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  .رگان ری وه  هونه  له هیرپی رنجکی سه  سه یه م نامیلکه ئه
  وێ یانه  ده دا که  ده سانه و که تی ئه یارمه

  ن مان بکه که تی زمانه  خزمه وه م سووچه له
 
  

  



  :م که چاپی یه
  ی ژین چاپخانه
  مانیسل) ی ز١٩٥٨(ی کوردی ٢٦٥٨سای 

  
  :م چاپی دووه

  ١٩٧١ - ١٩٧٢سای 
ی   ئادابی زانستگهشی کوردی، کۆلیجی ی به کانی کتبخانه  بوکراوه له
  غدا به
  

  :م چاپی سیه
  ١٩٨٦سای 

  . سود–ستۆکھۆم 
  

  :م چاپی چواره
  ی زاینیی) April 2008(ی کوردی ٢٧٠٨ورۆزی   نه
  )یاندن ی راگه زگه ده( کوردستان ی نیشتمانیی کانی کۆنگره بوکراوه له 

ی  هو  داڕشتنه ولیکترۆنی ی بۆ چاپی ئهکردن ادهتایپ و مۆنتاژ و ئام''
  . نجامدراوه  ئه  وه یه'' سیروان کاوسی''ن   الیه  له،شوازی رنووسی ئیمۆ به
  

  

*      *      *      *  
 

 
 



  نجا ساڵ دواتر په
  ی  بۆنه ک به یه ند وشه چه

  !دا یه م نامیلکه می ئه که ر چاپی یه سه نجا ساڵ به ڕبوونی په  تپه
  

  !ڕز ی به وه ره خونه
،  سره  به  دا، له١٩٥٨زستانی سای  ، له  دیاره وه م باسه  پشگوتنی ئهرگ و  به ک له وه

ش پاش  مه ئه. ندیی زۆبر، مامۆستا بووم ی نوه  قوتابخانه وێ، له ، کاتک له نووسیومه
امر (''  رانه به ڕوه رمانی به فه '' ، به وه رکووکه کانی که ندییه  نوه  قوتابخانه ی له وه ئه

 زمانی  ریکبوون به ر خه  سه وتمه ی چۆن که وه تی ئه بابه.  زوبر رامهفید) اداری
توان،   ده روه م چی بوون، خونه و سانه می ئه رهه  و، به وه کوردی  وکوردۆلۆژییه

ڕی کوردبوون   ماپه بکات له'' تیمۆلۆژیای زمانی کوردیکی ئ نامه وشه''کی  ماشایه ته
com.kurdbun.wwwپهڕی کۆنگره  و ما  com.kncscandinavia.www و 
  . داcom.pertwk.wwwی کوردی  ڕی کتبخانه ماپه

ند   چه  دا، واته١٤/٧/١٩٥٨  ه عراق ل ریم قاسم له بدولکه راڵ عه تای ژنه پاش کوده
  ، له ک نامیلکه دا، وه و ساه  هاوینی ئه ، توانیم له م باسه مانگک دوای نووسینی ئه

ر  ، هه''ژین''ی  چاپخانهی،  که راستییه. نم یه چاپی بگه  سلمانی به له'' ژین''ی  چاپخانه
ی ''  ره رگان هونه وه''می  که سک چاپی یه ر که رنا هه گه  بوو، ئه ی چاپخانه که نوه

ی باشووری کوردستانی  مه رده و سه کانی ئه باشی بارودۆخی چاپخانه وتب، به چاوپکه
دا '' زمانی کوردی واری به خونده '' ش له م باسه ی ئه درژه. رچاو  به دته
  دا له و ساله ر له  و، هه رکووک نووسیومه  که  دا له١٩٥٧سای   له وێ، که که ستده ده
  ). بده''  کۆنگره''ڕی  رنجی ماپه سه ( غدا چاپکراوه به

بادان  یداکردن و خۆپوه ، زمانی نانپهدا مه رده و سه ه، زمانی کوردی ل شایانی باسه
تکی   و خزمه وه ته زمانی کوردی بدایه  و، ئاوڕکی له وی نانیشی ببوایه ئه. بوو نه



ڵ  ڕ و گچه  و گه هر گه ست و ته رهه ک بهل ی تووشی گه وه  له ، بجگه بکردایه
بوون بورن توخنی  س هه م که وه که ر ئه به له. با  دهشی، زۆر جار نانی وه بووه ده

میلی  ال جه ک مامۆستایان مه م، وه کی زۆر که یه ژماره. ون زمانی کوردی بکه
فیق حیلمی،  مان، رهری فا نه انی، مسته، گیوی موکری جادی دین سه الئه یانی، عه رۆژبه

  وشه و ره ڕای ئه ره  سه بوون، که  هه ند ده م چه ری ئه دار و، نووسه زنه مارف خه
   به دیارهک،  م خه رده  به خسته کانیان ده مه رهه یاننووسی و به کوردی ده ، به خراپه
  .کرد ده ڕینه  تپه زار دانه  هه  له  که،م کی که یه ژماره
 کۆن و  لک دۆست و ناسیاو، روویاننالم، نووسینه ی دواییدا، گه ند ساه م چه له
تیدانم بۆ   یارمه نده ر چه ، هه وه مه چاپبده دا له'' م رهه کۆبه''ی  شوه کانم، له نویه

ب  ، تا ماوم هیچ نه شدا، هیوام وایه وه ڵ ئه گه ، له مه کردنیان زۆر که تایپکردن و ئاماده
زووی  ی ئاره وانه ست ئه رده  به ونه  ماندووبوم بکه وه ستیانه ده ی به و کارانه شکی ئه به

ژا، سیروان کاوسی رمی هاوبیری ه ، سوپاسکی گه وه م رووه له. ن که بینینیان ده
لفوبی نوی   ئه ی به که قی باسه ی ده وه تی تایپکردن و نووسینه حمه  زه  کهم که ده

وت،  که ده ستنه دا ده'' ژین''ی   چاپخانه دار له ی چوآهلفوب  ئه مه و ده  ئه کوردی، که
سک  ر که  هه ستهئ. ی کرد  ئاماده لیکترۆنییه  ئه م چاپه  بۆ ئه،رشانی خۆی و  سه خسته
ڕکدا،  ند ماپه  چه ، لهیم کانی دیکه مه رهه  چ به، و مه رهه م به  چ ئه،توان وێ، ده بیه
  .وێ ستبکه خۆڕایی ده به

  
  

  ز به مال نه جه
 ١٤/٤/٢٠٠٨: رلین به

  
  
  



  پشگۆتنک بۆ
  م چاپی دووه

  سووڵ، دین ره پنووسی دوکتۆر عزه به
  غدا ی به  زانستگه ی کوردی له  مامۆستای زمان و وژه

 
  کان ویسته  خۆشه قوتابی یه

س دا با وه  ووتنهرس ده ی له وانه گانا زیاد لهر رسی وه شی تیۆریی ده به ی له وه بۆ ئه
. بدوێ) رگان وه (  له بوو که  کتبک هه ست داب، پویست به ر ده به  شتکیان له،کران

ریک   خه تی که  تایبه ، به دا شتکی ئاسان نی یه م ساله نگی ئه ی ته ماوه دانانی کتب له
و  ی ئه ی کورته وه ر ئه  سه  هاتمه بۆیه.  ی گرتووه  رگه وه ند نووسینی تره  چه بوون به
و کورت   کرد ئهمند ر چه یان دا هه مه م له به.  باس کراون  که وه تان بۆ بنووسمه بیرانه
) ١٤(ز  به مال نه  زانای کورد دوکتۆر جه  که وه مایه ئهدا  وه سنووری ئه ر له  هه یه کراوه
وتان  ی ئه هک  نووسینه م دا، که وه  بیاری ئه وه ر ئه به له. تی ر نووسیوی یه وبه مه ساڵ له

  . وه مه نوێ بۆ چاپ بکه رله سه
نرخ و   به  کاره کک له  یه م به به   کورته  نده ر چه ، هه) ره رگان هۆنه وه(
م   ئه چ که بیرنه شمان له وه زانرێ، ئه  ئه ر و زانا کورده م نووسه کانی ئه نده سه په

یشتمان بوو، بۆ خوندن و فربوون  ن ر هشتا له  نووسه  که  کات نووسراوه یه نامیلکه
شدا زۆر بیری قووڵ و روون و  وه ڵ ئه گه بوو، له تان نهوی و  زانا ئاواره و بوونه

ی  رباره ی باسکی فراوان ده تا و بناغه ره  سه  ببته گونج که  ئه وه ، بۆ ئه نرخی تیایه به
  ). کوردی دا رگان له وه(

  دی که هاتۆته ر نه ی نووسه هو ئاوات ئه سال رۆیشت و هشتا چواردهوا 
  به. ڕینکی رۆشن بیری تای راپه ره  سه یداب و ببته رگاندن په کی وه یه وه وتنهبز
ش  وه  کوردی و ئه ند کتبی تر کراون به  تا ئیستا چه وه یه م نامیلکه پاش نووسینی ئه له
   کراون به ئاواوهژکانی رۆ زمانه ر له کسه یه  مانه ندێ له  هه  که یه وه کا ئه  دڵ خۆش ئه که

ن،   رزگار بکه یه وهو چوارچ ی رۆشن بیری ی کوردی له وه نگاوکن بۆ ئه کوردی و هه



   کهپن سه  دای ئه ته وه و ده ی ئه وره ی گه وه ته التی رۆشن بیری نه سه  ده که
ز خۆی  به مال نه تۆر جهر دوک  هه ، به ستراوه  به ی کوردستانی پوه که شه به
) پاتۆ ( و شکسپیری)  که رداوه گه( رگانی  وه  به، نووسین دا ست دانه تای ده ره سه له

مۆی   ربازی ئه ب ببته  ئه مه م ئه به.  وه ی کرده رگایه م ده  ئه)گۆگۆڵ(ی 
  .رگانمان وه

ڕن، هیچ پویست ناکا گ رئه وار و رۆشن بیری کورد وه ی بۆ خونده و شتانه بۆ ئه
بی  ره  رۆشن بیری کوردستانی عراق عه چۆنکه. ربگین  شت وه وه بی یه ره  عه له
 بیری  ش له  ئاگاداری بیری رۆژئاوا بکرن و ئمه یه وه زانن و پ ویستیان به ئه

ب پ  ره واری عه  خونده نگه  ره  که تی ی خۆمانمان پ ویسته رۆژئاوا شتی تایبه
  و، بۆ کرکار که نی خه بۆ کۆمه  ش که وه ئه. ب و شتی تری بوێ  نه وه تی بهویس

  وه ر زمانکه هه  له وه ی سیاسی، ئه وه شیارکردنه هو شک له  به ، کهجوتیاری کورده
 ی وه  ئهکی ند ب و که وودمه باش و س که رۆکه رج ناوه مه  به، ر باشه ربگڕێ هه وه

  . وه رزبکاته ی هوشیاری ی به شی کورد پش بخا و رادهنج ک  ره ب که
زمانی  واو به ی ته ی کتبخانه وه ر ئه  سه ته وتوونه ی جیھان، ئستا که وه ته زۆر نه

ر   سه ربگنه کانی تر وه نرخی زمانه می به رهه موو به  هه  واته.ن خۆیان دروست بکه
ستاب و  ر ده به موو شتی له خۆی ههی  که زمانه واریان به زمانی خۆیان و خونده

  وه داخه و به  بۆ کورد هشتا زوه مه  ئه دیاره. ک یه رچاوه موو سه ر هه  سه وه بچته
رک  کات و ئه. ب پالنکمان هه مۆمان دا رگانی ئه وه  له ب ئمه  ئه بۆیه.  زۆری ماوه

ی خۆی بگرێ و  جگهپ  به بھن و پ   پناوی شتک که ینه ز بخه  و کاغه و پاره
  وه  کردنه دووباره. ب مان هه وه مۆی رۆشن بیری و هوشیارکردنه  ئه سوودی به

 ناوارا ستی خونده رده  به ب و له بی هه ره  عه  بازاڕدا به  هشتا له ب که ب، شت نه نه
به ئه. ب ی پالنی ده ب ویست و له ی هه رباره  پ کی پکی  و مهمو  هه موو شتیدان

بیات و بیر و  ده  نووسین و ئه له  وژمکی تازه  ته مه به. رگین م وه رهه زانستی دا به
  . کار ینه خه زانستمان دا ئه

  ی کورده رباره ا دهی،  ر زمانکی بگانه  سه تهڕگ رئه  وه وه  کوردی یه  له ش که وه ئه
  ب له ر ئه ش هه وه ر زمانکی تر، ئه  سه تهگ ری ئه  وه وه  زمانکی بگانه و کوردک له



 مانمان رفراز و قاره ی کوردی سه وه ته ی نه له سه مۆی مه ت کردنی ئه سنووری خزمه
ریک کردنکی ب   خۆ خه  به نگه گینا ره  ئه.ب  هه یه له سه و مه کی بۆ ئه دا ب و که

 و سنووری  ر چوارچوه نووسه  و پیاوی زانا یه  جاری واهه–  به. سوود بژمررێ
ری  هونهتی زانست و  نیا خزمه کا و ته هشتنی ئه  نه ز به  و حه نگ  و ناخۆشه الته
رکیان  میزادن و ئه ند ئاده رمه ر و هونه نووسه  و زانا  بزانین که وه ب ئه م ئه به. وێ ئه
ری  ند و نووسه رمه  زانا و هونه.کن یه وه ته ی نه ش رۆه که ر یه  و هه یه وه رشانه  سه به

تی  خزمه.  ج ی بنن ب به  و ئه یه وه ر شانه سه رکیکی گرانیان به مۆ ئه کورد ئه
ی ژیانی،  ده ند سه وتنی چه ی دواکه که ه ل گرتنی، داڕماندنی که ی کوردیش، په وه ته نه

ب   و ئه تی یه ایهر و جوانی و مرۆڤ بیات و هونه ده ی زانست و ئه وره تکی گه خزمه
 ناو ئاسۆی   بچته وه ست پ بکا و لره  ده وه یه م چوارچوه رۆشن بیری کورد له
  . وه ر و جیھانه فراوانی زانست و هونه

،  شنه م چه  و به ، بۆ ئوه یه ڕه ند الپه م چه ی ئه وه چاپدانه  با له-  دوا وشه
ر  سه ی له هیوای قووڵ و دسۆزانهی ب و  که ره کی بچووکی نووسه یه وه یادکردنه

و   له بت، که ورانه نرخ و گه  به ته و خزمه  و زۆرترکردنی ئه وه رۆیشتن و فراوان کردنه
  .کات ی کورد و زانستی ی ئه وه ته شی نه  پشکه  جوامرانه وه  دووره ووته

  سووڵ دین ره زهدوکتۆر ع
  ٢٧/٤/١٩٧٢ –غدا  به

  
  :رنج سه

، ب هیچ  وه ک خۆی چاپکرایه روه سووڵ هه دین ره ڕز دوکتۆر عزه به ی که پشگۆتنه
رانی کوردی  ری نووسه وبه مه ساڵ له) ٣٦( رنووسی  ی، که که کی رنووسه ستکارییه ده

  .باشووری کوردستان بوو

  بۆ چاپ''  ره رگان هونه وه''ری  که ئاماده
  ٢٥/٥/٢٠٠٨نۆروژ 

  .سیروان کاوسی



   ره رگان هونه وه

  
  تا ره سه
   له مترنییه چ که بۆخۆی، هی رکه  هونه  بۆ زمانکی دیکه وه  زمانکه رگان له وه

 نووسینک  ی پارچه وه ئه،   واته که. گرتن خنه و شیعرگوتن و رهچیرۆکنووسین 
 یدا که  کاره گینا له رگاندا، ئه ری وه  هونه ب له ستکی بای هه ب ده گێ، ده رده وه
ست و  ده یته کی بده ر کامرایه گه زا، ئه شاره سکی نه ر که بگومان هه. وتووناب رکه سه

تدا،  کی تایبه یه  دوگمه ستبن به وجا ده ر شونکی راگرێ، ئه رامبه پی بیت به
نی کی جوا یه گرک ناتوان ونه موو ونه م هه  بگرێ، به و شونه ی ئه کرێ ونه پیده
کوپندانه رمه کی هونهر نکه  نه وانه رێ، ئه ده ته ب بووه  ده بیدا قاو،  ستیان ت 

   له ککه  یه انیش کهرگ ها وه روه هه. ونڕی کی دوورودرژدا تپه یه وه دنهتاقیکر به
ریدا  سه م، بتوان به ه  قه ستیدایه ده  وستا س هه چ کهر ب هه نه وهکان،  رزه به  ره هونه
بهزا ،کو ئه ب نه یش وه همکی وه  ده که گرتنه ک وکی زۆری   و خه ستایانه ستریکبوون
کی خواکرد  یه هره به  ، پویستی به رکی دیکه موو هونه ک هه ، وه وه ر ئه به له. وێ ده
سنووری  رتکی تدا کۆب و، له ند شه  چه یه وه رگانی باش ئه شدا، وه وه پاڵ ئه له.  یه هه
و  ، ئه یه وه  ئه  کورته م نامیلکه ستم له به  جا مه.چ رنه ، ده  بۆیدانراوه دا که ستووره و ده هئ
  تی زمانه  خزمه وه م سووچه مان له ته ی به وانه رچاوی ئه  به مه  بخه رتانه ستوور و شه ده
ی بۆمان  هتو ش  بتوانن ئه و ریانه ویکردنی ئه  په کو به ن، تاوه مان بکه که ژاره هه
  .ن واندا پشکشی بکه کی جوان و ره یه کی خۆمای و شوه قاب گن، له رده وه

 سامانکی  نده رچه رگان بھن، هه وه  بتوان واز له ک نییه یه وه ته ڕاستیی، هیچ نه به
ی  وه  هۆی ئه بته  ده رگانه ر وه  هه  چۆنکه–ب  نرخیشی هه تیی کۆن و به وایه ته نه
ی ناچارب  وه  ب، بئه لکی دیکه بیاتی گه ده لک ئاشنای شارستانتی و زانیاری و ئه گه
الن،  ی کاروانی گه  قه ته  بووینه ی کورد که ئمه ال خوازه  نه–ی  که فربوونی زمانه به

 یڕین ب راپه توانم بم، ده جۆرک ده به. رگان  وه  به یه واومان هه کی ته پویستییه



. زرنین رگان دابمه ی وه ر بنچینه سه رز له کی به یه  تا راده،ڕۆژمان  پاشههزریی
 و، چاپ و  وه ردنهنووسین و بوک ،ی دواییدا م رۆژانه ، وا له   جی سوپاسه، نده رچه هه
 )رگان وه ( شنه م چه  بهشدا، ناب وه ڵ ئه گه ، له وه ته هنچاو جاراندا بووژاو  لهری هگچاپ

 ،دا یه م پله تیی له تایبه  و، به وه الی منه کو به به. الیدا چ به س نه  پشتگوێ و که بخرته
ی  ڕگه ب له  دهر  و، هه*)١(   بۆ ئمه رتره گرنگتر و کاریگه) تألیف( دانان  ل له گه
ی  ناخهکان، ب وتووه  پشکه له ی گهی و زانیار ڵ وژه گه  له وه تییه نایهیداکردنی ئاش په

  . کۆشککی زانیاریی بۆ خۆمان بنیات بنینی کی زیندووی نوێ و بنچینه یه وژه
درژایی مژوو   به  تا ئسته ین که  بده ییانه وه ته  نه ڕینه و راپه رنجکی ئه ر سه گه ئه

کان  به ره عه:  بۆ نموونه. گاونی تدا وره ورکی گه رگان ده هبینین و ، ده روویانداوه
رگانی   وه ستیاندایه  ده وه رمییه  گه تیدا، به ی ئیسالمه وه تای بوبوونه ره سه هل

م   و، به*)٢(بی  ره د و فارس بۆ زمانی عهکانی یۆنان و رۆمان و سریان و هن کتبه
.  بنن وه نرخ بۆ خۆیان پکه بیی به ده کی زانستی و ئه یه سمایه  توانییان ده وه هۆیه
ب و  ره تیی عه وایه ته میراتی نه شک له ڕاستدا، به کانی نوه ته سه کانیش له ورۆپاییه ئه

ی شۆرشی هزرییان  شخه  مه وه کانی خۆیان، به ر زمانه  سه رگایه کانیان وه ئرانییه
  . برد وه و پشه ره به

   بهت باره  سه ،وه تییه یه ژیانی کۆمهمواری   هۆی باری ناهه  به ی کوردیش که ئمه
تیی  موو خروبرکی مرۆڤایه  هه  له، وه ی خۆمانه وه  پشه دانه کۆشین و سنگنه تینه
 باشووری  ن له تاقی ته ماندا، به وره ری وتی فراوان وگه رتاسه  سه شکراوین و، له ببه

ی  مدا ماوه نگ و که کجار ته سنوورکی یه  له،موو مافک باتی هه کوردستاندا، له
ین و،  بکه  قۆی لھه  کوردانه ت، پویسته مان دراوه که  زمانه  خوندمان بهنووسین و

ی  ڕگه ک و، له که بھنین بۆ نووسینی شتی بهکار  به له  هه م تۆزه کی زۆر ئه یه تا راده هه
ر   سه رگینه  وه کانی بگانه سووده  به  یادگاره، وه زکی گشتییه وه ره پکھنانی هه

  وه کانه وتووه  پشکه له ژر دوستوپی گه ن به ر ته ک هه ی نه وه مان، بۆ ئه هک زمانه
  . وه ینه خۆمان بکه تیی له وایه ته ڕینکی نه رووی راپه کو ده س، به بین و، به نه



  
  !ویست هاووتی خۆشه

واتی خۆی ڕی ئا وپه  ئه  به ریکه ک واخه یه وه ته موو نه  هه دا که مه ی بیسته ته م سه له
با و  کاره ک به  خه،ک یه  پایه ته یشتووه ر گه  زانیاری و هونه دا که یه ته و سه گا، له ده
تا    ئمه یف نییه ، حه وه کانه ستره  نومانگ و ئه چنه ریکن ده ستن، واخه  ناوه وه تۆمه ئه

  وه هاتبته ردا نه به تیمان به وایه ته  و هۆشیکی نهگۆفتب نه والوومان هه  چاوی خه ئسته
ئایا ! م به... زۆرلکراوین، چاوترسنراوین ن و ستراوی ستوپ به ، ده  راسته به! ؟.... 

مان  وره ر شتی گه گه با ئه بارنین؟؟؟ دهم نین؟ ئایا خۆشمان گوناه رخه م ته کهخۆشمان 
 با  واته  که ده. ری بھنینکا  به وه یه سمانه ده ی به  مافه خته م نه ، بین ئه ستنایه ده له
 ی وه ی میرات و بوکرنه وه ی زمان و ژیاندنه وه  زیندووکردنه ین به بکهتس ده

  رتۆکخانه  پهی وه ک و ئاواکردنه که رگانی شتی به ڕی چاک و وه بیروباوه
هچۆر هیچ نه گه نرخ، تا ئه  چاپکراوی به مان به که وهۆ باری   بتوانین له،ب

کی  یه  هیچ شووره  که وه  دمانه ینه ش بخه وه ئه. وین م پشکه  که وه وارییه خونده
ری تکۆشیندا خۆیناگرێ و،  ر هرشی راماکه به ستکی پۆیین له ربه ئاسنین و هیچ به

  . کانه ره ده ر بۆ کۆنه ڕۆژیش هه پاشه
  
   سره به

  ی کوردی٢٥٦٩ندانی  ی ربه٢١ینی  رۆژی هه
   ی ز١٩٥٨م  ووهی کانوونی د٣١

 
 
 
 
 
  



  م که ندی یه به
  رگان کورد و وه

 بین له ورکی گرنگ ده رگان ده دا باسمانکرد، وه که  نامیلکهتای ره  سه ک له وه
  وه وه هۆی ئه ی کورد به ئمه. تی و شارستانتیدا وایه ته  سامانی نهی  بنچینهزراندنی دامه 

زانیاری و  ک له  ین کهجی هشتووین، ناچار ه بی شارستانتی ژاوه  که مکه  ده که
ر   سه ربگینه ی بیریان وه ب زاده  ده وه ر ئه به له. رگرین  وه  دیکهالنی وتنی گه پشکه
ستڤان و  به ر و هه نووسه می زانا و رهه رگانی به  وه ین به ستبکه ، ده واته. مان که زمانه
 و،  کانی بگانه وه ته  کانی نه نوبانگه  به انهسووف و مژوونووس و رامیاریز یله فه

رگانی  ی وه ڕگه  له، زمانکی زانیاریی ینه ین زمانی کوردیی بکه وبده هاوکات هه
  .هتد... ناسی، ماتماتیک، بژیشکی و  ستره ک کیمیا، فیزیک، ئه ، وه وه کانه  گرنگه زانیارییه

  وه کی زانیاریی بۆخۆمان پکه یه نجینه  و گهبی ده توانین سامانکی ئه ، ده م جۆره به
  .بنین

  بگانه  خۆمان به یه وه  پویستمان به،موو شت زیاتر هه ئیمۆ له  ئمهش،  مانه  له بجگه
ک  یه بژارده  شانازی و هه  مژووی پ له یه وه  ئه مه ش بۆ ئه هاسانترین رگه. بناسنین

ها ژیانی  روه هه. *)٣(کان   زیندووه ر زمانه  سه ربگینه مان وه که مره  نه به ده  ئه له
کان   بگانه زمانه تی و باری سیاسی و ئامانجی گشتیی خۆمان به یه کۆمه

. چن  نه ه هه ناسینماندا به ن و له ڕاستی تمانبگه  به،النی جیھان ، تا گه وه ینه بوبکه
نووسرن،   نووسراون و، ده نی بگانهزما ر کورد به سه ی له رتۆکانه و په دیسان ئه

ین  خۆمان بگه ر به رامبه  به النی دیکه ڕی گه بیروباوه کوردی، تا له ریان بگین به وه
  گیرسن له ده رگان، شۆرشک هه ک وه  کارکی گرنگی وه ستدانه بگومان ده. *)٤(

بی  ده یاریی نوێ و ئهک و زان ڕی خه  ئاشنای بیروباوه یدانکدا، چۆنکه موو مه هه
تیی  یه ی بیری سیاسی و ئابووری و کۆمه الن و زاده می گه رهه ی به زیندوو و پوخته

ر گازی پشت و،   سه نته ی ژیانکی نومان بۆ ده رگه کورتی، ده به. کات مرۆڤمان ده
 راستیی ، ی وای تدایه نموونهل  مژوو گه. ڕین و خۆناسین ی راپه رڕگه  سه مانخاته ده
کانی  وه  بزووتنه،وروپا و  ئه  شۆرشی زانستی له وانه له. خات رده مان بۆده یه م وته ئه



رگرتنی  نجامی وه ئه ردووکیان له  هه کاندا، که باسییه وری عه ده ری له روه بپه ره گیانی عه
  . روویاندا وه کانه وتووه  پشکه وه ته ر و زانیاریی نه  و هونه وژه

  :ین خۆمان بکه  له م پرسیاره  با ئه جا ئیسته
  ! ک بیکا و چۆن بکرێ؟ رگانه م وه  ئه ئایه

ب قۆی  ، ده دایه وزه ی له م کاره س ئه رکه م هه  ده، و پرسیاره ی ئه وه رامدانه بۆ وه
  کرێ؟ نیا باڵ ده ته رگانک به موو وه  هه م ئایه به. کا بکا و درخی نه ل هه

رتۆککی ئابووری، یان  وێ په یه کک ده  یه بین  با ئمه چۆنکه..... ء  هنبگومان 
کی زۆر  یه موو شتک ژماره هه  لهر  کوردی، به ا، یان بژیشکی بکاتهسیاسی، یان کیمی

من و، نازان چۆنیان   دۆشداده وه ستیانه ده  به  ری که دته ی زانیاری) مصطلحات(
  جۆرێ کاڵ و کرچ دته یکا، به ی ده رگانه و وه ، ئه وه ر ئه به له. *)٥( کوردی  بکاته
 ر بی  پویسته بۆیه.   وه بته سک ده رته جارێ به رگرتن به کوه  سنووری که  که وه ره ده
. *)٦( بۆ کورد  که مییهکاد زراندنی ئه ش دامه وه ، ئه هو  بکرته کی دیکه ڕیه له
موو  هه زایانی زمانی کوردی له  زانایان و شاره ه پکھاتب ل ک که مییهکاد ئه

ی تا  بیانه ده زانیاری و ئه''  مصطلحاته''و  ب ئه وه رج ئامانجیان ئه  مه کدا، به یه شوه
هیچ .  وه  کایه بیستراون، دایانژن و بیانھننه هنراون، یان نه کار نه  کوردیدا به  له ئسته

ب  ل باشتر و جگیرتر ده ن، گه که  دروستیده مانه ی ئه هو وشان  ئه ،گومانی تدا نییه
زاش  شاره  دانا و سه و که ست و شتک دابن، با ئه یفی خۆی هه که  به سه رکه ی هه وه له
ب.  

ک  ڵ، یان یه کۆمه ون، به که رکده) کان مصطلحاته(ر  سه ی له وه ش، پاش ئه مانه جا ئه
 . کانی بگانه نرخه  به مه رهه نی بهرگا  وه ن به ستبکه  ده،ک یه

 
 
 
 
 



  م ندی دووه به
  ب چۆن ب؟ رگان ده وه

  ! تیدا بت یه رتک هه ند شه ب چه ، دهشرگکی با موو وه هه
  واوی به کی ته ، پویستییه ندکی دیکه رمه موو هونه ک هه رگر وه  وه– )١(
شق   مه ش به یه هره م به ئه.  یه هه  ندانه رمه ستکی هونه کی خواکرد و ده یه هره به
  .کات  ده شه  گه،ی زۆر وه کردن و تاقیکردنه) مرین ته(

دا  یه  بگانه و زمانه زمانی کوردی و ئه واوی له کی ته زاییه رگ شاره ب وه  ده– )٢(
ک  رچی بیر وزانستییه هه''  مینانه ئه''کی  یه شوه  بتوان بهکو گێ، تا ریده  وه ب که هه
 . کوردی ، بیکا به یه هه
ب  نه  وه چۆنکه. گێ ریده  وه ب که دا هه ته و بابه  لهستکی بای ب ده  ده– )٣(
بۆ . ستۆی خۆی  ئه  بگرته م کاره  ئه، بتوانزای دووزمان ب  شارهن  تهس رکه هه
، یان  وه  ئینگلیزییه رتۆکیکی ئابووری، یان فیزیک له رکی کورد ناتوان په  نووسه ونه
. بی ب ره نگلیزی و عهزای زمانی ئی  شاره نده رچه ی، هه کورد  بکا به وه بییه ره  عه له

ووری و فیزیکدا  ئاب  له رناچ که  ده زانستییانه)  مصطلحاته ( و زاراوه ری له  سه چۆنکه
ک  پی ناکرێ وه) علم الحیوان(کی کیمیا، یان بایۆلۆجی   زانایهها، روه هه. ن هه

 بوار و   له سه ر که هه  ربگێ، چۆنکه رتۆککی مژوویی وه  په،مژوونووسک
 .ڕوا ستیده خۆیدا دهسنووری پسپۆڕیی 

  
 

  م هیندی س به
  ؟ شنه ند چه رگان چه وه

  :ن مانه کانی ئه ، گرنگه یه شنی هه  چهل رگان گه وه



ر   سه ربگینه همانک و ز وشه  به ، وشه یه وه  ئه-:  وشه  به رگان وشه   وه- )١(
م   له. جیاوازه  زمانهو دوو تی ئه  سروشتی تایبه ینه ی گوبده وه ، بئه زمانکی دیکه

  که قه پی ده  پ به ،وه کانه  ریزی وشه ست به ب خۆی ببه رگ ناچارده دا وه ته حاه
  ککه ش یه مه چ و، ئه رده وان وپچپچ ده  ناڕه که زۆری نووسینه  به  بۆیه*).٧(
 ،زمانکدا له'' عابیر ته'' و  ندێ وشه  هه  چۆنکه-  رگانه  وه شنه م چه کانی ئه خراپییه له
رگان  ل جار وه ش، گه مه  له بجگه. دا دوابخرێ زمانکیکه  له، یه ر پشخرا، بۆی هه گه ئه
   کهم به. ری  سه بخرتهالببرێ، یان   که)  صله ئه ( ندێ شت له  هه ب که  جوان ده وه به
  یه مه ر ئه به ر له هه. یت سکاری بکه م و زۆر ده  ناتوانی که،رتگا پی ریز وه به
  م له به.  ناکرێ رگانه  وه م جۆره  ئهیوی دا په کانی بگانه  زیندووه رگانی وژه وه له

کار  به، ''قورئان و ئینجیل''ک  ، وهتی ئاینیدا قی قانونی و بازرگانی و بابه دهگۆڕینی 
  .هنرت ده
ڕیزی  ست به به رگ خۆی نه ، وه یه وه  ئه- :  وه ستکارییه ده رگان به  وه– )٢(
 و  ند واته ، چه واته. ربگێ ی وه که مانا گشتییهن  کو ته ، به وه)  صله ئه(کانی  وشه
و  ب، یان ئه دا نه که''  صله ئه ''  له  که وه که  گۆڕاوه کی زیاد بۆ ئاشکراکردن بخاته یه وشه
  شنه م چه ئه.  پشتگوێ رێ و، بیخاته پویست نازان الیبه ی باسکردنی به شته
ازی شو م له هنرێ، به کارده زۆری بۆ چیرۆک و رۆمان و مژوو به  به ،رگانه وه

ندێ جار،  ، هه یه وه یش ئه هم وشی ئه دیارترین خه.  گوی نادرت نده وه زانیاریدا ئه
تیی  تایبه) کی یه ره قه فه( کلیلی  یه و وشه ش ئه  ده چ که بیرده کی وای له یه رگ وشه وه
ن، له س ده ندێ که هه. ب انی به وهوه کاریدا، دهتس ده رگ ب  ه ئه(رگهک)  ص  

شی تدابی، ناب  ه  هه که قه ر ده گه ن، ئه ش ده ندکی دیکه هه. ماڵ بکا و چاکی بکامشتو
 . وه راستی بکاته

'' راوز په '' رگ بیروڕای خۆی له ، وه یه وه دا ئه م دوو ریانه نوان ئه  له باشترین رگه
  .دا باسبکات

  -:   دوو جۆره وه سکارییه ده رگان به وه



 فراوانتر بکات '' که صله  ئه قه ده''خت  رگ نه  وه یه وه ئه: نکردنافراو رگان به  وه– )أ ( 
.  بکاتکانی ئاشکرا  شاراوه ه'' عبیر ته''وان   و ره کی ساده  کوردییه  بهتوان تا ده و، هه

زمانکی سووک و هاسان  کۆن به'' قکی ده''وێ   بمانه  کهکاردێ ش کات به م جۆره ئه
  . کوردی ین به خشاندا بکه ی په شوه ستک له به ربگین، یان هه وه
   بگیرێ و بکرته که ی باسه ، پوخته یه وه  ئه-:  وه  کورتکردنه رگان به  وه–) ب(

رچی   بنووسرێ و، هه که که ی پویست و به و واته) جملة ( رچی رسته  هه واته. کوردی
دری، یان  کک لده  بۆ یه ی لدێ که لگورافه و ته ک ئه تاوه فبدرێ،   و توکه یه زیاده
 هیچی  والوه ری به وهه ی جه  وشه  له کرێ، که ی بۆ کۆتاک ده یه نده و پۆپاگه ک ئه وه

  .*)٨(ی تداناب  دیکه

،  وه که قه  ده ست به جارێ خۆی نابه رگ به دا وه  لیره-:  وه  ئیلھامه رگان به  وه-٣
 شوازی  مووی به وسا هه گرێ و، ئه رده  وه که ره  نووسه  له که  هزره  ن راسته کو ته به

. کان واته و پاش و پشخستنی   و رسته  ریزی وشه ی گوبداته وه نووس، بئه خۆی ده
  ی بیرکی بگانه ، وابزان زاده وه کک خوندییه  یه کات، که  ده یه و پارچه هجۆرک وا ل به
  شنه م چه ویکردنی ئه په.  وه ره  ده ته  هاتووه وه  قابکی کوردیی خۆمایه کو له ، به نییه

 .کاندا بۆ کوردی  زیندووه به ده رگانی ئه وه  له پویستهزۆر 

 

  
  م ندی چواره به
  !گدرت؟ رده  نووسین وهک یه چۆن پارچه

 و مانا و شوازی   وشه، وه یههۆ  به  که یه ره و هونه رگان، ئه وه ست له به مه
  وه تهیخون ی دهو  ئه،جۆرک ، به ر زمانکی دیکه  سه  بخرته وه زمانکه رک له نووسه

زمانیکی  وسین له نو ک یه ی پارچهو جا بۆ ئه. ن نیان بکهتیامو ت ست به ک، هه ک یه وه
و  رگکی باش ئه هموو و ک هه  وه پویستهرزمانی کوردی،   سه ته بگۆڕدر وه بگانه



بکات،  ستووره ند ده م چه وی ئه ب په ش ده وه  له بجگه. ی باسمانکرد تیداب رتانه شه
  :ن مانه  گرنگترینیان ئه که

 و،   وه ره ند جارک بخونه وردی چه  به یه و پارچه موو شتک ئه هه ر له  به– )١(
  وه که  الیه  و، ماناکانیان له وه ره یا بکهکانی ج  قورسه وجا وشه ئه.  ی بگه ماناکه تکا  له
  . *)٩(کان   ه'' فعل''تیی  تایبه ، به بنووسه

 .  و رست رست بیاننووسه که رگانی پارچه  وه  به ستبکه  ده– )٢(

 ،پی پویست کو به ، به''کان سییه ئه '' ی ریزی وشه  زنجیره ره ده  گوێ مه– )٣(
 پشبخرێ، ر گه دا، ئه زمانی بگانه  له هندێ وات  هه چۆنکه.  کان پاش و پش بخه وشه
 دوابخرێ،  پویستهدا   بگانهزمانکی ی له وه ها ئه روه بخرێ، ههکوردیدا دوا  له نگه ره

دا  لره. ''اکتب الرسالة'': ت بیدا ده ره عه  له بۆ ونه. کوردیدا پشبخرێ  له یه بۆی هه
پی  ر به گه جا ئه.   وه)  که  نامه–الرسالة  ( که اوهپش ن  وا له،)نووسم  ده–اکتب (فیعلی 

رگکی   وهم به).  که نووسم نامه هد: (ب بیت  کوردی، ده یته بیکهکان  ریزی وشه
). نووسم  ده که نامه: (نووست کو ده به)  که نووسم نامه هد(، هیچکات نانووس باش
  بیدا پش خرا، پویسته ره عه ی له وه  ئه واته. اتخ  دواده که ه) ر بکه(خا و،   پشده که ناوه
ل   ئینگلیزیشدا گه له. ربچ وان ده  ره که رگانه ی وه وه  بۆ ئه، کوردیدا دوابخرێ له

 :یت ک ده ، وه مه  بۆ ئه یه  هه ونه
.  '' The man said''Iam feeling tired ''ی ریزی   به یه م رسته ر ئه گه  ئهپ
. '' گوتی که  پیاوه،م که تی ده اندوویه م ست به هه'': ب بیت  کوردی، ده یته بکهکان  وشه
  خرته کو ده  کوردیدا دواناخری، به له)  گوتی که پیاوه(ی   واته، م شتکی ئاشکرایه به

  ست به  هه، گوتی که پیاوه'': ب بیت و، ده) م که تی ده ماندوویه ست به هه(ی  پش واته
  .کوردیدا پشخرا  ئینگلیزیدا دواخرا، له ی له وه ئه. ''م که تیی ده دوویهمان

  میشه هه.  وه یته  دوور بخه ی بگانه  وشه  خۆت له وبده پی توانا هه  به– )٤(
موو   هه  مانای وانییه مه م ئه به. ریبگیت وان وه تی و ره کی په کوردییه  به  که تبکۆشه

 کوردیدا  واوی له ته ی به و وشانه خر، ئه نه... یت  ر فیبده  هه کی بگانه یه وشه



و   ئه بۆ ونه.  کارهنانیان پویسته  به وه ر ئه به له.   هی ئمه  بوون به  ، تازه وه ته تواونه
، )نکبة(تی  گبه ، نه)*١٠ مال(ماڵ ). حق(ق  هه).  کل وجه( هیچ کولۆجک  به:  وشانه
 خون و گۆشتی  ڵ به  تکه تازه. هتد) .... آمد و شدکردن(دن ، ئامشۆکر)مرؤة(ت  مروه
لنک   کهیداکردنی  هۆی په بته  البردنیان ده وه الی منه  به ، وه ر ئه به له. مان بوون که زمانه
و   بهبیت ، نه یه وه ستم ئه به ن مه  ته ، واته که. وه کرته  هیچ کولۆجک بۆمان پ نه   بهکه
 شمشاکی زۆر خۆش  که ماشایکرد شوانه ڕی، ته  الی شوانکدا تپه  به هی ک الیه مه
   طویله  مجوفه و قصبه  له  که زینه  حه و صوته یا راعی، ئه '':الش پیگوت  مه دا، کاکه لده

 فخی  نهئثیری ه عجبایا ت  تحریکی اصابعه کا، به  خروج ده وه قوب الکثیرهذی الث
خوا  ت وه ساقه بیم وه'': دوایی گوتیخت داما و،  ش نه انهکابرای شو. ''!؟ مستمره

،   به.''! ترکی حای ناوم  له وه ر ئه به ، له کردووه ریم نه سکه سمانلییا ئه مان وه زه له
.  وه یانه که  قسه بییان خسته ره کی عه یه ند وشه ردووکیان چه ش هه که ش و شوانه الکه مه
ی  وانه م ئه گا، به سک تیانده موو که  هه ن که وانه  له که وانهکانی ش  وشه یه  هه وه ئه
  .کات رده ریان لده بیزان سه ره ن عه  ته الکه مه

کو تا  ، به بیستراو بپارزه ی قورس و نه  وشه توانیت، خۆت له تا ده  هه– )٥(
تا   هه چۆنکه. گات هس تیاند موو که  باون و، هه  که کار بھنه  به و وشانه  ئه تدایه وزه له

ستم  به مه.  رمرته  جگیرتر و نه وه  ئه وان ب، بزانه ت هاسان و ره که شوازی نووسینه
 کی نو خه  له هنی، چۆنکه ارنهک کوردی بهکانی  شوه  له ک هی شوه ی   وشه  نییه وه له
چۆ   مه وه خۆته م له کو ده وا نام، به. ء ، نه نووسیت باو نییه  تۆ پیده  که دا یه و شوه ئه

  چۆنکه. کاندا وه ره ر خونه سه پنی به زۆر بیسه یت و به ک دروست بکه یه وشه
  ب دان به جا ده. سک  که ک کارکی تاقه ، نه مییهکاد ، کارکی ئه دروستکردنی وشه
 .ب وانیمان ده کی زمانه تا کۆمه خۆتدا بگری، هه

.  که  مهTautology وه  کردنه ردی دووباره ت تووشی دهکرێ، خۆ تا پتده هه – )٦(
کی نزیک  یه ند رسته  چه ، یان له دا  رسته  له  و وشه ی واته وه کردنه  دووباره چۆنکه



ند  مه وه زۆر ده'' داتدا موفره '' ب له ش، ده مه بۆ رزگاربوونت له.   شتکی ناشیرینه،کدا یه
 .بیت

  : شنه و چه دو ش به وه کردنه دووباره
  . وه یته یان بکه ک دووباره ر یه سه ند جارک له ک چه یه  وشه  تاقه–) أ( 

یان  ک دووباره ر یه سه ک له خشن، یه به ک مانا ده  یه ک که یه ند وشه  چه–) ب(
  . وه یته بکه
الی  چمه موو رۆژک ده هه(یت  ده:  بۆ ونه. ''شو حه''گوترێ  م پیده ی دووه مه ئه
 گوتنی پویست  ، چۆنکه ه) شو حه(، ''م ده ری لده سه''ی  واته). م ده ری لده  سه،میوانی به
   و، که رلدانی چووه  بۆ سه میوانی، مانای وایه کک به  الی یه  چووه مرۆڤ که.  نییه
  . میوانی  به  بووه ری لدا، مانای وایه سه

دا  اوکی دیکهدررگ ند وه چهڵ  گه گیت، له ریده ی وه وه ، ئه وا چاکتره – )٧(
  یت به بی ئینگلیزی بکه ده ک ئه یه ر ویستت پارچه گه  ئه :بۆ ونه.  وه یته راوردی بکه به

ر  هه.  می خۆتدا دابنیت باشتره ر ده به ی له که بی، یان فارسییه ره رگانی عه کوردی، وه
ی  وه  له رگانی زیاتره ، توانای وهند زمانک ب زای چه  شاره کک که  یه، شه مه ر ئه به له
  .زانت ن دوو زمان ده ته

روونیی  ستی ده و هه  که قه شوازی ده،  وبده  زۆرتر هه،بیدا ده شتی ئه  له– )٨(
   له ر بریتی نییه رگان هه  وه چۆنکه. رگیت یش وه هو یت و، ئه که  ون نهکه، ره نووسه

وازی روون و ش ستی ده ڕ و هه نی بیروباوهکو هاوکات گۆڕی کان، به گۆڕینی وشه
  وه  بخونیته و نووسینه هوردی ئه  بهکند جار ب چه  دهش مه بۆ ئه.  شه که ره نووسه
. سپ چه روونتدا ده ناخی ده باشی له  به که ره نووسه) تی فسییه نه(و ) شواز(تاکو 

 ،دا  هۆنراوه  له بیت، چۆنکه  مه ئهب زۆر وریای  دا ده رگانی هۆنراوه وه تیی له تایبه به
ش  که ریی مۆسیقای هۆنراوهب ئاگادا کو ده س، به ربگیت و به کان وه ر وشه ناب هه

کی ریزکراوب،  یه شهند و ن چه  ته، ب هۆنراوه نه  وه، چۆنکهرگاندا،  کاتی وه له یت بکه



کانی وا  ی وشه ی زنجیره قه ئهب   و، ده ه گه کیشی له  مۆسیقایه شنه هچ... خر  نه
رگانی   وه شه وه ر ئه به ر له هه. ست تی لھه نگی ئاوازکی تایبه  ده  که وه بھۆنیته
ستڤان  به  هه سندتره  و، وا په خت خۆی نییه ، نه)خشان په(ی  شوه  به هۆنراوه
 ناچار بوویت ر ر هه گه خۆ ئه. *)١١(  ککی دیکه ک یه  نه،ربگێ  وه که هۆنراوه

و ئامانجی )  وه که قه ده (  به سته به ریگیت، زۆر خۆت مه دا وه )خشان په(ی  شوه له
ر زمانی کوردی و   سه یته که بخه روونی شاعیره  جۆشی ده،ب وه ت ئه وره  گه ره هه

 . وه یته شی بکه مۆسیقاکه و  –پی توانا  ی به  که  ه)شواز( السایی 
ی  ک هۆنراوه وه. گۆڕدرێ شن ده پی چه  بهش  هۆنراوه بیرمان بچ که ناب لهدا  لره

ن،  رگان ده ری وه زایانی هونه شاره. سفی دداری و مژوویی و رامیاری و وه
ست  ب هه  ده ، چۆنکه تتره حمه  زه کانی دیکه شنه موو چه هه ی دداری له گۆڕینی هۆنراوه

گینا  کات، ئه رده  سه وه ستڤانه به روونی هه ده  له یت که که ب لووکه مه ههو   ئهرمی  گه به
  .ویت رناکه تیدا سه

،  ندازه ک فیزیک، کیمیا، ئه رتۆکیکی زانیاریی وه ی په وه ر ئه  سه هوتیت ر که گه  ئه– )٩(
،  مدایه رده به  کارکی هاسانت له زانه  کوردی، وامه یته هتد، بکه.... بر  ئابووری، جه

 ناکشی  وه یه که ره تی نووسه فسییه ست شواز و نه ده ت به حمه ی زه وه  بهت باره سه
وه و   وردبوونه کو پویستی به ، به روا سووک نییه هه.... خر  بیات، نه ده ک ئه وه

یت، کجار وریاب ب یه  ده وه شه م ڕووه له). عبیرکردندا ته (  له یه واو هه کی ته تبینییه
   له، ک ئاشکرایه شمان وه که ڕێ و، زمانه ی زانیاریت زۆر دته) مصطلحات ( چۆنکه

 کوردیدا  ی له  بگانانه و وشه زانم ئه باشده  وای به بۆیه.  ژاره دا هه) مصطلحات(
کمان  یهمیکاد تا رۆژێ دێ ئه ، هه وه ک خۆی بیانھیته وێ، وه ریان چنگ ناکه رامبه به
یناکا  ، قه وه ت دۆزییه  بگانانه و وشه پی ئه ی پ به  وشهر هاتو گه م ئه به. ب ده

  .*)١٢( بنووسی  وه نیشتییه ته واندا له نو دوو که ش له که  بگانه رت وشه شه ، به بینووسه



ی ئاشکرا و دیار  یدا ماناکه که قه  ده  پارچه ک له یه ک، یان وشه یه ر واته گه  ئه-  )١٠(
  بژیره ی وای بۆ هه  و وشه کو واته ، به وه ره که السایی مهرگاندا  کاتی وه بوو، تۆ له نه
 . وه ره راوزدا رۆنیبکه په ر پویستی کرد، له گه س تیبگات و، ئه مووکه  هه که

تیی هی  تایبه  به  که ی وای تدایه) عابیر ته( و  ندێ واته موو زمانک هه  هه-  )١١(
ر  گه جا ئه.  ک خۆی نییه وهری  رامبه تومت بهدا کو کانی دیکه زمانه  و، له یه و زمانه ئه

ر  گه خۆ ئه. ریبگیت  وه  وشه  به  بوویت، ناب وشه ته م بابه  تووشی شتکی لههاتو
) عابیر ته( و   واته وبده  هه وه ر ئه به له. چ رده وان ده وا شتکی بتام و ناڕه واتکرد، ئه

ب  ب، هیچ نه  نهپست خۆیشی ر پ به گه ئه  ،وه وتۆی بۆ بدۆزیته ی ئه ی خۆماییانه
ش بنووسرت،  که  بیگانه  وشه ،وه یه و وشه نیشت ئه ته ب له ، هاوکات ده وه نزیک ب لیه
 . کارهناوه ی کوردیت به  وشه ، فیساره ی بگانه  وشه ر فنه رامبه تا بزانرێ به

  : کوردی ینه  بکه وه ی خواره یه ستهم ر ی ئه  وشه  به وێ وشه ر بمانه گه ئه:  بۆ ونه
 It rains cats and dogsین  دهب م ئه به. ''بارێ  ده  و پشیلهگ سه'': ب ر  گه

نو   له کافرت دابن، چۆنکه  به یه وانه  بیت، له مه زا ئه شاره ر کوردکی نه  الی هه بتو
کار  به''  هه ست و ره شه '' وه جیاتی ئه  و، له  باو نییه شنه هو چ به)  اصطالحه(م  دا ئه ئمه
   بگۆڕته وجۆره ر به ش هه ی ئمه یه''  هه  و رهتس شه''م  ر ئه گه بگومان ئه. هنین ده
موو زمانکدا  هه له. س لی تناگات  که،چ رده یر ده  شتکی واسه،ئینگلیزیرزمانی  سه

  .  بۆ نموونه سه  به  که یه م تاقه رن و، ئه زۆ شنه م چه ی له رسته
   کوردی به ی)ر نۆکه(ی  ن، وشه  کابرای تایه کهش بوو  م هۆیه ر ئه به جا له

ر پی  ک هه  خه ساڵ زیاتره)  ده ( مه ندکی وای گا ئه بی، په ره  عه کرده ''زماڵ هتسع''
  .نن که پده

کی  یه شوه ، زۆر کۆن بوو، ویستت به یه وه تهتس ده ی به و شته ر ئه گه  ئه– )١٢(
   بکا که مه رده و سه  تامکی شوازی ئه وه ره  خونه ریگیت که ی وا وه مینانه ئه

ب   ده چۆنکه. ریگیت  شوازی نووسینی ئیمۆ وه ، ناب به ی تدا ژیاوه که ره نووسه
زمانیش شتکی .  یه ی خۆی هه'' مصطلحات''و '' عابیر ته''ک  یه ته ر سه  هه،بزانیت



  بۆیه. گۆڕدرت رانی ده پی گۆڕانی مرۆڤ و چۆنتیی ژیان و گوزه ، پ به ووهزیند
ندێ جار  ، هه''شواز''سکاریکردنی  ک جیاوازن و، ده یه  زۆر له شوازی کۆن و تازه

 کوردی،  یته بکه'' شکسپیر''بی  ده ر ویستت ئه گه  ئه، بۆ ونه. ت مانه  ئه  له ناپاکییه
دا بۆ  ستده ئیمۆ ده'' شوازی '' ریگیت، چۆنکه زی ئیمۆ وهشوا  به ده ومه هه

، ''ک شتاینبه''و '' هرینبۆرگ ئه'' و ''ر جۆن پۆل سارته''و '' مینگوای هه''کانی  نووسینه
  .ستنادا  ده''تاگوور''و '' کسپیرش''م بۆ  به

.  بکه''  ره قه فه''ی  و دوا وشه''  ره قه فه''تای  ره بیدا ئاگاداری سه ده شتی ئه  له– )١٣(
ی دواییش  وشه. کش  راده وه ره رنجی خونه دا سه که''  ره قه فه ''  له م وشه که  یه چۆنکه

هز   زۆر به یه م دوو وشه ب ئه  ده وه ر ئه به له.  وه زرگته گودا ده ر له ک هه یه تا ماوه هه
 .ر بن و کاریگه

 و) ؟( پرسیار ی نیشانه   وDash )-(ڵ  هق و ته) ، (و ویرگۆل (.)   ناب نوخته-  )١٤(
  شتی زانیاریدا، چۆنکه تیی له تایبه بیربچ، به هتدت له ... و(!) رسووڕمان  ی سه نیشانه

نیشت خۆی  کی ته یه ڵ مانای رسته ک تکه یه ی مانای رسته وه  هۆی ئه بنه  ده مانه ئه
 .ب نه

کاندا  موو شوه هه  له بژریت که  هه و وشانه  ئه وبده زۆری هه  به– )١٥(
نو گشت   له  که و وشانه  ئه گات، چۆنکه موو کوردک لیان تده هنرن و، هه کارده به
موو  هه زاییت له ب شاره  ده وه ر ئه به له. مرتر و جگیرترن ی کورددا باون، نه وه ته نه

 .*)١٣(کدا ببت  یه شوه

ی  رجانه م مه  پی ئه  به  که وه  بوویته یه و پارچه رگانی ئه وه ی له وه پاش ئه  -  )١٦(
ڵ  گه  و، بۆ دواجار له وه نوێ پیدا بچۆره رله وردیی سه ، به رتگاوه  وه وه ره سه

ر  گه پی توانا ئه وجا به ، ئه ی بکه  و، مشتوماکی دیکه وه ره راوردی بکه به) دا که قه ده(
 . وه ره یان نیزیک بخهکدی یه نوانیاندا، له بوو له ک هه دوورییه

  
 کۆتایی                                            



  !ویست هاووتیی خۆشه
  کدا نییه یه ڕه ند الپه ی چه وزه  و، له رکی قووڵ و فراوانه رگان هونه  وه نده رچه هه

 دوور و  سهم با تانوپۆی ئه بوو به  نه وه ستم له به م من مه ست، به ده مافی خۆی بداته
رنجکی  سه''نا  ده ، نویم نه ر نیازم وابوایه گه  ئه چۆنکه.  وه  خواره دا بچمه درژه
تر و وردتردا  کی پوخته یه شوه تردا و له وره رگکی گه  به  له له و حه کو ئه ، به''رپیی سه
. چووم الیاندا نه بهویش   ره ت به نانه  ته  ئسته رچاو، که  به خسته م ده ل رووی دیکه گه
  مه رگان بخه  نرخی وه، یه وه  ئه یه م نامیلکه رودوام له ی راستی ب، ئامانجی به هو ئه

  وه م سووچه ب له ر تا هیچ نه به کانمان و زاتیان بنمه ره دیب و نووسه پش چاوی ئه
می و  رباری که  سه یه ڕه هند الپ م چه  ئه الشموایه.  وه نه مان بده که  بنازه زمانه ئاوڕک له

  . ی باسکی واگرنگ رگه ی ده وه  بۆ کردنه ک کلیلک وایه رپی خۆی، وه سه
زایی زیاتر،   ببین و، بۆ شارهکی ل ویست که ی خۆشه وه ره ونه خ هیوام زۆره

  . وه ته یان کۆیوه م باسه دوورودرژی له  به دا که رچاوانه و سه دوای ئه ڕێ به خۆی بگه

 

  !ویست ی خۆشه وه ره خونه

ر تۆش  گه ، بگومان ئه وه  بوویته یه م نامیلکه ی ئه وه خوندنه ی له وه  پاش ئه ئیسته
 و،  می ناهومدییان فیداوه ه  قه وه مکه ده  له ی که مانه له ن قه و خاوه کیک بیت له یه
 ن بۆ ده پات پوه'' رک ئه '' یت که که  ده وه ست به  دۆشداماون، هه وه ست بھیواییه ده به
ست هاتب، کارکی  ده م له نده وه ن ئه ر ته گه منیش ئه. م و کارکردن ه  قه دانهست ده
پناوی  تکردن و تکۆشین له ی خزمه رڕگه  سه مه  بیر و بتخه وه کت بنمه که به

باتکردن بۆ   خه ۆنکهزانم، چ س ده ختیارترین که به دی ئامانجی گشتیماندا، خۆم به هنانه
 کوردکی موو  هه ئاواتی،یی وه ته ستی نه ی هه وه یاندنهپشخستنی زمانی کوردی و ژ

 . ته  رۆمه به

 



  !رنج سه

  : رگیراوه  وه وه ی خواره رچاوانه م سه ک له  که یه م نامیلکه ی ئه وه  بۆ نووسینه–أ  

 –تور صفاء الخلوصی  تألیف الدک– فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة – )١(

  . م١٩٥٦ –) بغداد(مطبعة دارالمعرفة 

(2) – On the Principles of Translation by; Alexander Fraser 

Tytler.  

کاتی  ش له'' میدیا''کاک ).  جه ره د فه ممه محه(ستنووسی کاک   ده که رگه ی به  کشه–ب 

  .م که ردووکیان ده دڵ سوپاسی هه پبه. خۆیستۆی   ئه رشتیکردنی گرته رپه رکی سه  ئه،چاپکردندا

  .  بپۆشن ی چاپخانه ه ندێ هه هه  چاو له  تکایه–ج 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 



  راوژ په
کی زۆر  یه کانی جیھاندا وانه  ناسراوه  زانستگهموو هه رگان له  وه–*) ١(

تی  یبه و، مامۆستای تا هخۆی بۆدانراو ربه  پۆگرامکی سه وه ر ئه به له.  گرنگه
  . وه یته ه د یه هه

رتۆکی  ل په دا، گه) ئموون مه(و ) نسوور مه(می  رده سه تیی له تایبه  به–*) ٢(
  رگدرایه  وه وه یۆنانی و هیندییه ریی له فی و بژیشکی و کیمیاگه لسه بی و فه ده ئه
تریق و،  ننا کوڕی په ، یۆحه مه و ده کانی ئه نیوبانگه  به رگه  وه له. بی ره عه

  .ری وهه ین کوڕی ئیسحاق و جه ر و جونه ته جاجی کوڕی مه ع  و حه فه  مۆقهلئیبنۆ

و ) مژووی کورد و کوردستان(و)  فنامه ره شه (جبوو ند کارکی به چه –*) ٣(
  انهدررگ بیاتی کوردی وه ده رزترین ئه  به ندێ له و هه) مژووی سلمانی(

لیزی و  ئینگ  به ر بھاتایه گه بوو ئه ککی زۆری ده ند که ئای چه. بی ره  عهزمانیر سه
  یشتنایه ڕاستی تمانبگه کان به تا بگانه،  انایهدرربگی  وهکانیش وروپاییه  ئه زمانه
  . نایه  نه وه تاریکییه یان به  گولله وه خۆیانه و، له

کان  وروپاییه  ئه زمانه  بهکان تناسه ی رۆژهه رتۆکانه و په ئهگۆڕینی  –*) ٤(
هیوام .  یه وره تکی زۆر گه زمانی کوردی خزمه  به وه ی کورده باره  له نووسیویانه

  . پشتگوێ نه یخه کانمان نه  لھاتووه  الوه وایه

  یه وه ئه رگ،   ری وه رگاندا دته  وه  له  کهت حمه ترین زه وره گه –*) ٥(
دا  زمانیکی دیکه ، له یه انکدا ههزم ی له)  مصطلحاتانه ( وو وشه ندێ له هه
  . ریان نییه رامبه به

زمانی  واری به خونده(ی   نامیلکه وانی، له ی زمانه  کۆمه– مییکاد ئه –*) ٦( 
  .مان کرد کادیمییه م ئه دوورودرژی باسی ئه دا به) کوردی

ب درژیی  ده'': ن ن، ده که  ده یه رگهم  ویی ئه ی په وانه ێ لهند هه –*) ٧( 
ش   ب و، شونی دوا نوخته که قه ی ده د درژیی رسته قه  به که اوهدررگ  وه رسته
  .ک ب کیه ردووکیاندا کوتومت وه هه له



  که  باسهچاکی بهب  وی، ده رکه دا سه مه باشی له ی به وه  ئهبۆ –*) ٨(
موو نووسینک   هه ، چۆنکه وه تدا بدۆزیته) ری میحوه(ی   و رسته وه بخونیته

  . وه سووڕته دا ده یه و رسته وری ئه ده  به که  باسه  که کی تدایه یه رسته
تا   و، هه  وایه یه و رسته ک کلیلی ئه کدا وه یه موو رسته هه له) فیعل( –*) ٩(

  .یت  بگه که مانای رسته زانیت ناتوانی له نه)  که فیعله(مانای 

وردی ی ک'' ماڵ''ی   وشه  کهبۆم، وتووه کهر هی خۆم د وه  لکۆینه به –*) ١٠(
،   هاتووه وه ه'' مار '' ی کوردی له'' ماڵ''.   نییه وه بییه ره ی عه'' مال '' ندیی به پوه
ک  ن بۆ یه دوو ونه ، ه)  لژیان، نیشتمانی مانای شون به('' وار''و '' مار '' که

   به بیدا کراوه ره عه  له که('' کۆمار''ی  وشه  له شکه به'' مار''ی  ها وشه روه هه. مانا
   له بده'' کی ئتمۆلۆژیای زمانی کوردی نامه وشه''رتۆکی  رنجی په ، سه)جمھور
    .  دا'' رتۆکی کوردی په''ڕی  و، ماپه''  کۆنگره''ڕی  و، ماپه'' کوردبوون''ڕی  ماپه
یت  بکه) یام خه(ی  ییانه فارس کییه و چوار خشته کی ئه ماشایه ر ته گه ئه –*) ١١(
  رگرانه و وه ر کوردی و، بچیت ئه  سه ته گۆڕیویه  هۆنراوه به) الم سه ( که

ر  هه. نوانیاندا بینی له کی زۆر ده کراون، جیاوازییه  نه  هۆنراوه  به  که وه بخونیته
کانی  بانگهنو  به دیبه و ئه) یام خه(کانی  کییه رگانی چوارخشته  وه یه مه ر ئه به له
 )خشان په(ی   شوه  له ی که رگرانانه و وه  له سندتره ل په  گه ،هۆنراوه  به-   کهدی
  .ندا

  یه وه ن ئه دا، ته یه لهم پ رتۆکی زانستی له رگانی په وه لهست  به مه –*) ١٢(
ر  شی تداب هه ی بگانه  وشه نده رچه  جا هه.رزمانی کورد  سه وته  بکهزانست

ی پویسته  وه م ئه به. ی بژارکردنیان ب ره ب سه ر ده  رۆژک هه یناکا، چۆنکه قه
دام، زمانی  ڕه وباوه رچی من له گه ئه. مان که زمانه  به یه و شتانه بۆ ئیمۆ، بوونی ئه

ش زانیاریی  م حاه کردنک، بتو به تنه وتن و خزمه موو دواکه ڕای هه ره کوردی سه
ند  و چه ئه.  وێ ی تناکه ی بگانه  وشه،ی فارسی و ترکی نده وه  ئه، وه پبنووسرته

  یه م قسه  راستیی ئه،کان ندییه  نوه  بۆ قوتابخانه وه ته ی نووسیومه رگ فیزیکه به



 ژر چاپ  و بۆ  چنه  ده م زووانه مزگنیش ب به. خات رده بۆ دۆست و دوژمن ده
  .بن ده  کوردستاندا ئامادهستی قوتابیانی رده به سای داهاتوو له

  :رنج سه

چاپکران  ''  کانی ماده تای میکانیک و خۆماه ره سه''و، '' بر تای جه ره سه''دی،   هنرایه نه م به ئه
  .کرانش ن، دابه باشووری کوردستا دا له مه رده و سه ر قوتابیانی ئه سه خۆڕایی به وبه

. ن  هه ند وشه ک چه  مانایه  تاکها بۆزمانی کوردید  له یه جاری واهه –*) ١٣(
کی جیاواز،  یه ند شوه  چه ته مان بووه که  زمانه  که یه وه ت به باره ش سه مه ئه
نوان   لهیی بوونی تکه ستی جوگرافیایی و نه رهه هۆی باری رامیاری و به به

کورتی  ، به دا''زمانی کوردی واری به خونده''ی   نامیلکه له. دانیشتوانی کوردستاندا
زۆر . ین که دوورودرژتر باسیده به دا )ی زمان له سه مه(رتۆکی   په لیدواین و له

ندیی  مه وه نن بۆ ده کی داده یه  نیشانه ن و به که  ده وه مه ن، شانازی به سیش هه که
ک  ر مانایه ، بۆ هه دایه وه ندیی زمان له مه وله کی ده راستییه. زمانی کوردی

کی  ب و بۆ هنده ت هه  وشه ک مانا ده ک بۆ هنده ب، نه تیت هه  تایبهکی یه وشه
    . قاتی کت ل بچته یه  وشه  تاکه دیکه

  
    

      


