رووناكبیر،  ئینسانی  به بوون دا یه جامعه و له  رگه پشمه  به شبووبن نه ر گه ئه  دوایه كردن،  پ  كوردیی  ندنیخو  كاری فركردن و رده روه په  كۆڕی  كه  ی مامۆستایانه و ئه یا  خوندویه فركردن و رده روه په
 . وێ بیھه  ئیسالمی  جمھووریی  ی وه ئه  ب  هب و  سمی ناڕه  كی یه شوه  به  رچی گه ئه. ن بده  درژه  وته ره و ئه  كه  ی وه ئه ر سه  له  بووه ھه ئسیریان ته شاعیر، وار، خونده  ئینسانی  به

 پ واندا ئه  ستی ده ر به  له  كه بوون  وانه ئه شكیش به. بوون شكیان به  وانه ئه م به بوون، ھه  رشی روه په و  ئامووزشی و  نگی رھه فه  تی خسیه شه كوو وه بوون ھه دا پش  له خۆیان بۆ ر ھه  وانه له شك به  دیاره ـ
  كـه  می مه  كاكه  دی حمه ئه كاك ن له سه مه وت، كه ھه تدا للیمیان موعه وت، كه ھه تدا یان وره گه  شاعیری وت، كه ھه تدا یان وره گه  ری تكۆشه: وت كه ھه تدا سكیان كه  جۆره موو ھه  دوایه  كه یشتن، گه
  له وا ر ھه و پداوه  قی ره ته  ورده  ورده  پش  ته گرتوویه  وێ له  كه  ی یه چه ره و ئه  عنی یه و داناوه  كوردی  كتبی و  كوردی  رسی ده  مامۆستای  بۆته  وه ئه ش وه ره ده  له ئستا م به بوو، للیم موعه ر ھه شتریش◌َ پ
 . رۆیشتوه  ری سه

  ونه ھه و ئه نابت جه ن، یكه ده  بی ده ئه  ی كۆمه كۆڕو ھندك ند، ناوه ھندك بین جۆراوجۆر،  ی شوه  به.  یه ھه ر ھه ئران  نیكوردستا  له  كوردی  نووسینی و وه خوندنه  فركردنی ئستاش ر ھه! مامۆستا ـ
 ؟ وانه ئه زۆرترن ك یه قه نته مه چ  له ك یه ناوچه چ  له  بزانی ك وه یان ؟ نگنی سه ده ڵ ھه چۆن

  ی شوه و به.  یه ھه  ساكه 20  دیاره.  نیه  تازه دا  راستی  له خیردا ئه  سای  ده ند چه و له بین توانین ده یا خیردا ئه  ی ساه ند چه و له ، یه ھه ئستا  كه  ی وه ئه  وه بینه  وه ئه  ب ده دا پش  له  جارێ  پموایه ـ
  بـ ده  وره گـه  یبكی عـه  چونكـه  جیـه به زۆر  وكی ھـه  پموایـه. تیش خـه  شـوه دوو ر ھـه  به ت نانه ته ن، كه ده فر كوردییان  نووسینی و وه هخوندن واقعدا  له بخونن، رس ده مندان را  ئیبتدایی  له  كه  نیه

 زۆر  شتكی  پموایه. بنووسن خۆیان  ی كه زمانه زانن نه م به كورد  تی میلله  كانی ئامانجه  به نیشت گه بۆ كا ده  موبارزه  خۆی  ری نگه سه  له  سه كه ر ھه جۆراوجۆرو  ی شوه  به تا حه  كه  ی وانه ئه كورد  رانی تكۆشه
 ھاباد مه  له  ی كه بناغه ند چه ر ھه كرد  ی شه گه ھاباد مه  له زیاتر بۆكان  له پاشان زرا، دامه ھاباد مه  له" سۆما"  پمواب ، وه گرتۆته  شاری ھندك نیا ته ربو به  ی شوه  به بزانم من  ی نده وه ئه م به ، جیه به

  رگرتوه وه كیان كه" سۆما"  ی سیستمه و له ئایا م به ، بووه ھه  كه زانم ده  وه ئه ر ھه  بووه كرماشان  له موھیمتر ویش له و سنه  له  ی وه ئه.  رۆیشتوه ش بانه قزو سه و ره به كرد،  ی شه گه پتر بۆكان  له م به زرا، دامه
 بۆ  كردب یان ئیستفاده" سۆما"  ی سیستمه و له ر ھه  كه  پخۆشه زۆرم  دیاره  كه.  نیه  ری سه  له وتۆم ئه  كی ئاگادارییه من ئه م النیكه  كوردی  نووسینی و خوندن  فركردنی بۆ  داناوه یان دیكه  سیستمی خۆیان بۆ یان
  شـوه و ئه  كه دیسانه خوندن ساڵ د سه  به نزیك  دوای كوردستان  باشووری  له  ب ڵ گه له  ئستایشی  وه داخه به  چونكه.  رزمانه و رنووس  شوه و نووسین  شوه و ئه  ب نزك لك مومكین  دكی حه تا  ی وه ئه

 یا  رۆژنامه  به تا حه یا ك ڕه گه  به چووك  ی ناوچه ، نیه رین به  ی ناوچه  ناوچه  له ستم به مه ، وه خوننه ده جۆرك  به و سننوو ده جۆرك  به  ناوچه ر ھه و سه كه ر ھه و گرتوه نه ر ھه  كی یه  وه خوندنه و نووسین
  . رۆژنامه مان ھه  ی دیكه  ركی نووسه ڵ گه له  رۆژنامه ك یه  ری نووسه  به تا حه

  لـه  كـه  وه ئـه ر ھـه  جـارێ. كـا ده دا¬ فارسـی  زمـانی نا په  له كان ئرانییه  ومه قه  زمانی  به خوندن  ئازادبوونی  باسی  كه  پازده  سلی ئه ، یه ھه سك ئه اد ئیسالمی  جمھووریی ساسیی ئه  قانوونی  له! مامۆستا ـ
 ؟ وه ڕته گه ده  چی بۆ ، ناچ  ڕوه به  سه ئه  وه ئه م به یكا، ده  ربایجانی ئازه یكا، ده كورد ، كرێ ده  كه  ی مووداوایه ھه و ئه  ڕای ره سه  كه  وه ئه پاشان ؟ نگنی سه ده ھه  چۆنی  ھاتوه دا¬سای ئه  قانوونی

  م به.  باشه  شتكی  خۆی بۆ  وه ئه ،" دیاره ر ھه مك شه  ی شوعله دا یایهدن  تاریكایی موو ھه نو  له"   ده یا"  باشه ر ھه  ست ھه  تۆزه  نده وه ئه  ی قوڕه  نده وه له: "ن ده  یه ھه  كوردی  كی یه له سه مه دا  راستی  له ـ
.  وانه ئه بۆ م كه ده دائیر رش روه په و ئامووزش  نا و ئه خۆ  چونكه.  كراوه  ج جبه) 15  ندی به و ئه( ، كه قانوونه  پموایه من ئه.  نیه ئیجراییان و  ئیجباری[...]    تكی قیمه ھیچ  نۆزده  سی ئه یا  سه ئه و ئه
  به.  نیه خۆیان  زمانی  به  تانه میللیه و ئه  رشی روه په و ئامووزش  قی حه  ناسینی  رسمی  به  عنای مه  به  مه ئه حاكدا له.  ئازاده   ده ، بخون  وه به  خۆی  مای  له  خۆی بۆ  خۆشه  پی س كه ر ھه  ئازاده   ده
 ش وانه ئه بۆ  چۆنه  فارسی  خوندنی  سیستمی بۆ كوو وه  كه شته  كوللی. بدا كان مامۆستایه  حوقووقی بكا، چاپ بۆ  كتبی بكا، ت ربیه ته بۆ  مامۆستای ، زرنی دابمه بۆ  ی سه دره مه ت وه ده  یه وه ئه نناسی  سمی ره

  باسـی ، وه بـه  وه ئاوڕدانـه  كه  یه نده وه ئه نیا ته دا راستی  له  واب كه.  ناوه ھه  نگاوی ھه ت وه ده لیش مه عه  به  نه ، تدایه  ی وه ئه  ساسی ئه  انوونیق  نه  یانی ، كردوه  ی وه ئه  كه قانوونه  نه حاكدا  له. بیكا
  زمانـه  به ر رامبه به  گرتوه نه ستۆ ئه  وه  ھودكی عه ته ھیچ ت وه ده  چونكی نابینم، تدا  خكی بایه خۆم  ایح  به ش به زیاتر  وه له ئران،  ی كۆمه  جۆراوجۆریی  به ساسیدا ئه  قانوونی  له  ئعترافكه ، وه ئه
 .كان فارسه  یره غه

  وه بـه  فارسـی  زمـانی  ڕاسـتی به ئایا ؟ ب  چی  ب ده  ی كه كردنه نه  ج جبه  ھۆی  یانی ، دێ بۆ  فشاری ب ته موڕه و یه ھه  داوایه و ئه  زانی ده خۆت م به ، كردب نه م مولزه  تی وه ده ش كه قانوونه ر گه ئه مامۆستا ـ
 بۆ؟ ، شوێ ده  وه ئه نازانم و وت  تی منییه ئه وان ئه  ولی قه  به ، بخوندرێ  دیكه  كانی زمانه  به  كه كا ده ر ره زه

  عنی یه  ئرانی  نگی رھه فه بن  وێ یانھه ده كانن فارسه  شوونیسته  له شك به  وه ئهـ   فارسی  نگی رھه فه ل گه له  وه ینه بكه جودا لك  مكی كه(  ئرانی  نگی رھه فه  كه بچین  بۆی  وه یه روانگه و له ر گه ئه  پموایه من ـ
  وه ئه ر سه  بینه ر گه ئه م به. كا ده  ندی مه وه ده كوو به ناكا، قیر فه  ئرانی  نگی رھه فه ، دیكه  كانی زمانه  به  سه دره مه  ونیدایربو جۆر ھیچ  به ین بكه  ئرانی  نگی رھه فه  باسی ر گه ئه م به)  فارسی  نگی رھه فه
  نگكی رھه فه  به یاندن گه زیان  ساسی ئه ر سه  له نگك رھه فه  قازانجی  ناكرێ خۆ ؟ یه ھه  یید قه چ بوو  ری ره زه ر گه ئه یا  نیه  ری ره زه ویش ئه بۆ  كه دیسانه بزانین،  فارسی  عنای مه  به  ئرانی  نگی رھه فه  كه
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 نن، یه بگه  وی به ر ره زه  وێ نایانھه  زمانانه و ئه خۆ بگا،  پی با گا، ده  پ  ری ره زه  باشه.  وت بفه  قی حه و  بكرێ ون و  گیرێ نه رچاو به  له  دیكه  ی نگه رھه فه و ئه  جارێ  به  ی وه ئه  جای چ  بكرێ ئمین ته  دیكه

  زمـانی  بـه  دیكـه  تانی میللـه و  ربایجـانی ئازه كوردو  ب ده  وێ كه پش ر ھه  فارسی  زمانی  ی وه ئه  خاتری ر به  له  كه  نیه س ده موقه جۆر ھیچ  به  وه ئه  واب كه. بن ھه خۆیان بۆ و بخونن خۆیان بۆ  وێ ھهیان ده
 ! نابن  ئینگلیزی  فری س كه زۆر  چونكه  بخوندرێ  دیكه  كانی زمانه  به  ناب دنیادا،  له تدار سه ده  زمانكی ئستا  ئینگلیزی بن  یه وه ئه كوو وه. خونن نه خۆیان

 ر سه  له و ك یه وه ته نه ر سه  له ھا روه ھه و تاك ر سه  له  یه ھه  یئسیرك ته چ  ی مافه و له  شی ببه ، ھاتوه دنیادا  قانوونی زۆر  له و پدانراوه  دانی  كه وا ره  مافكی كوو وه  زگماكی  زمانی  به خوندن! مامۆستا ـ
 ؟ كه زمانه  به  ن یه گه ده قازانجك چ  ی مافه و له بوون رخوردار به و،  ی كه زمانه

  لـه  یه ھه زۆر كجار یه  رقكی فه دا، مندای  نی مه ته  له مندان، بۆ فربوون  قی حه كوو وه  شتكی موو هھ پش". وان ره م كه ده  زووی ب خۆم  زمانی  به ر گه ئه خوندن"   ده  كه  یه ھه  شتكی ھمن یا ژار ھه ـ
  كتبی ن ته عاده دا، كان رسییه ده  كتبه  له یا سیا  خته ته ر سه  له  كه زانین ده  خون ده  خۆی  ی كه زمانه  به  كه  چونكه.  بگانه  زمانكی  به یا ، بخون  خۆی  ی كه زمانه  به  ی سه دره مه  چته ده  كه منداك  ینی به
 ، ئاشـنایه  وی بـۆ  كـه نگه ده  یبخون  خۆی  زمانی  به ر گه ئه دا، كان مانگه و فته حه و كان رۆژه ڵ وه ئه  له  ی سه دره مه بۆ  چ ده  كه منداڵ وابوو كه.  ه گه له  شی كه كسه عه  كرێ ده شتك ر ھه  باسی  ئیبتدایی  ی وه ئه
  ھـی مـادام  چونكـه ، بگانـه  زمـانی ین نـه بـا ــ  تی خۆیه  یری غه  زمانكی  كه زمانه ر گه ئه م به.  یه ناوه و ئه  نووسینی  نیه ئاشنا  بۆی  كه  شتكی نیا ته ، ئاشنایه بۆ  ی كه ونه ، ئاشنایه بۆ  ی كه شته  عنای مه

 ، فربـ  كـه نگه ده  بـ ده.  ب نـه  كـه ونه ئیال نائاشنان موویان ھه م به ـ ئرانیین و داین وت ك یه  له موومان ھه ن ده  ئمه مادام. رین ناوبه  ی بگانه  به  ب نه دروست  وه سیاسییه  باری  له  هنگ ره  وتكه
  زۆری  تی كـاوه زه ر بـه  لـه ر گه ئه تا حه.  وێ كه ده دوا وه  ی كه وتنه پشكه روشدو  علوومه مه دا حاه و له  تره ت حمه زه  به زۆر كجار یه  ی كه كاره و  فرب نكا شته موو ھه و ، فرب  كه نووسینه ، فرب  كه فوزه له ته
 من  ڕی باوه  به  بۆیه.  چ گه ده   ده كورد كوو وه و  درێ ده  تی زییه ئه واقعدا  له  شلكی  به زۆر  كه  ناسكه  فكی خه ووك وه  یانی. بكا مول حه ته  ب ده زیاتر زۆر  كی قورساییه  كه  یه وه ئه  می النیكه  وێ كه نه دواش وه
 .بخونن خۆیان  زمانی  به  كه  یه ھه كان ته میللییه موو ھه بۆ  مه لله موسه  قكی حه كوو وه  قه حه و ئه  كه  گوتراوه نه  خۆڕایی به

 ؟ خوندرێ نه  پی و  نووسرێ نه  پی ر گه ئه ، یه ھه  ئسیركی ته چ  كه ته میلله  خودی ر سه  له و كه زمانه  خودی ر سه  له  دی ئه! امۆستام ـ

  له شك  ب  به  كه ش وه له  جگه ، یه ھه  زۆری  ئسیركی ته  خۆی بۆ  وه ئه ر ھه.  ته میلله و ئه  یت وجودییه مه  به  ئعترافه ، بكرێ ئعالم  ی وه ئه  ب  وێ مانھه نه و  وێ بمانھه  زگماكی  زمانی  به خوندن جدا  له ر ھه ـ
 ، ستن ده  ره په و وه بته ده بو كاو ده یدا په رش گوسته  ی كه تاریخه و  ی كه به ده ئه و  ی كه نگه رھه فه و  ی كه زمانه و  خونی ده  خۆی  زمانی  به  ی وه ئه ر به  له  ئاسانتره كان منداه كان، ئینسانه  خوندنی  ی وه ئه ر به

 . كا ده  كه وه ته نه  كوللی  وپشچوونی ره به  به زۆر  تكی خزمه  كه دیسانه

  وانی ئه و، نووسین و خوندن  زمانی و  سمی ره  زمانی كوو وه  بژردرێ ده ھه داو، دیكه  وانی ئه ر سه  به  ب ده زاڵ كیان یه ن ھه والتكدا  له  كه دا زمانان ند چه نو  له چۆن م به كا، ده رق فه وت  به  دیاره ـ
 كرن؟ ده رامۆش فه  دیكه

 و له كك یه  كه كا ده وا  ئابووری  رجی لومه ھه ت، سه ده  رجی لومه ھه ، ریخیتا  رجی لومه ھه ، دن  وای تاریخ  كه  یه وه ئه ویش ئه.  میانه كه یه  وتی ره زیاتر ن ته عاده  كه  یه ھه  وتی ره دوو ش وه ئه  پموایه من ـ
  له ت میلله ند چه  ختكی وه نین،  وه ھیچیانه پش  له ھیچیان خر نه ین بكه ڕز فه وا ر گه ئه  یه وه ئه  دیكه  وی ئه.  وێ كه ده پش  وه جۆران  له جۆرك  به كا ده یدا په لوت سه ته كا، ده یدا په ت وییه وله ئه  زمانانه
  بكرێ وان  ی كه زمانه  پتره مووان ھه  له  كه  ی ته میلله و ئه  ب ده دا ته حاه و له. حایبوون لك بۆ مووان ھه  كی ره موشته  زمانی  نه بكه ككیان یه  ب ده فربن، كان زمانه موو ھه موویان ھه  ناكرێ ژین ده دا  وتكی

 و ئـه  زمـانی  بـ رار قـه ر گه ئه ، دیكه  زمانكی  میلیۆنی 3 و یه دیكه  زمانكی  میلیۆنی 7 ، زمانه ك یه  میلیۆنی 10 ، یه ھه  تی معیه جه میلیۆن 20  كه وته وادانین  كه  ی وه ئه  لیلی ده  به ،]ش ھاوبه  زمانی  به[
 10 نیا تـه مووان، ھه  زمانی  ینه بكه  كه میلیۆنییه 10  ی وه ئه ر گه ئه م به.  فرب  خۆی  دایكی  زمانی  یری غه  زمانكی میلیۆن 19  ب ده  یه ھه  تی معییه جه یۆنمیل ك یه  كه مووان ھه  زمانی  به ین بكه  ی ته میلله

  به فارس ك یه ر سه  له ئراندا  له میش ھه ، ھناوه  وای تاریخ م ھه ن، ھه تدا  دووكیانی ر ھه واقعدا  له  كه زانین هد ئران  به  ربوته مه  كه  ی وه ئه.  فرب  خۆی  زگماكیی  زمانی  یری غه  زمانكی  ب ده میلیۆن
  كردوه  پ تیان خزمه زۆرتر یا بوون كتر زیره زۆر) ئستا( دا تاریخ  له  كه  پش  ھاتۆته بۆ  ی شانسه و ئه  فارسی  زمانی  كه  چ نه بیر  له شمان وه ئه.  ته میللیه ترین وره گه م به نین مووان ھه  له زیاتر نیا ته
  زمانی موویان ھه م به فارسن  یره غه موو ھه  وانه ئه كان ساسانییه كان، ندییه زه كان، وییه فه سه كان، لجوقییه سه كان، وییه زنه غه بوون، فارس  یره غه  ئرانی  پاشای  سیلسله  وره ده ند چه دا تاریخ  له ،]نازانم[

 واقعـدا  لـه دا¬مـن  منـدای  ورانـی ده  له ر ھه.  بووه  فارسی زۆر  كی یه ماوه ، بی ره عه  عراقی  له زمان.  بووه  فارسی ، عوسمانی  ئیمپراتوری  رباری ده  زمانی ت نانه ته.  بووه  فارسی سمییان ره  زمانی ، رباریان ده
 . دا قه نته مه  له ر رته به   ده  پی فارس  كه  ی وه ئه  زمانی ، وره گه  زمانی حاكم،  زمانی  ببته  كه  خساوه ره  یانی.  زانی ده فارسییان ئران  زۆری  شكی به  له ت نانه ته و عراقیش  له  ختی وه و ئه  رووناكبیرانی

   وه بوبۆته زگماکی زمانی جیھانیی رۆژی به ت تایبه ،529  ژماره کوردستان ی رۆژنامه پاشکۆی  له  ته بابه م ئه
 کوردستان و کورد
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  له ، گرێ ده  ندی پوه  خۆی  ری وروبه ده  دنیای  ڵ هگ  له  وه وه ئه  ھۆی  به تاك  كه زمان مین كه یه ك وه دایك  زمانی  گرنگیی
 فـر و خونـدن  مـافی  دابینكردنـی.  نیـه  شـاراوه مـۆدرن و وتوو پشكه  جیھانی  له و، دیموكرات و یشتوو تگه  مرۆڤی
  لـه تـاك  كانی مافـه  بـه داننان و، دا دیمۆكرات و وتوو پشكه  وتانی  ی زۆربه  له كان تاكه بۆ دایك  زمانی  به بوون
 بۆ  یه گه به دا، كان یه یی وه ته نونه  یماننامه په  له و،  وتانه و ئه  قانوونی  له  خۆی  زگماكی  زمانی  ڵ گه له  ندی پوه

 . زگماكی  زمانی  به یشتوو پگه  تیی مرۆڤایه  گرنگیدانی
 10.  برێ راده دایك  زمانی  جیھانیی  رۆژی ك وه  رۆژه م ئه  نیناودركرا ر سه به  ساڵ 10 دا  مساڵ ئه  ی فوریه  ی21  له

 دا، جیھانییه  نگییه رھه فه  ركخراوه و ئه  ی بنكه  له یۆنسكۆ  ركخراوی  ندامی ئه  وتانی دا فوریه  ی21  رۆژی  له  ساه
  دننـه كان زمانـه  لـه  پارزگـاری  خـی بایـه و زمانـه م بـه فركـردن و فربـوون  گرنگیـی و گـرن ده زگماك  زمانی  له رز
  . یانه ھه دا خۆیان  زمانی  له رگرتن كوه كه  بواری  له كان ییه وه ته نونه  یماننامه په  پی  به كان وه ته نه و كان تاكه  كه  وه نه ده ده  مافانه و له ئاوڕ و، رباس به

 ن الیه  له كراو پشنیار  ی ه گه. بكا ناودر" دایك  زمانی  جیھانیی  رۆژی"  ناوه م به  فوریه  ی21  رۆژی  كه كرد یۆنسكۆ  به  پشنیاری  سمی ره به دا1999  نوامبری  له  كه بوو وت م كه یه نگالدیش به  وتی
  له  وته م ئه  قوربانیدانی بۆ  وه ڕته گه ده روو  خرایه  وه نگالدیشه به ن الیه  له  پشنیاره م ئه  كه  وه ئه  ھۆی. راك سند په  وه ندامه ئه  وتانی ن الیه  له یۆنسكۆدا  ركخراوی  ی وه كۆبوونه مین سھه  له  وه نگالدشه به

  وی بـره دا وتـه م لـه ئینگلیـزییش  زمانی ش وه ھۆیه م به ر ھه بوو، گلستانئین  ی ره عمه موسته پشتر نگالدیش به.  نگالییه به ، میلیۆنییه 150  وته م ئه  زمانی. دا رۆژه م له یان كه زمانه  ناسرانی  سمی ره به  ری
  ئاكـامی  لـه . بناسـرێ یان كـه وته  سـمیی ره  زمـانی ك وه  نگالی بـه  زمـانی كـرد داوایـان نگالدیش به  خوندكارانی پاكستان،  له بوو شك به نگالدیش به  ی كاته و ئه دا،1952  ی فوریه  ی21  له. بوو ھه  زۆری

 ك وه نگالدیش به  وه ئه  ھۆی  بووه  رووداوه م ئه. كران ھید شه دا یان كه وه ته نه  زمانی  ناسرانی  سمی ره به  داوای  پناوی  له  نگالدیشی به  خوندكاری 5 و دا  رووی چوون تكھه یان داواكه ر سه  له وان ئه  پداگریی
 . ناسراوه" زمان  ھیدانی شه  رۆژی" كوو وه نگالدیش به  له  فوریه  ی21  رۆژی ش، وه یه بۆنه م به ر ھه  و  بناسرێ ، كردوه  باتی خه دا  ی كه انهزم  پناوی  له  كه وت م كه یه
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.  دابـ قوربانییـان و  كردبـ اتیانب خـه كوردیـدا  زمـانی  ناسـرانی  سـمی ره  به وان له ك یه و كانیان ییه وه ته نه  مافه  كردنی داوا  پناوی  له كان كورده را قه  به  یه ھه جیھان  ی وه ته نه م كه  كه  نیه تدا  گومانی

  مـافی  له ئستاش تا.  ناسراوه  سمی ره به  ی كه زمانه  نه  نراوه دا بوونی  به ددان ك یه وه ته نه ك وه  نه دا، ی كه نیشتمانه  شی چواربه  له ش به  س  له ئستاش ر ھه كوو به رابردوودا،  له ر ھه ك نه كورد  ی وه ته نه
 ، كـوردی  بـه نووسین و زمانه م ئه  فركردنی  به ت باره سه و، كوردیدا  زمانی  تی خزمه  وی ره  له  ی كوردانه  ره روه نیشتمانپه و ر تكۆشه و ئه  ی ژماره  نازان س كه.  شه ببه  زگماكی  زمانی  به خوندن  تایی ره سه

 !زاران؟ ھه یا دان سه ندن؟ چه ھاتوون ئعدام و كوشتن ت نانه ته و  نجه شكه ئه و  ری ده ربه ده  تووشی

 ر ھه دیسان دا،  ناسرانی  سمی ره  به  پناوی  له بات خه و  ی كه زمانه  له  داكۆكی  له  وه ته نه پرقوربانیترین و شلگیرترین  ریزی نو  چۆته نه  ناوی  كه  ب ھه  شی یه یی گله و ئه  قی ھه ر گه ئه كورد  ی وه ته نه م به
  . كرێ ده  لی دا  ی كه زمانه  ڵ گه له ندی پوه  له  ی یه مژینه  له  مه سته و ئه چنگ  له ھاوار بۆ تك رفه ده  به بكا  رۆژه م ئه و بكا  فوریه  ی21  له  پشوازی  تی خۆیه  جی

  زمانی  جیھانیی  رۆژی ، گیراوه لـ یان كه زمانه  تی خزمه و  وه بووژاندنه  ی رگه یا كراون، ش ببه  زگماكی  زمانی  به خوندن  له  ی وانه ته نه و ئه جیھان،  شونی زۆر ك وه ئرانیش  له رابردوودا،  سای 10  له
 م له مرۆڤ  مافی  داكۆكیكارانی و كان سته بنده  وه ته نه  كانی نگییه رھه فه و رووناكبیر  هتیی سایه كه. دا ندییه پوه م له واكانیان ره  داخوازه  گۆڕی ھنانه و خۆیان  شیی ببه  قاودانی له بۆ تك رفه ده  به  كردوه دایكیان

  لـه مان كـه وه ته نه  شـیی ببه  كـه  ئمـه  مووی ھـه بـا ، زگمـاكی  زمانی  جیھانیی  رۆژی ك وه  فوریه 21  كردنی ناودر  ی ساه 10  له. بن ده  ڵ ھه نگ ده  یی وه ته نه  ركوتی سه و   زمانی  ركوتی سه  دژی دا، یه بۆنه
  ی كۆمه و كۆڕ  ی چوارچوه  له  فوریه  ی21  له گرتن رز ین بكه داوا با ، شمانه ھاوبه  می خه مان، كه زمانه  واته ییمان وه ته نه  شوناسی گرنگترین  به وت  تی سه ده  كردنی  رزی  ب و،  خۆی  زمانی  به خوندن

 و بـن سـت ده وه دا، دایـك  زمـانی  جیھـانیی  رۆژی  لـه ئـران،  كانی پشـتگوخراوه زمـان و ست بنده  وه ته نه  كانی رۆه م رجه سه و،  ری ماوه جه و  گشتی  كی یه بۆنه  به ین بكه  یه بۆنه م ئه با. ر ده بچته  نگی رھه فه
 ین بیكه و،  میلیۆنی  داوای  به ین بكه  زمانانه م به خوندن  پویستیی و  وانه ته نه و ئه  زمانی  ناسینی  سمی ره  به  داوای با. رببن ده ئران  شۆڤنیستی   تی سه ده  زمانیی و  یی وه ته نه  تی سیاسه  له خۆیان  بزاریی

 .پیرۆز  باتكی خه  پانی گۆڕه نو بۆ ك خه میلیۆنان  به  ھنانی  ونی ھه  به
 کوردستان و کورد

 
 ؟  و بۆچی گرینگه  زمانی دایکی چییه                                                               

 

 . ش ئاره فاتح: رگ وه .تی داله عه  دکتورسدیقه: فارسیی  به ت بابه ری نووسه

 
  له بوو،  نارده منی بۆ  وه بووکه یس فه  ڕگای  له ئینترنتی واکی ھه و  نووسراوه بت زمان ری ئازه چت ده  وه له  که عدالتی  هصدیق دکتور ناوی  به  وه سکه که ن الیه  له  ته بابه م ئه:  وه رگره وه  له کی پشه
 لبوردن داوای دا رگان وه  له ساکار ئاوگۆڕی پکھاتنی  له تی داله عه نمیخا بۆ سووپاس وای کوردی بۆ  وه ریگمه وه  که زانی باش به وام و  یه زانستییانه و زۆرگرنگ  که ته بابه ڕۆکی ناوه  وه منه ی ڕوانگه

 .م که ده

 م لـه  لـره نازانـت، کـوردی) یزگمـاک( یی شـه وه د سه م به زانت ده فارسیی زمانی یان که منداه  که ن که ده  وه وه به شانازی و زانن ده وتوو پشکه  به خۆیان  که ن ھه  ماه بنه زۆر دا کوردستان التی رۆژھه  له
 رانی خونه جا. ن که ده ساز  کۆیله وان له  و یه داھه خۆیان کانی منداه/منداڵ تی سایه که بارھنانی  له تیڤیان نگه وری ده  که وتوون دواکه زۆر و که به نین وتوو پشکه ک نه  وانه ئه  که وت که رده ده بۆمان دا باسه

 . وه بخوننه رخۆ سه له  وه خواره تی بابه زیاتر زانیاری بۆ تووانن ده ش ئوه ڕز به
 نـاخیقۆ و بـت ده ئاشـنا دایکـی زمانی ڵ گه له  دایه دایکی زگی  له  که دا کاتک  له منداڵ ران توژه ی وه کۆینه ی گوره به بووین، فری  وه نزیکانه و باب دایک،  له  که  زمانکه) دایکیی(  زگماکی زمانی
 .بت ده بیس گوێ و  وه بته ده ھمن بدوت ی گه له دایکی زمانی  به ر گه ئه و کات ده پ ست ده گریان به ی دونیاوه  ھاتنه

  بـه دوان به کات ده ست ده ئاکامدا  له و دات ده کورت کورت ی سته هڕ ڕزکردنی وی ھه م که م که و ی وه کردنه دووپات  به کات ستده ده و بت فرده دایکی زمانی یی میشه ھه بیستنی و کات ربوونی تپه  به منداڵ
 .دایکی زمانی

 زمانـه م بـه ر ھه نی،رز مه داده گادا کۆمه  له ندی پوه دایکی زمانی  به و کات یان به خۆی ری وروبه ده ڵ گه له کانی پداویستییه و روونیی ده ستی ھه خۆی دایکی زمانی  به تا بت فرده دا کورت کی یه ماوه  له
 نیایی ته  له تووانت ده دایکی زمانی به کردن قسه بکات،  لوه باسی و ناست به خۆی ری وروبه ده دونیایی تووانت ده  که تی دایکییه زمانی  به نیا ته.  کات ده  ملمالنه و  کشه و گرت ده نت، که پده کات، ده  کایه

 . ژیت ده   وه ھیوایه و به و بت پداده تدا خۆبوونی به بوا و دنییایی وین، ئه و ویستی خۆشه راویی، گرده به خۆ ستی ھه بزانت، گادا کۆمه  له) ت تایبه( دیاری قمکیتا  ربه سه خۆی و ربازیکات ده

 تا ره سه دا ریی بیرگه کاتی  له) مرۆڤ(  ئمه. گرت ده  رچاوه سه)  زاکیره-ریی بیرگه(  وه روونییه ده ی وه بیرکردنه ی هشو  له کردن قسه  که بن بت ده بت، ھه مان زانستییانه کی یه وه ڕوونکردنه وت بمانھه ر گه ئه
 .   وه ینه که ده) تۆن( مان که وته سه ی شوه  بیرله نیا ته) دا کردن قسه کاتی(دا  وه کردنه م ده کاتی  له دا ڕاستیی  له دوان،  به ین که ده ست ده دوایی ین که ده باس خۆمان ڵ گه له  وه روونه ده  له نگ بده یی شوه  به

 مرۆڤ  که کاتک م،ب و بت ھه م وه ڕوونکردنه دا  ندییه پوه م له زیاتر ھندک وت مھه ده لردا دت، پک دا م ده و  زاکیره نوان  له وخۆ ڕاسته کی ندییه پوه ین که ده قسه زگماکی زمانی  به  ئمه  که کاتک
.  وه کاته ده زیندو ڕابردوومان می رده سه بیر ی وه ستکردنه پوه و زموون ئه  لدوانه م ئه یانی دت، پک) م ده(دا زارمان و  زاکیره دڵ، نوان  له پچاو نه کی ندییه پوه دا ڕاستیی  له کات ده  قسه دایکیی زمانی  به
 ی دووبـاره ی وه ژیانـه مانـدا زاکیره  لـه ک یه سـته ڕه ر ھـه پکھـاتنی  به ، وه منینه ده ڕوان چاوه یان بین ده زرۆ تامه ت، حه ناره یان بین ده خوشحال ، وه ینه که ده زیندو روونی ده یستک ھه ک یه وشه ر ھه گوتنی  به

 س میکانیزمکی ین که ده  قسه دایکیی زمانی  به  که کاتک  یه وه ڕووانگه م له ر ھه.  وه ینه که ده دووپات  دیکه کانی خه بۆ مانخۆ کانی زوه ئاره و ھست  وه زمانه و م ده ڕگای  له و  وه کاته ده پ ست ده دڵ ھزرکی
 وریکی ده دا روونیمان ده جیھانی پیشاندانی و  وه کردنه  له  که  کلیلکه یزگماک زمانی  که بن تووانین ده ، وه گرته کده یه مرۆڤ سرووشتی یاسایی ڵ گه له  که دت پک ماندا زاکیره و دڵ م، ده نوان  له نی الیه
 .  یه ھه کی ره سه

  .ین که ده  قسه دایکیمان زمانی  به  ئمه  که دات ده دیاری کاتکدا  له روونیمان ده کانی نھنیه موو ھه ر ھونه و یا حه ، ھره به یب، عه

 می رده سـه  کـه دا یی سـاه 7 تـا 6 نی مه ته  له و بت ده فریان دا یی که ماه بنه نو  له دا ماڵ  له تی پیه پویستی  دا ژیانی  له  که  زانیارییانه و ئه دی سه  له شتا ھه اد یی ساه نج په نی مه ته  له منداڵ
 :کن که به نگاندن سه وھه کردن  لوه باس بۆ  که ن ده ده ھه ر سه دا می رده به  له جیاواز ڕگای دوو  یه قووتابخانه بۆ ڕۆیشتن

 .زگماکی زمانی ی قووتانخانه بۆ ڕوات ده  که مندایک -1

 . یه ھه جیاوازی دایکیی زمانی ڵ گه له واویی ته  به  که ک یه قووتابخانه بۆ ڕوات ده  که منداک -2

 و ئـه و  یدایـه که ماه بنه شـی باوه  لـه منـداڵ کانی زانیاریـه ری واوکـه ته  قوتابخانـه یـانی گادا، کۆمه و  ماه بنه نوان  له  پردکه و یه ھه منداڵ تیی سایه که بوونی دروست ر سه  له ری کاریگه زۆر  قوتابخانه
 .گادا کۆمه  له نژیا و کار بۆ کات ده  ئاماده و  رده روه په  وه رۆحییه و نیی ده به باری  له و ئه ھا روه ھه ، وه کاته ده  زانستییانه  زانیارییانه

 و ئـه دا کـات مان ھـه  لـه بزانـت، گرـدراو  وه یـه که وه ته نه و  ماـه بنه  بـه خـۆی زیـاتر  منداه و ئه  که ھۆکارک  بته ده کات ده پدایی دا ی که ماه بنه شی باوه  له منداڵ  که) یی ناسنامه(خۆناسیی ستکی ھه
 .کات ده یدا په تدا یی گاکه کۆمه ڵ گه ده  ڕابیته  له یی لپرسراوه  به خۆ و یری روه نیشتمانپه ستی ھه  که  خۆناسیییه

  ته حاله م ئه ر سه  له مان زایی هشار  ئمه  که  وه داخه به ند رچه ھه ، وه بته ده روو و ره به ی گه  له دایکیی زمانی  ی قووتابخانه  له منداڵ  که ین که ده تک حاله ری کارتکه و ئاکام  له باس دا تا ره سه  له  لره
 دوور خۆی نزیکانی و  ماه بنه  له م که یه جاری بۆ منداڵ  که  مکه رده سه  مه رده سه م ئه ، دا  قووتابخانه  به کات رده سه منداڵ  که تا ره سه  له. بووین زرویی تامه  میشه ھه  ئمه  که  بووه شتک  وه ئه م به ، نییه

 ست ده و ژورێ  دته  که قووتابخانه مامۆستای ک یه ماوه دوایی ، وه ناسته نا ودا له سک که  که ک یه قووتابخانه ژوری  رواته ده   وه رۆحییه  زعه وه و به و بت ده   پدا ل نیایی ته ستکی ھه  شوه وه، وته که ده
 .ترست ده و له ش منداه و ئه و ترسن ده لیی ھندک مندایش و  یه ھه خۆی تیی تایبه ی جگه مامۆستا کردن،  قسه  به کات ده

 
 



      Page :  21                                                                 یه زمانی دایک مافی ئمه  خوندن به                                                               21: ی  ره الپه  

 
 و  ناسـراوانه  نـه و ئـه ڵ گـه له و ئـه نـدی پوه ھـۆی  بتـه ده  کـه  ـه گه له ری تیـده یارمه ھزکـی م بـه ورووه، ره بـه ی که ماه بنه  له دووری تی حه ناره و نیایی ته یی کشه زۆر ڵ گه له دا ته حاله و له  منداه و ئه

 زمانی  به و بین ده خۆی تی تایبه وری ده دا  مه رده سه و له دا و ئه ژیانی  له ر زۆرکاریگه ئامرازکی ک وه  که  یه که منداه دایکیی زمانی  ره ده تیی یارمه  ھزه م ئه دا، و له  تووان و زه وه کردنی دابین ھۆکارکی
 .کات ده دروست ندی پوه دا  ناسراوانه نه  که خه و ئه ڵ گه له دایکیی

  له  تاککه ش مامۆستاکه  که کات ده ست ھه  منداه و ئه  که  یه زمانه و ئه ری کارتکه ژر  له و گات تده لی باشی به زۆر و  ناسراوه  که منداه بۆ کات پده ی قسه مامۆستا  که زمانک م به ناناست  مامۆستاکه
 .تیی یکیهدا زمانی  به  چونکه گات تده باشی به ش که رسه ده  له و خۆی ی که وه ته نه تاکی

  بـوونی  ئامـاده ھۆی  بته ده و ڕکخات وجوود مه زعی وه ڵ گه له خۆی و  وه بداته مامۆستا کانی پرسیاره جوابی تووانت ده گورجی به زۆر  ناسراوه  که منداه بۆ  که  زمانکه دنت کاری به  مامۆستاکه  که زمانک
 .  دا رووی  به تکۆشان رگای ده ی وه کردنه و  که منداه رۆحی تیی یارمه بۆ ھۆکارک  بته ده دا کات مان ھه  له ، که منداه ی زاکیره

 و کات ده  شه گه رووکردنی و رژ و  وه لکۆنه ھزی منداڵ  که  دایه  بواره م له بکات، ج به پرسیاری و  وه بکۆته لیان و بت ھه شیکاریی مامۆستا کانی قسه ر سه  له  که  یه ھه یی ئیمکاناته و ئه  که منداه
 .پویست قۆناخی  گاته ده تووانایی

 .رزنت مه داده خۆی تی سایه که  ساسانه ئه و ئه ر سه  له و کات ده ر به سته ده زیاتر دا و له تیی وایه ته نه ھایی به و  ماه بنه گرتنی ند ھه  به ستی ھه ڕیی، خۆباوه به ستی ھه  زگماییه زمانی  به فرکردن  چونکه

 .دات ده ڕوو چ بت نه دایکیی زمانی  به فرکردن ر گه ئه بزانین با  ئستاکه

 بت؟ نه زگماکی زمانی  به) خوندن(فرکردن بت ده بۆچ دا تا ره سه  له

 و له ، دانراوه رکوت سه و زۆر و زوم سیاسیی، یی وه وسانه چه ر سه  له   وته و ئه ی بناغه    که  مانایه و به  وه ئه بن ده ش ببه خۆیان دایکیی  زمانی  به فرکردن و بارھنان  له کان مرۆڤه  که دا وتک ر ھه  له
 .ڕن بیارده  و  یه ھه ستییان باده دا  دیکه کانی خه و  دیکه کانی زمانه ر سه  به ک خه ک کۆمه زمانک،  دا  وته و له یه، ھه  وه وسانه چه  وته

  .کراوه  گه نین دا ت سه ده  له  که  مرۆڤانه و ئه ی وه نه تاوانده" استثماری" بیاری  مانه مژزه  له دا  وته و ئه مژوویی کانی ڕه الپه  له  که  مانایه و به  هو ئه

 :ن ھه گرینگ ڕگای س ک خه ک کۆمه بردنی نو  له و  وه نه تاوانده بۆ

 . وه ته بوونه بالو دا وت موو ھه  له) فارس  یره غه(ست ژرده کانی وه نته  چوونکه  نییه ئیمکانی دا  ئمه وتی  له  کاره و ئه  که ھراویی ژه  بۆمبکی  به  وه فیزیکییه ڕگای  له وان ئه یسل نه بردنی نو  له -1

 :خاون خونی و)  کاندایه مرۆڤه سلولی  له  که  شتکه -ژن( وش بیخه ژنی گۆڕینی) ھیپۆتزم( ری گه ئه بردنی ناو -2

 و خاون ژن مانی نه بۆ  بووه ھۆکارک  الوییه تکه م ئه و بوون دا ھاتووچۆ  له مژوو درژایی  به کان مرۆڤه  که  وه ھۆیه و به  ماوه نه سرنج ی جگه  ئستاکه م به رکرا سه  له کاری دا  ئمه وتی  له  ڕبازه و ئه
  خۆشـییه نه ر مبـه ھه  لـه و  خـواره  لـه زۆر تووانایـان و  وه بیرکردنـه ی ڕاده خـاونن ژنـی گریی ھـه وا  وانـه ئه  کـه  لماندویانه سه کان ناسه ژن و زانایان و   تیفه نگه ژنی  وه ئه مابت خاونیش ژنی ر گه ئه

 .ڕاگرن خۆ زۆر ناتووانن کاندا جۆرباجۆره

 .وه کولتوورییه و) موکی(نی ده مه کانی ژنه یڕیگا  له بردن نو  له -3

 ن؟ کامه کولتووری کانی ژنه

  کـه  یه شـته و ئـه ش همـ ئه ، وه تـه ماوه بۆیـان میـراس  بـه یی ماـه بنه یـان یی وه تـه نه ھایی بـه ک وه  وه خۆیانـه ڕابـوردووانیی  له کان مرۆڤه  که ن ده  پورانه له که و ت شارستانییه و به نی ده مه و کولتووریی ژنی 
 .یه وھه  بووه ھه بۆیی یان وه تکپچانه یی پرۆسه و داوه بۆ ناوبردنییان  له وی ھه بیارو تدار سه ده زمانی و  وه ته نه ڕامیاریکارانی

 مرۆڤی و  کۆیله یی شوه  به وان ئه و ڕت به نو  له یی ناسنامه و کولتوور مژوو،  وه وه ته نه و ئه زمانناسیی کردنی  غه ده قه ڕگای  له وت یھه ده خۆی ستیی ژرده یی وه ته نه ی وه سینه بۆ تدار سه ده یی وه ته نه
 .بکات  قسه زگماکی زمانی  به تووانت نه و بیرکات له خۆی دایکیی زمانی  که چت ده نو له ک یه  وه ته نه ، وه بسته مژوو  له تییان وایه ته نه تی ویه ھه دا کۆتایی له و ربن ده م دووھه ی پله

 فیزیکـی ی وه تاوانـده ری تـه خه بـت وام رده بـه  پرۆسـه و ئـه نـد رچه ھه و کـات ده پـ سـت ده سـت ژرده زمـانی و  وه ته نه یی وه نه تاوانده یی پرۆسه  وه زمانییه  تاکه ی قووتابخانه می که یه رۆژی  له دا ڕاستیی  له 
 .بت ده زیاتر و زیاتر ست دهژر یی وه ته نه

 زۆر تکی حاله تناگات، ل ھیچی  نییه دایکیی زمانی  مامۆستاکه زمانی  که  وه وه ئه ھۆی  به  که منداه م به کردن،  قسه  به کات ده ست ده و  وه ژوره  دته مامۆستا  قووتابخانه بۆ ڕوات ده  که م که یه رۆژی منداڵ
 مرۆڤکـی  بـه ببیـت تـا  قووتابخانـه بـۆ بـۆ بـوو  گوته پیان ، نییه بایی و ت کارنایه به دا لره  تی شانازیه جگایی و  بووه فر  وه بابییه و دایک  له  که زمانک بت، ده  گیرۆده  و تکا تده ڕوویی بار ناله

 یـانی  مـه ئه بکـات،  قسه تدار سه ده زمانی  به بت ده ڕزدار مرۆڤکی  به بوون بۆ بخون، رس ده  بگانه زمانکی  به بت ده و  نییه بایی و ئه زمانی حیسابی مرۆڤکی  به بوون بۆ م به ڕزدار، و حیسابی
  !نین مرۆڤ یان ناکت بۆ حیسابیان مرۆڤ ک وه  نییه تداریان سه ده زمانی بوونی فر توانی  که  وانه ئه یانی چی؟

 ئازار  که منداه کات و رسات ھه  تاه  وه بیرکردنه  شوه م ئه منت، نه ڕزیان و ھا به دا روونی ده  له ن که ده  قسه و ئه دایکیی زمانی  به وا  که  سانه که و ئه موو ھه  که  وه به تب ده منداڵ بۆ  کاره م ئه ئاکامی
  ورده  ورده و کت پـده تیی سـووکایه زیـاتر و زیاتر  رۆژه ر ھه ، بمرت دا روونی ده  له  بووه یی ھه کولتووریی و  ماه بنه زمان،  به  که ستک ھه برواو مان زه و سات ر ھه  که  وه به بت ده ی که ئاکامه و دات ده

 .نامنت ی که وه ته نه و  هما بنه  به بروایی و ندیی پوه ئاکامدا  له چت، ده نو له رگرتبوو وه  وه یه که ماه بنه  له  که ک یه ناسنامه کورت کی یه ماوه دوایی

 تووانـت نا رووکـات، ژـرو و ئـه کانی قسـه ناتووانـت و تناگـات بـاش مامۆستا  له  رگرت، وه باشی  به دات ده رسییان ده و ئه  که  تانه بابه و ئه ناتووانت نازانت ی مامۆستاکه زمانی منداڵ  که  وه ڕووه و له
 دروست تدا کی الوییه تکه  شوه و  وه ته کراونه جودا لک یانی به زمانی و  زاکیره  چونکه  وه کاته شییان  دیکه سانی که بۆ و کات یانی به زمان  به ناتووانت بت حای شتک ر گه ئه بکات، ک که به پرسیاریی

  یشتنی پگه  بۆ  یه کراوه نه ربوو قه زیانکی  مه ئه و پچت ده) م ده( زمان و) ناو ھه( دڵ ، زاکیره نوان ندیی پوه یکورت به  ماوه نه یی که یشتنه تگه یانی به تووانی م به گات تده دایکیی زمانی  به ، بووه
 .بت ده و ئه تی سایه که و ست ھه ناو، ھه ر سه  له خراپی زۆر واری ئاسه و  مرۆڤه

 : که  وه به بت ده ی که ئاکامه زگماکی زمانی  به خوندن  له منداڵ کردنی ش ببه  که دات پیشانده مان وه ئه  ڕاستییانه م ئه موو ھه

 کـردن رپچـی سـه یـی ڕاده و  مه که زۆر  قووتابخانه بۆ رۆیشتنیان یلی مه  تاوه ره سه  له ر ھه و ن ده ده ست ده  له بوون خۆ بروابه ھزی ناخونن رس ده دایکیی زمانی  به  قووتابخانه  له  که  مندانه و ئه ی زۆربه
 . زگماکییه زمانی  به خوندن  که یی وتانه و ئه تا رتربت سه  له زۆر  نییه ئیمکانی زگماکی زمانی  به خوندن  که دا وتانه و له وار خونده نه ی ژماره  که ی وه ئه بۆ ک ھۆکاڕھایه  بنه ده  تانه حاه  مه ئه ، زۆره

 .ن بده ست ده  له خۆبوون به بوا ھزی ھواش ھواش  مندانه  جۆره م ئه  که ی وه ئه بۆ ھۆکارک  بته ده  مه ئه و گات تده  که رسه ده می زۆرکه شکی به نازانت یی ۆستاکهمام زمانی منداڵ  که  وه وه ھۆیه و به

 .  وه دیکه وتکی ھه پداکردنی دوایی  ونه که ده ناچاری  به بت ده الواز یان که وه ته هن  به تییان یه کۆمه گردراویی و  ماه بنه خۆ،  به بوا ھزی  مندانه  تاقمه م ئه  چونکه

 ئاسایی یی شوه  به ن گه تده لی وا هک یی تانه بابه و گوتار و ئه ناتووانن  یه بگانه) یان به زمانی(ن که پده یی قسه دا  قووتابخانه  له  که زمانک ڵ گه له  مندانه م ئه یشتنی تگه زمانی  که  وه وه ئه ھۆی به
 . لدت تووتییان ک وه کورتی  به ، وه ره که دووپات  قسه  مرۆڤکی و ر شمه قه  بنه ده  مندانه م ئه دا ئاکام  له بن بت ده ن، که دروست ل پرسیاری یان بت ھه ری سه  له یان وه توژنه و شیکاریی

  به  و  وه بنه ده  بیگانه خۆیان ڕابوردوانی تی ھویه و زمان کردار، و بیرو کولتوریی، میراتی و پوور له که ڵ گه له دا ئاکام  له  وانه ته نه  شنه چه م ئه مندای بم بت ده ین باسکه  اوهکر و کورت وت ربمانھه گه ئه
 جودا خۆیی مژوویی و کولتوور دایکیی، زمانی  له  که  کۆیله  به گوردڕت ده کاتک نھا ته سلک نه تی، یه کۆیله قبووی بۆ  ئاماده) ک هی ره به(سلکی نه  به ن یانکه ده    کراوه  گه بۆیان  که ک یه پرۆسه  گوره
 .وتووبن رکه رسه ھه.  وه کته
  2012. 2. 02, شمم پنج
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 مرۆڤ  سروشتی  بنرەتیترین مافی  زگماکی  زمانی                                                      
 

 ئمینى رەزا
 

 ک سروشـتی،  مـافی بنمایترین  زگماکی  زمانی. تگیاندنیش و ھزر و  ھست  دەربرینی  ئامرازی بلکوو نیی، مرۆڤ بۆ  پیوەندی  کرەسی تنیا ب  گماکیز  زمانی
 .. کسایتی و  شوناس  تایبتمندی خاوەن دەکات مرۆڤ

 ئو سر ل پزشکیکان، و  ئزموونی زانست  زانایانی. تدەگا  دایکی  دەربرینکانی ل و زمان  خاوەنی دا دایکی  جستی ناو ل و   ژیانی  یکمی  ساتکانی ل مرۆڤ
 یئاماژە ئمش و دەکرتوە روودا ب زمانى دەرگاى و  دەبێ دەریان  دایکی ک وشانوەی، ئو  رگی ل  تگیشتنی  دەرگای یکم دایکیدا  زگی ل منداڵ: بۆچوونن

یوەندی بمرۆڤ  سروشتی و  ئورگانیک  پ وە  زمانی بدایک .م  زەوتکردنی بۆیئ دانی و  ژیان  سروشتی  کردنی خاپوور  واتای مافھ  مرۆڤ. 

 چوون  قۆناغی دەگات تا. دەب بھرەمند بربوتر  تگیشتنی  بنچینی سر ل زیاتر  مافی ل زمانوە  رگی ل بوو، کۆمگا و بنما ب تکڵ و  ژیانی  دووھمی  جیھانی نای پی مندال ک دواتر
،قوتابخان روەردە  زگماکی  زمانی  ھۆی بست.  دێ بار و پکانی و دەکا دەرک  سۆزەکانی و  ھندیشی و  دەردەبرێ  ئتی  ژیانی  بناغیکۆم  نزردادەم ، بۆ چوو ک و  گوێ قوتابخانرەس لو ت وشان 
 تـدا کۆمگا ب ، پیداکردنی متمان و  ئارامی ب ھست چشنک و دەکاتوە پاتیان چند و دووپات پروەردەیی،  سیستماتیکی  دۆخکی ل قوتابخان ل. پیگیشتووە دایکوە  زمانی ل ک ھدەخا،

  خۆشی ب ھست تیدا  ژیانی ئو  تایبتمندی. دەروا پش برە  تگیشتنی و ھزر و   دەستن گش  کسیاتی و  شوناس  گرتنی قوارە  تیرەو و   ژیانی  گرینگی  پالپشتی. دەبت  بۆی قوتابخان.  پکدێ
 .ھاتوون بار و  پروەردە دا  کلتووری  سالمی  وھوای  کش ل و دوەکر  گشی  سروشتی  شوازی ب کسایتیان ک ، پکدێ تاکان لو کۆمگا بنمایش ئو سر ل.  دەب ھزتر ب دا  دەروونی ل بکا

.  دەب پخوست کسایتیان. دەبن  سرلشواوی  دووچاری دەکرن، ببش  زگماکی  زمانی ب نووسین و  خوندن  مافی ل  مندانی ئو چوونک. براوەژووی تواو پچواندا  حالتی ل دۆخک بم
.  الڵ ھم کڕن ھم واتایک ب. بدرکنن تگیشتنیشیان کمترین ناتوانن. تناگن  لی دەسپ، دا سریان ب قوتابخان ل  نامۆیی زمان ئو.  دەدرێ گا سریان ل زانست و  تگیشتن  گایدەر

وەیئ تییان کسایوە کتندردەستستیان و سۆز و  لویست. دەکرێ خامۆش ھییانپ تا زیاترە،  زانیاری ب ن خۆیان  موحیتی لبگم. تب ی لرەسویست  کپ ک زمان شن بب .بۆی ھیوایی ب   
 سـر ل بنمـالوە ل  متمـانی ئو. دەروخنتکـ دەرونـوە  لبـواری. خۆیانـدان  وونبـووی  کسـایتی و  شـوناس  دووی ب دەوام بر و دەکـا چکرە ناخیانـدا ل بـوون،  یـاغی  ھستی و  ژیان ل  جارزی و

یاندەدرێ قوتابخانن  بروای  پناکپ . 

  هل جیاوازییش ئم و  جیاوازن بارکوە ھر ل بھرەمندن، ماف لو  مندانی ئو گڵ ل براوەرد ل. ببشن  زگماکی  زمانی  مافی ل  مندانی ئم. دەریانخستووە زانستیکان ئزموون و  لکۆلینوە
 ل. ئتنیکیکـان و  نتوەیـی تکھچـوون و   نائارامی  ھۆی دەبت، ئمش. نین یکسان  مافی خاوەن تاککان ک. ناعادن  کۆمگایکی دەبت  ئنجامکی و دەردەخا  خۆی پتر دا دواتر  بگکانی
 . دەگیندرێ مرۆڤ  پشکوتنی و شارستانیت ب نکراو قرەبوو  زیانی و  دەکوژرێ  مرۆڤایتی  کلتوورەکانی ئندیشو ل بشک تریشوە،  روویکی

 و   ئاشـتی و دەبـا یـاترز  گشسـتاندنی برەو  مرۆڤـایتی  کۆمگـای نووسـیندا و  خونـدن ل مـاف لو ککـوەرگرتن. گالن ھمـوو ب  زگمـاکی  زمانی  مافی  پدانوەی ئاریشی، ئم  چارەی رگ تنیا
 . پکدن جیاوازەکاندا کلتوورە نوان ل  یکسانی

 .بکن زەوت ل  کسایتی و  شوناس  سیاسی  مبستی ب الرکان دەست ، ندا ئیزن و   تبکۆش  زگماکی  زمانی  سروشتی  مافی  خستنوەی وەدەست بۆ کۆمگای ناو  تاککی ھر  ئرکی

 .  دەب فر قوتابخانوە لو  سربرزی ب  ژیانی  بیکانی و  ئلف یکم مرۆڤ و  ژیان و وان ، پیژەی یکم دایک چوونک. بکن پروەردە  کوردی  پاراوی  زمانی ب مندالکانیان پویست کورد  دایکانی

 ت تایمز رۆژھه
 

 پدانی زمانی کوردی   شه پاراستن و گه                                                            

  

 محمودی مصلح:  گردآورنده

  

 -کـان زاراوه  له بیجگه-زمان زار ھه س ئستاش ر ھه و ب ده ڕ تپه ھک و ت خه موو ھه نی مه ته  له سایش زار ھه ده وه  ھاتووه، زمان وه مرۆڤ  که  ساه زار ھه د سه پنج
  له  زمانه و له کک یه کیشان ھه خۆ و وگیڤ ڵ ھه ب کان، وانه زمانه بوای  به. کا ده حای کیان یه دی نو سوڕی  له و دا ده ک ته شه  وه کتره یه  به نسانئی میلیارد وت حه  

:  ده''مینۆرسکی'' ڕووسی ی وره گه ناسی ت ڕۆژھه و ناس زمان.  کوردییه زمانی دون ده پی ئینسان میلیۆن چل  له زیاتر ش وڕۆکه ئه و  یه ھه  ساه زاران ھه  که ی میژینانه
 دونیا رچووی رده سه و  وره گه ناسانی زمان  له زۆرک  دیاره."  یه ھه خۆی  به ت تایبه کسی  سینته و فۆنتیک یاسای  چونکه ، خۆیه ربه سه و  تیه تایبه زمانکی کوردی زمانی"

 ناسی زمان" م دده بیرموقه ده د ممه محه"پۆفسۆر ڕووسی، ناسی زمان''ئۆرانسکی''  بۆنموونه  ربیوه ده تیان تایبه ڕای دا بواره و له و  ژماردووه ئه خۆ ربه سه زمانکی  به یان کوردی
 .ئرانی ناوبانگی به

 ردا سه  به گۆڕانکاری مژوو دریژایی  به ، وه خۆیه کانی ندیه تمه تایبه واوی ته  به خۆ ربه سه زمانکی کوو وه ش''دیکور''. چ ده ناو  له ب نه وا ر گه ئه  که وێ، که ئه پش و دا ده ھه  تر مووشتکی ھه کوو وه زمان
 و عیلمـی  نـه الیه م بـه  ندووه، سـه ی ره پـه و  وتووه کـه پـش زۆر بی ده ئـه نی الیـه  لـه  نموونـه بـۆ.  داوه نـه ی ھه میزان ک یه به کوردی زمانی کانی نه الیه موو ھه م به. پش  ھاتۆته مان زه ڵ گه له و  ھاتووه
 .  نین  جۆره و به... و پزیشکی،ئابووری کوو وه  کانی زانستیه

  وه مژه  له ر ھه کوردزمانا کی خه ناو  له کوردی بیاتی ده ئه: ین که هد پ یان ئاماژه دا لره  که ھۆکار ند چه بۆ  وه ڕته گه ده  کان، بواره دیتر به ت نسبه کوردی بیاتی ده ئه و زمان بی ده ئه نی الیه وتنی که پش
.  نده مه وه ده زۆر دا ست به ھه و شعر بواری  له ت تایبه  به کوردی بی ده ئه م به.  وه نوسرنه ده کان واره ئاسه  نیه زۆر کی یه ماوه  که، کانی زمانه له ندک ھه چاو  له رچی گه ، بووه گرنگی و ت تایبه کی جگایه

 . وه ته ماونه کوردی بیاتی ده ئه  له  شانه به م ئه زۆر کی یه ڕاده تا  یه شوه م به و داھاتوان س ده  یشتۆته گه  وه نه  به  وه نه و سینگ  به سینگ فۆلکلۆر ی شوه  به وچیرۆک ست به ھه و شعر

 . گیراوه نه ری به و  بووه کا خه نو  له  که ب وه ئه بیات ده ئه پدانی  شه گه و نووسین زیاتر کانی ھۆکاره  له ک یه د شایه. بوون بی ده ئه کان نووسراوه ی ۆربهز کوردی زمانی ڕنووسی و ت خه زرانی دامه دوای له

 زمان چاالکانی ی زۆربه رنجی سه بی ده ئه بوواری دیسان ھات دی وه...  و ک خه ئاگاداری و سیاسی تی سه ده ھۆی  به کوردی زمانی کانی ته بابه موو ھه وتنی که پش بۆ گونجاو بارودۆخی  که ش وه ئه دوای  له
  ڕوه بـه کـوردی بی ده ئـه و زمـان  بـه ت باره هس  که  وه تره کانی وته و کوردستان  له ی وانه کۆبوونه و ئه ر سه  ینه بکه  ئاماژه توانین ده ش یه قسه م ئه ڕاستی رخستنی ده بۆ.  ڕاکشاوه خۆی  به رانی نووسه و ناس

 .ین بکه موویان ھه باسی ناتوانین دا لره  که.  وه بیه ده ئه بوواری  له ناس زمان مامۆستایانی ی زۆربه کردنی ئیش یا  وه دراون چاپ  له  که ی بیانه ده ئه  واره ئاسه و ئه ی ژماره بوونی زۆر یا چوون،

 ؟ دراوه پ خی بایه زۆرتر کوردی مانیز بی ده ئه بواری بۆچی

 بیاتی ده ئه. بکا ح تره مه جیھانا  له خۆی دا م که کی یه ماوه  له تی توانیویه کوردی ی نووسراوه بیاتی ده ئه.  قویوه ھه خۆی ناخی  له  واته تی خۆیه ھی کورد بیاتی ده ئه  که ب  وه ئه کان ھۆکاره  له ک یه د شایه
 . وه جیھانیه ئاستی  بچنه  توانیویانه و رگاون وه  دیکه زمانی ند چه  به کانیان واره ئاسه  که  وتووه که ھه تیا رانکی نووسه و شاعیران کوردی

 ...و ن سه حه شرزاد شو، په بدو عه س، بکه شرکۆ  ونه بۆ
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 . شکن ڕچه  بته ده بکات ئیش دا بوواره و له وێ بیھه س که ر گه ئه  که جورک  به  کراوه نه کار بی ده ئه نی الیه د قه  به کوردی، زمانی زانستی بواری  له م به

  واته  کاره م به دان پ  درژه و کردن پ س ده پرسی ر به  وایه  که.  وه بدۆزینه کوردی زمانی  به پزیشکی کتبکی ئاسانی  به توانین نه ن له سه مه ؟ یه ته حاه م ئه رپرسی به ک:   ئاراوه  دته پرسیارک دا لره
 ؟ کیه کوردی کانی زانستیه  نه الیه وتنی پشکه

 فیزیکـی  کـه سـ که بـین ڕووان چـاوه نـاب س بـه. بزان واوی ته  به ی که نووسینه زمانی ب ده م دووھه ب پسپۆڕ دا بوواره و له ب ده م که یه بنووس بوارکدا ر ھه  له پسپۆڕی قکی ده وێ بیھه  که س که  دیاره
 النی یا سنن ده  ره په  وه پکه ی که زمانه م ھه و  یه ڕشته و ئه م ھه بدا وڵ ھه خۆی ی که زمانه بۆ کاتدا مان ھه  له خۆیدا ی ڕشته  له س که ر ھه ر گه ئه م به. ربگێ وه یا ووسبن ناسی کۆمه کتبیکی  خوندووه

 .وێ که ده پش خۆی زگماکی زمانی م که

 ر ھه  وایه باش  عه، موتاله و فربوون بۆ  گونجاوه لکی ھه خوندکاریمان ورانی ده  که خوندکاریش ی ئمه جا. رپرسن به  وه یه باره م له زیاتر زۆر گا کۆمه ستیزان ندامانی ئه کوو وه مامۆستایان و خوندکاران
 .کوردی زمانی ندنی سه ره په و ڕاگرتن بۆ ین ده وڵ ھه  هی ھه دا توانامان  له  جیه و ئه تا و ین بکه خۆمان زگماکی زمانی تماشای  دسۆزانه چاوکی به  ئستاوه  له

 ھنانی م رھه به و رگان وه بۆ.  یه ھه با زانستی ئاستی  به پویستی کام ر ھه عیلمی، قی ده نووسینی یا رگان وه. رگرێ وه خۆی زمانی  به عیلمی قی ده  که ناکرێ خوندکار  له  وه ئه ڕوانی چاوه ت به ھه
 دا رگان وه و ران نووسه ستی ده ر به  له و دانی کان بگانه  وشه جی  به گونجاو ی سته ڕ و  وشه کوردی زمانی نگستانی رھه فه  له ب ده کو به بئاۆزنی، زمان و ی بکه خۆوژی ناب کوردی زمانی  به تزانس

 ی که زمانه و ل گه بۆ یان وره گه ئیشکی  وه بنه خۆیان زمانی  به یان که عیلمه ن بده وڵ ھه دا ش وه ئه پاڵ  له ر گه ئه ن بده خوندن  به  درژه وێ ھه یان ده  که ن ھه سان که خوندکاراندا ینی به  له  دیاره. دایبنی
 پـش بـۆ  یـه وره گه نگاوکی ھـه ھا روه ھـه  وه  .وه بخوننه و بنووسن و ن بکه وژ و وت خۆیان ی که زمانه  به توانن ده نیا ته  که ی ھاوزمانانه و به م ھه  زگماکه زمانی  به ت خزمه م ھه  کاره م ئه.  کردووه خۆیان

 .کوردی زمانی زیاتری ربوی به و وتن که

 سنه ، کوردستان زانستگای خویندکاری.  ولوود مه تازه ر فسه ئه

  پنوس

  

 !   ره سه  ی زمانی زگماکییان له وه بیر چونه  ی له شه ڕه ی والت ھه وه ره ده  الوان و مندانی کورد له                           
 

 حمانی ڕه یوب ئه: نووسینی
 

  ته حکومه تی سه ده ژر ی دیکه کوردستانیانی  له ھیچکام بخونن، خۆیان زگماکی زمانی  به خوندنگاکان  له ڕابردودا  له  توانیویانه  که باشور رمی ھه کوردستانیانی  له  بجگه
  بوه نه بۆیان خۆ یا  یانتوانیوه نه کوردستان کانی ره داگیرکه

  شـه گه و  وه کانیـه دیالکته مو ھـه  بـه کـوردی زمـانی ندنی سـه نه  شـه گه و چـون نـاو  لـه بـۆ ڕابـوردودا  له  بوه ر کاریگه کی ربه زه ش مه ئه و بخونن خۆیان زگماکی زمانی  به  که
 کاتی  له ک ماوه بۆ چی ر گه ئه کوردستان تی ڕۆژھه رمی ھه  له. بت ندن سه  شه گه و وتن پشکه شیاوی  که ی شوه و به کوردی بییاتیی ده ئه و کولتور و نگ رھه فه ندنی سه نه
  بوه یب عه پیان کان کورده  که  وه گنه ده و  کراوه منوع مه کوردیش رگی به و جل کردنی ر به  له کو به کرابو منوع مه کوردی  به خویندن و نوسین و کردن  قسه نیا ته  نه وی ھله په خانی زا ره التداریتیی سه ده
 و کشـا ده ل ھـه یان کـه زیبه دارمری،ژانـ خـۆ یـا بانی شـاره ئـاژدانکی دیتنـی کـاتی  لـه و دوریی ـده ھه یان کـه کوردیه  پانتۆلـه قـاچی  والی لـه و الو م لـه درژیـان زیبی 2 چون ده  بۆیه ن، که پ  له ڕواڵ شه

 ئاسانکاری ھندک گۆیا کوڕیی شای د مه حه مه کاتی و خان زا ڕه مانی نه دوای الم به! کوردی پانتۆی  به  وه یانکرده ده و  وه کرده ده یان که زیبه کان ئاژدانه بونی ون پاش و کرد ده ل ڕواڵ شه ک وه یان که پانتۆه
 رۆک سه و ئیسالمی کۆماری تدارتیی سه ده کاتی  له ت به ئه.  وامه رده به ر ھه ئستاش تا  که و  بوه منوع مه ر ھه نوسین و خوندن م به  کراوه ئازاد کردنیش  قسه و کوردی رگی به و جل و  هکراو کان کورده بۆ

 بـۆ بـو  کابرایـه و ئـه کانی پوچـه و پـ  عـده وه  لـه ر ھـه ویش ئـه خـۆ یا کرا ج  به ج  بیاره م ئه ئایا نازانم م به بخونن، ردیکو زانستگاکان  له توانن ده کان کورده  که درا بیارک  میدا خاته کۆمارییی
 یان ده دا کورته  ماوه م له و کرا ده کوردی زمانی  به  رمه ھه و له شتک مو ھه د مه محه قازی وا پشه تی رۆکایه سه  به کوردستاندا کۆماری کاتیی  له  که ین که نه یاد  له ش مه ئه  دیاره. کان کورده تاندنی ه خه ھه

  لـه کان کوردیـه  شـاره  که کاتک شا د مه محه ڕوخانی و زایینیدا ی79 سایی  له ئیران ناو کانی وه ته نه تیی یه کۆمه شۆڕشی دوای ھا روه ھه. دا ھه ریان سه کوردی رگرانی وه و رتوک په و گۆڤار و  ڕۆژنامه
  شـاره  لـه  رگه پشـمه ی کشـه پاشه دوای  بـه دواتـر  کـه ببینـت  وه خۆیـه  بـه گـۆرانی و سـرود و گۆڤار و  ڕۆژنامه باری  له وتن پشکه ھندک توانی کوردی زمانی شدا کورته  ماوه م له بون، دا رگه پشمه ست ده

  ! وه لھاته وی ھله په شای د مه محه کاتی ک وه و جارن جاری ر سه  هو رایه گه شتک مو ھه و ما نه ش مه ئه کان، کوردیه

 کورد مرۆڤی  که مافک مو ھه ر ھه ن قریبه ته بم تونم ده و رگ به و جل و کان کورده زگماکی زمانی ، سوریه و  تورکیه فاشیستی تی حکومه دوو تدارتی سه ده ژر  له کوردستان ڕۆژئاوای و باکور رمی ھه  له
 ر ھه کوردیان الوانیان و مندانیان ت تایبه  به  ریمه ھه دوو و ئه کانی کورده زرنت، دابمه تلویزیۆنک توانیی کوردستان کرکارانی پاڕتی  که ئاخر ی یه ده م ئه تا و کرابون وت زه لییان واوی ته  به بیبت بو ده
  وه ماـه  له دا ده وییان ھه کانیش ماه بنه  بۆیه کردن، ده یان گرتوخانه راپچی و گرت ده یان که ماه بنه ی خه یه ر کسه یه ، بھنایه کار به کوردی ی وشه ندنگاخوی یا  قوتابخانه  له منداک ر ھه و زانی ده  نه

 ! وه بنه نه  کوردستان رانیی گیرکهدا ی فاشیستیه  ه گچه م ئه توشی  وه کانیانه منداه ڕگای  له  که ی وه ئه بۆ بدون بی ڕه عه یا تورکی

  له من و بوین ھتد و کولتوری زمانی، یی، وه ته نه جینۆسایدی ش وانه  له و جنۆسایدک  جۆره مو ھه توشی وه رانه داگیرکه ن الیه  له  نده چه کورد ی ئمه  که بزانین ی وه ئه بۆ  که پشینه کورتی  به زۆر  مه ئه
 و فاشیسـتی ڕژیمـی مویانی ھـه ر ھـه جیـاوازی بـی  بـه  وانـه ئه ، کوردسـتانه رانی کـه داگیـر مو ھـه پسـتی  بـه پـ  نـاوه و ئـه  کـه وابت پشم و ئاپارتاید نابو لی ناو م مه ئه کدا نوسراوه  زنجیره  له ڕابردودا

            !بگات  خۆییه ربه سه  که خۆی الی و ئه الو م ئه ب و ئینسانی مافی  به و بت ڕزگاری  میشه ھه ۆب  ستانه ره په کۆنه  ڕژیمه م ئه ست ده  له  که  پویسته کوردستانیش لی گه و ئاپارتایدین

 ناو  له کان، قوتابخانه و  به کته مه  له دنگاکان،خوین  له گادا، کۆمه ناو  له الم به ، نیه زگماکی زمانی  به نوسینیان و خوندن مافی کوردستان ڕۆژئاوای و باکور و ت ڕۆژھه  له کورد مندانی و الوان ر گه ئه
 باشـی  بـه کوردسـتان تدارانی سـه ده بـونی ئاپارتایـد کرد باسم  وه ره سه  له ک وه ش مه ئه چی ر گه ئه ببن، فر جوانی  به کوردی  به کردن  قسه توانن ده و دون ده  وه پیکه کوردی  به زۆر تا م که ھتد و بازار

  منداالنـه و الو م ئـه. ژیـن ده والت ی وه ره ده  له  که کوردستانن الوانی و مندان  رانیه نیگه جگای زۆر  که ی وه ئه.  باشتره ھیچ  له م به ، نیه فاف که و واو ته کلۆجک ھیچ  به و  کوژییه ز گه ڕه و تلمن سه ده
  له ھندک  له الم به ن، بکه کوردی فری کانیان منداه ن ده ده ول ھه  وه ته سئولیه مه  به ست ھه  به کانیان باوکه و دایک و کرت ده ل گه له یان قسه دیکور  به  وه ماله  له یان زۆربه ک نه و ھندکیان چی ر گه ئه
  وه خۆیانـه زگمـاکی زمـانیی بـاری  لـه ھنـدک  کوردانـه  منداـه و ئـه و دون ئـه کانیان منداـه ڵ گـه  له ژین ده تییدا  که ی وته و ئه زمانی  به ر ھه باوکان و دایک ، نیه یا  متره که  سته ھه م ئه کاندا ماه بنه

  کـه منداه فیری  که زمانه دوک ر ھه توانن ده ن، بکه ت سئولیه مه  به ست ھه دووکیان ر ھه مانیش ئه ر گه ئه الم به جیاوازن، ی وه ته نه دوو  له باوک و دایک کانیش ماه بنه  له ھندک ناو  له  دیاره. ون که دواده
 خۆیان  که  پیویسته کان باوکه و دایک و  نیه  مه ئه جیھان ی دیکه وتانی ی زۆربه  له م به دریت، ده پ تی ھمیه ئه کان بگانه بۆ زگماکی زمانی خوندنی سۆئد والتی  وانه له و والتان  له ھیندک  له. ن بکه
 زمانی مامۆستاکی ن بده ول ھه خۆ یا ن بده کانیان منداه تیی یارمه دا بواره م له و ن بکه رخان ته بۆ کاتی توانا پیی  به  ڕۆژانه  یه ھه توانایان ر گه ئه و ن بکه زگماکی زمانی فری کانیان اهمند ن بده وڵ ھه

 بت ده ی کشه ش دیکه کانی زمانه بونیی فر بۆ بت، نه خۆی زگماکیی زمانی فری  که منداک ر ھه  که ن ده پ مان وه ئه کان زانستیه  وه لکۆینه. ن بکه یدا په ڵ کۆمه  به یا تاک  به کانیان منداه بۆ کوردی
 ن به ده ر سه  به ژیانیاندا تاکانیی ره سه  له  که دا کاتک  له مندان که  لمندراوه سه  وه زانستیه باریی  له ھا روه ھه. زانن ده خۆیان زگماکیی زمانیی  که رناچت ده  مندانه و ئه ک وه  وه بونه فر باریی  له خۆ یا
 ون، که ده پش وه خۆیان اوڕکانییھ  له رسییدا ده یی دیکه کانیی ده ڕه  له فربوندا بواریی  له وا ئه بوون، وتوو رکه سه زمان ند چه بونیی فیر  واته شدا بواره م له ر گه ئه و ببن فر زمان ند چه ھاوکات توان ده

 !!ببن فر زمان 3-2  وه مندایه  له ر ھه کرا بۆیان ر گه ئه و خۆیان زگماکیی زمانیی فری کوردیش الوانی و مندان  که  پویسته زۆر  بۆیه

 . تیی لییه زییان حه کان الوه  که ی وه ئه و نوێ بکیی سه  به  گۆرانیه و مۆسیقا کات، ده زمان فری باشی  به الوان وابیت پم من که ی وشتانه ڕه و له کک یه
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 خۆمـان بیـر  لـه کان کالسـیکه و فۆلکلـۆریی مۆسـیقا و گـۆرانیی ئیتـر  ئیمـه  کـه  نیه  مانایه و به م که ده باسیی من ی مه ئه  که  یه وه ئه ویش ئه و م بده ک وه ڕونکردنه ، وه مه بکه شیی  باسه م ئه  که ی وه له پش با
 !بستینت  شه گه و بت ھه خۆی تیی حورمه و ڕز و بپارزرت باشی  به فولکلۆر  که  پویسته زۆر  وانه پچه  به کو به وین، بکه مۆسیقا و گۆرانیی وین بکیی سه دوا وه نییا ته  به س به و  وه رینه به

 زۆری  بـه  مانـه ئه بیسـتبت، کوردسـتانیان نـاویی   وه دوره  لـه و دیبت نه کوردستانییان ر ھه  گهن ڕه مندایش و الو زۆر و ژین ئه والت ی وه ره ده  له وا ی وانه ئه ت تایبه  به یشتوان، پگه  تازه و الوان بۆ م به
 کانی گۆرانیـه و سرود  له گوێ و یشندان  وه ماه  له  که ی وه ئه تا ، دیسکۆیه خرای و توند مۆسیقای  له زیان حه  مندانه و الو م ئه.  یه مانه ئه و پۆپ ھیپ و تکنۆ و ڕۆژئاوایی نوی مۆسیقای  له زییان حه
 تیان بتوانرت ر گه ئه  دیاره خۆ. بت نه فھومکی مه و مانا ھیچ وان ئه بۆ  یه ھه لیان ریمان وه بیره یان ده و  لییانه زمان حه مانان و  ئمه  که  کۆنانه  ئاوازه و ئه  نگه ڕه. بگرن باوکانیان و دایک شؤڕشی ورانی ده

 !کرت نا زۆر  به خۆ ویست؟ یان نه ر گه ئه ی ئه الم به بت، قازانجیش  به  بگره و بت نه ریکی ره زه ھیچ ن بگه تیان و بگرن  فولکلۆرانه م له گوێ وانیش ئه  که بھنرت پ تییان ناعه قه و نرت بگه

 م رھه به دیسکۆش توندی کوردیی مۆسیقای کالسیک، و فولکلۆر مۆسیقای  به پدان ره په پاڵ  له  که بن دا وه ئه وی ھه  له نانزا مۆسیقا بژان، گۆرانیی شاعیران، کورد، ندانی رمه ھونه  که  پیویسته زۆر  بۆیه
  یره غه ی دیکه کانی خه  به خۆیان زگماکی زمانیی توانن ده  وه ڕگایه م له  دیاره و ببن فر خۆشیان ی که زمانه ڕک په ھه  یره غه مای سه و قس ڕه ڵ گه  له بتوانن  وه ڕگایه و له  الوانه م ئه  که ی وه ئه بۆ بینن،

 کوردیش ت به ئه.   یه ھه توندییان مۆسیقایی م به زۆر، ک نه چیی ر گه ئه کان، ئرانیه دیسکۆی ناو  چیته ده کاتک.  یه ھه دیسکۆیان مۆسیقایی خۆیان زمانیی  به جیھان والتانیی ی زۆربه. بناسنن کوردیش
. ون کـه نه دوا وه تر ی نده وه ئه دا بواره م له  که  پویسته کانیش کورده و  وه گریته ده مۆسیقاش گلۆبالیزم ی له سه مه  بۆیه ڕت، په ھه پیان ناتوانت کاس مو ھه م به ، یه ھه زۆری توندی ڕکی په ھه مۆسیقای

 و نـن ده دای خۆیـان دیسکۆکانیی  له و  یه ھه خرای مۆسیقای ک وه ته نه مو ھه ر ھه کورتیی  به و کان ڕۆمانیه کان، چکه کان، ھیستانیه له کان، ئینگلیسیه ان،ک تورکه کان، ئامانه کان، یوگۆسالڤه کان، ڕوسه
  وه باره م له کورد الوی ک وه و بن ده خۆیان زگماکیی زمانیی فری باشی  به کردنیان ر به  له  به و  انهگۆرانی و ئه ی دباره سه و  باره ند چه ی وه وتنه  به و  CD کینی  به خۆ یا دیسکۆکاندا ناو  له کانیشیان الوه

 .نابن لن که توشی

 مۆسیقای ر گه ئه و دون ئه خوێ خانه والتیی زمانیی  به  وه ره ده  له ڕۆژ یواو ته دون، ده کوردی  به کارییان و س که ڵ گه  له و  وه ماه  له س به وت ی وه ره ده  له کورد الوانیی کرد، باسم تر وه ره سه  له ک وه ر ھه
 واو ته وانییان زمانه ی کشه مو ھه ریع سه مۆسیقای  به س به  که ناشم من. بت ده یدا گه  له یان وره گه ی کشه یا و نابن فر خۆیان زگماکیی زمانی وت، که نه فریایان تیی لیه زیان حه  که ی وه ئه کوردی،

 !! بنازن یان که زمانه و خۆیان  به شتوانن ده و دات ده تیی یارمه زۆریان م به نا، بت، ده

 نگ گیاره

 2708 ری زبه ڕه ی15
 

 یی  وه ته زمانی زگماکی، شوناسی نه                                                               
 

 حمانی ره وریا

 

. گیـرێ ده لـ رـزی و  کـراوه ناودر) دایک زمانی(   زگماکی زمانی رۆژی ک وه  یونسکۆوه رکخراوی ن الیه له ساک موو ھه ی مه شه ره ی2 وتی رکه  فورییه ی21 رۆژی
 پاکستانی  به وکات ئه  که نگالدش به وتی  له ینیزای ی1952 سای ی فورییه ی21  له  که ی زنه دته  ساته کاره و ئه بۆ  وه ڕته گه ده ش رۆژه و ئه ناودرکردنی ھۆی

 ھـاتبوو، پـک وت سـمیی ره زمـانی ک وه نگالی بـه زمـانی ناسـاندنی بۆ  که  وته و ئه زانکۆکانی  له خوندکاری ڕینکی راپه ئاکامی  له و دا رووی ناسرا ده ت رۆژھه
 ش بۆیـه ر ھـه. دا سـت ده  لـه گیانیـان  سـتانه ر په ن تـه وه ئـازادیخوازو  خونـدکاره و لـه س کـه 5 و ، وه بوونـه ڕوو بـهروو دا کان تییـه منییه ئه  ھـزه تووندی ھرشی ڵ گه له

 زمـانی یجیھـان رۆژی ک وه ی فورییه ی21 رۆژی  ھیدانه شه  خوندکاره و ئه پیرۆزی یادی بۆ رزدانان ی نیشانه  به و نگالدش به وتی داوای ر سه له یونسکۆ رکخراوی
 .ناساند دنیادا موو ھه  له زگماکی

 ژیانی فرچکی  وه مرۆڤکه ر ھه دایکبوونی له تای ره سه  له  که زمانک. تی یه که زمانه زیندوو، کی یه وه ته نه ر ھه شوناسی کانی گرینگه  ندییه تمه تایبه  ره ھه  له کک یه  وه دنیاییه  به  گرینگترین، ین نه ر گه ئه
 .گات ده دا گه کۆمه نو له  تاککه ر ھه ی شه گه پویستیی  که ی یشتنه تگه لک و به و دن پک  خشانه واتابه کی ندییه پوه خۆی ری وروبه ده دنیای ڵ گه له   وه کاناه م له و گرێ ده  پوه

 ک وه) دایـک زمـانی( زگمـاکی زمـانی ریی کاریگـه ورو ده دا راسـتایه و لـه. ن کـه ده پـ ی قسـه  که ، یه که خه و ئه نگی رھه فه ی وه نگدانه ره تی، مرۆڤایه ندیی پوه ستنی به و مرۆڤ شوناسی ی نونگه ک وه زمان،
  به مژوو درژایی  به ئران ک وه ری رکوتکه سه وتانکی تدارانی سه ده جار ھندک چی که. نون ده خۆی زیاتر رچی ھه و  یه ھه خۆی تیی تایبه شونی وام، رده به و  گرانه نه حاشاھه نیازکی و پویستی

 بـۆ یان ناسـانه نه مانـدوو و رین بـه وکی ھـه و گـرن ده خۆیانـدا تدارتیی سـه ده ژر کانی سنووره ی چوارچوه نو کانی جیاوازه  زمانه زموونی ئه و  شه گه  له رێ ، وه ته تایبه سیاسیی فاکتۆری ک کۆمه ھۆی
 .ن که ده کاری له و  خستووه ڕ گه وه جیاواز ی رده روه په  به دان نه رگه و یی وه ته نه زمانی و نگ رھه فه ی شه گه  له کردن پشگیری ری له کان، جۆراوجۆره  وه ته نه شوناسی و نگ رھه فه ی وه تواندنه و  حالهئیست

 وت سـمیی ره زمـانی ک وه فارسـی زمانی ڵ گه له ھاوکات خۆیان زمانی  به کان جیاوازه  وه ته نه موو ھه نووسینی و خوندن  له باس  راشکاوانه راندائ گشتیی یاسای ی15 ی ماده  له   که  حاکدایه  له  وه ئه
 . دراوه نه کرانی وه کرده به بۆ جیددیی وکی ھه رگیز ھه و  وه ته داماوه گشتی بیارکی ی چوارچوه  له نیا ته  وه ئه م به.  گیراوه چاو ر به له لمنراو سه مافکی واتای  به و  کراوه

  له اسییانسی و نگی رھه فه ئابووری، تی، یه کۆمه ی شه گه و یشتن پگه ری گه ئه  یه ھه خۆیان زگماکی زمانی  به بوونیان رده روه په ئیمکانی  که ی وانه ته نه و مرۆڤ و ئه  داوه نیشانیان کان زانستییه  وه لکۆینه 
 دنیـا کـانی جیاوازه  زمانـه موو ھـه ی بـۆوه ین بـده جیددی وی ھه مووان ھه  پویسته:  ده دا خۆی یندراوکی راگه  له یونسکۆ رکخراوی. ب ده زیاتر دا جیھانی و یی وه ته نه و سی که تاکه وپشی ره به وتی ره

 یوھان«. خش به ده جیھانی گشتیی نگی رھه فه  به رفراوانتر به کی یه شه گه و جوانی دا کان وه ته نه و تاک شوناسی ی پکھاته  له زمان وری ده گرتنی رچاو به له  به  وه ئه چون.  وه بمننه و ب ھه ژیانیان ئیمکانی
  تی ماھییه و مانا فری  واته. بکرێ ئاشنا کان دیارده ی پناسه و مک چه ڵ گه له  وه منداییه تای ره سه  له ر ھه مرۆڤ  پویسته    وایه پ  ناسراوه دا جیھان  له نوێ ی رده روه په باوکی  به  که »کۆمنیوس ئاموس
 نی مه ته تا  رده روه په سیستمی ب ده:  ده »کۆمنیوس ئاموس«.  کردووه پداگریی زگماکی زمانی  له رگرتن وه ك که نیازی و پویستی ر سه له وام رده به شدا راستایه و له و بکرێ کان شته و  دیارده وخۆی راسته
12 له نیا ته سا  وه زگماکییه زمانی ر  ئه زمانی  له جیاواز زمانی  به بوون  رده روه په  که ،  یه وه نه مه ته و ئه دوای له ئینجا و ب ده س نی ئه و باش ریی کاریگه توانھه ر ب. 

 موو ھـه درا، ده پ زیاتری وی به  وه ییه وه ته نه و دینی کسانسازیی یه ری له  وه شۆڕشیشه پاش  له و پکردبوو ستی ده  وه ه1357 سای شۆڕشی پش  له  که سازی وه ته نه ی ژهپرۆ  وه ئرانه وتی ت نیسبه  به
 النی گه کانی نگییه رھه فه ما بنه  به زۆری زیانکی نادرووست و گونجاو نه رویکردکی ھا وه. ناساند سمیی ره انیزم ک وه فارسیی زمانی نیا ته و گرت  نادیده ئرانی گشتیی ی پکھاته نو کانی جۆراوجۆره  زمانه
 . وه وشته بدره تردا ربوانه به و رین به ستنکی به  له و بن ست ده به خۆی شیاوی ی پگه دا جیھانی ئاستی  له  که گرت  وه به پشی و یاند گه گشتی  به ئران

 کیی ره سـه ھۆکـاری ک وه زمـان کان، زموونـه ئه پی  به:  ده  ریکردووه ده  وه زگماکییه زمانی جیھانیی رۆژی ی بۆنه  به  که دا یندراوک راگه توی  له یونسکۆ، رکخراوی گشتیی سکرتری »ماتسۆرا کوشرۆ«
 کانی چراوچوه ی پناسه راستای  له یونسکۆ رکخراوی و دایه کان گه کۆمه زیاتری رچی ھه ی شه گه راستای  له کان ییه رده روه په  ئامانجه ربوونی به سته ده رینی به ستنی به کان، ییه وه ته نه و سی که تاکه  شوناسه
  له  ئازادانه و شن چه  مه ھه کی یه شوه  به ب ھه یان وه ئه مافی مووان ھه تیدا  که ب درووست توان ده دا ک زایه فه  له نیا ته ، خوازانه ئاشتی نگکی رھه فه»  که کا ده  وه به  ئاماژه دا زگماکی زمانی کارکردی

 .رگرن وه ل کی که و بنن کار به خۆیان دایکیی زمانی دا ژیان کانی بواره موو ھه

 کانی جۆاوجۆره  نده ھه ره موو ھه ندی ناوه  له زمان  که ی ڕه باوه م ئه ر سه  ته ھاتوونه نی ده مه ی گه کۆمه و کان تییه وه ده  راوهرکخ سوڕاوانی ھه و ستان ده کاربه رچاوی به کی یه ژماره ئیتر دا م رده سه دنیای  له 
  یییـه رده روه په  سیسـتمه ی چوارچـوه  لـه  کـه ن بکـه چاو ره وا روشونکی انک ته حکوومه  پویسته ش بۆیه ر ھه ناکرێ کانی کردارییه  خه بایه  له نکۆی چیتر و  دایه نگی رھه فه و ئابووری و تی یه کۆمه ژیانی

  گوتاری ک وه نیا ته زگماکی زمانی داخوازیی و دروشم جاران رچی گه ئه راستیدا له. ن بکه ر به سته ده کانیان وته نو کانی جیاوازه  زمانه موو ھه بۆ گونجاو ژیانکی وه پکه دا کانیان سمییه ره  یره غه و سمی ره
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 و گوتـار ک وه دا کیش خـه نی کۆمـه نـو  لـه ت نانـه ته  کـه  داکوتـاوه قورسـی ی ریشـه  نـه الیه مه ھه و ربو بـه کی یه شـوه  بـه ھـا وه ئسـتا  وه یانییـه رخه ئه  بـه چی که وابوو، رووناکبیران و لك خه  لهشک  به

 و یانـدن راگه ی سـنووره بـ  شـه گه و ئـه وـای و جیھانیبوون بـه می رده سـه  لـه ئیتـر چی وـده.  وه بتـه ده تر سـته رجه به رۆژیش رۆژبـه و  ھـاتووه لـ یی وه تـه نه و ئینسـانی وای ره مـافکی و گشـتی کی داخوازییه
 کوردی زمانی کارھنانی به و فبوون  به نیشت پاگه ست ده  له واری کورده ی کۆمه و تاک توانن نه ئران ئیسالمی کۆماری ک وه کانی ره رکوتکه سه  ته حکوومه  چیدیکه دا، یی وه ته نونه ئاستی  له کان زانیارییه

 وام رده به ی چاالکانه و رین به باتکی خه  له  وه که یه  به م رده ھه موومان ھه  که  پویسته ش بۆیه ر ھه. بگرن پ پشی و  وه نه بخه دوور کانیان ییه وه ته نه و وا ره  داخوازییه و ماف کیترین ره سه  له کک یه ک وه
  له یی، رده روه په سیستمی توی  له  زمانه و ئه گونجاندنی و کوردی شیرینی زمانی  واته زگماکیمان زمانی  به خوندن وان له ک یه و مان که مرۆڤانه و وا ره  ئامانجه و ماف  به یشتن گه و رکردن به سته ده بۆ دابین

 زمـانی فرکاری کی یه قوتابخانه ک وه مان وه ماه دا، خۆمان ی که خزانه و  ماه بنه نو  له مکمان کا ر ھه  که  پویسته و ستین راوه ستان وه سته ده رگیز ھه ش کاته و ئه تا ناب م به. وتدا کانی قوتابخانه
 گرینگ گجار یه نگاوکی ھه خۆی  که کوردی، نی سه ره زمانی و نگ رھه فه  به داھاتوومان انیک وه نه فرکردنی بۆ ین بده جیددی وی ھه  وه که الیه ر ھه  له و جۆرک موو ھه  به و ین بکه ل کانمان منداه بۆ کوردی

 .   ییمان وه ته نه رزگاری و کان کییه کجاره یه  ئامانجه  به یشتن گه بۆ  وانه پشه و

 کوردستان و کورد
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 باسک له سه رزمانی زگماکی                                                                  
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  زگماکی  زمانی ر سه  له چاوەڕوانباسک توسط تاريخ در نگارش

  کانی وتنه پشکه و مرۆڤ  بۆ زمان  گرینگی: م که یه  شی به

  یه وه ته نه ک یه و زمان ک یه  یی وه ته نه  فره  وتی ئران: م دووھه  شی به

  دایکی  زمانی  ی وکشه کورد: م سھه  شی به

 

 :م که یه  شی به

  کانی وتنه پشکه و مرۆڤ  بۆ زمان  گرینگی

 .ژمار ئه  دنته ناسیۆنک ر ھه  ی که کۆه  به زمان ، وه ته نه  کردنی پناسه بۆ"  ئۆرگانیسکی. " کانه وه ته نه  پشتی  ی ببه زمان

 . تییه مرۆڤایه  نگی رھه فه  له شک به  تداچوونی  واتای  به زمانک، ر ھه  چوونی ناو  له:  لن ده ک وه

 :  ده ؟ گرینگییه کام ن خاوه و  چییه  زگماکی  زمانی ژر  له دا وتارک  له مبورک،ھا  زانکۆی  مامۆستای"  تی داله عه  دیقه سه:"د خاتوو

"وان  له راستیدا  له. وین ئاخه ده  زگماکی  زمانی  به  کاتوه زمانمان، و ھزر و دڵ نندی پ  کدێ و چپروونماندا ده و ھزر  له و  وه نه خه ده ربی رابردوومان  کانی زموونه ئه و  ژیان  کانی ساته  قسانه م ئه  چوونکه.  پ 
 گیانیان روونمان ده  کانی شاراوه ، گرتووه یان واره قه ھزرماندا  له  که لک گه  سته ره  ی وه بوونه زیندوو  به.  منین ده روان چاوه و بین ده مبار ته و خۆش یف که. بین رده ده ستمان ھه ک یه وشه ر ھه  به.ن که ده  ره که چه
 ." نین یه گه لتده  رمانی به و ور ده و درکن ده کانمان ندیشه ئه و ست ھه گشت  وه زمانه  ی رگه  له.  ردادێ به وه

  رچی ھـه بـۆ الن گـه  ی ندیشـه ئه و  زگمـاکی  زمـانی نگ، رھـه فه  ژانیبکـو.  کـراوه وت زه کان ته سـه ده بـ  وه تـه نه  لـه کـان دیکتاتۆره  ته سـه ده  سیسـتمی  ھۆی  به  که ، یه مکانه چه و له ک یه ، زگماکی  زمانی  مافی
  مافی  داکۆکیکاری  کانی هو ته نه  کردنی  ئاسمیله  وی ھه  له دا  رانه ھرشبه  نگی رھه فه پرۆسسی  له وام، رده به و کان جیاوازه  لتووره که  قۆرغکردنی  ته داوه ستیان ده ماڕا بنه  له ت، سه ده  ی وه کردنه تر سانتریالیزه

 . کردوه کراو نه بوو ره قه ساری خه  تووشی  تی مرۆڤایه  گای کۆمه و کان رۆشنبیرییه و  لتووری که  جییاوازییه  چوونی ناو  له و رکخستن ست ربه به  ھۆی  بۆته  یه رانه روه نادادپه  وشه ره م ئه. بوون دا  نگی رھه فه

  لـه متر کـه  زمانانـه و لـه زۆرـک  چوونکـه. روون رووبـه مـردن  ترسی مه ڵ گه  له زمان) 3000(  له پتر واتا یان نیوه دونیا،  زمانی) 7000(  به نیزیک  له: لن ده پمان  بواره م ئه  انیزای شاره  ی وه لکۆلینه
 .ن که پده یان قسه س که) 1000(  له متر که  بگره ت نانه ته س که)100000(

  لـه  رمـه ھه م ئـه  سـاچووی  بـه  ژنـه" ناتالیـا" ن کـه ده  قسـه چـامیکۆرۆ  زمـانی  بـه س کـه) 8( پـرۆ  وتـی  لـه وتوو کـه ھه الکۆنـاس  له  که  یاندووه راگه یونیسکۆ رگدا مه  ترسی مه  له  کانی زمانه  سی ته ئه  له
 : برێ رده ده  یه شوه و به  خۆی  ینیم ماته  ستی ھه  ی که زمانه  چوونی ناو  له  ھۆی  به ستکدا، به ھه

  بینم ده ون خه چامیکۆرۆ  زمانی  به من ئه"

  بدرکنم س که بۆ کانم ونه خه ناتوانم م به

   ماوه نه س که ئیتر  چوونکه

 "بکا  قسه چامیکۆرۆ  زمانی  به م نابه شک سیک که

 :ل ده یۆنیسکۆ  رکخراوی  پشووی  رۆکی سه" ماتسورا کوئیچیرۆ"

  یانـدراوه راکه و ئینترنیـت  لـه و  خونـدرێ پده رسـیان ده کان ییـه رده روه په  شـونه  لـه  زمانانـه م ئـه  چـواری  لـه ک یـه  لـه متر که. بچن ناو  له یان نیوه  زمانه) 7000( و له چ وده داھاتوو  ی ره به ند چه تا" 
 ھا روه ھه و ئه!  رناگیردرێ لوه کیان که کان ئیلکترۆنیکیه و گشتی  ره نه یه راگه یا راھینان و  رده روه په  شونکی ھیچ  له و ن وه که خه  زمانی ر سه  له نیا ته  که ن هھ زمان دان سه.  گیرێ رده لوه کیان که کاندا گشتیه

 و بکات ر مسۆگه ن گه  ئاشتی  به  ژیانی  وه پکه  که بگونجنن لک که  رنامه به کانیان ئیجراییه  باره و کار و  رمی نافه و  میر فه  بارھنانی و  رده روه په  سیستمی  له ویست  جیھانی  کانی ته وله ده  له 2008  سای  له
 " بکرێ دابین ھاووتیان  مافی تا بن، ند مه ھره به  وه باره و له کسان یه  مافی  له موو ھه

 و بگـا خۆیی ربه سـه  به  توانی دا1971  سالی  له خویندان  به و دیبوو  زگماکی  مافی  بوونی نه  ھۆی  به  رچاوی به  ساری خه  که بنگدش  وتی  زایینی  ی1999  سای  یهی وه ته نونه  ئاریشه م ئه  ری سه  چاره بۆ
  دیـاری  زگمـاکی  زمـانی یی وه تـه نونه  رۆژی  بـه)  فیوریـه21( مه شـه ره  ی2  رۆژی  کـه کرد یۆنیسکۆ  واته کان کگرتووه هی  وه ته نه  رکخراوی  نگی رھه فه  لقی  به  پشنیاری بدا جات نه رگ مه  ترسی مه  له  ی که زمانه
  سیستمی جیھان  کانی زمانه موو ھه بۆ شیاو  شکی که  پکھنانی  مانجیئا  به  رکخراوه و ئه ر ھه و کرا  دیاری  یۆنیسکۆوه ن الیه  له  زگماکی  زمانی  سای ک وه 2008  سای  که دابوو ونه ھه م ئه  ی درژه  له.  بکرێ

 .دا  که پرسه  به رینگیانگ و چوون  وه که پرۆژه  پیری و  ره به  زوویی  به ند ھوله نۆروژ، سویس، کانادا، ھیند، ئامریکا،  وتانی و کرد پشنیار دونیا  ی وه ته نه  فره  وتانی  به  زمانی  فره  بارھنانی و  رده روه په

 یی وه ته نونه  گای کۆمه  که  مافه م ئه  ی وه خستنه ست ده وه بۆ توانن ده  چووندایه ناو  له  ترسی مه  له زمانیان  ی وانه ته نه و ئه  نووکه ھه.  رانه روه مافپه  ی خانه  وتۆته که کان، ریمیه ھه  زمانه  پاراستنی  شنه چه م به
 .بگرن خۆیان یی وه ته نه  ی وه توانه  به ر  به و ن بکه یان واکه ره  مافه  رانی پشلکه  دژی  به سکا.   داکۆکیکارتی یۆنیسکۆ  یرکخراو و 

  که وته  رمی فه  زمانی نا په  له.  وشیانه ره کردن وکھه و تلۆرانس و ن که ده ژیان  بایی ته  به فیدراڵ  سیاسی  ی واره قه  له کان جۆراوجۆره  وه ته نه و ندن مه ھره به دیمۆکراتیک – پلۆراڵ  تی سه ده  له  ی والتانه و له
  ر سه  له و خۆیان  ی ناوچه  زمانی  به میدیاکان و  امهرۆژن و بڤۆک. گیردرێ رده وه ک یه ناوچه ر ھه  زگماکی  زمانی  له ک که  واوی ته  به تدا وله ده  ی رده روه په  سیستمی و کان قوتابخانه  له و رمین فه کان یه ناوچه  زمانه
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  رچاوی بـه  وتنی پشـکه و  خشـیوه به  وتانـه و بـه  نگی رھـه فه و   لتووری کـه  ی زرینـه  کۆلکـه  واتـای ش وه ئـه.  چـ ده  روه بـه دا پراکتیـک  له  نگی رھه فه  پلۆرالیزمی شنک چه و چن ده  روه به وت  گشتی  ی بوودجه

 .ھناون  دیاری  به بۆ  جۆریشی مه ھه

  یـه رانه وه مرۆڤته  مافـه و لـه ک کـه تـوانن ده ک یـه وه ته نه ر ھـه  تی شیمه حه  ی رژه مترین که و   کراوه  یاسایی  واوی ته  به سوئد و نۆروژ  تی تایبه  به  ئیسکاندیناوی  وتانی  له  زگماکی  مانیز  به خوندن  مافی
 . خا رده وه ئاسانکارک ر ھه دا یاساکه  بردنی  روه به  له یانوت ھاو  تگوزاری خزمه  ندکی ناوه ک وه تیش سه ده و ربگرن وه

  زگماکی  زمانی  جیھانی  رۆژی ممه شه ره  ی2  ی بۆنه  به

 :م دووھه  شی به

  یه وه ته نه ک یه و زمان ک یه  یی وه ته نه  فره  وتی ئران

 . زمانییه  شنی چه و شنا چه  پرسی  گرینگیدانی  به  پویستی راست نوه  تی رۆژھه  وتانی  له زۆرتر و  یه نگاه ره  ئایینی و  لتووری که ، زمانی ،  تنیکی ئه یی، وه ته نه  لی گه  پکھاته ن خاوه ئران  وتی

 و فـارس ب، ره عـه لـۆر، لووچ، به کورد، توورک،  لی گه  وه ته نه دا  ی وه ئه ڵ گه  له
 – یی وه تـه نه  ی پکھاته... و  نی رمه ئه ، ئاشۆری ، یسیح مه  کانی ئیتنیکییه  مینه که

 رابردوودا  سای د سه  له ئران  کانی پنه خۆسه  ته سه ده. پکدنن ئران  ئتنیکی
 رکام ھـه  شـی به و  پاندووه داسه ئران  کانی وه ته نه ر سه  به فارسییان  زمانی نیا ته
 . بووه) 0(  نگوه رھه فه  بواری  له کان فارسه  یره غه  وه ته نه  له

  شوینیزمی  تی سیاسه  لیخنی  ی رچاوه سه  له  که را ندگه ناوه  تی تداره سه ده  سیستمی
  کـراوه پـاراو تـر  کانی وه ته نه  خستنی راوز په  له و  وه فارسه  ستی باده  ی وه ته نه
 سـت ربه به  ئرانـی  کانی شـنه چه وشنا چه  نگه رھه فه  باکردنی و دان ھه  تانی ره ده

 ئران  خاکی  تی واویه ته  پاراستنی  وبیانووی ب  به ئران  کانی دیکتاتۆره.  کردووه
  داوه نـه  وتـه و ئـه  نگی رھـه فه  تی کـه ره به و پپیـت  ی نجینـه گه  ی ره قـه  له خۆیان

  ســتی بنده  نی گــه  شــنبیریرۆ و نگ رھــه فه  مای بنــه  کــه به ســتاون وه نه ش نــده وه به
 . کردووه خاپوور ئرانیان

  شۆرشــی  کانی ئامانجــه  کـه بــوو  فارسـه  شووینیســته  ناسیۆنالیسـته و ئــه خـان زا ره
 نگ رھــه فه  فــره  دیسکۆرســی دا  خــۆی ل گــه  لــه  کــه) ز 1906(  خوازی شــرووته مه
  سیســتمی  ی واره قــه خـان زا ره  ھــاتنی ڵ گـه  لــه. بـرد نــاو  لـه ، ھنــابوو رایی گـه

 ک یه  دروشمی بۆ خۆشبوون  مینه زه و  ئران  رای گه ند ناوه وتی  زراندنی دامه  ی که مه رھه به نج په میر  خانی زا ره  ئاریائیزمی  ژستی و شا وه ھه ک یه ر به  له بوو  ریتی نه  فیدرالیزمی شنک چه  که ئران  گای کۆمه
 .یشت گه نجام ئه  به بوو و ئه ر ھه  ی که گره ھه ئا  هک  وه ته نه ک یه وت

  لـه نـوێ  کی یهرتا سه  به ش مه ئه و بوو زاڵ دا  نگی رھه فه  خوازی  جیاوازی ر سه  به  راسیستی  ی ئیراده  جۆره م به و کرد ئاوه کان فارسه  یره غه  وه ته نه ر سه بۆ  ی ھرشکارانه  ستی ده  ره ورانکه ئران  دروشمه م ئه
  ی وه تـه نه  زاکردنی  تی سیاسه  ری پده ره په و ر پده  درژه  وشه ره م  ئه  ی وه مھنانه رھه به وه بۆ نوێ  له ر سه  وی ھله په زا ره  واته زاخانیش ره  دوای  دیکتاتۆری  که ژمار ئه  دته  سپی  ژینۆسایدی  وشی ره  سپکی ده

 .بوو فارس  ستی باده

  له  تی دژایه مادا بنه  له  که  ئیسمیستی پان  ئیدئۆلۆژی  ھنانی  به  ته سه ده م ئه و دا  ئرانی  کانی وه ته نه  زمانی  ی وه سینه  وی ھه دیکتاتۆر دوو ر ھه  له پتر  ئیسالمی  کۆماری  یشتنی گه ت سه ده  به ڵ گه  له
  شۆرشـی  ناردنی ھـه  ئامـانجی و  دا  وه کرده  له  ھنانی کار به و ت وه ده و دین  کردنی و تکه.کان بیره جیاواز  نگه رھه فه  رکووتی سه  گۆپای  کرده"  اسالمی واحد امت"  ی یرۆکهب  تره  نگکی رھه فه و زمان ر ھه ڵ گه

  باتی خـه  ھـۆی  بـه  کـه ئـران  نی گه  نگی رھه فه گرتوویی ره په  ی کراوه  نیوه  رگای ده  باره ناله  دۆخه م ئه. بوو  نافارسی  کانی زمانه و نگ ره و نگ ده  کپکردنی دا  راستی  له ئران  کانی سنووره  ی وه ره ده بۆ  ئیسمی
  رزگاری  له روو  ی قه ده دا1357  سالی  له ئران  نی گه  شۆرشی ڵ گه  له و  نواندبوو  کانی ره بهر به دا  وی ھله په  سیستمی دوو ر رانبه به  له و  پکردبوو  ستی ده  وه شرووته مه  شۆرشی  له و   وه وانه ئه  ی ساه یان ده
  جیاوازییانه م ئه  وه ئایینه و ئیسالم  ناوی  به  که بوو وه ئه  وه باره و له ترسیدار مه  ندی تمه تایبه. درا  گاه ر سه  له  رگای ده  زگماکی  زمانی  وتنی پشکه  میشه ھه  به  ئیسالمی  کۆماری  ھاتنی  به  بۆوه کرا دا ر سه  به
 .کرا یاسایی  به بوونیان خاپوور  تانی ره ده

  لـه سـت بنده  نی گـه  باتی خـه  می رھـه به ش وته سـکه ده م ئه دا ت قیقه حه  له دروشمدا  ی چوارچوه  له نیا ته ویش ئه گونجندران ئراندا  تی ره بنه  یاسای  له 19و 15  ندی به دوو تاراندا  ئایینی  تی سه ده  له
  ئرانه  تی ره بنه  یاسای  له  نده به دوو م ئه  بوونی نه ج  به ج ش ئیدعایه م ئه  ری لمنه سه  ی گه به.  بکا رباز ده  یرانه قه و ئه نگ چه  له خۆ  وه رگه م له  ویستی  ئیسالمی  کۆماری و  دابوو 58و 57  کانی ساه

 . ن یه گه ده یان که ئیمپراتۆرییه  ی وه شانه وه ھه ک ریه به له  به زیان  ندانه به و ئه  خستنی ج  وابووه پیان  چوونکه

 و  رده روه پـه  سیسـتمی  لـه  زگمـاکی  زمـانی  بـه نووسـین و خونـدن  مـافی کانـدا جیاوازه  ناوچه  له و  فارسییه  وته و ئه  رمی فه  زمانی م به فارسن  یره غه و ئیراندان  له تر  ی وه ته نه زۆر  ی وه ئه ڵ گه  له  نووکه ھه
 . یاساغه بارھناندا

  بـه  کانی زیانـه  کـه رین بـه  تی یـه کۆمه و یی وه تـه نه  لی گـه گرفت و  کشه  ھۆکاری  بۆته دا  ساه شتا ھه  به نیزیک م ئه  ی درژه  له را ندگه ناوه  وتی ک یه ، وه ته نه ک یه زمان، ک یه  زی گه ره  تی سیاسه  ئاکامی
 . دیاره  وه ئرانه  گای کۆمه  به رچاو به  تی داله ناعه و  پکھناوه...و  نگی رھه ،فه تی یه کۆمه ،  سیاسی ، ئابووری  دانی ھه  بوونی وپک نارک  دۆخه م ئه و  وه ناکرته بوو ره قه  ئاسانی

  لـه و  تیان سـایه که و شـوناس  ی وه سـتاندنه لئه  ھۆی  بۆته ش وه ئه بخونن رس ده  بگانه  زمانی  به ناچارن.شن به ب  زگماکی زمانی  له  قوتابخانه بۆ چوونیان  می که یه  رۆژی  له  ئرانی  فارسی  یره غه  مندانی
 رۆشـنبیرییان  ئاستی  بۆیه. ب ھه زانست  بوونی فیر  به ماییان بنه ئۆگری ناتوانن  مندانه و ئه  که شن چه  به زۆرن لک گه  ناسالمه  شه که و به ندیدار پوه  نیکا گرفته.  برن داده خۆیان  ی وه ته نه و گا کۆمه
 تریش وه ره سه  کانی ئاسته  له و   وامه رده به خوندن تایی ره سه  قۆناغی  بینی تا م که  النی  نگییه رھه فه  ندروسته اتهن  زعه وه م ئه.بان  رنه به زانیارییان توانن ده یان نادایکییه  زمانه و به ت حمه زه  به و ب ده الواز

 . نییه  بگانه  زمانی  به یان متمانه  چوونکه ن هبک زانست  وی و ئاڵ ناتوانن کاندا پۆله  له  زرۆوه تامه  به فارس  یره غه  قوتابیانی و مامۆستا.  ن داده ر ھه  خۆی  رنی نه  ری شوندانه

  به و  یی وودهئاس  به  ژیانی بۆ ئران  نی گه موو ھه  ندی وه رژه به  گرینگیه م ئه  بوونی  رمی فه  به.  زگماکیه  زمانی  مافی  سپاندنی چه بۆ کان وه ته نه موو ھه  ی ئیراده  گشتییه  یرانه قه و  له بوون رباز ده  رکاری نیا ته
 . کا ده ر مسۆگه نگی رھه فه  ی وه وسانه چه  له دوور

 :م سھه  شی به

  دایکی  زمانی  ی وکشه کورد

 و ئه  سامانداری. چوون ناو  له  ماری په ر به  وتۆته که نه  وه زۆره  ته شیمه حه و به زمان ھیچ دا یی وه ته نونه  ی یه راده  له  که.  سیه که میلیۆن)40000000(  له پتر  لکی گه  ئاخافتنی  شوازی  کوردی  زمانی
 . وه ته نهرگردراو وه تر  زمانی بۆ  کانی بیه ده ئه و  ھزری  ھره به ن گمه ده  به و  وه ته ماوه  ژاری ھه  به ، خۆی یی وه ته نه  تی سه ده  بوونی نه ر به  له  که.  دایه وجۆر جۆرا  دیالکتیکی  ی شوه  له  زمانه

 . وه کردۆته قووتر  کوردی  ی وه ته نه  تراژیدیای ، لتوورییه که  نجینه گه م ئه  دانی پک و تک بۆ کوردستان  رانی داگیرکه  ربوی به  گوشاری
 .  رخراوه وه بۆ بات خه و خون  کی ریایه ده و  بووه کورد  ی مژینه  له ونی خه ، زمانه و ئه  کردنی  رمی فه  به
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 . دراوه  کوردی  زمانی  الماری په  توندی  به.  کراوه رت که دا ر سه  به کوردیان  که  سوریه عراق، ، تورکیه ئران،  وتانی  تی سه ده  ی چوه چوار  له

 کورد،  زمانی و شوناس  ی وه کاندنه ته بۆ جۆر، و جۆرا  فی و فرت  به.  بووه دا ئارا  له  کردنی  پارزگاری بۆ بات خه  له پۆر و پان  مژووی ش پیه و به.  یه ھه  درژی و دوور  مژووی  ته بابه و له  ی وه سرینه  وتی ره
 .بوخنن دا رمان سه  به زمانیمان  ی که کۆه تا ، لکراوه  گی کۆمه  له گه و  رگیراوه وه ک که جیاواز  لی گه شواز  له

 .بدا زۆر  خونی  وه باره و له  بووه ناچار کورد. ردایه  له  توندی  به  زمانه م ئه  سیستماتیکی  ی وه سرینه  وشی ره  چوونکه ، یاسیس تی بابه  بۆته  یه وه ته نه و ئه  بکوژانی بۆ م ھه و کورد بۆ م ھه  پرسه م ئه  نووکه ھه

  وتـه و ئـه  تی سه ده کان کورده  که2009  سای  له. بێ ده ترسیدار مه  ۆناغیق کا ستپده ده  وه"ئاتاتورک مال که" ن الیه  له  کوردی  زمانی ر سه بۆ ھرش  به کورد،  الچۆی قه و کردن ئاسمیله وتی ره  تورکیه  له
 نـد رچه ھه.  وه سـتننه دهل نگیان رھـه فه  مـافی بـێ و ن ده ده ش رووکـه  رفۆرمکی  به پ ملیان دنن" دانان  کوی  تورکی  به کورد"  مای بنه ب  ئیدعای  له پ  وازی و ن که ده ئیستراتیژیک  ی کشه پاشه  به ناچار

 . وه ته سه ده م ده ر به  نه خه ده  سپی  ژینۆسایدی  به گرتن ر به بۆ مکوت ده  ستۆپکی دا  خۆی  جی  له م به. ن بکه کورد  نگی رھه فه  مافی  به شیاو  گی کۆمه ناتوانن، و نابن  مای بنه زۆر کان وته سکه ده

  زمانی  بوونی غه ده قه  تابۆی و  قسه  ھاته  کوردی  زمانی  به ، تورکیه  پارمانی ناو  رستی زپه گه ره ل کۆمه ر رانبه به" DTP"  پارتی  رۆکی سه" تورک د حمه ئه" دا،  زگماکی  زمانی  یجیھان  رۆژی  له و 2009  سای
 .پابوو سه دا ر سه به  ندی به ساڵ15 کردن قسه  کوردی  تاوانی  به نیا ته و  شکاندبووی "زانا لیال" پشووتر  که ک تابۆیه. شکاند جار م دووھه بۆ و پارماندا  له  کوردی

 . یاساغه  وته و ئه  بارھنانی و  رده روه په  سیستمی  له ، کوردی  به نووسین و خوندن  مافی  نووکه ھه.  وانه ئه  مووی ھه ل گه  له

 و  ئایینی  ئیدئۆلۆژی ، ری ھرشبه  ری مسه جه دوو. وروویه ره به  کوردی  زمانی  چوونی ناو  له  ترسی مه ڵ گه  له  توندی  به ، وه ته سه ده  توتالیتری – ئیدئۆلۆژیک  سیستمی  پاندنی سه  ھۆی  به کوردستان  تی رۆژھه
  . داناوه  قاتی دوو  ی کشه دم ر به  له  کوردی فارس،  شووینیزمی

 و یی رده روه پـه ، نـده ناوه  پسـپۆرانی و مامۆسـتا.  بـاون ش بـه  زگمـاکی  زمـانی  بـه خونـدن  مـافی  لـه ردسـتانکو  تی رۆژھه  مندانی
 . وه بنه  وانه فارس  ستی باده  ی وه ته نه  زمانی  به ب ده کان، بارھنانییه

  دننـه  بی ره عـه  ی وشه  له  پره  که  فارسی  زمانی  ی اراوهز بن  به  کوردی  زمانی راسیست، – شوینیست  ل کۆمه!  یه وه ئه راکش رنج سه
 !...ژمار ئه

  کانی شاره  له.  گۆڕیوه  کوردستانی  کی خه  نی کۆمه  ئاخافتنی  ی شوه ئراندا،  له ت سه ده  نگی رھه فه  تی قه سه  تی سیاسه  ری کاریگه
 " زیوه دابه  کالسی" ندکان ھه  ی وته  به.  ماوه  پوه م که  ی کوردانه  بۆنی و تام  کوردی  زمانی کوردستان،  تی رۆژھه

 و  تاراوگـه  کـانی رکخراوه و حیـزب  باتی خه و کان الدییه  ناوچه  له  پاراستنی  ھۆی  به.  رماوه به وه  کی یه نووزه نیوه  کوردی  زمانی ر گه ئه
  ی وه کۆیرکردنه  وی ھه  له  وامی رده به  به  ئیسالمی  کۆماری  که.  کانه شاره  ندی ناوه  کانی بیرییهرۆشن و  نگی رھه فه و  بی ده ئه  ه کۆمه و کۆر
  تی رۆژھـه  رانی نوسـه و ڤانان رۆژنامـه ر سـه  بـه تکـدان  کـوردی و نووسـین  ئـایینی  ی ئیـراده ، تی ویسـتوویه و  بـووه دا ش روویـه ده م ئه

 بـو  ئیزنـی  کـوردی  زۆـی  ی وشـه و  ئـایینی  پـووچی و پ  بیاتی ده ئه  له پن  که ، کوردی  بڤکی و گۆڤار رزۆ.  پن بسه دا کوردستان
 . بشوندرێ پ  کوردی  زمانی تا ، درێ پده بۆریان  ی بودجه و زۆر  تیراژی  به  ی وه کردنه

 موو ھـه  نـاوی  که.  برێ ده کار  به تدا  کوردی  زمانی  تکدانی بۆ  النیپی زۆرترین ، کوردی  زمانی  به  ئیسالمی  کۆماری  نگی ره و نگ ده
 ! نرخندرێ ده تکردن خزمه  به ش درانه غه و ئه

  لـه  کـوردی  زمانی  رزگاری بۆ تانک ره ده. با ده یان روه به  ئیسالمی  کۆماری  که  پیالنانه و ئه موو ھه ڵ گه  له.  خۆشییه یف که  جگای
  نـه نایه ت که شـه و شـل بات خـه  ی پانـه گۆره م ئـه  سـوارچاکانی و ربـواران و  رماوه ھه  فارسی  شوینیزمی و  ئایینی  بیاتی ده ئه  می هست ژر
 .رچاو به

 و کـورد  واری اسـهئ  ی وه سـرینه  رقای سـه ، وپـی چ  بـه  وتـه و ئه  تی سه ده و   چ ده  روه به  تراژیدیایه و به  که دۆخه ش سورییه  له
 . تی یه که زمانه

  بردنـی نـاو  لـه  وی ھـه  واوی تـه  بـه ، وه کانـه دیکتاتۆره ن الیـه  له  کانی ئازادییه و ماف  پشلکردنی  ھۆی  به عراقدا  له کورد  لی گه
 و نگ رھـه فه  پاراسـتنی  مـافی دا 1991  ایسـ  لـه خۆیان یی وه ته نه ریی روه سه  ندارتی خاوه و یشتن گه ت سه ده  به ڵ گه  له.  دراوه

  لـه  وه لـه ر بـه. وه نـه بخه سـت ده وه کوردستان  باشووری  له  کوردی  تی سه ده  ھۆی  به توانیان و کرابوو وت زه ل پشووتر  که زمانیان
 و  رده روه پـه  سیسـتمی  لـه و  خونـدرێ ده رس ده  کـوردی  زمـانی  بـه کانـدا قوتابخانه  لـه  نووکه ھه. بوون ش به ب  زکماکی  زمانی  مافی

  ی سارانه خه و له  ش به و  گیراوه یی وه ته نه  ی وه توانه  به ر به  جۆره م به. یه وته و ئه  ی که رمییه فه  زمانه دوو  له ک یه و  ناسراوه  رمی فه  به کورد بۆ  زگماکی  زمانی  به خوندن  مافی فیدرالدا  عراقی  بارھنانی
 . وه ته کراونه بوو ره قه  کوردی  زمانی و نگ رھه فه لتوور، که ب، ده ئه  چوونی ناو  له  وتی ره

  ترسیانه مه و له یۆنیسکۆ  رکخراوی و کان ییه وه ته نه نو  ه کۆمه و رکۆ نو  رته به  کوردی  زمانی  ی ئاریشه تا.  تی یه نه الیه موو ھه  وی ھه  ی وه رخستنه گه وه و کورد  ی وه خۆرکخستنه  باری له تانی ره ده ، ممه شه ره  ی2
 . دایه ئارا  له  کوردی  زمانی و لتوور که و ب ده ئه  چوونی ناو  له  ترسی مه کوردستان،  رانی که داگیر  شووینیستی  تی سیاسه  ھۆی  به  که  وه کاته ئاگادار

 .کاندا پارچه موو ھه  له کورد  کانی نییه ده مه  رکخراوه و کوردستان  رمی ھه  تی حکومه  شانی ر سه  تهو که ده  وه باره و له رک ئه پترین

 . بن  کوردی  زمانی  وتانی فه  به رگرتن به  داکۆکیکاری و بات خه  له  پانه گۆره و ئه ، بنه ش ھاوبه پتفۆرمی  به  پویسته کوردستان،  ری داگیرکه  کانی دیکتاتۆره  ته سه ده  ستکاری رھه به  کانی نه الیه و رکخراو

 .دابنن یی وه ته نه نو  گای کۆمه ردم به  له یان که کشه و  ن خه رێ وه  میلیۆنی  ینی مپه که و ئاکسییۆن. توانن ده کان کوردستانییه

 .ن بگه  ئاماده  نگی رھه فه  ھرشی  دژی  به ک خه  نی کۆمه  رکیانه ئه ، زگماکی  زمانی  ئۆگرانی و نگ رھه فه  دلسۆزانی و رووناکبیران

  زگماکی  زمانی  جیھانی  رۆژی ممه شه ره  ی2  ی بۆنه  به

 ش به دوایین و م سھه  شی به کوتایی

   مینی ئه زا ره: نووسین

 :ر ژده
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 و زمان   وه ته نه                                                                           

 
 کورد و کوردستان ری مالپه  :رچاوه سه  وه یه زگماكی  زمانی  جیھانیی  رۆژی  فبرییه  ی21  ی بۆنه  به

 پك رۆژئاوا  پاكستانی و ت رۆژھه  پاكستانی  شی به دوو  له  كه  وته م ئه پاكستان  وتی  خۆیی ربه سه پاش.  دایكه  زمانی  واته  زگماكی  زمانی  جیھانیی  رۆژی  فبرییه  ی21  به ر رامبه به  مه شه ره  ی2  یرۆژ
 . وته م ئه  رمیی فه  زمانی  به كرا و،بو رۆژئاوا  پاكستانی  زمانی  كه ئۆردوو  زمانی ھات ده

.  زمانه م ئه  تداچوونی و  نگالی به  زمانی ر سه بۆ بوو ك یه  ترسی مه دا وته م له ئۆردوو  زمانی  یاندنی راگه  رمی فه  به. بوو  نگالی به) ئستا  نگالدشی به( ت رۆژھه  پاكستانی  دانیشتووانی  زمانی حاكدا  له
 ك كۆمه پاكستان  تی حكوومه دا1952  سای  ی فبرییه  ی21  رۆژی  له نجام ره سه و كان نگالییه به  تیی زایه ناڕه  ھۆی  بووه  ژاری ھه و جیاوازیدانان ك وه  ی دیكه  ری فاكته ك كۆمه و  ره فاكته م ئه ش یهبۆ ر ھه
 .بوو نه  دیكه  شتكی زگماكی  زمانی  له دیفاع  له جیا  سانه كه و ئه  تاوانی. كرد باران گولله  كانی ناڕازییه  له
 . كرد ناودر  زگماكی  زمانی  رۆژی  ناوی  به  ی رۆژه م ئه دا1999  نوامبری  له یونسكۆ  ركخراوی نگالدش به  وتی  داوای ر سه  له

 خۆیان  زگماكیی  زمانی  به نووسین و خوندن  له ئران  رژیمی  تی سه ده ژر  كانی نافارسه  وه ته نه  كه  حاكدایه  له  وه ئه.  ربیوه ده دشنگال به  ی یه ه گه م له  خۆی  پشتیوانیی  كه  یه وتانه و له ئران  وتی
  ئـازادیی كانیان، یـه  كـی ره سـه  داخوازییـه  لـه ك یـه و  یی وه تـه نه رزگـاریی  پنـاوی  له ھیدیان شه زاران ھه  به ئستا تا ھه و كراون  ری ببه

 زگماكییـان  زمانـه م لـه  داكـۆكی  سـتی به مه  بـه ركاتك ھـه  چونكه. كردوه یان كه نیشتمانه  به ش پشكه خۆیان،  زمانی  به نووسین و خوندن
 وا ئـه ، بـدرێ  پـ خۆیان  زمانی  به  انخوندنی  ئیزنی  كه  كردوه تداران سه ده  له داوایان  ئاشتیخوازانه و  ھمنانه  ی شوه  به و ڕیون راپه

 رزگرتن بۆ ككیان یه  ساڵ  كانی رۆژه نو  له  بخوازێ كورد  ی وه ته نه رۆژك ر گه ئه ش بۆیه ر ھه.  وه ته بوونه  وه كرده ترین دڕندانه  ڕووی رووبه
  داخوازییــه  لــه كك یـه ك وه ی كــه زمانه  پـدانی ره په و اگــرتنر زینــدوو و پاراسـتن  ی رگــه  لـه  كــه بژرێ ڵ ھــه  سـانه كه و ئــه  وه یادكردنـه و

 ھیچ  كی روه ھه  چونكه.  یه رگه م ئه  ھیدانی شه  ی وه یادكردنه  رۆژی  بكاته  ساڵ  كانی رۆژه موو ھه ر ھه  ب ده بوون، ھید شه دا  كانی یه  یی وه ته نه
 . داب نه تیدا ھیدكمان شه  كه  نیه رۆژكیش ھیچ  نژراب نه دات  ئازادیی  ی رگه  ھیدكی شه  نیه خاكك  بسته

 و بنووسـن زگماكییـان  زمـانی  به  وانه ته نه و ئه ن ناده رگا  چی بۆ ئران  ی دیكه  كانی سته ده ژر  وه ته نه و كورد  دوژمنانی  راستی  به م به
 بخونن؟

 و  ڕێ بگه  خۆی  له  ب ده دا زمان  ی چوارچوه  له رك وه بوونه و بوون موو ھه  واته.  نیه  بوونی زمان  ی وه ره ده  له شتك ھیچ   ده" الكان ژاك"
  ینی عه و  ماددی  زه گه ره چوار و له بینین ده  وه كیشه یهال  له. یشتن تگه  كانی سنووره  شكاندنی بۆ  نگاوه ھه م كه یه دا زمان  ی ئاونه  له جیھان  ناسینی. بكا  ل  عبیری ته و فسیر ته و  بناس  خۆی  جیھانی و خۆی
 و ئه  كه  هخستو ریان ده كانیش مژووییه  زموونه ئه.  ب گرینگتر موان ھه  له  كرێ ده  خۆی  كانی ندییه تمه تایبه  پی  به زمان كولتوور، و مژوو خاك، زمان،:  واته  رچاوگیراوه به له  وه ته نه  كردنی پناسه بۆ  ی یه
.  وه وتـه كه ده دوور  خـۆی  ی واشـه بنه  لـه و ڕوا ده دا دیكه  كی یه ئاراسته  به شیان كه مژوه و كولتوور و خاك  ری وھه جه  ورده  ورده ن كه ده  رامۆشی فه ك ھۆیه ر ھه  به و دۆڕنن ده خۆیان  زگماكیی  زمانی  ی وانه ته نه
 .ن ته بابه م ئه  رچاوی به  ی نموونه  ئاناتۆلی  النی گه  له شك به و كان یه" قیبتی"

 و ئاوات و ارئاز و م خه  له باس  وزمانه به بكاو سف وه  پ  وه كانیه نه الیه و ند ھه ره موو ھه به  خۆی  ی كه كولتووره و بكا پ  ی كه نیشتمانه  باسی و  وه بنووسته  پ  خۆی  مژووی  كه  ب نه  زمانكی تك میلله ر گه ئه
  وه پكـه باویان دانـه لك چوپو  كی ندییه یوه په  وه ته نه و زمان.  زانراوه  وه ته نه  گیانی و رۆح  به زمان  نده رچه ھه.  نیه ش سته جه ب  رۆحكی ت نانه ته.  رۆحه  ب  كی یه سته جه وا ئه بكا،  خۆی جیھانبینیی

 .  ناب  بوونی  وه ته نه  ناوی به شتك  من نه زمانیش ر گه ئه  ناب زمان  ب نه  وه ته نه ر گه ئه  ی وجۆره به ر ھه  واته.  گیانه و  سته هج  دیكه  وی ئه بۆ ركام ھه و  یه ھه

   وه بۆته و◌َ بال كوردستان  نگی ده  رادیۆی  له

 نگ ری گیاره ماپه

 

         !!بۆچی ناب ب زمانی زگماکی خۆم بخونم؟                                                      
 

 گوکار شۆڕش
 

ر لدا ھلگایکۆم مرۆڤ ک ربوون لنان و فبارھ ش خۆی زگماکی زمانی ببب ب....  
ر لدا ھلگایکۆم مرۆڤ ک ربوون لنان و فبارھ ش خۆی زگماکی زمانی ببب ی,  بم نیشانرەرۆی و زوتی سیاسی سیوکۆم روەریو ونادادپل تو ,

ک چوونکزمان ر بکانی سزمان زاڵ دیک دەب  ,ش کممانای ئ وەیئ و کدا لگایوەی کۆموساندندان و مرۆڤ چووەی بۆ ھیننگوو سرھو کلتوور ف 
 . داڕژڕاوە پش ل پیالنی, میللت ئو ناسنامی

 ومـژوو فرھنـگ دەیـانھوێ چشـن بو و دەگـرن نتوان ئو زمـانی کردنـی غیرەیاسایی و قدەخکردن ل کک فارس غیرە دیکی نتوەکانی بردنی نو ل بۆ تاران دەستدارانی بۆی ھر
 نوی دنتوو ھرەس کاتک نتوەیک ک دەزانن چاکی ب ئوە ئوان چوونک  ,نوەبس مژوو الپڕەی سر ل نویان ئاکامدا ل و  دوو پل گلی مرۆڤ کۆیلو بیانکن و برن نو ل وان ناسنامی

ژوو لوە متسئ خۆی زگماکی زمانی ک ل بیرکردب . 
 کارە ئم سر ل بردەوامن و ئاخنیوە ل خۆیشیان گوێ و ناگرن چاو بر ل مرۆڤایتیش ئخالقی و ویژدان تنانت و نادەن نونتوەی یاساورسایکی ھیچ ب گوێ مبست بم گیشتن بۆ ئوان

, تپڕیوە قسان ئم سردەمی ک دەن پ بچواشکاریوە, زگماکی زمانی ب خوندن ک خۆی مافی سرەتایترین ل بکات داکۆکی کورد لکراوی زوم ژرچپۆکو نتوەی ھرکاتیش و دزوەیان
نووکردەمی ھب جیھانی" سنیا زمانیش و"وونی ترەسک و ئاخاوتن کیل یشتنگجیاوازیکیشی ھیچ ئیدی ت نگۆ نیئ ک چ بی قسان زمانم! وبنووسی بکب مکی ئبۆچوون یبازانف چوونک 

  !ئو زەینی بناخی و رووبریدەو پڕانپڕی برەو مرۆڤ زەینی دەالقی بکوو, نیی تگیشتن یک ل و ئاخاوتن وئرکی رۆڵ تنیا زمان
 .وداھنان رووناکبیری کرەسی زمان چوونک, دەگرێ شک فیکری پکھاتی دەکاتوو پ ھست دەورووبری ک مرۆڤ زمانوە ب مرۆڤ ھروەھا
 دروسـت کـورد منـدانی گشـکردنی رگـای سـر ل کۆسـپ گورەتـرین وپروەردەکردنوە زانستی بواری ل بڕوەدەچ ناوەندیوە حکومتی الین ل ک سیستماتیکی کردەوەوچوساندنوە ئم مخابن
 واب منداڵ ئاکامدا ل,  دەب شرمونی و خودسانسۆری تووشی و بکا دروست زمانیدا و فیکر نوان ل ھاوئاھنگی ناتوانتیش ک سروشتی, نخون خۆی زگماکی زمانی ب ئگر منداک چوونک,دەکات
 ک ئوەی ھۆی بووەت ئمش ک خراوە پراوز ل بادەستوە نتوەی الین ل بردەوام چوونک, بکا قسان کمتر یان ب دەنگ ب یان نامۆی ئو بۆ ک ھوایکدا و کش لوەھا ک دەزان باش

 .دەکنن پ و دەکن گات کردنکی قسان شوەزاری ب بدەن بۆچوونکی ب گوێ برلوەی دەکات ھست چوونک دەرببێ ئاسانی ب خۆی بیروبۆچوونی نورێ تنانت و ب گرتن بکم خۆ تووشی
 روات ب شوینیستوو و ەڕۆسر دەستدارانی ل تنیا وەرزەش ئم تکدانی و تدای وجوانی کامرانی و خاونی ک وەرزک, مرۆڤک ھر ژیانی وەرزی خوشترین مندای ک ئاماژەی جگای ھروەھا

 .مرۆڤ مافی کری پشل مزنترین بوونت, زگماکی زمانی ب خوندن تامزرۆی مندای ملیونھا بشکردنی ب ب ک,دەوەشتوە مرۆڤ
کۆتاییدا ل م نابئ ش شتگرینگ ین لبیربک ن زگماکی زمانی پاراستنی کالیوەی لتم دەست بن نوزو وە وەکوو ەکراوەو لئ وای ک کندییب ل ندیخانت بی وکلیلی بدەرک  
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 ؟ ..ستی  ره زپه گه زمان و ڕه                                                                      

 

 ی رچاوه سه ک و چی نازانم! زانن ده ستی ره زپه گه ڕه  به کوردی زمانی  به نووسین و فربوون و زانین  که  یه وه ئه ، وه ندۆته سه پۆی و تان ڕک باوه کوو وه و باو  بۆته دا کوردان نو  له  که یر سه بۆچوونکی.. 
 ... سترێ به ده پ پشت زۆری ژوورێ،  له چ بن وت ی وه ره ده  له چ جا  هو کورده ی زۆربه ن الیه  له  که  یه ڕه باوه م ئه

  به ب، وتک و  وه ته نه ر ھه  به ر سه جا کا، ده  قسه خۆی زگماکی زمانی  به  که سک که ر ھه توانن ده ئاخۆ کردب، خۆیان  له یان پرسیاره م ئه جارکیش نیا ته بۆ ن، ڕه باوه و ئه ر سه  له ی وانه ئه بی.. 
 سـکی که ر ھه یان زمان ئینگلیزی زمان، فارسی زمان، تورک سکی که توانی ده تۆ  باشه ن؟ بکه تاوانبار ست ره په ز گه ڕه
 خـۆی زمـانی  بـه  کـه کورده ر گـه ئه بۆ ی؟ ده نوچاوان  له ستی ره زپه گه ڕه مۆری کا، ده  قسه خۆی زگماکی زمانی  به  که تر

 تر وتکی ر ھه کی خه سکی که ر گه ئه خۆ ،" ناڕزێ ب نه خۆ  له ی خۆره تا دار"  ن ده ؟؟ سته ره زپه گه ڕه ،کرد ی قسه
 !خۆمای سکی که تا  نیه ژانی  ھنده ب پ ت یه قسه م ئه

 زمـان ؟ یـه ھه  وه سـتیه ره زپه گه ڕه  بـه کی ندیه یوه په چ زمان زانینی  که  یه وه ئه م رناکه لده ری سه من  که ی وه ئه نیا ته.. 
 ئیـدی ، تـازه  بۆچوونه م ئه پی  به م به ، وه کاته ده جیا تر کانی ره به گیانله  له مرۆڤ  که ی ندیانه تمه تایبه و له ک یه
 !بکا  قسه خۆی زمانی  به  نیه ی وه ئه مافی س که

 دار ر گه ئه  چۆنه..   جوانه  وه خۆیه جوانی  به شتک ر ھه و ب یخۆ جی ر سه  له شتک ر ھه  که  جوانه  کات سروشت.. 
 کانیش وه تـه نه نگی نگـاوڕه ڕه گـوڵ؟ السـکی ر سه  له جیات  له ب شین دڕوو گوڵ ی ڕه په ر سه  له یان بکا ر ده ش ڕه ی گه
  به ت تایبه پووری له که و نگ رھه فه و زمان ی کامه ر ھه و  جیاوازه تر ی وه ئه  ڵ گه  له ک یه وه ته نه ر ھه  که  جوانه  وه وه به

 بـۆ  یـه جیاوازیانه م ئـه پاراسـتنی کو بـه ، نیـه سـتی ره زپه گه ڕه مانای  به ش ندیانه تمه تایبه م ئه پاراستنی.  یه ھه خۆی
 .کتر یه  به ناساندنیان

 و وتوویی پشکه  به بیرکردن  له کوردی و کردن سهق تورکی یان بی ره عه فارسی،   ی سانه که و ئه بزانم بوو خۆش پم.. 
 ئـاخۆ ، کـردوه پرسیار یان وانه ته نه و ئه  به ر سه سکی که  له جارکیش نیا ته بۆ ئاخۆ زانن، ده ستی ره زپه گه ڕه  له دوور

 ھیچ چون ، یه" نا" ی که ومه بگومان خۆیان؟ زمانی  به ن بکه کوردی و ن بکه بیر  له خۆیان زگماکی زمانی حازرن وان ئه
 پـ خـۆی تـوان ده و داتـ ده جیـاوازی کی یه ناسـنامه  کـه ی کـه وه ته نه کانی ندیـه تمه تایبه  لـه ک یـه  نیـه حازر سک که

نو  له بناسکانی خه ن ربوونی. بکات بیر  له  میشه ھه بۆ دا، ترکی فربوونی ڵ گه  له جیاواز زمانله و  زمانه و ئه ف  
 !! زۆره تۆفیری خۆت، ی که زمانه یرکردنیب

 و بـوانین کان شـته  لـه خۆمان چاوی  به و بگرین کان خه بایه دری قه و بت ھه خۆی مانای شتک ر ھه ش ئمه الی  له ب ڕۆژک بی..  ین که ده ڵ تکه شتک موو ھه  ئمه  وایه پم"  وار ته"  ولی قه  به.. 
 ین؟ بکه دنیا یری سه  وه تره سانکی که چاوی  له  نه ، وه ینه ده لکیان

  

 شماڵ وبیگ ڕه
 

 زمانی شیرینی دایک و کمتر خمی کوردانی دەرەوەی وت،                                                   

 

 . سبک سمکۆ

 

 کوردی ب و ئلف ھونی بوەت کردن قس ئم ھر و دەکات قس جیا جیا زاراوەی و کوردی زمانی ب کورد گلی بۆی  نتوەیک ھر شوناسی گرینگترین ل یکک زمان
 .دا انبوارەک ھموو ل دای دەست بر ل ئیستا کوردی کتیبی ھزار سدان ب ک کردووە ئاسان کوردی نوسینی و

 و خوینـدن کـوردی داخوە داب کوردستان تری پارچکانی ل و ی رسمی کوردی زمانی ب خوندن سا مژ ل کوردستان باشوری ک کوردستان چوارپارچی ل بشک تنیا
 .وت دەرەوەی کوردانی ناو ل کوردی زمانی بدوم سری ل دەمھوێ من ئوەی چونک ، بکم ترخان بابت ئم بۆ باسکم نامھوێ بڤی، ھر نوسین

ب ر لو گرتنی چاو بماوەی ئ من ک دەرەوەم ل یازدە ک و سا وە لنزیک ڵ لی گرە زۆربناسینم و چو و ھات دا کوردەکان زۆری ھ یکوردی زمانی ئاکامی دەتوانم. ھ وە چونی بۆ لم خۆمب 
 سنگنم ھڵ شوە

وە بدەب داخ می برە زۆربکان و دایک زۆری ھک باوککانیان بۆ ھیچیان نکردووە منداکو نو بخۆ ناراست توتان ھۆیی بونمانی و فکوردی زمانی ن. 

 شکاو پک و تک چندرستی یان وش چند ل تنیا بکن قس وردیک ب ناتوانن ھر پنجای سدا ل بم دەتوانم و  بخوننوە ھر کوردی ناتوانن تراوگ مندانی نۆی و نوەد سدا ل نمون بۆ
 .نین دیار قسکان بنی سرو ک پکڵ و تکڵ و

کان بۆیمندا زۆری ب وان لت و دا خۆیان ننانباریش و جار ت ل لکانیان گمانیا بنت و زمانی بئ تو ن قسدەک دا کدەژین ت 

  وای بۆ و چین کشکان داخوا

 یکم کشی

ی دەرەوە لرە زۆربکان زۆری ھماکانیان ناچارن بنمندا رنداینگاکان بن وێ کم لکشت ی وەیئ ک وان لنی نڵ تردا منداکناچارە ومنداڵ دەبن ت م زمانی بئ تت ور و شارەزابھ 
ل لزمانی پشکوتنی گ و بوش م کردنـی قسـت ئو ـت ئاشـنام زمـانی و دەبئ تو کـار ب نـد .م ال دایکـی زمـانی بـۆیسـتـت ئر دەبگکـان ئماـی بنودەن جیـدی ھـر بـۆ نکردنـی ف 

 .نابن فر ئوە منداکانیان

 ئوان قولی ب کوردی ماموستای دەکرێ وات بخوندرێ، دا وت ئم زمانی پاڵ ل یدایک زمانی نادرێ ئیزن دا یکان رەسمی قوتابخان ناو ل وت ئم قانونی پ ب و دەژیم نۆرویژ وتی ل من
  لفئ کتبکی ی نی بۆیی منداڵ شوەیک ھیچ ب و قوتابخان دەرسکانی ب تایبتن ک خونن دەی رۆژان ک بکات شرح بۆ دەرسانیان ئو دەب ، بم منداکان بۆ ھبت دایک زمانی ماموستای
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 خوندنی و زمان پاڵ ل دایک زمانی خوندنی ل رگرە بشدا لم وت ئم خۆ ناراستو بۆی بخون، ئوە کراوە ترخان دایک زمانی بۆ دا حوتوو ل ک کاتژمرە و ل و ببات کوردی زمانی ب و

 .وتدا ئم

 دایـک زمانی کالسکی ھوێ بیان گر دەدات یارەمتیان تنانت و تدەدا کۆمیتی ریکخراوکی و کس ھر ب کئیزن کردوەتوە گرفت ئم چارەسری بۆ تریان رگیکی دا ئوەش گل ل بم
 بۆ دەرسی ئیمکاناتی و شوین ، ھوێ بیان گر دەتوانن ئاسانی ب کوردەکان بۆی ، بن زمانک و نتوە ھر ل جا دابمزرنن

م کوردەکان منداراھن فبک ی لگوەند دەزگا رو دارەکان پ چ بک ھیشنیات ک ، کمند فیداکاری و دەوێ ئیداری کاری ککی چسوز کوردو د بردوو خۆ ل دەرس ھاوکاری وەک بتوانن ک 
 بۆ دەکن دابین شون ھم و دەرسی ئیمکاناتی ھم ئیمکان پ ب ئوانیش و وتان لم بکن ھاوکاری داوای یان. بنوە

 بم بتوە دەرس ماموستا وەک بووە ئامادە خۆبخش کسکی ھم کراوە بیندا شون ھم جار زۆر داخوە ب ک. کارە ئم
 دواتـر و ھـاتوون رۆژەکـان یکم ل منـداک چنـد تنیـا یـان دایـکوە زمـانی کالسـی نـاو بچـن نبـوون ئامـادە منداکان

 نی کـورد ک ئوەی بـۆ دەگرتوە و داخ جگی ئم ک خای، کالسکی و یکان کورسی و مز گل ل ماموستاماوەتوە
 .وت دەرەوەی ل تایبت ب بزان دایک زمانی گرینگی توانیوە

 .دوھم کشی

 ژیان خرجی بتوانن تا بکن کار باوک و دایک بردەوام دەب وتان ئم سختی ژیانی ھۆیی ب. منداکانن و بنماکان
 بـۆ بـکن ترخـانی بتـوانن تـا دەبـت کم زۆر کاتیـان بـۆی ، بـکن دابـین تـر شـتی زۆر و کارەبـا و خـانوو کـرێ و گوزەران

 چو و ھات ، دا شارک گرەککانی ل یکک ل بکرتوە قوتابخان وەک شونک نمون بۆ گر تایبت ب و منداکانیان
 ئوەی ھۆیی دەبت ، کات نبوونی و ک رگ دووری و ترە شارکی تنانت و گرەکک ل و کوردە ھر چونک نابت ئاسان

موو کس ھک ئاسانی ب توانوڵ نی بۆ ھم چارەسئ یشـر بۆ ھاوکاربن بتوانن تا بدات کشـیرینی زمـانی بـوونی ف 
 .منداکانیان بۆ دایک

 سھم کشی

 بـاوکک و دایـک گر و ی نـی کـیدای زمـانی خوینـدنی ئـارەزویی یکـی سـدا ل ک منـداکانن داخوە ب تـرەوە لالیکی
 و بـن بشـدا دا دایـک زمـانی کالسـی ل نـین ئامـادە و نـایھوێ منداکیان بکن بۆ ئاسانیان کار و بدەن زۆریش ھوکی

 سـر ب باشـترە وا لوان زۆرـک قسـی ب چـونک دەکن دایـک زمانی سیری بایخ ب زۆر داخوە ب ی نی گرینگ بۆیان
 و نــاکن کـوردی تلفزیــونی سـیری ھر زیــاتر نوەدی سـدا ل بــم دەتـوانم دەژیــن تـدا ک بــن زاڵ وتدا ئم زمـانی

 تپردەبت دا کورد ئمی سر ب ک سخت یکجار کارەساتکی ئم بۆی ی، نی گرینگ بۆیان ھر کوردستان ھواکانی
ک دان بزار سکورد ھ تانی لدەژین دا ئوروپایی و. 

رنجدان بم سی بنرەوە خاس وە بی داخرە زۆربکان زۆری ھماو بنل دا پروسر و خواردووە، شکستیان گرینگھ 
 دانیشتوی کوردەکانی کارایی کم سر دەکوت ئم بۆی بیخویننوە، ن و بنوسن پ  ن بکن پ قسی بباشی ن ناتوانن و نازانن دایک زمانی داخوە ب ئیرە مندانی ک ئوە ھویی بوەت ئوە
 و ئیشارە زمانی ب کوردەکان ئیتر و دەچ برەوفوتان واتان لم تر ساکی چند دایک شیرینی زمانی و گرینگ پرس ئم نادەن گوێ ک بنمانی ئو زۆرن ئیکجار داخوە ب ک واتان، ئم

 .یکتر گل ل دەکن قس تنیا بیگان زمانی

ت دەرەوەی کوردەکانی ھیوادارم بۆیمی وم خئ شک ی و بخون گرینگودایک شیرنی زمانی راگرتنی زیندو بۆ بدرێ جیدی ھ کانمان ناو لماو دا بن ت دەرەوەی کوردانی ناو لدا و ک و لئ 
 .نادرێ پ گرینگی داخوە ب ئیتر و دای خستن گوێ پشت پری

 2012. 2. 20, وشممدو
  لیوه ری خاکه ماپه
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 زمانی دایک                                                                                 
 

 19 Feb 2012 

  

 جیاوازدا ی ڕوانگه ند چه به دا ندییه پوه و له و وه ینه بده زمان خودی ر سه وه ئاوڕک سووکه پویسته دایک، زمانی ر سه له کردن باس له ر به
 .کراوه  پناسه وه جۆراوجۆره نیگای گۆشه له که ڕین تپه

 زمان ی پناسه ـ 1

 دایک زمانی ـ 2

 کوردی زمانی ـ 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زمان؛ ی پناسه

 کورتی کی یه پناسه به تا ره سه وه، ته لکدراوه چۆن ناسیدا زمان زانستی له زمان مکی چه و مانا بزانین و بناسین زمان باشی به که ی وه ئه بۆ
 .ین که داده وانیی زمانه زانستی کانی یه کاری ورده به ر سه پاشان و ڕین په تده وانییدا زمانه

 :ن ده

 . فکره و ندشه ئه یانی به و ربین ده ی سیله وه زمان)  لف ئه

 . گوزێ ڕاده داھاتووی و ره به و پوێ  ده ڵ کۆمه ی" تکامل"  ی پۆسه که تاکه ی پاوانخوازانه کی یه دیارده) ب

. بێ ده ر ده ستی ھه یانی کات ده ئاو داوای پاشان کات، ده بوون تینوو به ست ھه یانی وه ئه ب ده تینوو مرۆڤ کاتک یانی تینوتی؛ ک وه(  ست به مه به یشتن گه بۆ سته ھه ربینی ده ئامرازی زمان) پ
 ) بگات ـ تییه تینوویه البردنی که ــ خۆی ستی به مه به ی وه ئه بۆ وه خواته ده ئاوێ وجار ئه

 .پارـزێ ده كانی یه ھنین و گرێ ده ھه مــرۆڤ بۆ کـان ته مانه ئه زمان مان، زه بوونی ڕ تپه  به و خا رده ده گا كۆمه مــژووی و نگ رھه فه و فكـر  و مانا كه سته ھه ئامــرازی و ربین ده داتی ئه زمان) ت 

 . وه بته ده و ب ده واو ته زمان ر سه له گا كۆمه و كولتوور كانی كردنه  شه گه موو ھه ش ربۆیه ھه و وه بوكردۆته كولتووردا قویی نو به ریشای كه زگماكه و تایی ره سه ركی وه بوونه زمان) د

 یاندنی تگه ی سه ره که ببته زمان کرێ ده چۆناوچۆن ئاخۆ که وه بینه ورد زمان کانی ھۆکاره و کاری ورده له ب ده چییه، زمان رکی ئه و کار که بۆوه روون ک یه هڕاد تا و کرا پناسه زمان کورتی به که ئستا
 ڕاگوزت بۆ کانی ته مانه ئه و مرۆڤ

 ) Theoratical Linguistics( تیئۆریک زمانناسیی

.  وه كۆته ده گرتن ندی پوه كی یه سه ره كه و ئینسانیی كی یه دیارده كوو وه زمان  له زمانناسیی ی لكه م ئه.  زمانناسییه كانی كۆلژه زۆری  ره ھه ی زۆربه گرینگی شكی به و زمانناسی یش به باوترین  شه به م ئه
 :  له بریتین  بچووكانه  لكه م ئه.  كراوه ش دابه بچووكتر لكی ندین چه  به خۆی زمانناسیش ی لكه م ئه.  بووه تدرووس ھتد، و مانا ، رسته ، وشه نگ، ده كوو وه ، پكھاته ندین چه  له زمان  چونكه

 )زمان كارھنانی به ر سه  له رج لومه ھه ری کاریگه( پراگماتیک و، واتاسازیی سازیی، رسته مۆرفۆلۆژیی، فۆنۆلۆژیی، تیک، فۆنه

 ابید ده ئه نگاندنی سه ھه له زمان

 .سته پھه و ناسک زمانکی که دیبانه ئه و ندان رمه ھونه ری ھونه و  ھۆنینه و ران نووسه شاعیران، ربینی ده و نووسین زمانی زمان، له شه به و ئه ؛ بی ده ئه زمانی ـ 1

 تا و دون ده پی پاراو و وان ڕه کی یه شیوه به... ھتد و ئیداری مدیایی، تی، یه کۆمه سیاسی، اکانیجیاجی بواره له روناکبیر، کی خه زماندا، کردنی ش دابه له ش شه به و له) گفتمان(  دیالۆگ زمانی ـ 2
 پارزن ده یی رسته و ڕیزمانیی یی، وشه ی ه ھه له خۆ بکرێ

 له ئاگایی ب و تۆن ناسینی نه و واری خونده نه ھۆی به ھیندکیش و، دا زمانه و ئه رھنانیکا به  له ک خه زۆری وی تکه ھۆی به که بازاره و کوچه زمانی ش، شه به و ئه ئاماتۆڕ و عامیانه زمانی ـ 3
 . بن ده ڕزمانی و یی رسته یی، وشه ی ه ھه توشی وانیی، زمانه زانستی

 . چت ده ناو له و کا ده کشه پاشه یان ڕوا ده پش و ره به یان. سابیت و ستاتیک ک نه دینامیکه تدا،  حاه رسک ھه له زمان:  سرنج

 چوونیان ناو له ترسی مه و دونیا کانی زمانه ی ڕژه ـ

 کان زمانه ندی به سته ده و کردن پۆلن

 ھیجایی ک یه زمانی ـ1

  گرن، جده دا خانه و له ی زمانانه و ئه 

 سیامی تبتی، چینی، ک وه. تایین ره سه زمانی. لک ده پوه پاشگریان و پشگر هن و گۆڕێ ده وشه ی ریشه نه. پکھاتوون" تغیرناپذیر" گـۆڕ نه بزونی ک یه له کانیان،  وشه

 )التصاقی(  ند یوه په زمانی ـ 2

 فنالندی، کانی زمانه ک وه. ن بده نوێ نایما تا ھه بگرن پشگر و پاشگر و بنوسرن وه پکه توانن ده که بوونه دروست" تغیرناپذیر"  گــۆڕ نه بزونی یا ھیجا ند چه یا ک یه له کان وشه دا، یه سته ده و له
 ای کوره و ژاپنی تاتاری، غولی، مه تورکی،

 "صرفی یا مشتق"  زمانی ـ 3

 .گرن ده پشگر و پاشگر. نونن  ده جۆراوجۆر ی شوه به و گۆڕن ده کان وشه ی ریشه. بووه درووست" تغیرپذیر" گۆڕانگر بزونی یا ھیجا ندین چه یا ک یه له وشه

 ،)نوروژی،سوئدی ندی، ھوله ئامانی، ئینگلیسی،(  ن رمه ژه ،...)و پرتقای وی،ئیتالیایی،ئیسپانیایی، رانسه فه(التینی ئرانی، یونانی، ھندی، زمانی:  ک وه. ن یه سته ده و له دنیا گرینگی کانی مانهز 
 )"بریانی و لدانی که قی،ماد،فنی ئاشوری، عیبری، بی، ره عه( سامی ،)لھستانی و چکی روسی،(  ئیسالوی

 بچووک؛ کی یه وه کرنه روون

 ستیان ربه سه و جیاواز کی  یه بی و لف ئه بابلی، میخی تی خه له کان، یه نیقی فه له ری چاولکه به کان ماده"  که نووس ده دا" کشاورز کریم"  رگانی وه ماد، تاریخی کتبی له" دیاکونوڤ ایگورمیخائیلوویچ
"  زانستی گرینگتر مووی ھه له و دارمستر ـ) یونانی زانی جۆغرافی(ئیسترابون"  ماد ئیمپراتۆری زمانی له شکه به کوردی زمانی ئستا و نووسرا ده  یه ب و لف ئه و به کان ماده زمانی کردکه درووست

 .نوسراوه کوردی زمانی ی شوه ر سه له ئاوستا زمانی بن کێ ده بۆیه) وه ئاوگۆه ھیندک به( وڕۆیه ئه کوردی زمانی کان ماده زمانی وایه پی شناسی قوم یا" اتنۆگرافی

 نوی به نووسی کتبکی و. کرد ئعالم سمی ره دا ئران له زرتشتی دینی بوو، کان یه ساسانی پادشای م که یه که کان بابه شیری رده ئه چوونکه. ب ڕاست نگه ڕه بن و بچن بۆی وه بۆچوونانه و له کی ده
 .... کان یه ئیلخانی ی وره ده له مستۆفی حمدو. داندراوه موزه له مسکۆیه لنینگرادی ی موزه له ئستا. نووسی تدا کوردی ی وشه جار م که بۆیه دا یه کارنامه و له. کان بابه شیری ده ئه ی کارنامه

 دایک زمانی

 کی؛ ره سه ی ره وه ته ند چه له ھاتووه پک که لولد مه فره و نده ھه ڕه فره مککی چه دایک زمانی

 یه تی یه کۆمه کی یه ئاریشه که) Dilmma( ماڵ زمانی ـ 1



 .وه بینته ده خۆیدا بوونی ھه له خۆی ی وه مانه و ست وه ڕاده دا دیکه زمانی ند چه م رده به له زمان. یه ھه سۆسیۆسیاسی کی یه ناسنامه که ماڵ ی وه ره ده زمانی ـ 2

 شه له ی دیکه کانی ندامه ئه و چاو جموجۆی و منداڵ دواندنی گوگاڵ، زمانی که) ) cradle language النک زمانی ـ 3

 .کانه  بیسراوه نه و شاراوه  وشه و کان کاریه ورده فربوونی مانی زه زمانی که) Regular language( النک قۆناخی دوای زمانی ـ 4

 .گات ده پ مانیدا زه کی یه پۆسه له که) Nativ Language( ن سه ڕه زمانی ـ 5

  سرنج

 له منداڵ خود یان. وه وته لبکه مندای ژیانه و ئه ئاکامی و پکبنت ش ھاوبه ژیانی ی که وه ته نه یری غه ژنی ڵ گه ده پیاو ر گه ئه ت تایبه به. کات ده ون یی وه ته نه ی ناسنامه دایک زمانی یه ھه جار
  بت ی که وه ته نه یری غه زمانی تیوخانه ھه زمانی و بت وره گه خانهتیو ھه

 دایک؟ زمانی بۆ

 .ھندرت ده کار به متر که دایک زمانی ی وشه وه یه زانستی بواری له

Mother Tongue 

 .ھناوه کار هب میان که یه زمانی دایک ی وشه جیاتی له ،" رفتاری شناسی عصب"  و ناسی وان ڕه ناسی، زمان زانایانی 

 : زگماکی یان دایکی زمانی
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 .بت ده ئاشنا دایک زمانی ڵ گه ده وه یه دایکی زگی ناو واته" جنینی"  ورانی ده له نئینسا

 . کرت ده نگ ھاوئاھه و بزوێ ده ئیحساس و ست ھه ڵ گه ده ھاوکات، که یه ھه وخۆ راسته ندکی پوه ددا، و زمان و میشک نوان له. دات ده نیشان وت سووکه ھه زمانه و ئه بیستنی به بوون دایک له دوای 

 :  ده ؟ گرینگییه کام ن خاوه و   چییه  زگماکی  زمانی ناوی ژر  له وتارکدا  له ئامان، ھامبورکی  زانکۆی  مامۆستای  تی داله عه  دیقه سه. د خاتوو

"ن ده  زگماکی  زمانی  به  کاتوان  له راستیدا  له. دووه زمانماندا، و ھزر و دڵ نندی پ  و چ تپ پکد .روونماندا ده و ھزر  له و  وه نه خه ده بیر رابردوومان  کانی زموونه ئه و  ژیان  کانی ساته  قسانه م ئه  چوونکه 
  له.  ردێ به وه گیانیان روونمان ده  کانی شاراوه ، گرتووه یان واره قه نداھزرما  له  که لک گه  سته ره  ی وه بوونه زیندوو  به. بین ده مبار خه یان  خۆش یف که بین، رده ده ستمان ھه ک یه وشه ر ھه  به. ن که ده  ره که چه

 ." نین یه گه تده ل  رمانی به و ور ده و  درکن ده کانمان ندیشه ئه و ست ھه گشت  وه زمانه  ی رگه

 . کراوه وت زه کان ته سه ده ب و ست ده بن  وه ته نه  له وه کانه تۆرهدیکتا  ته سه ده  سیستمی ی ڕگه له  که ، یه مکانه چه و له ک یه ، زگماکی  زمانی  مافی

  له نگیدا رھه فه ی  رانه ھرشبه لکی گه پرۆسه  له وام رده به و  کان، جیاوازه  کولتووره  قۆرغکردنی  ته داوه ستیان ده ماڕا بنه  له ت، سه ده  کردنی تر سانتریالیزه  رچی ھه بۆ ،  دایکی  زمانی و نگ رھه فه  بکوژانی 
 و  لتووری کو یه جییاوازی  چوونی ناو  له و کردن ست ربه به  ھۆی  بۆته  یه رانه روه نادادپه و نامرۆڤانه  وشه ره م ئه. بوونه ـدا نگی رھه فه  مافی  داکۆکیکاری  کانی وه ته نه  ی وه توانه و کردن  ئاسمیله  وی ھه

 . کردووه کراو نه بوو ره قه تی ساره خه  تووشی  تی مرۆڤایه  ایگ کۆمه و  کان یه رۆشنبیری

  First Languageم که یه زمانی یا

 ... دایک زمانی ی پگه و جگه

 موو ھه دایک، زمانی له جگه بن، ده" مغزی اسمیک  سکته" اتهو مشک ئیسمیکی ی کته سه کاوی نه له ھرشی تووشی ی وانه ئه ت نانه ته. یه ھه مشکدا نو  له تی تایبه جگای دایک زمانی یا م که یه زمانی ـ 
 تدا می که یه زمانی نیا ته که( مشکدا له ت تایبه شکی به ناو له زمان م که یه واته دایک زمانی جگیربوونی ھۆی بۆ یه خۆشی نه و ئه م به. ن که ده بیر له بوونه، فری دایک زمانی پاش که ی زمانانه و ئه
 . دانانت دایک زمانی ر سه له ری کاریگه و ری شوندانه) گیرت هد ھه

 کیوت له ر گه ئه کات و ئه داوێ، گا کۆمه ی چوه چوار ناو ده خۆ و بێ ده  قۆناغه و ئه که پاشان م به. کات ده یدا په ر وروبه ده و ماه بنه له نیسبی زانستکی قوتابخانه، نی مه ته تا ھه منداڵ ـدیاره
 سازمانی که دراوه پ گرینگی نده وه ئه دایک زمانی. بت ده تی تایبه به دایک زمانی و گشتیی به زمان ی کشه تووشی دا، وته و له دایک زمانی تی سمیه ڕه بوونی نه ھۆی به بژی، دا زمانیی فره و  یی وه ته نه فره

 . دووهکر نودر دایک زمانی جیھانی ڕۆژی نوی به ڕۆژکی یونسکۆ

 ... یی وه ته نونه ھاوکاری ڕگای له امنیت و صلح برقراری:  ھدف ــ کگرتۆکان یه وه ته نه فرھنگی و علمی تربیتی، سازمانی: یونسکۆ

 و وت رکه سه یان که شۆڕشه 1971 سای. کرد خۆیان دایکی زمانی واته بنگای زمانی داوای و ڕن ڕاپه ئۆردوو زمانی و پاکستان سیاسی تی سته ده دژی زایینی ی 1952 سای بنگالدشی خوندکارانی
 . کرد سند په دایک زمانی جیھانی ڕۆژی ک وه یان  ممه  ش  ڕ ی 2 واته فوریه ی 21 ڕۆژی یونسکۆ، سازمانی وان، ئه پشنیاری ر سه له 1999 سای. رگرت وه خۆییان ربه سه

 که ن ھه کشه زۆر. نیه زمان رانی داگیرکه تاوانی و تا خه مووی ھه ر ھه ، کشانه و ئه دیاره. تی خۆیه جگای له ر ھه کان سته ده بن وه ته نه تی تایبه به وان، ته نه زۆر بۆ دایک زمانی ی کشه شدا وه ئه ڵ گه ده
 وینبد ر سه له زیاتری با... ب نه تایخۆیان خه تیشدا ڕه بنه له با. ن که ده دروست خۆیانی بۆ خۆیان کان وه ته نه

  چیه کورد بۆ دایک زمانی ک وه کوردی زمانی ی کشه

 .یه ھه رچاوی به گرفتکی و کشه ب ڵ گه ده ئستاشی که کانه کۆنه  زمانه له کک یه کوردی زمانی

 ...که یه وه ته نه ر ھه نگی رھه فه له رچاو به  ره ھه شکی به تداچوونی واتای به زمانک، ر ھه ناوچوونی له

 .نگی ھاوئاھه و ھارموونی ونیبو نه ـ

 یی وه ته نه دیسکۆرسی و سیاسی تکی سته ده بوونی نه یان کوردستان شبوونی دابه و کولتووری لکدابانی ھۆی به گرتوو، ک یه زمانی بوونی نه ــ

 . بت درووست وه یه یی وه ته نه تی وه ده ی ڕگه له نیا ته نییه رج مه کگرتوو یه زمانی واته ستاندارد زمانی:  سرنج

 له که ن دیکه رچاوی به ی نمونه ئۆکراین مجارستان، یا نگاری ھه یوگسالوی، کی خه زمانی ـ بوو درووست وه که خه ی ڕگه له و تاڕاوگه له 1948 سای له  که جووله ناسیۆنالیزمی عیبری نوی زمانی
 .یشتن گه ئاکام به وه که خه کانی وه ھه ی رگه

 پتۆڤی ساندرۆ مجاریی ناسراوی شاعری. سمی ره زمانی کرده نگاری ھه زمانی ناسیۆنالیستی، شۆڕشی. بوو) مجاری و ئوتریشی( پروسی تی وه ده زمانی التین زمانی 19 ی ده سه کانی چله تای هر سه تا
 بیی ده ئه زمانی زایینی ی 1804 سای له. ھا روه ھه ش ـ   ئۆکراینی زمانی. بکات قسه نگاری ھه به ب ده ژی ده نگاریدا ھه یت وه ده سنوری له ی وه ئه ندرا یه راگه م به. کرد ده کان وه ته نه مه که له رگری به

 میشه ھه ک خه زمانی وابوو،  که. یی وه ته نه تی وه ده دنیزران دامه بۆ بات خه وته که که زرا دامه ئۆکراینی ناسیۆنالیستی رکخراوی مین که یه دواتر ساڵ چل. وت رکه ده وه شعره ڕگای له تا ره سه ئۆکراینی
 .ت وه ده و ت سته ده زمانی نتیتی ئایده و پناس ببته ب ده

 .بات ده  دیکه شبوونکی دابه و ره به کورد وه کرده به وه داخه به که یه وره گه ره ھه کۆسپکی ش وه ئه. کوردی ڕنووسی و ب و لف ئه جیاوازی ـ

 .....یه ھه ی رژهد

 دی حمه ئه ھیوا

 تاوی ھه ی 1390 زستانی

 



 


