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هةريَمى كوردستان / عيَراق   

 وةزارتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى

 زانكؤى سةالحةدين / هةوليَر

 

 خوَيندن بة زمانى كوردى لة رؤذهةآلتى كوردستاندا

 

 نامةيةكة

ثيَشكةش بة ئةجنومةنى كؤليَذى زمانى زانكؤى سةالحةدين / هةوليَر كراوة  وةك بةشيَك لة ثيَويستييةكانى 
ةدةستهيَنانى برِوانامةى ماستةر لة زمانى كورديداب  

 لة اليةن:

(، زانكؤى كؤية٢٠٠٦بةكالؤريؤس لة زمان و ئةدةبى كوردى) ،قادر فةتاح ئةمحةد  

 بة سةرثةرشتيى:

 ث.ى. د. هؤطر مةمحوود فةرةج

 

ى  زايينى٢٠١٠مايسى          ١٤٣١ى كوردى          مجادى االوىل ٢٧١٠طوآلنى   

 

 



2 

 

 

 تى سةرثةرستيارراثؤر

ئةم نامةية بة ناو و نيشانى )خويَندن بة زمانى كوردى لة رؤذهةآلتى كوردستاندا(، قوتابى قادر فةتاح 
ن ئامادةى كردووة و بةشيَكة لة ئةمحةد، بة سةرثةرشتيى من لة كؤليَجى زمانى زانكؤى سةالحةددي

 ويستييةكانى ثلةى ماجستيَر لة زمانى كورديدا.ثيَ

 

 

 ار:سةرثةرشتي

 ث.ى.د. هؤطر مةمحوود فةرةج

 ٢٩/٥/٢٠١٠ريَكةوت: 

 

 

 بة ثيَى ثيَشنيارى مامؤستاى سةرثةرشتيار، ئةم نامةية ثيَشكةش بة ليَذنةى هةلسةنطاندن دةكةم.

 ث. د.ئيرباهيم ئةمحةد حوسيَن

 سةرؤكى ليَذنةى خويَندنى باآل

 لة بةشى زمانى كوردى

 ٢٩/٥/٢٠١٠ريَكةوت: 
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 فتوطؤكردن:راثؤرتى ليَذنةى ط

ئيَمة ئةندامانى ليَذنةى تاوتويَكردن و هةلَسةةةةنطاندن، ئةم نامةيةمان خويَندةوة و لة طةو خويَندكارةكة 
 دا طفتوطؤمان لة بارةى ناوةرؤك و اليةنةكانى ديكةيدا كرد و برِيارمان دا كة شايةنى ئةوةية 

 رى لة زمانى كورديدا ثيَ بدريَت.برِوانامةى ماجستيَ
 

 

 

 ب وەندیدار بەێپوونکردنەوەی ڕ 
 

 : ژینەوەیەێئەم تو ی    PDFفاییل  وبوونەوەیڵ

 ە کۆمەڕ تۆ ۆژی جیهانیی زمانی دایک لە ڕ وازی ێشپ لە جارە یەکەم ژینەوەیە ێئەم تو 
 
بخانە ێیەتییەکان و کتڵ

ۆنییەکان ب  ئەلکتر
 

 تەوە. ێو دەکر ڵ

هۆیەوە لەوانەیە . بەم کراوە بە یەک فایل  PDFۆییی بڕ لە کانر گۆ  ،ژینەوەیە، دوو فاییل وۆرد بووە و ێتو ئەم 

 ژینەوەکە نەبووە. ێکە دیارە کاریگەرییەکیان لە سەر ناوەرۆیک تو   کهاتی   ێپ کنییکەنی تڕک کەم و کوو ێندێه

 ح ئەحمەدفەتا ادر ق

 ٢٠٢١وریەی ێی ف١٨ 
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 ئةم ليَكؤلَينةوةية ثيَشكةشة:

 و بامب كة خونضةى زمامنيان بة وشةى كوردى ثشكوواند، بة يادى نةمرى دايك

ة بة هةموو ئةو هاوزمانانةم كة لة دذوارترين هةلومةرجدا، ذيان و تواناى خؤيان بؤ خزمةتى زمانى 
 تةرخان كرد. رؤذهةآلتى كوردستاندا لة كوردى، بة تايبةتى فيَركردنى خويَندنةوة و نووسينى كوردى
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 سثاس و ثيَزانني

 :سوثاس بؤ

شار لة ريزةكانيدا، بة ب ى       ١ سة دةية خةبات و تيَكؤ ستان كة لة ماوةى  ةةةةةة حيزبى دتوكراتى كورد
 مرؤظدؤستانة، نةتةوةيى و رزطارخيوازى ثةروةردةى كردم.

ى بؤ منى كوردى خةباتكارى رِؤذهةآلتى كوردستان ة حكوومةتى هةريَمى كوردستان كة دةرةتانى ئةوة٢
ثيَك هَينا قؤناغةكانى بةكالؤرى و ماسةةةةتةر لة زانكؤكانى كوردسةةةةتاندا برِبم و تويَشةةةةوويةك بؤ خزمةتى                  

 زانستيى زمانى كوردى لة رِؤذهةآلتى كوردستان بةدةست بيَنم.
يكردن و ثيَداضوونةوةى نامةكةم ةةةة مامؤستاى بةرِيَزم دوكتؤر هؤطر مةمحوود فةرةج كة لة سةرثةرست٣

 و ريَنويَنيكردمندا وةخت و بيَوةختى نةناسى و بيَدريغ هاوكاريى كردم.
تيَكؤشةةانى كؤرِى ثةروةردة و  و ةةةةةةة ئةو بةرِيَزانةى سةةةرضةةاوةو زانياريى ثيَويسةةتيان لة بارةى كار   ٤

 وم.فيَركردنى كوردستان، كؤميسيؤنى بارهيَنانى كؤمةلَة و ناوةندى سؤما ثيَدا
ةةة هاورِيَيان و هاوكارانى خؤشةويستم لة حيزبى دتوكراتى كوردستاندا كة بة دانى كتيَ   و سةرضاوة، ٥

يا بة تايث و ديزاين و هةلَةضةةنيي نامةكة، هاوكاريى بةوةختيان كردم. بة تايبةتى: كويَسةةتانى هاوسةةةرم،  
يزى، ئازاد خةليفةزادة، مينا هاناى جطةرطؤشةةةةم، مةسةةةةوود رةواندووسةةةت، عةبدولَض سةةةةيدا، ضةةةيا عةز

 سولَتانزادة، سةرطوو شابازى و سروة فةتاحى.
هيَذايان فةتاح كاويان، كةمالَ غةمبار و سةةةةيامةك قةوى ثةةة سةةةةةبارةت بة وةرطيَرِانى ثوختةى       -٦

 نامةكةم بؤ سةر زمانةكانى ئينطليزى، عةرةبى وفارسى
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 ثَيرست:

 ٩      ...................................................................................... ثيَشةكى 

 رِؤذهةآلتى كوردستان و مافى خويَندن بة كوردى بةشى يةكةم:
    ١٣..............................             ثارى يةكةم: خويَندن بة زمانى دايك وةك مافيَك:...........

 ١٣ايك لة رِووانطةى مافى مرؤظةوة: ......................................        خويَندن بة زمانى د أ( 
 ١٦           .......ب( طرنطرتين ثةتاننامةكانى تايبةت بة مافى زمانى و نةتةوةيى: ................ 
  ١٨    ....     ( هةلَوةستةيةك لةسةر واتاء مافةكانى "كةمايةتيى نةتةوةيى"ء "نةتةوة"..........ث 
 
   ٢١      . .  ثارى دووهةم: رِؤذهةآلتى كوردستان و  زمانى خويَندن لة رِيَذتة جؤراوجؤرةكان دا: ..... 

   ٢١   سةرةتاكانى خوَيندن لة ِرؤذهةآلتى كوردستان: .....................................        (أ
       ٢٢   .....................................       زمانى كوردى لة سةردةمى ثةهلةويدا:     .... (ب

 ٢٥  خويَندنى زمانى كوردى لة سةردةمى رِيَذتى كؤمارى ئيسالميى ئيَراندا: ..............      (ت

 ٢٦  :.............................................................   هيَنديَك هةولَى جؤراوجؤر (ث

 ٢٩لَى فةرهةنطى و فيَركاريى سؤما )فَيرطةى زمانى كوردى(:...................هةولَةكانى كؤمة (ج

 
 ٣٤    ثارى سيَهةم: خويَندن بة كوردي   لة سايةى بزووتنةوة و ثارتة كوردةكاندا:....................

 ٣٤  ....  ( خويَندنى كوردى لة سايةى بزووتنةوةى مسكؤى شكاكدا: ................................أ
 ٣٥  ب ( خويَندنى كوردى لة سايةى كؤمارى كوردستاندا: ...........................................  
 ٣٧ لة سايةى ثارتة كوردةكاندا: ............................................   ث( خويَندنى كوردى لة 

 

 
 ى كوردى بةشى دووهةم: سةرجنطةليَك لةكتيَبةكانى خويَندن

 ٤٨  ثارى يةكةم: سةرةطةليَك لة كتيَبةكانى كؤرِى ثةروةردة و كؤميسيؤنى بارهيَنان: ...........  

V I  
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 ٤٨   ............    ..................كتيَبةكانى كؤرِى ثةروةردة:.................... (أ

 ة كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى":١   
 ":١ة كتيَبى"ذيان و خةبات ٢   
  

 ٥٩  ..........    ..........كتيَبةكانى كؤميسيؤنى بارهيَنان : ........................ (ب
 كتيَبى ئةلفوبيَى  كوردى:  -١    
 (:٣و٢كتيَبةكانى خويَندنةوةى كوردى) ة٢     

    ٦٣    ...........ثارى دووهةم: كتيَبةكانى ناوةندى سؤما: ......................................
  ٦٣     .........:............................... "رِيَنووسى كوردى" بة ئةلفوبيَى عةرةبى بىكتيَ (أ

         ٦٨ ب( كتَيبى خوَيندنء نووسينى زمانى كوردى بة ئةلفوبَيى التينى:.........................       
 ٧٥       .......................ةكانى ثيَشرت:ضةند جياوازيى كارى ناوةندى سؤما لةطةو ئةزموون ث(

 

 بةشى سيَهةم: خويَندن بة زمانى دايك و  رِةهةندة جؤراوجؤرةكانى
 ٧٨    ............ثارى يةكةم: شويَنةوارة زيانبةخشةكانى بيَبةشى لة خويَندن بة زمانى دايك: ....

   ٧٨.......       .......منداَل : ....... كاريطةريى خراث لة سةر اليةنى دةروونى و كؤمةالَيةتيى (أ
 ٨٠  ......  .............ب( الواز بوونى تواناى ضاالكينواندن و هةظرِكىَ: ...........................
   ٨٤       .. .................ثارى دووهةم: كاريطةريى خويَندن بة زمانى دايك لة سةر زمانى نةتةوة:

   ٨٤  .................ووذانةوة و بةهَيزبوونى زمان:..............................( ثةرة سةندن، بأ
  ٨٦.  …….ب( بةهيَزكردنى شوناسى نةتةوةيى و بوواررةخساندن بؤ درووستبوونى زمانى ستاندارد:

  ٨٩  ..............ث(ئةو خاَلة طرنطانةى ثيَويستة لة بةر ضاو بط يَن:..............................

 

  
 ٩٣..................      ...........................................................................ئةجنام

 ٩٦...............      .................................................................ثوختةى ليَكؤلَينةوة 
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 ٩٩.........      ..............................................................................:سةرضاوةكان
 ١٠٤  ........   ...............................................................................ثاشكؤكان: 

 
    )ب(........................       ..............كورتةى ليَكؤلَينةوةكة بة زمانى فارسى(ضكيدة حتقيق ) 

  )ج(   ................................... ...    كورتةى ليَكؤلَينةوةكة بة زمانى عةرةبى() حبث ملخص 
  (A)    ………………………..Abstract   )كورتةى ليَكؤلَينةوةكة بة زمانى ئينطليزى(      
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 پێشەكی

و لةميَذة ئةم مافة لة ئاستى نيَودةولَةتيدا   لة مافة بنضينةييةكانى مرؤظ   ةدايك، يةكيَك خويَندن بة زمانى
تا ئيَسةةتاش دةرةتانى  ،كوردسةةتان رِؤذهةآلتىيية منداآلنى كورد لة رِاسةةتدانى ثيَدانراوة. سةةةرةرِاى ئةم 

تةوةى كورد لةم بةشةةةةةى     نة  ة لة قوتاخبانة بة زمانى كوردى خبوَينن. ثَيداطريى       وئةوةيان بؤ ثيَكنةهاتو    
لة داوا كردنى ئةم مافة و هةولَدان بة مةبةسةةةتى فيَربوونى خويَندنةوة و نووسةةةم بة زمانى   كوردسةةةتاندا

دا، بة زةقى رِةنطى  رِابردووسةةةةةالَى ٧٠لة ميَذووى خةباتى نةتةوةيى و رِزطارخيوازيى كورد لة            ، كوردى
 ولتووريى جؤراوجؤر بووة.داوةتةوة و سةرضاوةى ضاالكى و هةنطاوى سياسى و ك

 

 ئاماةةكانى ئةم ليَكؤلَينةوةية:
ستان بابةتىهةلَبذاردنى  سينى ليَكؤلَينةوةيةك لة  " دا"خويَندن بة زمانى كوردى لة رِؤذهةآلتى كورد بؤ نوو

لةم ئاسةةةةتى نامةى ماسةةةةتةردا، بؤ طرنطى و بايةخى ثرسةةةةى خويَندن بةم زمانة لة ئيَراندا، دةطةرِيَتةوة. 
كة دراوة سةةةَيَن ووةانيَودةولَةتييةكانى تايبةت بة مافى مرؤظ بةسةةرت بةلَطةنامةثشةةت بة  ةوةيةداتويَذين

  .هةر نةتةوةيةكةرِةواى خويَندن بة زمانى زطماكى، مافيَكى 
و  كوردسةةةتان رِؤذهةآلتىثرسةةةى خويَندن بة زمانى دايك لة  لةتيشةةةك  ية ئةوةيةئامانج لةم ليَكؤلَينةوة

. ليَكؤلَينةوةكة هةروةها ورد لةو بةشةةةةى نيشةةةتمانةكةى لةم مافة رِةوايةى خؤى  بداتبيَبةشةةةيى طةىل ك
( بة سةةةر زمانةكانى دةسةةةآلتدار هؤكارى ثةيرِةوكردنى سةةياسةةةتى زالَكردنى تاكة زمانيَك ) زمانى نةتةوة

 ة، رِووندةكاتةوة.جؤراوجؤرةكانى ئيَرانةو رِيَذتةديكةى وآلتى فرةنةتةوة و فرةزمانى ئيَراندا، لة اليةن 
اى وضةةةند و ضةةؤنى ئةو هةوآلنة كة لة دو  لة دانةيةكيَكى ديكة لة ئاماةةكانى ئةم ليَكؤلَينةوةية تيشةةك

هاتنةسةر كارى كؤمارى ئيسالميى ئيَران، بة مةبةستى برةودانى خويَندن بة زمانى كوردى، يان فيَربوونى     
 .بةرِيَوةضوونيةكانى كوردستانةوة لة اليةن ثارتة سياسخويَندنةوة و نووسينى كوردى، 
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 رِيَبازى ليَكؤلَينةوةكة:
و لة رِيَبازيشدا، رِيَبازي)ثةسنى(  ليَكؤلَينةوةيةكى زمانةوانيى كارةكيية، ئةم نامةية لة بارى نيَوةرؤكةوة

لة  وةسفيى ثةيرِةو كردووة، بةآلم بةو هؤيةوة كة باس لة خويَندن بة زمانى كوردى، بة بىَ ئاورِدانةوة
ثيَشينةى ميَذوويي و سةردةمة جؤراوجؤرةكان ناطوةيَت، هيَنديَك اليةنى رِيَبازى ميَذووييشى رِةضاو 

 كردووة.

 
 

 بةردةم تويَذةر لة رِةوتى ئةم ليَكؤلَينةوةية دا: ئاستةنطةكانى
تة بابةتى كوردسةةتان تا ئيَسةةتا يةكةم جارة دةبيَ رِؤذهةآلتىبةم هؤيةوة كة خويَندن بة زمانى كوردى لة 

 .نابيَتليَكؤلَينةوةيةك لة ئاستى خويَندنى باآلدا، شتيَكى سروشتيية كة ليَكؤلَينةوةكة بةكةموكوورِى 
يةكيَك لة طرفتةكانى بةردةم ئةم ليَكؤلَينةوةية هةبوونى بةربةسةةةت لة سةةةةر رِيَى تويَذةر بؤ هاتوضةةةؤى  

 بوو.  ييةوةكوردستان بة هؤى سياس رِؤذهةآلتى
بةلَطةنامةكانى       لة  ة لةسةةةةةر رِيَى ليَكؤَلينةوةكةدا، لةدةسةةةةتدا نةبوون و نةثاريَزرانى زؤر          طرفتيَكى ديك 

كوردسةةةةتاندا بوو. هةلومةرجى تايبةتيى تيَكؤشةةةةانى ثارتة   رِؤذهةآلتىثيَوةنديدار بة خويَندنى كوردى لة 
يةك و لة اليةكى ديكةوة كوردةكان و رِووبةرِووبوونيان لةطةو شةةةرِ و سةةةركوت و جيَطؤركيَى بةردةوام لةال

كانى شؤرِشدا، بووة بة هؤى ئةوة زؤر سةرضاوةى بة نرخى     بةلَطةنامةنى رِاست كةمتةرخةمييان لة ئاست ثا 
 زانيارى لةدةست بضن.

ى بووارى خويَندنى اندلَسةةةؤز و كة ضةةةاالكان ة،لة رِةوتى ليَكؤلَينةوةكةدا، بارودؤخيَك، طرفتى سةةةيَهةم  
كوردستان تيَيدان. نةك هةر ثةردة الدان لة رِووى دذايةتيى  رِؤذهةآلتىكوردى لة كوردى و هؤطران و زمانى 

دةسةةةةةآلتداران لةطةو ثةرةطرتنى زمانى كوردى، تةنانةت هةوَلدان و كار لة ثَيناوى بة فةرمى ناسةةةةينى                   
س      سالمى  ضاوى دذايةتيى كؤمارى ئي ةيرى زمانى كوردى و دابينكردنى مافى خويَندن بة زمانى كوردى، بة 

بة  يشكردووة، هةم ئةوان رِةضةةةةاو ىبارودؤخى سةةةةةرضةةةةاوةكانى نيَوخؤ  تويَذةردةكريَت. هةر بؤية هةم 
 دوواون. ةوةثاريَزةوة لة بارةى ئةم ثرسة و كةند و كؤسثةكانى سةر رِيَى كارى خؤيان
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 بةشةكانى ئةم نامةية:
ووة و بة ليسةةةتى سةةةةرضةةةاوةكان و   ثيَكهات ئةةامئةم ليَكؤلَينةوةية لة ثيَشةةةةكييةك، سةةةة بةش، و  

 ثاشكؤكان كؤتايى ديَت.
 بةشى يةكةم: 

تيشةةك خراوةتة سةةةر خويَندن بة زمانى دايك وةك مافيَك. دوواى باسةةيَك لة   دائةم بةشةةةلة سةةةرةتاى  
كورتة ميَذووى خويَندن  دا،كوردسةةتان رؤذهةآلتىزمانى كوردى لة جوطرافياىذمارةى دانيشةةتووان و  بارةى

. هةر لةم بةشةدا خراوةتة رِووجؤراوجؤرةكاندا  رِيَذتةكوردستان لة سايةى  رِؤذهةآلتىكوردى لة بة زمانى 
ندا كر                 ثارتة كوردةكا نةوة و  لة سةةةةةايةى بزووت ندن  بة كوردخيوَي لة  .تةوةريَكيش بؤ فيَركردنى  وةاباس 

ة  ناوةند ةةومةن وئ لة ذيَر دةسةةةةآلتى كؤمارى ئيسةةةالميدا و لة اليةن  ،خويَندنةوة و نووسةةةينى كوردى
 . بة تايبةتى ناوةندى سؤما تةرخانكراوةوة كانةةتييةنادةولَ

 بةشى دووهةم:
ثةروةردة و فيَركردنى سةراسةريى    كؤرِىةةةةةة ١لةم بةشةدا كتيَبةكانى خويَندن، هى هةرسة دامةزراوى   

رى زمانةوانييةوة ةةةةة ناوةندى سؤما، لة با٣بارهيَنانى كؤمةلَة و  فيَركردن و ةةةةة كؤميسيؤنى٢كوردستان، 
 هةلَوةستةيان لةسةر كراوة.

 بةشى سيَهةم:
هةولَدراوة طرنطيى خويَندن  دةكات.رِةهةندة جؤراوجؤرةكانى خويَندن بة زمانى دايك  باس لةئةم بةشة  

ة رِوو. لة اتكانى بيَبةشةةةةى لةو مافة، خبةخشةةةةةبة زمانى دايك لةبةر رِووناكايى زيان و شةةةةويَنةوارة زيانب
 .راوةديكةى ئةم بةشةدا، كاريطةريى خويَندن بة زمانى دايك لةسةر زمانى نةتةوة باس كتةوةريَكى 

 
 ب خستنةوةى ضةند خالَى ثيَويست:

كوردسةةةةتان زؤر بةرين    رِؤذهةآلتى ةثيَدانى خويَندنةوة و نووسةةةةينى كوردى لة      كار بة مةبةسةةةةتى ثةرِ      
ركاريى خويَندنةوة و نووسينى كورديى لةةةىَ ضةند خوىل فيَ نو كةم شار و ناوضة هةية كة يةك يا تةوةووةب

بةرِيَوة نةضةةةةووبيَت. ئةم جؤرة هةوآلنة خويَندكارانى كورد لةزانسةةةةتطةكاني سةةةةةرانسةةةةةرى والَتيشةةةةى  
تةوة. بةم هؤيةوة كة هةوَلةكان بةربضون و ناوةنديَكى تايبةتى ريَكيان ناخات، ثيَوةنديطرتن و                      ووةطرت

لة سةر هةولَةكانى   ىتةنيا كار تويَذةر. هةر بؤية ئاسان نيية  ةوةلَةكانيانوةدةستهيَنانى داتا لة بارةى هةو 
 كردووة. ،ناوةندى سؤما لة بووارى خويَندنى زمانى كورديدا
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كة بةرينرتين و دريَذماوةترين هةولَى خويَندن بة زمانى ليَرةدا جيَى خؤيةتى ئاماذة بةم رِاسةةةتيية بدريَت 
ييةش لة رِاست ة دواى هاتنة سةركارى كؤمارى ئيسالمي بووة. بةآلم ئةم   كوردستان ل  رِؤذهةآلتىكوردى لة 

جيَى خؤيداية كة ئةم بة كوردخيوَيندنة، بةبة ِرةزامةندى و هاوكاريى كؤمارى ئيسةةةةالمى بووة و تةنانةت                   
 شى كردووة. هةر بؤيةهيض منةتيَكى ئةو دةسةآلتةى بةسةرةوة نيية. يدذايةتي

ارة دةولَةمةند وبة رِةخنة و سةةةرنج و تيَبينيى زانسةةتيى شةةارةزايانى ئةم بو  ةئةم ليَكؤلَينةوةيهيوادارم 
هةبيَت و  ريَذةىكوردستان د  رِؤذهةآلتىبكريَت. ئاواتيشم ئةوةية ليَكؤلَينةوة لة بارةى ئةم ثرسة طرنطةى   

روسةةتى ئةم ةكانيان، رِيَنويَن و هاندةرى اليةنة ثيَوةنديدارةكان بؤ ضةةارةسةةةرى د ئةةامكارى زانسةةتى و 
 ثرسة بن.
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 بةشى يةكةم:

 خويَندنى كوردى لة رِؤذهةآلتى كوردستاندا

 خويَندن بة زمانى دايك وةك مافيَكثارى يةكةم: 

 :( خويَندن بة زمانى دايك لة رِووانطةى مافى مرؤظةوةأ  
 ب( طرنطرتين ثةتاننامةكانى تايبةت بة مافى زمانى و نةتةوةيى: 
 ةلَوةستةيةك لةسةر واتاء مافةكانى "كةمايةتيى نةتةوةيى"ء "نةتةوة"ث(ه 

 
 زمانى خويَندن لة رِيَذمية جؤراوجؤرةكان دا  كوردستان و رِؤذهةآلتى: دووهةمثارى   

 :دا( سةرةتاكانى خويَندن لة رِؤذهةآلتى كوردستانأ

 زمانى كوردى لة سةردةمى ثةهلةويدا:                      ب( 

 يَندنى زمانى كوردى لة سةردةمى رِيَذتى كؤمارى ئيسالميى ئيَراندا: خوث(
 و:هيَنديَك هةولَى بةربضت(  

 :(كوردى زمانى فيَرطةى) سؤما فيَركاريى و فةرهةنطى كؤمةلَى هةولَةكانى (ج 

 
 : بة كوردخيويَندن لة سايةى بزووتنةوة و ثارتة كوردةكاندا:سيَهةمثارى   

 دى لة سايةى بزووتنةوةى مسكؤى شكاكدا( خويَندنى كورأ   

 ب ( خويَندنى كوردى لة سايةى كؤمارى كوردستاندا 

 لة سايةى ثارتة كوردةكاندا ث( خويَندنى كوردى لة  
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 ::خويَندن بة زمانى دايك وةك مافيَكيةكةمثارى 
 
 ( خويَندن بة زمانى دايك لة رِووانطةى مافى مرؤظةوة:أ

لةوةى مافيَكى  بةرلةوةى مافيَكى سةةةةياسةةةةىء كولتوورى بيَت، تةنانةت بةر ،زمانى زطماكى بة فيَربوون
ثيَشةةيَلكردنى  ةرنةك هبيَت ، مافيَكى بنضةةينةيىء سةةةرةتايية. هةربؤية سةةتاندنةوةى ئةم مافة   هاووآلتى 

ى ةكاننء ثيَويسترتين مافلةذيَر ثيَنانى بنضينةييرتي بةلَكوو، ةمرؤظةةة هاووآلتيَتيىمافة سياسىء كولتوورىء 
 ة. يشمرؤظ

"زمانى زطماك يةكيَك لة سةرةكيرتين، ثارادتةكانى شوناسء كةرامةتى مرؤظةةء ئةطةر لة ئاخيَوةرةكةى 
نةك شةةةةتيَكى ديكة. هةر بؤية  يَوةقةدةغة بكريَت، ئةوة شةةةةوناسء كةرامةتى مرؤيةكةية، دةخريَتة ذيَر ث

 )1(ى نةتةوةيةك ناو دةبةن"."لتووريكو قرِكردنىهيَنديَك لة شارةزايان ئةم دياردةية وةكوو "
نى تايبةت بةمافى      كة ثةتاننامة جيهانييةكا           ،خوَيندن بةزمانى زطماكى مافيَكى بَي ئةمالوالى مرؤظة         

ء دةستةبةرى  طرنء دابممرؤظ، ئةم مافةيان بةفةرمى ناسيوةء دةولَةتانيان ثابةند كردووة رِيَز لةم مافة ب
 بكةن.

مرؤظ، كة سةةةةةرضةةةةاوةى زؤر ثةتاننامة ناوضةةةةةيىء نيَونةتةوةيييةكانى                بةياننامةى جيهانيى مافى       
يدا،                      ماددةى خؤ هةم  لة دوو ظة،  كانى مرؤ ية ئازادي مافء  بة  يدار  ند ماف      هةبوونى ثيَوة ئةو  ء  هةموو 

ئازادييانةى لةو جاِرنامة جيهانييةدا هاتوون، بة مافى هةموو مرؤظةكان بة بة هيض جياوازيدانانيَك لة رِووى                       
ء هتد،  ةز، رِةنط، زايةند، زمان، دين، ب ورِاى سةةةةياسةةةةى، رِةضةةةةةلَةكى نةتةوةيى، يان كؤمةآليةتى رِةط

ى ٢٦ئةطةرضةةى بة رِاشةةكاوى باسةةى خويَندن بة زمانى زطماكى نةكردووة، بةآلم لة ماددةى  )2(دةزانيَت. 
يى نيَوان هةموو  ء دؤسةةةةتايةت   ا ثيَى لةسةةةةةر ثةرةثَيدانى ليك تَيطةيشةةةةتنى باشةةةةرتء ويَكهةلَكردن         يد خؤ

نةتةوةكانء طشةةةت تاقمء طرووثة رِةطةزىء ئايينييةكانء ثيَطةياندنى هةموو اليةنةى كةسةةةايةتيى مرؤظ ء 
 )3(داطرتووة ،برةودان بة رِةضاوكردنى مافةكانى مرؤظ" وةك "ئاماةى ثةروةردةو فيَركردن

                                                            

 (1) جيم كومنيس، نقش زبان مادرى در آموزش زبان دوم، ترمجة: ناصر ايرانثور، ماَلثةرِى "ناسر ايرانثوور"

  (2) مافةكانى مرؤظ، ثيَرِةوى نيَودةوَلةتيى بؤ مافةكانى مرؤظ،رؤذنامةى وةقائع،ذمارة2،بذار1، هةوليَر، ضاثخانةى ثةروةردة ،2002ل25

  (3) سةرضاوةى ثيَشوو، ل 22
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لةطةو بيَبةشةةى لة  ضةةةند نةتةوة ئةزموونى ئةو وآلتانةى نةتةوةى جؤراوجؤريان تيَدا دةذين ء يةك يان 
وةيى، هيض مافةكانيانء يةك لةوان سةةةةةةركوتى زمانى بةرةورِوون، دةرخيسةةةةتووة كة هةآلواردنى نةتة                

كانى ئةو والتانة      خزمةتيَكى بة ليَكتَيطةيشةةةةيء ويَكهةلَكردنء دؤسةةةةتايةتيى نيَوان ثيَكهاتةجؤراوجؤرة           
وة، داةتةوانةى نة   واليةنةى كةسةةةةايةتيى تاكةكانى ئةم ن          ء نةك هةر يارمةتيى ثَيطةياندنى هةمو         نةكردووة 

 ةوان.بةلَكوو بووة بة هؤى دروستبوونى كؤسثى جؤراوجؤر لةسةر رِيَطاى طةشةى كةسايةتيى ئ
شدا دانيثيَدانراوة. ية      سندكراوة نيَودةولَةتييةكاني سةية لة بةلَطةنامةء ثة سند  ئةم ق كيَك لة هؤيةكانى ثة

 كؤرِىةكان" لة اليةن نى تاكةكانى سةر بة كةمايةتيية رِةطةزى، ئايينىء زمانيي كردنى "بةياننامةى مافةكا
 يية كة:رِاستطشتيى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانةوة، ئةم 

ثا  ية                         راسةةةةت"دابينكردنء  يةتي ما كة مانء  قةوم، دين، ز تةوة،  نة بة  كانى سةةةةةةر  كة تا كانى  فة ما نى 
يى ئةو وآلتانةى ليَدةكةويَتةوة، كة تيَيدا دةذين". ء كؤمةآليةت جؤراوجؤرةكان، سةةةةقامط يى سةةةياسةةةى 

نى بةردةوامى مافةكانى تاكةكانى سةر بة كةمايةتيية نةتةوةيى، رِةطةزى،  راست ء ثا هةروةها "دابينكردن
ء طشةةةتييةء بة هيَزبوونى  ئايينىء زمانييةكان، يةكيَك لة مةرجة ثيَويسةةةتةكانى ثيَشةةةكةوتنى كؤمةآليةتى

  )4(يى دانيشتووانى ئةو وآلتانةية".دؤستايةتىء هاوكار
"رِيَككةوتننامةى نيَونةتةوةيى مافة مةدةنىء سياسييةكان" كة كؤمةلَى طشتيى نةتةوة يةكطرتووةكان     

بةلَطةنامة جيهانيية ناودارانةى تايبةت بة مافى مرؤظة،  ثةسندى كردووة، لةو  دا١٩٦٦ى ديسامربى  ١٦لة 
اى بةياننامةى جيهانيى مافى مرؤظ. لةم بةَلطةنامةيةدا جطة لةوةى                 كة لة بارى طرنطييةوة دةكةويَتة دوو      

ء هتد لة ضةةةندين ماددةدا  ، زمان، ئايمزايةندهةر ضةةةشةةنة هةآلواردنيَك لةسةةةر بناغةى رِةطةز، رِةنط،   
ء نووسم بة زمانى خؤيان وةك مافى بة ئةمالوالى كةمايةتيية  دا، قسةكردن٢٧رِةتكراوةتةوة، لة مادةى 

 )5(ء زمانييةكان، دانى ثيَدا نراوةء بةفةرمى ناسراوة. ةزى، ئايينىرِةط
ثةتاننامةى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة بارةى منداآلنةوة، بايةخيَكى تايبةتى بة ثةروةردةى                     

كة ثيَويسةةةتة بؤكةمكردنةوةى نةخويَندةوارى  ،اليةكةوة لةسةةةةر ئةو هةوآلنة ثيَدادةطريَت منداو دةدا. لة
                                                            

 ـ 
 
 
 
 
 

 ـ 
ديسامربى  ى18، ثةسند كراوى 47/135مشارة  طى قطعنامةء زبانى ، مصوب جممع عمومى سازمان ملل متحد مذهبىبيانية حقوق افراد متعلق بة اقليتهاى ملى، نذادى،     

  (4) 1992، سايت ايران امروز

 41، ل2006ضةند دؤكيؤميَنتيَكى نيَودةوَلةتى لةبارةى مافةكانى مرؤظةوة، وةرطيَرِانى: قادر وريا، هةوليَر،  )5( 
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ء  و فيَركردن لة قوتاخبانةكاندا تَيكةو بة رِيَز          ء داواكارة رِةوتى ثةروةردة   لةنيَو منداآلندا، دةبيَت بدريَت      
شةةةةكؤى مرؤيى بكرَين، لةسةةةةةريَكى ديكةوة خوازيارة ماددة ثةروةردةييةكان لة خزمةت بةهيَز كردنى              

مادةيى       ئا يةتى،  نا  كةسةةةةةا ل           ء توا ندَا يةكانى م تةي ية ِرةوانىء جةسةةةة نةوةكان       داي هةروةك ليَكؤلَي يَت.  ب
دةرياخنستووة خويَندن بة زمانى زطماكى بؤ بةديهيَنانى ئةم ئاماةانة لة نيَو منداآلندا باشرتين بةستيَنة.     

ى خؤيدا داواكارة "ماددة ثةروةردةييةكان كؤمةك بة          ٢٩ئةم ثةتاننامةية لة بةنديَكى ديكةى ماددةى              
ء بةها تايبةتييةكانى، هةروةها  ء ناسةةناوى رِؤشةةنب ىء زمانى  نداوثةرةثيَدانى رِيَزطرتنى كةسةةوكارى م

 )6(." بكةن  بةها نيشتمانييةكانى ئةو وآلتةى مندالَةكة تيَيدا دةذى
 

ى ثةتاننامةى ناوبراويش ئةو مافة بة منداآلنى سةةةةةر بة كةمايةتيية ئايينى، نةتةوةيىء                       ٣٠ماددةى 
كةمايةتييانة هةن ... ويَرِاى ناسةةةةياوانى ديكةيان بة كؤمةلَ، يان   كة ئةم ت،زمانييةكان لةو وآلتانةدا دةدا

 )7(.   بة شيَوةى تاكةكةسى، كةلك لة زمانء كولتوورء ئايينى خؤيان وةربطرن
 

 ب( طرنطرتين ثةتاننامةكانى تايبةت بة مافى زمانى و نةتةوةيى:
اننامةء بةلَطةنامةى ديكة انى مرؤظةةة، ثةتء قوولَرت بوونةوةى مافةك ء ثةرةطرتن لةطةو تيَثةرِينى رِؤذطار

بة مةبةسةةتى  ةوة،ؤظء ناوةندة جيهانىء ناوضةةةييةكانى مافى مر لةاليةن رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان
ةكريَن. كؤمةلَيَك لةو ء ئازادييةكانى مرؤيةكانء بةرثرسيارةتيى دةولَةتان، ثةسند د   رِوونرتكردنةوةى ماف
ةطةو زماندا.هيَنديَك لةو       ء طرووث لة ثيَوةندى ل    تايبةتن بة مافةكانى تاك        ،طرنطانة   ثةتاننامةء بةَلطةنامة        

 ثةتاننامةء بةلَطةنامانة، ئةمانةن:
ء زمانييةكان" كة ةةةةة "بةياننامةى مافةكانى تاكةكانى سةر بة كةمايةتيية نةتةوةيى، رِةطةزى، ئايينى١
 ند كراوة.راوى نةتةوة يةكطرتووةكانةوة ثةسطشتيى رِيَكخ كؤرِىلةاليةن  ١٩٩٢ى ديسامربى ١٨لة 
لة شارى  ١٩٩٢ى ى نوامرب٥)ضارتيَر(ى ئورووثا بؤ زمانة ناوضةيىء كةمايةتييةكان، كة لة جارِنامةةةةة ٢

 ئورووثا ثةسند كراوة. شووراىسرتاسبؤرط لةاليةن نويَنةرانى وآلتانى ئةندامى 
ى ٩تا ٦ةكان، لة رِؤذانى ء رِيَكخراوة نادةولَةتيي وةة بةياننامةى جيهانيى مافة زمانييةكان، كة دامةزرا ٣

 ة.ولة بارسلؤنا، ثةسنديان كردو ١٩٩٦ذوئةنى 

                                                            

  (6)  مافةكانى منداأل، مافةكانى مرؤظ، يونيسيَف، 2000، هةوليَر،ل 77

  (7)  ثةمياننامةى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةى منداآلنةوة، ضةند دوكيؤميَنتيَكى نيَودةوَلةتى لة بارةى مافةكانى مرؤظةوة، هةوليَر 2006، ل 27
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ة بؤ ثيَناسةةةةةى   ثيَويسةةةةتة ئةمةش بطوترَيت، كة لة زؤر بةَلطةنامةى نيَونةتةوةيى طرينطى ديكةدا، ك                 
ء ئازادييةكانى    ة ماف كةمايةتييةكانء مافةجؤراوجؤرةكانيان تةرخانكراون ، يان بة شةةةةيَوةيةكى وردتر ل                 

لة  بةكارهيَنانيانافى ناسرانى زمانةكانء م يجؤراوجؤردا دةدويَن، لةسةر ثيَويستيى بةفةرم   مرؤظ لة بووارى
 نة دةكريَت:بووارى جؤراوجؤردا، ثيَداط اوة. ليَرةدا ئاماذةيةك بة هيَنديَك لةو دوكيؤميَنتا

نى مافى مرؤظء  رِاسةةةةتككةوتننامةى تايبةت بة ثا        كؤنوانسةةةةيؤنةكانى كؤمةَلةى ئورووثا، بؤ منوونة رِيَ        
يةكان )        نةِرةتي ية ب مادةى  ١٩٥٠ى نوامربى ٤ئازادي لة  ئورووثا بؤ ثشةةةةت   شةةةةووراى، ثالنى ١٤(  يوانى 

كان )             ية تةوةي نة ية  يةتي ما تةوةيى             ١٩٩٣ى ئوكتؤبرى ٩كة نة مةنى نيَو ئةةو مةى  نا يان بة لة    ق (،  لَةم  ة
ةةومةنى  ى كؤميتةى مافة زمانييةكانء وةرطيَِرانى ئ       ١٩٩٣ى ديسةةةةامربى ١٥سةةةةانتياطؤء بةياننامةى       

يَيىء هؤزةكان لة ى رِيَكخراوى جيهانيى كار، لة بارةى خةلَكانى خؤج١٦٩جيهانيى قةلَةم، كؤنوانسةةيؤنى 
لؤنا، ماى شةةرة(، بةياننامةى جيهانيى مافة طشةةتييةكانى طةالن، ب١٩٨٩ى ذوئةنى ٢٦وآلتانى سةةةربةخؤ )

لة  ،ؤديَرنميى كؤبوونةوةى طشةةتيى فيدراسةةيؤنى جيهانيى مامؤسةةتايانى زمانى   ، بةياننامةى كؤتا١٩٩٠
خةلَكانى  لة بارةى ،، بةياننامةى كؤميسةةيؤنى مافى مرؤظ لة ئةمريكا١٩٩١ى ئاطوسةةتى ١٦مةجارسةةتان 
 (.١٩٩٥ى سثتامربى ١٨خؤ جيَيى )

 
 مافى تاكء مافى طرووث لةبةكار هيَنانى زمانةكةياندا:

بةَلطةنامانةى ئاماذةيان ثيَكرا، مافةكانى ئاخيَوةرانى هةر زمانيَكيان ض وةك تاكء ض                    ئةم ثةتاننامةء       
لة            بةرباس.  ناوةتة  بةسةةةةتَينى جؤراوجؤردا هَي لة  نةوة             رِووانطةى وةك طرووث،  ما نا لةم ثةتان نديَك  هَي

بةياننامةى  ء ئاخيَوةرانيان مافى يةكسةةةةانيان هةية. تةنانةت بةلَطةنامةيةكى وةك "   يةكسةةةةانن زمانةكان 
جيهانيى مافة زمانييةكان" ئاطايانة لةبةكار هَينانى زمانة خؤجَيييةكان يان زمانى كةمايةتييةكان خؤى                              
دةبويَرَيت ء لة جياتى ئةم جؤرة زاراوانة، "حةشةةةةيمةتى زمانى" )كؤمةَليَك كة بةزمانيَك قسةةةةة دةكةنء                 

شدا دةذين( بةكار ديَنيَت، واتة ئةم ب    سةر زةوييةكى هاوبة سةر ئةم بناغةية دانراوة لة كة  ،ةلَطةنامةية "لة
مافةكانى هةموو حةشةةةيمةتة زمانييةكان يةكسةةةانة، هةلَكةوتى زمانةكان )بة فةرمى ناسةةةرابن يان نا،خؤ  

  )8(لةسةر سةيركردنى ئةوان وةك زمانيَكى سةربةخؤ، كاريطةرنيية (جيَيىء هى كةمايةتييةك بن يان نا
 

                                                            
www.ostomaan.org  (8)  عالمية اعالمية جهانى حقوق زبانى، ترمجة: على ددةبيَطلو 

 
 

  

http://www.ostomaan.org/
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 مافةكانى "كةمايةتيى نةتةوةيى"ء "نةتةوة" ( هةلَوةستةيةك لةسةر واتاءث

لةم ضةند ثةسندكراوة نيَو نةتةوةيييةدا بةزؤرى باس لة كةمايةتيية نةتةوةيييةكان كراوةء ئةم كؤمةلَة   
سةةةتةى لةسةةةةر بكريَت كة جياوازيى طةورة لة ةمافةيان بةفةرمى ناسةةةراوة. جيَى خؤيةتى ئةم خالَة هةلَو

 ةمايةتيى نةتةوةيى هةية.نيَوان نةتةوةيةكى بندةستء ك
"نةتةوة"ء "كةمايةتيى نةتةوةيى"، هةردوويان "طرووثى نةتةوةيى"ن. كاتيَك دةطوترَيت نةتةوة، واتة                  
ئةو طرووثة نةتةوةييية كةدةكةوَيتة بةر ثَيناسةةةةةى نةتةوةو، كاتيَك " دةطوترَيت كةمايةتيى نةتةوةيى"                      

 ثيَناسةى كةمايةتيى نةتةوةيى. واتة ئةو طرووثة نةتةوةييية، كة دةكةويَتة بةر 
كة بة ثيَى سةةةةةرضةةةةاوة حوقووقييةكان دةتوانن        ،لة وآلتيَكى دياريكراودا، ئةو طرووثة نةتةوةييانةى         

بن، بة نةتةوة دةذميَردرَين. ئةوانةش كة         (خاوةنى دةوَلةتى نةتةوةيى )خودموختار، فيدِراو، كؤنفيدِراو        
تيى نةتةوةيم. بة ثيَى ئةم ثؤليَنكردنة، لة وآلتيَكدا ئةو طرووثة لةم ئاسةةةةتةدا مافيان ثة نادريَت، كةماية

يانةى خاوةنى سةةةةةرزةويى ميَذوويم، خاوةنى دةوَلةتى نةتةوةيم )يا شةةةةياوى ئةو مافةن كة                 ينةتةوةي  
، بة كةمايةتيى نيية نادةولَةتى نةتةوةييان هةبيَت(، ئةو طرووثة نةتةوةييانةش، كة سةةةرزةويى نةتةوةيي

 يى دةذميَردريَن، ناتوانن دةولَةتى نةتةوةييان هةبيَت. بةم ثيَية:نةتةوة
 
يةكانن، كة خاوةنى سةرزةوىء سنووريَكى دياريكراوى   . ئةو تاقمة لةطرووثة نةتةوةيىنةتةوةكانةةةةةة ١

ميَذوويى يان ناوضةةةةيةكى نةتةوةيم. نةتةوةكان هةركام لة نيشةةةتمانى ميَذوويى خؤياندا بة شةةةيَوةيةكى  
ء زؤرايةتيى رِةهاى ناوضةةةةة نةتةوةيييةكة ثيَكديَنن. هةر نةتةوةيةك لة دةرةوةى  نيشةةةةتةجيَنضةةةةرِوثرِ 

نيشةةةةتمانى خؤى، لةوانةية بة "كةمايةتيى نةتةوةيى" بذميَردرَيت. "نةتةوةكان" لة اليةنى تيورييةوة ،                     
ةتى نةتةوةيى تايبةت مافى دياريكردنى ضارةنووس، مافى بةرِيَوةبردنى كاروبارى خؤيانء ثيَكهيَنانى دةولَ 

بة خؤيان )بة شةةةيَوةى فيدرِالَى، كؤنفيدرِالَىء سةةةةربةخؤ( هةيةء زمانةكةشةةةيان دةتوانيَت زمانى فةرميى 
 دةولَةتةكةيان بيَت.

 
كة بة ثيَضةةةةوانةى  ،: طرووثة نةتةوةييةكانى نيَو وآلتيَكى دياريكراوكةمايةتيية نةتةوةيييةكانةةةةةةةة  ٢ 

ةرزةويية، خاوةنى سةةةةرزةوىء سةةةنووريَكى ميَذوويى دياريكراو نم، بة نةتةوةكانى دانيشةةةتووى ئةو سةةة
كةمايةتيى نةتةوةيى ناودةبريَن. ئةوان بةزؤرى لة نيَو نةتةوة ثرِحةشيمةتةكاندا بضو بوونةوة. كةمايةتيية 
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ن. نةتةوةييةكان ئةو مافةيان هةية كة زمانةكةيان بة فةرمى بناسةةريَتء وةك طرووثيَكى نةتةوةيى بناسةةريَ
بةآلم بة هؤى نةبوونى سةةةةةرزةويى ميَذوويى، مافى دياريكردنى ضةةةةارةنووس، سةةةةةربةخؤيىء ثيَكهيَنانى 
دةولَةتى نةتةوةيىء بةرِيَوةبردنى كاروبارى سةةةةةرزةويى خؤيان بؤئةوان، لة جيَى خؤيدا نيية. كةمايةتيى 

كة زمانةكةى ببيَتة  ،ةشةةةةى نييةنةتةوةيى بةو هؤيةوة كة ناتوانيَت دةولَةتى نةتةوةيى هةبيَت، مافى ئةو
 )9( زمانى دةولَةتى.

نةك مافى زؤر  ،لةبةر رِووناكايى ئةم ثيَناسةيةدا، نةتةوة بندةستةكانى ئيَرانء يةك لةوان نةتةوةى كورد  
ثيَكهيَنانى دةولَةتى  ء سةةةةرةتايى وةك خويَندن بة زمانى زطماكى، بةلَكوو مافى دياريكردنى ضةةةارةنووس 

ةوَلةتيكردنى زمانةكةى خؤيان هةية. كةضةةةةى تا ئيَسةةةةتاش لةم مافة سةةةةةرةتايية بة                    ء بة د  نةتةوةيى  
 (*)بةشن.
 

 داواى بةفةرمى ناسرانى زمانة نافارسييةكانء خويَندن بةو زمانانة لة قوتاخبانةدا
ى دةستوورى ئيَراندا، شانبةشانى ناوبردنى زمانى فارسى وةك زمانى فةرمى و هاوبةشى       ١٥لة ماددةى 

ئيَران، كةةة دةبيةةَت بةةةلَطةةةنةةامةةة فةةةرمييةةةكةةان و كتيَبةةةكةةانى خويَنةةدنيةةان ثيَبنووسةةةةريةةَت ،     خةةةلَكى 
"كةلكوةرطرتن لةزمانة خؤجيَيىء قةومييةكان لة ضةةةاثةمةنىء رِاطةيةنة طشةةةتييةكانداء خويَندنى :طزتراوة

 )10( ئةدةبياتى ئةوان لةقوتاخبانةكاندا، لة تةنيشت زمانى فارسى ئازادة".
سةةةةةكانى "نةتةوة"ء "كةمايةتيى نةتةوةيى"، ئةم داننانةى دةسةةةةتوورى ئيَران بة "زمانة بة ثيَى ثيَنا

خؤجيَيىء قةومييةكان"، هيَنانةخوارى طرووثة نةتةوةيييةكانى ئيَران تا ئاسةةةتى "كةمايةتيى نةتةوةيى" 
ضةند  ةب نردةطةيةنيَت . لةباريَكدا، طرووثة نةتةوةيييةكانى تورك، كورد، بةلووض،  توركمةنء عة ةتةوةى 

يان ضةةةةندين ميليؤنمء لةسةةةةر سةةةةرزةوىء نيشةةةتمانى ميَذوويى خؤيان دةذين. لة بارى تيؤرةوة مافى  
                                                            

 Http://www.11007baybak.kom:2158.azr ليتها"ء "اقليتهاى ملى"در ايرانطرديزى، "ملتها، م ضاحممد ر )9( 

ةى رى كيَش"طةر سيستيَمى فةرمانرِةوايى، لة دةولَةتيَكى دياريكراو دا ديَموكراسيى بوو، يةكسانيى لةنيَوان طةالنى دةولَةتةكةدا هةبوو، ضارةسة (*) 
بةكاربيَنن، نةتةوةيى، لةسةر بنضينةكانى مافى ضارةنووسى طةالن كرا بوو، ئةوا لةو بارةدا، طةلةكانى ديكةش، مافى ئةوةيان دةبة، زمانةكانى خؤيان 

سة زمانى سةرةكى دةولَةت وةك لة دةولَةتى فيدرالَيى سويسراى ديَموكراسيى لة ئةورووثا ثيَرِةو دةكرآ، زمانةكانى "ئةلَمانىء ئيتالَىء فةرِةنسى" بة 
ى يةكةم دادةنرآ. دةذميَرريَن. بةآلم، طةر سيستيَمى دةولَةت، ديكتاتؤريىء شؤظيَنيى بوو، ئةوا لةو دةولَةتةدا، تةنيا زمانى نةتةوةى باآلدةس، بة زمان

ةد عةزيز ، سةليقةى زمانةوانيى و طرفتةكانى )حوسيَن حمةمم".زمانى طةلةكانى ديكة، هيض جؤرة حيسابيَكيان بؤ ناكرآء زؤر جاريش قةدةغة دةكريَن
 (127، ل2005زمانى كوردى، سليَمانى ، 

 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، منبع: )10( 
http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=88 

Http://www.11007baybak.kom:2158.azr
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كةضةةةةى رَِيطا نادرَيت بة زمانى         ،ء بة دةوَلةتكردنى زمانةكانى خؤيان هةية         ثيَكهيَنانى دةولَةتى نةتةوةيى    
ندر         نة بؤ         لةنيَو ه   كة  ء ئةو كةسةةةةةانةش    يَت ئةوان لة قوتاخبانةدا خبوَي نةدا، شةةةةَيلط ا ةركام لةو نةتةوا

ماكى          مانى زط بةز ندن  نةطؤرِيَى داواى خوَي نا لَةى   ٣٠لةم   ،هَي بة توندى       رِابردووسةةةةةا يان كردووة،  كار دا 
 ء كةوتوونة دذايةتيكردنى. كراونسةركوت
ةوة، لة خويَندن بة زمانى دايكء بة فةرمى ناسةةةرانى ئةو زمانانة لة اليةن دةولَةتى ئيَران خواسةةةتىبةآلم 

ئةمرِؤى بزووتنةوة نةتةوةيييةكانى ئيَراندان. ئةو بةرنامةء داخوازينامانةى خواسةةتةكانى رِيزى ثيَشةةةوةى 
بذاردنى سةةةةةةركؤمارى )جؤزةردانى          لة رِةوتى رِووداوةكانى دو  ١٣٨٨لة طةرمةى ملمالنيَى هةَل اتر دا و(ء 
ان لةسةر مافة نةتةوةيييةكانيان بة تايبةتى  هاتنة بةرباس، شيَلط ىء ثيَداطريى نةتةوة نافارسةكانى ئيَر  

 دةسةَيَنيَت. ،خويَندن بة زمانةكانى ئةوان
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 خويَندن بة زمانى كوردى ، لة سايةى رِيَذميةجؤراوجؤرةكاندا: دووهةمثارى 

 
 سةرةتاكانى خويَندن لة رِؤذهةآلتى كوردستاندا: (أ

 :قوتاخبانة ئايينييةكان
وآلتانى ئيسةةالميى  كوردسةةتاندا، وةك سةةةرانسةةةرى ئيَران و رِؤذهةآلتىة و فيَركردن لة ميَذووى ثةروةرد

سةردةمى  :ووهةمددابةش دةبيَتة سةر دوو سةردةم. يةكةم: سةردةمى قوتاخبانة ئايينييةكان.  ،ناوضةكة
 قوتاخبانة بة شيَوازى نوآ و ئةمرِؤيى.

يةكان دةرسةةةةى ئايينييان      ئةو حوجرانةن ك    ،مةبةسةةةةت لة قوتاخبانة ئايينييةكان            ة نيَوياندا   ل  ة فةقيَ
 وة بؤ ئةوةى بنب بة مةال و لة خزمةت ثةرةثيَدانى ئايينى ئيسالمدا بن. وخويَند

ستاندا    سةردةمى ئةم يَكى  ئةتابةك  ،سةرةتاى ثةيدا بوونى حوجرةى فةقة لة كورد ى بةناوى ئةبا بؤ 
 دةطةرِيَتةوة .  ،مةنسوور سةرفةتةكم
ى كؤضةةةى بةرامبةر بة  ٤٨٧ا دةطةيةنن: كة خدرى كورِى نةسةةةرى كورِى عوقةي)  )"سةةةةرضةةةاوةكان و

ى زايينى( لة بةغدا لة سةةةةر دةسةةةتى زانا شةةةافيةى مةزهةبةكاندا خويَندنى ئايينى ئةوكاتة تةواو   ١٠٨٥
يدا دةرس                       يا ئةوةى ت نة بؤ  يات دة طةوتيَكى بؤ بن ناوبراو مز ئةم ى  هةوليَر،  تةوة  طةرَِي كات و دة دة

 )11( تةوة."بلَيَ
كؤكراونةوة،   ةوةيةكان   ي، ئةو زانيارييانةى لة بارةى قوتاخبانة ئايين            داكوردسةةةةتانيشةةةة   رِؤذهةآلتى لة  

ى كؤضى هةتاوى. لةو رِؤذطارةدا مةدرةسةى عولوومى دينيى مزطةوتى جاميةى   ١٠٨٩دةمانبةنةوة سالَى  
سةةولةتانى سةةةفةوى"يش  ناوى  وةك "مةدرةسةةةى عولوومى دينيى شةةا   ،مةهاباد، كة لة هيَنديَك دةقدا

و مةال سةةةيد جاميى ضةةؤرِى )نةوةى مةال ئةبووبةكرى مونسةةيفى ضةةؤرِى( مودةرريسةةى     هاتووة، هةبووة
و خويَندنى ئايينى لة سةةنة و كرماشةةان و شةةارةكانى ديكةى  ديارة مةدرةسةةةى دينى و حوجرة )12(بووة.

يَذووى دامةزرانى ئةم جؤرة خوَيندنطايانة، بةلَكوو         رِؤذهةآلت، ميَذوويةكى لةمة كؤنرتى هةية. ليَرةدا نةك م        
حوجرانةدا ثيَي خويَندراوة،   وئةو دةرس و بابةتانةى لةم شةةةةوَينانة خوَيندراون ، هةروةها ئةو زمانةى لة                 

 مةبةستة.
                                                            

 278و  277، ل 2008ندن لة حوجرةكانى كوردستان دا، بةرطى يةكةم، ضاثى يةكةم، هةوليَر، و خويَ حةمة كةريم هةورامى، ميَذووى ثةروةردة )11( 

 50، ل، 2009، سالَى هةشتةم، ذانويةى 93 /94شتة مهابادة تةليم و تربيت ة طؤظارى مةهاباد، ذمارة ذسيد حممد صمدى، نيم نطاهى تازة بة طة )12( 
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ب ى بووة ، مةالو  لة كوردسةةةةتاندا تاكة دةزطاى خوَيندن و رِووناك          ،و دريَذ  حوجرة، بؤ ماوةيةكى دوور  
شتانة خو ياوى ئايينى و خويَندةوارى ثيَطا و ثزان يَندراون كة ثيَوةندييان ةياندوون. لة حوجرةدا تةنيا ئةو 

بوون. هيَنديَك  ةبىعةرهةبووة، ئةوانيش بة زؤرى بة زمانى  ب كارييةوةو  لؤجيكفةلةكناسةةى و بة ئايم و
شةةةةتيَكيش بة  تاك و تةرا،   كة فارسةةةةى بوون. ئةطةر     ،كتيَ  و ناميلكةى ديكةش لة حوجرةدا خويَندراون      

، عةقيدةى كوردى،   زمانى كوردى لة نيَو كتَي  و ثةِراوى خوَيندنى حوجرةدا، هةبَيت، وةك مةولوودنامة            
َلة بزانى، سةةةةةةما و زةمم، عةقيدةى ئيمان، لةم دوايييانةدا بووة. بةخؤرة خويَ             ، داندن لة حوجرة  رِؤ

 ة زمانى كوردييةوة.بووبيَت، ناضيَتة خانةى خويَندن بتةنانةت ئةطةر شةرحى هيَنديَك دةرسيش بة كوردى 
 :ثةيدابوونى قوتاخبانةى نوىَ

بناغةى ثةروةردةو فيَركردنى نوآ لة ئيَران بة هيمةتى طةورة ثياوى ميَذووى ئيَران م زا تةقى خانى               
سالَى    " طؤرِاةمستظرف ى هةتاوى ناوى"ئةةومةنى مةعاريف و اوقاف و صنايع  ١٢٧٥ئةم  كةب  دانرا. 

و  ى زايينى( ئةم ناوةش طؤرِا1964ى هةتاوى )1343واتر، واتة سةةالَى وو بوو بة وةزارةتى فةرهةنط. د
. ديارة يةكةم قوتاخبانة بة شةةةةيَوازى         )13( موزش و ثرورش" )فيَركردن و ثةروةردة( آبوو بة وةزارةتى " 

شدية    ،نوآ سةنى رِو سالَى   ،لةاليةن م زا حة ليَرة بة )14(لة تةورِيَز دامةزرا.  (١٨٨٨ى هةتاوى )١٢٦٨لة 
ضة جؤراوجؤرةكانى ئيَران ثةل و ثؤ دةهاويَذيَت.    ود شيَوازى نوآ بؤ ناو واوةية كة ثةروةردةو فيَركردن بة 

بةهؤى  ،يةكةم قوتاخبانةى سةةةةرةتايى كورِانة بةناوى قوتاخبانةى سةةةةعادةت ،ى هةتاوى١٢٩٤سةةةالَى 
 و  فةرماندارى ئةو كاتى مةهاباد دادةمةزريَت. مى تةوريَزحاكمللك قائم نظام طباطبايى" "مكرم ا
 

 ب(زمانى كوردى لة سةردةمى ثةهلةويدادا:
زالَكردنى زمانى فارسةةةةى و     ،يةكيَك لة ئاماةة سةةةةةرةكييةكانى ثةروةردةو فيَركردنى نوآ لة ئيَراندا             

كة                        تا بة  ندن  طاى خوَي لة رَِي كانى ئيَران  فارسةةةةةة نا تةوة  نة مانى  نةوةى ز ند يارة     توا كةوة بوو. د مانيَ ز
بؤ دةسةةةةتوورى ، وةك زمانى فةرميى ئيَران   ،بةفةرميدانانى زمانى فارسةةةةى و ناوبردنى لة قانوونى وآلتدا           

 )15(سةردةمى مةشرووتة دةطةرِيَتةوة.
 :يةك نةتةوة، يةك زمان

                                                            

 93 /94شتة مهابادة تةليم و تربيت ة طؤظارى مةهاباد، ذمارة ذةسيد حممد صمدى، نيم نطاهى تازة بة ط )13( 

 23/9/1278، 4، هفتةنامة مبم، مشارة آذرباجيانبة زبان مادرى در  آموزشلزوم  )14(

 58، ثاريس، ص 1987، روزطار نو، مشارة دهم، سال ششم، اكترب و  نوامرب مظلومنصراللة ثورجوادى، ايران )15( 
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شا بة فةرمى بوو بة شاى ئيَران و لة ئاستى نيَوخؤييدا، جيَثيَ     (١٩٢٥) ١٣٠٤سالَى   ى خؤى بة كة رِةزا
تةواوى قايم كرد، ضةةاالكانة سةةياسةةةتى دذايةتيكردنى زمان و كولتوورى نةتةوة نافارسةةةكانى ئيَرانى بردة 

ش  سةثاند. لةم          )16(.ةوةثيَ شيمةتى ئيَراندا كة فارس نم،  سةر زؤرايةتيى حة سيى بة  شا زمانى فار ِرةزا 
تاكة زمانيَك بووة كة لة ثةروةردةو فيَركردن  ميَذووة بة دواوة فارسةةةى بوو بة تاكة زمانى فةرميى ئيَران و

سةةةةياسةةةةةتى نةتةوةسةةةةازيدا و بة نيازى          رِيَذةى رِةزاشةةةةا لة د )17(و كاروبارى دةولَةتيدا بةكار هيَنراوة.      
.داسةةةثاندنى زمانى  ةوةكةوتة جيَبةجيَكردنى ضةةةند ثرؤذةيةك ثتةوكردنى شةةوناسةةى"نةتةوةى ئيَران"، 

يةك لةو ثرؤذانة بوو.لة ئاكامى ئةو سةةةةياسةةةةةتةدا تةنانةت قوتاخبانة وةك زمانى فةرميى والَت،  فارسةةةةى
داوايان ليَكرا بة زمانى فارسى وانة بلَيَنةوة و ثرؤطرامى   ةوة١٩٢٨دةرةكى و تايبةتييةكانيش، لة  سالَى  

  "نةتةوةيى"  ىثةروةردةيى قوتاخبانةكانى والَت، ثيَِرةو بكةن. بةخؤرة فارسةةةةى نة تةنيا بوو بة زمان                 
ش رِؤذنامةوالَت قةدةغة كران و ئيزنى ضةةةةاثى كتيَ  و  ةتةوةى ئيَران(، بةلَكوو هةموو زمانةكانى ديكةى)ن

بةلووضةةةةى و توركمانى وةك زاراوةى  ،عةرةبىزمانةكانى ئازةرى ، كوردى،  تةنيا بؤ زمانى فارسةةةةى بوو.
 )18(فارسى دانران.

ةمى نةتةوةيى بةوثةرِى خؤى طةيشةةةت. ديكتاتؤردا ، سةةةت رِةزاشةةةاىلة سةةةةردةمى دةسةةةةالَتداريَتيى 
لة طةلَ    ،ثةهلةوى و طةالنى نافارسةةةةى ئيَران      رِيَذتى شةةةةوظيَنيزمى ئيَرانى بوو بة سةةةةياسةةةةةتى فةرميى      
نةوارى نةتةوةيى و       ةوةتوندوتيذترين سةةةةتةمى نةتةوةيى بةرةورِوو بوون          . بؤ لة نيَوبردنى ميَذوو، شةةةةويَ

كة مةبةستى تواندنةوةى طةالنى نافارس بوو.   ،ايةن بةرِيَوةضوو كولتووريى ئةم طةالنة بةرنامةيةكى دريَذخ
لةبةر دةرطاى هةموو ثؤلةكانى قوتاخبانةكان و ذوورى بةرِيَوةبةرييةكان نووسرابوو: "فارسى سخن طوئيد" 

 )19(واتة بة فارسى قسة بكةن.
 كات:ؤرة باسدةخمامؤستا هةذارى موكريانى ضارةنووسى زمانى فارسى لةو سةردةمةدا بة

لةوى بوو         ثةه خانى  مانى ِرةزا مان زة تةوة و           ، "زة كا لة كوردى نووسةةةةم ب يدةويَرا ب يش  نة كةس 
ناوىكوردي خويَندنةوة واى ليهاتبوو، ئةطةر كةسةةيك باسةةى بكرداية، سةةةرةرِاى جنيَو، دةكةوتة بةر ت و  

 )20(تةشةر و دةبوو بة طالَتةجار."
                                                            

 23/9/1278، 4، هفتةنامة مبم، مشارة آذرباجيانة زبان مادرى در ب آموزشلزوم  )16( 

هبى  و زبانى، سايت مذفاختة زمانى، سخنرانى در نشست كميسيون عاىل حقوق بشر سازمان مل) متحد در خصوص مسائ) اقليتهاى ملى، اتنيكى  )17( 
 2008دسامرب 19"اخبار روز"، 

 ،)نامةى ماستةر(2009، 116(،ل1941ة1906يؤناليزمى ئيَرانى)ئيسماعي) عةبدولرِةمحان سةعيد، ناس )18( 

 24دكتور عةبدولرِمحان قامسلوو، كورتة ميَذووى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران، ض) سالَ خةبات لة ثيَناوى ئازادى، بةرطى يةكةم، ل  )19( 

 53،ل1977هةذار(، ضيَشتى خيَور، ثاريس،)عةبدولرِةمحان شةرِةفكةندى )20( 
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ةمى سةةةةةركوت و تواندنةوةو نةهامةتيى نةتةوة          بةخؤرة سةةةةةردةمى ديكتاتؤريى رِةزاخان سةةةةةرد     
 . اندنافارسةكانى ئيَران بوو، زمانى كوردى لة سيَبةرى دةسةآلتيَكى ئةوتؤدا، رِؤذطاريَكى رِةشى تيَثةرِ

شادا تا خةرمانانى          سةآلتدارةتيى ِرةزا سةردةمى دة سةرى  سةران سةآلتة  كة ئةم د ١٩٤١) ١٣٢٠لة  ة
تاكة هةولَيَك لة       دةكات، جطة لة   يَ نوآ لة ئيَران و كوردسةةةةتاندا دةسةةةةتث    ديَت و هةلومةرجيَكى    كؤتايى ثيَ  

نانى  بكة نةيتواني بةردةوام و دريَذخايةن بَيت، هةوَليَكى ديكة           ، سةةةةةردةمى مسكؤى شةةةةكاكدا     ؤ ثيَكهيَ
 بةدى ناكريَت. ،كوردستان رِؤذهةآلتىخويَندن بة كوردى لة 

 :دريذةثيَدانى سياسةتى رِةزاشا
تى هاوكات كة طةيشةةتنى بة تاج و تةختى شةةايةيش، )حمةممةد رِةزاشةةاى ثةهلةوى( مثةهلةويى دووهة

كوردستانى رِووخاند   بوو لة طةلَ ثيَكهاتنى كؤمارى كوردستان، بة ثشتيوانيى  ئةمريكا و ئينطليز،كؤمارى   
ةك باوكى ورةزاشاش   و كؤتايى بةو سةردةمة زيَرِينة هيَنا كة بؤ زمانى كوردى هاتبووة كايةوة. حمةممةد 

 ريَذة ثيَدا. ا دندسياسةتى زالَكردنى زمانى فارسى و سةثاندنى وةك تاكة زمانى خويَندن لة ئيَرا
"سةةةةةثاندنى زمانى فارسةةةةى لة اليةن حكوومةتى ثةهلةوييةوة بةسةةةةةر تةواوى ناوضةةةةةكانى ئيَراندا،  

ةكى خةلَكى ئيَران بةسةةةر جياكردنةوةى زمانى خويندن لة زمانى زؤرايةتيى خةلَك، سةةةثاندنى زمانى سةةيَي
شايةتيى ثةهلةوييةوة،  رِيَذتىو دواكةوتوويى  رِةطةزثةرسيتدوولةسيَى خةلَكى وآلت بوو.... وآلت بةهؤى 

بة تايبةتى بة هؤى دابِرانى دوولةسةةةةيَى حةشةةةةيمةت لة زمانى دايكيان، نوقمى بةرةودواطةِرانةوةيةكى                   
 )21(ئيستادا، لة هيض وآلتيَكدا ناتوانم بةدى بكةين."سةرسورِهيَنةر بوو، كة منوونةكةى لة سةردةمى 
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 ث(خويَندنى زمانى كوردى لة سةردةمى رِيَذتى كؤمارى ئيسالميى ئيَراندا:

 
 :ديسان دذايةتى لة طةلَ خواستى خويَندن بة كوردى

و دةسةآلتى سياسيى     نلة شؤرَشى ئيَرا   ،كوردستان رِؤذهةآلتى يةكيَك لة ضاوةرِوانييةكانى طةىل كورد لة  
وو خةباتى بؤ دةكرد. بدوواى سةركةوتنى ئةم شؤرِشة، دابينبوونى مافة نةتةوايةتييةكانى بوو، كة لة ميَذ 

نة لة قوتاخبانةكاندا طومانيشةةى تيَدانيية هةر لة كؤنةوة بةفةرميناسةةرانى زمانى كوردى و خويَندن بةم زما
يَران هةر زؤر زوو بةالَم دةسةةةةآلتى نويَى ئ، طةلةدا بووةلة رِيزى ثيَشةةةةوةى ويسةةةت و داخوازةكانى ئةم  

 انى ئيَراندا نيية.دةرخيست كة لة طةلَ دابينكردنى مافة نةتةوايةتييةكانى هيضكام لة نةتةوة نافارسةك
و خؤبواردنى  نةتةوايةتييةكان خواسةةةتةكوردسةةةتان لة سةةةةر  رِؤذهةآلتىشةةةيَلط بوونى طةىل كورد لة  

كؤمارى  رِيَذتىوان كورد و ، شةرِ لة نيَ داداننان بة مافة نةتةوايةتييةكان و دابينكردنيان دةسةالَتى نوىَ لة 
سالميى ليَكةوتةوة.   سوثايى لة زةوى و ئامس    رِيَذيمئي شانبةشانى هيَرش و ثةالماري  انةوة، طةمارؤيةكى ، 

وون. هةلَوةشاندنى بكاندا كة لة ذيَردةسةالتى ثارتة كوردة وة،ناوضانة و هةمةاليةنةى خستة سةر ئةو شار
لة سةةياسةةةتى   طا و فةرمانطةكانى ثةروةردة لةو ناوضةةانة و داخسةةتنى قوتاخبانةكان، بةشةةيَك بوو سةةتدة

 طا وسةةةتان، دةطةمارؤ و سةةةةركوت. لة ئاكامدا، ثارتةكوردةكان، بة تايبةتى حيزبى دتوكراتى كوردسةةةت 
يَشمةرطة دا، ثيَكهيَنا  ثةكانى ذيَردةسةآلتى هيَزى  دامةزراوى تايبةتيان بؤ كردنةوةى قوتاخبانةكان لة ناوض 

ضاوى ناوضةكانى   سالَ لة بةشيَكى بةر  4-3و خويَندن بة زمانى كوردييان دةستثيَكرد.بةخؤرة بؤ ماوةى 
 كوردستان خويَندن بة كوردى لة قوتاخبانةكاندا هةبوو. رِؤذهةآلتى

 زؤربةى ئيسالمى كؤمارى هيَزةكانى ا،د(زايم ى١٩٨٥ و١٩٨٤) هةتاوى ى١٣٦٤ و ١٣٦٣ سالَةكانى لة
  وبوون سياسييةكانةوة   رِيَكخراوة ثيَشمةرطةو  هيَزى كة بةدةست  ،ناوضانةيان داط  كرد  ئةو زؤرى هةرة

 بة دريَذة كردةوة بة نةيانتوانى ،فيَركردن ثةروةردةو كؤرِى بة سةر  قوتاخبانةكانى و شؤرِش  مامؤستايانى 
 .بدةن خؤيان كارى

                                                            
 (دا زؤربةى هةرةزؤرى شار و شارؤضكةكانى كوردستان كةوتنةوة دةست 1981و1980،1979)1360و1359، 1358لةسالَةكانى

 كؤمارى ئيسالمى، بةآلم  زؤر ناوضةى كوردستان كة كةوتبوونة نيَوان شارةكان، بة تايبةتى ناوضة شاخاوييةكان لة ذيَر دةسةالتى شؤرِشدا
 انى شؤرِش بوو.بوون و دابينكردنى قوتاخبانة و مامؤستاشيان لة سةرش
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 ثةروةردةو كؤرِى بة سةةةر قوتاخبانةى و شةةؤرِش مامؤسةةتاى جيَطاى دةولَةتى، قوتاخبانةى مامؤسةةتاو
 قوتابييةكان ماكيىزط زمانى بة ثيَشةةةرت كة قوتاخبانةكاندا، لة خويَندن طرتةوةو كوردسةةةتانيان فيَركردنى

 .فارسى زمانى بة ةةوووب اولةوةودو بوو،
 

 :جؤراوجؤرهيَنديَك هةولَى ت(  
 سالَيَك ضةند ثيَشرت كة ،مايةوة قوتابييانة ئةو الى ش ين ب ةوةرييةكى وةك زطماكى زمانى بة خويَندن

 ئيَران، دةسةةةةتوورى ى١٥ ماددةى  ثيَى بة  ئةوةى  لةطةو  . خويَندبوويان   شةةةةؤرِشةةةةدا  قوتاخبانةكانى     لة 
 خويَندنى او،طشةةةتييةكاند اطةيةنةرِ و ضةةةاثةمةنى لة*)( قةومييةكان و ناوضةةةةيى زمانة لة كوةرطرتنكةلَ"

 وةك هةر زطماكى زمانى بة خويَندن)22("ئازادة فارسةةيدا زمانى تةنيشةةت لة قوتاخبانة لة ئةوان ئةدةبياتى
 وآلت دةسةةتوورى ماددةيةى لةم اليان لةطةودابيَت، ئيَسةةتاشةةى  تا ئيَران دةسةةةآلتدارانى. مايةوة ئاواتيَك

بةجيَبوونى  بؤ هةنطاويَكيان    هيض و نةكردووةتةوة   نةطرتووة   ماددةية   ةمئ  جيَ  بةلَكوو  ،ئةوة  هةر  نةك . هةلَ
 زمانى دلَسةةؤزانى بةآلم دروسةةتكردوون، بؤ طرفتيان و كيَشةةة هةولَيانداوة، ثيَناوةدا لةم كة كةسةةانيَكيش

 ئةم وةب هيَنانةوةى لة دابن،يَث دةرةتانى وآلت ىيئاسةةاييشةة  و سةةياسةةى  هةلومةرجى ئةوةندةى كوردى،
ستوورى  ماددةيةى سةآلتدارانى  بة وآلت دة ستيى  لة جار زؤر و نةبوون غاف) ئيَران دة  جيَبةجيَبوونى ثيَوي

 .دوواون زطماكى زمانى بة خويَندن مافى
 
 :"كوردى ئةدةبى و فةرهةنط كؤنطرةى يةكةمم"ة١

 و بوو ئاطادار   خؤيان  ئةدةبياتى   و زمان  بة  كورد رِادةبةدةرى  لة  هؤطريى لة  ئيسةةةةالمى كؤمارى  ديارة 
 و زمانة   ئةم  فةرميناسةةةةينى    بة  بؤ دةكةن،  خةباتى   لةميَذسةةةةالَة     كورد ئاماةانةى      لةو  ةكيَك ي  دةيزانى

 لةطةو رِيَذتة ئةو شةرِى  طةرمةى لة ،(١٩٨٤) ١٣٦٣ سالَى  بؤية هةر. كورديية ئةدةبياتى بووذانةوةى
 طايةكى  دةز ،(ثاسةةةةداران  سةةةةوثاى  بة  سةةةةةر) رِةمةزان  قةرارطاى   دا، كورد بةرهةلَسةةةةتكارةكانى       هيَزة

 بةهارى لة دةزطاية ئةم. دامةزراند ورمة شارى لة" ايوبى صالح الدين ئينتشاراتى" ناوى بة بضوكردنةوةى
 سةةة هةر يةكةمدا سةةالَى لة كة كردةوة، بضو" سةةروة" بةناوى كورديى طؤظاريَكى ةوة،(١٩٨٥) ١٣٦٤

                                                            
)(* ةبء توركمةن بة "قةوم" ناودةبةن كة بة كاربةدةستانى شؤظيَنيستى ئيَران بة ئةنقةست خؤ لة ووشةى نةتةوة دةبويَرن ء نةتةوةكانى ئازةرى، كورد، بةلووض، عةر

  ثيَضةوانةى زمانى عةرةبى، واتايةكى جياواز لة نةتةوةى هةيةء قةوم لة نةتةوة بضووكرتة.

 

 قانون اساسى مجهورى اسالمى ايران، منبع:ـ  )22( 

http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=88 
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 دا(زايينى ى١٩٨٦) هةتاوى ى١٣٦٥ رِةزبةرى لة. دةردةضوو  مانطانة شيَوةى  بة دوواتر و جاريَك مانط
نا  مةهاباد    شةةةةارى لة  ى"كوردى ئةدةبى  و فةرهةنط   كؤنطرةى يةكةمم  " ناوةندة   ئةم   ئةم   )23(.ثيَكهيَ

 دابرِينى سةةةةةرةكييةكةى مةبةسةةةةتة كة كوردى، ئةدةبياتى و زمان لة ئيسةةةةالمى كؤمارى ئاورِدانةوةيةى
 هيواو ئةم بوو، كوردسةةةةتان سةةةةياسةةةةييةكانى ةرِيَكخراو و نةتةوةيى بزووتنةوةى لة كوردسةةةةتان خةلَكى

 لة  زطماكى  زمانى  بة  خويَندن  جيَبةجيَبوونى  ئةطةرى   كة  ثيَكهيَنا،  كةسةةةةدا  هيَنديَك   دلَى لة  دلَخؤشةةةةييةى 
 .كوردى زمانى خويَندنى كتيَبى ئامادةكردنى هةولَى كةوتنة بؤية هةر. دةزانى نزيك بة كوردستانيان

 
 :"يةكةم كتيَبى ة كوردى دنىخويَن"ة بضوبوونةوةى كتيَبى ٢

 ئةدةبى  و فةرهةنط   بضوكردنةوةى  ناوةندى   دا،(١٩٨٩ زسةةةةتانى ) ١٣٦٧ سةةةةالَى دووامانطةكانى    لة 
 ،كردةوة بضو" يةكةم كتيَبى ةةةة كوردى خويَندنى" ناوى بة كتيَبيَكى( ايوبى الدين صالح انتشارات) كوردى
 ،بةكاغةزى    لةبةر   بةآلم  ،بوو ئامادة   ةوة١٣٦٥ سةةةةالَى لة  كتيَبة  ئةم . بوو دانة  ١٠٠٠٠ ت اذةكةى  كة 
 كؤنطرةى يةكةم" لة ئةوةى لةطةو كتيَبةو ئةم ضةةاثى سةةةرةرِاى  )24(.كةوتبوو دووا ضةةاثةكةى سةةاو دوو

سةةةتانداردى  زمانى و كوردى رِيَنووسةةةى يةكخسةةةتنى لةبارةى برِيار هيَنديَك دا"كوردى ئةدةبى و فةرهةنط
يان زمانة بةم خويَندن و كوردى زمانى فةرميناسينى بة كارانة ئةم بةآلم ون،درابو خويَندن كتيَبى و كوردى

 بة خويَندن بة دانرِيَطة نيازى ئيسةةالمى كؤمارى ئةطةر ييشةةدارِاسةةت لة. نةكةوتةوةليَ قوتاخبانةكانياندا لة
مانى  ب    كورديى ز ية  ،اهة ندنى  كتيَبى دةبووا يةن  لة  كوردى، خويَ  ةردةىثةرو  و فيَركردن وةزارةتى" ال
 ناوةندى اليةن لة نةك باية،اضةةةاثكر زياتردا لةمة زؤر ت اذيَكى لة ئةويش ةوة،"ئيَران ئيسةةةالميى كؤمارى

 .ناوبراوةوة
 
 : ئةدةبييةكان ئةةومةنىهةولَى  ة طؤظارى "سروة" و٣
ضى    بةديهاتنى بةهؤى نةبوون كوردى، ئةدةبى و فةرهةنط بضوكردنةوةى ناوةندى هةوآلنةى ئةم ئةطةر

 صةةالح انتشةةارات)ناوةندى  كة" سةةروة" طؤظاري بةآلم كوردسةةتاندا، لة زطماكى زمانى بة خويَندن ئاواتى
ستان  تامةزرؤى خةلَكى رِاهيَنانى لة طةورةى رِؤلَيَكى دةكردةوة، بضوى(  ايوبى الدين  خويَندنةوةو بة كورد

 فارسةةةةى بة تةنيا كورد مندالَى ،كوردسةةةةتاندا رِؤذهةآلتى لة كة هؤيةوة بةو جا.هةبوو كورديدا نووسةةةةينى
                                                            

 ،1365، ثاييزى  7ذمارة، سةروتارى طؤظارى سروة )23( 
)ذوئةنى 1368، جؤزةردانى 150كوردستانى ئيَران(،ذمارة ضاثى كتيَبى يةكةمى كوردى، كوردستان)ئورطانى كؤميتةى ناوةنديى حيزبى دتوكراتى )24( 

1989) 
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 ثيَويستيية و دةبينى فارسيى زمانى بة تةلةظيزيؤنيى بةرنامةى تةنيا دةخيويَندةوة، فارسى بة دةخيويَند،
 و كاريطةرى كوردى زمانى بة طؤظاريَك بضوبوونةوةى دابيندةكرد، فارسةةةى هةربة  خؤى رِؤشةةةنب ييةكانى

 فةرهةنطى بووذاندنةوةى لة خؤى رِؤلَى توانى سةةةةةرةتاوة لة هةر سةةةةروة طؤظارى. "هةبوو خؤى بايةخى
 )25(." ضاودا ئةنطوستة رةشةشةوى لةناو بة ترووسكاييةك و بطيَرِيَت دا كوردى

 هةروةها دةرنةدةضوو،  كوردى طؤظاريَكى هيض" سروة " لة جطة سالَيَك،  ضةند  ماوةى بؤ كة هؤيةوة بةو
 كوردى فةرهةنطى و ئةدةبيات و زمان بة خزمةتكردن مةبةستيان ةطؤظار ئةو بةرِيَوةبةرانى كة هؤيةوة بةو
ضاوى  نةخشيَكى  توانى طؤظارة ئةو بوو،  نووسم  بؤ الوان هاندانى و ئةدةبى مجوجؤىل وةرِيَخستنى  لة بةر
 ئةةومةنى   و ئةدةبى  كؤبوونةوةى  كؤرِو شةةةةارةكان  لة  بةرةبةرة  . هةبيَت   كوردي زمانى  بة  خويَندنةوة   و

 لة بةنرخانةى كارة لةو يةكيَك  26(.ثيَكهاتن ةةةة زؤر يَكىبةرهةلَست و كؤسث هةبوونى رةرِاىسة ةةةة ئةدةبى
يةن  نةوة       ئةم  ال نا مة يَدةكرا ،   ثشةةةةتي ئةةو يان ل نانى  واني نةوةى  و كؤر و خول ثيَكهيَ  فيَركردنى كؤبوو

 .بوو كوردى رِيَنووسى

 لة بةلَكوو ،يَتنادر كوردى زمانى بة ندنخويَ بة رِيَطة هةر نةك و تيَثةرِدةبيَت سةةةاو ضةةةةندين جؤرة بةم
 ئيسالميدا،  كؤمارى دةسةآلتدارةتيى  يةكةمى دةيةى دوو لة كوردستان  بةسةر  زاو سياسيى   كةشوهةواى 
 سةيرى  طومانةوة ىضاو  بة كوردى خويَندنةوةى و نووسم  فيَركردنى بؤ كوردى زمانى دلَسؤزانى  هةولَدانى
 تةنيا كة رنيشةةةةتمانثةروة مرؤظى زؤر سةةةةؤنطةيةوة لةم و رِآ سةةةةةر دةخريَتة كؤسةةةةثى كةندو و دةكريَت

 تووشةةى يَت،دةب كوردى نووسةةينى بة هاوزمانانيان ئاشةةناكردنى و خؤيان زمانةكةى خزمةتى مةبةسةةتيان
 .دةبن كيَشة ئازارو و طرفت
 
 :سنة ئازادى زانستطةى كوردى لة زمانى يةكةى خويَندنى ة ٤

 ئةو سةةةياسةةةةتى  بةردةواميى سةةةةرةرِاى دا،يئيسةةةالم كؤمارى تيىدةسةةةةآلتدارة دووهةمى دةيةى لة
 زمانى بة ةنىضةةةةاثةم ،(وآلت فةرميى زمانى وةك فارسةةةةى زمانى) زمان يةك بة خويَندن لةمةرِ حكوومةتة
 سةةةةردةمى نىدةسةةةتثيَكرد و خاتةمى دةولَةتى سةةةةركارى هاتنة دوواى. دةكات زيادبوون لة رِوو كوردى

سازى،    سةر  طؤرِانيَك ئةوةى لةطةو ضاك سةتةى    ئةم بة سة  بةآلم ،تناية رِيَذتدا سيا  ضةند  خويَندنى ةل ق
 .طؤرِآ ديَتة زانستطة لة كوردى زمانى وانةيةكى

                                                            

 160، ل 2000ى ئةيلووىل 5سولةتان دلَسؤز، "بزاظى رِووناكب ى لة كوردستانى ئيَران" )ميزطرد(، طؤظارى راِمان، ذمارة  )25( 

 160ل  سةرضاوةى ثيَشوو، ،قادر وريا،"بزاظى رِووناكب ى لة كوردستانى ئيَران" )ميزطرد( 26( 
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 كؤمارى كة رِاطةيةندرا دا(١٩٩٩ةةةةة٢٠٠٠) ١٣٧٨ةةةةة٧٩ خويَندنى نويَى سالَى دةستثيَكردنى لةطةل
 غةيرى و كورد لة و دابنريَت كوردى زمانى ندنىخويَ يةكةى ،سنة  ئازادى زانستطةى  لة رِيَطايداوة ئيسالمى 
 زياتر  زؤر رِووداوة ئةم  خؤى كاتى . ويَننخب وانةية   ئةو  دةتوانن بيَت،  خؤش ثيَيان  خويَندكارانةى    ئةو  كورد
ندنى  يةكةى   كرانةوةى  كة  رِادةيةك  بة  نيشةةةةةاندرا،  طةورة  خؤى واقيةيى رِادةى لة   و كوردى زمانى  خويَ

 وةك تةنانةت و كوردى زمانى بة خويَندن خستة برى  كوردستانيان  زانستطةكانى  لة يةكيَك لة تةنيا ئةويش
ندن  كدا   لة  ئةوة  )27(.دا لةقةلَةميان      كوردى زمانى  بة  خويَ  كؤمارى  سةةةةةةركارى  هاتنة   ثيَش كة  بوو كاتيَ
 ). دةخويَندرا زانستطة لة كوردى زمانى يةكةى شايةتيدا، رِيَذتى زةمانى لة ئيسالمى،

 

 :(كوردى زمانى فيَرطةى) سؤما فيَركاريى و فةرهةنطى كؤمةلَى ولَةكانىهة (ج

 دايك،  زمانى  بة  نووسةةةةم خويَندنةوةو   فيَركردنى و فيَربوون بؤ كوردسةةةةتان انى وارةخويَند  تامةزرؤيى  
 نووسةةةرانى و ئةديبان رِووناكب ان، هةسةةتكردنى و نةتةوةيى هةسةةتى ضةةوونةسةةةرى  و الوان بةتايبةتى
سؤزى  سيارةتى  كوردى انىزم دلَ ستيَنى  لة جياجياى بةربضوو هةولَى زؤر ،بة بةرثر  فيَركردن و فيَربوون بة

 ئةم منوونةى كوردسةةةتاندا، رِؤذهةآلتى سةةةةرانسةةةةرى لة بلَيَم دةتوانم كة تةوة،كةوليَ كورديى زمانى بة
 لةثشةةةةت  دةولَةتييان   و حكوومةتى  يارمةتيدانى    و ثشةةةةتط ى هةوآلنة   ئةم  )(.دةبينريَت  هةوآلنة   جؤرة
يا   و نةبووة  تان،   خةلَكى  ثشةةةةتيوانيى و يارمةتى   بة  و فيَرخوازان و فيَركاران  هيممةتى  بة  تةن  كوردسةةةة

ستى  بة. ضوون  بةرةوثيَش  كؤمةلَةو شويَن  هيَنديَك لة ث ؤزة، نةتةوةييية ئةركة ئةم جيَبةجيَكردنى مةبة
 نووسم  و خويَندنةوة فيَركردنى بؤ خؤياندا، ضةى ناو و شار  سنوورى  لة كة ،ثيَكهاتوون تايبةتى ناوةندى

  هاوكات كؤمةآلنةو لةو يةكيَكة" سةةةةؤما فيَركاريى و فةرهةنطى كؤمةلَى. "ناوة هةنطاويان كوردى زمانى بة
 .بةردةوامرتينيانة و ديارترين
 
 :دامةزرانى ناوةندى سؤما ة ١

                                                            

 "خويَندن بة زمانى كوردى يان واحيدى زمانى كوردى"، "كوردستان" ئؤرطانى كوميتةى ناوةنديى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران، ذمارة )27( 
 (1999)ئؤكتوبرى  1378، رِةزبةرى 267

 (  ،ةنانةت زانستطةى ة(ى زمان و ئةدةبياتى كوردى دةخويَندرا.تتاران، هةم لة زانستطةى تةوريَز،ضةند واحيد)يةك هةم لة زانستطةىلة زةمانى شادا
وونةوة، ضاث و تةوريَز، كؤمةلَيَك ناميلكة و ثةرتووكى كورديى كة كؤكراوةى ئةدةبياتى فؤلكلؤرى كوردى بوون و زؤربةيان قادر فةتتاحى قازى، كؤى كردب

 بالَو كردةوة.
 )(  بريتم لة: خواليَخؤشبوو  ،كوردستاندا رؤلَى بةرضاويان هةبووة رِؤذهةالَتىويَندنةوة و نووسينى كوردى لة هيَنديَك لةو ناوة ديارانةى لة فيَركردنى خ

 )بؤكان(.عةتا بةرفى)سةقز(، مامؤستاى شاع  شةريف حوسيَن ثةناهى)مةريوان، ديَوالَن(، مستةفا ئيَلخاني 
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. دامةزرا مةهاباد لةشارى  ةخاريةك بؤ( ٢٠٠٠ ىئاطوستى ٦) ١٣٧٩ طةالويَذى ى١٥ سؤما،  ناوةندى
 شارةدا  ئةم ئاستى  لة ئةلفوبيَى عةرةبى بة كوردى رِيَنووسى  فيَركاريى بووارى لة تةنيا ساو،  ٢ ماوةى بؤ

 نيَو هيَناية ئةلفوبيَى التينى بة رِيَنووسةةةى فيَركاريى ،دووهةم هةنطاوى وةكوو ثاشةةةان. هةبوو تيَكؤشةةةانى
شت،    شارةكانى  لة ناوةندةى ئةم لقى كاتيشهاو و ناوةندة ئةم كارى بازنةى شار،  نةغةدة، سةردة  ث ان
 ثيَويسةةتييةك  وةكوو ،كوردى رِيَزمانى فيَركاريى خوىل( ٢٠٠٥) ١٣٨٤ سةةالَى . دامةزراند بؤكان و شةةنؤ 
 سةقز،  شارةكانى  لة سؤما  نويَنةرايةتيى دا، هةنطاوة ئةم بةدوواى و سؤما  ضاالكييةكانى  رِيزى نيَو هاتة
 سةةةوآلوا، جوانرِؤ، كرماشةةان، كامياران، مةريوان، ،(سةةةقز لةناوضةةةى)  سةةاحيَ ديواندةرة، سةةنة، بانة،

 بيجارِ، و سايينقةآل تاران، ورمة، غةرب، طيالنى اباد،ئشا هةرسم، خؤى، سةلَماس، ماكؤ، قوروة، ديَوآلن،
ستاش  تا سؤما  كورديى زمانيى فيَرطةى. بوو بةكار دةست   ناوضة  ديَهاتى و ئاوايى ١٨٠ لة توانيويةتى ئيَ

يَت   بةردةوامى  خزمةتى  جؤراوجؤرةكان   فيَركاريى  ضةةةةةاالكيى دا ئيَرانيش طةورةى  زانكؤى ٣٠ لة  و هةب
  ٩٠٠٠ بة كورديى زمانى بة نووسةةةةم و خويَندنةوة فيَربوونى برِوانامةى ئيَسةةةةتا تا ناوةندة ئةم. هةبيَت
 )28(. داوة فيَرخواز

 شةةةةارةكانى  نووسةةةةةرانى و شةةةةاع ان لة  زؤريان  هةرة  زؤربةى  ،لَيَنةوة دة وانة  ناوةندة   لةم  ئةوانةى  "
تان   رِؤذهةآلتى   ئةوان . ةي هة  كوردى رِيَزمانى  و رِيَنووس لة  شةةةةةارةزاييان  باش  رِادةيةكى  تا  و نكوردسةةةة
  )29(". نكةدة كار خؤبةخشانة

 

 سةرضاوةكانى دارايى ناوةندى سؤما:ة ٢
 ة،وثيَكهاتو فيَرخوازان ناونووسةةيى كريَى لة كة ،خؤى داهاتى ةب تةنيا داراييةوة لةبارى سةةؤما ناوةندى

 هةريَم حكوومةتى بةرثرسةةانى بؤ ىهانابة ريَوةبةريى ئةو ناوةندة ضةةةند جاريَك  ديارة. ةئةسةةتوور ثشةةت
 لة  سةةةةؤما  ناوةندى   كة  مانطانةيةك    . نةبووة  ئاكاميَكى   بةآلم  بكةن،  داراييان  هاوكاريى   بةلَكوو  كة  ،بردوة

يَت  وةرى وةناوةندة   ئةم  خولةكانى   وانىبةشةةةةةداربو  ية     هةزار  7 تا  4 نيَوان لة  دةطر  ئةويش  و  متةندا

                                                            

 (2010اى سالَى )سةرةت 1388ى سؤما"، وتوويَذيَكى تايبةت ، بةفرانبارى رِةحيم سولَتانى سةرؤكى "كؤمةلَةى فةرهةنطى و فيَركاري )28( 

 

 7/10/1388ةت ، و بةرثرسى سؤما لةشارى بانة(، وتوويَذيَكى تايب جةماو ثووركةريم )لة مامؤستايانى ثيَشووى ئةم ناوةندة )29( 
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 لة هةروةها سةةؤما)30( دةكةن، تيَثةر خولةكان ثارة بة بة فيَرخوازان ثةةاى لةسةةةدا ،ئارةزوومةندانةية
  ).وةرناطريَت ثووو ئاواييةكانيش فيَرخوازانى

ست  لة كة سؤما،  ناوةندى ضيَوةى    لة يدارِا  ةوةداكرد لة بةآلم ، هةية كاركردنى  مؤلَةتى دا مةهاباد ضوار
 خولة دنىبةرِيَوةبر جيَطةى و شةةةويَن هاويشةةةتووة، كوردسةةةتان ناوضةةةةكانى شةةةارو زؤربةى بؤ ثةلوثؤى

 :ةودابينكردو رِيَطاوة دوو لة خؤى فيَركارييةكانى

 خةلَك طوتريَتب دةبيَت ديارة. طرتووةوةر فيَرخوازانى لة كة ، (ناونووسةةةى حةقى)كمانطانةية لة ةةةةةةة1
 رِوالَةت  بة  ةك  هةبوون  ئةوتؤ  كةسةةةةانى  تةنانةت    و كردووة سةةةةؤمايان   هاوكاريى   زؤرجار  داراييةوة  لةبارى  

 . ةووةرنةطرتو ىلَ كريَيةكةيان بةكردةوة بةآلم ،داوة ناوةندة بةم بةكرآ شويَنةكةيان

 واهةبووة جارى. ندادةخريَ قوتاخبانةكان كة اوينداه وةرزى لة دةولَةتييةكان قوتاخبانة وةرطرتنى ةةةة2
نة  بؤ) شةةةةاريَك   لة   بة  ثةروةردة  و فيَركردن لةفةرمانطةى     قوتاخبانة    دوو كاتدا   يةك  لة ( بانة   شةةةةارى ويَ

 دائةوةشةة لةطةلَ .وةرط اوة كوردى، زمانى نووسةةينى خويَندنةوةو فيَركردنى خوىل ثيَكهيَنانى مةبةسةةتى
 . كةمبووة جيطا بووة، زؤر يةكجار كوردى زمانى فيَربوونى لة خةلَك ثيَشوازيى ضونكة
 

 :دالة ناوةندى سؤما و ماوةى خولةكان فيَركردنةكان بابةتىة ٣

 ثيَى بة لةسةةةةةريةك. ةجياواز ،ماوةوة لةبارى فيَركردنةكان بابةتى و ماددة ثيَى بة فيَركردن خولةكانى
نانى  ناوضةةةةةةو  بارودؤخى   خوىل.  ةمانط   سةةةةةة فيَركردن خوليَكى بؤ ماوة  زؤرى النى ناوةندةكة،     ثيَكهيَ
 تةواو ( كاتذميَر   دوو رِؤذى و ؤذيَك رِ هةموو ) مانطدا   يةك  ماوةى  لة  ئةلفوبيَى عةرةبى   بة  كوردى رِيَنووسةةةةى

ن     دة نيوى و مانط  يةك  ئةلفوبيَى التينى،  بة  كوردى رِيَنووسةةةةى خوىل. يَت كردة يا يَت  خا  دوو رِؤذى)ةن
 فيَرخواز خوالنةدا لةم بةشةةةةدارى بة(. كاتذميَر دوو رِؤذى) ةنيَتخاياندة مانط دوو زمانرِيَ خوىل و(كاتذميَر

 رِيَزمانى  فيَرى رِادةيةكيش  تا  وات ك دة ثةيدا   كورديدا  خويَندنةوةى   و نووسةةةةم لة  شةةةةارةزايى تةواوى  بة 
  )31(.يَتبدةكوردى

 تايبةتيى برِوانامةى ناوةندة ئةم كة ،دةضةةن بةرِيَوة كةسةةانيَكةوة هؤى بة سةةؤما فيَركردنى خولةكانى
 زمانى بة نووسةةةم خويَندنةوةو لة شةةةارةزا كةمتاكورتيَك كةسةةةانى و مامؤسةةةتايةتى خوازيارانى. ثيَداون

                                                            

 رِةحيم سولتانى، سةرضاوةى ثيَشوو )30( 

 ( دةلَبةرثرسى ثيَشووى سؤما لة ب )ن وةردةطرت و دوو ئيَمة لة هةر فيَرخوازيَك حةوت هةزار متةمنا يَت:انة )جةمال ثووركةريمCD و كتيَبيَكى تايبةت
 (7/10/1388وتوويَذيَكى تايبةت ، ) بة فيَربوونى زمانى كوردتان دةداية.

 سةرضاوةى ثيَشوو ،جةماو ثووركةريم )31( 
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 يان رِيَطة  مامؤسةةةةتا    وةك و ثيَدةدريَت   برِوانامةيان    ناوةندةوة   ئةم  اليةن  لة  كردنةوة  تاقى  دوواى كوردى،
 .بكةنةوة كوردى زمانى بة نووسم و ةخويَندنةو فيَركردنى خوىل ثيَدةدريَت

 بناسن،  فارسى  ئةلفوبيَى  ثيتةكانى كة بكةن، بةشدارى  دةتواننةفيَرخوازانئةو  فيَركردندا خولةكانى لة
 خويَندووة، سةرةتايى  ضوارى  تا كة مندالَيَك، لة خوالنةدا لةم. هةبيَت سةرةتاييان  خويَندةوارييةكى واتة

 .ليسانس و(ديثلم فوق) ديثلؤم لة رووترسة دةطاتة تا دةبيَت بةشدار
 : هةبيَت تيَكؤشانى خوارةوةدا بةشانةى لةم ،يَكوثيَكرِ بةشيَوةيةكى توانيويَتى سؤما

 رِيَزمانى لةطةو ئاشنايةتى ةةةةة٣ ،ئةلفوبيَى التينى بة رِيَنووس ةةةةة٢ ،ئةلفوبيَى عةرةبى بة رِيَنووس ةةةةة١
 ئاشنايةتى ةةةة٦ كوردى، ثةخشانى لةطةو ئاشنايةتى ةةةة٥كوردى، شيَةرى لةطةو ئاشنايةتى ةةةة٤ كوردى،
 .كوردى فولكلؤرى لةطةو

 تيَكةآلون، خولةكان ديارة. زياترة كورِانيش لة كضةةان ثيَشةةوازيى و الوانن زؤرتر خوالنة ئةم بةشةةدارانى 
 ةزايةتى نارِ  ةخنةو رِ لةطةو   زؤرجار  تيَكةآلوييةش   ئةم . دةبن بةشةةةةدار  تيَياندا   ويَكرِا ثياو  و ذن كورِو و كض

 لةم ثارِيَزةوة بة لةسةةةةةرةتادا خةلَك. بووة بةرةورِوو ناوضةةةةةكةدا لة دةولَةتى كاربةدةسةةةةتانى دةربرِينى
 ئازارو بةر بكةونة ،خوالنةدا لةم بةشةةةةدارى بة سةةةةةبارةت دةترسةةةةان لةوة و دةبوون بةشةةةةدار خوالنةدا
 .ييةوةرِةو ترسة ئةم بةرةبةرة بةآلم رِيَذيم، كاربةدةستانى ئةزييةتى

 
 هةلَويَستى كاربةدةستان و دةزطا دةولَةتتيةكان بةرامبةر سؤما:ة ٤
 مؤلَةتى فةرهةنطييةوة شةةةؤرِشةةةى  شةةةووراى اليةن لة خؤى كاتى. ثيَدراوة رِيَطة ناوةنديَكى" سةةةؤما"

" تؤماركردنى  فةرمانطةى    لة  (تةعاونى   شةةةة كةتى ) هةرةوةزى  كؤمثانياى   وةك دوواتر. ثةدرا كاركردنى  
 اليةن  لة  سةةةةاو دوو بؤماوةى  ،هةبووة  مؤلَةتنامةى    ئةوةى  سةةةةةرةرِاى. كرا تؤمار " ئةمالك  ئةسةةةةنادو   
نةدراوة  رِيَي و ثةنةدرا   كاركردنيان   مؤلَةتى  مةهابادةوة،    ى( ئيتالعات  ئيدارةى )هةوالَطرى  فةرمانطةى     ثيَ
 ثيَشةةوازيى و ناوةندة ةمئ بةرِيَوةبةرانى كؤلَنةدانى دوواى دوواتر بةآلم ،هةبيَت كردنةوةى بضو و بانطةشةةة

سةتى   .  هيَناون ىلَ وازيان كارةكةيان، لة خةلَك زؤرى سالمى  كؤمارى سيا  سؤما،  لة بووة دوورةثةرِيَزى ئي
 لة ديارة .سةررِيَى  خستووةتة  ئةوتؤيان طرفتيَكى نة داوة، ناوبراوى ناوةندى يارمةتيى نة كة واتايةى بةو
بةندانى  رِ  لة  كردةوةية  ئةم  دةنطدانةوةى   ثاش  كة . داخسةةةةةت ايان سةةةةؤم   رِؤذ ٢٥ ماوةى  بؤ ١٣٨٧ يَ

 . كرديانةوة بؤخؤيان هةر ميدياكاندا
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ندن  داواى جار  ضةةةةةةندين  سةةةةؤما،   كورديى زمانى  فيَرطةى  ن    قوتاخبا   لة  كوردى زمانى  بة  خويَ  دانةكا
 :كاربةدةستان سةرةى بةر خستووةتة

 وةزارةتى سةةةركؤمار، بؤ نامةى ١٠ لة زياتر ئيَسةةتا تا دروسةةتبوونييةوة لةسةةةرةتاى ناوةندة ئةم" 
 دانثيَدانانى ثاش لة كة ،وةوكرد رِةوانة فةرهةنطى بةرزى شؤرِشى شووراى و ئ شاد وةزارةتى و ثةروةردة

 ماونةتةوة بيَوةآلم دوواية و نةتةوةيى ئاساييشى   باالَى ئةةومةنى بةردةستى  طةرِاونةتةوة ناوةندانة، ئةم
 هةموو) كوردى زمانى بةشةةى فيَركاريى بارى طرتنى وةئةسةةتؤ بؤ خؤى بوونى تةيار سةةؤما هةلَبةت... . و

 )32(". دةدات بابةتة بةم طرينطى لةداهاتووشدا و رِاطةياندووة كوردنشينةكان ناوضة
 
 كتيَبةكانى ناوةندى سؤما بؤ فيَركردن:ة ٥

 ىلَ كةلَكيان كورديدا مانىز فيَركردنى خولةكانى لة كة ضاثكردوون،  خويَندنى كتيَبى دوو سؤما  ناوةندى
 :لة بريتم ،كتيَبة دوو ئةم وةردةطريَت،

 ةلفوبيَى عةرةبىئ بة كوردى رِيَنووسةةى فيَركردنى و فيَربوون بؤ كتيَبة ئةم". كوردى رِيَنووسةةى" ةةةةةةة١
 . ةوتوثيَكها  اهيَنانرِ ذمارةيةك و دةق ضةندين و وانة كؤمةلَيَك لة كتيَبةكة. بةكاردةهيَنريَت ،(عةرةبى)

 وانة، ضةندين لة ةشكتيَب ئةم". التينى" ئةلفوبيَى  بة كوردى زمانى نووسينى و خويَندن كتيَبى ة٢
 ئاميَريَكى بة سؤماو( ندىناوة) لة هةر كتيَبةكان ضاثى .ةوثيَكهاتو  رِاهيَنان ذمارةيةك و دةق كؤمةلَيَك
 ثةرتووكى ؤرةج بةم كرِيوةو فيلمى و (حيرب)مةرةكةب كاغةزو بؤخؤى ناوةند بووة، رِيسؤطراف كؤنى
دابينكردووة. سؤماى لقةكانى هةموو  

 
 

 
 
 

                                                            

 ورِةحيم سولتانى، سةرضاوةى ثيَشو )32( 
 
   زانياريى زياتر لة بارةى كتيَبةكان بةم جؤرةية:ـ 

 2003رِةحيم سولَتانى، رِيَنووسى كوردى، كؤمةلَى فةرهةنطى و فيَركاريى سؤما، مةهاباد،
 رِةحيم سوولَتانى، خويَندنء نووسينى زمانى كوردى بة ئةلفوبيَى التم ، كؤمةلَى فةرهةنطى و فيَركاريى سؤما، مةهاباد،
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 ردةكاندابة كوردي لة سايةى بزووتنةوةى نةتةوةيى و ثارتة كو خويَندن سيَهةم:ثارى 
 
 خويَندنى كوردىلة سايةى بزووتنةوةى مسكؤى شكاكدا: (أ

بؤ خويَندن بة زمانى كوردى بووبيَت  ئةطةر تاكة هةولَيَك ،لة سةةةةةردةمى دةسةةةةةآلتدارةتيى رِةزاشةةةةادا
لة شةةةةةارى             بةدرخان  َلةكةى عةبدولرةزاق  لة   "خؤى"هةو بة     رِاسةةةةتبوو.  ئةم رِووناكب ة كوردة  ى دا، 

 )33(.يَت"دامةزريَنةرى يةكةمم فيَرطةى كوردى لة ئيَران " دةذميَردر
بوو.  ب ط هاوكارو هاو"بةرلة دةسةةةةتثيَكردنى شةةةةةرِى يةكةمى جيهانى، مسكؤ لةطةلَ عةبدولرةزاق بة 

يَكخسةةةةتنى راثةرِين و ثيَكهيَنانى كوردسةةةةتانيَكى ؤذةيةكى طةورةى بة مةبةسةةةةتى رِعةبدولرةزاق بةط ثرِ
كة كؤمةلَةى  ،و بة ثشتيوانيى مسكؤ دلَطةرم بوو. هةربة هاوكاريى ئةويش بوو سةربةخؤ لة ميَشكدا هةبوو  

 )34(."كردةوةيى لة شارى خؤى و يةكةمم قوتاخبانةى كورد جيهاندانيى ثيَكهيَنا
رِووداويَكى طرنط و  ،لة شةةةةارى خؤى  ١٩١٣ى تشةةةةرينى يةكةمى   ٢١كردنةوةى ئةم خويَندنطةية لة       

بةم                       ية  هةر بؤ ماكى خبوَينن.  مانى زط بة ز يانتوانى  نداآلنى كورد دة كة م كةخار بوو  ية يَذوويى بوو.  م
و بة طةرمى  دولرةزاق و مسكؤ وتاريان ثيَشةةكةش كرديَورةمسةدا عةبيَورِةمسيَك ثيَكهات. لةو رِبؤنةيةوة رِ

و عةبدولرةزاق لة قوولَبوونةوةى هةسةةةتى  سةةةوثاسةةةى هاوكاريى رِووسةةةيةيان كرد. ئةم هةولَدانةى مسكؤ 
 )35(نةتةوةيى و طةشةكردنى رِؤشنب يى كورديدا رِؤلَى  هةبوو.

م كة ئة ،(١٩٤١) ١٣٢٠لة سةةةةرانسةةةةرى سةةةةردةمى دةسةةةةآلتدارةتيى رِةزاشةةةادا تا خةرمانانى    
، جطةلةم   دةكات يَ دةسةةةةةآلتة كؤتايى ثة دَيت و هةلومةرجيَكى نوآ لة ئيَران و كوردسةةةةتاندا دةسةةةةتث             

ثيَكهيَنانى خويَندن بة  كة نةيتوانيوة بةردةوام و دريَذخايةن بيَت، هةولَيَكى ديكة بؤ ،منوونةيةي سةةةرةوة
 بةدى ناكريَت. ،كوردستان رِؤذهةآلتىكوردى لة 

 

 
 

                                                            

ةكةم، هةوليَر،  دوكتور كةمال مةزهةر، خةباتى رزطارخيوازيى كوردو ئازةر لة ئيَران، وةرطيَرِانى لة عةرةبييةوة: ئازاد عوبيَد، دةزطاى ئاراس، ضاثى ي )33( 
 32ل 

 361، ص 2006امم، تاريخ سياسى كردها، ترمجة: امساعي) خبتيارى، سليمانى، بنكةى ذين،  مصطفىنوش وان  )34( 

، 1979ة 1939كتور ياسم سةردةشتى، كوردستانى ئيَران )ليَكؤلَينةوةيةكى ميَذوويى لة جووآلنةوةى رِزطارخيوازانةى نةتةوةيى طةىل كورد دو)35( 
 23، ل 2002دةزطاى سةردةم، سليَمانى، 

 



35 

 

 

 :كوردستاندا كؤمارىلة سايةى  خويَندنى كوردى ب(

 
 لة رؤذهةآلتى كوردستاندا: ثيَشينةى داواى خويَندن بة كوردى ة١

واوة بووة. لة وطةشةةةةة كردنى بزووتنةوةى نةتةوةيى كورد، هةموو كات بايةخدان بة زمانى كورديى بةد
يَذتى آلتى و الوازبوونى دةسةةةةة ١٣٢٠اى خةرمانانى    وكوردسةةةةتانيش، دو  رِؤذهةآلتى  ثاشةةةةايةتى لة      رِ

نةتةوةيى كوردى ل          نةوةى  كة طةشةةةةةةكردنى بزووت تان  كة دةرةتان بؤ        يَكوردسةةةة كةوتةوة، جاريَكى دي
بووذانةةةوةى زمةةانى كوردى هةةاتةةة ئةةارا. ثيَشةةةةوازيى هؤطرانى زمةةان و ئةةةدةبيةةاتى كوردى لةةة طؤظةةارى  

كة  ،ندنةوة بة زمانيَك نيشةةاندةدات"نيشةةتمان"ى كؤمةلَةى ذيَكاف، تامةزرؤيى خةلَكى كوردسةةتان بؤ خويَ
طؤظارى نيشةةةةتمان، جطة لةوةى هؤطرى بة  زمانى كوردى و         دوو دةية بوو بة توندى سةةةةةةركوتكرابوو.    

خويندنةوة و نووسةةةم بةو زمانةى ثةرة ثيَدةدا،الثةرِة و نووسةةةينةكانى خؤشةةةى تةرخان كردبوو بؤ ئةو  
رِةزاشةةةةاى ثةهلةوى بة سةةةةةر زمانى كورديدا سةةةةتةمةىداط كةرانى كوردسةةةةتان بة تايبةتى حكوومةتى 

 سةةةثاندبوويان و ريَطةيان نةدةدا طؤظار و رؤذنامة بة كوردى بضو بيَتةوة يا لة قوتاخبانة ثيَى خبويَندريَت.

36 

كة لة  ،بايةخدان بة زمانى كوردى لةاليةن بزووتنةوةى نةتةوةيى كورد لةو سةةةردةمةدا بة رِادةيةك بوو
حيزبى ديَموكراتى كوردسةةةةتاندا، طرنطييةكى تايبةتى بة زمانى كوردى درا. لة بةندى              يةكةم بةياننامةى      

نامةيةدا          ندن بة زمانى زطماكى كراوة       ،دووهةمى ئةم بةيان و طوتراوة تةواوى كاروبارى      داواى مافى خويَ
 37(ئيدارةكان لة كوردستان دةبيَت بة زمانى كوردي بيَت.

انى حيزبى ديَموكراتى كوردسةةةةتان دةيانزانى زمان نيشةةةةانةى هةرة        "ئةمة بةم ماناية بوو دامةزرَينةر        
و بة بة فةرمى ناسينى زمانى كوردى رِيَطا خؤش   طرينط  و هةرة ئةساسيى فةرهةنطى هةموو نةتةوةيةكة  

                                                            
 
 

 
 
 
 36(، رؤذنامةوانى ى  1958ة1938)مةوانى ى كوردىنةوش وان مستةفا ئةمم، ذ.ك و رؤذنامةوانيى نهيَنى، ضةند الثةرِةيةك لة ميَذوى رِؤذنا

 46ة42،الثةرِةكانى 2004نهيَنى،بةرطى سيَيةم/ بةشى يةكةم، سليَمانى،
 

 35، ل 2002ناوى ئازادى، ةمحان قامسلوو، كورتةميَذووى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران، ض)  سالَ خةبات لة ثيَرِد. عةبدولَ (  37( 
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تةوةييش                          نة هةنطى  فةر َيدانى  ثةرةث هةم بؤ  طا و  مافى خؤى ب بة  طةىل كورد  هةم  ئةوة  دةكرآ بؤ 
 )38(ك بة".هةلومةرجيَكى لةبار ثيَ

 :ة بةكوردخيويَندن لة سةردةمى كؤمارى كوردستاندا٢
 

لة       تان  ئةوةى حيزبى ديَموكراتى كوردسةةةة ندانى    ٢دواى  بة مارى دا، ١٣٢٤ى ريَ بة     كؤ تان  كوردسةةةة
سةةةرؤكايةتيى ثيَشةةةوا قازى حمةممةدى دامةزراند، ئةم كؤمارة ئاواتيَكى لةميَذينةى نةتةوةى كوردى لةم 

شت    هيَنا: زمانى كوردى كرا بة زمانى فةرمى، كرا بة زمانى خويَندن و نووسم و لة  ديمانةكةى وةبةشةى ني
كا        طة مان تارى رِ         ندا فةر نةت و نا تة لة      كارى ثيَكرا.  بة كوردى.  هةينييش كرا  طة ؤذانى  مة   ى رِيَ نا ى رِؤذ

يَك كورِو "كوردستان"ى زماحنالَى كؤمارةوة، لةسةر فةرمانى ثيَشةوا داوا لة خةلَكى مةهاباد كرا هةر كةس    
ة و رِاشةةةةطةيةندرا كة لةمةودوا قوتاخبانبينيَريَتة  يَت، دةبتةمةنى بؤ خويَندن بشةةةةيَتكة  ،كضةةةةى هةبيَت

 39 خويَندن لةقوتاخبانةكان بة كوردى دةبيَت:
وة بؤ خزمةتى كوردستان باوةشى بؤ ئةو كوردانة كردةوة، كة لة بةشةكانى ديكةى كوردستانة     كؤمارى

امؤسةةةةتايانيَك كة     ئازادةى نيشةةةةتمانةكةيان رِوويان كردبووة مةهاباد. لةم نيَوةدا م            و ئةم بةشةةةةة    كؤمار 
كى زؤريان  ئةزموون و ثسةةةةثؤريى وانةوتنةوة بة زمانى كوردييان لة باشةةةةوورى كوردسةةةةتان هةبوو، كةلَ             

تايبةتى شةةةةارى ليَوةرط ا. خويَندن بة زمانى كوردى، سةةةةنوورى ثايتةختى بةزاند و شةةةةارةكانى ديكة بة
 كانيشى طرتةوة.بؤ

 انةكاندا دةنووسيَت: لة بارةى وانة وتنةوةى ئةو رؤذانةى مامؤستايان لة قوتاخب ،ظيَلَتزئارضيبالد رِؤ
زار بؤ خويَندكاران  "سةةةرةتا مامؤسةةتايانى كورد ناضةةار بوون لة ثؤلةكانى دةرس طوتنةوةدا فارسةةى بة

بةآلم ثيَش رِووخانى كؤمار كتيَبى فيَركردنى     ندنى سةةةةةةرةتايى ضةةةةةاث       وةرطيَرِن.  زمانى كوردى بؤ خويَ
كرابوون..... تةنانةت خوىل ئيَواران كرابؤوة بؤ لةناوبردنى نةخويَندةوارى بؤ بة سةةةاآلضةةةووةكان و، زمانى 

 )40( كورديش بوو بة زمانى خويَندن."

                                                            

  36وو، ل سةرضاوة،ى ثيَش )38( 
 
 

  39ِةفيق سالَح و سةديق سالَح، كتيَبى رِؤذنامةى "كوردستان" ضاثى يةكةم، هةوليَر، 2007، ل 35

 33(، ل 1947ة  1943د. هيمدادى حوسيَن، رِؤذنامةوانيى كوردى سةردةمى كؤمارى ديَموكراتى كوردستان ) )40( 
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رِؤلَةكانى    وئةوالىئةمال يَندن بة زمانى زطماكى بة مافى بيَ      دامةزراوى كورد، هةروا كة خو   دةسةةةةةآلتى نويَ 
سةةةةةآلتى كؤماريش   نةتةوةكةى دةزانى، لة دابينكردنى ئةم مافة بؤ كةمايةتيية نةتةوةيييةكانى ذيَر دة                 

 نةبوو. كةمتةرخةم
و هاوكارى  ز ثةتانيَكى دؤسةةتايةتىيَ( لة شةةارى تةور١٩٤٦ى ئاوريلى ٢٣) ١٣٢٥ى بانةمةرِى ٣لة 

تان و حكوومةتى ميلليى ئازة        فةرمييةوة بة      رباجياندا لةاليةن دوو هةيئةتى         لة نيَوان كؤمارى كوردسةةةة
شة     شةوا قازى و جةعفةرى ثيَ بةنديية دا  ٧نامة ى ئةو ثةتان٦مؤر كرا. لة بةندى  ،ىرةوسةرؤكايةتيى ثيَ

 :، كةهاتووة
حكومةتى ميلليى ئازةرباجيان بؤ ثيَشةةةخسةةةتنى زمان و فةرهةنطى نةتةوةيى ئةو كوردانة، كة لة خاكى 

ين و حكوومةتى ميلليى كوردسةةتانيش بؤ ثيَشةةخسةةتنى زمان و فةرهةنطى نةتةوةيى ئةو ا دةذندئازةرباجيا
 )41(دةدةن.لَا دةذين، بة ثيَى توانا هةوندكة لة خاكى كوردستا ،ئازةرباجيانييانةى

"....هاوكات لةطةو دامةزرانى قوتاخبانة و بةريَوةبردنى طةليَك ضةةاالكيى ديكةى فةرهةنطى لة مةهاباد، 
ئةم شارةش دةستةبةركرا. بؤ ئةوةى زمانى زطماكيى خؤيان  يَىة بؤ منداآلنى جوولةكةى نيشتةجقوتاخبان

دا لةطةو قوتابيانى ديكةى نيشةةةةتمان يةكسةةةةان و          ي فيَربن و لة هةموو قؤناغةكانى فيَركارى و ثةروةردةي       
 )42(بةجياوازى بن."

وذايةوة. جاريَكى نيشتمانةكةياندا ك ى هوميَدى كوردان لةم بةشةى  ابة رِووخانى كؤمارى كوردستان، ضر  
يَندن بة زمانى كوردى ديكة رِؤذطاريَكى رِةش لة ميَذووى كورددا دةستى ثيَكردةوة. نةك هةر كؤتايى بة خو

 هات، بةلَكوو نووسم بة كوردى و ضاثةمةنيى كوردى قاضاغ بوونةوة. 
 

 ث( خويَندنى كوردى لة سايةى ثارتةكانى كوردستاندا:
 
 :كتيَبى خويَندن بة زمانى كوردىيةكةم مالَم لة دانانى قؤلَهةلَة ١

 ى ئيَران١٩٧٩هةولَدان بؤ بةرِيَخسةةةتنى خويَندن بة زمانى كوردى بؤ دواى سةةةةركةوتنى شةةةؤرِشةةةى    
كة طةورةترين هيَزى سياسيى كورد لة رؤذهةآلتى  حيزبى دتوكراتى كوردستان ١٩٧٩دةطةرِيَتةوة.سالَى 
خويَندن بة  كة كةوتة ب كردنةوةلة دانانى كتيَبى ،بنكةكانى لة شةةارةكاندا بوونهيَشةةتا   كوردسةةتاندابوو،

                                                            

 74، ل2002توكراتى كوردستانى ئيَران، ض) ساو خةبات لة ثيَناوى ئازادى،د. عةبدولرةمحان قامسلوو، كورتة ميَذووى حيزبى د )41( 

كةم ب ةوةرييةكانى سةعيد هومايون، ثيَشةواى رِابوون، كؤكردنةوة و ئامادةكردنى: هاشم سةميمى، وةرطيَرِانى: رِةسوولَ سولَتانى. ضاثى ية )42( 
 76، هةوليَر، ل 2007
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مافى   ى نوىَزمانى كوردى. بة تايبةتى ضةةةةونكة هيوايةكى هةرضةةةةةند زؤر كةميش بةوة هةبوو كة ِريَذت               
سةةتة بةآلم كاتيَك دةولَةت، كوردسةةتانى خ .خويَندن بة زمانى زطماكى بؤ منداآلنى كورد بةفةرمى بناسةةيَت

كانى بة دوكتور و دةرمان ةالديَى داخسي و نةخؤشخانة و دةرمانط قوتاخبانةكانىذيَر طةمارؤى ئابوورى و 
قورسةةةرت بوو، ب كردنةوةى خيَرا لة وةرِيَخسةةةتنى قوتاخبانةكانى الدآ و   ةحيزبئةو  هيَشةةةتنةوة، ئةركى 

يَويسةةةةتييةكى زياترى ثةيدا هيَندآ نةخؤشةةةةخانة و دةرمانطة بؤ ضةةةةارةسةةةةةرى نةخؤش و بريندارةكان ث
 )43(.كرد

شرت بؤ دانانى كتيَبى خويَندن رِ     سثيَردرابوو، بةرلة دةرضوونى فةرمانى   كؤميتةيةكى سةرانسةرى كة ثيَ ا
نديَك كؤبوونةوةى كردبوو و     ١٩٧٩جيهادى خومةينى لة دذى خةلَكى كوردسةةةةتان لة طةالويَذى             دا، هيَ

بةآلم بةهؤى هةلَط سةةةانى شةةةةرِ لة كوردسةةةتان و    )دبوو،ثيَشةةةنووسةةةى كتيَبيَكى خويَندنى ئامادة كر 
دا، ثرسةةةةى خويَندن بة زمانى كوردى لة  ١٣٥٨ةةةةةةةةة ١٣٥٩اتر، لة سةةةةالَى خويَندنى ورِووداوةكانى دو

 ا كةوت.وقوتاخبانةكانى كوردستان دو
 
 :ثةروةردةو فيَركردنى كوردستان كؤرِىدامةزرانى ة ٢

اى دةورةى دووهةمى هيَرشى كؤمارى و(، لة دو١٩٨١ةةةة  ١٩٨٠) ١٣٦٠ةةةة  ١٣٥٩سالَى خويَندنى 
. ئةم شةةارو ناوضةةةو طوندانةى لة ذيَر كونرتؤلَى رِيَكخراوة كرديَثيئيسةةالمى بؤ سةةةر كوردسةةتان دةسةةت 
بوون، لة اليةن دةسةةةآلتى ناوةندييةوة طةمارؤيةكى هةمة اليةنةيان  سةةياسةةييةكان و هيَزى ثيَشةةمةرطة دا

 ن لةم شةةويَنانة داخرابوون، مامؤسةةتاو قوتابى بىَ مووضةةةو كتيَ  لة مالَى خؤيانخراية سةةةر. قوتاخبانةكا
هومَيد بة رِيَككةوتن لة نيَوان دةوَلةتى ناوةندى و هيَزة          ضةةةةاوةرِوانى روونبوونةوةى بارودؤخةكة بوون.      

                                                            

 262، ل 1995دة تيَكؤشان، بةرطى يةكةم، ضاثى يةكةم، عةبدولَض حةسةن زادة، نيوسة)43( 
( ة كوردستانى ئيَران وياديَك لة يةكةم دانةرى زة ة كتيَبى "طولَبةهارة" لة "كورتة ميَذوويةكى كتيَبى خويَندن بة زمانى كوردى ل ،ئةمحةدى كاك مةمى

الَح ئةيوبيان مةركةزى و سةمالَ زةردةشتيان، حمةممةد ئادةمى موكرى، سةيد كتيَبى دةرسى زمانى كوردى و نووسةرانى لةم بةشةى كوردستان"دا،  ك
ةمحان وةهابزادةو، هونةرمةندى رِخؤى ناو دةبا، كة بؤ ئامادة كردنى ثيَشنووسى كتيَبى دةرسى دةست بةكار بوون. مامؤستا مةال قةسيم سةوجة، عةبدولَ

بى خويَندن بة زمانى كوردييان وةندييةدا هاوكاريى زؤرى ئامادةكةرانى ثيَشنووسى يةكةم كتيَكة لةم ثيَ ،كؤضكردوو جةعفةر قازييش لةو كةسانة بوون
 وة.وكرد

 
  ورد دةستى ثيَكرد و هةتا ك(، بة دوواى فةرمانى جيهادى خومةينى لة دذى طةىل 1979)1358ى طةالويَذى 28دةورى يةكةمى شةرِ لة

 ى لة اليةن خومةينى بضو بؤوة، دريَذةى كيَشا .ى خةزةلَوةرى ئةو سالَة)كة ثةيامى ئاشت26
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يدا مبيَننةوة. سياسييةكانى كوردستاندا نةمابوو. نةشدةكرا منداآلنى ناوضة ئازادةكان هةر وا لة ضاوةرِوان       
بةرِيَوةبةريى ثةروةردةو فيَركردنى سةةةةرانسةةةةرى   كؤرِىليَرةدا بوو كة حيزبى ديَموكراتى كوردسةةةتان، "

 كوردستان"ى ثيَكهيَنا. 
سيؤنى كؤمةآليةتيى حيزبى ديَموكرات رِيَطةلة  شتيى قوتاخبانةكان و كار    ،ى ئةم كؤرِةوة، كؤمي  سةرثةر

ئةسةةةةتؤ. حيزبى ديَموكرات لةم مةيدانةدا سةةةةةركةوتنى بةرضةةةةاوى           و بارى ثةروةردةو فيَركردنى طرتة    
وةدةسةةةةتهيَناو خزمةتى باشةةةةى بة ثةرةثيَدانى زمان و فةرهةنطى كوردى و وةرِيَخسةةةةتنى قوتاخبانةكان  

ثةروةردةو فيَركردنةوة هاتن و بة ناوى       كؤرِىسةةةةةدان الوى ضةةةةاالك و دلَثاك بةدةم بانطةوازى        )44(كرد
دةرطاى قوتاخبانةكانيان لة سةةةةرانسةةةةرى ناوضةةةة ئازادكراوةكانى كوردسةةةتاندا نى شةةةؤرِش" يامامؤسةةةتا

  )45(ةوة.نكرد
ى زايينى(و بة شويَن ثةسندكرانى طةآللَةى فيَركردن و بارهيَنانى ١٩٨١ى هةتاوى )١٣٦٠هاوينى 

ندةوارى بة مةبةستى خةبات دذى نةزانى و نةخويَ ،ةوةحيزبى ديَموكراتى كوردستاناليةن كوردستان لة 
لة بةشة رِزطاركراوةكانى كوردستاندا، ضةندين خوىل ثيَطةياندنى  و زانيارى و ثةرةثيَدانى زانست
 46ثيَكهات.   ،ثةروةردةوة كؤرِىلة اليةن بةرِيَوةبةريى  "مامؤستاى شؤرِش"

 

كردنى ثةروةردةو فيَر كؤرِى(دا، ١٩٨٢ةةةةة  ١٩٨١) ١٣٦١ةةةةة  ١٣٦٠بةم جؤرة لة سالَى خويَندنى 
ضة ئازادكراوةكا           سة  ضكةو طوندةكانى ناو شارؤ سةدان قوتاخبانةى لة  ستان  سةريى كورد كردةوةو  دانران

ؤمارى سةةةةياسةةةةةتى داخسةةةةتنى قوتاخبانةو نةخويَندةوار هيَشةةةةتنةوةى خةلَكى كوردسةةةةتان لة اليةن ك  
 كردةوة. ئيسالمييةوةى ثووضةلَ

                                                            
 263، ل. 1995عةبدولَض حةسةن زادة، نيو سةدة تيَكؤشان، بةرطى يةكةم، ضاثى يةكةم،  )44(

 298، ل. 2003(، هةوليَر، 3ئةمحةد كاكة مةمى، "طولَبةهارة" ))45(  
 نانى مامؤستايانيان بة سةر كةوتوويى تيَثةرِ كرد، بريتى بوون لة:رِؤذةى بارهيَ 15ى خةرمانان ذمارةى ئةو كةسانةى خولةكانى 15هةتا 
كةس  25كةس، نةغةدة  90كةس، شنؤ  64كةس، ث انشار  90كةس، سةردةشت  73كةس، مةهاباد  50كةس، بؤكان  16بانة 

 كةس لة يةكةخار دا خوىل مامؤستايةتيى شؤرِشيان ديت(. 408)سةرجةم 

 
 

 

( ى خؤىدا ئةم طةآللَةيةى ثةسةند كرد.برِوانة 1981)1360يزبى دتوكرات لة كؤبوونةوةى ثووشثةرِى كوميتةى ناوةنديى  حـ
 (.1980)سيَثتامربى  1360، خةرمانانى 79كوردستان، ئؤرطانى كؤميتةى ناوةنديى حيزبى دتوكرات، ذمارة 

، خةرمانانى 79"، ئؤرطانى كوميتةى ناوةنديى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران، ذمارة طةآللَةى فيَركردن و بارهيَنانى سةرانسةرى كوردستان، رِؤذنامةى "كوردستان
  46 )سيَثتامربى 1980(.  1360 
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يَخسةةةةتنةوةى  ثةروةردة، وةرِ  ؤرِىكلة يةكةمسةةةةالَى خؤَيندندا، بؤ حيزبى ديَموكراتى كوردسةةةةتان و         
بةربةرةكانى لةطةلَ نةخويَندةوارى، طرنطرت بوولة خويَندن بة  و ثةروةردةو فيَركردن لة ناوضةةةةة ئازادةكان

ا شةةةةد ثةروةردة  كؤرِىزمانى كوردى. لة بةياننامةو ِراطةيةندراوةكانى ئةوسةةةةةاَلةى حيزبى ديَموكرات و                
بةلَكوو ئةوةى زؤر طرنطيى ثيَدراوة، كرانةوةى      يَت، كوردى نابينر  ئاماذةيةكى ئةوتؤ بة خوَيندن بة زمانى         

 قوتاخبانةكان و خويَندةواريية. 
كتَيبةكانى خوَيندنيش كة لةم سةةةةاَلةدا كةلَكيان ىَل وةرط اوة، هةر ئةو كتَيبانة بوون كة لة شةةةةارو                    

ركردن هةر بؤ ئةم سةةةالَةش، ثةروةردةو فيَ كؤرِىيَذتدا خويَندراون. ديارة ناوضةةةةكانى ذيَر دةسةةةةآلتى رِ 
وةكوو دةرسةةةيَك لة بةرنامةى كارى مامؤسةةةتاكانى شةةةؤرِشةةةدا  ،فيَربوونى خويَندنةوةو نووسةةةينى كورديى

ستايان            شدا، وانةيةكى تايبةت بؤ ِراهَينانى مامؤ شي شؤِر ستايانى  داناوة. لة يةكةم خوىل ثيَطةياندنى مامؤ
ة  ١٣٦٠ة. مامؤسةةتايانى شةةؤرِش لة سةةالَى خويَندنى   ووو نووسةةينى كورديدا طوةاند لةطةلَ خويَندنةوة

و ناميلكةيةكى تايبةتى، كة لة هيَنديَك ناوضةةةةة بؤ ئةم مةبةسةةةةتة ئامادة  بة يارمةتيى ئةو وانةية ١٣٦١
و نووسةةةم بة زمانى كوردييان  كرابوو، ويَرِاى وتنةوةى دةرسةةةةكانى ديكة بة قوتابيان، فيَرى خويَندنةوة

بارةى شةةةة    لة  بةكان هى                 دةكردن.  لةطةَل ئةوةى كتَي يان،  بة قوتاب ندن  بةكانى خوَي يَوةى وتنةوةى كتَي
لةبةر موزش و ثرورش مجهورى اسةةةةالمى ايران" بوون و بة زمانى فارسةةةةى نووسةةةةرابوون، بةآلم آ"وزارت 
ان كورد بوون و خويَندن بة زمانى زطماكى يةكيَك لة ئاواتة لةميَذينةك يشانيةكمامؤستاكان و قوتابي ئةوةى
شةةةيكردنةوةى وانةكان لة اليةن مامؤسةةةتاو وآلمدانةوة لة اليةن قوتابيان، بة زمانى كوردى هةر بؤية  بوو،
 بووة.
 
 :هاوكاريى خةلَك لة طةو كؤرِى ثةروةردةة ٣

"خةلَكى طوندةكانى كوردسةةتانيش بة دانى يارمةتى و دابم كردنى بذيوو بةرِيَوةضةةوونى مامؤسةةتايانى  
مانثةروةرى و نةتةوةخوازى و ئينسةةةةانيى خؤيان بؤ رامالَينى نةخويَندةوارى لة شةةةةؤرِش، ئةركى نيشةةةةت 

و الو و ث ى نةخويَندةوارى كوردستان   كوردستان دا دلَسؤزانةو بةرثرسانة بةرِيَوة برد. هةزاران كيذو كورِ   
 و كةثر ونةتةيارةو ئةشكةوت و ك و بة شةو بةرةو قوتاخبانةكان وةرىِ كةوتن و لة ذيَر سيَبةرى دار بة رِؤذ
و مزطةوت و كؤنة قوتاخبانةكان دا، بؤ خويَندن بة زمانى زطماكى خؤيان ئاوردوويان بؤ سةةةنطةرى  و دةوار

 رِووناكى دةبرد.
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قةت  داى ئيَراندوو هةزارو ثيَنسةةةةد سةةةالَةى شةةةاهةنشةةةاهينيزامى   لة تةنانةت طةليَك طوندو شةةةويَن كة
 اخبانةى شؤرِشيان ىلَ كرانةوة. خاوةنى فيَرطةو قوتاخبانة نةبوون، قوت
ى رِاسةةتبىَ ويَنة بوو. بةكرانةوةى قوتاخبانةكان و خويَندن بة كوردى  ثشةةتيوانيى خةلَكى كوردسةةتان لة

شمةرطةكانى كوردستان، ئةوانةى نةخوَيندةوار بوون، ويَِراى تفةنطى سةر شانيان و فيشةكدانى         هةموو ثَي
 47(ى خويَندنى كورديشيان لة كؤلَةثشتى دا بوو".قةديان و توورةكة نانى كؤلَيان، كتيَب

ان كرد. لة ، ذمارةى قوتابيان و ذمارةى قوتاخبانةكانيش زيادي١٣٦٢ةةةةةةة  ١٣٦١بؤ سةةالَى خويَندنى 
ضةكانى ذيَ            سةر ناو سالمى بؤ  سدارانى كؤمارى ئي سوثاى ثا شى ئةرتةش و  سةآلتى  طةلَ ئةوةى هيَر ر دة

كةوتنة ذيَر دةسةآلتى  و ناوضة دة  ةر هيَرشيَكدا، ذمارةيةكى ديكة طوند ثيَشمةرطة بةردةوام بوو و لةطةلَ ه 
دى و بايةخدان بة و خويَندن بة زمانى كور ثةروةردة كؤرِىكؤمارى ئيسةةةالمى، بةآلم ثيشةةةوازيى خةلَك لة 

امؤسةةةةتاى نوىَ و  م خويَندنى منداآلن و طةورةسةةةةاآلن لة ثةرةطرتندا بوو. خوىل نوىَ بؤ ثةروةردة كردنى      
 وةها بؤ ثرت ثيَطةياندنى مامؤستايانى ثيَشوو كرانةوة. هةر
 
 :مامؤستايانى شؤرِش ة ٤

ن  دةكوتةوة، ئةو كةسةةانةى لة قوتاخبانةكانى ناوضةةةى ذيَردةسةةةآلتى ثيَشةةمةرطةدا بة كوردى وانةيا   
تى كوردسةةتان زؤربةيان كادرو ثيَشةةمةرطةى حيزبى دتوكراكة ، "مامؤسةةتايانى شةةؤرِش ثيَيان دةطوترا"

شيان دةكر         ب ستايةتي شمةرطايةتى، كارى مامؤ شانى بةرِيَوةبردنى ئةركى ثَي شانبة شويَن  وون و  د. لة زؤر 
 وةك مامؤستاى شؤرِش دةرسيان دةطوتةوة.  ،هيَندىَ فةقىَ و مامؤستاى ئايينييش

ى ضؤنيةتيى فيَركردن  ،ثةروةردة بؤ ثيَطةياندنى مامؤستاى شؤرِش كردبوونيةوة   كؤرِى"لةو خوالنةدا كة
خوَيندنةوة و نووسينى كوردى، دةروونناسى، شيَوةى هةَلسوكةوت لةطةلَ قوتابى، كؤمةَلناسى، شيَوةى         
وتنةوةى وانةى ب كارى، هةلَسةةوكةوت لةطةلَ طوندنشةةينةكان، خؤ بة دوورطرتن لة بةكار هيَنانى وشةةةى   

كان بة مةبةستى تواندنةوةى  رِيَذتةكورديى داتاشراو، رِوونكردنةوة لة سةر هةلَسوكةوت و سياسةتةكانى       
. يةكيَكى ديكة لة    48( بة مامؤسةةةةتايان دةطوترانةوة"       طةىل كورد و لةنيَوبردنى زمانى زطماكى، وةك وانة     

                                                            

 )47 ( كتيَبى خويَندنى زمانى كوردى بؤ ثؤلةكانى 3ئةمحةد كاكة مةمى، طولبةهارة ،)299، ل. 2003، هةوليَر، 1ة9 

 )48َو  ةدبارةى كارو تيَكؤشانى كؤرِى ثةروةر ك لة بةرثرسانى كؤرِى ثةروةردةو فيَركردن، لة وتوويَذيَكى تايبةتيدا، لةحةمة رِةسوولَ حةسةنثوور، يةكي
 (2010)فيَورييةى1388 بةندانىريَفيَركردنى كوردستان )تايبةت بةم ليَكؤلَينةوةية(.
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مادةكانى ئةم خوالنة، ضةةةةؤنيةتيى وتنةوةى كتَيبى "خوَيندنى زمانى كوردى" بوو كة لة سةةةةةر رَِيبازى              
 )49("باغضةبان" دارِيَذرابوو.

كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى" كة حيزبى ديَموكرات  دا١٣٦٢ة   ١٣٦١ى خويَندنى لة سةرةتاى سالَ
لة وآلتى لوبنان ضاثيكردبوو، طةيشتة دةست مامؤستايان و قوتابيانى ناوضة ئازادةكان. وةك لةمةو ثيَش       

انى وةزارةتى ثةروةردة لة نةبوونى كتيَبةكانى خويَندن بة زمانى كوردى، كةلَكى لة كتيَبةك كؤرِىباسكرا،  
تةنانةت  كاربةدةسةةةتانى كؤمارى ئيسةةةالمى لة كوردسةةةتان ثةروةردةو فيَركردنى ئيَران وةردةطرت، بةآلم 

كوردخيويَنةكان و بة هةموو تواناوة ثيَشيان بة هاتنى  نةياندةهيَشت كتيَبى فارسى بطاتة دةستى قوتابيية
 )50(دةطرت.
 
 :ثةروةردةو فيَركردن كؤرِىكتيَبةكانى ة ٤
ةم كتيَبانة برييت   خوَيندنى بة زمانى كوردى ئامادة كردن. ئ        ىثةروةردة، بةرةبةرة كتيَبى ديكة     ؤرِىك

 بوون لة: 
 (كراى سةرةتايى)كة ثيَشرت ئاماذةى ثيَ، بؤ ثؤىل يةكةم(١) ة خويَندنى زمانى كوردى١
 ة زانستى ئةزموونى بؤ ثؤىل يةكةمى سةرةتايى٢
 ايىة ئةذميَر بؤ ثؤىل يةكةمى سةرةت٣
 ة خويَندنى كوردى بؤ ثؤىل دووةمى سةرةتايى٤
 ة زانستى ئةزموونى بؤ ثؤىل دووةمى سةرةتايى٥
 ة ئةذميَر بؤ ثؤىل دووةمى سةرةتايى٦
 ( فيَربوونى خويَندنةوةو نووسم، تايبةتى طةورةساآلن1ة ذيان و خةبات)٧
سةةينى  كوردى بة ندنةوةو نوومامؤسةةتا" )بؤ كتيَبى "ذيان و خةبات"، فيَركردنى خويَ رِيَنويَنىةةةةةةة "٨

 شيَوةى داهيَنةر"(
( يان لة سةر نووسراوة،واتة لةم سالَة     ١٩٨٢) ١٣٦١ضوار كتيَبى يةكةم لةم كتيَبة ناوبراوانة، سالَى   

و زانسةةتى ئةزموونى بؤ ثؤىل يةكةمى سةةةرةتايى لة مانطى رِةزبةرى ئةو  دا ضةةاث بوون. ثيَشةةةكيى ئةذميَر

                                                            

 298(، ل. 3ئةمحةد كاكة مةمى، طولَبةهارة ) )49( 

 321، ل1992كؤمةلَناسى كوردةوارى، بةرطى يةكةم، بةغدا،  د. حوسيَن خةليقى، )50( 
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ستى     سالَةدا )يةكةم مانطى كر  شةكيى "خويَندنةوةى كوردى" و "زان سراون. ثيَ انةوةى قوتاخبانةكان( نوو
 دا نووسراون. ١٣٦١ةشةمةى ئةزموونى" بؤ ثؤىل دووهةمى سةرةتاييش لة مانطى رِ

 ؤىل يةكةمة. ثكتيَبى ئةذميَر بؤ ثؤىل يةكةمى سةرةتايى، وةرطيَرِدراوى كتيَبى "حساب"ى فارسيى 
بؤ ثؤىل يةكةمى سةةةرةتاييش وةرطيَرِدراوى كتيَبى "علوم"ى ثؤىل يةكةمى  كتيَبى "زانسةةتى ئةزموونى"

 )51(كة كراوة بة كوردى.  ،يةيفارس
وى كتيَبى "حساب"  كتيَبيى "ئةذميَر" و "زانستى ئةزموونى" بؤ ثؤىل دووهةمى سةرةتاييش، وةرطيَرِدرا

ةزموون" بؤ ثؤىل وسيى "زانستى ئ  و "علوم"ى ثؤىل دووهةم بة زمانى فارسم. كارى ويَنةكيَشان و خؤشنو   
ئاسةةةةؤ( دووهةميش هةر دوو كةسةةةةةكةى ثيَشةةةةوو، سةةةةةالح وةهاب ثوور)سةةةةامرِةند( و عومةر ئةورامى )

و  لة سةةةرة (ى١٩٨٩) ١٣٦٨ى سةةةرةتايى ميَذووى ثووشةةثةرِى ٢كردوويانة. كتيَبى "ئةذميَر" بؤ ثؤىل 
 ةبووة.ةطةلَ كتيَبةكانى تردا نهيض ئاماذةيةكيش بةوة نةكراوة كة بؤضى ضاثى ئةم كتيَبة ل

 اون.( ضاثكر١٩٨٤) ١٣٦٣مامؤستا(، سالَى  رِيَنويَنىدوو كتيَبةكةى تر )ذيان و خةبات و 
 
              :"كؤميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة"ة دامةزرانى٦

ة ى زايينى( خويَندنطاكانى شارو ناوض  ١٩٨١ةةةةةة١٩٨٠ى هةتاوى ) ١٣٦٠ةةةةةة١٣٥٩سالَى خويندنى 
يةن       لة ال كان  يةتى دتوكراتيكى                 ئازادة جةمةي كان، " لة بؤ ندةدا  بة لةوسةةةةةةرو تةوة داخران.  مة حكوو

موعةليمانى تيَكؤشةةةةةر بؤ داكؤكى لة مافى فةرهةنطييان" بؤ داكؤكى لة مافى ئةو مامؤسةةةةتايانة كة بة                   
. ئةم كؤمةلَةية، هاتكبؤنةى تيَكؤشةةانى سةةياسةةييةوة  لة اليةن حكوومةتةوة لة سةةةر كار دةركرابوون، ثيَ

اتر)سةرةتاى  ودو)52(( خويَندنطةكانى بؤكانى كردةوة١٣٦٠ةةةةة١٣٥٩)بؤ سالَى خويَندنى ١٣٥٩ثاييزى 
سالَة، كة "جةمةييةت" دابووى بة منداآلن،  ١٣٦٠ثاييزى  ( كة حكوومةت بؤكانى طرتةوة، كارنامةى ئةو 

  )53(قةبوولَى كرد."

لة شةةةةار هاتنةدةر. بةريَوةبةرَيتيى "جةمةييةت" تا            دواى ط انةوةى بؤكان، ئةندامانى جةمةييةت       
بؤكان، مةهاباد و  ماوةيةك لة ديَى "ئاجيكةند" بوو. هةنديَك مةدرةسةةةةةى لة ناوضةةةةةكانى سةةةةةقز، بانة،

                                                            

 300(، ل. 3ئةمحةد كاكة مةمى، طولَبةهارة ) )51( 

 (1020)ذانوية1388بةفرانبارى ،ناسر حيسامى، وتوويَذ لةطةلَ ليَكؤلَةر )52( 

 ناسر حيسامى، فرميَسك و ثيَكةنم )ب ةوةرى(، مالَثةرِى شارستيَن )53( 

  (  ةآلم كةسانى سةربةخؤ، ناحيزبى و يَى ب ةوةرييةكانى ناسر حيسامى، ئةندامانى جةمةيةت بة شيَوةى سةرةكى اليةنطرى كؤمةلَة بوون، ببة ث
 هاتنةدةر لة بؤكان ىواوهةبوون. د هةروةها اليةنطر و ئةندامى حيزبةكانى ديكةش، لةوانة حيزبى دتوكراتى كوردستان و ضريكة فداييةكان وهى ديكةش

 تا رِادةيةكى زؤر بضو بوونةوة، هةركةس لة طةو حيزبى خؤى، ضوونة شويَن و ناوضةى جؤراوجؤر.
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( كوميتةى ناوةنديى كؤمةلَة، برِيارى دا "كؤميسةةةيؤنى ١٩٨٢)١٣٦١سةةةةردشةةةت كردةوة. لة هاوينى  
  )54( .يَتيَنهثيَكب فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة"

كؤميسيؤنى فيَركردن وبارهيَنانى كؤمةلَة لة ذمارةيةك لة ئاواييةكانى سةردةشت، بانة، مةهاباد، بؤكان     
  )55( خويَندنطةى كردةوة.٧٠تا ٦٠و سةقز، سةرجةم نزيكةى 

 
 :فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَةئاماةةكانى كؤميسيؤنى ة 7

ة كوردسةةةةتان، بريتى و، لة بةرِيَوةبردنى ئةركى فيَركردن و بارهيَنان لئاماةةكانى كؤميسةةةةيؤنى ناوبرا
 بوون لة:

خويَندةوار كردنى طشةةةتى و بةربةرةكانى لةطةو نةزانى و نةخويَندةوارى، دارِشةةةتنى ثيَرِةويَكى نويَى  "
شطيَرِانة و فيَركردن لة سةر بناغةيةكى زانستى، فيَركردن و ثةرةثيَدانى زانست و فةرهةنطى زانستى و شؤرِ

بةربةرةكانة لةطةو فةرهةنطى كؤنةثةرسةةةةتانة و خورافاتى، ريَخؤش كردن بؤ فيَركردنى سةةةةؤسةةةةياليزمى 
ندن وفريودانى جةماوةر و                             فا لة خزمةت خةر كة  فةرهةنطيَك  هةر  لةطةو...  نة  بةرةكا بةر زانسةةةةتى و 

  )56("  بضوكردنةوةى فةرهةنطى طةندةلَى سةرمايةدارى دابيَت.
ضوارةمى سةرةتايى بؤ سةرةوةش بة زمانى فارسى دةخويَندرا. لةخولةكانى خويَندةوار كردنى     لة ثؤىل 

سيؤنةوة ثيَكدةهاتن    ساآلندا، كة لة اليةن ئةم كؤمي سى بوو. " ليَكدانةوةكة   ،طةورة خويَندن بة زمانى فار
 رِؤذنامة   ،طاى ئيَران بؤ ثةيوةنديطرتن لةطةو كؤمةلَ       يَت ئةوةبوو كة بؤ طةورة سةةةةاآلن زياتر ئةوة بةكارد         

  )57( خويَندنةوة، كار ثةيداكردن و....هتد."
 
 
 :خولةكانى ثيَطةياندنى مامؤستاة ٨

                                                            

 2010بةفرانبارى ، يَكى تايبةت ناسر حيسامى، وتوويَذَ )54( 
ى ئةم دوو يَشان و خؤشنووسيئةمحةدى كاكةمةمى ئةم دوو كتيَبةى كردوون بة كوردى و سةالح وةهابثوور و عومةر ئةورامى كارى ويَنةك

 كتيَبةيان كردووة.

 سةرضاوةى ثيَشوو )55( 

 (.1983) 6213و بة(، ئةلفيةكةم كتيَبى دةرسيى كؤميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة )كتيَبى  ىسةرةتا )ثيَشةكى( )56( 

 ناسر حيسامى، سةرضاوةى ثيَشوو)57( 
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يَندنطةكانى سةر بةم  خوىل رِاهيَنان  بؤ ئةو كض و كورِة الوانةى دةيانةويست وةك مامؤستا لة خو   يةكةم
 او( ثيَكهات. كةس )ذن و ثي١٨ى بة بةشداري ،لة ديَى ئاجيكةند ١٩٨٢كؤميسيؤنة خزمةت بكةن، هاوينى

سةردةشت بةِريَوة           ضةى  سيَر لة ناو سي ستايان هةر ئةو هاوينة لة ئاوايى  خوىل دووهةمى ِراهَينانى مامؤ
دا، بة بةشةةةداريى نزيكةى ١٩٨٢ى ثاييزىرِاسةةةتضةةةوو. خوىل سةةةيَهةمى رِاهيَنانى مامؤسةةةتايان، لة نيوة 

   )58(ةوة هاتبوون، لة هاضيدةرآ ، ثيَكهات.كةس كة لة ناوضةكانى سةقز و بؤكان و مةهاباد٢٠

وتنةوةى وانةى  ضةةةؤنيةتى ،كة بؤ رِاهيَنانى مامؤسةةةتايانى كؤميسةةةيؤنى ناوبراو ثيَكهاتن ،خولةدا٣لةو 
 وةك وانة دةطوترانةوة. ،كوردى، شيَوازى بارهيَنان و ميَذووى بزووتنةوةكانى كورد

 
 
 :فيَركردن و بارهيَنان ىكتيَبةكانى كؤميسيؤنة ضؤنيةتيى ئامادةكرانى ٩

ةدا كةةلَكى  ئةةو كتَيبةانةةى كؤميسةةةةيؤنى فيَركردن و بةارهَينةانى كؤمةةلَةة بؤ خوَينةدن لةة قوتةاخبةانة            
َيبةةةكةةانى خوَينةةدن ،                              يَوةردةطرتن، هةةةر بؤخؤى ئةةامةةادة و ضةةةةةةاثى كردبوون. بؤ دانةةانى كت  ل

كانى خويَندن(دا نانى كتيَبةمامؤستايةك لةذيَر ناوى" هيئت تدوين كتابهاى درسى" )دةستةى دا٢٠نزيكةى
 اسثيَردرابوون. ئةم دةستةية بة ضةند طرووث دابةش ببوون:رِ

تيَبى خويَندنى دةكرد و كساغكردنةوةى رِيَنووسى كوردى كاريكة لة سةر  ،ة طرووثى خويَندنى كوردى ١
 كورديى بؤ ثؤىل يةكةم، دووهةم و سيَهةمى سةرةتايى دةنووسى.

ى. طرووثةكة دوو كتيَبى خويَندنى بؤ طةورة ساآلنى نةخويَندةوار دةنووس كة ،طةورةساآلن طرووثىةةة ٢
 كتيَبى بؤ ئاستى يةكةم و، دووهةمى فيَركردنى طةورةساآلن، بة فارسى نووسى.

زانستى، مامتاتيك و كؤمةآليةتى كة دةبوو لة سةر  طرووثى3سيَهةميش دابةش ببووة سةر  طرووثىةةة ٣
  )59(اريَك بؤ قؤناغى سةرةتايى كار بكةن.وونووسينى ثيَوةنديدار بة هةر ب

لة: بوون يَك لةوكةسةةانةى لة دانانى كتيَبةكانى خويَندنى ئةم كؤميسةةيونةدا بةشةةدار بوون، بريتى كؤمةلَ
ةةةةة حاميد ٣ةةةةة رِةشاد مستةفا سولَتانى )خةلَكى مةريوان (، ٢ةةةةة رِةحيمى تلووعيفةرِ)خةلَكى بؤكان(، ١

ة ٦ةةةةةة شةةةهال ئيَلخانيزادة)خةلَكى بؤكان(،  ٥امى)خةلَكى مةهاباد(، ناسةةر حيسةة-٤)خةلَكى خوراسةةان(، 

                                                            

 هةم، مالَثةرِى شارستيَنناسر حيسامى، فرميَسك و ثيَكةنم )ب ةوةرى( بةشى سيَ)58( 

 سةرضاوةى ثيَشوو )59( 
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ة شةهال دانيشفةر )خةلَكى تاران(،  ٨ة عةتا خولَقى )خةلَكى سنة(،  ٧حمةممةد ميسرى )خةلَكى مةهاباد(، 
  )60(ة نادرى قازى ناسراو بة ئازاد)خةلَكى مةهاباد(.٩

زى رِاهيَنان  و دارشتنى وانةكان ئةو شيَوازةى رِةضاو    كؤميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة، بؤشيَوا  
دا، يدةكرد كة لة ثيَرِةوى خويَندنى ئيَراندا باو بووة. لة كؤبوونةوةكانى دةسةةةةتةى دانانى كتيَبى دةرسةةةة  

هيَلَى طشةةتيى نووسةةينى كتيَبةكان و ضةةوارضةةيَوةى هةر وانةيةك دياريدةكرا، هةر كةس طةآللَةى وانةيةكى  
و دواى  دةكرا بارةوةلة كؤبوونةوةى دةسةةةةتةى نووسةةةةيندا، طةآللَةكة قسةةةةةى لة  دووايىئامادة دةكرد، 
و بة" بؤ ثؤىل يةكةم زؤربةى هةرة زؤرى وانةكانى        ئةلف بينييةكان ثةسةةةةند دةكرا. كتيَبى "     يَطوةاندنى ت  

  )61(بةهاوبةشيى هةر دوو ئةندامانى دةستةى دانانى كتيَبةكانى خويَندن ئامادة دةكرا.

ثيَشةةرت ئةوكاتةى" جةمةييةتى موعةليمان" هيَشةةتا لة   " بؤ ثؤىل يةكةمى سةةةرةتايى،ئةلفوبىَى" كتيَب
 )62( و لة نيَوضوو. نيَو شار)بؤكان( بوو، ئامادة و تةنانةت ضاثيش كرا. بةآلم لةنيَوشار بةجيَما

 

 :كتيَبةكانى كوميسيؤنى فيَركردن وبارهيَنانى كؤمةلَة بؤ خويَندن ة ١٠
سىَ كت    بؤ خويَندن سيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة  يَبى لة ذيَر ئةم ناوانةى لة قوتاخبانةكاندا، كؤمي

 خوارةوةدا ئامادةو ضاث كردن:

 ضاث و بضو بووةتةوة. ١٣٦٢( بؤ ثؤىل يةكةمى سةرةتايى، سالَى ١و بىَ" )ئةلف ة "١

 .وةتةوةبوضاث و بضو  ١٣٦٢( بؤ ثؤىل دووهةمى سةرةتايى، سالَى ٢ة "خويَندنةوةى كوردى" )٢

 .ةتةوةبووضاث و بضو  ١٣٦٢( بؤ ثؤىل سيَهةمى سةرةتايى، سالَى ٣ة "خويَندنةوى كوردى" )٣

و نووسينى زمانى  ة كة بة زمانى فارسى و بة مةبةستى فيَركردنى خويَندنةو   ،ةةةةةة رِيَنووس زبان كردى٤
سى    سانيَكة كة زمانى فار دةزانن و لة رِيَطاى بةراوردى ثيتةكانى هةر  كوردى دانراوة. ئةم ناميلكةية بؤ كة

  )63(.، فيَرى خويَندنةوةو نووسينى كوردى دةبنوةدوو زمانةكة

                                                            

  سةرضاوةى ثيَشوو )60( 

  سةرضاوةى ثيَشوو )61( 

 9/2/2010، دارِةشاد مستةفا سولَتانى، لة نامةيةكى تايبةت  )62( 

   10ثيَشةكى، ناميلكةى "رِينووس زبان كردى"، ل     )63(
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اتر وةش و سثى و دو بة رِ ة"كتيَبةكانى ثؤىل يةكةم و دووهةم و سيَهةميش سةرةتا لة ضاثخانةى كؤمةلَ    
(دا ١٩٩٣) ١٣٧٢لة سةةةالَى  لة عيَراق بة ضةةةاثيَكى باش ضةةةاثكران . ضةةةاثى دووهةمى ئةم سةةةىَ كتيَبة 

   )(بووة.

كتيَبى ديكة  ينجطة لةم كتيَبانةى ئاماذةيان ثىَ كرا، لة ثيَرِةوى فيَركردنى ئةم كؤميسةةةيؤنةدا، ضةةةةند 
، كتيَبةكانى "عولووم" و "ذمارةو ثيَوان" و، لة ثؤىل سةةةةيَهةمى      هةبوون. لة ثؤىل دووهةمى سةةةةةرةتاييدا     

ذمارةو ثيَوان"، كتيَبى "زانسةةتى كؤمةآليةتى"يش لة قوتاخبانةدا ، جطة لة "عولووم" و "سةةةرةتاييشةةدا 
   )(خويَندراون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 )( يارمةتيى اليةنطريَكى دلَسؤزى كؤمةلَة  بةلَكوو لة ئةلَمان و بة ،هةمى ئةم كتيَبانة نةك لة عيَراقرِةشاد موستةفا سولَتانى ثيَى واية ضاثى دوو
 ضاثكراون.

 )( و، د)وردى )بؤ ثؤىل سيَهةمى سةرةتايى( كة وايم وانةى كتيَبى خويَندنةوةى كوبرِوانة يةكةم وانةى كتيَبى خويَندنةوةى كوردى )بؤ ثؤىل دووهةم
 نيان براوة..ناوى كتيَبةكا
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 بةشى دووهةم

 
 :سةرجنطةلَيك لةكتَيبةكانى خوَيندنى كوردى

 

 ثارى يةكةم: ضةند سةرجنيَك  لة كتيَبةكانى كؤرِى ثةروةردة و فيَركردن و كؤميسيؤنى بارهيَنان            

 كانى كؤرِى ثةروةردة:كتيَبة(أ

 :كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى" ة١
 :"١"ذيان و خةبات ة كتيَبى٢
 
 كتيَبةكانى كؤميسيؤنى بارهيَنان:ب(
 :كوردى كتيَبى ئةلفوبيَى ة ١

 :(٣و٢كتيَبةكانى خويَندنةوةى كوردى) ة٢
 

 داماكتيَبةكانى ناوةندى سؤضاوخشاندنيَك بة نيَوةرؤكى ثارى دووهةم:             

 :"رِيَنووسى كوردى" بة ئةلفوبيَى عةرةبى بىكتيَ ا(  
 :ب( كتيَبى خويَندنء نووسينى زمانى كوردى بة ئةلفوبيَى التم 
   :Rênûsî Kurdîهةلَسةنطاندنيَك بؤ كتيَبى  ث( 
 :ضةند جياوازيى كارى ناوةندى سؤما لةطةو ئةزموونةكانى ثيَشرت (ت 
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 ؤميسيؤنى بارهيَنانثةروةردة و فيَركردن و ك كؤرِىكتيَبةكانى لة ضةند سةرجنيَك  ثارى يةكةم: 

 كتيَبةكانى كؤرِى ثةروةردة: (أ
 

 ة كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى"١
 كورتةيةك لة بارةى كتيَبةكةوة:

"ى لة سةةةةةرة، يةكةم كتَيبة كة لة        ١كتَيبى "خوَيندنى زمانى كوردى" كة سةةةةةر بةرطةكةى ذمارة "        
 )ن بة مةبةستى فيَربوونى خويَندنةوة و نووسينى كوردى ئامادة كراوة و ضاث بووة.   كوردستا  رِؤذهةآلتى

بةرِيَوةبةرى ثةروةردة و فيَر     كؤرِىاوةى نووسةةةةراوة، لةاليةن "  وئةم كتيَبة هةر وةك لة سةةةةةر بةرطى دو      
 ١٣٦١كردنى سةةةرانسةةةرى كوردسةةتان" ضةةاث كراوة. ديارة ضةةاث و بضو بوونةوةى كتيَبةكة لة سةةالَى    

( كة  ١٩٧٩) ١٣٥٨بؤ بةهارو هاوينى     دةطةرِيَتةوة    (دا بووة، بةآلم دانان و ئامادة كردنةكةى       ١٩٨٢)
نوىَ )كؤمارى ئيسالمى( نةطةرِابوونةوة   رِيَذتىهيَشتا شارو ناوضةكانى كوردستان ئازاد بوون و هيَزةكانى     

 )64(كوردستان.
شويَنى  وة ثيَكهاتوالثةرِ ٨٠ئامادة كراوة. لة  نمنداالَكتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى" بؤ خويَندنى  ة. 
لة لوبنان ضةةاث  ١٩٨٢بةآلم بة ثيَى زانيارييةكان سةةالَى  ،ضةةاث و سةةالَى ضةةاثى لة سةةةر نةنووسةةراوة    

تابلَؤ )لةوحة(و ويَنةى رِةنطى دةسةةةتثيَدةكات و مةبةسةةةت لةم كارةش  سةةةةرةتاى كتيَبةكة بة )بووة.
 ويَنةكان، قوتابيان لةطةلَ ناوةكانيان ئاشنا بكات. ئةوةية مامؤستا بة يارمةتيى 

 ى كتيَبةكةوة، فيَركردنى ثيتةكان دةست ثيَدةكات.١٢لةالثةرِةى 
 

                                                            

 (نةوة. بةالَم تايبةت بة وان ضاث و بالَو ببوؤذهةآلتى كوردستلةو كتيَبة،  يةك دووناميلكة و ثةرتووك بة مةبةستى فيَركردنى رِيَنووسى كوردى لة رِ بةر
 لة قوتاخبانةدا نةبوون. منداالَنخويَندنى 

زمانى كوردى لة كوردستانى ئيَران و ياديَك  وتارى "كورتة ميَذوويةكى كتيَبى دةرس خويَندن بة برِوانة ئةمحةد كاكة مةمى، زةيَرة كتيَبى طولَبةهارة،)64( 
  2003لة يةكةم كتيَبى دةرسى زمانى كوردى و نووسةرانى لةم بةشةى كوردستان"، هةوليَر، 

 ( ؤستى حيزبى دتوكراتى كوردستان بوو، دكخراوة ة كة ئةم ريَِيَكخراوى رزطارخيوازى فةلةستم، لة بةيرووت بوو، بةو هؤيةوكات سةركردايةتيى رِ ئةو
 .ووةدا هاسانكاريى بؤ ئةم حيزبة كرد كةلة ثيَوةندى لة طةلَ ضاثى كتيَبة
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زمانى كوردى بة قوتابى، كةلكى لة  ئةلفوبيَى كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى" بؤ فيَر كردنى ثيتةكانى 
بازة لة ثيَرِ        بازى باغضةةةةةةبان وةرطرتووة. ئةم رَِي نان  لة ثةروةردة و فيَر كردنى    رَِي ةوى فيَر كردن و رِاهيَ

بازيَكى ناسةةةةراوة و لة ميَذة لة فيَر كردنى          ن  ئيَراندا، رَِي بازى   دا لة ئيَران كةلَ  منداالَ كى ىلَ وةردةط يَت. رِيَ
 )65(باغضةبان لة سةر ئةم بناغةية دامةزراوة كة لة هةر وانةيةكدا يةك ثيت فيَرى قوتابى دةكريَت.

ةنيا وشةةةةةيان تيَداية      ت  ،ةنطى و نووسةةةةم. وانةكانى يةكةم    نةكانى ئةم كتَيبة تَيكةآلويَكن لة وَينةى رِ       وا
ةنطيَكى جياواز ة رِبوون، هةر جارةى ثيتيَكى نوىَ تية(، وشةةةكانيش لة سةةىَ ثيت ثيكها)رِسةةتةيان تيَدا ني

وشةةةى ضةةوار   ،ى ديكة دات. لة وانةكانلة ثيتةكانى ديكة لة تويَى وانةيةكى خويَندندا فيَرى قوتابى دةكريَ
ويَندراون، ثيتى نوىَ فيَرى اتر ثيَنج ثيتى ديَتة نيَو وانةكان و بةيارمةتيى ئةو ثيتانةى ثيَشرت خ وثيتى و دو

 قوتابيان دةكريَت.
 

 :كوردى،  لة كتيَبى" خويَندنى زمانى كوردى" دا "هةمزة" طريَكويَرةى ئةلفوبيَى 
 )66(كوردى، رِاى جياواز هةن. ئةلفوبيَى نى زمانى كوردى و ذمارةى ثيتةكانى لة سةةةر ذمارةى فؤنيمةكا

ية، ذمارةى ثيتةكانى                      نةى فؤنيمَيكة و بةم ثَي وبىَ، ئةلف لةطةَل ئةوةى لة زمانى كورديدا  هةر ثيتيَك وَي
كوردي  بيَى ئةلفولةطةلَ فونيمةكان دةبيَت بة قةدةر يةك بن ، بةآلم هيَنديَك سةةةرضةةاوة، لة كاتى باس لة 

كيان  زياتر كةلَ   نرت ِرةفتاريان كردووة و لة هَينديَك ثيت بؤ نواندنى دوو فؤنيم يا        ي، جؤريَكعةرةبى بة ثيتى  
ندنى           ووةرطرتو هةم بؤ نوا يا ثيتى "ى"  نة  لة وَي تة  ندنى "ى"ى    (i) ة. وا هةم بؤ نوا "ى" ى بزويَن و 

نة يان ثيتى جياواز بؤ         كيان وةرطرتووة. هةروةها لة جيات      ، كةلَ  (y) نانت  ؤكؤنسةةةة نانى وَي ى بة كارهَي

وبيَدا تةنيا ويَنةى "و" ئةلفلة ليسةةتى ثيتةكانى  ( ى كؤنسةةؤنانتwى ظاولَ و ) (u) نواندنى فؤنيمةكانى
كوردى لة سةرضاوة جياوازةكاندا جؤراوجؤر  ئةلفوبيَى يان هيَناوة. ئةمةش واى كردووة ذمارةى ثيتةكانى 

 بيَت.

                                                            
 1388ن، بةفرانبارى وتنى شؤرِشى ئيَراواى سةركةوعةبدولال حةسةنزادة، وتوويَذيَكى تايبةت لة بارةى خويَندن بة زمانى كوردى لة رِؤذهةآلتى كوردستان لة د )65( 

فؤنيمى هةية. غازى فاتح وةيس دةلََيَت:  36لة كتيَبى "ضةند ئاسؤيةكى ترى زمانةوانى" دا دةلَيَت: زمانى كوردى )د( بؤ ويَنة وريا عومةر ئةمم  )66( 
مانى كوردى دا هةن. لةم بارةيةوة برِوانة: كة لة ز ،فؤنيم دةستنيشان دةكٍات 37وخزادى كؤنسؤنانت(. بةآلم عةىل رِ 27ظاول و  8فؤنيممان هةية ) 35

 46ة45، ل 1379و دستور زبان كردى، تاران،  آواشناسى ،)د( عةىل روِخزادى
دةنط و لةم رِووة   36بةآلم رِةفيق شوانى دةلَيَت: "زمانى كوردى لة رِووى دياريكردنى ذمارةى  ئةو دةنكانةى كة زمانةكةى ثيَكدةهيَنيَت بريتتية لة 

 97،ل2008نى لة ناو زمانةكانى جيهاندا، هةوليَر،رةفيق شوانى، زمانى كوردى و شويَ.دفؤنيَمةكانة."   36زمانى كوردى لة نيَو زمانة شويَنى 
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 ة:وم جؤرة ثؤليَنكردودا بةيخو٦٥ةى ى لة الثةرِينويَى كوردئةلفوبيَى مانى كوردى، كتيَبى خويَندنى ز

 
 
 
 

 

 

 
ئةطةر  جا ثيت هةن. ٣٠ناو، واتة  ٣٠ى كتيَبةكةشةةدا، كة ناوى ثيتةكان هاتوون، ٧٩و ٧٨ةالثةرِةى ل

 ،دا وَينةى هةمزة )ئةةةةةةةةة( نةك بة تةنيا       و بيَى نويَى كوردى" ئةلف ويَنة و دةنطى ثيتةكانى "   لة الثةرِةى   

 ئؤ       ؤ ئىَ        ئيَة      يَ       ىَ ئة        ةة        ة

 ئى     ئية       ية     ى وو   ئا        ا

 جة         ج تة         ت ثة ث                  بة          ب

 د خة       خ حة       ح ضة        ض

 ذ ز رِ ر

 غة   ةغة  ةغ    غ عة     ةةة  ةع     ع شة     ش سة      س

 كة         ك قة         ق ظ       ظةة فة        ف

 مة       م لَة        لَ     لة        ل طة        ط 

 ية        ى هة      ةهة و نة         ن
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ناوى ثيتةكانى    "و، لة ليسةةةةتى  طةلَ ويَنةى ظاولَةكانى )ة، آ،  ؤ، ا، وو، و، ى( دا خرابووة رِو      بةلَكوو لة  
نويَى  ئةلفوبيَى  دا بة تةنيا و بة ناوى "هةمزة" بوونى هةية. لة رِيزى وَينة و دةنطى ثيتةكانى             "وبىَئةلف  

تة يةك خانةوة، وةك ئةوةى       ووة(، هةر وةها فؤنيمى "ا" لةطةَل هةمزة كةوت        ٦٥كوردى" دا )الثةرِةى  
"ى لة ئةلفم لة رِيَزى ناوى ثيتةكاندا، ثيتى "ا" هةية و ناوى "هةمزة بوونيَكى سةةةر بة خؤى نةبيَت، بةآل

 سةر دانراوة.
لة نيَو رِيزى         هةمزة"  بةم جؤرةى " كةوتنى  نةو دةنطى   "هةَل ناوى  و " و بيَي نويَى كوردى"ئةلف  ويَ

، كة كارى كردووةتة سةةةر وانةكان و شةةيَوةى فيَر كردنى ثيتةكان ،"داو بيَي نويَى كوردىئةلف ثيتةكانى 
 تيَطةيشتنى دانةرانى كتيَبةكة لة هةمزة و ظاولَةكان دةطةرِيَتةوة. ضؤنيةتيى بؤ

تدا، فؤنيميَكى نوىَ             بة فيَر كردنى ثي بةت  تاي نةى  هةم وا ندالَى كة   ،لة دوو تاب  م يَت   ىيقو فيَرى دةكر
" ةزويَنى "انةشدا ب " وةك دوو فؤنيمى سةربةخؤ سةير نةكراون. لة ثيَنجةم و  ا" و "ئةةةةة"ية. ليَرة دا "ئا"

كريَت)واتة لةويَشةةدا ب( فيَرى قوتابى ئةو هةولَدراوة ويَنةى فؤنيميَكى نوىَ ) "ةوةئةةةةةةبةسةةرتاوةتةوة بة "
 هةمزة بةدةنطيَكى جياواز يان فؤنيميَكى سةربةخؤ دانةنراوة(:

 ةرةو   ةداد
 ةئاو    ةوئة    ةداد
  ةنان    ةوئة    ةداد
 ةة     ة     ئة   

( بكةن، دووثات   ؤانةشةةةةدا كة دةيانهةوَيت قوتابيان فيَرى ثيتة نوَييةكانى )ىَ، ى،             ئةم شةةةةتة لةو وان     
 دةبيَتةوة.

لة كاتى دانانى كتَيبةكة دا، لة نيَو دانةران يا دةسةةةةتةى ئامادةكارى كتَيبةكة لةم بارةيةوة جياوازيى                      
   بؤضوون هةبووة.

                                                            

 َلةم ت: عةبدولَض حةسةنزادة وةك يةكيَك لة شارةزايانى زمانى كوردى، كة دانةرانى كتيَبةكة ثرس و رِاويَذى زمانةوانييان ثىَ كردوون، دةلَي"
"ئا" يا  بارةيةوة بؤضوونيَكم  هةبوو، كة زؤرم ثىَ لة سةرداطرت. ئةو كات مامؤستاكان لَيشيان  وةرطرمت. بؤضوونةكةم لة ثيَوةندى لةطةلَ حةرفى

و "ئةى )ئة( ى ئةوةل""ئوو"يا "ئى" يا "ئؤ"دابوو. طومت با ئيَمة هيَندة وةدوواى فارسى نةكةوين. لة زمانى كورديدا ئيَمة لة جياتى ئةم هةمووة "ئة
مان هةية، وةكوو يةكيَك لة دةنطة  "ا"و "ئيَى دووهةم"و ...هتد، دةلَيَم: )يَ( ،"ئيَى ئةوةل" )ا(و "ئاى دووهةم" )ئا( "ئاى ئةوةل")ة(، دووهةم"

ةطةلَ "ا" دةبيَتة "تا"، يان دةنطى مشان هةية وةكوو دةنطى كؤنسؤنانت. با ئةويش يةكيَك بيَت لة ثيتةكان. هةروةك دةنطى "ت" ل"ئة"بزويَنةكان. 
"ئا" دوو  "ب" لةطةلَ "ا" دةبيَتة  "با"، با دةنطى "ئة" )هةمزة(ش لةطةلَ دةنطى "ا" ببيَتة "ئا". بؤضى "با" دوو حةرفة، "نا" دوو حةرفة، بةآلم

يَبةكة لةكن ئةو مامؤستايانة مايةوة، دةسكارييان كردبوو حةرف نية؟ ئةوة قبوولَكرا و كتيَبةكةيان ثىَ نووسى. بةآلم دواية كة ئيَمة ضووينة شاخى و كت
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مزة وةك دةنط و فؤنيميَكى سةةةربةخؤ دانةناوة بةخؤرة دةبينم دانةرانى كتيَبةكة دانيان بة بوونى هة
تاى                           كة جياوازيى وا ية  يةكةيةكى دةنطي َلةية. " فؤنيم  هة ية و بؤضةةةةوونيَكى  طاى ِرةخنة ئةمة جَي كة 

بة ثيَى ثيَناسةكانى  فؤنيم، هةمزةش يةكيَك لة فؤنيمةكانى زمانى كورديية، ضونكة       ثيَكدةهيَنيَت."
 دروست بكا.بؤ ويَنة:دةتوانيَت طؤرِانى واتايى 

 ةزئبةز   رِةز   منوونةى يةكةم :  
 اوئناو  ضاو  منوونةى دووهةم :  
واتاى جياوازيان     ز////وة// //بة ضةةةةوونيان بؤ سةةةةةر فؤنيمةكانى       رِ////و ب////هةر وا كة فؤنيمةكانى    

ؤرة مامةلَةيةى ئةم جةش واتاى جياوازى دروسةةت كرد.لة منوونةى دووهةميشةةدا هةر واية. ئ////ثيَكهيَنا،
دانةرانى كتيَ  لة طةو هةمزة لة كاتيَكدابووة كة زؤر ثيَشةةةرت، لة كتيَبى خويَندنى كوردى بؤ ثؤىل يةكةمى 
سةيرى كتيَبةكةى         سةيرى هةمزة كراوة . ئةوان ئةطةر  شوورى كوردستاندا وةك فؤنيميَك  سةرةتايي لة با

با          يان كرد َلدار با ئةمم  ئةزموونى خ    ئيرباهيم  لة ندنى          و  كانى خوَي بة لة عيَراق و كتَي ندنى كوردى  وَي
 سةرةتايى باشوورى كوردستان كةلكيان وةرطرتبا، لةوانةبوو بة جؤريَكى ديكة لةم فؤنيمةيان رِوانيبا.

 
 :كوردى لة كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى"دا كةموكوورِييةكانى رِيَنووسى

زانياريى   كؤرِى انة وةبةرضةةةةاو بطرن كة   رِيَوشةةةةويَن ئةو   ئةطةر ضةةةةى هةولَى دانةرانى كتَي  ئةوة بووة،       
ست نيَوة لة )كورد ستى    ى دةيةى حةفتاىرِا شنيارى     سةدةى بي سينى كوردى ثيَ كردوون زايينيدا بؤ نوو

                                                            

" و ئؤى و وةختيَك ئيَمة ويستمان كتيَبةكة ضاث بكةين تةماشامان كرد دةستيان تيَوةرداوةتةوة. ئةوةى ئيَستا لة كتيَبةكةدا هةية" "ئؤى ئةوةلَ
  دووهةم" يا "ئي ئةوةلَ" و "ئى دووةم" ئةم ثيَرِةوةية."

 
 سبةى، لينك: ، مالَثةرِى3-3كيَشةى زمانى رةمسى سةنثوور،ئةم ى حة 

ookieShttp://www.sbeiy.com/ku/article_detail.aspx?ArticleID=642&AuthorID=169&AspxAutoDetectC
upport=1 

 
   

 تايى دا، كة وةزارةتى ثةروةردة سالَى برِوانة وانةى"ئاو" لة كتيَبى "ئةلف و بىَ ى نوىَ"ى ئيرباهيم ئةمم بالَدار بؤ ثؤىل يةكةمى سةرة
 ضاثى كردووةتةوة. 2007

 
( ( لة رِؤذى دامةزراندنييةوة)ة دياريكردنى رِيَنووسى كوردى دا ء بؤ ئةم مةبةستةش ليَذنةى ( بايةخى ب1970\8\29ئةةوومةنى )كؤرِى زانيارى كورد

يَشةكانى تايبةتى دانا ء، ليَذنة دوواى ضةندين كؤبوونةوة ء ليَكؤلَينةوةء هةلَسةنطاندن، ثيَشنيارةكانى خؤى بؤ ضارةسةرى بةشيَكى زؤر طرنطى ك

http://www.sbeiy.com/ku/article_detail.aspx?ArticleID=642&AuthorID=169&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.sbeiy.com/ku/article_detail.aspx?ArticleID=642&AuthorID=169&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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( كتيَبةكةدا هةية. ديارة كةموكوورِى و ناتةواوييةكانى  رِيَنووسةةةةىلة طةلَ ئةمةشةةةةدا كةم و كوورِى لة
بة ذمارة كةمن و لةو كةموكورتى و ناتةواوييانةن، كة لة بةرهةر هؤيةك بيَت زؤر باون. كتيَبةكة،  رِيَنووسى 

 بؤ منوونة: 
 

 :نةنووسينى "ي"ي ئيزافة و خستنةثاو و هتد
لة كتيَبى  رِاناونةنووسةةةينى "ى"ى ئيزافة يان "ى" خسةةةتنة ثالَ )نيسةةةبةتدان(، يان "ى"ى نيشةةةانةى 

ضاو د  ى "ى"ى ئيزافة نةنووسين  نمنوونة لة ثشتطويَخسي يا    ٦ةكةويَت. "خويَندنى زمانى كوردى"دا بةر
 هةية: ،يان "ى"ى نيسبةتدان

 ئيَران يارمةتى يةكرت بدةين ]ىئاوةداني["دةبىَ بؤ ئاوةدانى    ٣٦الثةرةى 
 مامؤستا "المان زؤر بةرِيَزة" ]ىئامؤذطاري["ئاموذطارى     ٥٢الثةرة 
 فيَلَباز ثةالمارى بردة سةر مريشكةكان" ]ىريَوي[ ("ريَوى    ٥٨الثةرة 
 طرت و كةولَى كرد. ]ىريَوي["مام رِيَوى     ٥٨الثةرة 
 هةورامى" قسة دةكةن" ]ىكوردي["خةلَكى هةورامان بة  "كوردى      ٥٩الثةرة 
 "]مئيَراني["ئيَمة ئيَرانم      ٦٣الثةرة 
 دةكا" نىرِيَنويَيةكرت و ئاكارى جوان  ]ىهاوكاري[" قورئان طةالن بؤ هاوكارى      ٦٦الثةرة 

بةدةر  هؤية م دوويةكيَك لةلة دا،لة اليةن دانةرانى كتيَبةكةوةثشةةتطويَخسةةتنى ثيتى "ى" لةم شةةويَنانة  
 : نيية

 منداوة خؤبواردن لة دروستكردنى ئالَؤزى بؤ 
 رِيَنووسةةىةر ة سةةةةةةةة هةسةةتنةكردن بة ثيَويسةةتيى بوونى "ى" يةكى ديكة لةم شةةويَنانة و، زالَنةبوون ب 

 دروستى كورديدا.
 
 "١"ذيان و خةبات ة كتيَبى١

                                                            

)مستةفا نةرتان، رِيَنووسى ووسى لة بضوكراوةيةكى هةذدة الثةرِةييدا بضوكردةوة. ( كؤرِ دةقى هةمان رِيَن1976رِيَنووسى كوردى، طةآللَة كرد. سالَى )
 .(46، 40( الثةرِةكانى 1981كوردى لة رِةطء رِيشةوة، بةغدا )

 ( ى زانياريى كورد بوون و رانى نزيكى كورِزايينيدا، لةهاوكا سةدةى بيستىكة لة دةيةى حةفتاى ،مامؤستايان هيَمن  موكريانى و عةبدولَال حةسةنزادة
 ةوة ثيَكراوة.بة شارةزاى زمانى كوردى دةذميَردران، لة اليةن دانةرانى كتيَبةكةوة، ثرس و رِاويَذيان لة بارى  زمانةوانيي

 ) ر يا  لة سةر دانةنراوةئةم  كتيَبة و سةرجةم كتيَبةكانى كؤرِى ثةروةردة دا، ثيتى "ر" لة سةرةتاى وشةدا، ضووكلةى لة ذيَ لة هيض شويَنيَكى. 
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" كتيَبى "فيَربوونى خويَندنةوة و نووسينى تايبةتى طةورةساآلن"ة. ئةم كتيَبة كة   ١"ذيان و خةبات 
 الثةرة ثيَك هاتوة، "ريَنويَنى مامؤستا"ى هةية كة وةك كتيَبيَك بة جيا ضاثكراوة. ١٤٤لة 

خةبات" سةةةةالَى  والثةرِة ثيَك هاتوة و وةك كتيَبى "ذيان  ١٤٦مؤسةةةةتا" كة لة كتيَبى "ريَنويَنى ما
 ( ضاث و بضو بؤتةوة.١٩٨٤ى هةتاوى )١٣٦٣
ك كة لةم كتَيبة دا هاتووة جياوازييةكى ئةوتؤى لة طةو كتَيبى "خوَيندنى زمانى كوردى "بؤ              وبيَية ئةلف 

 وبيَيةدا:لةم ئةلف ثؤىل يةكةمى سةرةتاييدا نيية.
كورديدا هاتووة كة دةتوانيَت ويَنةى يةكيَك لةم دوو  ئةلفوبيَى " )واو( لة نيَو ثيتةكانى وةر يةك "ه ةةةةة١

 فؤنيمة بيَت:
 وةك هةتاو  ،(ى كؤنسؤنانتw"و" )                                  
 وةك كورِ. ،(ى ظاوو uو )                                   

ى كتيَبةكة( ١٢٨كورديدا  )الثةرِةى  ئةلفوبيَى ةلَ ئةوةى لة ليستى ثيتةكانى لةط ْ)  ( "ئةةةةةة هةمزة "٢
وةك يةكةم ثيت هاتووة و ئةم ثيتةش، ويَنةى فؤنيميَكى سةربةخؤية، بةآلم لة بةشةكانى ديكةى كتيبةكة 

نةى دةنط و " خشةةةةتةى  لة  ودا  يا وةك فؤنيميَك، بةدى ناكرَيت         "دا هةمزة ْ)  (  ثيتةكان   ويَ بة  و  بة تةن
 يارمةتيى ظاولَةكان )ا، ة، ؤ، ى، ىَ، وو( بوونى هةية.

 دةنط و ويَنةى ثيتةكان" دا بةم جؤرة هاتووة: خشتةى لة "
 و ة ئية ية ى }ئو {وو ة  }ئوو {ئا ا ة ئة ةة ة ة ئؤ ؤ ة ئيَة يَة ىَ ة 

شن    وةكانى دوكاتيَكيش الثةرِ ا كردنى قوتابيان اتر هةلَدةدةينةوة و سةيرى ئةم وشانة دةكةين، كة بؤ ئا
ى كتيَبةكة(، باشرت نارِوونيى دانةرانى ١٢٦و  ١٢٥، ١٢٤ةكانى بة ثيتةكان لة نيَو وشةدا هاتوون )الثةرِ
  ١٢٥برِواننة ئةم منوونانة )الثةرِةى  دةردةكةويَت.دةنطى هةمزة كتيَبةكة، يا ساخنةبوونةوةيان لة سةر   

 ى كتيَبةكة(:
 باوة ة ئامراز ة ئاكام ة شا  دنيا ة ئاوالَة، ضادر ة      ئا ا

 كؤمار ة وشكارؤ ة طؤرِين ة كؤمةلَ ة بؤية   ئؤ ة ؤ
 ئيَذم ة دةدرىَ ة سيَوك ة ثىَ طةيشي ة ناترسيَن    ئيَة ة يةَ ىَ
 نامة ة ناوضةة زةوى ة ئةمرِؤ ة رةخنة ة تةنيا    ئة ة ةة ة
 ئيمان ة ئيالم ة خويَناوى ة هيوا ة خةريك    ئية ة ية ة ى
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ى كتيَبةكةدا، تووشى ئةم منوونانة دةبينةوة، كة ئةوة نيشاندةدةن دانةرانى ١٢٧ةروةها لة الثةرِةى ه
 :ناكةن داكتيَبةكة، جياوازييةكى ئةوتؤ لة نيَوان هةمزة و ظاولَةكان

 رةوا          ائاسنطةر               ئا 
 كؤمار          ؤئؤمةر                  ئؤ
 وةرزيَر          يَة            ئيَران     ئيَة
 بريندار          يةئيمان               ئية
 نةدارى          نةئةرك                ئة
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ديارة هةر ئةو بؤضةةوون و تيَطةيشةةتنةى كة كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى" ى ثيَنووسةةراوة، بة سةةةر  
ة كارى  وئةمةش واى كردو  و خةبات و ريَنويَنى مامؤسةةةةتا( زاو بووة.       دانةرانى ئةو دوو كتيَبةشةةةةدا)ذيان     

بؤية ئةو رِةخنةيةى  كورديدا دذوار بيَت. ئةلفوبيَى قوتابي لة فيَربوون و ناسةةةةينى فؤنيمةكان و ثيتةكانى 
بةشةةةوة لةو ثيَوةنديية دا لة دانةرانى كتيَبى"خويَندنى زمانى كوردى ط ا، لة بارةى دانةرانى ئةم دوو كتيَ

  لة جيَى خؤيداية.
"ئةوةى ليَرةدا ثيَويسةةةةتة بوترَيت بة زؤرى زمانةوانة كوردييةكان دان بة بوونى هةمزة، وةكو فؤنيم لة              
زمانى كورديدا نانيَن. بةآلم لة راسةةةةتيدا دةنطيَكة وةكو فؤنيميش دةردةكةويَت لةم منوونانةدا: ئةز، رةز، 

 ئةو. ،نةْ بةز، 

 ئا

 ئؤ

 ئيَة

 ئية

 ئة

 ا

 ؤ

 يَة

 ية

 ةة

ْ 

 

ئ
 ية

ئ
 ة

ْ 

 

ئ
 ؤ

ئ
 يَة

ئ
 ية

ئ
 ة
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ة كورديدا ئةم دةنطةية لة ناوةرِاسةةتى وشةةةوة نايةت، ئةمةش تايبةتيَتى زمانى بةآلم جيَطاى سةةةرةة ل
كوردي ثيَشةةةةةان دةدات، دةنطى تريش هةةةيةةة لةةة شةةةةويَنى ترةوة نةةايةةةت وةكو دةنطى)ر( سةةةةوك و   

   68ن." دةنط ٣٧)و(قةلَةويش..هتد، كة واتة دةنطةكانى زمانى كوردي 
      

 كتيَبى "ذيان و خةبات": رِيَنووسى
و هةروةها بة ثيتى التينيش، لة ضةةةةاو نووسةةةةينى هَينديَك لة          ئةلفوبيَى عةرةبى  نووسةةةةينى كوردى بة  

كة لة نووسةةةةينى زمانى  ،دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوة هؤيةكةيشةةةةى ،)69(زمانةكانى ديكةى جيهان، كةم طرفترتة
ئاوا                  هةر  َيت  َيت و ضةةةةى دةنووسةةةةر ئةوةش دةنووسةةةةر هةر  َيت،  بة زؤرى ضةةةةى دةطوتر يدا،  ش كورد

 دةخويَندريَتةوة.

تى و تا رِادةيةك كتيَبى "ذيان و خةبات"دا ئةم بنةمايةى سةةةرةوة رِةضةةاو كراوةو بة طشةة  رِيَنووسةةىلة 
ضاو كراوة.        سينى ئةم كتيَبةدا رِة ست لة نوو سيَكى درو ةرةرِاى هةولَى دانةران س  جادةتوانم بلَيَم رِيَنوو

رِيى ةواوى و كةموكوو كتَيبةكةدا هةبَيت، هَينديَك نات           سةةةةىرِيَنووبؤ ئةوةى كةمرتين هةَلةو ناتةواوى لة          
 رِيَنووسى بةرضاو دةكةون.

 
 :نووسينى وشةى ليَكدراو يان دارِيَذراو نةبوونى يةك شيَوة

نةك هةر لة     ئةم دياردةيةش   .  هةية   لةيةك   شجيا بة  ولةم كتَيبةدا وشةةةةةى لَيكدراو، بةسةةةةةر يةكةوة         
نةية   نةيةكى ديكة،     كةوة وا بةلَكو      كةوة لة الثةرِةية     يان  بؤ وا نة    بؤ الثةرِةيةكى ديكة،  لةيةك وا و يةك   و 

 الثةرِةشدا، هةر دوو 
 شيَوةكة دةبينريَت.

تةنيا سةليقةى  ت ثيَدةضيَ ، فرةضةشنيية  كة بووبيَتة هؤى ئةم  ،ياسايةكيش بةدى ناكريَت  نهيض بنةما يا
 ؤرة وشانة. ئةم ج رِيَنووسىدانةرانى كتيَ  بووبيَتة هؤى نايةكدةستبوونى 

                                                            

  68 ة رةفيق شوانى)د(، زمانى كوردى و شويَنى لة ناو زمانةكانى جيهاندا، هةوليَر،2008، ل97

 19، ل2004ترى زمانةوانى، بةرطى يةكةم، هةوليَر، وريا عومةر ئةمم، ضةند ئاسؤيةكىـ )69
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 ثشتطويَخستنى جارجارةى "ى"ىخستنةسةر)ئيزافة(:

نةةايةةةكةةدةسةةةةتى لةةة ثيَوةنةةدى لةةة طةةةلَ رِةضةةةةةاوكردنى"ى"    يشةةةةةدالةةة كتيَبى "ذيةةان و خةةةبةةات "
ىخسةةتنةسةةةر)ئيزافة(، بةرضةةاو دةكةويَت. واتة هيَنديَك جار ئةم "ى"ى خسةةتنةسةةةرة نووسةةراوة و لة     

ئةطةر بة ئةنقةستيش لة هيَنديَك شويَن )لةطةلَ هيَنديَك وشةدا ئةم     جايَنديَك شويَنانيش ثشتطوىَ خراوة.  ه
"ى"ى ئيزافةية نةنووسرابيَت( لةوة ناضيَت بة ثيَى ياسايةك ئةوة كرابيَت. ليَرةدا ضةند منوونةيةك لة هةر     

 دوو بارةكة دةخريَتة رِوو:
 
 
 
 
 
 
 

 

 الثةرة بةجيا الثةرة بةسةر يةكةوة

 ريَبةندان
 كريَكارين
 هةولَدان

 خةزةلَوةر
 يةكرت

 ووناكب  ر
 ئاذةلَدارى
 هةلَسوورِ

 بريندارةكان 
 

٥٤ 
٥٧ 
٧٣ 
٧٧ 
٧٧ 
٧٩ 
٨١ 
٨٤ 
٩١ 

 

 خيَزان دار
 ئازادى خوازين
 ئاشتى خواز
 بانط هيَشتنى
 ثىَ طةيشي
 ثيَك هيَنان
 ماين بضغ
 بىَ كةس

 ةطةيشيت
 

٥٤ 
٥٧ 

١٠٩ 
١٤٠ 
١٤٠ 
١٢١ 
١٢١ 
١٢٤ 
١٢٥ 
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 :اووشةى ليَكدراو يان دارِيَذرست نةبوونى نشيَوةى نووسينى يةكدة ضةند منوونةيةك لة
 

رِةضاو كردنى "ى"يةكى ديكةى 
 ثيَويست

ثشتطويَخستنى "ى"يةكى ديكةى 
 ثيَويست

 الثةرة منوونة الثةرة  منوونة

 ئيَمة ئازاديى ئيَرامنان دةوىَ
ئيَمة دةبىَ بؤ ئاوةدانيى 

 ئيَران...
 *ئيَمة كوردين. ئيَمة ئيَرانيم

يان ثاشايةتى يَذتىر
 **رِووخاند

 
 
 
 
 

 

٥٧ 
٧١ 

١٠٠ 
١١٥ 

 
 
 
 
 

 

                         ***يارمةتى يةكرت بدةين
 رزطارىبة برِواى ئيَوة رِيَطاى 
 طةىل كورد كامةية   

دايك و بابيان  يارمةتىهاوينان 
 دةدةن             

مام بارام  يارمةتىذيان لة مةزرا 
 دةدا            

 طةالنى ئيَران يةكيَتىيةتى و برا
                                   لة هةموو كاتيَك دا ثيَويستة     

هةموو  يةكيَتىحةز بة برايةتى و 
 طةالنى ئيَران دةكا    

خؤيان و  رزطارىذنان بؤ 
 طةلةكةيان 

                         دةبىَ زياتر هةولَ بدةن         

 

٧١ 

 
٨٤ 
٨٦ 
٨٦ 

 
١٠١ 

 
١٠٨  
 

١١١ 

 
 :داو "ذيان و خةبات " كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى" دوو دياليَكتى كوردى لة

                                                            

اى بزويَنى )ى(، لة وسى يةكةمى كؤ(ية، ئةم "ى"يةش وةك "ى" ى ئيزافةكة دةكةونة دوبةلَكوو نيشانةى رِاناو )ى كة، ئةم "ى"ية نةك "ى" ئيزافة  * 
 رِةضاو كراوة.وةك ثيَويست كةضى لة نووسيندا  ،دا بة باشى دةرناكةويَتطؤكردن

 زمانى .وشةسازى يان ريَِئةم "ى"ية نةبزويَنة و ثيَى دةطوتريَت ناوطرى فؤنةتيكى، واتة هؤيةكى دةنطى هيَناويةتة كايةوة نةك هؤيةكى   ** 
ةضاو كراوة )دةبة بؤ ئةمة يةك رِستةية )ئيَمة دةبىَ بؤ ئاوةدانيى ئيَران يارمةتيى يةكرت بدةين(، لة كةرتى يةكةمى دا نووسينى "ى"ى ئيزافة رِ *** 

 دا ثشتطويَخراوة.ئيَران ...(، بةآلم لة كةرتى دووهةم ىئاوةداني
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كة لة    ن،سةةةةراونوو سةةةةتانداردة  بةو زمانة    ، "خويَندنى زمانى كوردى" و "ذيان و خةبات "      ةكانى كتيَب  
ثيَى  داخبانة  وتا و لة ق  حكوومةتة   وا بوو بة زمانى فةرميى ئة    ند سةةةةةردةمى دامةزرانى كؤمارى كوردسةةةةتا    

 يَوة ضوو.خويَندرا و كاروبارى دةولَةتيى ثىَ بةرِ
لةو كاتةوة "شيَوة نووسينى موكريان لةطةلَ سىَ بةشة دياليَكتةكةيرتى كرماةيى خواروودا )سنة ة 

ئةطةر ضى كاريطةريى دياليَكتى موكريان بةسةر زمانى نووسينى ئةم  )70(. سليَمانى، سؤران( جيَط  بوو"
بؤ هةموو ئةو منداآلنةى بة دياليَكتةكانى ديكةى كورماةيى  انبةآلم زمانى كتيَبةك ديارة، وةةانكتيَب

خواروو قسةدةكةن، هاسانة. دانةرانى كتيَ  هةولَيانداوة لة دةقةكاندا ئةو وشانة بة كار بهيَنن كة 
 طشتيطرن و زؤربةى ئاخيَوةرانى زمانى كوردى ليَيان  تيَدةطةن.

 :كؤميسيؤنى بارهيَنان ب( كتيَبةكانى

 كوردى ئةلفوبيَى ة ١

كوردى  ئةلفوبيَى انى و بىَ" كة تايبةتة بة ثؤىل يةكةمى سةرةتايى، شيَوة )ويَنة(ى ثيتةكئةلف كتيَبى "
 كردووة بة دوو دةستة:

 ثيت( 7) ا ، ةة ة ، و ، ؤ ، وو ، ية ى ، يَة ىَدةستةى يةكةم: 

سة س ،   ،رَ ، ز ، ذ  ت ، جة ج ، ضة ض ، حة ح ، خة خ ، د ، ر ،      ئة ، بة ب ، ثة ث ، تة     دةستةى دووهةم: 
ة لَ ، مة م ، نة ن ، و ، ه ةهة ، قة ق ، كة ك ، طة ط ، لة ل ، لَ ظ ظة،شة ش ، عة ةةة ةع ع ، غة ةغة ةغ غ ، فة ف ،

 ثيت(. ٢٩. ) ية ى

بةدا     يَنةى ثيتةكانى    وة يان و كوردى هةن. لة شةةةةيَ    ئةلفوبيَى  ويَنةى ثيتةكانى     ٣٦بةم جؤرة لةم كتيَ
دا هةية، دانانى ضةةةووكلَة يا  كورديدا، تةنيا جياوازييةك كة لة نيَوان ئةم كتيَبةو كتيَبةكانى ديكة ئةلفوبيَى 

شانةية لة ذيَرةوةى "ضةلَةمة" لة سةر ثيتى "ر" ية. لة سةرضاوةكانى ديكةدا، وةك ئيَستاش باوة، ئةم ني
سة  ستدةكةويَت   ثيتى "ر" دادةنريَت. بة دةطمةن  ضاوةيةك دة ضووكلَة"ى     ،ر شانةى " ة جياتى لة لكة ني

 ذيَرةوةى ئةم ثيتة، لة سةرةوةى دانابيَت. 

هةر لة سةةةرةتاوة خؤى لة سةةةر ثيتى هةمزة )ئةةةةةةة( سةةاغ كردووةتةوةو وةك     داو بىَ"ئةلف كتيَبى "
سؤنانت، كة لة سةرةتاى وشةدا ديَت، رِةضاويكردووة. طرنطيى ئةم ك       ساندنى هةمزة  دةنطيَكى كؤن ارة )نا

ثةروةردةو فيَركردن لةوة  كؤرِىوةك كؤنسةةةةؤنانت( بةبةراورد لة طةلَ كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى"ى 
                                                            

 112، ل، 2005ول، بؤ زمان، سليَمانى، د. عيَزةدين مستةفا رِةسو  )70 (
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بةسةةةةرتاوةتةوة ، قوتابى لة جياتى        ةوةداية  كة لة كتَيبى ناوبراودا، بوونى هةمزة )ئةةةةةةةةة( بة ظاوَلةكان           
ناو         ٧هةمزةيةك لةطةلَ       يَت ، بةم جؤرة      هةمزة )هةر يةكةى بة دةنط و  يَكى جياوازةوة( بةرةورِوو دةب
 ىلَ ئالَؤز دةبيَت.  ئةلفوبيَى رِةوتى فيَربوونى 

 

   :وبىَئةلفشيَوازى فيَركردنى 

مةش بؤ شةةةةيَوازيَكى                ئةلف  كتيَبى " ئة كات.  تابى دة كدا ثيتيَكى نوَى فيَرى قو ية نة هةر وا لة  و بىَ" 
نةرةكةى "     وبىَ كة لة ميَذة لة ئيَراندا       ئةلف فيَركردنى  باغضةةةةةةبان"ةةةةةةةةةة     مثنيكارى ثىَ دةكريَت و داهيَ

ة كة لة هةر وانةيةكدا ة وو وايان كردو)71(وةودةطةرِيَتةوة. دانةرانى كتيَبةكة، ئةم شةةيَوازةيان رِةضةةاو كرد
 )72( وةك لة كتيَبةكانى خويَندنى ثؤىل يةكةمدا باوة ة ثيتى كلي) و وشةى كلي) هةبيَت.

 

 (٣و٢ةوةى كوردى)كتيَبةكانى خويَندن ة٢
 

 ى ثؤىل دووهةمدا: فيَركردنى وشةسازى، رِستةسازى و رِيَزمانى كوردى لة كتيَب

ت كة مندالَ فيَرى يةكةم ةوخؤ، لةو كاتانةوة دةستثيَدةكا رِاست فيَربوونى رِيَزمان الى مندالَ بة شيوةى نا 
ة هةر شتيَكةوة بيَت بة ثيَوةنديى وشةكان دةبيَت. لة قوتاخبانةش لةطةلَ خويَندنى هةر وانةيةكدا ةةة وانةك

ة سروشتى زانستى رِيَزمان     بةآلم بةو هؤيةوة ك ،ةوخؤ ياسا رِيَزمانييةكانى ىلَ فيَر دةبيَت رِاست ةةةةةة مندالَ نا
اى ثؤلةكانى يةكةم و وة دوو تيَطةيشتنى ياسا رِيَزمانييةكان بؤ مندالَ دذوارة، ئةم ياسايانة ل    وشك و رِةقة 

 ةمكةم و بةرة بةرة منداآلنى قوتابى فيَر دةكريَن.دووهةمى سةرةتايى، ك
لة ثؤ                     هةر  َلة"دا  مة نانى كو بارهَي ندنى "كؤميسةةةةيؤنى فيَركردن و  كانى خوَي بة هةمى  لة كتَي ىل دوو
س               ستة سازى، ِر شة ساكار قوتابى لةطةلَ و سادةو  شيَوةيةكى  ازى و رِيَزمانى سةرةتاييةوة هةوَلدراوة بة 

ؤىل دووهةم و سيَهةم  ثى رِاهيَنانةكانى كتيَبةكانى خويَندنةوةى كوردى بؤ كوردى ئاشنا بكريَت. بةشى زؤر  
 بؤ ئةم مةبةستة تةرخانكراون. 

نةكا      يَويَِراى ئةم هةوآلنةى ئاماذةيان ث         تاكةيانةوة           دان كرا، لة كؤتايى هةموو وا يةكان بة وا وشةةةةةة نوَي
دةسةةتنيشةةانكراون بؤ ئةوةى قوتابى لة  طوةيَندراون. هةروةها لة كؤتايى زؤر لة وانةكاندا كؤمةلَيَك وشةةة

                                                            
 (120 0)ذانوية1388بةفرانبارى ،ناسر حيسامى، وتوويَذ لةطةلَ ليَكؤلَةر )71( 

 ناسر حيسامى، فرميَسك و ثيَكةنم )ب ةوةرى(بةشى سيَهةم، مالَثةرِى شارستيَن )72( 
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سيَتةوة ضةند رِووى هةركام لةوان،  شناكردنى قوتابى     ،جار بنوو ضنة خانةى ئا كة ئةم جؤرة هةوآلنةش دة
 بة وشةى نوىَ.

 
 
 

 
 ا:مدفيَركردنى رِيَزمان و ياساكانى ديكةى زمانى كوردى لة كتيَبى ثؤىل سيَهة

سيَهةمى سةرةتاييية  "كة بؤ ثؤ ٣كتيَبى "خويَندنةوةى كوردى  ، بة سةرةدان بة بةرةو ذوورضوونى   ىل 
ئاستى خويَندنى قوتابى و ئاشنا بوونى لةطةلَ هينديَك لة سةرةتاكانى رِيَزمانى كورديدا، زانياريى نوىَ لةم     

 قوولَرت ضووةتة نيَو ياساكان.  و بوارانةدا دةخاتة رِوو

ؤيةش جطة لةوةى لة هةر بدراوة. هةر يَن بايةخى زياتريان ثدةكريَت بلَيَم لةم كتيَبةدا ئةم بوارانةى زما
ةكريَت،  دوو  دكام لة ِراهَينانةكانى كتَيبةكةدا، وشةةةةةى نوَى و سةةةةةرنج و ثرسةةةةيارى زمانةوانى بةدى                

ند دةستة ثرسيارى   يان ضة يةكةكة هةر  ،و كؤتاييةكانى كتيَبةكةدا هةن رِاست "خؤهةلَسةنطاندن" لة نيَوة 
سةةتةسةةازييةوة بةشةةيَكى بةرضةةاوى ثرسةةيارةكانيش ثيَوةندييان بةاليةنى وشةةةسةةازى و رِو  لة خؤ طرتووة

 هةية.

نى ئاوةلَناو، ثيَوةندى يا ناسةةةاندنى رِاناوةكان، ناسةةةاندثيَوةنديييان بةم بووارانةوة هةية:  ،رِاهيَنانةكان
كردنى وشةةةةى روسةةةتطوةاويى ناو و ئاوةلَناو، جؤرةكانى ناو، جيا كردنةوةى "ناو" لة وشةةةةى ديكة، د
ابى بة ئاوةلَكارى كات، ليَكدراو، رِاناوى سةةةةربةخؤو رِاناوى لكاو، هاوواتايى، دذة واتا، ئاشةةةنا كردنى قوت 
 . انةبردوو نيشانةى "كؤ" لةناو دا،  وشةى هاوبنةمالَة،   دؤخةكان و طةردانكردن، رِابردوو، رِ

 
 :بارهيَنانى كؤمةلَةزمانى كتيَبة كانى خويَندنى كؤميسيؤنى فيَركردن و   

هةر كام لةو  ،وةك لة ثيَشةكيى كتيَبةكانى خويَندنى كؤميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَةدا هاتوون  
كتيَبانة بة مةبةسةةةتى خويَندةوار كردنى منداآلن و ميَرمنداآلنى كوردسةةةتان ئامادة كراون و بةشةةةبةحالَى   

يك           بة زمانى دا ندةوارى  بدةن.         خؤيان هةوَلدةدةن خوَي ندا ثةرة ثَى  تا لةمةوة    )73(لة كؤمةلَى كوردسةةةة
 بزانم "زمانى دايك" كة ئةم كتيَبانةى ثىَ نووسراوة، ضؤن زمانيَكةو كام دياليَكتى ئةم زمانةية. ثيَويستة

                                                            
 1(، ل 3، هةم بؤ ثؤىل 2ثيَشةكيى خويَندنةوةى كوردى )هةم بؤ ثؤىل  )73( 
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يَتة نيَوان بؤكان و كة دةكةو ،كارى دارِشةةةتنى وانةكان و دانانى كتيَبةكانى خويَندن لة ناوضةةةةيةك كراون
ضةكانى دةوروبةريان، لة موكريان هةلَكةوتوون   ك ،مةهاباد شارانةو ناو سانةيش كة  ة هةر دوو ئةم  . ئةو كة

ى شةةةارو ناوضةةةةكانى  ةو وانةكانيان دارِشةةةتوون، بة زؤرى خةلَكوكارى دانانى كتيَبةكانى خويَندنيان كردو
ةلَة، هةر لة    موكريان بوون. جطة لةمةش مةيدانى تيَكؤشةةةةانى كؤميسةةةةيؤنى فيَركردن و بارهَينانى كؤم            

يا                      بة د ندن  كانى خوَي بة كة كتَي ئةوة  بة هؤى  نة بوون  كارا ئةم هؤ يا  ئا يان بووة.  ماةيى  ليَكتى موكر كر
 و بة تايبةتى شيَوة زارى موكريان نووسرابن؟ نيَوةرِاست

بةكار هَينانى ئةم دياليَكتة وةك زمانى نووسةةةةم، بؤ كاريطةرييةكانى دةسةةةةةآلتى ماوةكورتى كؤمارى                
تا   كة     كوردسةةةة تةوة  مانى           واى كردن دةطةرِيَ تة ز ندن و نووسةةةةم و ببَي مانى خوَي تة ز مانى كوردى ببَي ز

و بارى دةولَةتى و ياسةادانان. "نووسةم و خويَندن بة زمانى كوردى كةسةايةتييةكى بؤ     بةرِيَوةبردن و كار
  )74(ةوةكانى دوواتردا".منداآلنى كورد بنيات نا، كة بوو بة هةويَنى دريَذة كيَشانى ئةم كةسايةتيية لة ن

سةةةياسةةةى و فةرهةنطى و بة شةةةيَوةى ديالؤطيَك و بة ثيَى كاية  بووارى"كاتيَك ثيَوةنديية زمانييةكان لة 
و حكوومةت و دامودةزطاى دةولَةتى بة  كؤمةآليةتي، سةةةةياسةةةةى و ئابوورى و فةرهةنطييةكان بكةونة طةرِ

كةوَيتة ثرِؤسةةةةةيةكى طةشةةةةةو ثةرةى بةدةوامةوةو          فةرمى زمانى نةتةوةيى بةكار بهَينن، ئةم زمانة دة          
ى زمانةوة ضوارضيَوةى ثيَناسةكانى دياريدةكريَت ... هةرضةند ئةو زمانةى كة      رِيَطةشوناسى سياسى لة      

ئةدةبياتى سياسيى ثىَ نووسراوة، ديالَيَكتيَكى موكريانى بووة، بةآلم ئةم دياليَكتة توانى وةكوو بنةمايةك    
ستا  سيية، كة بةم    بؤ ئةزموونى ئيَ سيا ى زمانى كوردى بةكار بيَت. بة دلَنياييةوة ثةلوثؤى ئةو ئةدةبياتة 

سم           ستا ثيَى دةنوو ضوونكة ئةو زمانةى كة ئيَمةى كورد ئَي ستا بوو،  سراوة زؤر كةمرت لة ئَي دياليَكتة نوو
كة ِرا                تةواذةى دي كت و وشةةةةةةو دةسةةةة بة ديالَي بةآلم  تةى ثيَوة ديارة،  ئةو دياليَك زيَنراوةتةوةو  م اتى 

 )75( دةولَةمةندترة.
 
 

           
 

 

                                                            
ديَموكراتى مةسةوود بابايى، كاريطةرييةكانى كؤمارى كوردستان لة سةر زمانى كوردى، ثاشكؤى رؤذنامةى "كوردستان" ئؤرطانى كوميتةى ناوةنديى حيزبى  )74( 

 3، ل 2010ى فيَوريةى 4، 526كوردستانى ئيَران، ذمارة 

 سةرضاوةى ثيَشوو ،مةسةوود بابايى )75( 



64 

 

 ثارى دووهةم: كتيَبةكانى ناوةندى سؤما
 
 :"رِيَنووسى كوردى" بة ئةلفوبيَى عةرةبى بىكتيَ ا(

شةكييةك،   ضةندين دةق  يانزدةئةم كتيَبة ، لة ثيَ  و ةوطؤكيَك ثيَكهاتوخؤ تاقيكردنةوةء فةرهةن٢ و وانة، 
ر وانةيةك كؤمةلَيَك نةكان بة زمانى فارسةةيية. دةقةكان بة كوردين. جطة لةوةى هةرِاظةى وا .الثةرِةية ٨٢

وازى  لةطةلَداية، رخثرسةةةيار(ى بة مةبةسةةةتى تاقيكردنةوةى قوتابىء رِاهيَنانى فيَ طرووثرِاهيَنان )ضةةةةند 
اسةةتى فيَربوونء انيَت ئش لة كتيَبةكةدا هةن، كة فيَرخواز لة رِيَطاى وةآلمدانةوةيان دةتوخؤتاقيكردنةوة٢

 كورديدا تاقى بكاتةوة. رِيَنووسىتواناكانى خؤى لة فيَربوونى 
ستييةية كة لة     ردنةىفيَرك ةشيَواز ئةو  ء  زانياريى كورد كؤرِىسؤما طرتوويةتة بةر "هةر ئةم رِةوتة زان
يَكى ء ناوةندة ئاكادتييةكانى كوردسةةةتانء دةرةوةى وآلت لة سةةةةرى سةةةوور بوونةتةوة ء قانوون   زانكؤ

 )76( سةراسةريية كة لة هةموو ناوضة كوردنشينةكان بة باشى جيَكةوتووة."
ء ناميلكانةى لةبارةى شةةةةيَوةى        لة نووسةةةةينى كتَيبةدا، دانةر هةولَى ئةوة بووة نيَوةرؤكى ئةو كتَي         

هةن، لةبةر ضةةةةاو بطرَيت ء ويَِراى ئةمانةتدارى ئةوةندةى بؤى كراوة ئةو               ييةوة نووسةةةةينى زمانى كورد 
ء نووسةةةةةرانى ئةم كتَي ء ناميلكانة لة سةةةةةريان يةكطرتوو           ذاردوون كة زؤرايةتيى زانايان    لَب بابةتانةى هة     

 )77( بوون.
 

 :ئةلفوبىَثؤليَنكردنى ثيتةكانى 
 ئةلفوبيَى نكردووة ء زمانى كوردى تةرخا ئةلفوبيَى كوردى، يةكةم وانةى خؤى بؤ باسى  رِيَنووسىكتيَبى 

 ٨دارةكان ء ثيتة دةنط٢٩. ثيتة بيَدةنطةكان دةنطدارء بيَدةنطوو دةسةةةةتةى دابةش كردووةتة سةةةةةر د
 ئة ، رِ، ظة ، و.م: كورديدا هةنء لة فارسيدا ن رِيَنووسىثيي. ئةو ثيتانةشى دةستنيشانكردوون، كة لة 
 كة ناوى براوة "بزرؤكة"ية. ،لة نيَو ثيتة دةنطدارةكاندا، دةنطى هةشتةم

ةم باسةدا بؤية ثيَويست دةكات، ضونكة لةو كتيَبانةى خويَندندا، كة بؤ فيَركردنى    ئاماذة بةم دةنطدارة ل
ثةروةردةء  كؤرِىرِيَنووس بؤ فيَرخوازى نةخويَندةوار ئامادة كراون )كتيَبى "خويَندنى زمانى كوردى" هى   

ستانء "      سةريى كورد سةران سيؤنى فيَركردنء بارهيَنانى كؤمةلَة ئةلففيَركردنى  ( ئاماذة بة ءبة"هى كؤمي

                                                            

 1388، سةرةتاى بةفرانبارى وتوويَذ ى تايبةت رِةحيم سوَلتانى،  )76( 

 2،ل2003، 1رِةحيم سوَلتانى )هةذين(، كتيَبى رِيَنووسى كوردىـ   )77
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كوردى"دا رِاظةء زانياريى  رِيَنووسى"بزرؤكة" نةكراوة. لة بارةى ئةم دةنطةوة لة وانةى ثيَنجةمى كتيَبى "
 تيَرء تةسةل بةمنوونةوة هةية.

 
 كوردىء فارسى: ئةلفوبيَى تيَطةياندنى فيَرخواز بة يارمةتيى بةراوردى 

رخوازانة دةكات، كة كورديى فيَرى ئةو فيَ رِيَنووسىوةك لة سةرةتاى ئةم باسةدا طوترا، ناوةندى سؤما، 
زانن. كتيَبى بيَى زمانى فارسةةةةى ب   ئةلفو النيكةم تا ثؤىل ضةةةةوارى سةةةةةةرةتايى خوَيندةوارييان هةبَيتء          

ك كوردى كةلَ فوبيَى ئةلبيَى فارسةةى، بؤ فيَركردنى ئةلفوكوردى" لةم شةةارةزاييةى فيَرخواز لة  رِيَنووسةةى"
 وةردةطريَت.

ى كوردىء فارسةةيدا لة زمان )ا، ى(ة كة دوو ثيتى دةنطدارى و"ى كتيَبى ناوبراودا هاتوى دووهةموانةلة"
شيان كي. بؤ هةردوو( دا وةك يةكنتلفظلة طؤكردن ) ضلة نووسم  ضء فارسيدا  ء لة زمانى كوردى هاوبةشن

 منوونة هاتووةتةوة:
 تار، كار، زانا، هادى، رةعنا، كوردى:  دةنطدارى )ا(

 تار، كار، دانا، هادى، رةعنا، فارسى:                   
 ، ئةم ،)دين، ديوار، ديي، قي) كوردى: دةنطدارى )ى(
 دين، ديوار، ديدن، ق ، ام ، فارسى:                  

بةم نيطارة    ء هةردووكيان   ئةم طرفتة لة ثيَوةندى لةطةو "و"ى ظاوَل "و"ى كونسةةةةؤنانتيشةةةةدا هةية             
بة     دةنووسةةةةريَ)و( لة نووسةةةةينى كوردى  نةى    ئةلفوبيَى التينى ن.  ظاولَ ويَ ، بؤ "و"ى  ء uدا بؤ "و"ى 

كجياكردنةوةى ئةم ليَ عةرِةبيدا ئةلفوبيَى ، هةية. بةآلم لة نووسةةةينى كوردى بة wكونسةةةؤنانت ، ويَنةى 
طةو فؤنيمى ثيَشء                    لة بِر هةلَكةةوتيةان  لة  نةوة  لة رِيَطةاى وردبوو تةنيةا  ندا    وواى خددوو فؤنيمةة  يا ؤ

 نةوة.واتة بة ثيَى دةوروبةرةكةى لة بزويَنةوة دةبىَ بة نةبزويَن و بة ثيَضةوادةكريَت.
 

 وة:لة بارةى ثيتى "ئة")هةمزة( سةرنج
ردىء ذيانء خةبات(    ثةروةردةء فيَركردن )خويَندنى زمانى كو    كؤرِىلة بةراوةردى كتيَبةكانى خويَندنى      

سى لةطةو كتيَبى " سؤمادا،  كوردى"ى ناو رِيَنوو ى "ئةةةةةة")هةمزة(ةوة جياواز لة بارةى ثيت رِوانينىةندى 
 هةية.

                                                            

 (  ئةم ديادةية لة هيَنديَك لةطوندةطانى ثشدةريشدا بةديدةكريَت.كوردستان"ق " بة "قي)" طؤ دةكريَت. رِؤذهةالَتىلة هيَنديَك ناوضةى 
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ؤرة كوردى" ئةم ثيتة وةك هةمزةى سةةةةةرةتاى وشةةةةةكان دةناسةةةةَينَيتء بةخ            رِيَنووسةةةةىكتيَبى "
 دةكات:يباس

"ئةم ثيتة لة زمانى كوردي دا، هةم لة طؤكردنء هةم لة نووسةةيندا هةسةةتى ثة دةكرآء لة سةةةرةتاى   
آ. دةبيَت ئةمةمشان لةب  بة كة لة زمانى كوردى دا دوو بزويَن بةدواى يةكدا نايةنء وشةةةةةدا دةنووسةةةةر

وشةكانء برِطةكان هةميشة بة كؤنسؤنانت دةست ثى دةكةن. هةمزةش بةم هؤيةوة كة لة سةرةتادا دآء 
   ٣٥ل )  بةدواىدا دةنطى بزويَن هةية، كةوابوو ثيتيَكى كؤنسؤنانتة"

بةر        بة  نة  طةو    ئةم رِواني لة لة جيَ        رِوانينىاوةرد  كة  ماذة ثيَكراو،  ئا بة وردى    دوو كتَيبى  يدا  ى خؤ
تيَطةيشةةةةتنى بؤ باسةةةةكرا،هةم لةطةو ياسةةةةا فؤنةتيكييةكانى زمانى كوردى طوةاوترة، هةم فيَربوونء ليَ

 فيَرخواز هاسانرتة.
 

 كوردى: رِيَنووسىداواى نووسينى وشةى بيَطانة بة 
كوردى دا بة   " هةر لةوكاتةدا كة بوونى وشةةةةةى زمانةكانى ديكة لة زمانى             كوردى رِيَنووسةةةةىكتيَبى" 

يَزمانى كورديدا شةةةةتيَكى زؤر ئاسةةةةايى دةزانيَت، ثيَيواية ثيَويسةةةةتة ئةم جؤرة وشةةةةانة لةطةو قةوارةى رِ
 ة( بطوةيَندريَن.ي)مةبةست لة طةلَ طؤكردنةكانى زمانى كوردي

كوردى لة  نووسى رِيَكوردى بنووسريَت، كتيَبى   رِيَنووسى ة (بعةرةبىبؤ ئةوةى وشةى بيَطانة )فارسىء    
آلم لة كورديدا نم. ء فارسيدا هةن، بة ئةلفوبيَى عةرةبىكة لة  ة،سةرةتادا ئةم ثيتانةى دةستنيشانكردوو   

 :ةكردوويكورديدا ديار ئةلفوبيَى جيَوةطرى ئةم ثيتانةى لة  دوواتر
بةدا ئاماذةى ثة              ذمارةيةك لة      كرا كة لة زمانى كوردى دا بؤ نووسةةةةينى    "لة وانةى يةكةمى ئةم كتَي

ت، ز، تى لة سة ثي    ،س،صث، ظةةةةة ،ضز، ،ذ ، طت،ء فارسى كة بريتم لة:   عةرةبىكؤنسؤنانتةكانى  
كوردى دا نةك بة    زمانى ]رِيَنووسةةةةى[ةوة كة ظاولَةكانيش لة      وةت كةلك وةردةط يَت. هةروةها رِوون كرا      س

 يَوةى ثيت بةشدارى لةدرووستكردنى وشةدا دةكةن".شيَوةى نيشانة بةلَكوو بة ش
ؤرِانى واتايى لة كة لةبةر ثيَكهاتنى ط ،كوردى" بةرثةرضةةةى ئةم بؤضةةةوونة دةداتةوة رِيَنووسةةةىكتيَبى "

 نووسم. ةبييةكة بت خودى وشةكة بة ئةمانةتةوة هةر بة رِيَنووسة عةرِيَهيَنديَك وشةدا، دةب

                                                            
(رِوانينى لة رِيَنووسى كوردين، ئةطينا بؤضوونةكان لة زؤر  كتيَبةكة و جؤرى زياتر بؤ ئاطاداربوون لة نيَوةرؤكى لة كتيَبةكة وةرط اون ئةم بؤضوونانةى

 نةئة  بؤ ويَنة:شويَن ، تيَبينى هةلَدةطرن. بؤ وينة هةر ئةم بؤضوونة، قسة هةلَدةطريَت. ئةم دةنطة لة كؤتاييشدا بةرطوىَ دةكةويَت. 
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هةموو زمانة زيندووةكانى جيهان دا هةيةء لة زؤربةى ئةم زمانانةدا،                "ضةةةةونكة ثيَوةنديى زمانى لة نيَو    
، بة ثيتةكانى ئةو زمانة بة ةوةوشةةةةكان كة ضةةةوونة نيَو بيناى طةردانى )سةةةاخت صةةةرفى(ى هةر زمانيَك 

 (٤٩ل )شيَوةيةكى نوآ دةنووسريَت. هةر بؤية داوا دةكريَت كة لة كوردييشدا ئةم ريَساية رِةضاوبكريَت".
كوردى، نيشةةانةى  رِيَنووسةةىبة  عةرةبىخالَيَكى ديكة لة ثيَوةندى لةطةو ضةةؤنيةتيى نووسةةينى وشةةةى 

 شةددةء ضؤنيةتيى نووسينى وشةى موشةدةد، دووجار دةنووسم. بؤ منوونة:
 سةالحةددين  صالح الدين           
 عوبةيدولَض     ُعبيدالّلة             

 
 كوردى: رِيَنووسىى وشةى بيَطانة بة بؤ نووسين رِيَوشويَن -٣

دةخاتة بةر  رِيَوشةةويَن ٣كوردى،  رِيَنووسةةىكوردى" بؤ نووسةةينى وشةةةى بيَطانة بة  رِيَنووسةةىكتيَبى "
 سةرنج:

بارى مؤرفؤلؤذى، فؤنؤلؤذىء                ١ لة  َيت  مانى كوردى، دةب تة نيَوز كة دَي نة  طا هةر وشةةةةةةيةكى بَي ةةةةةةةةة 
وةى زمانى كوردى بيَت. بؤمنوونة وشةةةةكانى )تةواو، تةمام(كة لة ئؤرتؤطرافييةوة، طويَرِايةلَى ضةةةوارضةةةيَ 

بنةضةدا عةِرةبمء يان وشةى )سةماوةر( كة وشةيةكى رِووسيية، لة بارى ثيَكهاتةوة، طؤِرانيان بةسةردا         
 هاتووةء بةرةبةرة جيَى خؤيان لة زمانى كورديدا كردووةتةوة. 

ء واتاكةى ثرِ بة ثيَستى بيَت ، باشرت واية وشة  هةبيَت ةةةةة ئةطةر وشةيةكى بيَطانة، لة كورديدا هاوتاى٢
لةم                          كة وةر بط َيت.  ية لة وشةةةةةة كوردي لك  كة َيت  ئةدةبى دةب مانى  َيتء بؤ ز كار بهَينر بة كة  ية كوردي
نانى                              كار هَي بة لة  مان وةربط َيت،  نةكة ما هةر زاراوةيةكى ز لة  كة  ية طةر وشةةةةةةكوردي ئة يةدا  ندي ثيَوة

 . باشرتة وشةبيَطانةكة
 زمانةكةى خؤى لة زمانى كورديدا بنووسريَت. رِيَنووسىة هيض وشةيةكى بيَطانة نابيَت بة ٣

 ضةن رِاسثيَرييةكى ديكةى ناوةندى سؤما:
 بة جيا نووسم يان بةسةريةكةوة نووسينى وشةكان:  

ى بةسةةةةريةكةوة نووسةةةينى وشةةةةكانى زمان نكوردى بة جيا يا رِيَنووسةةةىيةكيَك لة كيَشةةةة ديَرينةكانى 
ى بؤ زالَبوون رِيَوشةةةويَنكوردى" سةةةةرةى داوةتة ئةم كيَشةةةةيةء، كؤمةلَيَك  رِيَنووسةةةىكورديية. كتيَبى "

 ء بةسةر يةكةوةنووسينى وشةكان، دياريكردوون.  بةسةر ئةم طرفتةداء ثيَرِةوبةند كردنى بةجيا
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سى كتيَبى  ضوونيَ      رِيَنوو ضوون لةم ثيَوةندييةدا دةكات. بؤ سى دوو بؤ شةكانى  كوردى، با ك كة دةلَيَت بة
يَسةةةايةكى طشةةةتى لةبةرضةةةاو   وشةةةةى ليَكدراء بة جيا دةنووسةةةمء ئةم ياسةةةاية لة نووسةةةينيدا وةك رِ   

دةطرين.بةطويَرةى ئةم بؤضوونة، ئةو ثيَشطرء ثاشطرء نيَوطرانةش كة واتايةكى سةربةخؤيان نيية، بةجيا     
وشةكان ئةوةية كة بؤ ناسينةوةى هةرضى      دةنووسريَن. بةطويَرةى ئةم بؤضوونة بناغةى بةجيا نووسينى    

 باشرتة هةموو وشةكان بةجيا بنووسم. ،يشةء رِةضةلَةكى هةر وشةيةك واهاسانرتى رِ
دووهةم بؤضةةوون، ثيَضةةةوانةى بؤضةةوونى يةكةمةء دةلَيَت بةبة وةبةرضةةاو طرتنى واتاى سةةةربةخؤى ئةو 

. بةلَطةى ئاوةزيى اليةنطرانى كةوة بنووسةةريَنخاوةنى رِيشةةةء واتاى تايبةتم، دةبيَت بةسةةةريةكةرتانةى 
 درووست دةبن. ةوةئةم جؤرة بؤضوونة، طرنطيدانة بةو واتا نويَيانة، كة بة هؤى ليَكدرانى وشةكان

دا ديارييكردوون، لة يكورد رِيَنووسةى انةى كتيَبى ناوبراو بؤ زالَبوون بةسةةر ئةم كيَشةةيةى   رِيَوشةويَن ئةم 
ضوونى   ستى بيَت دووهةمدان و ذيَر رووناكايى بؤ سثؤرِانى زمانى كوردى لة     ئةوةى رِا شارةزايانء ث زؤربةى 

 سةريان هاورِان.
كوردى" داكؤكيى ليَدةكات ئةوةية: "باشرتة هةر وشةيةك، كة    رِيَنووسى رِيَسايةكى طشتى، كة كتيَبى "  

ةء تةنيا بةدواى خاوةنى واتايةكى سةةةربةخؤية، بةجيا بنووسةةمء هةر وشةةةيةكيش، كة واتاكةى ناتةواو  
كدَينَيت، بةسةةةةةةريةكةوة                        تايةكى نوآ ثَي تا، يا وا تة خاوةنى وا لَيكدران لةطةو وشةةةةةةيةكى ديكة دةبَي

 بنووسم."
ئةلَض = دوو وشةى سةربةخؤ ،دةبىَ بةخؤرة بنووسريَت: رِةسوولَةلَض،) تةركيبيَكى + منوونة: رِةسووو  

 نوىَ بة واتاى ناردراوى خودا.(
 

 ةكان لةبارةى بةجيا يان بةسةر يةكةوة نووسينى وشةكان:نرِيَوشويَ
 :ة بيَجطة لة كار )كردار(ة ليَكدراوةكان )افةال مرك (، هةموو كردارةكان بة جيا دةنووسريَن١
 .كرِىقةلَةميَكم  

ةةةةةة وشةةةى ليَكدراو كة لة دوو بةشةةى واتادارى سةةةربةخؤ ثيَكهاتووةء دوواى ليَكدران، واتايةكى نويَى  ٢
 ة، دةبيَت بةسةريةكةوة بنووسريَت. وةك: وكردودروست
 ضاو+ هةلَيَنان                ضاوهةلَيَنان. 
 ضاو+ ثة+ كةوتن                ضاوثيَكةوتن. 

 ء ناوطرةكان بة وشةوة دةنووسيَن، وةك: ء ثاشطر ة ثيَشطر٣
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 بيَدةنط، خةوليَكةوتن، بةميَشكيدا هات، مخطةر
اشةةرت، تاريكرت، وةك: ب .بة ناوى ثيَش خؤيةوة دةنووسةةيَت ،ة ثلةى بةراوردداةةةةةة نيشةةانةى ئاوةلَناو ل٤

 ئازاتر، ترسةنؤكرت.
 ئةطةر "تر" بةواتاى ديكة بيَت، بةجيا دةنووسريَت.

ةواذةكاندا، نة بة ء دةست ةةةة ثيتى "و"ى ثيَوةندى، كة دةبيَتة هؤى ثيَكهاتنى ثيَوةندى لة نيَوان وشة٥
يَكى ناتةواو وشةةةةى دواى خؤيةوة نانووسةةةيَت، بةلَكوو وةك بةشةةةة ئاخاوتن وشةةةةى ثيَش خؤيةوة و نة بة

 ؤيشي.رِةضاو دةكريَت و دةكةويَتة نيَوةندى هةر دوو وشةوة. وةك: طزينط ء لةيال رِ
ديَن، "و"بة وشةةةةةى  بةآلم لةو وشةةةةة ليَكدراوانةى بة واتاى نويَوةء بة يارمةتيى "و"ى ثيَوةندى،  ثيَك

 سيَت. وةك: ريَكوثيَك، زرموكوت، دةنطوباسثيَش خؤيةوة دةنوو
ةةةةةة "ى" خستنةسةر دةبيَت بة وشةى ثيَش خؤيةوة بلكيَت، بةآلم ئةطةر وشة ئةسلَييةكة بؤخؤى بة       ٦

شرتة كة "ى"ئيزافييةكة وةك ثيتى       سةكة، با ضاوكردنى جوانيى رِيَنوو "يى"كؤتايى ثة هاتبيَت، لةبةر رِة
 ٥٨ل)يَت.سيَهةمى دووثاتبووةوة، بة جيا بنووسر

 ، ى دووايىمةهابادى، ئينسانى، هةناسةى 
يَبةكة هةركام لةو كوردى" ئاورِى لة نيشةةانةكانى نووسةةم داوةتةوة. كت  رِيَنووسةةىدووا وانةى كتيَبى "

ار، نيشانةى  كؤماى خالَد نيشانانةى لة نووسيندا بةكار دةهيَنريَنء شويَنى كةلكليَوةرطرتنيان )خاو، كؤما،   
سوورِمان،    شةرحكردن، تة       سةر شانةى  سيار، دووخاو، كةوان، جووت كةوان، ني شانةى ثر قةو، كؤمةلَة ني

 خاو( بة زمانيَكى سادة شيكردووةتةوة.
 
 ى:كتيَبى خويَندنء نووسينى زمانى كوردى بة ئةلفوبيَى  التينب( 

وردستان، ميَذوويةكى ك رِؤذهةآلتى، لة ئةلفوبيَى التينىفيَركردنى خويَندنء نووسينى زمانى كوردى بة    
دريَذى نيية. هةنطاونان بؤ ئاشةةةةناكردنى خوَينةرء هؤطرى زمانى كوردى لةم بةشةةةةةى كوردسةةةةتان، بة                 

ايى دةطةرِيَتةوة. ثيَشةةةرت طؤظارى "سةةةروة" هةولَيَكى  وسةةةالَةى دو ١٠، بةزؤرى بؤ ئةم ئةلفوبيَى التينى
ئةلفوبيَى ء بة  بة زاراوةى كرماةيى ذووروودةسةةتثييَكردبوو، لة هةر ذمارةيةكى خؤيدا، ضةةةند الثةرِةى،  

بة   Rênûsî Kurdîبضو دةكردةوة.بةرة بةرة باوةرِ بة فيَركردنى خويَندنةوةء نووسينى كوردى   التينى

                                                            

 ( افى، وةك ثيتى لة ثةراويَزيَكى ثيَشرتدا، ئاماذةى ثيَدرا، بةشيَك لة رِا و بؤضوونةكان،  تيَبينى هةلَدةطرن. بؤ ؤيَنة ئةم بةجيا نووسينةى "ى" ئيز وةك
 سيَهةمى دووثاتبؤوة، بة ثيَضةوانةى راسثيَرى وئامؤذطارييةكانى كؤرِى زانيايى كوردستانة.
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التم ضةةووة نيَو بةرنامةى كارى ئةو فيَركارء ئةةومةنء ناوةندانةى خؤيان بؤ فيَركردنى زمانى  ئةلفوبيَى 
 كوردى تةرخانكردووة. 

بة     كتيَبى  ندنء نووسةةةةينى زمانى كوردى  ئامادةكردنى رِةحيم     التم"  ئةلفوبيَى  "خويَ لة نووسةةةةمء 
ضةةاثء بضو  ٢٠٠٣سةةوولَتانى، بةرثرسةةى "كؤمةلَى فةرهةنطيى سةةؤما، فيَرطةى زمانى كوردى"، سةةالَى    

 بووةتةوة.

وانةكان، رِاهيَنانى تايبةت بة        تَيكةآلوَيكة لة وانة، دةقء ِراهَينان . هةر كام لة           Rênûsî Kurdîكتيَبى 
ء التينى( خراونةتة بةرضةةةةةاوى فيَرخواز. ديارة      عةرةبى ) ئةلفوبىَ خؤيان هةية. دةقةكانيش بة هةردوو          

كتيَبةكة بؤ ئةوةى فيَرخواز لة كاتى خويَندنى        دووايى، خراونةتة بةشةةةةى     ئةلفوبيَى عةرةبى  دةقةكان بة    
وبيَية ثشةةةةت  ئةلف ء خويَندنةوةى دةقةكان بةم       ةلفوبيَى التينىئ وانةكاندا، لة فيَربوونى زمانى كوردى بة       

 بةخؤى ببةستيَت.
 

 :Rênûsî Kurdî  ضاوخشاندنيَك بةسةر هيَنديَك لة وانةكانى كتيَبى كوردى
 

 :زمانى كوردى  ئةلفوبيَى دةرسى هةوةلَ، 
كراوة، كة لة سةةةةىء ( رِاسةةةةتزمانى كوردى )كرماةيى نيَوة ئةلفوبيَى لةم وانةيةدا، باسةةةةى ثيتةكانى  

 يَدةنطء هةشت ثيتى دةنطدار(.بثيتى  ٢٩حةوت ثيت ثيَكهاتووة. )
 ئةلفوبيَى كة لةم يةكةم وانةيةدا بؤ خويَنةر ديَتةثيَش ئةوةية كة، بؤضى نووسةر بة الى   ، يةكةم ثرسيار  

كدا ئةم        ذوورووزمانى كوردى )كورماةيى    بؤ نووسةةةةمء  التينيية زياتر   ئةلفوبىَ ( دا نةضةةةةووة، لة بارَي
خوَيندنةوةى كورماةيى ذووروو بةكاردةهَينريَت. وةآلمى ئةم ثرسةةةةيارة بة سةةةةةرةدان بة ناوضةةةةةى                 

ء دياليَكتى قسةثيَكردنى فيَرخوازانى ناوةندى سؤما رِوونة. ناوةندى سؤما، بة      تيَكؤشانى ناوةندى سؤما  
ء  كى ثةرةثيَدانى نووسةةةم ء لة شةةةارء شةةةارؤضةةةكةكانى خوارتر، خةري    زؤرى لة موكريانى كوردسةةةتان 

ء ناوضانةش بة دياليَكتى كورماةيى ذووروو، قسة ناكةن.    خويَندنةوة بة زمانى كورديية، خةلَكى ئةم شار 
ء  ضونكة ئةطةر فيَرخوازانى ئةم شار   ،ء ناوةندى سؤما، جيَطاى رِةخنة نم  لةم بارةيةوة نووسةرى كتيَ  

ئةلفوبيَى ء خويَندنةوة بة  ايةتييان لةطةلَى هةية، فيَرى نووسةةمكة كةمرتين ئاشةةن ،ناوضةةانة بة دياليَكتيَك
ندنةوةى                التينى َيت فيَرى نووسةةةةمء خوَي لة ثيَشةةةةةدا دةب َيت. ئةوان  ئالَؤزتر دةب بكرَين، كارةكةيان ىَل 

  بنب. ثاشان فيَرى خويَندنةوةى دياليَكتى كورماةيى ذووروو بنب. ئةلفوبيَى التينىدياليَكتةكةى خؤيان بة 
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دا دةبينريَت،  ٤ء ٣الثةرِة  خشتةى هةروةك لة  ، ئةلفوبيَى التينىةةةةةة نووسينى ثيتة كوردييةكان بة  1
سةر ويَنةى التين   ئةلفوبيَى ةم ثيتانة بة ئى ثيتة كوردييةكان) دةنطدارء بة دةنط بةجيا(ويَرِاى ويَنةى ينوو

 كوردىء فارسيى خستووةتة رِوو. 

يَضةةةةوانةى ئةم ثى ئةم ثيتانة نيشةةةاندةدريَن، دةردةكةويَت، كة بة بة سةةةةرةدان لةو دةنطانةى بةهؤ 
باوة،                ندا  لة كوردا لةنيَو زؤر  َلةيةى  هة نة  طةيشةةةةت لةطةلَ   جياوازيى زؤ  ئةلفوبيَى التينى تَي  ئةلفوبيَى  رى 

دا ، هةن، بةآلم لة كوردي ئينطليزييشدا ئةلفوبيَى ئينطليسى هةية. هيَنديَك لةو ثيتانة، سةرةرِاى ئةوةى لة   
 دةنطيَكى جياواز دةنويَنن:

 . q، )ق( X، )خ( C)ج(  
فؤنيمة  ى لةطةلَ، بؤ ئةوةيداذمارةيةكيشةةةةيان سةةةةةرةرِاى ويَكضةةةةوونى رِووالَةتيان لةطةلَ ثيتى ئينطليز 

 بؤ ويَنة : ،بطوةيَن، دةسكارى كراونء شيَوةيةكى ديكةيان وةرطرتووةكوردييةكان 
û, î, ê,x, î, ş,h  
 وةك: ،داتاشراون بؤ كوردىء  دا نميئينطليز ئةلفوبيَى  لةضةند ثيتيَكيش 

 ، )ع(       )ئة(  
كورديى التينيدا، هيض ثيتيَكى تايبةت بؤ دةنطةكانى "ئةةة"  ئةلفوبيَى لة نووسينى  يَت كةثيَويستة بطوتر

توركييةدا بة   توركى دةطةرِيَتةوة، كة لة      ئةلفوبيَى  ء "ع" تةرخان نةكراوة "كة ئةوةش بؤ شةةةةوَينةوارى        
بة التم             كة  التينى دةنووسةةةةرَيتء نيسةةةةيَى خسةةةةتووةتة سةةةةةةر نووسةةةةينى كوردةكانى توركييةش 

  )78((دةنووسن.".
بةهؤى بةرضةةةةاوبوونى ثيَويسةةةةتيى ئةم دوو ثيتة، هةروةها وةكوو           Rênûsî Kurdîدانةرى كتيَبى  

ء هةروةها بؤ نيشاندانى ثيتى  () ثيَشنياريَك لةم كتيَبةدا، بؤ نيشاندانى ثيتى "ئةةة"  ثيتى داتاشراوى
 كةلَكى وةرطرتووة.  ())ع( لة ثيتى داتاشراوى 

ء ضةةةةؤنيةتى   لةم وانةيةدا رِوونكردنةوةى ثيَويسةةةةت لةبارةى هةَلكةوتنى ثيتة ظاوَلةكان لة وشةةةةةدا                 
 ء رِستةدا هةية.  جياكردنةوةى ثيتة ظاولَةكان لةناو وشة

 

                                                            
 5، ل 2003تيَبى خويَندن و نووسينى زمانى كوردى بة ئةلفوبيَى التم، مةهاباد، رِةحيم سولَتانى، ك (  )78(
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 منوونةكان:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :التينى، بةوهةم، ثيتة ظاولَةكانى زمانى كوردىوانةى دو
فيَرى  رِاسةةةةتزمانى كورديى كورماةيى نيَوة   ئةلفوبيَى  ،   Rênûsî Kurdîبةم هؤيةوة كة كتيَبى     

ضاوةرِوان بم ذمارةى ثيتة ظاولَةكان هةروةك لة        شتيية كة  سروو شتيَكى   ئةلفوبيَى فيَرخواز دةكات، بؤية 
ةة، و، ؤ، وو، يى، يَى( دةنطة: ٧مانة، بريتى بن لةم كتيَبةكانى ديكة دا بينيو بةآلم لة كتيَبى ناوبراودا  ،)ا، 
 دانةن، كة بةم جؤرة دةستنيشانكراون: ٨ثيتى كوردى دةنطدار 

 
 ( I Ê Î O Û U E Aثيتى طةورة

                                                            

 ( ورةية، راستييةكةى ئةمة ضاوليَكةريية لة ئينطليزييةوة، ضونكة لة زمانى نووسينى ئينطليزيدا، بة ثيَى ياساى زمانةكة دةستثيَكردن بة ثيتى طة
 توركيش السايى ئةوانى كردووةتةوة.

kurd 

kurd 

 ب    ب  د  ب
 

Bizin 

Bi zin 

B i z i n 

 ب د ب د ب
 

Serma 

ser ma 

s e r m a 

 د ب ب د ب

 

tekoşan 

te ko şan 

t e k 0 ş a n 

 ب د ب د ب د ب
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 I ê Î O û u e a ثيتى ضكؤلَة

ئةلفوبيَى ثيتى كوردى بة 
 عةرةبى

 ا ةة و وو ؤ ى آ بزرؤكة

كوردى بة  ئةلفوبيَى التينيدا هةيةء لة  ئةلفوبيَى كة لة  ،ئةم ثيتةكورديية ظاولَةية (Ii)جؤرة بزرؤكة  بةم
 نيية.. عةرةبيداثيتى 
 
 :(u،Uوانةى ضوارةم، ثيتى دةنطدارى ) 
ء كؤنسةةؤنانت  ئةم كيَشةةةية هةية، كة بؤ هةردوو "و" ظاوو ئةلفوبيَى عةرةبىلة نووسةةينى كورديدا بة  

 التينيدا ئةم طرفتة بةم جؤرة ضارةسةر كراوة: ئةلفوبيَى نة )شكأل( هةية. لة خويَندنى كوردى بة يةك ويَ
 التينيدا هةية. ئةلفوبيَى لة  Wى كؤنسؤنانت ثيتى "و"(ء بؤ Uى ظاوو ثيتى )"و"بؤ 
 منوونة:  
  wiryaوريا    Kurdكورد  

   Rawêjرِاويَذ  nustin نوسي 
" e،E(  )وو(، وانةى شةشةم بؤ باسى ثيتى دةنطدارى "Û.ûى ثيتى دةنطدارى )وانةى ثيَنجةم بؤ باس 

 تةرخانكراون.."Ê,ê)ة،ة(، وانةى حةوتةم بؤ ثيتى دةنطدارى "
 
 :( بزرؤكة يان كورتة بزويَن Iiدةرسى نؤهةم، ثيتى ظاولَى ) 
سةةةةتةيةكى بؤ ةتة هةلَونيية، ثيَويسةةةة عةرةبىبة ثيتى  يداكورد ئةلفوبيَى ئةم ثيتة بةم هؤيةوة كة لة  

ا، وةك دووايم ثيتى ظاولَ باسى لةةةةيَكراوة. "ئةم ثيتة يدكوردى بة ثيتى التين رِيَنووسىبكريَت. لة كتيَبى 
دةنطدارة بة شةةيَوةيةكى زؤر كورت دةبينريَت، وةكوو ذيَريَكى زؤر كورت كار دةكاتء ثيَوةنديى نيَوان دوو 

ء فارسةةييشةةدا هةية، عةرةبىنيَت، ئةم كورتة بزويَنة لة زمانى ثيتى بيَدةنطى ثيَشء ثاش خؤى دادةمةزريَ
كوردى  رِيَنووسىكة بة ناوى "كسرةى خمتلسةةةة كسرةى ناثيدا" ناوى دةركردووة، ئةم ذيَرة ضكؤلَةية لة 

عةرةبى   بة   نةكردووةء    ئةلفوبيَى  يارى  يان بؤ د هاتن         ، هيض ثيتيَك لة رِووى ب ء هؤشء ِرا يا  تةن نةر  خوَي
ئةم  Rênûsî Kurdîنةوة دةتوانيَت جيَطةى ئةم كورتة بزويَنة بدؤزيَتةوة. نووسةةةرى كتيَبى بةسةةةر زما

 وشانةى بة منوونة هيَناوةتةوة، كة كورتة بزويَن يان بزرؤكةيان تيَداية: 
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     Jin  ذن   Dil    َدل    Befir   بةفر 

 

 

 (،)دةرسى دةيةم/ ناسينى ثيتى بيَدةنطى )ئة(  
ويَنة  ئةلفوبيَى عةرةبىبة  يدايةكيَك لة كؤنسؤنانتةكانى زمانى كوردييةء لة نووسينى كورد ئةةةة )هةمزة( 

التينيدا، ويَنةيةكى تايبةتى بؤ ئةم دةنطة تا ئيَسةةتا  ئةلفوبيَى بةآلم لة  ،)شةةكأل( ى تايبةت بة خؤى هةية
ة( تةنيا   دوواى، ئةلفوبيَى التينىكوردى بة  رِيَنووسىديارينةكراوة. دانةرى كتيَبى  ئاماذة بةوة كة ثيتى )ئ

لة هةوةلَى وشةكانى كورديدا ديَتء ئةطةر ئةم ثيتة لةنيَوان وشة يان لة كؤتايى وشةدا هاتبيَت، ديارة كة     
بؤتة هؤى ئةوةى كة لة      وشةةةةةكة كوردى نييةء لة زمانةكانى ديكة وةرط اوة، دةَلَيت "ئةم مةبةسةةةةتة               

  ٣٦لثيتةى نانووسمء لة وشة دا دةردةكةوآ".كوردى بة ثيتى التينيدا ئةم  رِيَنووسى
 ء ثيتيَكى سةربةخؤية ةودا ثيَناسةى وةرطرتو ئةلفوبيَى عةرةبىكوردى بة  رِيَنووسىبةآلم ئةم ثيتة لة  

هةر بؤية بة بؤضوونى دانةرى  ء وةكوو تةواوى ثيتة كؤنسؤنانتةكانى ديكة، ضوارضيَوةى فؤنةتيكى هةية.    
نووسةةةوةش نيشةةان بدرآ" ء "ناتوانم لة رِيَنووسةةةكةماندا خؤى لةةةةةةةة الدةين.  كتيَ  "دةبة لةبارى رِيَ

التينيدا، بؤ ئةم  رِيَنووسةةةةىويَرِاى سةةةةةَاندنى جيَطاى ضةةةةؤىل ئةم ثيتة لة   Rênûsî Kurdî  كتيَبى 
ى بؤ  ئةم ثيتة ، ناميلكةيةى خويَندن ، بة كةلَكوةرطرتن لة سةةةرضةةاوةى رِيَنووسةةة كؤنةكانى كوردى 

 دنةوةى ئةم بؤشايية بةكارهيَناوة:ثرِكر
، )ئؤ(   Iبزرؤكة(  +، )ئةةة  A، )ئا(   Î، )ئى(    U، )ئو(    Û، )ئوو(  E، )ئة(  Ê )ئة( 
O    
 
 ( )ع(   ) كؤنسؤنانتىدةرسى يازدةهةم، ناسينى ثيتى   
ء خؤيى  )ع( ئاسايى ىتثيدةلَيَت: "طةليَك لة ثسثؤرِان اليان واية كة ضونكة  ،Rênûsî Kurdîكتيَبى  
وةرط اوة، لة التينيدا نووسةةينةكةى ثيَويسةةت نيية. بةآلم ثيَويسةةتة رِابطةيةندرآ  عةرةبىيةء لة زمانى ين

ئةدةبىء                 مانى  لة ز بة  نة بة ء ض خؤيى  تة ض خؤيى  ئةم ثي مان دا جيَى     رِيَنووسةةةةىكة  عةرةبي ثيتى 
ثيَى بةلَطة ئةم ثيتة لة  اماذة بةوة كراوة، كة بةكردووةتةوةء نووسةةةينةكةى ثيَويسةةةتة. " لةم وانةيةدا ئ
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( يان  بؤ تةرخان كردووة. دانةرى كتيَبى ويَنةى )  ء زمانةكانى كؤنى وةكوو ماسةةى سةةؤراتيدا هةبووة
Rênûsî Kurdî   :سةرةةام دةطاتة ئةم ئاكامة 

يَنووسةةةةيشةةةةدا هةبة. ئيَمة بؤ "كةوا بوو لة كاتيَك دا ئةم ثيتة لة دةربرِينء ئاخافتندا هةية، دةبة لة رِ 
 رِيَنووسى ء لة  ماسى سؤراتى   رِيَنووسى ضارةسةر كردنى ئةم ط وطرفتةش المان واية كة بطةرِيَينةوة سةر    

 بيَنم".  ( بؤ نيشانةى )ع( بةكارالتيندا ئةم ثيتةى )
تة  )ج(، سةةةةيَزدةهةم بؤ باسةةةةى ثي    (Ccوانةكانى ديكة، دوازدةهةم بؤ باسةةةةى ثيتى كؤنسةةةةؤنانتى )        

( l, l, k, Jح.ه.ط.ف(،ضةةاردةيةم بؤ باسةةى ثيتة كؤنسةةؤنانتةكانى ) ) (F, G, H, H) كؤنسةةؤنانتةكانى
( )ق،ث،ن،م( ء شةةةازدةيةم بؤ M.N.P.Q)و.ل. ك.ذ(، ثا زدةيةم بؤ ناسةةةينى ثيتة كؤنسةةةؤنانتةكانى ) 
ةهةم بؤ  )ش،س،رِ،ر( حةظد   (Ş, S, R, Rباسةةةةى ثيتة كؤنسةةةةؤنانتةكانى زمانى كوردى بة ثيتى التم)         

سؤنانتةكانى    سينى ثيتة كؤن سينى ثيتةكانى )  T.W.V.X نا  ,Z)خ.ظ.و.ت( ء وانةى هةذدةهةميش، بؤ نا

Y, X .ز،ى،خ( تةرخان كراون( ) 
 رِيَنووسةةىء وانةى بيسةةتةم( بؤ باس لة ضةةةند خالَيَكى  دوو وانةى كؤتايى كتيَبةكةش )وانةى نؤزدةهةم 

 كوردى تةرخانكراون.
 

 :Rênûsî Kurdîؤ كتيَبى  هةلَسةنطاندنيَك ب
بة دانانى ئةم كتيَبةء لةمةش زياتر كردنةوةى يةك    Rênûsî Kurdîناوةندى سةةؤماء دانةرى كتيَبى 

ندن   وبةد  يةكى خوىل فيَركردنى خويَ بة      واي مانى كوردى  هةآلتى لة   ئةلفوبيَى التينى ء نووسةةةةينى ز  رِؤذ
طةر لةم بارةيةوة كاريَكيش كرا بَيت، لة        كوردسةةةةتان، كاريَكى رِضةةةةةشةةةةكَينانةيان كردووة. ثيَشةةةةرت ئة         

ضةةةةوارضةةةةيَوةى وتاريَك يان باسةةةةيَك لة طؤظاريَكدا بووة )وةك ئةو وتارانةى لةم بارةيةوة لة طؤظارةكانى  
بةآلم ناوةندى سةةةؤما جطة لة تةرخانكردنى كتيَبى  ،"نووسةةةةرى ضةةةيا" يان "سةةةروة" دا بضوبوونةتةوة(

كوردى بة  رِيَنووسى ةم كتيَبةء ثيَكهيَنانى خوىل تايبةت بؤ فيَركردنى خويَندن بؤ ئةم مةبةستة، خويَندنى ئ 
ء ناوضانةدا كة بة دياليَكتى   ة. ئةويش لةو شار ولة بةرنامةفيَركارييةكانى خؤيدا طوةاندو ئةلفوبيَى التينى

 .ةتةوةبوو التم بة كةمى لةنيَوانياندا بضو ئةلفوبيَى كورماةيى ذووروو نادويَنء دةقى كوردى بة 
دا هةسةةت بةضةةؤىل جيَطايان يالتين ئةلفوبيَى تةنانةت بؤ ئةو ثيتانةش كة لة   Rênûsî Kurdîكتيَبى  

يار كردووة. دةشةةةة                 تة ثيَشةةةةن بةسةةةة مة ئةم  نةبووةء دوو ثيتى بؤ  هةلَويَسةةةةةت  بة  َيت،  ئةو   يَت دةكر
وبيَيةدا لة ئةلفيى لةم ء ناتةواو مشوورخواردنةش بة كاريَكى ئةريَنى بزانم، ضونكة هةستكردن بة بؤشايي    
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ئةلفوبيَى بةآلم ئايا ئةكادتياى كوردسةةةةتانء ناوةندةكانى بضوكردنةوةى زمانى كوردى بة    ،جيَى خؤيداية
ية، دوو ويَنةى ديكة ثيَشةةةةنيارء يئةم ثيَشةةةةنيارة وةردةطرن؟ يان لةجيَى ئةم دوو تيثة ثيَشةةةةنيار التينى

ء بة   تة لةاليةن ئةم جؤرة ناوةندانة قبووو نةكراون         ثةسةةةةةند دةكةن؟ ديارة تا ئةم كاتةى ئةم دوو ثي           
كوردىء لة كؤمثيوتيَر دا نةبن، كةلَك لةةةةةيَوةرطرتنيان لة نووسم، كة بة    ئةلفوبيَى فةرمى نةضوونة رِيزى  

ة ضةةةوارضةةةيَوةيةكى بةرتةسةةةكدا   ل. هةر بؤية ئةم ثيَشةةةنيارة لة توانادا نابيَت ئامادة دةكريَت كومثيوتيَر
 . دةميَنيَتةوة

لة كؤتايى ئةم باسةةةدا هةودةطريَت، ئاماذةيةك بة بؤضةةوونة جؤراوجؤرةكان لةبارةى نووسةةينى كوردى  
كوردسةةةةتاندا بكةين. لةنيَو نووسةةةةةرانء كؤرِء  رِؤذهةآلتىوبيَية لة ئةلفء فيَربوونى ئةم ئةلفوبيَى التينىبة 

دذايةتى لةطةلَ نووسم بةم   هةروا كة كوردستانيشدا،   رِؤذهةآلتىكؤمةلَى كولتوورىء ئةدةبىء زمانةوانيى 
 .  بةديدةكريَت ىيشء بةكارهيَنانئةلفوبيَى التينى وبيَية هةية، اليةنطرىء داكؤكى لة فيَربوونى ئةلف

، زياتر بؤ  يَت وبيَية دةكر ئةلف ديارة ثيَشةةةةوازييةك كة ئيَسةةةةتا لةنيَو كوردةكانى ئيَران لة فيَربوونى ئةم           
، بؤ ىالتين ئةلفوبيَى  كة  ،  ء ضةةةةاثةمةنييانة يان لةو ماَلثةِرانة وةربطرن           ئةوةية بتوانن سةةةةوود لةو كتيَ     

سينى كوردى بةكار  سةرى كورد لة   نوو ستان بة   رِؤذهةآلتىدةهيَنن. ئةمةش بة جيَطاى خؤى كة نوو كورد
 خباتة   ئةلفوبيَيةش   بةرهةمةكانى خؤى بةم       يَت  دةتوان ئةلفوبيَى التينى سةةةةينى كوردى بة  ورِاهاتن بة نو  

بةآلم لة ثشةةةت ئةم  ،بةرضةةةاوى خويَنةرى كوردء بةم جؤرة خويَنةريَكى زياتر بؤ بةرهةمةكانى ثةيدا بكات
( خولياء ئاماةى بةرزتر هةن، كة هةنطاونانى            ئةلفوبيَى التينى ء فيَركردنى  )فيَربوون وةهةوَلة ئاطايانة       

. ليَرة داجيَى خؤيةتى ، يةكيَكيانةسةةتانداردبةرةو دابينكردنء دةسةةتةبةركردنى ثيَداويسةةتييةكانى زمانى  
ئاماذة بةم راسةةةةتتية بدرَيت كة بةو جؤرةى  لة رؤذهةآلت و باشةةةةوورى كوردسةةةةتان هةولَى فيََربوونى                   
نةكاندا بؤ              ندنةوة و نووسةةةةم  بة ئةلفوبيَى التينى دةدرَيت، لة نيَو كوردة التينينووس و التينيخوَي خوَي

لفوبيَى عةرةبى  هةولَ نادريَت، ئةمةش جيَطاى رِةخنةية. ضةةةونكة فيَربوونى خويَندنةوة و نووسةةةم بة ئة
ئةم دوورةثةريَزى و خؤبواردنة لة فيَربوونى خوَيندنةوة و نووسةةةةم بة ئةلفوبيَى عةرةبى،  دةبَيتة هؤى             
دووركةوتنةوة و دابرِان  لة بةشى سةرةكى و هةرة زؤرى نووسراوى كوردي كة بةم ئةلفوبيَية نووسراون و      

 سريَن.دةنوو
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     :ضةند جياوازييةك لة نيَوان كارى ناوةندى سؤما و ئةزموونةكانى ثيَشوودا  ث(
ثةروةردةو فيَركردنى سةرانسةريى  كؤرِى، ندالة سةردةمى كؤمارى كوردستا ،ةةةة ئةزموونةكانى ثيَشوو١

يان بةرِيَوة   كوردسةةةةتان و كؤميسةةةةيونى فيَركردن و بارهَينانى كؤمةَلة، ئةركى خوَيندن بة زمانى كوردي            
شتى بة كوردى بووة. بةآلم ناوةندى   بردووة، ثيَرِةوى خويَندن بة بابةت و مادة جؤربةجؤرةكانييةوة بة ط

كارى بةسةةةر فيَركردنى زانسةةتى ئةزموونى و ب كارى و  ،كارى خويَندنى زمانى كورديي كردووة كة سةةؤما،
داوة فيَرخواز فيَرى خويَندن و نووسم بة زمانى  انهةولَي ئةوانزانستةكانى ديكة بة زمانى كوردى، نةبووة.  

 كوردى و رِيَزمانى كوردى بكات و تا رِادةيةكيش لةطةو ئةدةبيياتى كوردى ئاشنايان بكات.
مانطةكةى سةةالَى  ٩ةةةةةةة كتيَبةكانى ئةزموونةكانى ثيَشةةوو، بة جؤريَك دارِيَذراون كة قوتابى لة ماوةى  ٢

 مانط( دةخويَندريَن. ٣تا  ٢يَبةكانى سؤما لةماوةى كورترتدا )خويَندندا تةواويان بكات، بةآلم كت
كوردى و  ئةلفوبيَى ةةةةةةة ئةزموونةكانى ثيَشةةوو، لة فيَرخوازى نةخويَندةوارةوة دةسةةتيان ثيَكردووةو  ٣

خويَندنةوةو نووسةةةم بة كوردييان فيَرى كةسةةةانى نةخويَندةوار كردووة. بناغةى يةكةم كتيَبى خويَندنى  
شيان ب  ستة داناوة.  كورديي ضى ةثيَى ئةم مةبة سؤما  هةر ، فيَرخوازى خويَندةوار يةفيَرطةى زمانى كورديى 

 ، وةردةطريَت.بيَت زمانى فارسي ئةلفوبيَى كة النيكةمى خويَندةواريى هةبيَت و ئاشناى 
ةةةةة ئةزموونةكانى ثيَشووش لةطةو ئةوةى وةك ئةزموونى سؤما بة هاوكاريى دارايى خةلَك و ثيَشوازيى ٤

طةرمى دانيشةةتووانى كوردسةةتان لة خويَندنى زمانى كوردى دلَطةرم بوون، بةآلم حكوومةتى كورد )كؤمارى 
كوردسةةتان( و رِيَكخراوة سةةياسةةييةكانى كوردسةةتان )حيزبى ديَموكراتى كوردسةةتان و كؤمةلَة( داهيَنةرو    

يَكخراويَكى سياسيى كوردييةو ثشتيوانيان بوون. ناوةندى سؤما نة ناوةنديَكى دةولَةتييةو نةسةر بة هيض رِ
 .بةرِيَوة دةضيَتزياتر لة هةموو ئةزموونةكانى ثيَشوو بة داهاتى خؤى و هاوكاريى خةلَك 

يان لة بةرنامةدا ئةلفوبيَى عةرةبيةةةةةةةة ئةزموونةكانى ثيَشةةةرت تةنيا خويَندنةوةو نووسةةةينى كوردى بة ٥
بةآلم ناوةندى سةةةةؤما كتيَبى       ،نى نةداوةتةوة  وبيَى التيئةلف يان لة خويَندن و نووسةةةةم بة      هةبووةو ئاورِ  

و  ئةلفوبيَى التينىتايبةتى بؤ ئةم مةبةسةةتة ئامادة كردووةو خوىل تايبةتيشةةى بؤ فيَركردنى نووسةةم بة   
 دةكاتةوة. ،وبيَيةئةلفخويَندنةوةى دةق بةم 

 
 
 
 



78 

 

 
 
 

 بةشى سيَهةم:

 :خوَيندن بة زمانى دايك  و  ِرةهةندة جؤراوجؤرةكانى

 ثارى يةكةم: شويَنةوارة زيانبةخشةكانى بيَبةشى لة خويَندن بة زمانى دايك            
 كاريطةريى خراث لة سةر اليةنى دةروونى و كؤمةالَيةتيى مندالَ (أ
 : كةراولَةو د ترس ة١           
 :نامؤيى لة ذينطةى خويَندن ة ٢          

 
 نواندن و هةظرِكىَدةستهةلَطرتن لة خويَندن والواز بوونى تواناى ضاالكي (ت
 :دةستهةلَطرتن لة خويَندن و كةمتوانايى لة فيَربووندا  ة ١           
 :ة بار و دؤخى خويَندن لة نيَو منداآلنى نةتةوة نافارسةكاندا٢             

 
 ثارى دووهةم: كاريطةريى خويَندن بة زمانى دايك لة سةر زمانى نةتةوة:            
 ذانةوة و بةهيَزبوونى زمانثةرة ئةستاندن، بوو (أ
 :ة ثيَشط ى لة فةوتان و لةنيَو ضوون١  
 :ة باشرت خؤناسم و بةدةستهيَنانى توانايى و دةولَةمةندى ٢  

بةهيَزكردنى شوناسى نةتةوةيى و بوواررِةخساندن بؤ درووستبوونى زمانى  (ب
 ستاندارد

 ة زمانء شوناسى نةتةوةيى:ة١          

  :   ةخساندن بؤ درووستبوونى زمانى ستاندارد بووارر ة ٢          
 ث( ئةو خالَة طرنطانةى ثيَويستة لة بةرضاو بط يَن :                                 
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 ى دايك:ثارى يةكةم: شويَنةوارة زيانبةخشةكانى بيَبةشى لة خويَندن بة زمان
 
 ؤمةالَيةتيى مندالَ:كاريطةريى خراث لة سةر اليةنى دةروونى و ك (أ

 :ترس و دلَةراوكة  ة١   

ة، وايكى قسةةةةةى كردودء كؤآلن ء طةرِةك بة زمانى  سةةةةالَى داية ء لة مالَةوة ٦مندالَيَك كة لة تةمةنى  
بةرِيَوةبةرانى بة  كاتيَك دةضةةةيَتة قوتاخبانة هةموو شةةةتيَكى ئةوآ بؤ ئةو نوآ ونامؤية، ئةطةر مامؤسةةةتاء 

 زريَت. ، دةترسيَتء ئةم ذينطة نويَيةى لة بةرضاوى دةبيَتيَى تةناطازمانيَك بيدويَنن كة ل
 خؤى لة رِؤذىمامؤسةةةتا هيَمنى شةةةاع  )حةمةدةمينى شةةةيَخولئيسةةةالمى موكريانى( هةسةةةتى يةكةم    

هةوةلَ ضوومة سةر كالس تؤقيم، وةخت بوو شيَت مب، من     رِؤذى"كة  قوتاخبانةدا بةم جؤرة باس دةكات.
ى نازدار بووم، لة كوردى بةوالوة هيض زمار نةدةزانى، لة مةدرةسةةةةةش كةس نةدةويَرا بة             مندالَيَكى الديَ 

 )79(كوردى قسة بكات." 
شتيَك ني      سة،  شبوون بةم تر شاراوة      يتوو سى ئيَرانيش  ستانى دةولَةتى و نويَنةرانى مةجلي ة لة كاربةدة

سةةالَةى  ٦ميى ئيَراندا هاتووة: لةم بيَت. "لة رِاثؤرتى ناوةندى تويَذينةوةكانى مةجليسةةى كؤمارى ئيسةةال 
ميليؤن كةس لة قوتابيان كةوتوون. شةةةارةزايان دةيسةةةةَيَنن كة زؤرترين كةوتن لة  ٥دووايى دا نزيكةى 

ضة قةومييةكاندا بووة.   ضنة قوتاخبانة، بةهؤى رِووبةرِوو بوون لةطةلَ    )ناو ضانة دة ئةو منداآلنةى لةو ناو
  )80(ء ناتوانن خؤى لةطةلَ دا بطوةيَنن". ديَن خورثة و ترسيَك كة نايزانن تووشى زمانى فارسى

ندنى سةةةةةةرةتايى منداآلن بة زمانى دايكيان، هةوَينى ليَكؤلينةوةى جؤراوجؤر بووة. بؤ            طرينطيى خوَي
ى زايينيدا، كؤنفرانسيَكى زانستى بة هؤى نووسينطةى نيَونةتةوةيى ثةروةردةو ١٩٢٩يةكةخار لة سالَى 

                                                            

   4 ، ل1003، بارطةى ياران، سةرجةمى شيَةرةكانى هيَمن، هةوليَر، هيَمن )79( 
 

(1)  ( لووض، عةرةبء توركمةن بة كاربةدةستانى شؤظيَنيستى ئيَران بة ئةنقةست خؤ لة وشةى نةتةوة دةبويَرن ء نةتةوةكانى ئازةرى، كورد، بة
جطة لةمةش "قةوم"لة ة. نةتةوةى هةيةء قةوم لة نةتةوة بضووكرت "قةوم" ناودةبةن كة بة ثيَضةوانةى زمانى عةرةبى، واتايةكى جياواز لة

 فارسيدا، بة واتاى خزميش بة كار ديَت.

 

 ، مالَثةرِى رِاديؤ ئةلَمان، بةشى فارسى 1388ى رِةشةممةى 1روز جهانى زبان مادرى امسال فرق مىكند.  )80( 
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لة لؤكزامبؤرك ثيَكهات. ئاكامى كؤنفرانسى لؤكزامبؤرط ئةمةى سةلَماند، كة فيَركردن بة زمانيَكى فيَركردن 
 )84(و تةنانةت طةشة كردنى كةسايةتيى منداو دةطةيةنيَت. جيا لة زمانى دايك، زيان بة طةشةى هزرى

تةوة يةكطرتووةكان(ةوة ى نةئةو ليَكؤلَينةوانة، كة ساآلنى دوواتر لة اليةن يؤنسكؤ )رِيَكخراوى فةرهةنطي
 ئةةام دران، ئةم خاآلنةيان سةلَماند:

 نى بابةت.ة لةبارى دةروونناسييةوة، فيَربوون بة زمانى زكماطى دةبيَتة هؤى باشرت تيَطةيشت
كؤمةآليةتيى خؤى و  ةةةةةة لةبارى كؤمةآليةتييةوة، دةبيَتة هؤى رِاكيَشةرانى زياترى منداو بؤ الى ذينطةى 

 ى كولتووريى خؤى.رِابردووتةوة سةر اسةرةكيى كولتورى، منداو دةب وةك تومخيَكى
و خؤشةويستييةوة، خويَندن بة زمانى دايك، دةبيَتة هؤى بةرةوذوور ضوونى ضةندايةتى و  ة لةبارى سؤز 

لة نيَو ثؤل و قوتاخبانة دا              يةكان  و بةسةةةةتيَنى سةةةةةةرةكى بؤ دةربرِينى ب  كة     ضةةةةؤنايةتيى ثيَوةندي
 )85((، ثيَكديَنيَت.نةكردثيَوةندي

 :نامؤيى لة ذينطةى خويَندن ة٢

نى ثيَوةندى لةطةو فيَربوون ئةطةر بة زمانى زكماطى نةبيَت، دةبيَتة هؤى سةةةسةةةتيى منداو لة دامةزراند 
ى ىلَ بكةويَتةوة، ةخشةةيانبكؤمةلَيَك ئاكام و شةةويَنةوارى ز يَتو ئةمة دةتوان واتة قوتاخبانةدا ،ذينطةى نوىَ
 ن.و بةجيَمان لة خويَندنداو، طةشة نةكردن لةبارى كولتوورييةوة، بةشيَكيان كة كةوتن

يَت لة تةواوى زانيارييانةى دةبو منداو لة ثيَنج سةةالَى يةكةمى ذيانيدا، لة سةةةدا هةشةةتاى سةةةرجةم ئة   
ئةطةر  )86(، وةردةطريَت و ثاشةةان دةضةةيَتة قوتاخبانة.يَتدا، لة نيَو بنةمالَةدا بةدةسةةتيان بيَنماوةى ذياني

خوَيندن و فيَربوون لة قوتاخبانة دا بة زمانى دايك نةبَيت، لةثِر ئةو ثيَوةنديية بةرينةى لةطةو زمانةكةيدا                        
دةتوانيَت لةم شةةتانة  . نةوةيَت و دةكةويَتة نيَو ذينطةو كةشةةوهةوايةكى بةتةواوى نامؤهةيبووة، دةثضةةرِ

طاى ئةوةى هةية،          تةبطات  كة لة قوتاخبانة بة زمانيَكى جياواز لة               يدةَلَين و نة رَِي  كة  زمانى دايكى ثَي
ل       سةةةةةالَى يةكةمى تةمةنيدا بة زمانى زطماكى فيَريان بووةو وةرى طرتوون،              ٥-٦ة ئةوةندة زانيارييةى 

تة ثردى نيَوان بنةماَلة             يَت دةربربِ يَت بة       . بةم جؤرة قوتاخبانة، كة دةبَيت ببَي و كؤمةو بؤ قوتابى، دةب
 دؤزةخيَك. 

                                                            

 13/2/1379سةشنبة  ،69رباجيان"، هفتةنامة مشس تربيز، مشارة آذيلى در موزشى مجهورى اسالمى ايران و استمرار افت حتصآ"سياست  )84( 

 ،ى ثيَشووسةرضاوة )85( 

  مالَثةرِى:، موزش و ثرورشآتارا نيازى، حق مسلم زبان مادرى در  )86( 
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، دةبيَت بة زمانى دايك  ةر بؤية درةوونناسان لةو برِوايةدان كة فيَربوون النيكةم لة قؤناغى سةرةتاييدا  ه
 بيَت.
 

 

 الواز بوونى تواناى ضاالكينواندن و هةظرِكىَ: (ب
 :دةستهةلَطرتن لة خويَندن ة1

نةوار و طرفتةكانى      ربوونى بة زمانى   كةلَكوةرنةطرتن لة زمانى يةكةمى مندالَ)زمانى دايك( و فيَ            شةةةةويَ
ة قوتاخبانةدا بة دووهةم بؤ ثسةةثؤرانى ثةروةردة و فيَركردن ، شةةتيَكى سةةةَيَنراوة.جائةطةر قسةةةكردن ل
رِيَت و ثضةةةةرِانى ئةو   زمانيَك بَيت كة زمانى منداَلةكة نيية ، ثيَوةنديى نيَوان قوتابى و مامؤسةةةةتا دةثضةةةة               

بوونة.ئةم طرفتة  تووشى ان و بةجيَمان لة رِةوتى فيَرثيَوةندييةش بة ماناى تيَنةطةيشتنى قوتابى لة وانةك
 ةلَك وةرناطرن.زؤر لةو والَتانى جيهان بووة، كة لة زمانى دايك بؤ خويَندن و فيَركردنى مندالَ ك

شتاين    ئةو منداالَنةى قوتاخبانة بة بيَبةشيى زمانى دةستثيَدةكةن، نةك هةر لة     (١٩٥٨)بة بؤضوونى برن
نازمانييةكان و رَِينووس و دارِشةةةةتندا طرفتيان دةبَيت، بةلَكوو بة                دةربرِينى بابةت و ضةةةةة   ةمكةكان، توا

شكةوتووانة بؤ ئةوان دذوار دةبيَت.نةتوانم لة        شيَوةيةكى طشتى، خستنةرِووى ب  بة جؤريَكى خيَرا و ثيَ
كة زيانى ماددى و    فيَربووندا، زيان و كةموكوورِيى ديكة لة طةَل خؤيدا دَينَيت.يةكيَك لةو شةةةةوَينةوارانةى                

مةعنةويى زؤر بة مندااَلن و ميَرمندااَلن دةطةيةنَيت و دةبَيتة هؤى ناكارابوونى سةةةةيسةةةةتةمى ثةروةردة،                
 )87(دابةزينى ئاستى ضاالكيى قوتابى و دوواكةوتن لة خويَندنة.

بةشى لة خويَندن  بيَ رةكانىة ئيَران، لةم ساآلنةى دواييدا كؤمةلَيَك تويَذينةوة لة بارةى زيان و شويَنةوا  ل
كة بؤخؤيان لة     كراون تويَذةرانةوة   بة زمانى دايك ئةةامدراون. ديارة تويَذينةوةكان بة زؤرى بة هؤى ئةو             

لة خويَندن بة زمانى  نةتةوة بندةسةةتةكانى ئيَرانن. واتة كةسةةانيَك ليَكؤلينةوةكانيان كردوون كة بؤخؤيان 
ن بة زمانى زكماطى    هةر ئيَسةةةةتا لةطةو بَيبةشةةةةى لة خوَيند         دايكيان بيَبةش بوون و منداآلنى هاوزمانيان       

 بةرةورِوون.
لة نيَو قوتابيانى شةةةارسةةةتانى  ١٣٤٨ئاكامةكانى ليَكؤلينةوةيةك، كة "سةةةةالم وةيسةةةى تةبار" سةةةالَى 

ستو  ستنى زمانى زطماكى و كةلَكوةرطرتن لة زمانيَكى ديكة    ومةريواندا، كردوويةتى دةرخي شتطويَخ ة، كة ث

                                                            

 لينك:."جامةةشناسى ايران" سايت ،موزشى"آم نظادر  "در خصوص حتصي) بة زبان حملى،د.عزيزى  )87( 
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=860&Itemid=54 

http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=860&Itemid=54


82 

 

( لة ثةروةردةو فيَركردندا، ثيَشةةةةكةوتن و سةةةةةآلمةتيى دةروونيى تاكةكان لةطةو مةترسةةةةى              )دووزمانى 
 بةرةورِوو دةكات .

بيَبةشةةى لة خويَندن بة زمانى دايك لة قوتاخيانة دووزمانةكاندا، دةبيَتة هؤى  :بة ثيَى ئةم ليَكؤلينةوةية
هةسةةتيار بوونى تةمةنى، بة توندى زيانى ئةوة طةشةةةى ب كردنةوةى هةلَمالراو )انتزاعى(ى مناو بة هؤى 

ثةبطات. هةستى خؤ بةكةمبينى و خؤسانسؤر كردن بة هؤى نامؤ بوونى لةطةو زمانيَك كة ثيَى دةخويَنيَت 
و ثيَداويستييةكانى و لة  ويست  و  . بة توانايى تاك لة دةربرِينى ب ديَتة، لة قوتابى دا ثيَكيو هى خؤى ني

انطةيشةةتنى جيددى بة قةوارةو تةواوةتيى زمانى دايك )زمانى كوردى( لة ئاكامة هةمووى ئةمانة طرنطرت زي
 )88(بوونن)ئاشكراكانى دوو زمان 

 
 :بار و دؤخى خويَندن لة نيَو منداآلنى نةتةوة نافارسةكاندا -٢

اوة، و بودجةى ئيَران ئامادة كر بة طويَرةى خشةةتةيةك كة لةسةةةر بناغةى ئامارةكانى رِيَكخراوى بةرنامة
لة ثلةبةنديى هةلومةرجى خويَندنى ثارِيَزطاكانى ئيَراندا، ئةو ثارِيَزطايانةى دانيشةةةتووانيان فارسةةةن، ثلةى  
يةكةم تا ثيَنجةميان لةو خشةةةةتةية دا هةية. ئةو ثارِيَزطايانةش كة دانيشةةةةتووانيان فارس نم و بة زمانى  

  )89(خؤيان ناخويَنن، كةوتوونة خوارةوةى خشتةكة:
ة ثلةى ضوارةمى هةبوو  كة لة دوواسالَةكانى دةسةآلتدارةتيى رِةزاشا دا، لةبارى خويَندنةو    جيان،ئازةربا

هلةوى دا كةوتة واسةةةالَةكانى حكوومةتى حةمةرِةزا شةةةاى ثة وو لةدوواى تاران، فارس و مسنان بوو، لة د
يةن كؤمارى   ة الثةهلةوى ل    رِيَذتى بةآلم بةهؤى دريَذةدرانى سةةةةياسةةةةةتى زمانيى         ،نيَوةندى خشةةةةتةكة    

ندةوارى لة   ئيسةةةةالمييةوة، لة دوواى شةةةةؤرِشةةةةى ئيَران، نةك هةر دابةزين و داكشةةةةانى خوَيندن و خويَ         
 شتةكة ضوو.خئازةرباجيان )لة هةر دوو ثارِيَزطة( ضارةسةر نةكرا، بةلَكوو ثرت  بةرةوخوارةوةى 

                                                            
(  اردةهيَنريَت(، ة مالَةةةةدا بةةةةةكلةةةةن جةةةةؤرى هةيةةةةة، دوو زمانةةةةة بةةةةوونى بنةمالَةةةةةيى )كةةةةة زمةةةةانى دووهةةةةةم تةةةةةنيا  ضةةةةةندي  دوو زمانةةةةة بةةةةوون

 ، دوو زمانةةةةةبوونىردةط يَت(دوو زمانةةةةةبوونى قوتاخبانةةةةةيى )كةةةةة زمةةةةانى دووهةةةةةم تةةةةةنيا لةةةةة قوتاخبانةةةةةء بةةةةؤ فَيربةةةةوون كةةةةةلَكى لةةةةةةوة       
يَةةةت(، دوو زمانةةةةةبوون  مةةةالَ قسةةةةةى ثةةةة دةكر  ء دةرةوةى  نء بةةةةازارِء كةةةؤآل  ة شةةةةقام نيا لةةةةةشةةةةقامء كةةةؤآلن )كةةةة زمةةةةانى دووهةةةةم تةةة     

                       هةروةها بة طويَرةى زارةكىء نووسراوبوونيشى ثؤليَن دةكريَت.
88، ص1381شناسى زبان، تهران، آسيب  نيلى ثور، زبان شناسىء رضا  

 

 ، سةرضاوةى ثيَشوو د.عزيزى  )88( 

اسالمى دانشجويان دانشكدة فنى ة دانشطاة  وفاق اسالمى وابستة بة اةمن مطالعاتموزش بة زبان مادرى، مقالة اول،مركز آقى در زمينة لزوم دو مقالة علمى و حتقي)89( 
 2تربيز، ل
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ئازةرباجيانى ةم و ، بؤ ثلةى بيسةةتثارِيَزطةدا 24( ئازةرباجيانى رِؤذهةآلت لة نيَو ١٩٨٦) ١٣٦٥"سةةالَى 
 بؤ ثلةى بيست و دووهةم داكشا. رِؤذئاوا

ثارِيَزطةدا، ئازةرباجيانى رِؤذهةآلت ثلةى نؤزدةهةم، زةةان ثلةى             ٢٦( لة نيَو  ١٩٩٦) ١٣٧٥سةةةةالَى 
ضوارةميان هةبوو. وةك لةم     ئازةرباجيانى رِؤذئاواو، ئةردةبي) ثلةى بيست و دووهةم و  ٢١ ثلةى بيست و 

ثاريَزطة، زمانى سةةةةةرةكيى     ١٠خشةةةةتةيةدا بةديدةكرَيت لة نيَو سةةةةيَزدة ثارِيَزطةى ئاسةةةةتى يةكةمدا،               
ثارِيَزطةية كة ئاسةةةةتةكةيان لة خواريَية، زمانى  ١٣ثارِيَزطة لةو  ١٢دانيشةةةةتووانيان فارسةةةةيية. بةآلم لة 

 )90(( و عةرةبيية".زؤربةى هةرةزؤرى دانيشتووانيان، توركى، كوردى، لؤرِى)
رتن لة خويَندن لة نيَو ئاكامةكانى ليَكؤلَينةوةكان نيشةةاندةدةن كة لة نيَوان نةخويَندةوارى و دةسةةتهةلَط
ةوخؤ هةية. هةر بة سةةترِانةتةوة نافارسةةةكانى ئيَراندا و بيَبةشةةى لة خويَندن بة زمانى زطماكى ثيَوةنديى  

ة زمانى دايك بة تايبةتى لة لة خويَندن ب مندالَ ثيَى ئةم ليَكؤلَينةوانة، شةةويَنةوارة رِةوانييةكانى بيَبةشةةى 
هؤى دابةزينى  ةيَتو دةب دةبيَتلة سةةةر كةسةةايةتيى ئةو  كاريطةرييان سةةةرةتاى ضةةوون بؤ قوتاخبانةدا،  

سةر      شةوة كة زمانةكة هى خؤى نييةو بة  ستى برِوا بة خؤ بوونى. بةم هؤية يية، ناتوانيَت وةك ا زالَ نيدئا
ر بة خويَندن، ثيَشربِكيَيان كة بة زمانى ئةوانة، لة ضاالكيية جؤراوجؤرةكانى ثيَوةنديدامندالَيَك كة خويَندنة

 ةنيَت.ثالَيثيَوةد ،لة طةلَ بكات. ئةم بارة بةرةو دووركةوتنةوة لة خويَندن و قوتاخبانة
ثىَ "مارك التاتر، بةرِيَوةبةرى طشةةةةتيى طرووثى كةمايةتييةكانى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان،                  

لةسةر ئةم مةسةلةية دادةطريَت كة هؤى نةخويَندةواريى دةيان ميليؤن مندالَ بؤ هةآلواردنى نةتةوةيى لة    
 ))91(وآلتةكانياندا و بيَبةمشانةوة لة خويَندن بة زمانى زطماكى دةطةرِيَتةوة. "
ناغى سةرةتايى  ى قوتابيانى قؤ%٣٣"لة ثارِيَزطاى خوزستان)كة زؤربةى دانيشتووانى عةرةبن(، نزيكةى   

قوتابيانى قؤناغى ئامادةيى، دةسةةت لة خويَندن هةلَدةطرن. ذمارةى  ى%٧٠ى قؤناغى ناوةندى و %٥٠و، 
و بة بةراورد لة طةلَ ئامادةبوونى خويَندكارانى  خويَندكارانى عةرةبزمان لة زانسةةةةتطةكانى ئيَران زؤر كةمة

 )92 (فارس لة زانستطةكان دا، هةر بؤ باسكردن نابيَت."
 يى ئةم قسةية دةسةَيَنن:رِاستداتاكان لة ئازةرباجيانيش هةر 

                                                            
(  )ِانى كوردى سةيرى ياليَكتيَكى زمدى نةك وةك زمانيَكى سةربةخؤ، بةلَكوو وةك وةك لة بةشى يةكةمدا ئاماذةى ثيَكرا، لة زؤر سةرضاوةدا، لور

 دةكريَت.
 2-3ى ثيَشوو، لسةرضاوة )90( 

 

  )eroozonlin، وتوويَذ لةطةلَ مالَثةرِى )1388ى رِةشةممةى 2يووسف عةزيزيى بةنى ترؤف،  )91( 

 سةرضاوةى ثيَشوو،يووسف عةزيزيى بةنى ترؤف،  )92( 
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"ئازةرباجيانى باشةةةوور لة بارةى ذمارةى نةخويَندةوارانةوة ثلةى بيسةةةتةمى لة ئاسةةةت وآلت دا هةية.  
لة  ييةنةخويَندةوارى بؤ خؤى بةرهةمى كؤمةلَيَك نابةرابةرى و هةآلواردنى كؤمةآليةتى، سةةةياسةةةى و ئابوور

 )93(هةر بؤ خؤشى دةبيَتة هؤى سةرضاوةى كؤمةلَيَك ط وطرفتى كؤمةآليةتى و ئابوورى"  كؤمةلَدا و
يةكةمى ضوون بؤ قوتاخبانةوة، ناضار دةكريَن ثيَى خبويَنن،    رِؤذىزمانى فارسى، كة منداآلنى ئيَران ، لة  

سةرى وآلت، لة نةتةوة نا   ٧٠%ى قوتابيانى ئيَرانة. سةدى  ٣٠زمانى  فارسةكانن.واتة لة  ى قوتابيانى سةرا
ماَلةوة بة زمانيَك قسةةةةة دةكةن و لة قوتاخبانة بة زمانيَكى ديكة قسةةةةة دةكةن و دةخوَينن. ئةم دوو                     
زمانبوونة بووة بة هؤى دابةزينى ئاسةةتى فيَربوون و ضةةاالكيى قوتابيية نافارسةةةكان. " قوتابييةك كة لة   

 يَت و ناتوان  يَت ا دةكةو و، تا كؤتايى هةر دو   يَت ب ووثؤىل يةكةمدا لة طةَل ئةم دابةزين و بة جَيمانة بةرةورِ             
يَت."     كةوتووب ئةم دو   )94( سةةةةةةر  قةرةبووى  ثةروةردةو فيَركردنى ئيَران     وبؤ  نة وةزارةتى  كةوت لةم   ،ا

بؤ ئةوةى فيَربوونى زمانى  ٦ بة تسةةةالَةوة بكا ٥داوة قؤناغى سةةةةرةتايى خويَندن لة ييانة دا برِياردووايي
آلنةوة سةالَيَك زووتر دةسةتثيَبكات و منداآلنى نةتةوة نافارسةةكان ، سةالَيَك زووتر لة     فارسةى لة اليةن مندا 

 نةوة.وزمانى دايكيان دوور بكة
 
 
 
 
 
 
 

 ة:ثارى دووهةم: كاريطةريى خويَندن بة زمانى دايك لة سةر زمانى نةتةو
 
 ( ثةرة ئةستاندن، بووذانةوة و بةهيَزبوونى زمان:أ

                                                            

، مالَثةرِى 18/2/2010انى دايكةوة،ؤذى جيهانيى زمى ئازةرباجيان بة بؤنةى رِبةياننامةى دةستةى بةرِيَوةبةرى بزووتنةوةى فيدرالَى دتوكرات )93( 
 "عصر نو"

 ايران، مالَثةرِى "اخبار روز"آزارى در نظام آموزشى يونس شاملى، كودك  )94( 



85 

 

دا هةية، لة سةةةةر يي، هةروا كة كاريطةريى لة بة هيَزكردنى ناسةةةنامةى نةتةوةخويَندن بة  زمانى زطماكى
ة كردنى. دةتوانم خودى زمانةكةش كاريطةريى جؤراوجؤرى هةية و لة كؤمةلَيَك رِووةوة دةبيَتة هؤى طةش
 بكةين: كاريطةريى ئاكامةكانى خويَندن بة زمانى زطماكى لة سةر ئةو زمانة، بةم جؤرة ثؤلم

 
 يَشط ى لة فةوتان و لةنيَو ضوونث ة١ 

زمان سةةامانيَكى كولتووريية وئةم سةةامانة هةر مولَكى ئةو نةتةوةية يان ئةو كةسةةانة نيية كة بةو زمانة  
قسةةةةدةكةن، بةلَكوو سةةةامانة كولتوورييةكة هى سةةةةرجةم مرؤظايةتيية. كاتيَك زمانيَك لة نيَو دةضةةةيَت،   

ك مرؤظ لة دريَذايى ميَذووييةكدا بةرهةميان هيَناوة و، هةلََطرى هةزاران دةسكةوتيَك و داهيَنانيَك، كة كؤمةلَيَ 
"بةمردنى نةريت و ب ةوةرى و ئةزموونى سةردةمة جؤراوجؤرةكانى ئةو كؤمةلَة مرؤظةية، لة نيَو دةضيَت.  

ى زمانيَك كولتووريَكى دةطمةنى مرؤظايةتى دةمريَ. هةر زمانيَك ض بضةةةةووك بَيت يا خود طةورة، هةلَطر                
كولتوورى تايبةت و ئاوازةىئاخيَوةرانييةتى.ئةو كولتوورةى لة ناواخنى زمانَيكدا خؤى دةنوَينىَ، بةرى               
هةولَ و كؤشةةش و ئةزموون و شةةيَوازى ذيانى هةزاران سةةالَة و نةوة لة دواى نةوةى ئةو زمانةية. هةرطيز    

تيسةةةةبووى ناوزمانيَك وةكو خؤى    ناكرَيت، هةموو وردةكاريةكانى كولتوور و دابونةريت و شةةةةيَوةذيانى قة           
 رابطوازرىَ و بثاريَزرىَ بة بىَ ثارِاسةةةي و زيندو هيَشةةةتنةوةى زمانةكة و بوونى هةميشةةةةيى ئاخيَوةرانى."

شتنة دروستةية كة وآلتانى دتوكراتيكى جيهانى طةياند   )95(  سالَة  ةووئةم تيَطةي تة ئةم قؤناغة كة هةموو 
سامانى وآلت    شيَكى زؤر لة ثارة و  شط ى لة فةوتانى ئةو زمانانة بةكار بيَنن بة كة كةوتوونة  ،ةكةيان بؤ ثيَ

ئةوان. هيَنديَك لةو زمانانة ذمارةى ئاخيَوةرانيان لة ضةةةةةند هةزار كةس  جوطرافياىنيََو ضةةةةوارضةةةةيَوة و  
ةرى تيَناثةرِيَت، بةآلم هةولَى زيندوورِاطرتنيان دةدةن. ضةةةونكة بة سةةةامانيَكى كولتوورييان دةزانن. جةوه

ةكةى، ئيستا و داهاتووى، زمانى زطماكيية. لة سةر ئةم بناغةيةية كة   رِابردوونةتةوةيةك و رِيشةى هةموو  
 )96(نةتةوةكان لة دريَذايى ميَذوودا، زياتر لة هةر شتيَكى ديكة، ثارِيَزطارييان لة زمانى خؤيان كردووة. 

ندن  كاتيَك زمانيَك ثيَى دةخوَيندرَيت و بةفةرمى لة ثيَِرةوى            دا كةلَكى ليَوةردةط يَت، مةترسةةةةيى     خويَ
سرانيةتى و، طرنطى بايةخى زمانةكة        ضونكة ئةمة بةماناى بةفةرمى نا سةر الدةضيَت،  فةوتان و مردنى لة 

 )97(هةم الى ئةو خةلَكةى قسةى ثيَدة كةن، هةم الى دةسةآلت، زياتر دةبيَت.

                                                            

 61،ل2009هيَنديَك زانياريى طشتى لة بارةى زمانةوة،سليَمانى، ، شاسوار هةرشةمى )95( 

، مالَثةرِى 18/2/2010زةرباجيان بة بؤنةى رؤذى جيهانيى زمانى دايكةوة،استةى بةرِيَوةبةرى بزووتنةوةى فيدرالَى دتوكراتى ئة بةياننامةى دة )96( 
 "عصر نو"

 سةرضاوةى ثيَشوو )97( 



86 

 

خوَيندن بةو زمانة هةية، مامؤسةةةةتاتى تايبةت بؤ              زمانيَك كة ثيَى خبوَيندرَيت، ثيَويسةةةةتى بة كتَيبى         
وتنةوةى وانة بةم زمانةى ثيَويسةةةةتة. بةم هؤيةوة كة بوارةكانى خوَيندن جؤراوجؤر و جياوازن، زمانةكة                 

ارانةدا وآلمدةربَيت و لة هةناوى خؤيدا وشةةةةةةو زاراوةى طوةاو بؤ بووارة           ودةدات لة هةموو ئةو بو   لَ هةو 
هةم بهيَ      بةر كان  بارى                        جؤراوجؤرة لة  َيت  يَت دةب ندر يدةخوي كة ثَي يَك  مان كةوة، ز يةكى دي لة ال َيت.  ن

نة هؤى                      نة هةموويان دةب ئةما َيداويسةةةةتى بؤ دابم بكرَيت.  يَك ث يةوة ثشةةةةتى بط َيت و كؤمةَل ئابووري
اى نةوة منداآلنيَك فيَردةبن وبةردةوامى و طةشةكردن و بةرةوثيَشضوون. جطة لةمةش هةر ئةوةكة نةوة دو

بضةةيَتة نيَو هةسةةت و ب  و  زمانة خبويَنن، خبويَننةوة و بنووسةةن، دةبيَتة هؤى ئةوة هؤطرى بةو زمانة بةم
دةخويَنن. ئةمانةش باشةةةةرتين  و ب ةوةرى و نةسةةةةت و هؤشةةةةى ئةو كةسةةةةانةى بةم زمانة خويَندوويانة
 دةستةبةرن بؤ ثةرةطرتنى زمانةكة و بووذانةوة و بةرةوثيَشضوونى.

 
 :سم و بةدةستهيَنانى توانايى و دةولَةمةندىباشرت خؤناة ٢

تا ئةو كاتةى زمانيَك ئةدةبياتى نووسةةةراوى نةبيَت و ثيَى نةخويَندريَت، بةو جؤرةى ثيَويسةةةتة ناكةويَتة 
 .ريَتةوةكؤلَى نايَلزمان و لة بوارة جؤراوجؤرةكاندا  بووارىبةرسةرةى شارةزايانى 

سينى    فيَربوونى زمانيَك و خويَندنى ئةو زمان ستى بةنا سينى فؤنيمةكان و   ئةلفوبيَى ة، ثيَوي ئةو زمانة، نا
فؤنؤلؤذيى زمانةكة، ئاطادارى لة زاراوة جياوازةكان و وشةةةةة هاوواتاكان لةو زاراوانةدا و كؤمةلَيَك ثرسةةةةى 

بةم ديكةى بة دووادا ديَت. خويَندن بة زمانيَك ئةطةر لةاليةكةوة، ئامادة كردنى كتيَ  و مامؤستاى تايبةت  
زمانةى ثيَويسةةةتة، لةاليةكى ديكةوة ليَكؤلَينةوةى ئاكادتى لةبارةى فؤنؤلؤذى، مؤرفؤرلؤذى يان رِيَنووس 
و رِيَزمان و ِرةضةةةةةَلةكى زمانةكة و كاريطةريى زمانةكانى دةوروبةر لة سةةةةةر ئةو زمانةى ثيَويسةةةةتة.                       

جؤراوجؤرةوة، كؤكردنةوةى  ووانطةىرِلة  ليَدانيانكؤكردنةوةى ئةدةبياتى زارةكى و تاوتويَكردن و تيشك  
لةوان و ضارةسةر دؤزينةوة بؤ كةموكورتييةكانى  وشةدانوشةو زاراوةى دياليَكتة جياوازةكان و ثيَكهيَنانى 

ثةيربدن بة كةموكورتى  ئةم زمانةى ثيَويستة. لة ئاكامى ئةم جؤرة ليَكؤلَينةوانةدا و لة سايةى خؤناسم و
ؤزينةوةى رِيَطاضارة بؤ زالَبوون بةسةر ناتةواوى و الوازييةكان و خؤطوةاندن   و ثيَداويستييةكان، ثرسى د  
دةبيَتة خةمى مشةةوورخؤران و دلَسةةؤزان و شةةارةزايانى زمانةكة و بةم جؤرة   ،لةطةلَ نيازةكانى سةةةردةم

 زمان ئامادةيى و تواناى ضوونة ثيَشى لةطةلَ سةردةم و طؤرِانةكانيدا تيَدا ثيَكديَت.
 

 دنى شوناسى نةتةوةيى و بوواررِةخساندن بؤ درووستبوونى زمانى ستانداردبةهيَزكر (ب
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 زمانء شوناسى نةتةوةيى: ة١
ء بة بؤضةةةوونى زؤر كةسةةةى خاوةنرِا لةم   مان يةكيَك لة بنضةةةينة سةةةةرةكييةكانى ثيَكهاتةى نةتةوةية ز

ين ناسةةنامةكانى نةتةوة "يةكيَك لة طرنطرتديكةى نةتةوة طرنطرتة. بووارةدا ، زمان لة هةموو بنضةةينةكانى
مرؤيى    زمانةكةيةتى، بؤية ئةطةر باس لة ثايةكانى هةر نةتةوةيةك يان بة نةتةوةبوونى هةر كؤمةَليَكى                         

دياريكراو بكريَت، ئةوا لة ثيَشةنطى تايبةمتةندييةكانيدا باس لة زمان دةكريَت. هةر ئةوةشة وايكردووة كة   
نةو                يا نةكان ناوى زما بة  نةتةوةكان  لة  لة             زؤر  َيت و  بة خؤى دةب بةت  تاي يَذووى  ناو بربَين.نةتةوةش م ة 

ميَذووشةةةةدا زؤر جار ملمالنَيكانى نيَوان طةالن وادةكات كة اليةك بة سةةةةةر اليةكدا زاَل ببَيت و الكةى تر                
ست بتوانيَت زمانةكةىبثاريَزيَت و       سةركةوتووةوة. جا هةر كاتيَك نةتةوةى ذيَردة سايةى اليةنى  بكةويَتة 

ةى زمةةانى داط كةةةرةكةةةيةةدا نةةةتويَتةةةوة، ئةةةوا ئةةةو نةةةتةةةوةيةةة زينةةدووة و بةةة زينةةدوويى       لةةة بؤتةة
  )ة. رِاستئةم قسةية لةبارةى نةتةوةى كوردء زمانى كوردييةوة، ثرت )98(دةميَنيَتةوة."

ناسةةةةيؤناليسةةةةتييةوة، وةك ئامرازيَكى طرنطى ثرِؤذةى نةتةوةرِؤنانء دةولَةت رِؤنان  رِووانطةىزمان لة  
اوى لَيدةكرَيت. هةر بؤية ناسةةةةيؤناليزمى فارس كة بة دةسةةةةةآلت دةطا زمانةكانى ديكة قةدةغة                      ضةةةة

سايى            )99(دةكات. شيَوةى فةرمى و يا شرووتة لة دةستوورى خؤيدا بؤ يةكةخار بة  شى مة شؤر ئةوة كة 
لتوورى باس لة "نةتةوةى ئيَران"لة سةةةر بنةماى زمان و كولتوورى فارسةةى دةكات و حاشةةا لةزمان و كو  

نةتةوةكانى ديكةى ئيَران دةكات،لةم عةقَلييةتةوة سةةةةةرضةةةةاوة دةطرَيت كةثرِؤذةى بة نةتةوة كردنى                   
"ئيَران"، واتة دروسةةةتكردنى نةتةوةيةك بة ناوى"نةتةوةى ئيَران"،بةر لة هةر هؤكاريَكى ديكة ثشةةةت بة  

يية شةةؤظيَنييةكان، لة زةينى زمان دةبةسةةتيَت.ئةو نةتةوة خةيالَييةى ناسةةيؤناليسةةتة فارسةةةكان و ئيَران  
خؤياندا دروستيان كردووة، زمانى فارسيى كردووة بة تومخيَكى سةرةكى لة شوناسةكةى، ديارة لة سةر        

                                                            

 167، ل7002، ئةيلوىل 7د.هؤطر مةمحوود فةرةج، زمان و نةتةوة و زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو، طؤظارى زانكؤى كؤية، ذمارة  )98( 
 (   ،ةك دياردةيةكى جياوازى كولتوورىء ود.رةفيق ساب  لةم بارةيةوة دةلَيَت:"ضونكة زمانى كوردى، لة خاك زياتر، بوونى بة جيا هةلَكةوتووى كوردى

ةوا لةميَذبوو لةنيَو نةتةوة ئء زيَدى خؤى مبايةتةوة،  ء تةنانةت وةك ئيَستا لةسةر خاك ئيتنيكى، ثاراستووة. ئةطةر كورد زمانةكةى لةدةست بداية
بايؤلؤجى )رِةنطى ثيَستء فؤرمى  سةردةستةكانى تورك، فارسء عةرِةبدا تووابؤوة. ضونكة كورد جطة لة زمان هيض فاكتةريَكى ديكةى كولتوورى )ئاين( يان

مان تةنيا تومخيَكى كولتوورى بيَت، زة نةبيَت، بةلَكو رِووخسار( لةو نةتةوانة جياى ناكاتةوة. كةضى زمان دةشيَت، بؤ هةنديَك طةلء نةتةوةى تر بةو جؤر
يَنانى ثيَناسةء ضارةنووسى نةتةوةكةدا لةجياتييان فاكتةريَكى ديكةى كولتوورى )ئاين( مةزهةب يان رِابردووى ميَذوويى، ئةو رِؤلَة بنةرِةتييةى، لة ثيَكه

 10،ل2008لفوبيَى كوردى، سليَمانى، و ئة د.رةفيق ساب ، بة ستاندارد كردنى زمانى كوردىهةبيَت."   

 www.kurdishacadimy.org ئةم ى حةسةنثوور، كيَشةى زمانى رِةمسيى كورد. مالَثةرِى: )99( 

http://www.kurdishacadimy.org/
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حيسةةةةابى حاشةةةةا كردن لة زمانى نةتةوةكانى ديكةى ئيَرانكمنوونةيةكى ديكة لة رؤلَى طرنطى زمان لة بة 
ش دامةزرانى دةولَةتى ئيسرايي) زمانيَكى يةكطرتوو بة  هيَزكردنى شوناسى نةتةوةيى، زمانى عيربيية." ثيَ  

ناوى زمانى عيربى هةر نةبوو، زمانى عيربييان زيندوو كردةوة. زؤربةى هةرة زؤرى جوولةكةكان بة زمانيَك 
مانى و زمانة                     قسةةةةةةيان دةكرد بة ناوى يةديش.يةديش بة قةوىل ئينطليزييةكان تَيكةالَويَكى بيذووى ئاَل

كان بوو     ية كةوة                       )100(." سةةةةالَظ كانى ثَي كة لة كة جوو ية  نة كارا لةو هؤ يةك  مانى عيربى،  بةخؤرة ز
 تةوة.ووةبةست

يةكى وةك نةتةوةى    ليَرةدا، ِرةواية وةك تاكيَكى كورد ئةم ثرسةةةةيارة لةخؤمان بكةين بؤ دةبَيت نةتةوة           
ة، زمانةكةى بؤ ووراسةةتنةتةوة بوونى خؤى لة دريَذايى ميَذوودا سةةةَاندووة و زمانةكةى خؤى ثا كورد كة

 بة  هيَزكردنى هاوثيَوةنديى نةتةوةيى و شوناسى نةتةوةيى، بةكار نةهيَنيَت؟
  
       :اررةخساندن بؤ درووستبوونى زمانى ستانداردبوة ٢   

اخبانةدا بة يةكيَك لة زمان، ثةروةردةء فيَركردنء خويَندن لة قوت بووارىء شةةةةارةزايانى زؤر لة زمانةوانا
 نى درووست كردنى زمانى ستاندارد، ناو دةبةن. بةستيَنةكا

ندندا، وادةكات كة                     لة قؤناغةكانى دوواترى خوَي لة سةةةةةةرى  يك و بةردةوامبوون  بة زمانى دا ندن  خوَي
ى كؤمةَليَك هؤكارى بابةتييةوة يةكيَك لة           رِيَطة زمانةكة ثةرة بسةةةةتَينَيت و طةشةةةةة بكات، لةئاكامدا لة                

بة سةةتانداردبوون دةطريَت. "سةةيسةةتةمى خويَندن و ثةروةردة يةكيَك لةو    ئةو زمانة  رِيَضةةكةى زارةكانى
ديارة  )101( بووارة طرنطانةية كة زمانى سةةتاندارد ثةرة ثىَ دةدات و بةهيَزى دةكات و دةيضةةةسةةثيَنيَت." 

ست ئةم حوكمة ئةوكاتة  دن ة كة خويَندن بة زمانيَك، ثشت بةيةك دياليَكت ببةستيَت، ئةطينا ئةطةر خويَن   رِا
، ئةمة نةك هةر كؤمةك بةدروسةةتبوونى زمانى سةةتاندارد ناكات، يَتبة ضةةةند يا ضةةةندين دياليَكتى جياواز ب

بةلَكوو بةزيانى ثيَكهاتنى زمانى سةةةةتاندارد دةشةةةةكَيتةوة و دياليَكتةكانى زمانةكة ليَك دوور دةخاتةوة.                    
، ثيَمان دةلَيَت خويَندن و ثةروةردة ئةزموونى خويَندن بةزمانى كوردى لة كوردسةةتانى عيَراق لة ثيَشةةوودا

 )دةتوانيَت يارمةتيى ثيَكهاتنى زمانى ستاندارد بدةن.

                                                            

 10هؤلَم،ل، ستوك1994، زستانى 2عةبباس وةىل، سياسةتى نةتةوة بىَ دةولَةتةكان، طؤظارى طزينط، ذمارة )100( 

 132، ل2009فةرهاد شاكةىل، زمانى كوردى لة ئاستانةى سةردةميَكى تازة دا، سليَمانى، )101( 

 ( " ( بضوكرايةوة، ئةوةى بؤ كورد لةو ضوار سالَةدا 1970( ى ئازارى )11بة خةباتى كوردء بة طوةانى هةلومةرجى رِامياريى ئةودةمة، رِيَكةوتننامةى )
بة  الَى يةكةميدا رِةخسا، هةليَكى لةبار بوو، ئةوة بوو كؤرِى زانيارى هاتة ئاراوة. خويَندنيش بؤ قؤناغى ناوةندىء دوواتر بؤ ئامادةييشبةتايبةت لة دوو س
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" لة كوردستانى عيَراقدا، لةو رِؤذةوة كة مافى خويَندن بةزمانى كوردى لةدةستوورى عيَراقدا ضةسثيوة، 
كة لة زؤر رِووةوة  ،ردهةريةك شةةةيَوة كراوةتة زمانى خويَندن و ئةمةيش نةوةيةكى خويَندةوارى دروسةةةتك

يةكطرتوو بوون. ئةةاميَكى طرنطى ديكةى ئةوسةةةيسةةةتةمة ئةوة بوو كة هةسةةةتى خؤبة كورد زانم، واتة  
 )102(" .هؤشياريى نةتةوايةتيى الى مروظى كورد بةهيَز كرد

وردى ندن بة زمانى ككوردستانيش لةوضةندسالَةدا كة لة سيَبةرى جووآلنةوةى كورددا خويَ   رِؤذهةآلتىلة 
ارهيَنان( لة جياتى ثةروةردة و فيَركردن و كؤميسةةةةيؤنى فيَركردن و ب كؤرِىهةبوو،  هةردوو ئةزموونةكة )

 كرد. خويَندن بة ضةند دياليَكتى جياواز، خويَندن بة زمانى ئةدةبيى يةكطرتوويان رِةضاو
ردى كوردى لة تانداخؤى كاريطةريى لة سةةةةر قةبوولَكردنى ئةو زمانة وةك زمانى سةةة طويَرةىئةمةش بة 
 واى ئةوكاتدا هةبوو.وكوردستان و نةوةكانى د رِؤذهةآلتىنيَو خةلَكى 

ديارة ئةطةر رِؤذيَك كورد و نةتةوةنافارسةةةةةكانى ديكةى ئيَران دةرةتانى خوَيندن بةزمانى خؤيان بؤ                    
بذاردنى دياليَكتكى تا                 تةوة، هةَل ندنة.     ثيَكبَيت، يةكيَك لةو طرفتانةى بةرةرِووى كورد دةبَي يبةت بؤ خويَ

دان بة خويَندن بةم زمانة بوون، لة رِيَطةشةةةتيَكى سةةةروشةةةتيية ئةو هيَزو دةسةةةةآلتانةى هةموو كات دذى  
جياوازيى دياليَكت و زاراوةكانى ئةم زمانانة بؤ مةبةستة شؤظيَنيستييةكانى خويان بؤ ويَنة ضاندنى تؤوى      

  )دةطرن.وةرانى زمانيَك، كة لَك وةرناكؤكى لة نيَوان ئاخيَ
ن، بؤ ئةوةى واز بكةلة داهاتووشةةدا دوورنيية ثشةةتط يى سةةياسةةةتى خويَندن بة ضةةةند دياليَكتى جيا    

 ازان و دابرِانيان.لةو نةتةوانة لة جياتى ئالَقةى يةكطرتن بيَت،  ببيَتة هةويَنى ليكرتزمانى هةركام 

                                                            

كرآ بلَيَم كة دةكوردى دةستى ثيَكرد. جا ئةطةر ئةو هةلومةرجة بةردةوامبووايةء خويَندنء نووسمء بضوكردنةوة بة ثيَى برِيارةكانى شةستةكان بوواية، 
 ئيَستا سةرةتايةكى زؤر تؤكمةترمان بؤ زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو، دةبوو." 

( 197، ل 2007ىل و، ئةيلو7محوود فةرةج، زمانء نةتةوةء زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو، زانكؤى كؤية، ذمارة ة) د. هؤطر م  

 

 123سةرضاوةى ثيَشوو ، ل )102( 

 (  ىَء هةموو دياليَكتةكانى زمانةكةى لة ن دياليَكتة نةبةء نةتةوةيش نىية بة هةموو دياليَكتةكانى زمانةكةى خبويَن"زمان نيية لة جيهاندا ضةندي
مةدى مةال كةريم، لةبارةى زمانى يةكطرتووى )حمةدةزطاكانى دةولَةتةكةيدا بةكاربهيَنريَن، ئيرت بؤ دةبىَ ئيَمةى كورد لة هةموو ئةو عالةمة بةدةربم."   

 (28، ل 2008ضةند بابةتيَكى ترى كولتوورى كوردييةوة، ضاثى يةكةم، هةوليَر،  كوردىء
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شيَوةيةكى طشتى ئةم      شتنة "بةو هؤيةوة كة بة  يى يةكيَك لة كؤلَةكةكانى انى نةتةوةهةية كة زم تيَطةي
ر دةولَةتانء طرووثة نةتةوةثةروةرةكانى هةر كؤمةلَيَك ناتوانن لة ئاسةةت انةتةوةيية، بة ناضةةشةةوناسةةي  

 )103( "بارودؤخى زمانى نةتةوةيى بيَخةم بن.
كوردى نابيَت لة ئاسةةةةت داهاتووى زمانى  ،كوردسةةةةتان رِؤذهةآلتىاليةنة بةرثرسء ثيَوةنديدارةكان لة  

ةية دا  رِاسةةةةت بَيخةم بنء دةبَيت لة ئيَسةةةةتاوة هةوَلةكانى ثيَوةنديدار بة ثةرةثَيدانى زمانى كوردى، بةو ئا                
كة لةطةلَ بةرذةوةندى نةتةوةيى كورد دا بطوةيَت. ثيَويستة هةنطاوةكان لة خزمةت درووستكردنى  ،نربة

هةية. لةبةر رِووناكايى بةرنامةرِيَذييةكى )انيى زمانى ستاندارد دا بن.ئةمةش ثيَويستى بة بةرنامةرِيَذيى زم
ء ء جؤراوجؤريى دياليَكتةكان سةةةةرليَشةةةيَواوى، ثيَك ناية جياواز ئةلفوبيَى زمانيداية كة سةةةةرةرِاى بوونى 

بؤية لةسةر كورد و هةر نةتةوةيةكى وةك كوردة بةدووربينييةوة بؤ   ئاماةى سةرةكى ثشتطوآ ناخريَت.  
 خويَندن و ثةروةردة لة خزمةت ثةرةثيَدانى زمانى ستاندارددا بةكار بهيَنيَت. ضوونكة :ئةم ثرسة بضيَت و 

نيَك دةرِوات و  "ئةطةر باوةرِمان بةوة هةبيَت كة كورد يةك نةتةوةية و بةرةو هةموو ضةةةةةشةةةةنة يةكطرت   
ة زمانى بيَت كضةةةاكةى كؤمةآلنى زةمحةتكيَشةةةى كورديش لةو يةكطرتنةداية، دةبيَت باوةرِمان بةوةش هة

ويَنيَت و يةك زمان  خبئةدةبى يةكطرتووش ديَتة كايةوة و هةموو كورد واى ليَديَت بة زمانيَك بنووسةةةةيَت و     
 ةمسيدا بةكار بهيَنيَت.لةكاروبارى رِ

 يةش بوو، دةبَيت بة جؤريَك بنووسةةةةم و هةوو بدةين، كة لةطةو رِيَرةو و            رِاسةةةةيتكة باوةرِمان بةم     
 )104(و." وت، دةبيَت ببيَتة هةولَدةرى دروستبوونى زماني ئةدةبيى يةكطرتسةرةةامى ميَذوودا بيَ

 
   ث(ة ئةو خالَة طرنطانةى ثيَويستة لة بةرضاو بط يَن                    

لة هةلومةرجى ئيَسةةتادا، كة طةىل كورد لة رِؤذهةآلتى طوردسةةتان، دةسةةةالَتيَكى سةةياسةةى و نةتةوةيى    
ولَدان بؤ فيَربوون و فيَركردنى خويَندنةوة و نووسينى كوردى، فةرهةنطنووسى و تايبةت بة خؤى نيية و هة

ليَكؤلَينةوة لة بارةى زمانى كوردييةوة، بة هؤى تاكة رِووناكب  و دلَسةةةةؤزةكانى ئةو نةتةوةية و هؤطرانى 

                                                            

 37،ص1376، ث امون زبان و زبانشناسى)خموعة مقاالت(، ضاث سوم، تهران،رضا باطنىحممد  )103( 

 ( انتاييةكى طةورة دةطريَتةوة، كة زؤر ثرسى طوتريَت ثبةرنامةرِيَذيى زمانى لة هةموو هةولَيَكى ئاطايانة لة رِاستاى دياريكردنى ئاراستةى زماندا، دة
رِيَنووسىء  ر بة مةبةستى يةكدةست كردنىخستنةرِووى ثيَشنيا طرنطى وةك دياريكردنى زمانيَكى نةتةوةيى يان فةرمى لة وآلتيَكى ضةند زمانة رِا بطرة تا

 (37،ص1376االت(،ضاث سوم، تهران،، ث امون زبان و زبانشناسى)خموعة مقرضا باطنى)حممد  هتد دةطريَتةوة.

 515ة415، سليَمانى، ل2005ةدين مستةفا رِةسووو، بؤزمان، زيعد.ـ  )104( 
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كؤمةلَيَك خالَ زمانةكة بة بىَ ثشةةةتط يى دةسةةةةالَت و دامةزراويَكى  دةولَةتى بةرِيَوة دةضةةةيَت ثيَويسةةةتة 
 لةبةرضاو بط يَن. طرنطرتينيان ، بريتم لة:

ء خزمةتى زمانى رِاسةةةيهةولَة ث ؤزانة كة ضةةةةندين سةةةالَة بة نيازى ثا وبةردةوامبوون لةسةةةةر ئة  -١
 ئةلفوبيَ و كوردى ئةةام دةدريَن. طرنطرتينى ئةم هةوآلنة، ئاشةةةنا كردنى نةوة نويَيةكانى كوردسةةةتان بة  

ية يكوردىء هاندانيان بؤ خويَندنةوةء نووسةةةةم بة زمانى كورديية. بةم فيَركردنة سةةةةةرةتاي  رِيَنووسةةةةى
ء لةطةو  ثرديَكى ثيَوةندى لة نيَوان خويَندةوارى كوردء ضاثةمةنىء ئةدةبياتى نووسراوى كوردى ثيَكديَت  

 ةكةى دةبيَت. دا، ثرت هؤطرى زمانى نةتةويزياتر رِؤضوونى خويَنةرى كورد بةنيَو ئةدةبياتى كورد
تة بةر سةةةرةى فيَركارانء ووةالتينيش كةوت ئةلفوبيَى كة فيَركردنى  ،لةم نيَوةدا جيَطاى خؤشةةحالَيية  

وبيَيةوة، خويَنةرى كورد ئةلفكوردستان. لة رِيَطاى فيَربوونى ئةم  رِؤذهةآلتىمامؤستايانى زمانى كوردى لة  
خبويَنيَتةوة. بؤ  ،نووسةةةراون ئةلفوبيَى التينىرد كة بة دةتوانيَت لةمةودووا ئةو بةشةةةة لة ضةةةاثةمةنيى كو

كة هةر نةبَيت ثوختة يان         ،كوردسةةةةتانيش ئةم تواناية درووسةةةةتدةبَيت         رِؤذهةآلتى نووسةةةةةرى كوردى 
تا ئةو بةشةةةةة لة خوَينةرانى كورد كة          ،بكاتةوة   ضوب ئةلفوبيَى التينى هةَلبذاردةيةك لة بةرهةمةكانى بة           

 ، خبويَننةوة، لة بةرهةمى نووسةرانى ئةو بةشةى كوردستان، كةلَك وةربطرن. عةرةبى ئةلفوبيَىناتوانن بة 
ن بايةخدان بة كارى زانسةةةتى لة ثيَوةندى لةطةلَ زمانى كورديدا، ئةمة ثرت رِووى لةو تويَذة لة زانايا -٢ 

ارى زمانةوانيدا    كة لة بوو   ة،كوردسةةةةتان يان بةشةةةةةكانى ديكةى ئيَران         رِؤذهةآلتى ء رِووناكب انى كوردى  
كوردسةةتانء  رِؤذهةآلتىجؤراوجؤرةكانى كوردى لة  ةشةةيَوةزارء طؤظةرزار و ثسةةثؤرن. تويَذينةوة لةبارةى 

زمانى كوردى، دةتوانيَت  وشةدانىء زاراوة )موستةلةحات( ى ئةوانء ثيَكهيَنانى  ئيَرانء كؤكردنةوةى وشة
ؤرِء كؤبوونةوةء سيمينارى زانستى لة بارةى اليةنة   بةشيَك لةم كارة زانستييانة بيَت. هةروةها بةستنى ك    

ء برِيارى  ء طةآللَةء ثةسةةةند كردنى رِاسةةثاردةء ثيَشةةنيار جؤراوجؤرةكانى زمانى كوردىء ئالَوطؤرِى ب ورِا
بةكةلَك لةم ثيَوةنديية دا بايةخى خؤى هةية. ديارة ئةم جؤرة كارانة، تيَضةةةوويان هةية، بةو هؤيةشةةةةوة، 

يشاندةدةن، جيَى خؤيةتى نطا دةولَةتييةكان، بة دةطمةن رِووى خؤش بةم جؤرة هةنطاوانة ستدة موكة دا
ى يدةسةةرتِؤيشةةتوون،هاوكار  يةوةيكة لةبارى داراي ،ء نيشةةتمانثةروةر خةلَك، بةتايبةتى كةسةةانى دلَسةةؤز 

 ثيَويست بكةن. 
ةى قوربانيكردنى رِاستنى بة ئالة دةمارطرذيى ناوضةيىء خؤبواردن لة كاروبارى زمانةوا كةوتنةوةدوور -٤

 رِؤذهةآلتى لة مبةرذةوةندى زمانيَك لة ثيَناوى بايةخدان بة شةةةيَوةزار يان طؤظةريَكى تايبةت. دةكريَت بلَيَ
تةوةء لة ووةء لةنيَو كوردةكانى ئيَراندا، زمانى ئةدةبيى يةكطرتووى كوردى جيَطاى خؤى كرد كوردسةةةتان
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ياوازيى شيَوةزارء طؤظةرةكان، ثيَى دةنووسريَت. بةردةوامبوون لةسةر هةموو شارء ناوضةكان سةرةرِاى ج
ضكةيةء كار بة ئا  ئةمةش بة  )كى ثيَويستة. ةى هاتنة كايةى زمانى ستانداردى كوردى، ئةركيَ رِاست ئةم رِيَ
ةدةبيى ء طؤظةرانة كة ئامادةيىء رِةنطدانةوةيةكى ئةوتؤيان لة زمانى ئ لةو شةةيَوةزار واتاى بيَئاطايى نيية

نةوةى دكركؤية. دةبيَت شانبةشانى بايةخدان بة نووسم بة زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو، بؤ     ييةكطرتوو دا ن
ء دةولَةمةند  ئةوانكانى ء بضوكردنةوةيان، كؤكردنةوةى وشة  ئةدةبياتى زارةكيى ئةو شيَوةزارء طؤظةرانة 

بة ئةركى  ةوةنةوةى زمانةوانى لة بارةيانيذئةةامدانى تويَيانةوة و زمانى كوردى بة هؤ وشةةةةةدانىكردنى 
 ان بزانن.يخؤ
سةآلتى نةتةوةيى و دة قةوارةى رِاميارىخاوةنى  يداةةة ئيَستا كة نةتةوةكةمان لةو بةشةى نيشتمانةكة٤

وردى  بة يارمةتيى ككة دلَسةةؤزان و خزمةتكارانى زمانى  ،طا و دامةزراوانة بيَبةشةةةسةةتخؤى نيية و لةو دة
ثيَشةةكةوتووى  طةياندن  بكةن، دةكريَت بة هؤى تيَكنؤلؤذياىيَؤذةكانيان جيَبةجةرنامةو ثرِببتوانن  ئةوان 

نةوة  كةلَكوةرطرتن           تا رِ  وة،و بضوكرد تةوة.  نة بكرَي يا نةبووني ئةم  قةرةبووى  ثةرِة       ادةيةك  مالَ طة و  لة ثيَ
وة، لة نةبوونى طؤظار و ةوانةيَطاى ئئينرتنيَتييةكان و بضوكردنةوةى نووسةةم و تويَذينةوة و فةرهةنط لة رِ 

لة     سةةةةتو دة رِؤذنامة   ندا، دةكريَت رِ      رِؤذهةآلتى طاى ضةةةةةاث و ثةخش  تا طايةكى زؤر  كوردسةةةة باش بؤ   يَ
 دةسرتِاطةيشي بة خويَنةرى كورد بيَت.

ةدةستهيَنانى برووى هةموو ئةو هةوآلنةوة، خةبات لة ثيَناوى بة فةرميناسرانى زمانى كوردى و سةة لة ٥
دن بةو زمانة لة قوتاخبانةكانى كوردسةةةتاندا. بؤ ئةم مةبةسةةةتة لة اليةك طشةةةتط  كردنى ئةم  مافى خويَن
ووناكب  و كوردسةةةةتاندا ثيَويسةةةةتة، بة جؤريَك كة نةك هةموو تويَذى رِ  رِؤذهةآلتىلة ئاسةةةةتى  خواسةةةةتة

كةن.             لَك داواى ب خة بةلَكوو تيَكِراى  هةنطى،  ن        لة فةر يةتى بؤ هَي كةوة، جيَى خؤ يةكى دي نة طؤرِى  ال ا
يد  تةوة                      دج نة كانى  ية مةزراوة كولتووري كان و دا طةَل ضةةةةةاال لة  يك،  مانى دا بة ز ندن  يرتى داواى خوَي

. بة تايبةتى لةمبارةيةوة جيَى خؤيةتى          يَت بندةسةةةةتةكانى ديكةى ئيَران، هاوهةنطاوى و هاوكارى هةب             

                                                            

 ( ا ناوكؤيى "يةكيَك لة هؤكارةكانى بة زيندوويى مانةوةى زمانى نةتةوةيةك لة سةردةمى ئيَستا دا ئةوةية كة لة نيَوان زارء طوظةرةكانى زمانةكةى د
بة زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو ناودةبريَت. بةآلم نةبوونى ئةم ناوكؤيية بةتايبةت لة بووارى نووسيندا، ثةرتثوونء رِيَخؤشكردنى  هةبيَت كة ئةمةش

 تواندنةوةى زمانةكة لة بؤتةى داط كةرانء باآل دةستيانيدا، ليَدةكةويَتةوة.".

  (167، ل 2007، ئةيلووىل 7ؤظارى زانكؤى كؤية، ذمارة د. هؤطر مةمحوود فةرةج، زمانء نةتةوةء زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو، ط)
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ست لة   ؤذة بكريَت بة دةرفةتيَك ئةم رِ ةشةمة( وةربط يَت و ى ر١ِجيهانيى زمانى دايك ) رِؤذىكةلَكى ثيَوي
 بؤ دةربرِين و نواندنى ويستى لةميَذينةى خويَندن بة زمانى دايك.

 
 ئةجنام

اردن لة بةفةرمى ناسينى زمانى بةشيَكى طةورة لة دانيشتووانى وآلتيَك و رِيَطةنةدان بةوة، كة ووةخؤب ة١  
ويَنن، جطة لةوةى ستةميَكى نةتةوةيى ئاشكراية، ثيَشيَلكردنى منداآلن لة قوتاخبانة بة زمانى دايكيان خب

بيَبةش هيَشتنةوةى منداآلن لة مافى خويَندن بة زمانى دايكيان، لة بارى  مافيَكى بنضينةيى مرؤظةكانيشة.
دةروونييةوة كاريطةريى خراثى لة سةر ئةوان هةية و دوواكةوتن و دابرِان لة خويَندن يةكيَك لة ئاكامةكانى 

 يةية.يئةو بيَبةش

شى    -٢  ٧٠ى خةلَكى ئيَران، دةرفةتيَك بوو بؤ ضاوخشاندنةوة بة سياسةتيَكدا كة زياتر لة      ١٩٧٩شؤرِ
سةةالَ بوو لة اليةن دةسةةةالتة ناوةندييةكانى ئيَرانةوة، ثيَرِةو دةكرا. لةطةلَ ئةوةى لة دةسةةتوورى دوواى  

ندنى زمان و     ئةم شةةةةؤرِشةةةةةدا ددان بة "قةوم"و "زمانى ناوضةةةةةيى جؤراوج         ؤر" لة ئيَراندا نراوةو خويَ
ئةدةبياتى ئةو قةوم و زمانانة لة تةنيشةةةت زمانى فارسةةةييةوة ئازاد كراوة، بةآلم ثةروةردةو فيَركردن تا  
ئيَسةةةةتاش هةروا بة زمانى فارسةةةةييةو كورد و نةتةوةكانى ئازةرى، بةلووض، عةِرةب وتوركمةن لة مافى                   

 ة بيَبةش ماونةوة.خويَندن بةم زمانانة لة قوتاخبان
نةتةوةى كورد لة رِؤذهةآلتى كوردسةةةةتان، لة سةةةةةردةمى ِرةزاشةةةةاوة تا ئيَسةةةةتا لة خةبات بؤ                   -٣

يييةكانى كةمتةرخةم نةبووةو بةفةرميناسةةةرانى زمانى كوردى و خويَندن بةم بةدةسةةةتهيَنانى مافة نةتةوة
ى تيَكرِاى رِاثةرِين و بزووتنةوةكانى زمانة لة قوتاخبانةكانى كوردسةةةتان هةموو كات يةكيَك لة خواسةةةتةكان

بووة. رِووناكب ان و ثارتة كوردةكان ويَرِاى خةبات بؤ بةدةسةةةةتهيَنانى ئةم مافة، هةولَى فيَركردنى زمانى 
كوردى و خويَندن بةم زمانةيان لة قوتاخبانةدا داوة. لة سةةةرانسةةةرى سةةىَ دةية دةسةةةآلتداريَتيى كؤمارى 

ةر داواى خويَندن بة زمانى دايك لة اليةك و فيَربوونى خويَندنةوة و نووسةةم بة ئيسةةالميدا، ثيَداطرى لة سةة
زمانى كوردى لة كوردسةةتاندا دريَذةى هةبووة. ئاواتى خويَندن بة زمانى كوردى لة قوتاخبانةدا، تا ئيَسةةتا  

سةةركةوتنى  تةنيا لة سةايةى بزووتنةوةى كوردةوة وةدى هاتووة، بةتايبةتى لة ضةوار ثيَنج سةالَى دوواى    
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شةةؤرِشةةى ئيَران، كة ضةةةندين شةةارؤضةةكة و بة هةزاران طوندى كوردسةةتان ئازادبوون و ثارتة كوردةكان      
 بةرِيَوةيان دةبردن.

ئةزموونى ضةةةةةند سةةةةالَةى بةرِيَوةضةةةةوونى خويَندن لة قوتاخبانة بة زمانى كوردى، لة اليةن ثارتة  -٤ 
ايك، لة راكيَشةةةةانى مندالَى قوتابى بؤ الى خويَندن و كوردةكانةوة سةةةةةَاندووية، كة خويَندن بة زمانى د

قوتاخبانةو، لة فيَربوونى خيَراى قوتابيان و ثيَوةنديى نيَوان مامؤسةةةةتاو قوتابيدا رؤَليَكى ديار و حاشةةةةا                 
لَينةكراوى هةية. بةو هؤيةشةةةةةةوة كة خوَيندن بةو زمانة مافيَكى ِرةوا و ئاواتيَكى لة ميَذينةى خةلَكى                      

وة، ثيَشةةةوازييةكى زؤرى ليَكراوة و خةلَك دلَخوازانة تيَضةةةووى درووسةةةتكردنى قوتاخبانة و  كوردسةةةتان بو
ستؤ و تةنانةت زؤر لةو         ستايان طرتووةتة ئة ستييةكانى خوَيندن و ذيانى مامؤ شيَك لة ثيَوي دابينكردنى بة

ستايان نةبووة، لةم دةورةيةدا بوون بة    شرت هةرطيز قوتاخبانة و مامؤ خاوةنى قوتاخبانة  طوندانةش كة ثيَ
 و مامؤستا.

دامةزراوةكانى تايبةت بة خويَندنى كوردى لة رؤذهةآلتى كوردسةةةةتان، سةةةةةرةرِاى بوونى دياليَكتى   -٥
جؤراوجؤرى زمانى كوردى لةم بةشةةةةةى كوردسةةةةتاندا و زؤريى ذمارةى ئاخيَوةرانيان، نةكةوتوونة داوى              

ندنيان بةو دياليَكتة نووسيوة كة لة سةردةمى كؤمارى   دةمارطرذيى ناوضةيى و زاراوةيى و كتيَبةكانى خويَ 
كوردستاندا زمانى فةرمى بووة و دوواتريش لة رؤذهةآلت و لة باشوورى  كوردستاندا وةك زمانى ستاندارد      

بووَل كراوة. تةنانةت ناوةندى سةةةةؤماش كة نةك خوَيندن بة زمانى كوردى، بةلَكوو ئةركى فيَركردنى                 ةق 
 ى كورديى طرتووةتة ئةستؤ، كتيبةكانى خؤى هةر بةم زمانة ستانداردة نووسيوة.خويَندنةوة و نووسين

ئةطةرضةةةةى هةر دوو ثارتى دةسةةةةةآلتدارى سةةةةةرةتاكانى دةيةى هةشةةةةتاى زايينى لة رؤذهةآلتى    -٦
كوردسةةةةتاندا)دتوكرات و كؤمةلَة(، كاريَكى باشةةةةيان كردووة كة لة ناوضةةةةةى ذيَر دةسةةةةةآلتى خؤياندا،  

ويندن بة زمانى كوردييان بةرِيَخستووة و دةستطا و دامةزراوةى تايبةتيان بؤ ئةم مةبةستة     قوتاخبانة و خ
و  "كؤرِى ثةروةردة و فيَركردن  "ثيَك هَيناوة، بةآلم نةبوونى هاوكارى و هاوفكرى لة نيَو دوو دامةزراوةى          

رةخنةية.ئةوان دةيانتوانى     ، بة خالَى الواز دةذميَردريَت و جيَطاى     "داكؤميسةةةةيؤنى فيَركردن و بارهيَنان  "
تواناى ماددى و مةعنةويى خؤيان خبةنة سةةةةةريةك و بة يةكةوة ئةركى خوَيندن بة زمانى كوردى ببةنة                     

ئةو كتيَبانة، شيَوازى وانةوتنةوة   ىثيَشةوة. ئةمة بيَطومان لة سةر دارِشتنى كتيَبةكانى خويَندن، رِيَنووس    
 ، كاريطةريى ئةريَنيى دةبوو.و ثيَطةياندنى مامؤستا و رؤر اليةنى ديكة

بةرزبوونةوةى ئاسةةتى ئاطايى سةةياسةةى و هةسةةتى نةتةوةيى، هؤيةكة بؤ بايةخدانى نةتةوةيةك بة    -٧
فيَربوون و ثارِاسةةتنى زمانةكةى. لة رِؤذهةآلتى كوردسةةتانيش، سةةةرةرِاى دذايةتيكردنى دةسةةةآلت لةطةلَ   
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رِووناكب ان لة هؤطرى نيشةةاندان بة زمانةكةيان، لة ويسةةت و داخوازة نةتةوةيييةكانى خةلَك و بةتايبةتى 
شةةةانازى ثيَوةكردن و فيَربوون و فيَركردنى خويَندنةوةو نووسةةةم بةو زمانة غاف)َ نةبوون. ئةو هةوآلنةش  
تايبةت بة ناوضةةةةيةكى  دياريكراو نم. تةنانةت ئةو شةةةارو ناوضةةةانةش كة لة سةةةةردةمانى ثيَشةةةرتدا،      

ة بزووتنةوى نةتةوةيى دا نةبووة، ئيَستا بايةخ بة فيَربوونى زمانةكةيان دةدةن. بةشدارييةكى بةرضاويان ل
جطة لةوةى هةولَى فيَربوونى خويَندنةوة و نووسم بة هةر دوو ئةلفوبيَى عةرةبى و التينى هةية، كؤمةلَيَك  

نانى  كارى بةنرخى ديكة لة بةسةةةةتَينى زمانةوانى دا بةدى دةكرَين. وةك ليَكوَلَينةوةى زانسةةةةت             ى، ثيَكهيَ
 قامووس و، هتد.

خوَيندن بة دوو زمان، يان دوو زمانة بوونى مندالََ، يةكيَك لة دياردة باوةكانى ئةم سةةةةةردةمةية و                   -٨
طة                     ثَيكةوةذيانى ضةةةةةةند نةتةوة لة والتَيكداو ثيَويسةةةةتييان بة زمانيَكى هاوبةش، جؤراوجؤريى كؤمةَل

ئاكامى كؤض و ط سانةوةى خةلَكى وآلتانى ديكة،دا ثيَويستيى    جياوازةكان  لة بارى كولتوور و زمانةوة لة
مرؤظةكان بة فيَربوونى زمانى ديكة بة هؤى زانسةةةةتى، ئابوورى و هتدةوة، دووزمانةبوونيان كردووة بة                 
دياردةيةكى طشةةةةتى و جيهانى. خوَيندن بة دوو زمان لة قوتاخبانةدا، بة ثيَى ليَكوَلينةوةكان، خزمةت بة                 

ى و ثيَشةةةةكةوتنى فيَربوونى مندالَ و توانا فيكرييةكانى دةكات، بةو مةرجةى زمانى دايك             طةشةةةةةى زمان   
 يةكيَك لةو دوو زمانة بيَت و بايةخى سةرةكي بة فيَربوون و خويَندن بة زمانى دايك بدريَت.

نةوةى دةتوانم بلَيَم سةةياسةةةتى زالَكردنى تاكةزمانيَك بة سةةةر زمانةكانى ديكةدا و بيَبةش هيَشةةت  -٩
نةتةوةكانى ئيَران لة خويَندن بة زمانى خؤيان، لةطةلَ هةموو ئةو زيانانةى ض لة بووارى خويَندن و فيَربوون 
و ض لة بووارى كولتوورى و زمانييةوة هةيبووة، سةةةةةركةوتوو نةبووة. ضةةةةونكة نةك هةر لة رِؤذهةآلتى                

ةزايةتى و بيَزارى لةم سياسةتة تا هاتووة ثرت   كوردستان بةلَكوو لة نيَو نةتةوةكانى ديكةى ئيَرانيشدا، نارِ  
بارى                         لة  تة رِوو.  نةتر دةخرَي كاوا جار، ِراشةةةة بة  جار  يك  مانى دا بة ز ندن  ثةرةى طرتووة، داواى خوَي
سى نةتةوةيى خؤيان لة           شونا شةوة نةتةوةكانى ديكة نةك هةر ئامادة نةبوون زمان و كولتوورو  سيي سيا

" و "زمانى فارسةةةةى"دا بتوَينةوة، بةلَكوو كةوتوونة جؤريَك دذايةتى و          ب  بةرنةوة و لة "نةتةوةى ئيَران     
 دووركةوتنةوة لة شوناس و زمانى داسةثاو.

نةتةوةى كورد لة رِؤذهةآلتى كوردسةةتان، درةنط يا زوو ئةم مافة بة دةسةةت دةهيَنيَت. هةر بؤية   -١٠
انطةيةكى نةتةوةييةوة دةرِواننة داهاتووى شارةزايانى زمان و هةموو ئةو اليةنانةى بة دلَسؤزييةوة و لة رِو  

زمانى كوردى لةم بةشةةةى كوردسةةتاندا، دةبيَت ئاراسةةتةى بووارى خويَندن بة زمانى كوردى بةرةو بةهيَز  
 كردنى زمانةكة و دروستكرنى زمانى ستاندارد و ثتةو كردنى يةكيةتى و يةكطرتوويى نةتةوةيى ببةن.



96 

 

 
 

 
 

 ثوختةى ليَكؤلَينةوة
تةوةى جؤراوجؤر دةذين    لة وآلت  نة ندا،  لة              ،ى ئيَرا تةوةى كورد  نة نة.  لةوا يةك  هةآلتى كة كورد   رِؤذ

كوردسةةةةتان ض لة بارى رِووبةرى خاكةكةيةوة، ض لة بارى ذمارى حةشةةةةيمةتةوة، لة زؤر نةتةوة و وآلتى                    
انيَكى جيهان كة سةةةةةربةخؤن و دةوَلةتى خؤيان هةية، طةورةترة. ئةم نةتةوةية، سةةةةةرةِراى ئةوةى زم                

سةربةخؤ و دةولَةمةندى هةية، وةك نةتةوة نافارسةكانى ديكةى ئيَران، لة مافة نةتةوةييةكانى بيَبةشة و    
 بة منداآلنى كورد نادريَت لة قوتاخبانة بة زمانى دايكيان خبويَنن. رِيَطةتةنانةت 

راويَز خسةةتنى زمانى سةةياسةةةتى زالَكردنى زمانيَك بةسةةةر زمانةكانى ديكةى ئيَراندا و سةةةركوت و لة ثة 
شتنى        سةآلتطةي سةرةتاى بة دة سةكان بؤ  شاى نةتةوة نافار دةطةرِيَتةوة. رِةزا  ١٩٢٥ثةهلةوى لة  رِةزا

رِةوكردنى سةةةياسةةةةتى سةةةرِينةوةى جياوازيية نةتةوةيى و   كةوتة ثيَ دا،شةةةا لة ذيَر كاريطةريى ئاتا تورك
ةوة، يةك دةولَةوت" ) دةولَةت نةتةوة( هةلَمالَى. زمانييةكان لة ئيَراندا و قؤلَى لة دروسةةةتكردنى "يةك نةت

سى لة فةرمانطة دةولَةتييةكانى        سة كردن و نووسم بة فار سى لة قوتاخبانةكان و ق خويَندن بة زمانى فار
و بة توندى كةوتة دذايةتيكردنى زمان، كولتوور و ميَذووى نةتةوة نافارسةكانى  (ئيجبارى) زؤرةملىكرد بة 
 ئيَران.

ةمى دةسةةةآلتدارةتيى حةمةرةزاى شةةاى ثةهلةويدا، سةةياسةةةتى رِةزا شةةا لة بارةى زمان و     لة سةةةرد
كولتوورى نةتةوة نافارسةةةكان، بة شةةيَوةيةكى توندوتيذ بةرِيَوة ضةةوو. لة ماوةى ثةةا سةةاو دةسةةةآلتى  

. ندى دةكريَكوردسةةةةتان بة رِؤذهةآلتىبنةمالَةى ثةهلةويدا، تةنيا دوو هةولَى خويَندن بة زمانى كوردى لة 
لة شةةةةارى "خؤى" لة اليةن مسكؤى شةةةةكاك و عةبدولرةزاق بةدرخانةوة قوتاخبانةى كوردى                ١٩١٣لة  

يش، كؤمارى كوردسةةةةتان لة ثَيتةختى ئةوكؤمارة و لة         ١٩٤٦كرايةوة كة ماوةيةكى زؤرى ناخاياند. لة           
 .كرايةوةشارى بؤكان، خويَندن بة زمانى كورديى 

، زؤر زوو نوىَدا دةسةآلتى  ١٩٧٩شايةتى و سةركةوتنى شؤرشى ئيَران لة       رِيَذتىواى رِووخانى ولة د
طةمارؤى خسةةةتة سةةةةر كوردسةةةتان و قوتاخبانةكانى ذيَر    ة دذى خةلَكى كوردسةةةتان رِاطةياند،شةةةةرِى ل

دةسةةةةآلتى بزووتنةوةى كوردى داخسةةةت. ثارتة كوردةكان بة هاوكاريى خةلَك قوتاخبانةكانيان كردةوة و 
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دن بة زمانى كوردى لة قوتاخبانةيان لة ناوضةةةةةى ئازاد دا جَيبةجة كرد. خوَيندن بة زمانى                   ئاواتى خويَن  
كة هيَزةكانى حكوومةت  ،١٩٨٤ة  ١٩٨٣كيَشا و هةتا سالَةكانى  رِيَذةىكوردى بؤ ماوةى ضةند سالَيَك د

 ضكة و طوندة ئازادةكانيان طرتةوة، بةردةوام بوو.ؤشار
ستى خويَندن بة زمانى كوردى  ستان بة تةواوى كةوتة ذيَر كؤنرتؤلَى  وتةنانةت د وي واى ئةوةش كة كورد

بةآلم ئةو  .هيَزة ضةةةةكدارةكانى كؤمارى ئيسةةةالمى، لة اليةن خةلَكى كوردسةةةتانةوة، ثيَى لةسةةةةر داط ا  
نى و هاندا رِيَنويَنىرِيَزى لةةةةةنةط ا و جيَبةجة نةكرا. خةلَك بة هةوو و هيممةتى خؤيان و لة ذيَر  خواستة

بة شةةةةيَوةى               نةوة و نووسةةةةينى كوردى  ند يان كردة فيَربوونى خوَي ثةروةردا، رِوو نةتةوة  ناكب انى  رِوو
ثيَداويسةةةتييةكانى هةر لة اليةن خةلَكى دلَسةةةؤزةوة دابيندةكرا، لةطةو  نافةرمى. ئةم كارة كة تيَضةةةوو  و

ستانى       سةآلتداران و كاربةدة شكيَنى و بيانوو ثيَطرتنى دة سةرةرِاى  دذايةتى، كار دةولَةتى بةرةورِوو بوو. 
خةلَكى كوردسةةةتان بة تايبةتى ميَرمنداآلن و الوان لة سةةةةر فيَربوونى ريَِنووس و ريَِزمانى كوردى   ،ئةمةش

 بةردةوامن. 
كة خويَندن بة زمانة  ،ى دةستوور )قانوونى ئةساسي(ى ئيَراندا هاتووة   ١٥شايانى باسة كة لة ماددةى   

هيضكات   ،بةآلم ئةم ماددةيةى دةستوورى ئيَران  ،ة تةنيشت زمانى فارسى ئازادة  قةومى و ناوضةييةكان ل 
سالمييةوة ئاورِى لةةةةةةةنةدراوةتةوة و هيض هةولَيَك نةدراوة بؤ ئةوةى منداآلنى نةتةوة    لةاليةن كؤمارى ئي

 نافارسةكانى وآلت بة زمانى دايكيان خبويَنن.
كوردسةةتان، بةلَكوو طةالنى ديكةى نافارسةةى  ؤذهةآلتىرِلة سةةةردةمى ئيَسةةتادا، نةك هةر طةىل كورد لة 

ئيَران، داواى خويَندن بة زمانى زطماكيى خؤيان دةكةن. ئةم داواية سةةةةاو لةطةو سةةةةاو بة شةةةةيَوةيةكى  
 راشكاوانةتر بةرةورِووى كؤمارى ئيسالمى دةكريَتةوة.

ى سةةةةةر بة   منداالَن لة نيَو   كة بَيبةشةةةةى لة خوَيندن بة زمانى دايك         ،ليَكؤلَينةوةكان دةرياخنسةةةةتووة    
بووة بة سةةةرضةةاوةى كيَشةةة و طرفتى جؤراوجؤر .   ،نةتةوةكانى تورك، كورد، بةلووض، عةرِةب و توركمان

وةثاشةةةةكةوتن لة خوَيندن و كةوتن )ِرةتبوونةوة( لة نيَو ئةو جؤرة منداآلنةدا، يةكجار زؤرة. ئةوةش لة                 
مافيَ              باريَ  ماكى،  مانى زط بة ز ندن  كة خوَي ية  مة                  كدا نا تان ثة بةى  نة و زؤر كا ظة نةيى مرؤ كى بنضةةةةي

 .نيَونةتةوةييةكان داكؤكى لةم مافة دةكةن
، يَت انةوة و لة نيَوضةةةةوونى ئةو زمانة دةطر      وخوَيندن بة زمانيَك لة قوتاخبانة، جطة لةوةى  ثيَش بة تو           

ه               هةروة ندا.  كا لة بووارة جؤراوجؤرة بةهيَزبوونى  نةوة و  ثةرةطرتن و بووذا تة هؤى  يةكى     دةبَي تةوة نة ا 
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لة هةولَى دةتوانيَت لة رِيَطاى خويَندن بة زمانةكةى لة قوتاخبانةدا،  ،بندةسةةةت و دابةشةةةكراوى وةك كورد
  قوولَكردنةوةى شوناسى نةتةوةيى و دروستكردنى زمانى ستاندارد دا بيَت.

ة زؤر بة سةةةةةر  ئةزموونى وآلتانى فرةنةتةوة و فرةزمان دةرخيسةةةةتووة، كة لةو وآلتانةدا كة زمانيَك ب              
زمانةكانى ديكةدا زالَكراوة و زمانةكانى ديكة ثةراويَز خراون و سةةةركوت كراون، بةردةوام لةطةو كيَشةةةى  
سةةةةياسةةةةى و ئالَؤزى و قةيران لة نيَوخؤياندا بةرةورِوون. بةآلم لةو وآلتانةدا كة هةموو زمانةكان ريَزيان                     

ةت بة خؤياندا ثيَيان دةخويَندريَت، هةم كةلتوورى وآلتةكة لةةةيَط اوة و دانيان ثيَدانراوة و لة ناوضةى تايب
 دةولَةمةندتر بووة، هةم ثيَكةوةذيان بة تةبايى و ئاشتى هةية.
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 سةرضاوةكان:
 

  كتَيبة كوردييةكان:

 ، ٢٠٠٣(، هةوليَر ٣ئةمحةدكاكة مةمى ، طولبةهارة)ة ١
 ،)نامةى ماستةر(٢٠٠٩(، ١٩٤١ة١٩٠٦ان سةعيد، ناسيؤناليزمى ئيَرانى)ئيسماعي) عةبدولرِةمح ة ٢
 ، ١٩٩٢كؤمةلَناسى كوردةوارى، بةرطى يةكةم، بةغدا،  ، (د) حوسيَن خةليقىة ٣
 ، ٢٠٠٥حوسيَن حمةممةد عةزيز ، سةليقةى زمانةوانيى و طرفتةكانى زمانى كوردى، سليَمانى ، ة ٤
وةردةو خويَندن لة حوجرةكانى كوردسةةتان دا، بةرطى يةكةم، حةمة كةريم هةورامى، ميَذووى ثةرةةةةةةة٥

 ، ٢٠٠٨ضاثى يةكةم، هةوليَر، 
 ، هةوليَر،٢٠٠٦ضةند دوكيؤميَنتيَكى نيَودةولَةتى لة بارةى مافةكانى مرؤظةوة، و: قادر وريا، ة ٦
 ٢٠٠٨، بة ستاندارد كردنى زمانى كوردى و ئةلفوبيَى كوردى، سليَمانى، (د)رةفيق ساب ة ٧
 ، ٢٠٠٧رةفيق سالَح و سةديق سالَح، كتيَبى رِؤذنامةى "كوردستان" ضاثى يةكةم، هةوليَر، ة ٨
 ،٢٠٠٨، زمانى كوردى و شويَنى لة ناو زمانةكانى جيهاندا، هةوليَر،(د)ة رةفيق شوانى ٩
و  كؤمةلَى فةرهةنطىخويَندنء نووسينى زمانى كوردى بة ئةلفوبيَى التم ، ، رِةحيم سوولَتانىة ٠١

٢٠٠٣فيَركاريى سؤما، مةهاباد،  

 ٢٠٠٣رِةحيم سولَتانى، رِيَنووسى كوردى، كؤمةلَى فةرهةنطى و فيَركاريى سؤما، مةهاباد،-١١
 

 ٢٠٠٧سليَمان ضووكةلَى، نةخشةى سياسى و دتوطرافيكى موكريانى كوردستان، -١٢
ردنى: هاشةةةم سةةةةميمى،  سةةةةعيد هومايون، ثيَشةةةةواى رِابوون)ب ةوةرى(، كؤكردنةوة و ئامادةك -١٣

 ، هةوليَر، ٢٠٠٧وةرطيَرِانى: رِةسوولَ سولَتانى. ضاثى يةكةم 
 ،٢٠٠٩هيَنديَك زانياريى طشتى لة بارةى زمانةوة،سليَمانى، ، شاسوار هةرشةمى-١٤
 ،١٩٧٧عةبدولرِةمحان شةرِةفكةندى)هةذار(، ضيَشتى خيَور، ثاريس، -١٥
و كورد، وةرطيَرِانى: عةبدولَال حةسةن زادة، ضاثى سوئيَد،    كوردستان  (،د)محان قامسلووةعةبدولر -١٦

٢٠٠٤، 
 ١٩٩٥عةبدولَض حةسةن زادة، نيوسةدة تيَكؤشان، بةرطى يةكةم، ضاثى يةكةم، -١٧
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 ،٢٠٠٥جوطرافياى كوردستانن ضاثى ضوارةم، كوردستان، هةوليَر، (،د)عةبدولَال غةفوور-١٨
سالَ خةبات      كورتة ميَذو (،د)عةبدولرِمحان قامسلوو -١٩ ض)  ستانى ئيَران،  وى حيزبى ديَموكراتى كورد

 لة ثيَناوى ئازادى، بةرطى يةكةم،
 ، ٢٠٠٥، بؤ زمان، سليَمانى، (د)عيَزةدين مستةفا رِةسوول -٢٠
فوئاد حةمة خورشيد، زمانى كوردى، دابةشبوونى جوطرافيايى دياليَكتةكانى، وةرطيَرِان بؤ كوردى:   -٢١

 ،١٩٨٥بةغدا، حةمة كةريم هةورامى، 
، خةباتى رزطارخيوازيى كوردو ئازةر لة ئيَران، وةرطيَِرانى لة عةرةبييةوة: ئازاد          (،د)كةمال مةزهةر     -٢٢

 عوبيَد، دةزطاى ئاراس، ضاثى يةكةم، هةوليَر، 
 ، هةوليَر٢٠٠٠مافةكانى منداو، مافةكانى مرؤظ، يونيسيَف،  -٢٣
، هةوليَر،  ١،بذار ٢بؤ مافةكانى مرؤظ،رؤذنامةى وةقائع،ذمارة        مافةكانى مرؤظ، ثيَرِةوى نيَودةولَةتيى     -٢٤

 ٢٠٠٢ضاثخانةى ثةروةردة ،

 (١٩٨١مستةفا نةرتان، رِيَنووسى كوردى لة رِةطء رِيشةوة، بةغدا ) -٢٥
بةتيَكى ترى كولتوورى                   -٢٦ با ند  يةكطرتووى كوردىء ضةةةةةة مانى  بارةى ز لة كةريم،  مةال  مةدى  حمة

 ٢٠٠٨ةوليَر،كوردييةوة، ضاثى يةكةم، ه
نةوشة وان مسةتةفا ئةمم، ذ.ك و رؤذنامةوانيى نهيَنى، ضةةند الثةرِةيةك لة ميَذوى رِؤذنامةوانى ى     -٢٧
 ،٢٠٠٤(، رؤذنامةوانى ى نهيَنى، بةرطى سيَيةم/ بةشى يةكةم، سليَمانى،١٩٥٨ة١٩٣٨كوردى)
 ،٢٠٠٤ةوليَر، ترى زمانةوانى، بةرطى يةكةم، هضةند ئاسؤيةكى(،د)وريا عومةر ئةمم -٢٨
ة  ١٩٤٣، رِؤذنامةوانيى كوردى سةةةردةمى كؤمارى ديَموكراتى كوردسةةتان ) )د(هيمدادى حوسةةيَن -٢٩

١٩٤٧،) 

 ،٢٠٠٣هيَمن، بارطةى ياران، سةرجةمى شيَةرةكانى هيَمن، هةوليَر،  -٣٠
شتى      -٣١  سةردة سم  ستان   (د)يا ضةند الثةرِةيةك لة ميَذووى طةىل كورد لة رؤذهةآلتى كورد ، بةرطى ، 

 ،٢٠٠٧يةكةم، سليَمانى 

لة جووآلنةوةى          (د)ياسةةةةم سةةةةةةردةشةةةةتى    -٣٢ يَذوويى  نةوةيةكى م تانى ئيَران )ليَكؤَلي ، كوردسةةةة
 ، ٢٠٠٢، دةزطاى سةردةم، سليَمانى، ١٩٧٩ة ١٩٣٩رِزطارخيوازانةى نةتةوةيى طةىل كورد 

 كتَيبة فارسييةكان:
 ،١٣٧٦سوم، تهران، ضاثمقاالت(، ةى )خموع امون زبان و زبانشناسث،  )د(رضاحممد ،باطنى-٣٣

  ،٣٧٩١واشناسى و دستور زبان كردى، تهران، آ، )د(على ،رخزادى-٤٣  
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 ، ١٣٨١سي  شناسى زبان، تهران، آ وور، زبان شناسى ثنيلى  رضا -٣٥
 (،١٩٨٣)١٣٦٢، كؤمةلةميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤ "رِينووس زبان كردى"، -٣٦
 ،١٩٩٠ ، حتليلى فشردة از ديناميزم و شيوةهاى مبارزاتى در كردستان ايران، دسامرب حسم ،مدنى -٣٧

 ، ٢٠٠٦ين، ذ بنكةى: امساعي) خبتيارى، سليمانى، ةامم، تاريخ سياسى كردها، ترمج مصطفىنوش وان  -٣٨
 

 طؤظارة كوردييةكان:
تانى ئيَران" )ميز     بةدرةدين سةةةةةا ،  -٣٩ لة كوردسةةةة ناكب ى  مان، ذمارة   "بزاظى رِوو ى ٥،  ٥١طرد(،راِ

 ،٢٠٠٠ئةيلووىل 
 جارِنامةى ئوروثا بؤ زمانة ناوضةيى و كةمايةتيية نةتةوةييةكان ، وةرطيَرِانى جةماو ئةمحةدزادة ،"سياسةت"،     -٤٠
 سويد،   ٢٠٠٣، ذوئيةى٣ذمارة 

 ،١٣٦٥، ثاييزى  ٧سةروتار، سروة، ذمارة-٤١
 ، ستوكهؤلَم،١٩٩٤، زستانى ٢لَةتةكان، طزينط، ذمارةدةو عةبباس وةىل، سياسةتى نةتةوة بىَ -٤٢
، ٧، ذمارة  "زانكؤى كؤية "، زمانء نةتةوةء زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو،       )د(هؤطر مةمحوود فةرةج   -٤٣

 ،٢٠٠٧ئةيلووىل 
   طؤظارة فارسييةكان:

، ٩٨٧١، مشارة دهم، سال ششم، اكترب و  نوامرب روزطار نو، مظلومنصراللة، ايران ، ثورجوادى-٤٤
  ، ثاريس

ة تةليم و تربيت ة خلة كردى فارسى  شتة مهابادذةةسيد حممد، نيم نطاهى تازة بة ط ،صمدى -٥٤ 
، ٢٠٠٩، سالَ هشتم، ذانوية ٩٣ /٤٩، مشارة مةهاباد  

 رؤذنامة كوردييةكان:
بابايى، مةسةةةوود كاريطةرييةكانى كؤمارى كوردسةةتان لة سةةةر زمانى كوردى، ثاشةةكؤى رؤذنامةى -٤٦

تان"   تانى ئيَران، ذمارة           "كوردسةةةة ى ٤، ٥٢٦ئؤرطانى كوميتةى ناوةنديى حيزبى ديَموكراتى كوردسةةةة
  ،٢٠١٠فيَوريةى 

ئؤرطانى كوميتةى ناوةنديى  "كوردستان" "خويَندن بة زمانى كوردى يان واحيدى زمانى كوردى"، -٤٧
 (١٩٩٩رى )ئؤكتوب ١٣٨٧، رِةزبةرى ٢٦٧حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران، ذمارة 

كةمى كوردى،     -٤٨ ية تان  ضةةةةةاثى كتيَبى  نديى حيزبى دتوكراتى       كوردسةةةة ناوة تةى  طانى كؤمي )ئور
  (١٩٨٩)ذوئةنى ١٣٦٨، جؤزةردانى ١٥٠كوردستانى ئيَران(،ذمارة
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"، ئؤرطانى كوميتةى كوردستانطةآللَةى فيَركردن و بارهيَنانى سةرانسةرى كوردستان، رِؤذنامةى " -٤٩
 (١٩٨١)سيَثتامربى  ١٣٦٠، خةرمانانى ٧٩موكراتى كوردستانى ئيَران، ذمارة ناوةنديى حيزبى ديَ

 رؤذنامة فارسييةكان:
 ٢٢/٩/١٣٧٨، سةشنبة ٤٥هفتةنامة مبم، مشارة  آذرباجيانبة زبان مادرى در  موزشآلزوم -٥٠

مشس تربيز، مشارة  ةنامة"، هفت آذرباجيانزشى مجهورى اسالمى ايران و استمرار افت حتصيلى در      موآ"سياست    -٥١
 ١٣/٢/١٣٧٩، سةشنبة ٦٩

 
 :)كوردى( سةرضاوة ئينرتنَيتييةكان

 www.kurdishacadimy.org ، كيَشةى زمانى رِةمسيى كورد، مالَثةرِى:)د(ئةم ى حةسةنثوور -٢٥

 سبةى، لينك: ةرِى، مالَث٣-٣كيَشةى زمانى رةمسى ئةم ى حةسةنثوور،-٥٣
http://www.sbeiy.com/ku/article_detail.aspx?ArticleID=642&AuthorI

D=169&AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 ، وتوويَذ لة طةلَ طؤظارى كوردناسى، مالَثةرِى هةلَويَست نيوز()دئةم  حةسةنثوور-٥٤

       اسر حيسامى، فرميَسك و ثيَكةنم )ب ةوةرى(، مالَثةرِى شارستيَنن-٥٥

 ١٣٨٢ى رةشةممةى ٢، roozonlin يووسف عةزيزيى بةنى ترؤف، وتوويَذ لةطةلَ مالَثةرى  -٥٦

:سةرضاوة ئينرتنَيتييةكان)فارسى(  

 www.ostomaan.org اعالمية جهانى حقوق زبانى، ترمجة: على ددةبيَطلو  -٧٥  

، اص) اساسى دموكراسى در ايران: باسواد شدن بةزبان مادرى )خبشى از مقالة اسناد  ضار براهنى -٥٨  
 ساواك(، اعدام جزنى وديطران ،

 turkiran.htm-www.turkiran.com/archives 

زبانى )مصةةةوب خمع عموومى سةةةازمان  مذهبىءبيانية حقوق افراد متةلق بة اقليتهاى ملى، نذادى،  -٥٩
 سايت ايران امروز، ١٩٩٢ى ديسامربى ١٨، ثةسند كراوى ٤٧/١٣٥مة مشارة قطعنا طىمل) متحد 

   emrooz.net-http://iran   
مبناسةةةةبت روز جهانى زبان مادرى ،        آذرباجيان  بيانية هيات اجرائي جنبش فدرال ةةةةةةةةة دمكراتيك         -٦٠ 

 "عصر نو"، سايت ١٨/٢/٢٠١٠
     nou.net-http://asre 

 سايت:، موزش و ثرورشآبان مادرى در تارا نيازى، حق مسلم ز -٦١
www.gunaskam.com 

 موزش زبان دوم، ترمجة: ناصر ايرانثور، سايت" ناصر ايرانثور "آنقش زبان مادرى در  جيم كومنيس، -٦٢

http://www.kurdishacadimy.org/
http://www.sbeiy.com/ku/article_detail.aspx?ArticleID=642&AuthorID=169&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.sbeiy.com/ku/article_detail.aspx?ArticleID=642&AuthorID=169&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.ostomaan.org/
http://www.turkiran.com/archives-turkiran.htm
http://iran-emrooz.net/
http://asre-nou.net/
http://www.gunaskam.com/
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 iran.com-www.nasser  

 فارسى، سايت راديو ئاَان، خبش ١٣٨٨اسفند  ١روز جهانى زبان مادرى امسال فرق مىكند.  -٦٣  
فاختة زمانى، سخنرانى در نشست كميسيون عاىل حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مسائل           -٦٤

  ٢٠٠٨دسامرب ١٩هبى  و زبانى، سايت "اخبار روز"، مذاقليتهاى ملى، اتنيكى 
 rooz.com-http://www.akhbar/ 

 قااااانااااون اساااااااسااااااى مجااااهااااورى اسااااااالمااااى ايااااران، مااااناااابااااع:   -٥٦
iew&id=12&Itemid=8http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=v

8 
 ساااااااياات: ، ،"ماالااتااهااا،ماالاايااتااهااا"ء"اقاالاايااتااهاااىااماالااى"درايااران   ضاااااااطااردياازى،حمااماادر -٦٦

Http://www.11007baybak.kom:2158.azr 
موزشةةةى"، سةةةايت "جامةةشةةةناسةةةى   آم نظاد.عزيزى ،"در خصةةةوص حتصةةةي) بة زبان حملى در   -٦٧

ك: لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةران"
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=860&Itemid=5

4 

 
 

 سةرضاوةكانى منوونة:
ى سةرانسةريى كؤرِى ثةروةردة و فيَركردن  (،ى سةرةتايىبؤ ثؤىل يةكةم )١خويَندنى زمانى كوردىةةة ١

 (١٩٨٢) ١٣٦١ كوردستان،
ندنةوةو نووسةةةةم، تايبةتى طةورةسةةةةةاآلن        ،(١ذيان و خةبات)    -٢ كؤرِى ثةروةردة و   فيَربوونى خوَي

 (١٩٨٢) ١٣٦١ ى سةرانسةريى كوردستان،فيَركردن
 (١٩٨٣)١٣٦٢،كؤميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة ،و بىَ"ئةلفكتيَبى " -٣
                ١٣٧٢  ضاثى دووهةم كؤميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة،"، ٢"خويَندنةوةى كوردى  -٤ 

 (١٩٨٣)١٣٦٢كؤميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة، "، ٣"خويَندنةوةى كوردى  -٥
 ٢٠٠٣سؤما، مةهاباد،رِةحيم سولَتانى، رِيَنووسى كوردى، كؤمةلَى فةرهةنطى و فيَركاريى  -٦
كؤمةلَى فةرهةنطى و    خويَندنء نووسةةةةينى زمانى كوردى بة ئةلفوبيَى التم ،      ، رِةحيم سةةةةوولَتانى  -٧

 ٢٠٠٣فيَركاريى سؤما، مةهاباد،

 

http://www.nasser-iran.com/
http://www.akhbar-rooz.com/
http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=88
http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=88
Http://www.11007baybak.kom:2158.azr
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=860&Itemid=54
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=860&Itemid=54


104 

 

 

 

 

 ثاشكؤكان
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 كتيَبة كوردييةكانى كؤرى ثةروةردة و فيَركردن  

 

 

ى سةراسةريى كوردستانانى كؤرِى ثةروةردة و فيَركردن  
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 كتيَبةكانى كوميسيؤنى فيَركردن و بارهيَنانى كؤمةلَة
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 كتيَبةكانى ناوةندى سؤما
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 ثلةبةنديى دؤخى خوَيندةوارى لة ثارَيزطةكانى وآلت

 

٣٦٥١سالَى ثلةى ثاريَزطة ١٣٧٥اىلَس   زمانة سةرةكييةكان 

 فارسى ة توركى تاران و قةزوين تاران يةكةم

 فارسى ئيسفةهان ئيسفةهان دووهةم

 فارسى مسنان مسنان سيَهةم

 فارسى يةزد يةزد ضوارةم

 فارسى قوم طيالن ثيَنجةم

 فارسى ة توركى فارس فارس شةشةم

هربووشة مازةندةران حةوتةم  فارسى ة لورِى 

 فارسى ة كوردى خوراسان ناوةندى و قوم هةشتةم

 مازةندةرانى ة توركةمةنى مازةندةران بووشةهر نؤيةم

 فارسى ة توركى ناوةندى خووزستان دةيةم

 طيلةكى ة توركى طيالن كرمان يازدةيةم

 فارسى ة توركى كرمان زةةان و قةزوين دوازدةيةم

بةختيارى ضوارمةحاو و سيَزدةيةم  توركى ة فارسى هةمةدان 

 عةرةبى ة فارسى ة خووزستان هةمةدان ضاردةيةم

 لورِى ة توركى ضوارمةحاو و بةختيارى خوراسان ثانزدةيةم

 كوردى ة لورِى ئيالم باختةران)كرماشان( شازدةيةم

 كوردى ة لةكى باختةران كوهكيلووية و بويرئةمحةد حةظدةيةم
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هكيلووية و بووييَرئةمحةدكو لورِستان هةذدةيةم  لورى ة توركى 

 توركى ئازةرباجيانى رِؤذهةآلت ئيالم نؤزدةيةم

 لورِى ة توركى لورِستان ئازةرباجيانى رِؤذهةآلت و ئةردةبي) بيستةم

 توركى زةةان هورموزطان بيستويةكةم

عةرةبىفارسى ة  ئةردةبي) ئازةرباجيانى رِؤذئاوا بيستو دوويةم  

 توركى ة كوردى هورموزطان كوردستان بيستوسيَيةم

 كوردى  توركى ئازةرباجيانى رِؤذئاوا سيستان و بةلووضستان بيستوضوارةم

 كوردى ة توركى كوردستان - بيستوثيَنجةم

 بةلووضى ة فارسى سيستان و بةلووضستان ة بيستوشةشةم

    

 
 
 

مشس تربيز، ةنامة"، هفت آذرباجيانحتصيلى در  زشى مجهورى اسالمى ايران و استمرار افتموآ"سياست :سةرضاوة  
 ١٣/٢/١٣٧٩، سةشنبة ٦٩مشارة 
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داننانى ثةسندكراوة نيَودةولَةتييةكان بةمافى بةكار بردنى زمان لة دامةزراوة 
 دةولَةتىء فةرمييةكان ء ناوةندةكانى خويَندندا:

 بةياننامةى جيهانيى مافة زمانييةكان:
يمةتة زمانييةكان مافيان هةية، كة زمانةكانيان لةسةر زةويى ثيَشينانى هةموو حةش :١٥ماددةى 

ة هةموو حةشيمةتة زمانييةكان مافى ئةوةيان هةية، كة هةموو بةلَطةنامة ١خؤياندا بة فةرمى بةكار بهيَنن 
 كارطيَرِى، كةسيَتىء دةولَةتييةكانيان بة زمانى خؤيان بيَت.

ةر سةرزةوييةكدا، دةبيَت لة خزمةت ثارِاسيء ثةرةثيَدانى زمانى : فيَركردنء خويَندن لة ه٢٣ماددةى 
 ئةو حةشيمةتة زمانييةدابيَت ، كة لةوآ دةذين.

فيَركردن ء خويَندن دةبيَت لة خزمةت بضوبوونةوةء جؤراوجؤريى زمانىء كولتوورىء ثيَوةنديى 
 ندا بيَت.هارمؤنييانةى نيَوان حةشيمةتة زمانيية جؤراوجؤرةكانى سةرانسةرى جيها

هةموو حةشيمةتة زمانييةكان، مايف  ئةوةيان هةية لةمةرِ كةلَكوةرطرتن لة زمانةكةيان لة  :٢٤ماددةى 
هةموو ئاستيَكى خويَندن )باخضةى منداآلن، سةرةتايى، ناوةندى، ئامادةيى، زانستطاء خويَندنى 

 طةورةساآلن( لةسةر زةويى خؤياندا، برِيار بدةن. 
 :٢٩ماددةى 

 و كةس مافى ئةوةى هةية بة زمانى تايبةتيى سةرزةويى خؤى، فيَر بيَت ء خبويَنيَت.ة هةمو١
ة ئةم مافة، مافى فيَربوونى زارةكىء بة نووسينى زمانيَكى ديكة، كة تاك لةوانةية وةك زمانى ثيَوةندى ٢

 لةطةو حةشيمةتة زمانييةكانى ديكة بةكارى بيَنيَت، زةوت ناكات.
 

 ورووثا بؤ زمانة ناوضةيىء كةمايةتييةكان:جارِنامة )ضارتيَر(ى ئ
 : ثةروةردةو فيَركردن٨ماددةى

ة لةبةشى ثةروةردةو فيَركردندا، اليةنةكان ثابةند دةبن لةو ناوضانةدا كة ئةم زمانانة كاريانثيَدةكريَت، ١
مان يان بة لةبةرضاوطرتنى هةلَكةوتى تايبةتيى هةركام لة زمانةكانء بةبة زيانطةياندن بة فيَربوونى ز

 زمانةكانى وآلت :
ا( يةك: ثةروةردةى منداآلن لة قؤناغى بةر لة قوتاخبانة )باخضةى منداآلن( بة زمانةكانى ثيَوةنديدار بةو 

 ناوضانة يان كةمايةتيية نةتةوييةكان بيَت يان، 
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مانطةىل ايان( بة زدوو: بةشيَكى طرنط لة ثةروةردةى منداآلن لة قؤناغى بةر لة قوتاخبانة)باخضةى ساو
 ناوضةييء كةمايةتيية نةتةويييةكان بيَت يان،

سىَ: "يةكيَك لةم دوو خالَةى  لة ذيَر بةندةكانى يةك و دووى ئةم بةندة دا ناويان براوة، دةبىَ النيكةم 
سةبارةت بةو قوتابيانة بةرِيَوة بربيَن كة دايك وباوكيان خوازيارن و قوتابييةكانيش لة رووى ضةنديةتيةوة 

 )ةى ثيَويست طةيشتنب، "بة راد
يَوةندى لةطةو ثضوار: ئةطةر هاتوو ئؤرطانة دةولَةتييةكان هيض بةرثرسايةتييةكى رِاستةءخؤيان لة 

ةكةن، كة لة بةندةكانى فيَركردنى بةر لة قوتاخبانةدا لة ئةستؤ نةبوو، النيكةم ثشتيوانى لةم هةنطاوانة د
 يان دةدةن.نى ئؤرطانة بةرثرسةكان بؤ جيَبةجيَكردنيةك تا سيَى ئةم ماددةيةدا هاتوون. يان ها

ةتةوةييةكان ثيَشكةش ب( يةك: فيَركردن لة قؤناغى سةرةتاييدا بة زمانةكانى ناوضةكان يان كةمايةتيية ن
 دةكريَت يان

ةمايةتييةكان دوو: بةشيَكى طرينط لة فيَركردن لة قؤناغى سةرةتايى بةزمانة ناوضةيييةكانء ك   
 ريَت يانثيَشكةش دةك

ةى خويَندنى سة: خويَندنى زمانة ناوضةييةكانء كةمايةتيية نةتةوةييةكان دةخةنة رِيزى بةرنام 
 قوتاخبانة سةرةتاييةكان يان

جيَبةجة بكةن، كة  ضوار: نيَوةرؤكى النيكةم يةكيَك لةم سة بةندةى سةرةوة لة بارةى ئةو قوتابيانة  
 ييةكانيش بةشى ئةم مةبةستة دةكات،دايكو بابيان داواى دةكةنء ذمارةى قوتاب

رطرتنى ديثلؤم( بة ث( يةك: فيَركردن لة قؤناغى دووهةمى خويَندن )لة ثؤىل ثيَنجى سةرةتاييةوة تا وة
 زمانةكانى ئةو ناوضانة يان كةمايةتييةكان ثيَشكةش دةكريَت يان

ةمايةتيية كوضةكانء دوو: بةشيَكى طرنط لة فيَركردنى قؤناغى دووهةمى خويَندن بة زمانةكانى نا
 نةتةوةييةكان  ثيَشكةش دةكريَت يان 

مةى خويَندنى سة: خويَندنى زمانة ناوضةييةكانء كةمايةتيية نةتةوةييةكان دةخريَتة رِيزى بةرنا
 قوتاخبانةكانى قؤناغى دووهةمى خويَندن يان

                                                            

 (  لة وةرطيَرِانى جةماو   2003، ذوئيةى3وةرطيَرِاوى ئةم بةشة لة ماددةى هةشتى جارِنامةكةم لة دةقى وةرطيَرِدراوى طؤظارى "سياسةت"،ذمارة ( ،
 ئةمحةدزادة ( وةرطرتووة.
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بارةى ئةو قوتابيانة بةرِيَوة ضوار: النيكةم يةكيَك لةو هةنطاوانةى لة بةندةكانى يةك تا سة دا هاتووة لة 
دةبةن، كة دايك وبابيان داواى ) خويَندن بةو زمانة لةو ئاستةياندا بؤ( دةكةنء قوتابييةكانيش لة رِووى 

 ضةندييةوة بةشى ئةم مةبةستة دةكةن.
ئةم مافانةى لةم ضةند بةندةدا هاتوون، لة قؤناغةكانى ديكةشدا)خويَندنى تيكنيكىء ثيشةيى ، خويَندنى 

 زانكؤء خويَندنطة بةرزةكان، خويَندنى طةورة ساآلن( هةر بةو شيَوةية دووثات دةبنةوة.
ح(ثيَداويستييةكانى فيَركردنء خويَندنى وانةى ميَذووء فةرهةنط، كة ثيَويستة بة زمانة ناوضةييية 

 كةمايةتيية نةتةوةيييةكان بيَت، دابيندةكةن. 
دانى رِاهيَنانى مامؤستايان، كة بؤ جيَبةجيَكردنى نيَوةرؤكى خ( ثيَداويستييةكانى ثيَطةياندنء ثةرةثيَ

 بةندةكانى ئةلف تا ح ثيَويسيء اليةنةكانى رِيَككةوتن قبوولَيانكردووة، دابيندةكةن.
د( يةك يان ضةند ئؤرطانى ضاوةديَر بة مةبةستى ضاوةديَريى ئةو هةنطاوانة، كة بؤ بنياتنانء ثةرةثيَدانى 

ضةييةكانء كةمايةتييةكان دةنريَن، هةروةها بؤ ضاوةديَرى بةسةر رِادةى ثيَشكةوتنةكان فيَركردنى زمانة ناو
لةم بووارةدا، ثيَكدةهيَنريَن. ئةم ئؤرطان يا ئؤرطانانة دةبيَت بة رِيَكوثيَكى راِثؤرتةكانى خؤيان بدةنةوةء 

 بضويان بكةنةوة.
 

 يى، رِةطةزى، ئايينىء زمانييةكانبةياننامةى مافةكانى تاكةكانى سةر بة كةمايةتيية نةتةوة
  ماددةى ضوار:

ة نةتةوةكانى ئةندام، هةموو هةنطاويَكى ثيَويست هةو دةطرن بؤ دلَنيايى تاكةكانى سةر بة ١
كةمايةتييةكان لة بةرِيَوةضوونى مافة مرؤييةكانيانء ئازاديية بنةرِةتييةكانء يةكسانى لة بةرامبةر قانووندا 

 جياوازيدانانيَك. بة بة هيض ضةشنة ستةمء
ة نةتةوةكانى ئةندام، هةنطاوى ثيَويست بة مةبةستى ثيَكهيَنانى هةلومةرجى لةبار بؤ تاكةكانى سةر بة ٢

كةمايةتييةكان هةلَدةطرن، تا بتوانن لة تايبةمتةندييةكانى خؤيانء كولتوورء زمان، ئايمء جلوبةرطى خؤيان 
ةلةطةو ياساكانى وآلت يان ستانداردة نيَونةتةوةييةكان لة طوزارشت بكةن، تةنيا لةو جيَطايانة نةبيَت ك

 ناتةباييدان.
ة نةتةوةكانى ئةندام، ئةطةر بؤيان دةست بدات، دةبيَت هةنطاوى ثيَويست هةلَبطرن بؤ ئةوةى تاكةكانى ٣

سةر بة كةمايةتييةكان دةرةتانى ثيَويستيان بة مةبةستى فيَربوونى زمانى زطماكىء هةبوونى ياساء 
 يَوشويَن بة زمانى زطماكيى خؤيان هةبيَت.رِ
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نةتةوةكانى ئةندام، ئةطةر بؤيان بطوةيَت، دةبيَت ثيَويستييةكانى خويَندن بةزمانى دايك دابم  -٤
بكةنء هاندةر بن بؤ بةدةستهيَنانى زانياري لة سةر ميَذوو، نةريتةكانء ئةو زمانء كةلتوورانةى لة نيَو 

 ةدا هةن.سنوورةكانى ئةو كةمايةتييان
www.ostomaan.org سةرضاوة: ا  اعالمية جهانى حقوق زبانى، ترمجة: على ددةبيَطلو  

مة قطعنا طىزبانى )مصةةةوب خمع عموومى سةةةازمان مل) متحد   مذهبىءبيانية حقوق افراد متةلق بة اقليتهاى ملى، نذادى،  -  
 سايت ايران امروز، 1992ى ديسامربى 18كراوى ، ثةسند 47/135مشارة 

  http://iran-emrooz.net 
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