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  !ئةرك و كار ناتةواو و كةم نني
  "دا)جؤيس بلؤ(گفتؤگؤيةك لةگةص "

  
  فةرهاد شاكةيل                : ئامادةكردين

  ئةجمةد شاكةيل: وةرگثذاين لة سوثدييةوة
  

كوردناس و توثژةرةوةي بةناوبانگي فرانسي، جؤيس بلؤ، لةم چاوپثكةوتنةدا، وثنةيةك لة بارةي كاري توثژينةوة و 
پثوةندة پثشينةكاين لةگةص . ي لةمةذ مةسةلةي كورد و زمان و ئةدةيب كوردييةوة پثشكثش دةكاتديتين خؤ

.  لة بارةي كوردستانةوة،بكات بة توثژينةوةوو بة هؤي ئةوةي، جؤيس بلؤ، دةستبزاضي ذزگارخيوازي كورددا، ب
 لة سةر توثژينةوةكاين خؤي ، لة بواري زمانةوانيدا،مثژووييةوة و پاشان- سةرةتا لة ذوانگةيةكي كؤمةصناسي

جؤيس بلؤ، گةلةك جاران، گةشيت كوردستاين . بةردةوام بوو و ئثستاش مامؤستاي زماين كورديية لة زانستگةدا
                                                                                    . بووة1976كردووة و دواگةشتيشي ساصي

   
  

                                نةخشة و كاري توثژينةوةتانةوة بزانني؟و ز دةكةين هةندثك لة بارةي خؤتان حة: شاكةيل
كة لة ناوةذاسيت  ، لة خثزانثكدا، لة قاهرية1932 ئةز بة بنةچة دةگةذمثةوة سةر ذؤژهةآليت نثزيك و ساصي : بلؤ

ساصي .  ناية بةر خوثندن، خوثندنگةي فرانسي و بريتاينباوك و دايكم منيان لة. ئةوروپاوة هاتبوون، لةدايك بووم
 بؤ ئةوةي ، لة سةر خوثندين بةرز بةردةوام بووم، بةآلم دةبواية لة هةمان كاتدا كارم بكرداية، لة پاريس1955

للي زمانة  لة ئةنيستيتوويت مي،بةصگةنامةم لة زماناين عةرةيب، فارسي و كورديدا. بژثوي خؤم وةدةست هبثناية
                                                                                 .ووة وةرگرت، لة پاريسندووةكاين ذؤژهةآلتزي

  چؤن پثوةندت لةگةص كورد و زماين كورديدا پةيداكرد؟ :شاكةيل
وذثيةك بووين، ئثمة چةند ها.  بوو بة شتثكي سةرجنذاكثش،دا مةسةلةي كورد لة عرياق1959ي  لة ساص:بلؤ

، كة ئةودةم نوثنةري كوردان بوو لة دا1"مري كامران بةدرخان"لةگةص . بذيارمان دابوو، پشتگريي كورد بكةين
 گثچةصي بؤ ،مري كامران بةدرخان، زؤرجاران لة اليةن سيخوذاين عرياقةوة. دةرةوةي وآلت، پثوةندمان پةيدا كرد

بةو جؤرة دةرفةيت ئةوةم بؤ ذةخسا، . دا و پاراستمان  يارمةتيمانكامنهاوذثمن و . ساز دةكرا و شوثين دةكةوتن
 باسي مثژووي گةلةكةي بؤ دةكردم، ،زؤرجاران چاوم بةو نيشتمانپةروةرة مةزنة، كة بة دصگةرمي و سؤزةوة

                                                 
ةكاين كورد، كة يةكثك بوو لة نووسةر و ئةديبة مةزن. ي كؤچيدا لةدايكبووة1316لة ساصي . ة"ئةمني عايل بةدرخان"، كوذي "كامران بةدرخان" 1 

ي برايدا، گؤضاري "جةالدةت بةدرخان" لةگةص 1944-1941لة ساصي . لة مةيداين زمان و ئةدةب و ذؤژنامةگةريي كورديدا ذؤصثكي مةزين بينيوة
تا دةسپثكي . ةي بة زماين كوردي و فرانسي دةركردوو"ستثر" و "ذؤژانوو"لة بةيرووتيش گؤضاري . يان لة دميةشق دةركردووة"ذؤناهي" و "هاوار"

 لة زانستگةي ،ساآلنثكي زؤر لة بةشي ذؤژهةآلتدا. جةنگي جيهانيي يةكةم لة ئةصمانيا ژياوة و لةوثش بذوانةمةي دوكتؤراي لة قانووندا وةرگرتووة
ثكي نووسني و بةرهةم گةل.  وانةي زماين كوردي گوتووةتةوة و بة هؤي ئةويشةوة خوثندين كوردي لةو زانستگةيةدا جثگري بووة،سؤربؤن لة پاريس

ي 1979، ي كؤچي1399ساصي .  و زؤريشي لة ئةدةيب كوردييةوة وةرگثذاوةتة سةر زماناين فرانسي و ئةصمايننلة بارةي زماين كوردييةوة هة
                                                                                                           )وةرگثذ( . ساصيدا كؤچي دوايي كردووة83لة تةمةين زاييين، 
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وم  دةيگثذايةوة ئارةزو"مري كامران"من بةوةي. ئةوة يةكةم پثوةندم بوو لةگةص واقيع و مةسةلةي كورددا. بكةوثت
هةضاصثكي . كةمب بؤ مةسةلةي كورد تةرخان ،پةيدا كرد و بؤم بوو بة هاندةرثك و پاشان بذيارمدا، نامةي دوكتؤراكةم

بةبث پشتگري و كؤمةكي بةردةوام و بث . هانيدام بؤ ئةوةي ئةو ذثگةية بگرمة بةر) س. ه(زؤر خؤشةويست 
ئيدي . و ژياين منيش بة جؤرثكي يةكجار جياواز دةبووشةكةتبووين ئةو، ئةم پرؤژةية هةرگيز نةدةبووة ذاستييةك 

 بؤ زانستگةي ،ةوة"مةسةلةي نةتةوةيي كورد"دا، باسثكي سةد الپةذةييم بة نثوي 1962بةو شثوةية لة ساصي 
نثوةندي لثكؤصينةوة لة بارةي كثشة هاوچةرخةكاين جيهاين "دا، 1963لة ساصي . نووسي" برؤكسل"لة " ليب"

كثشةي كورد لة ذوانگةيةكي "برؤكسل بذياري دا، باسةكةي من پةسةند بكات و لة ژثر نثوي يةوة لة "ئيسالمي
 بة كارمةندثكي توثژينةوة لة 1962ديسةمبةري . لة نثو كةرةسة كؤكراوةكانيدا دابنثت" كؤمةصناسي و مثژووييةوة

كسل دامةزرام و ئةو نثوةندةش يةوة لة برؤ"اين جيهاين ئيسالميرخةكثشة هاوچة كنثوةندي لثكؤصينةوة لة بارةي"
هةموو حةفتةيةك . ئةز لةوئ لة توثژينةوة و كوردناسيدا بةردةوام بووم. لة ذيزي زانستگة ئازادةكاندا دادةنرا

 كرماجنيم دةخوثند و "مري كامران" لة كن ،دةچوومة پاريس و لة خوثندنگةي بةرزي زمانة ذؤژهةآلتيية زيندووةكاندا
ئينگليزميان ئامادة كرد و لة ناو كؤكراوةي - فرانسي- فةرهةنگثكي كوردي،دا"مري"ةص  لةگ،لة هةمان كاتيشدا

 ،پاش بيست ساآلن.  چاپ كرا،دا1965 لة ساصي ، لة اليةن ئةنيستيتوويت برؤكسلةوة،دا"نامةكاين ذؤژهةآلت"
 كاتثكي گرنگ و ،1965ساصي !  ئةو فةرهةنگؤكةيان وةرگثذاوةتة سةر زماين توركي،بيستم، كة هةضاآلين كورد

، قةشةيةكي سةر بة كصثسةي "بوا". دا پةيدا كرد"تؤما بوا" لةگةص ،ئةو ساصة ناسياومي. كاريگةر بوو لة ذةويت ژيامندا
 بؤ ،بةرچاو و زيرةكة، بةشثكي زؤري لة كارةكاين خؤية لة)مسيؤنثر(ئةو مژدةدةر.  بوو"سانت دؤمينيكؤس"

 بة سةر ، ساآلين لة كوردستاين عرياق و كوردستاين سووريادا40نثزيكةي ، "تؤما بوا".  تةرخان كردبوويكوردناسي
 كةژةكاين كوردستاين نةمابوو، لة ،بردبوو و لة كؤتاييشدا، كة ئيدي توانسيت گوزةراين زستانة سةختةكاين

ين  داوة و بانگهثشت بؤي نووسيبووم، كة بذياري گةذانةوةي يةكجارةكي پاريسي1965ساصي . بةيرووت ژيابوو
بة .  كتثبخانة كورديية دةوصةمةندةكةي بكةميمنيشي كردبوو، كة لة بةيرووت ديدةين بكةم، بؤ ئةوةي بةشداري

. هؤي كاري نثوةندةكةوة بؤم لوا، دوو حةفتة لة كن ئةو مامؤستا پايةبةرزة، كة باشترين دؤسيت كورد بوو، خبوثنم
پاش ئةوةي ديپلؤمي زماين كوردمي لة . ن دةسيت پث كردئيدي لةو كاتةوة دؤستايةيت درثژ و بثپساين هةردووكما

 بؤ ، وةرگرت، بةرةو لثنينگراد وةذثكةومت،دا1965 لة ساصي ،"خوثندنگةي بةرزي زمانة ذؤژهةآلتيية زيندووةكان"
خؤشبةختانة بؤم هةصكةوت، لة بةشي كوردي ئةنيستيتوويت .  زماين ذووسي خبوثنم،وةي لة ماوةي شةش حةفتةدا

ي "جةليلي جةليل" و "جةميلةي جةليل" و "زارث يووسفؤضا" و "قةناتث كوردؤ"ئاسيا و ئةفريقادا چاوم بة گةالين 
 بكةوثت و واشدةزامن، ئةو كاتةي، لة بةشي كوردي و بة پياسةي نثو "ائثضيگينيا ضاسيلثضن" و "تسؤكةرمان"براي و 

 كة لة كؤرسة ، زؤرتر و درثژتر بوو لةوةي،ةرم برد لةگةص برادةرة كوردةكاندا بة س،شارة جوانةكةي لثنينگرادةوة
 لة خوثندين ،هةمان ساص نثوي خؤم. ئةمن ئثستاش گةرمترين يادگاريي ئةو كاتةم لة يادة. ذووسييةكةدا گوزةراندم
، كة يةكثكة لة مةزنترين پسپؤراين زماين "گيلبةرت الزارد" لة سؤربؤن لة كن پرؤفثسسؤر ،دوكتؤراي زماين كورديدا

 پاش 1967ويين اه. ئةو بة هةموو شثوةيةك هانيدام و لة ذثذؤي كارةكةمدا كؤمةكي پث كردم. ثراين، نووسيئ
.  لة بارةي كوردستانةوة، بؤ شارةزابوون، چووم بؤ كوردستان، گشتيدايخوثندنثكي چذوپذ لة بواري لينگويستيكي

ئةو الوة خةريكي . ردستاين عرياق، بووم بة ئاشنالة پاريس لةگةص الوثكي خوثندكاردا، كة خةصكي ئامثدي بوو لة كو
خوثندين دوكتؤرا بوو لة كيميادا لة سؤربوون، كة دواتر چاوم بة خثزاين ئةو الوة كةوت، ئةوةم بؤ ئاشكرا بوو، كة 

ئةو بانگهثشتين كردم بؤ بةغدا، كة هةندثك كةسي .  لة كوثوة وةدست هثناوة،ئةو الوة ئةو زيرةكي و ژيرييةي
ةكةيان لةوث دةژيان و چةند كةسثكي ديكةيشيان لة شارة جياوازةكاين كوردستاين عرياق دةژيان بة تايبةت خثزان

ئةو بةغدايةي كة . بووبةصگةنامةيةكي زانستگةم پث. ةغدادا چووم بؤ ب1967لة كؤتايي هاويين . لة ئامثدي خؤي
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 و لةگةص كوردة 2 شةش ذؤژييةكة پاش جةنگة، هثشتا لة ژثر باري ذاتةكان و هنثمدا بوو،مين هامتث
لة بةغدا چاوم بة زؤر . دا دةجةنگان، لة جةنگدا بوو"مةال مستةفاي بارزاين" كة لة ژثر فةرماندةي ،ذاپةذيوةكانيشدا

 بة ،مؤصةتوةرگرتن بؤ سةفةري كوردستان.  بوو"ساديق بةهائوددين ئامثدي"يةكثك لةوانة . ذووناكبريي كورد كةوت
 بة ئؤتؤمبيلي ،نةبوو و ئةز بة شةمةندةفةري هثصي تورؤس ذؤيشتم بؤ مووسص و لةوثشةوةهيچ شثوةيةك سةخت 

لة .  تا پاش چةند سةعاتثك گةيشتمة ئامثدي،گشتيي بةرةو كةونة مرينشيين بادينان و دهؤك و سةرسةنگ ذؤيشتم
ساصي . سثت تؤمار كرد زاراوةي باكوور لة سةر كائامثدي چةند حةفتةيةك مامةوة و هةندث بابةيت زارةكيم بة

شةنگار كةرةسةي لة چياي .  بة كاري نثوةنديي ميللي توثژينةوة لة پاريس گةذامةوة بؤ كوردستاين عرياق1968
دةرفةيت ئةوةشم بؤ هةصكةوت، سةرداين چةند باژثذثكي كوردستاين عرياق بكةم، وةك . لينگويستيكيم خذ كردةوة

                                                     .وان و نازدارةكةي سلثماينهةولثر و كةركووك و لة كؤتاييشدا شارة ج
 وةك مامؤستايةكي زماين كوردي لة زانستگةيةكي فرانسيدا ،حةز دةكةين لة بارةي كارةكةي خؤتةوة :شاكةيل

                                                                                                                      بؤمان بدوثي؟
 ،"ليسكؤ. "ذا دامةزرا1945لة ساصي وة،" ذؤژث ليسكؤ"لة اليةن  ، لة پاريس"لؤنلؤض" وانةگوتنةوةي كوردي لة :بلؤ

ةكان و لة بةيرووت لة 1940 و 1930ذؤژهةآلتناسة و نووسةري چةند نووسينثكي گرنگي كورديية و ساآلين 
 دؤستايةتييةكي باشي پةيدا ،كاريي بنةماصةي بةدرخاين كردووة و لةگةص ئةو بنةماصةيةشداريا هاگؤضاري هاوارد

 لة باصيؤزخانةي فرانسةدا لة ،كردووة  دةسيت بة كاري ديپلؤماتيكي،دا1946 لة ساصي "ذؤژث ليسكؤ". كردووة
ژيا، داواي ئةوةي لث كرا، ببثتة جثگري ، كة ئةو كاتة لة بةيرووت دة"مري كامران بةدرخان"هةضاص . ئوردن و تايالند

 وانةي دةگوتةوة 1970ةوة تا ساصي 1946 لة ساصي "مري كامران"ئيدي بةو شيوةية . "لؤنلؤض" لة "ذؤژث ليسكؤ"
 زمان و يپاش ئةو من داواي ئةو كارةم كرد، كاري مامؤستاي.  خؤي لة كار نةكثشايةوة، ساصي75و تا تةمةين 
لةبةشي خوثندين .  كةومتة كار و تا ئثستاش لةو كارةدا ماومةوة1970ئيدي ساصي . ت وةرمگر و ئةدةيب كوردي

 ذؤژهةآليت نثزيكداية لة ئةنيستيتوويت وزمان و ئةدةيب كورديدا، كة لة ژثر باصي بةشي فةرهةنگيي باكووري ئةفريقا 
 جثگر هةية، كة هةموودةم دةبث مامؤستايةكيلةو بةشةدا ، )كة جثي لؤنلؤضي گرتووةتةوة(ميللي زماناين ذؤژهةآلت

تاقيكردنةوةي ساصي يةكةم و . پاشخاين فةرهةنگيي ئةو ناوچةيةي هةبثت، كة من وانة لة زمانةكةيدا دةصثمةوة
بة پثكهاتنيش لةگةص . لة بةشةكةي ئثمة دةبثت)دؤسثنت(دووةمي خوثندن و خوثندين پلةي مامؤستايةيت

 بؤ ، بچنة پثشةوة،گةكاين ديكةدا، بؤ خوثندكاراين ئثمة هةصدةكةوثت و زانست"پاريسي سثيةم" و "سؤربؤين نوث"
 كة زووزوو ساز ، وانة دةصثمةوة و كؤرسةكامنان، و مثژووي كورديشةوة من لة بارةي شارستانيةت.پلةي دوكتؤرا

 ئارةزوويان  كة لة ئةنيستيتووتةكةماندان و، بةصكة بؤ ئةو كةسانةيشن، نة تةنث بؤ خوثندكارةكاين خؤمانن،دةكرثن
لة ساصي . دا وانة دةصثينةوة)زماين كورديي باكوور(ئثمة بة شثوةيةكي نةرييت لة كرماجني. لةو بابةتانة هةية

 بؤ ، من كتثبثكم بؤ سؤراين،بةو هؤيةوة. هةية) ئةصتةرناتيض(وةك جثگر) كورديي نثوةذاست(وة سؤراين1973
 كة ئارةزوو ،نثكيش بثت و لة سةر خواسيت خوثندكارگةلثكهةرچؤ. خوثندكاران ئامادة كرد و لة پاريس چاپ كرا

 كة ،نةخشةي جثگرثكي ديكةي كورديي باكوورمان داناوة. بكةن لة ساصي دووةمةوة بة كرماجني وانة دةگوترثتةوة
لةمةذ زماين كوردي لة ئامثدي و " دواي داكؤكيكردمن لة نامةي دوكتؤراكةم .ةوة دةست پث دةكات1988لة ساصي 

بة هؤي ئةركثكي نوثوة،كة پثم . ، 1973 و 1970دا لة چاپ درا، ساآلين 1975، كة لة ساصي "شةنگارچياي 
 چاوم بة ، لة مؤسكؤ و لثنينگراد، جارثكي ديكة،دا1971 لة ساصي .گةذامةوة بؤ كوردستاين عرياقسپثردرابوو، 

 كوردي عرياقي، كة لة سؤضيثت هةروةها كوردناسة سؤضيثتييةكان و خوثندكاراين.  كةوتةوة"قةناتث كوردؤ"

                                                 
)وةرگثذ.(دا، كة شةش ذؤژي خاياند1967 مةبةسيت جةنگي نثوان وآلتاين عةرةب و ئيسرائيلة، لة حوزةيراين  2  
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 سةري يةريضامن دا و بنةماصةي هثژا و 1972بثجگة لةوةش ساصي . خةريكي كاري توثژينةوة بوون، ئةوانيشم ديت
 بؤ بةردةوامبوون و ،، گةشتثكي ناو ئثرامن كرد1976ساصي پاشتر و ساصي . م بيين"جةليل"خؤشةويسيت 

 بة هاوكاري چةند كةسثكي ناوچةي ،ي لوذييةوة، كة پثشتر لة بةغدا لة بارةي زاراوة،درثژةپثداين توثژينةوة
. م. ئي"، كة "زماناين ئثراين" واي پث باش بوو، من كتثيب "گيلبةرت الزارد". وة دةستم پث كردبوو"پشتكؤ"

و  "بريةوةي لة كوردستانةوة" دوو كتثبم دةرچوون، 1984ساصي .  لة ذووسييةوة وةرگثذم، نووسيبووي"ئورانسكي
هةر . ، كة هةردووكيان لة پاريس چاپ كراون"كؤكردنةوةي ئةدةيب و نةرييت زارةكي، هةرةها گثذانةوة كوردييةكان"

وة، كة گؤضارثكي بيبليؤگرافيية و "ئابستراكتا ئريانيكا" لة كايت دةستپثكردين گؤضاري،ةوة1978لة ساصي 
، كة لة اليةن "ستووديا ئريانيكا"پاشكؤيةكي گؤضاري  وة هةية و وةك "ئاريا-ئثران"پثوةندي بة فةرهةنگي ناوچةي 

ةوة دةردةچثت، بةشثكيش لة بؤ زماين كوردي تةرخان "ئةنيستيتوويت توثژينةوةي ئثراين لة سؤربؤين سثيةم"
. لة ماوةي نؤ ساآلندا، سةدان هةزار كتثيب كوردي و كاري كوردناسيي نرخثندراون و لة سةريان نووسراون. كراوة

حاصم بةوةي، كة يةكةم ئةنيستيتوويت كوردي لة پاريس دامةزرا و بة گةرمييةوة پشتگرتين كاري گةلثك خؤش
                                                    .دا هاوكاري دةكةمش"هثضي"ئةنيستيتووت دةكةم و لة كاروباري گؤضاري 

، چ هؤگةلثكن وايان كردووة، كة زماين مانة مةزنةكان يةكثكة لة زلة نثو زماناين ئثرانيدا، زماين كوردي  :شاكةيل
                                                      كوردي جثي شايستةي خؤي وةرنةگرثت، لة زانستگة ئةوروپاييةكاندا؟

، ذةنگة تثري  ئةو پرسيارةي تؤ ئاراستةي دةكةيت، پرسيارثكي فرةاليةنة و وةرامدانةوةيةكي هاسان و كورت:بلؤ
و ) سؤضيثت(ةكانةوة دةسيت پث كرا و لةو دةمةوة لة ذووسيا1800 لة ساآلين ،توثژينةوةي كوردناسيي. نةكات

مرؤض گةرةكة . ئةصمانيا و فرانسة و وآلتاين ديكة، گةلثك كار لةمةذ كورد كراوة و كةوتوونةتة بةر ذووناكي
 هةوص و كؤشش و ئارةزووي زؤري ئريانيست و  بؤ ئةوةي،زةكانابگةذثتةوة سةر بيبليؤگرافيا جياو

ئةگةر تا ئثستاش وا .  بؤ دةركةوثت،، كة بؤ زمان و فةرهةنگي كوردييان تةرخان كردووة،ذؤژهةآلتناسةكاين
 لة بواري توثژينةوةدا هةية، ذةنگة ئةوة بگةذثتةوة بؤ هةندثك شيت ،دادةنرثت، كةموكووذي و پشتگوثخستنثك

و فةرتةنةيةي، كة لة سياسةيت ناتوامن خؤم خبةمة نثو ئةو ئاژاوة ئةز . نثو كارة جياوازةكانداتةماوي و نةزانراو لة 
بثجگة لةوةي لة . نجيهانيدا هةية و كة كاري كردووةتة سةر گةيل كورد و كثشةكاين ئةو گةلةي وةپشتگوث خستوو

.  زماين فارسيدا وانة دةگوترثتةوة بة تةنث لة كة مين تثدام، لة ذاستيدا ئيدي،سؤضيثت و لةو ئةنيستيتووتةي
 كة زماين ذةمسيي ئةفغانستانة، ئيدي لة هيچ يةكثك لة زمانة زيندووةكاين ديكةي ،ذيزپةذيش لةوة زماين پةشتؤية

                                                                                    .3ئارياييدا، وانة ناگوترثتةوة- ئثراين
 لة اليةن كوردناسة ئةوروپاييةكانةوة دةنووسرثن، ،دةبث هؤي ئةوة چي بثت، كة زؤربةي ئةو كتثبانةي :اكةيلش

              سياسي و كؤمةآليةيت كثشةي كورد دةگرنةوة و زؤركةم لةمةذ زمان و ئةدةيب كوردييةوة دةدوثن؟اليةين
ؤصينةوة، كة لةم دواييانةدا لة ئينگلستان و ئةصمانيا و ئيتاليا زؤر لثك.  كة وا بثت، لة ذاستيدا من دصنيانيم لةوةي:بلؤ

 ئةجنام ، لة اليةن لينگويستة سؤضيثتييةكانةوة،و فرانسة و ئةمةريكا دةرچوون، بثجگة لةو كارة زؤر و گرنگانةي
صكثكي لة ذاستيدا ئثمة خة. گريوگرفت لةگةص ئةدةيب كورديدا زؤر شتثكي جياوازة. دةدرثن، كارگةلثكي مةزنن

، دةرفةت و هةيل ئةوةمان )كوردستانيان لة نثوان خؤياندا دابةش كردووةلة دةرةوةي ئةو وآلتانةي، (ركةمني زؤ
وةدةستهثنان و .  كة لة ماوةي چةند دة ساصثكدا ذووي داوة، دصخؤش بني،هةية، بةو پثشكةوتنة نايابةي

ئةگةر . ران دةردةچن، كارثكي فرة سةخت و دژوارةوةگريخستين ئةو كتثبانةي، لة يةكيةتيي سؤضيثت و عرياق و ئث

                                                 
وة لة بةشي زماناين ئثراين لة ة1986 كة زماين كوردي تثدا دةگوترثتةوة، لة ساصي ،بثجگة لةو شوثنانةي كة جؤيس بلؤ باسي دةكات 3 

).وةرگثذ(.زانستگةي ئوپساال لة سوثديش، زماين كوردي دةخوثندرثت   
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، لة ذثگةي چاوتثري و دةستبآلوي و خواسيت دؤستة كوردةكانةوة نةبثت، لة ذثگةي دابةشكةراين ئةوروپاييةوة
ئةو توثژةر و باسكارانةش، كة گةرةكيانة ئةدةيب كوردي بآلوبكةنةوة، هيچ جؤرة . ناكةونمرؤض ئةو كتثبانةي چنگ

ش دةگةذثتةوة ةئةو. دةكاتةوةن ذةتيش هةموو جؤرة كؤمةكثك بؤ وةرگثذا"نثسكؤيؤ"رثن و تةنانةت كؤمةكثك ناك
                                                              . كة چارةسةركردنيان هاسان نيية،بؤ تةگةرة و چةصةمةگةلثك

ة، كة زماين نووسني بة دوو زاراوةي سةرةكي يةكثك لة گريوگرفتة گةورةكاين زماين كوردي ئةوةي :شاكةيل
ئثوة هةلومةرجي درووستبووين . يش لة نووسيندا بةكار دةبرثن)ئؤرتؤگراف(دةنووسرثت و سث جؤرة ئةلفبث 

زمانثكي كورديي ستاندارد چؤن دةبينن؟ زؤر لة ذووناكبرية كوردةكان واي بؤ دةچن، كة گريوگرفيت نةبووين يةك 
چارةسةر ناكرثت، تا دةوصةيت نةتةوةيي كورد نةبثتة ذاستييةك، دةبث مرؤض چي بكات لة زماين نووسيين كوردي 

                                                                    كة چاوةنواذي گةيشتنة بة ئاماجنة سياسييةكان؟،كاتثكدا
 گريوگرفتثكي ،لة ذاستيدا گريوگرفتةكة. ةيةگريوگرفيت زماين يةكگرتووي نةتةوةييان هگةلةك وآلت هةن،  :بلؤ

 لة هةنگاو و قؤناغة جياوازةكاين ذثگةي چثبووين يةك زماين ،پثمواية سةرجندان و لثكؤصينةوة. گةردوونيية
بووين فرانسي بة زمانثكي نةتةوةيي .  كارثكي سوودبةخش و بايةخدار دةبثت، لة چةند وآلتثكي جياوازدا،نةتةوةيي

ةكاندا بذياري دا، كة 1500 لة "فرانسي يةكةم". امي پرؤسثسثكي مثژوويي پثكداچوو و ئاصؤزةستاندارد، ئةجن
فرانسةيي لة دادگة و كارگثذيدا بةكاربربثت، نةك لةبةر ئةوةي، كة بة پلةي يةكةم ببثتة جثگري زماناين ديكة، 

 كة بة ذاسيت ،ي شؤذش، دةبينثت1789كة مرؤض دةگةذثتةوة بؤ ساصي . بةصكة بؤ ئةوةي زماين التيين وةالبنرثت
ئةوةش لة ذثگةي دامةزراندين خوثندنگةي بة . لةمةذ سياسةتثكي نةتةوةيي زمانةوة باسكراوة و هةنگاونراوة

 لة سةر حسثيب زمانة ناوچةييةكان و ئةو ،، كة زماين فرانسةيي بوو بة زمانثكي نةتةوةييةتؤبزيي ميللييةوة بوو
لة ئيتالياش چ زمانثكي يةكگرتوو چث . ةيان نزم بووةوة و بوون بة زاراوةي فؤلكلؤريزمانة ناوچةييانةش پلة و پاي

يش ئةو زمانةية، "تؤسكاين"زماين .  هاتة پثشةوة"تؤسكاين"ةكان، كة ئيدي زماين 1300  تا ساآلين،نةبوو بوو
نةي، كة لة ساآلين لة نثو ئةوا.  شيعرة هثژا و نايابةكاين خؤيان پث نووسيبوو،"پثتراركا" و "دانيت"كة 

، شوثنيكي ديار و پايةيةكي بةرزي "تن لؤتةررما"پث داوة،  ئةصمانييان وةپثشخستووة و پةرة ةكاندا زماين1500
 جؤرة "مارتن لؤتةر"بؤ ئةوةي سةرجني خةصك بة الي خؤيدا ذابكثشثت و خةصك بة ذووين لثي تثبگات، . هةية

 كة ئةو ذؤحانيية ،وةرگثذاين ئينجيل.  خةصكي ديكة هةصيانبژاردبوودةربذين و شثوةيةكي هةصبژارد، كة بة دةگمةن
م تثكسيت ئةدةيب بة زماين ئةصماين هاوچةرخ و تا ةبةشثكي زؤري لة ژياين خؤي بؤ تةرخان كرد، بوو بة يةك

و و  بة هؤي ئةو پلة و پاية و برة، بؤ گشت كارثكي ئةدةبيي ئةصماين،ذادةيةكيش بوو بة منوونةيةكي چاولثكراو
ة  چارةسةرثكي باش، ئةدةبيية كورديية ئةو هةردوو زمانة،يةكيئةز نازامن ئايا كردنة. يداي كرد كة پة،بآلوبوونةوةي

 دراوة، هيچ ئةجنامثكي نيشتمانپةروةرةكانةوة لة اليةن لينگويستةكان و كوردة ، ئةو هةوص و تةقةال كةمانةي! يا نا
 كة لة ذاستيدا پثويست نيية باوةذ ،مووناين پثشتريش ئةوةيان پثشانداوةئةز.  و ذةزامةندي وةدي نةهثناوةقايلكةر

 "توثژةري زماين بةناوبانگ.  بؤ يةك زماين نةتةوةيي، كة كوردستانثكي يةكگرتوو مةرجثك بثت،بةوة بكرثت
 ئةو  كة چةند كةسان،بةها و گرنگيي هةر زمانثك لةوةداية:" وةهاي نووسيوة،دا1921 لة ساصي "ژؤزثض ضيندرث

 ئةركي فثركردين ،خوثندةوارة كوردةكان ناتوانن". زمانة بةكار دةهثنن و ذادةي خوثندةواريي ئةو كةسانة چةندة
هاوزماناين خؤيان ئةجنام بدةن، چونكة بؤ بةدبةخيت و كصؤصييان لة ناوچةيةكدا دةژين، كة هثشتا وانةگوتنةوة 

 كة مرؤض دةتوانثت بيكات ،يئةوة!  وةك مافثكي گشيتوةك سةرپشك و تايبةمتةندييةك تثيي دةذواندرثت، نةك
هةوص بدات بؤ خذكردنةوةي هةندثك بةشي ئةدةيب كوردي، كة تا دثت سةرجنذاكثش و دةوصةمةندتر  ئةوةية،

                                                      .ة هةنك ،دةبثت، لة ذثگةي فثربووين هةر سث شثوةي نووسينةكةوة
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ئثوة بة هؤي شارةزاييتانةوة لة زماين كورديدا، ئاگادارن لة ئةوذؤي ئةدةيب كوردي، ئةو ئةدةبة چؤن  :يلشاكة
                                                                                                                             دةبينن؟

 هةيةيت و، كة  كوردي و گةشةكردين لة سةر ئةو ئازاديية ذادةوةستثت چؤنيةيت پثشكةوتين ئةدةيب:بلؤ
تا چ ذادةيةك كوردةكان مايف هاونيشتمانيةتييان دراوةتث و پارثزراوة، يا تا چ ذادةيةك هةل دةگةذثتةوة بؤ ئةوةي، 

 نووسةرة .و دةرفةت و باري لةچاپداين كارةكانيان بؤ ذةخساوة، يا تا چ ذادةيةك ئةدةبةكة پثشكةوتووة
 چ : كة دةصثت،كوردةكان بؤ خؤيان، وةدرؤخستنةوة و پووچكردنةوةيةكي بة هثزي ئةو بانگاشة و قسةيةن

پاش . زؤر كةسان خؤ بة زمانةوة خةريك بكةنوتن لة شيعردا، دةبثتة هؤي ئةوةي، پثشكة. ئةدةبثكي كوردي نيية
 بة تايبةت ئةوةي پثوةندي ، هونةري چريؤكيشماوةيةكي بثدةنگيي و كپي، پةخشان سةرهةصدةدات و دةبينرثت و

هةرچةندة ذؤمان زؤر كةمة و بة دةگمةن وةدي دةكرثت، بةآلم ئةو . بة الدث و مرؤضةوة هةية، پثشدةكةوثت
ئةدةيب كوردي كاراكتةري تايبةيت خؤي هةية و لة چوونة ناوةوةي مرؤضدا شثوةي . هةوآلنةي دراون باش بوون

پتر ةرةو ئةوة بچثت، بلة ذاستيدا واپثدةچثت، .  خؤي هةيةي هونةري خؤماصييتايبةيت خؤي هةية و شثوة
                                                                                                                           .بناسرثت
كردة كوردةكاندا ناسياويتان هةية، شثوةي بزاضي ئثوة دؤستثكي مةزين گةيل كوردن و لةگةص زؤر لة سةر :شاكةيل

                                                                                           ذزگارخيوازي گةيل كوردتان پث چؤنة؟
من ذثز . هةية بؤ ئةو بذوايةي بة منت ،رةم دةدةيتث و زؤريشت سوپاس دةكةمو تؤ بةم پرسيارة شةرةفثكي گة:بلؤ

 قةرزداري دؤستاين كوردمم و ذثز و متمانةيةكي مةزنيشم هةية بةرانبةر توانست و ،مةزنو خؤشةويستييةكي 
ئةو .  بؤ گةيشنت بة ذزگاريي زثدي خؤيان، بؤ دؤزينةوةي ذثگة و ئامرازي جياواز، كة بةكاري دةبةن،دةرفةتگةلثك

 كة گرنگ ،منيش وةك دؤستة كوردةكامن لةو بذوايةدام. ي پذة لة مةترس،ئةركة درثژ و سةختة و ذثگةكةيشي
 كة ، ئةو ئاماجنةي،لةم قؤناغةي ئثستاي خةبايت نةتةوايةتيدا. ئةوةية، مرؤض لة دةوري يةك دروشم كؤببثتةوة

دا دايذشتووة، بة "ئؤتؤنؤمي بؤ كوردستان و دميوكراسي بؤ ئثران" لة درومشي ،پارتيي دميوكرايت كوردستاين ئثران
 كة دةكرثت كوردةكاين توركيا و عرياق و سووريايش ، درومشثكي ژيرانةية و هثندةش ذثك و پتةوة،ث دوودصييب

پاشةذؤژي كوردستاين نيشتماين كورد، دةبث بةو شثوةية بثت، كة كوردةكان بؤ . چاوي لث بكةن و پثذةوي بكةن
                                                                                                               .خؤيان دةيانةوةثت

                                   چ نةخشةيةكتان بؤ داهاتوو هةية؟.  توثژينةوة لة سةر زماين كوردييلة بارة: شاكةيل
لوذي زمانثكي سةير و . وة حةزدةكةم بة كاركردن لة سةر لوذي، كة ماوةيةكي زؤرة وازم لث هثناوة، تثهةصچمة:بلؤ

گةلثك زاراوة و شثوةي كورديي ديكةيش .  و زؤركةم كةسيش لة بارةيةوة توثژينةوةيان كردووة4سةرجنذاكثشة
 بة پثي بؤچوون و دينت و ،مثژووي ذثزماين كوردييش.  كة سةرجنذاكثشن و شايستةي خؤپثوةخةريككردنن،هةن

فرانسي دةگةذثتةوة بؤ - نوثترين فةرهةنگي كوردي.  و لثگةذان هةيةپثوةري ئةم سةردةمة، پثويسيت بة لثكؤصينةوة
 كة لة ذاستيدا ئةرك و ،من گومامن لةوةدا نيية. كوردييش تا ئثستا نيية- و چ فةرهةنگثكي فرانسي! 1880ساصي 

                                                                                                             .كار كةم و ناتةواو بن
  

-Arbetsuppgifter saknas inte! Intervju med Joyce Blaw av Ferhad Shakely. Svensk:سةرچاوة
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