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 گريوگرفيت ئةلفبث و ديالثكت لة زماين كورديدا و چةند سةرجنثك
 ئةجمةد شاكةيل

م بةرچاوكةوت، كة بة زماين "حؤيؤدؤ"، لة يةكثك لة كتثبخانةكاين شاري ستؤكهؤصمدا، گؤضاري 1985پاييزي 
ت بة كؤنگرةي لةوثدا و لة بةشة عةرةبييةكةيدا و لة گوتارثكدا سةبارة. عةرةيب، ئاشووري و سوثدي دةردةچثت

بابةيت دووةم، كة كؤنگرة گرنگييةكي تايبةيت پثدا، :"يةكيةتيي ئاشوورييان لة سوثد، كة پثشتر گريابوو، ئاوها نووسرابوو
 بة داناين ،دا دةريكردبوو1983لثدوان و دةمةتةقة بوو لةمةذ ئةو بذيار و ئاگادارييةي، كة دةسگاي دةوصةتيي كاروباري بيانيان لة 

ؤ زماين سرياين، كة بةذثوةبةرايةتيي پةروةردة و فثركردن پةيذةوي كردووة و دةيةوثت ئةلفبثي سرياين بگؤذث بؤ نثوي نوث ب
وةك ئاشكرايشة، . ، كة تايبةتة بؤ فثركردين منداآلن لة چاپ درا"توخوقورنيا"ئةلفبثي التيين و وةك هةنگاوي يةكةميش كتثيب 

ك هةوص و تةقةاليةكي زؤري دا بؤ بةرپةرچدانةوة و وةالناين ئةو هةوص و كؤششة، كة يةكيةتيي لة كايت خؤيدا بة هةموو شثوةية
پثوةندكردن لةگةص مامؤستايان و خثزاين منداآلندا و ذةفز و : بؤ منوونةيش. دةكران بؤ لثداين شوثنةواري ژياري و زمانة پريؤزةكةمان
كؤنگرة هةصوثسيت ذاست و نةگؤذي . سگاي دةوصةيت كاروباري بيانيان لة دة،ذةتكردنةوةي كتثبةكة و گرتين پارثزةرثك بؤ شكاتكردن

خؤي نوث و دووپات دةكاتةوة، بةرانبةر بة هةر كةسثك، كة ذثگة بة خؤي دةدات و دةيةوثت لة پاية و ذؤصي زمان و كةلةپوورةكةمان 
 دةبةين بؤ ئةو برا و هاوذثيانةي، كة ذةنگة ئثمةيش هاوار. لة ژياريي مرؤضايةتيدا كةم بكاتةوة و لثص و تةماوي بكات و تثكبدات

 لة ذووخاندين گرنگترين پاية و بنگةي تيان بكات، داوايان لث دةكةين،پثشكةوتين ژياريي ئةوروپا، كة ئثمةيش ئينكاري ناكةين، مةس
 لثرةشدا بوار كةمة،–ةتةوة نراوشوثنةوارماندا بةشداري نةكةن و منداصةكامنان لةو تيپانةي، كة شوثنةوار و بريي باوباپرياين پث نووس

كؤنگرة ناذةزايي دةربذي و بذياري .  بث بةري بكةن- لةو ذؤصة مةزنة بدوثني، كة ئةم تيپة و ئةم زمانة لة ژياريي مرؤضدا بينيويانة
            .1"ثتذةتكردنةوة و ذةفزي كاري بةذثوةبةرايةتيي پةروةردة و فثركردين دا و لة سةر داواي قانوونيي خؤيشي بةردةوام دةب

ئةم نووسينةم بؤية بة منوونة هثنايةوة، چونكة زماين كوردي ماوةيةكة دووچاري تيپي التيين بووة و كوردثكي زؤر 
ين تيپي التيين بة چارةسةر و دةرماين هةموو گريوگرفت و دةردةكاين زماين بردو زةبةندةيش هةن، كة بةكار

، )زماين ئةدةيب ي يةكگرتووي كوردي(سةلةي زماين ستانداري كوردي مة"ة كوردي دةزانن، دةنا منيش ئةوة دةزامن، ك
بتوانث لث ي بكؤصثتةوة و تةنگوچةصةمةكاين خباتةذو و ) تاقة وتارثك(لةوة ئاصؤزتر و پذ گرث و گؤصترة كة لثرةدا: مةسةلةيةكة

ةم تاقة گوتارة و گوتارثكي ديكة و بةآلم لةگةص ئةوةشدا ئ، 2"..دةستنيشاين هةر هةموو خاصةكاين چارةسةركردين بكات
 بة - بةاليةين كةمةوة–ذا گؤذينةوة و گةيشنت ردنةوةي دةرگةي موناقةشة و بريويةكثكي ديش، دةبنة هؤي ك

 -بة ذةوشي ئثستايةوة–  و لثكتثگةيشنت و مةبةسيت سةرةكي منيش لةم باسة ئةلفبثي كورديية، كةهةندث ئةجنام
بؤ نةهثشتين نةخوثندةواري و بؤ .  گريوگرفيت زماين كوردي و فةرهةنگي كوردييةئةوذؤكة گةورةترين و خةتةرترين

زماين كوردي فثربووين كةمثك هاسانة و "ئةوةي بياين فثري كوردي بكةن، تيپي التيين دةكرثتة دةرمان و چارةسةر،
، زوو پثش هةموو شتثك. 3"انتر فثردةبثئةگةر پييت التيين بةكارثنرث، نةخوثندةواري زووتر لةناودةچث وبثگانةش زمانةكة هاس

نةهثشتين –ئةو كارة . و درةنگيي لةنثوچووين خوثندةواري، چ پثوةندثكي بة ذثنووس و تيپةوة نيية
ئةگةر .  پثوةندي بة هؤشياري و دةسةآلت و دصسؤزي و خؤتةرخانكردنةوة هةية و بةوانة وةدي دثت- نةخوثندةواري

ةبةست نةبثت و نةبثتة ئاماجنثك، با تيپةكةش التيين بثت، ئةوة هةرگيز كارةكة نةهثشتين نةخوثندةواري، نياز و م
توركيا، ئيسپانيا، پورتوگال، يؤنان، ئةصمانيا و زؤربةي وآلتاين . هاسان ناكات و هيچيش لة مةسةلةكة ناگؤذثت
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 هيندوستان لة ساصي .، ئةمذؤ بة تيپي التيين دةنووسن)خواروو(ئةوروپاي خؤرهةآلت و تةواوي ئةمةريكاي التني
 وة زماين ئينگليزي، بووة بة زماين ذةمسييان و پاكستانيش هةر ئينگليزي زماين ذةمسييةيت و زؤربةي 1839

ش بة وآلتاين ئةفريقايش هةر بة زماين ئينگليزي و يا فرانسةيي دةنووسن و دةخوثنن و زماين ئينگليزي و فرانسةيي
ليؤنان نةخوثندةوار لةو وآلتانةدا هةن و نةخوثندةواري دةردثكي كاريية تيپي التيين دةنووسرثن، كةچي هثشتا مي

 مينايش "سؤمال"لةو ناوة و ئةگةر بة تيپ بوواية،  دةبوو نةخوثندةواري زؤر لةمثژةوة لةنثوچووبا و دةبوو 
خوثندةواريدا كةواتة تيپ چ ذؤصثك لة زوولةنثوبردين نة. ئينگلستان و سوثد، تاقة يةك نةخوثندةواريشي نةبوواية

هةرچي مةسةلةي فثربووين بيانيشة، خؤ ئةگةر بيانييةك بيةوثت زمانثك فثر بثت، ئةوا زؤر بة هاساين . نابينثت
 هةن، كة - بة تايبةت ئةوروپايي و ئةمةريكايي–هةزاران بياين . فثري دةبثت، سا ئيدي تيپةكةي هةرچي بثت

 يان زماين ديكة، كة بة تيپي التينيش نانووسرثن، زؤرچاك و دة ذووسي، چيين، عةرةيب، فارسي، هيندي، عيربي
مةسةلةي فثربووين زماين كوردي لة اليةن بيانييةوة، دةگةذثتةوة بؤ گرنگيي . دةزانن و بة هاسانييش فثري بوون

كورد بؤ خؤي وةك ميللةت و ذؤصي كورد لة پرؤسة و ذووداوة ئابووري و سياسي و فةرهةنگييةكاين ئةمذؤي 
ئايا كورد چ گرنگييةكي ئابووري .  ئابووري ذؤص دةبينثت،لة چاوي ئةوروپايي و ئةمةريكاييشةوة بة تايبةت. جيهاندا

هةية و لة سياسةتدا چ دةكات؟ پثم واية هةموومان وةرامي ئةو پرسيارةمان پث دةدرثتةوة و گرنگيي ئابووري و 
بكةين و با دوور نةذؤين، خؤ هاوسثيةكاين  با تةماشايةكي دةوروبةري خؤمان وةلثسياسي كورديش دةزانني، 

كة كوردي عرياق و ئثران بة تيپثك دةنووسن، كة هةمان تيپي ئةوانة بة تؤزثك –كورد، عةرةب و فارس 
 دةست، قامكةكاينمن پثم واية هةرگيز هثندةي ژمارةي !  تا چ ذادةيةك فثري كوردي بوون؟- دةستكارييةوة

 هاوسثيةكةي هةروةها اليةنةكةي دي و. وردي بة نووسني و خوثندنةوة بزاننعةرةب و فارس نابينينةوة، زماين ك
تيپي التيين بةكار دةبةن و توركيش هةمان تيپ، چ توركثك هةية ، ؤكة كوردي توركيا ديكةمشان، تورك، ئةوذ

ة بةرژةوةند و  بة سةر تيپةوة نيية، بةصكالم واية مةسةلةكة هةرگيز كاري! كوردي بة نووسني و خوثندنةوة بزانثت؟
بثجة لة اليةين ئابووري و سياسي، ئايينيش ذؤصثكي مةزين .  كارةكة ساغ دةكاتةوة،ذؤصي ئةو زمانة لة جيهاندا

بؤ . خةصكثكي زؤر بؤ ناسني و تثگةيشنت لة ئيسالم، خؤ فثري عةرةيب دةكةن و قورئان دةخوثننةوة. هةية
بؤ تثگةيشنت لة . سايكؤلؤژي، خةصك خؤ فثري عيربي دةكةن چ وةك ئايني و چ وةك بري و ،تثگةيشنت لة جوولةكة

ي كريشنا و ئاييين هيندؤيزم، خةصك خؤ فثري زماين سانسكريت دةكةن و بؤ تثگةيشنت لة ئايينة "باگاضةگيتا"
كؤنةكاين ئثرانييش، خةصك خؤ فثري ئاضثستا و پةهلةوي دةكةن، بةآلم كورد لةو بارةيةشةوة كصؤصة و خاوةين ئةو 

مسحةيف  "لةفةنكورديش نووسراوي ئاييين تايبةيت خؤي هةية، وترث،  شتانة نيية، هةرچةندة ذةنگة بگجؤرة
بينيوة و لة نثو اني ئةو نووسراوانة نةك هةر بياين، بةصكة كورد بؤ خؤيشي نةيلث، "سةرةجنام"و " جلوة"و " ذةش

                                                                                                        .ةتةوةنخةصكدا بآلو نةبوو
جاري وايش هةية خةصكي لةبةر سياسةت و بؤ چوونةناو كؤمةصگةي كؤمؤنيستييةوة، زماين چيين و ذووسي فثر 

 هةيانة،  بةو تيپانةي كة- بؤ ئةوروپاييةك–من پثم وا نيية، فثربووين عةرةيب و عيربي و سانسكريت و چيين . دةبن
، "،سياسي،ئاينيئابووري" سثكوچكةي وةلثهةرگيز لة فثربووين كوردي بةم تيپانةي كة هةيةيت، هاسانتر بثت، 

                                                                                            .كارةكة سةختتر يا هاسانتر دةكةن
زماين كوردي كة يةكثكة لة "نووسني، دةكرثنة بيانوو بؤ بةكارهثناين تيپي التيين  و ذةواني وا هةية جواين و ئاسانجار

زمانة ئاري ية نةژادةكان و لة بنچينةدا شان بةشاين زمانة هةرة پثشكةوتووةكاين ئاري يةكان دةوةستث، بةتيپي التيين نةبث، جوان و 
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دي يةكثك بثت لة زمانة ئارييةكان و لة نثو ئةگةر زماين كور .4"دروست و ئاسان و ذةوان نانووسرثت
دروست و  جوان و ئاسان و ،هةرةپثشكةوتووةكاين ئةوانيشدا بثت، چي داوة بة سةر ئةوةي بة چ تيپثك بنووسرثت

خؤ زماين فارسييش لة زمانة هةرةپثشكةوتووةكاين ئاريية و بة تيپي غةيرةالتينيش دةنووسرثت، كةچث ! ةذةوان
بة –ذثنووسي كوردي گةلثك لة ذثنووسي فارسي پثشكةوتووتريشة . و ئاسان و ذةوانيشةزؤر جوان و دروست 

و البردين هةندثك كؤنسونانت، كة تايبةتن بة زماين عةرةبييةوة و ) ضاول(تايبةت لة ذووي چارةسةركردين بزوثن
ثنووسةي خؤيان و هةر بةو  و فارسان هةرگيز گلةيي لة بةخيت خؤيان ناكةن و قايلن بةو ذ- هثشتا لة فارسيدا ماون

 لة  سةدان شاكارو ذوومي و فريدووسي و) عطار(و سةعدي و عةتتار) حافظ(، شاكارةكاين حافزذثنووسةش
  و و هةرگيز پثشم وانيية،نووسراون و دةنووسرثنبوارةكاين هزر و فةلسةفة و مثژوو و هةموو جؤرة زانستثكدا 

                                                                                                           !بنئةلفبثيةكةيان بةتةماي گؤذيين 
ئةلفبثي نوو و داوا لة عةرةبيش دةكرثت، بثجگة لة جواين و دروسيت و ذةواين، ئابووري و كاتيش، دةكرثنة بيا

يةوة، چ لةذووي كاتةوة، چ لةذووي ئةركةوة، زؤر دةكةوثتة جا ئةم جؤرة نووسينة چ لةذووي ئابووري "خؤيان بكةن بة التيين
 بةالتيين بنووسني، تا برا )ئةلفوبث ي كوردي( كة لةئارادان، ئثستاكة ناتواننيبةآلم لةبةر هةندث هؤي زرنگ كاري و ئاييين. سةرمان

ات، كة بؤ ئةم جؤرة ئةلفبثية لة مرؤض لةوة تثناگ. 5"عةرةبةكانيشمان دةكةونة سةر ئةو بريوباوةذة و جث بةجث يشي دةكةن
! يپةوة هةبثتدةبث ئةو لةسةركةوتنة چ پثوةندثكي بة شثوةي ت. ذووي كات و ئةركةوة زؤر دةكةوثت لة سةرمان

، لة تيپي چيين و ژاپؤين و ئةرمةين و تيگريين و ئاشووري "تيپي عةرةيب"كورد پثيان دةنووسثتخؤ ئةو تيپانةي، 
لةي ئابووري و كات و ئةركيش، دةگةذثتةوة بؤ لةبارانةبووين خؤمان و كةسانثك، كة مةسة. و عيربي، سةختتر نني

 چاوةنؤذيي ئةوة بني، كة هةرچي. بة چاپ و چاپةمةنييةوة خةريكن و بة شثوةيةكي سةرةكييش بؤ تةكنؤلؤژيا
ة البةن و ذثگةش بؤ  بؤ ئةوةي سةختيي لة سةر ئثم، ئةلفبثي خؤيان بگؤذن و بيكةن بة التيين "براعةرةبةكامنان"

 ئثمة خؤشكةن و گرثداين ئةو كارةش بة هةندثك هؤي زرنگكاري و ئايينييةوة، كة ئثستا ذثگةيان لة زماين كوردي
بة التيين بنووسرثت، بةالي منةوة بؤچوونثكي چةوت و نادروستة، چونكة پثش هةموو شتثك، ئةو هؤ گرتووة، 

وة دةكات، هؤگةلثكي هثندة پتةو و قامي و قووصن، كة تةنث بةهؤي  باسيان لث"شاكري فةتتاح"ئايينييانةي، كة 
. ئةوانةوة، عةرةب زمان و فةرهةنگ و بووين خؤيان پاراستووة و سةرچاوةي ئةوةش قورئانة، كة بةو تيپانةية

عةرةب ئةگةر ئيسالمي لث بستثندرثتةوة، چي دةمثنثتةوة؟ كةواتة ئةوة خةياصة و چاوةنواذيي ئةوةش 
بؤ كورديش الم واية ئةو هؤ ئايينييانةي، كة ئثستاكة لة ئارادان، هةروا لة ئارادا دةبن و ذةنگة  .6يةبثهوودةي

                                                                                                                   .بةهثزتريش بن

                                                 
.113، ل1982ي عثراق، دةستةي كورد، بةرگي نؤهةم،  فةتاح، شاكري، گريوگرفتةكاين ذثنووسي كوردي و شثوةي چاركردنيان، گؤضاري كؤذي زانيار4   

.133 سةرچاوةي پثشوو، ل  5  
وكردةوة، لةوثدا ئةويش داواي دةكرد، كة زماين بآل" الحروف الالتينية للغةالعربية"، كايت خؤي ناميلكةيةكي بة نثوي "سالمة موسي" نووسةري مسري 6

:يشي بؤ پشتگريي ذايةكةي خؤي ئةوة بوو كةبةصگة و بةهانة. عةرةيب بة تيپي التيين بنووسرثت  
.هةن و لة التينيدا شةش) ضاول( لة عةرةبيدا تةنث سث بزوثن-  
 عةرةيب بةو تيپانةي ئثستاي منوونةي كؤمةصگةي دةرةبةگايةيت و كشتوكاصيية، ئةگةر بة التيين بنووسرثت، ئيدي كؤمةصگةي عةرةيب دةچثتة ذيزي كؤمةصگة -

.پيشةسازييةكانةوة  
.تيپي التيين بةرگي بريي نوثية، كة دةكاتة بريي ذاسيت، بةآلم تيپي عةرةيب بةرگي دةرةبةگايةيت و كؤنة -  
. بةكاربردين تيپي التيين ذثگةي فثربووين زماناين ئةوروپايي، ئةو زمانانةي كة يةك مليار مرؤض قسةي پث دةكةن، بؤ عةرةب هاسان دةكاتةوة-  
.عةرةب هةزار ساص پثشدةكةوثت بة بةكارهثناين تيپي التيين -   
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 تةنث بؤ ،)فارسي دةستكاريكراو- عةرةيب(يپي التيين ئةوةية، كة تيپي كورديبيانوويةكي ديكة بؤ بةكارهثناين ت
ساديق بةهائةددين ئامثدي . ديالثكيت سلثماين و سؤراين دةستدةدات و التينييةكة بؤ كرماجني سةروو چاكترة

ردي زاري سلثمانثي پث بثتة بث گومان بزاض و كؤششي ژ بؤ هاتينةكرن كو زمانث كو) ب كاردثت(ةض ذثنضيسينا ول كارئ ":دةصثت
. جودايةتيپثت التيين كو كرماجني ژ دةرضةي عرياقث و ئريانث پث تثتة نضيسني ژ بةر هندث ژ ذثنضيسينا كوردي ب . نضيسني  ب درسيت

 پث ئةض جوداية ژي دضث چةندي داية كو زمانث كوردي ب تثكذايي پث تثتة نضيسني، بةروضاژي ذثنضيسينا ب تيپثت عةرةيب يا جهث
بةيل رامان و ...رامان و پةژن ئانكؤ مةبةست ژضث دةست نيشانكرنث ژي ئةو نينة كانث كي ژ هةر دوو ذثنضيسينا باشترة. ئاخاضتنا مة

پةژن ژث ئةضةية زمانزانثت كورد ل عرياقث ئةض ذثنضيسينة بؤ زاري سلثمانثي ب تنث يان ژي سؤراين داناية كو پث بثتة نضيسني؛ هةر ژ 
ئةو كةمايةسييانةش، كة ئامثدي  .7"...ي چةند اليثت كثم ب هزرا من تثدا هةن دث دةست نيشان كةم كود كثمنبةر هندث ژ

                                                                                                                :دةستنيشانيان دةكات ئةمانةن
            

: ةشثوةي دةربذيين ئةم وشان:  لة توركي و ئةصمانيدا هةية، بؤ منوونة،وةك ئةوةي ) û-وي(وين دةنگينةبو. 1
، )ئثوة(، هوون)تووتذك(، تووتن، توويت، تووذكخةسوو، خةزوور، گوو توو، بوو،سوور، دوور، دوو، موو،

دةضةري ة ديالثكيت لوذي و  و ل- نةك هةمووي–، كة لة دةضةري بادينان ... و، چوو، لووت، تووتكة)پثش(نووا
توي، سوير، دوير، موي، : لة هةندثك ناوچةي گةرمثندا لة خوارووي كوردستان دةبنةكرماشان و ئيالم و خانةقني و 

، كة بة تيپي ... و، چوي، توينت، توييت، تويذك، هوين، نويا، لويت، تويتكةخةسوي، خةزوير، گويبوي، 
  .8نووسرثن نا)فارسي دةستكاريكراو- عةرةيب(كوردي

    .ي تيپي التيين، كة بة تيپي كوردي نانووسرثت)i(دةنگي . 2
.                          دةردةبذدرثت) ظ(، كة لة هةندثك دةضةري بادينان بة ...بةز، پةز، زاضا و: بؤ) ز(دةنگي . 3
 وشة لة زاراوةي  و هةندثك، كة لة هةندثك ناوچةي بادينان...تاض، تؤض، تض، تاري و: بؤ) ت(دةنگي . 4

                     .دةردةبذدرثت) ط( بة سلثمانيدا،
 و هةندثك وشة لة زاراوةي ، كة لة هةندثك ناوچةي بادينان...ساص، ساضا، ساماص، سوور و: بؤ) س(دةنگي . 5 

.9دةردةبذدرثت)ص( بة سلثمانيدا،  
زان و چريوك و ذثزمان ژي ژ كةضندا ژ سةدي چارث و پثنجث بث گومانة كو زمانث كوردي، هؤ "ئامثدي، لة هةمان گوتاردا دةصث

) 1020-1019(ث مشةخيت هةضبةري)362(بابك يث هةكاري يث ساال  عبدالصمد مشةخيت هةضبةري دةهث يازدث زايين وةرة كو ب
 لة شوثنثكي هةروةها .10"زايين ژي هؤزان ب كوردي و عةرةيب ضةهاندين دةست پث دكةن ب زارث كرماجني و ب تيپثت عةرةيب

بيت كو روشةنبريي يا كوردي پث هاتبتة نضيسني، ل دوي ) پثشيث(ذةنگة كرماجني ژ زارثت كوردي يثت ژ زثضة:"ديكةدا دةصث
-ابةكي، تةرموكي بعبدالصمد د دةستدا، كو هؤزانثت هؤزانضانثت كالسيكي نة وةكي، شوينةوار و دةستنضيسثت كوردي يثت و

لينينگرادث -ث ل پترؤگرادي)1860(و چريؤكثت ئةلكزةندةر ژابايي ساال . يري و فةقث تةيران، هتدتةرةماخي، جزيري، عةيل حةر
د سةرث سةدث بيستث . چاپكرين، صرف و حنوا كوردي تةرةماخي، مةم و زينا سةيدايث خاين، مةوليدا باتةيي و ج االنام يا سثريت

                                                 
.146-135، ل1982 ئامثدي، صادق بةهائوددين، ذثنضيسينا كوردي ب تيپثت عةرةيب، گؤضاري كؤذي زانياري عثراق، دةستةي كورد، بةرگي نؤهةم، 7   
، كة كادرثكي كؤين پارتيي " سيامةنسووريمةال عةزيزي"لة سةردةمي پثشمةرگايةتيدا، جارثكيان لة مامؤستا :" كاك فةمهي كاكةيي بؤي گثذامةوة گويت8 

ةنسووري لة مةبةسيت هةردووك كاكةيي و سيام". وةصآل برا گوي خؤشة گوي: ئةويش گويت. مامؤستا گوو خؤشة يا گوي: دميوكراتيي كوردستان بوو،  پرسيم
.ي دةربذين و دةنگةكةيان بووة، شثوة"گوي"و " گوو"   
.146-135، ل..، ذثنضيسينا..ئامثدي9   

. سةرچاوةي پثشوو 10  
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 دةصث ئةو هةموو شتانة بة - وةك ئامثدي- ئةگةر .11"ت عةرةيبچةند كتثب لة ستامبولث وةكي مةم و زينث چاپبون ب تيپث
لة پثش زاراوةكاين ديكةي كورديدا پثي نووسرابثت و ئةو ) ژووروو(تيپي عةرةيب نووسرابن و ديالثكيت كرماجني

ؤ تيپانةش لة سةدةي دةيةمي زايينةوة پثيان نووسرابثت و پاشان گؤذانكارييان بة سةردا هاتبثت، بؤ دةبث تةنث ب
ئةو باسيان دةكات، كة گواية لة دةرةوةي عرياق و ئثران، ، ديالثكيت سلثماين و سؤراين بثت؟ ئةو تيپة التينييانةي

بثجگة لةوةش بةشثك لةو . كوردييان پث دةنووسرثن، تةنث لة ئةوروپا بةكار دةبرثن و لة كوردستاندا نني
ئةو . ازانثت، بةصكة بة تيپي كريليك دةنووسثت كة ئةو دةيصثت، ئةو تيپانة ن-  كوردي سؤضيثت - كرماجنةش 

دا بةكار دةبرثن، )فارسي دةستكاريكراو- عةرةيب(دةنگانةي ئامثدي بة كةمايةسي دادةنثت و لة ئةلفبثي كوردي 
، كة هةندثك ناوچةي بادينان و  )û-وث(دةنگي. بةرهةمي پرؤسثسثكي دووروودرثژة و لة ئةجنامدا واي لث هاتووة

 و چةند دةضةرثكي گةرمثن بةكاري دثنن، هةموو كورد بةكاري ناهثنثت، منيش پثم واية هةبووين لوذ و زةنگاباد
باشة و دةبوو تيپثكي بؤ دانرابا، بةآلم كة نيية و دانةنراوة، لوذثك و زةنگابادييةك و گةرمثنييةكيش ناتوانن بة 

نگة بنووسن، لةگةص ئةوةشدا ئةوان قايلن و بة ديالثكيت خؤيان ئةو دة) فارسي دةستكاريكراو- عةرةيب(تيپي كوردي
لة هةمان كاتدا ئةو دةنگة لةو . بةوةي، كة نيية و نانووسرثت و وةك خةصكةكةي ديكة دةنووسن و ذةخنةش ناگرن

عةرةبني و تةنانةت فارسيش، ) ظ، ط، ص (دةنگي. ، نييةت دثنثانتيپة التينييانةي، كة ئةوذؤكة كورديش بةكاري
 وةك عةرةب وةلث دةياننووسن، - فارس–، هةرچةندة ئةوان )ز، ت، س ( وةك كورد دةيانكةنة دةبةن،انكة بةكاري

ئةگةر بةو پثوةرة بثت، خؤ . ناياخنوثننةوة، ئيدي ئةگةر بة تةنث لة ئامثدي وا بگوترث، خؤ هةموو كورد وا ناصثت
 و لة  هةن و زؤريش بةكار دةبرثن، كة لة هةوراميدا)، ثذ(دةبث كوردثكي هةورامييش داواي ئةوة بكات، كة دةنگي 

  . بنووسرثن-دةخيوثننةوة) ، سز(بةآلم بة، )، ثذ(فارسيش دةنووسن –) ، سز(تة ةنذثنووسي كوردي ئةمذؤدا بوو
 و لوذي گفتوگؤ دةكةن، ئةمذؤ هةر بةو ذثنووس و - لث دةرچثت) زازايي( دملي–كوردگةلثك كة بة ديالثكيت گؤراين 

ئامثدي لة  .12ي كوردستاين عرياق و ئثران دةنووسن و كةسيش الريي لةوة نةبووةزمانة ئةدةبيية يةكگرتووة
بث گومانة كو كرماجني ب درسيت ب تيپثت عةرةيب ناهثتة نضيسني؛ گروض ژي ئةمةية، زانايثت :"شوثنثكي ديكةدا دةنووسثت

ژبةر . سي، هثژ فينكاراكةن ب التيين بنضيسنعةرةب ب خو لة سةر وث باوةذث نة كو زمانث عةرةيب يث ئةضة چةند هزار سالة پث نضي
ث مة كو زماين كوردي نةمازة كرماجني ب تيپثت التيين نةبيت ب راسيت دةنگثت وي ناهثتة نضيسني ب .هندي ئةز ل سةرضث بريوباوة

ن  و واز لة تيپةكاين خؤيا دةيةوثت عةرةبيش خوا لثيان تثكدات- وةك شاكري فةتتاح– يشئامثدي. 13"تيپثت عةرةيب
چؤن بة ....) ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع( گةلؤ دةنگي،جا كة واي لثهات. ثنن و ذثنووسي التيين هةصبژثرن

دا نانووسرثن و )فارسي دةستكاريكراو- عةرةيب(خؤ هةر ئةو دةنگانةش، كة لة ئةلفبثي كوردي ! التيين دةنووسرثن
لةو تيپة التينييانةشدا، كة ئةو بةاليةوة ) ط، ظ، ص  ،û-وي(بة كثماسي و كةلثنيان دادةنثت، وةكئامثدي 

ئةمذؤ كة شيعري مةالي جزيري و خاين و . يان پث دةنووسرثت، نني)كرماجني ژووروو(پةسةندن و لة ئةوروپا كوردي
نايل و تةنانةت گؤرانيش، دةكرثنة تيپي التيين، ناتةواوييةك و كةلثنثكي زؤر گةورة وةپثش دثت، ئةويش نةبووين 

بثجگة . ئةو دياردةية بة زؤري لة شيعري كالسيكدا وةپثش دثت. ، كة لة عةرةبيدا هةن و لة التينيدا ننيئةو تيپانةية

                                                 
.سةرچاوةي پثشوو  11  
 باس لةوة دةكةن، كة لة عرياق -ئةوانةي كة بة ديالثكيت كرماجني ژووروو دةنووسن–  لة كاتثكدا كة لثرة و لةوث لةم ئةوروپاية، هةندثك نووسةري كورد 12

ةداوة، ئةمة ذثك وةك بؤچوون و هةصوثسيت هةندثك لة ئاشوورييةكاين ذثگةي بة كرماجني نووسينيان نةبووة يا سةخت بووة، چونكة كورداين سؤران ذثگةيان ن
                                      ".كوردي موسوصمان ئثمةي چةوساندووةتةوة و لة دةست ئةوان هةصهاتووين:"كوردستاين توركياية، كة كاتثك دثنة ئةوروپا دةصثن

.148، سةرچاوةي پثشوو، ل .. ئامثدي 13  
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، )E,H(دا هةن، لة التينييةكةدا دةبنة)فارسي دةسكاريكراو- عةرةيب(، كة لة ئةلفبثي كوردي)ح، ع(لةوانةش، تيپي
.  كرماجني خواروودا هةن، لة التينييةكدا نانووسرثن، كة لة)ص، ذ(دةنگي. دا چ جياوازييان نيية)ة- ، ئةهث(كة لةگةص

 تيپ بگؤذن و بيكةن بة التيين، كة ئةمة عةقص ناتوانثت قةبووصي - وةك ئامثدي پثشنياز دةكات–ئةگةر عةرةب 
ئةگةر !  چؤن بكةن بة التيين، كة بنگة و بناخةي زماين عةرةبيية،بكات و كارثكي يةكجار خراپيشة، دةبث قورئان

بةو تيپانةي – قورئان هةصة  بة ذثكوپثكي و بثر شارةزا و گةلثك كوجنكاوي و ورد نةبثت، ناتوانثتمرؤض زؤ
و ) ذةمهان(و ) رحمن( بةو التينييةي ئامثدي، ئةوا چ جياوازييةك لة نثوان،جا ئةگةر كرا.  خبوثنثتةوة-ئثستايشي

 دا نامثنثت و ئةودةمةش قورئان لة ...و)وةززوها(و ) والضحي(و ) ئةببةسة(و ) عبس( و) ذةهيم( و )رحيم(
  . قورئانثيت دةكةوثت و دةبثتة شتثكي ديكة

لة ) ت(و داناين) ث، س، ص(لة بري) س(و داناين ) ذ، ز، ض، ظ(لة بري) ز( تيپي ينبؤ ئثمةي كورد دانا
ةو دةنگانة و ة لة عةرةبيدا هةن، بارثكي گةورة و گرامنان لة سةر شان الدةبات و دةبث نةماين ئ، ك)ت، ط(بري

ئثمة ئةگةر بثتو بؤ هةموو دةنگثكي شثوة "گ، بة پثشكةوتن و سةركةوتن بدةينة قةصةم، چونكةنكردنيان بة يةك دة
 پيت و بگرة )سةد(جياجياكاين زماين كوردي پيتثكي تايبةيت دابنثني، كاتثك دةزانني پيتةكاين ذثنووسي زماين كوردي دةبن بة 

اپةسةندة و نةشياوة، چونكة ئثمة كة نةتوانني لة پيتةكاين ذثنووسي كوردي كةم بكةينةوة بؤچي زياتريش، كة ئةمةش كارثكي ن
 ئةگةر بةو شثوة لثعومةر عةبدوذذةحيم، باس لة ئةلفبثي كورديي عرياق و ئثران دةكات، . 14"زياديان بكةين بة دووقات

و ئةوانة بگثذدرثنةوة بؤ )  ط، ظ، ص (بكرثت، كة ئامثدي دةيةوثت، ئةلفبثكة بة دصي خةصكي ئامثدي بثت و
يشي بؤ زياد بكةين، چونكة لة هةورامان بةكار )ث، ذ(، ئةوا دةبث)فارسي دةستكاريكراو- عةرةيب(ئةلفبثي كوردي

بكرثن بة ، "گوص"و " ماص"و " دووكةص"، )ر(ة، بكرثن بة )ص(دةبرثن و لةبةر خاتري خةصكي هةولثريش، هةرچي 
و " سةد"لة يش،  )ت، س(و ) نگ(، بكرثن بة )ةند، ةن(لةبةر سلثمانييانيش هةرچي ، "گور" و "مار"و " دووكةر"
بكرثت بة " شةراب"، )ذ(بكرثن بة ) ر(لةبةر موكريان و ئةو ناوةش، هةرچي  و )صه د، طايه (دا، بكرثن بة"تاية"
 مةسةلةكة ،ة ئةو حةلةئثمبؤ ئيدي  ،"پذؤسثس"بكرثت بة " پرؤسثس"و " فذانسة"بكرثت بة " فرانسة"و " بشةذا"

 - وةك ئامثدي دةيصثت–ئةگةر نةبووين ئةو تيپانة . وةك ئةوةي لث دثت، كة عومةر عةبدوذذةحيم باسي دةكات
ةكةدا واية، )فارسي دةستكاريكراو-عةرةيب(كةموكووذي بثت و زيادكردنيان پثويست بثت، ئةوا نةك هةر لة ئةلفبثية

كة . كوردي كوردستاين توركيا و سووريايش بةكاري دةبةن، لةوثشدا هةر وايةبةصكة لةو ئةلفبثية التينييةيشدا، كة 
ئامثدي زؤرجاران ئةوة دووپات دةكاتةوة !  ئيدي چؤن كرماجني بة تيپي التيين ذثكوپثك نانووسرثت،ئاوهايش بثت

ثي كورديي عرياق و تيين باش دةنووسرثت و بة ذاي ئةو ئةلفبالو سوورة لة سةري، كة ديالثكيت كرماجني ژووروو، بة
بةلث زمانث كوردي كو زمانةكي هندوئورپي ية ب تيپثت عةرةيب :"ئةو دةصثت. ئثران، هةر بؤ زاري سلثماين و سؤراين دانراوة

ئةگةر بة وردي و . 15"... ژي ب ساناهي ناهثتة دةست)فثربوين(نةمازة زارث كرماجني ناهثتة نضيسني ب درسيت و هويبوين
نووسينةكاين ئامثدي، بؤمان دةردةكةوثت، كة ئةو ذثك و ذةوان بذواي بةوة هةبووة، كة تةنث ذةخنةگرانة بنؤذينة 

 هةر بؤ - بة ذاي ئةو–ديالثكيت كرماجني ژووروو بة تيپي التيين بنووسرثت، چونكة ئةم ئةلفبث كوردييةي كة هةية 
زؤر باشة، بؤ ئةمةيان . تيين نييةبة قسةي ئةو زاري سلثماين يا سؤراين پثويسيت بة ال. زاري سلثماين دانراوة

ئةو .  كرماجني ژووروويش پثويسيت بة التيين نييةنةك زاري سلثماين و سؤراين، بةصكةئثمةش لةگةصيداين، بةآلم 

                                                 
.185-184، ل1982ذةحيم، عومةر، ذثنووسي كوردي، گؤضاري كؤذي زانياري عثراق، دةستةي كورد، بةرگي نؤهةم، عةبدول  14  

.263، ل1980 ئامثدي، صادق بةهائوددين، جةالدةت بةدرخان، گؤضاري كؤذي زانياري عثراق، دةستةي كورد، بةرگي حةوتةم،  15  
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ذايانةي ئامثدي نةك هةر خزمةيت مةسةلةي يةكگرتين زماين ئةدةبيي كوردي و يةكيةتيي كورد ناكةن، بةصكة پتر 
 كرماجني سةروو بة تيپي التيين - حاص وةك ئثستا بثت–ئةگةر . جياوازي خؤش دةكةنذثگةي دووركةوتنةوة و 

بة ديالثكيت ) زازايي( و كرماجني سؤضيثت بة تيپي كريليك و دمليبنووسرثت و كرماجني خواروو بة تيپي عةرةيب
چيين، پةهلةوي يا خؤيان بنووسن، ذةنگة سبةينثش هةورامي يا لوذ يا هةر ديالثكتثكي ديكةي كوردي، ئةلفبثي 

عيربي هةصبژثرن بؤ نووسني، ئةوجا دةبث كورد چي بةسةر بثت، بة الي كةمةوة دةبثتة چوار پثنج ميللةت و هةر 
                                                         .16كةچةديالثكتثكيش لة زماين كورديدا دةبثتة زمانثكي سةربةخؤ

 كة كورديي زمانثكي هيندوئوروپيية و ب تيپثت عةرةيب نةمازة زارث -  دةصثوةك ئامثدي–سةبارةت بةوةي 
ئثمة سةردةمثكمان بةسةردا تثپةذي ئةوةي داواي بة التيين نووسيين كورديي :"كرماجني ناهثتة نضيسني، دةكرث بگوترث، كة 

. بصثي گةيل كورد يةكثك بث لة گةلة التيين يةكاننةكردباية لةاليةن زؤر كةسةوة بة زؤصة كورد و كؤزمؤپؤليت و شيت وا دائةنرا، وةك 
ئةو هةموو گؤذانة سياسي يانةي بةسةر وآلتةكةماندا هاتن، كارثكي ئةوتويان كرد زؤر كةس چاو بةهةصوثسيت خؤيدا بگثذثتةوة و 

ةوروپايي ئ-  مةرج نيية هةموو زمانثكي هيندولثئةوروپايية،- ذاستة كورديي زمانثكي هيندو .17"ذةخنةيةك لةخؤي بگرث
، زماناين جيهاين "عةرةيب، فارسي، توركي" كة يةكثكة لة سثكوچكةي،فارسيي. بة تيپي التيين بنووسرثت

ئةوروپايية و بة تيپي التينييش -ئيسالمي و ذؤژهةآلت و زمانثكي هةرة پثشكةوتوو و دةوصةمةنديشة، زمانثكي هيندو
وركي تا ئةو تيپة التينييانةي ئةتاتؤرك نةسةپثنرا، بة زماين ت. نانووسرثت، بةصكة بة تيپي عةرةيب دةنووسرثت

–ئةو ئةلفبثية كوردي . زماين ئوردوو، ئثستاش بة ئةلفبثي عةرةيب دةنووسرثت. ئةلفبثي عةرةيب دةنووسرا
عةرةيب دةستكاريكراوانةي، كة ئثستا لة عرياق و ئثران زماين كوردييان پث دةنووسرثت و تةواوي گةجنينةي 

ري كوردي پث نووسراونةتةوة، گةلثك برياز كراون و گؤذانكارييان بةسةردا هاتووة، لة دةسپثكي بة فةرهةنگ و هز
: واتة. كوردي نووسيندا، شةش حةفت سةدةيةك پاش هاتين ئيسالم، وةك ئثستاي ئةلفبثي عةرةيب و فارسي بووة

 لةگةص تايبةمتةندثيت زماين فارسييةكة،-كورد توانيويةيت لة ماوةي شةش حةفت سةدةيةكدا، ئةلفبث عةرةيب
ئةلفبث نيشانة و هثمايةكة بؤ ئةو دةنگانةي، كة لة زماندا . ئةلفبث و زمان دوو شيت جياوازن. 18كورديدا بگوجنثنثت

ئةو نيشانة و هثمايانةش،كة نثوي ئةلفبثيان لث دةنرثن، مرؤض بؤ خؤي دروستيان دةكات و دايان . دثنة دةراندن
ئةگةر زمان تايبةت بثت بة گةلثك يا كؤمةصة مرؤضثك، كة پثي . ثت و ذثكدةكةوثتدةنثت و لة سةريان پثكد

دةپةيضن و لةيةكتر تثدةگةن و مؤرك و موصك و ناسنامةيةكي نةتةوةيي هةبثت، ئةوا ئةلفبث ئةو تايبةمتةندييةي 
دةرثنثت و مرؤضيش هةموو ئةلفبثيةك دةتوانثت، دةربذي هةموو جؤرة زمانثك بثت و هةموو جؤرة دةنگثك ب. نيية

 ئةگةر هةر ئةلفبثيةك،. هةر كاتثك ويسيت و بة پثويسيت زاين، دةتوانثت بؤ هةر دةنگثك، هثمايةك چث بكات

                                                 
ة ستؤكهؤصم، پثش چةند ساصثك پرسياري ئةوةي لث كردم، كة بؤ دةرسي كوردي بة دوو سث منداصي كورد،  ژنثكي فلستيين، كة مامؤستاي زماين عةرةبيية ل16

". وا بزامن كوردي توركيان:"گويت" منداصةكان خةصكي كوثن؟:"گومت. كة لةو فثرگةيةدا بوون، كة ئةو كاري تثدا دةكرد، ناصثمةوة، چونكة مامؤستاي كوردييان نةبوو
! جا كة واتة دوو زماين كوردي هةية:"گويت". ماجني ژووروو و تيپي التيين دةخوثنن و من بة كرماجني خواروو و تيپي عةرةيب دةرس دةصثمةوةئةوان بة كر:"گومت

 سةر چةند وآلتثكدا نةخثر يةك زماين كوردي هةية و ئثمة يةك ميللةتني، بةآلم بارودؤخي جوگرايف و سياسي و دابةشبووين كورد بة:"گومت". واتة ئثوة دوو ميللةتن
جا خؤ ئثمة بيست ديالثكتمان هةية و جياوازيي هثندثكيشيان دةگاتة ذادةي لثكتثنةگةيشنت و لةگةص :"گويت". واي لثكردووين...و نةبووين قةوارةيةكي سياسي و

                                   ".كيةيت زمان و ئةلفبثسياسةت و سنوور و دابةشبوون كةي كاردةكاتة سةر ية. ئةوةشدا يةك زماين نووسني و يةك ئةلفبثمان هةية
.71، بةغدا، ل 1979 كرمي، حممد مال، پثداچوونةوةي هةندث بريوذا لة دةوروبةري ذثنووسي كوردي و يةكخستنيدا، نووسةري كورد، ئايب 17    

لة سوثد، كة سةردةمثك مامؤستايشم بوو، " ئوپساال"انستگةي ، لة ز"Carina Jahaniكارينا جةهاين"، بة نثوي "Iranist" مامؤستايةكي ئثرانناس18
كوردةكان زؤر زيرةكانة، گريوگرفيت ئةلفبثيان چارةسةر كردووة و خؤيان لة گرث و سةختيي ئةلفبثي عةرةيب ذزگار كردووة و دوورخستووةتةوة و :"دةيگوت

  ".  كة زثتر پثشكةوتووةئةگةر ئةلفبثي كوردي لةگةص  فارسييشدا بةراورد بكرثت، ئةوا كورديية
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تايبةت بثت بة ديالثكتثكةوة، وةك ئامثدي دةيةوثت، بثجگة لة كوتكوتكردين زماين كوردي و جوثكردنةوة زثتر 
يدا ئامثدي و كةساين ةبينني، ئةوةش بةرهةمي كؤششي سهيچي ديكة نيية، وةك ئثستا بة چاوي خؤمان دةي

ةفري نووسني و خوثندن و ذؤشنبرييية و هةر د" :، وةك مةسعوود موحةممةد دةصثتذثنووس. ديكةي هاوبريي ئةون
د پثويسيت ميللةتثك هثندي كور. تةقةصثكي هةصوةشثتةوة كةلثن دةدا بؤ فرةوان بووين مةوداي لةگةص يةكديدا و نةگوجناين نووسةران

ئثمة كة لةسةر . بة يةكيةيت هةبثت ناشث خوثندةوارةكاين لة هةوةص هةنگاوي خامةگريييانةوة، كة ذثنووسة، لةيةكدي بترازثن
بةري بابان پثك نةيةين چؤن لة ئاست شتة ژيوةرية گرنگةكان تثك ) ئةفةنگي(ي بةري سؤران و )كةرةباب(چؤنيةيت نووسني

يت كةرةباب و ئةفةنگي، نثوان بةري سؤران و بةري بابان و گريوگرفتةكاين ديكةش لة پثم واية گريوگرف .19"دةگةين
نثوان زاراوة كوردييةكاندا، كة بة تيپي عةرةيب دةنووسن، ئيدي چ سؤران و موكريان و گةرميان و سلثماين بثت يا 

 كوردستاين عرياق و ئثراندا لوذ و هةورامي، تا ذادةيةك چارةسةر بوون و هةموو بةو ئةلفبث و ذثنووسةي، كة لة
سن هةية، قايلن و پةيذةوي دةكةن، بةآلم گريوگرفتةكة لة نثوان تةواوي ئةو ديالثكتانةي، كة بة تيپي عةرةيب دةنوو

                                                                      .يپي التيين دةنووسرثتو كرماجني ژوورووداية، كة بة ت
كة جثي خؤيةيت  "گة لةوةش ئةو ديالثكتانةي، كة بة تيپي عةرةيب دةنووسن هةموو لة دةوري ديالثكيت سلثماينبثج

 كة پثويسيت بة سةپاندين شيت ،ئةوةندة اليةين بةهثز و جوان و ذاست و ذةسةين تثدا هةية. ببثتة بنةماي نووسيين ئةدةيب كوردي
 كة هةر وشة و تةعبري و داذشتنثكي ، و شثوةي ئاخاوتين سلثماين خؤيشي لةوةدايةخزمةيت شثوة نووسيين ئةدةيب. ناذةسةن نةبثت

كوردي لة ذةسةنايةيت و ذاست بووندا بةسةر هي ديكةدا كةوتةوة ئةويان قبووص بكرث نةك جواين و ئاورينگي لةهجةي بنةماي ئةدةيب 
زمانة  "كؤبوونةتةوة و بةو 20"زمانةكةيدا بسةپثنثةموو شةفاعةت بكةن بؤ ئةو بةكارهثنانةي نادروسنت و لةگةص خؤيدا بةسةر ه

ي مةزن و هاوكارةكاين كرديان بةزماين شيعر و ئةدةبيايت كوردي )نايل(ئةدةيب ية يةكگرتووةي كوردي كة لة  سةردةمي بابانةكانةوة،
 بصثني ئثستاكة كورد پتر لة ناتوانني "دةنووسن، چونكة 21"..و ذؤصثكي سةرةكيان لةگةشةپث كردن و دةوصةمةندكردين دا بووة

چونكة ئةم زمانة ئةدةبيية لة دةوري بابانةوة تا ئثستا هةر زماين ئةدةيب ناوچةيةكي گةورةي . زمانثكي ئةدةيب يةكگرتووي هةية
هةر لةو كاتةدا شثوة . ؤري ئةو ناوچةيةية زماين خوثندن و نووسيين بةشثكي زةوة تاكو ئةمذؤ)1922(كوردستانة و، لة ساصي

ئةگةر ماصجيايي  .22"مانثكي تر نابينني كة لة دةوري بابانةوة تا ئثستا بةو شثوة فراوانة و بةو بةردةوامي ية زماين ئةدةبيايت بثتز
نةكرابا و هةموو كورد لة دةوري ئةو ذثنووس و زاراوةية كؤ بووايةوة، بثگومان گةورةترين و دژوارترين گريوگرفيت 

 هاسانتر و كورتتر دةكرايةوة، ،ذثگةي يةكگرتن و يةكيةيت خاك و نةتةوةكةنةتةوةي كورد چارةسةر دةكرا و 
ئةو ذثگايةي كة بنچينةي زماين ئةدةيب يةكگرتووي نةتةوة لة ديالثكتثك يا لة بةشة ديالثكتثكي زيندووي زمانةوة  "چونكة

 جوان و پتةوي ديالثكتةكاين ديكة موتوربة  بؤ كورد لة هةموو ذثگايةكي تر دروستتر و گوجناوترة، بة مةرجث بة وشةيوةردةگرثت،
پيتةكاين كة ":هةژاري موكريانييش لة سةر ئةو ذايةية، كة تيپي التيين تيماري دةردي كورد دةكات و دةصثت .23"بكرثت

 لة ئةمذؤ پث ي دةنووسني كة پامشاوةي خةيت ئارامي چةندين هةزار ساصةية هةرچةندة ئثمة بة ئيعراب بة حروفةوة دةينووسني و
چاكترين خةت بؤ . عةرةب و فارس وارد و باشتر و هاسانترمان كردوة، بةآلم ئةگةر ناچاري نةبث ئةبةد بةكاري كوردي نووسني ناية

لةذاسيت دا التيين نةبث بؤ كوردي لةنووسيين بث گرث ...كوردي نووسني ئةو خةت و ئةلف و باية كة ئثستا لة كوردستاين توركيا باوة
. زؤرم پث سةيرة، كة كورديزانثكي وةك هةژاري موكرياين، بةو شثوةية بنواذثتة مةسةلةكة .24"گةينو گؤص بةمراد نا

                                                 
. 269، ل 1982حممد، مسعود، چارةسةركردين گريوگرفتةكاين ذثنووس و ئةلف و بثي كوردي، گؤضاري كؤذي زانياري عرياق، دةستةي كورد، بةرگي نؤهةم، 19   

.288-287 سةرچاوةي پثشوو، ل 20  
.46، ل1984 شارةزا، كرمي، نايل و زماين ئةدةبيي يةكگرتووي كوردي،  21  

.ةرچاوةي پثشوو س 22  
23  Stefan Lindgren, Bambupennan som vapen, förr och nu, nr 1, 1987, s7. 

.28، ل1986، ئازاري 11، پثشةنگ، ژمارة )هةژار( چاوپثكةوتنثك لةگةص شاعر و نيشتمانپةروةري گةورةي كورد 24  
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ث هةر بة ناتةواو و ، ئيدي بؤ دةبردميان لة عةرةب و فارس وارد و باشتر و هاسانتر كردبثتئثمة كة ذثنووسي كو
يكةي چةندسةد ميلثؤنثك مرؤض و زماين ، كة عةرةيب زماين پتر لة بيست دةوصةت و نثزلة كاتثكدا خراپي بزانني

فارسييش زماين . ةگؤي زةوييقورئانيشة، كة زماين ئيسالمة و ئاييين چواريةكي هةموو دانيشتوواين سةر 
. دةوصةتثكي مةزن و كؤين سث چوار هةزار ساصةية و زماين ئةدةبيي چةندين گةل و نةتةوةي ديكةي ذؤژهةآلتة

 فارسي، دوو زماين ئةدةبيي هةرةپثشكةوتوون و لة نثو ئةدةيب مرؤضايةتيدا بثجگة لةوانةش هةم عةرةيب هةميش
گةلثك ديارن و گةلثكيشيان خزمةت بة فةرهةنگي مرؤضايةيت كردووة و بة بةراورد لةگةص ئثمةي كورددا، ئةوان 

ةو حاصةي خؤيانةوة، كة ئةوان ب. ن و ئثمة بةواندا نةگةيشتووين و وا بة هاسانييش ناگةين)پثشةوة(وةنووازؤرزؤر لة 
 بؤ دةبث  ئيدي- بة مةرجثكيش توانسيت گؤذينيان هةبث، بةآلم هةرگيز هةصةي وا ناكةن–بةو ئةلفبثية ذازي بن 

       !التيين تيماري دةردةكاين ئثمة بكات و ئةلفبثيةكةي خؤمان پذبثت لة گرث و گؤصخؤمان بة نةخؤش بزانني و 
ين نةبثت، زانني لة نثو ميللةيت كورددا ناچثتة سةر و لةبةر ئةوةي منداصي هةندثك پثيان واية، كة بة تيپي التي

ةالضكرنا ب ":سادق بةهائةددين ئامثدي دةصثت. كورد لة توركيا بة تيپي التيين ذاهاتوون و ذادثن، ئيدي التيين چاكة
ةبت ناچتة سةري؛ ژبةر كو نضيسينا زمانث زانينث ژي بؤ ملةتثت وةكي ملةتث كورد ب ذثكا نضيسينا زماين كوردي ب تيپثت التيين ن

كوردي ب تيپثت التيين زويتر و باشتر ب دةستضةتثت، چكو دةنگ يا فؤنثم د زمانئ كوردي ي دا ب تيپثت عةرةيب ناهثتة نضيسني و 
يپثت عةرةيب زارؤكثت كورد ژي ل توركياي ب تيپثت التيين دخوينن و دنضيسن، نةشثن كتثبثت كوردي يان ذؤژنامة و كؤضارثت ب ت

 خامسا هةكة هات و وةكي بةرث ب تيپثت عةرةيب هاتنة نضيسني وث روشنبريثت كورد ب درسيت بث بةهرة بن. تثنة نضيسني خبوينن
هةر ژبةر هندث ژي بةهةشيت ئةلفابث يا ذاست دانايي ژينث گوهي نثزيكي ئةلفبثيا توركي كر . ئينان لة توركيا لةسةر دچيت) كورد(ناضي

پثم  .25"هةر ژبةر هندث ية ژي كوردثت توركي ژ چاپةمةين يثت كوردي لة عثراقث زربةهرن. ثت توركي خبوينن تث بگةهنداكو كورد
واية ئةگةر خةصك لة بآلوكردنةوةي زانياري بن و ئةوةيان ال مةبةست و گرنگ بثت، ئةوا بة تيپي بزمارييش بثت، 

 ،ميللةتانثك دوواليةين و هاوتا بگرينةبةرچاو، پثم وا نيية ئةگةر بةراوردثكي وةك يةك و. دةتوانن بآلوي بكةنةوة
ري و هزر و فةرهةنگ  كة بة تيپي التيين دةنووسن، كةمتر زانيا،كة بة تيپي غةيرةالتيين دةنووسن، لة ميللةتانثك

 هيچ  بة ذادةي خوثندةواري و پثشكةوتين هةر ميللةتثكةوة بةندة و چؤنيةيت تيپةكةئةو مةسةلة .بآلو بكةنةوة
كة . ئاگايي و هؤشياربوونةوة و پثشكةوتن چ پثوةندثكي بة ئةلفبث و تيپةوة نيية. ذؤصثك لةو بارةوة نابينثت

ة لة سةرثكةوة لةبةر ئةوةية، كة ،زارؤكي كوردي توركيا ناتوانن كتثب و گؤضار و ذؤژنامةي كورديي عرياق خبوثننةو
ئةمة .  ئةوان هةر لة زاراوةكةيش تثناگةن، سةرثكي ديكةيشةوةبة تيپي كورديي عرياق ذانةهاتوون و نايزانن و لة

 كتثب و ذؤژنامة و گؤضارة كوردييانةي كوردستاين عرياق، بة هؤي سنوور و سياسةيت توركيا وبثجگة لةوةي، كة ئة
ة تيپي منداصي كوردي توركيا، نةك هةر بآلوكراوة و نووسيين كوردستاين عرياقي ب. ، هةر ناگةنة ئةوانةو عرياقةو

، چونكة ئةوان بة كوردي ن خوثندنةوةي كورديي التينييش هةر ذانةهاتووعةرةيب نووسراو  ناخوثننةوة، بةصكة بة
ئةو كتثب و گؤضار و ذؤژنامة كوردييانةي، كة بة تيپي التيين . ناخوثنن و زماين خوثندنيان تةنث توركيية

زارؤكي : واتة. بة دةگمةنيش ناگةنةوة كوردستاندةنووسرثن، لة ئةوروپا و دةرةوةي كوردستان دةردةچن و 
سادق بةهائةددين .  فثري زماين كوردي بنب- ئةويش ئةگةر زؤر بة تةنگييةوة بن–كوردي توركيا مةگةر لة ئةوروپا 

 هةمان شثوةي ، بؤ كوردي عرياق و ئثران،ئامثدي، ئةوةي لة بري كردووة، كة ئةو نووسينة كورديية التينيية
هةروةها هةردوو شثوة . ران و عرياقة بؤ كوردي توركيا، ئةوانيش نةدةيزانن و نة دةگاتة دةستيشيانكوردييةكي ئث

                                                 
 25 .271، ل..، جةالدةت..ئامثدي  
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سووريا، بؤ كوردي سؤضيثت نامؤن و لثي نازانن، خؤ كورديية - ئثران و توركيا-نووسينة كوردييةكةي عرياق
                                   .اتكريليكييةكةي ئةوانيش بؤ سةرتاپاي كوردستان، نامؤية و كةس سةري لث دةرناك

هي وا هةية . ژكردن بة خةصك، زؤرجاران بذيارثكي سةركةوتوو نابثتثبذياري يةكاليةنة و بث سثودوولثكردن و بث ذاو
يةك ژ گاضثن،  ":شاهني سؤرةكلي دةصثت. لة خؤيةوة واي بذيارداوة، كة تيپي التيين ببثت بة ئةلفبثي زماين كوردي

ئاضثتنا ضث گاضث ل بةرچاضثن هنان، ب . ربة ذؤصةك گةورة بؤ يةكةتييا گةلث كورد بليزة، يةككرنا نضيسا زماين كوردي يةكويث ب كا
 ئةو الم واية هةموو كوردثك لةگةص. 26"..تايبةيت ل بةرچاضثن هن هةضوةاليثن مةثني سؤران، ژ دةركةتنا سةر هيضث دژوارتر بووية

 ذثنووسي كوردي و بةكاربردين يةك ئةلفبث، هةنگاوثكة ذؤصثكي مةزن دةبينثت ذايةي سؤرةكليداية، كة يةكخستين
 كة لةبةرچاوي هةندث هاووآلتياين سؤران لة چوونةبان مانگ وةلثلة يةكيةيت گةيل كورددا و كةس الريي لةوة نيية، 

 ذاستييةك و چ دژوارترة، ئةمةيان جثي خؤي نيية، چونكة ئةگةر مرؤض تيپي التيين كردة بنگة و بنةما و
 دةبث تيپي ي دةيصثت، وا دةشكثتةوة، بةآلم بؤموناقةشةي لة سةر نةكرثت، ئةوة حةمتةن مةسةلةكة وةك سؤرةكل

فارسي - عةرةيب( الم واية ئةگةر بشگوترث، كة هةر دةبث ئةلفبثي!التيين بكرثتة بناخة و بنگة بؤ ئةلفبثي كوردي
ئةودةمة هةضوةالتيثن مةيثن كرماجنيش بةاليانةوة لة سةركةوتنة سةر بكرثتة ئةلفبثي هةموو كورد، ) دةستكاريكراو
لة هةمان گوتاردا سؤرةكلي داوا لة پارتيية سياسييةكاين ذؤژهةآلت و باشووري كوردستان دةكات، . مةريخ دژوارترة

جارث . بة تيپي التيين بدرثت و بيكةن بة ئةلفبثي زماين كوردي" بةيعةت"كة كؤميتةيةك ساز بكةن بؤ وةي 
پثشةكي كةنگث پارتيية سياسييةكاين كوردستان ئارةزووي كاري فةرهةنگي و زمانةواين و جضاكييان هةبووة و 

ئةوان دةيان ساصة و تا ئثستاش لة سةر ئامانج و ئاوات و خواستةكاين، نةك هةر گةيل كورد ! هةية و چي لث دةزانن
 و لة سةر واتا و دين دؤست و دوژمين خؤيانبةصكة هي خؤيشيان، لة سةر درومشةكان و دةستنيشانكر

يةكاآلكردنةوةي هثندثك دةربذيين سةرةتايي، وةك ئؤتؤنؤمي، ئؤتؤنؤمي ذاستةقينة، خودموختاري، مايف 
پثك نةهاتوون و لثيان تثكةص دةبن و ...چارةنووس، سةربةخؤيي، ديكتاتؤري، فاشي، شؤضيين، چةپ و ذاست و

 نووسني و بآلوكراوةكانيان بة عةرةيب و فارسي و توركي دةنووسن و ي%75ئةوان تا ئثستاش . دةشثوثن
! زمان، كة بريي لث دةكةنةوة كورديية، ئيدي دةبث چةند تامةزرؤي زمان و نووسيين كوردي بن بآلودةكةنةوة و دوا

ة جثبةجث بكةن پاشان وا كؤميتةيان ساز كرد و بةيعةتيشيان دا، دةبث لة چ قوژبنثكي كوردستاندا بتوانن ئةو بذيار
و بيخةنةگةر، چونكة ئةسصةن ئةوان هيچ شوثنثكيان بة دةستةوة نيية و ئةگةر هثندةي ساجثكيش خاكيان بة 

                                                     .دةستةوة بثت، ئةزةيل و ئةبةدي نيية و قابيلي گؤذان و لةدةستچوونة
، )دنبلي(ددةستپثكي دة ب زاراضثن زازاكي"دةكاتة پثوةر و داواش دةكات، كة" رهاوا" ئةلفبثكةي گؤضاري ،رةكليسؤ

 كة سؤرةكلي ناويان دةبات، لة ذؤژگاري ،بةو سث زاراوةيةي .27"..سؤراين و كورماجني وةرن وةشاندن و بةالض كرن
وو زاراوةكةي دي جوثية،  لةو د،زاراوة سؤرانييةكة وةك زاراوة و ئةلفبثش. ئةمذؤدا نووسيين كوردي بآلو دةبثتةوة

 بؤ خؤي، كة بة سث ئةلفبثي جياواز، عةرةيب، التيين و كريليك دةنووسرثت و ماوةي پةجنا كرماجني ژوورووبةآلم 
 و تا التيين و كريليك پةيدا نةبووبوون، ئةلفبث عةرةبييةكة هةموو ،شثست ساصثكيشة بةو شثوةية ذوويشتووة

،  لةوةيت ئةو دوو جؤرة تيپةي ديكة هاتوونةتة مةيدانةوةوةلثووسرايةوة، زماين كوردي گرتبووة خؤي و پثي دةن
بؤ خؤي بة يةك ئةلفبث بنووسرثت؟ يا هةوصي ئةوة دراوة يا كارةكة بؤ  ئايا وا ذوويداوة، كة هةر كرماجني ژووروو

                                                 
26 Sorekli, Sahin B, Tek-kirina nivisa kurdi, Rewsen, Hejmar 1, Havin 1988, Rupel 28. 
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و " هةر دةبث" نة بة بةهةرحاص پثم واية كارةكة...!! خؤي بةرةو ئةوة چووة، كة ببثتة يةك ئةلفبث؟ نةخثر هةرگيز
ئةگةر چاوةنؤذي پارتيية سياسييةكان بني ! يش مةيسةر دةبثت"پارتيية سياسييةكان"و نة بة " ئةلفبثي هاوار"نة بة 

ئةوان با پثشتر چارةسةري . مةسةلةي زمامنان بؤ چارةسةر بكةن، پثم واية بةبث زمان و بث ئةلفبث سةردةنثينةوة
بؤ شارةزاييةكي باشتر و تثگةيشتنثكي زثتر لة . اصةي سياسةيت خؤيان بكةنچةوتيي و هةصة و پةصةي دةيان س

زماين يةكگرتووي "لة كتثيب . ذثنووسي كوردي، وا چاكة ئاوذثك لة مثژووي ذثنووسي زماين كوردي بدةينةوة
كةوتن و  پثشدا، جةمال نةبةز، لةبارةي ذثنووسي زماين كوردييةوة بة دوورودرثژي دةدوثت و قؤناغةكاين"كوردي

هةرچةندة بةداخةوة نازانرث لة :" نةبةز، لةمةذ مثژووي بةكوردي نووسينةوة دةصثت.گؤذاين ذثنووسيش باس دةكات
كةيةوة بة كوردي دةنووسرث، بةآلم ئاشكراية؛ پاش ئةوةي ئاييين ئيسالم لة كوردستاندا بثخي داكوتا، كوردةكانيش وةك فارسةكان، 

هةرچةندة ئةو بةصگانةي،تا ئثستة لة چةند سةد ساصثك . لف و بثي عةرةيب بؤ نووسيين زمانةكةياندةستيان كرد بة بةكارهثناين ئة
 بةمةدا .28"ستانة كؤنترة كة پثمان گةيشتوونتثپةذ نابث، بةآلم ئةز لةو باوةذةدام كة مثژووي نووسيين كوردي گةلثك لةو تثك

. رديش ئةلفبثي عةرةيب بؤ نووسني بةكار بردووةتثدةگةين، كة لةگةص هاتين ئيسالمدا بؤ كوردستان، ئيدي كو
چونكة بة ذةنگة پثش ئيسالميش، كورد هةر ئةو ئةلفبثيةي، كة فارس بةكاري بردووة، ئةويش بةكاري بردبثت، 

ئةو گرميانةيةش .  زماين نووسني بووة- ئيدي هةركةسثك بووبثت–گشتيي زماين دةسةآلت و  خةصكي فةرمانذةوا 
 سةبارةت بة هاتين . كة من بؤ خؤم بذوا ناكةمگةر ئةسصةن بة كوردي شت نووسرابثتةوة،ئةكاتثك دةسةملثت، 

ي زايندا هاتة كوردستانةوة، بة ماوةيةكي كةم 639ئاييين ئيسالم لة دةوروبةري :"ئيسالميش بؤ كوردستان، نةبةز دةصثت
پريؤزةكةي كة قورئانة و بة عةرةيب نووسراوةتةوة بة ئاييين زةردةشيت ي لة هةموو كوردستان و هةموو ئثراندا لةنثوبرد و كتثبة 

كوردةكان هةرچةندة لة سةرةتاوة بةربةرةكاين ئةم ئايينةشيان كرد، بةآلم لة ئةجنامدا و لةبةر گةلثك . تةواوي جثي ئاضثستاي گرتةوة
ةواتة ئةگةر كورد لة پثش ك. 29" ئاييين ئيسالم و زماين عةرةيبهؤ بةزؤري بوونة موسوصمان و دةستيانكرد بةخزمةت كردين

وةك –ئيسالمدا نووسينثكي بووبثت، ئةوا نةماوةتةوة بؤ ئثستا و تةنانةت نووسينةكاين پثش هاتين ئيسالميش 
 هةر هي چةند سةدةيةكي لة بةردةستداية، بةآلم ئةوة ذوونة، كة ئةلفبثي عةرةيب لة دواي هاتين -نةبةز دةصثت

كةمةيةكي كةمي ئةو "هةرچةندة بثجگة لة تيپي عةرةيب. فبثي كورديشئيسالمةوة بؤ كوردستان، بووة بة ئةل
تا ئةو كاتة سث ئةلفبث : ، واتة30"نووسينانة بة خةيت سرياين و كةمتريش لةوة بة خةيت ئةرمةين نووسراونةتةوة

ردي بة بثجگة لةوانةش وا پثدةچثت زماين كو. بؤ نووسيين كوردي لة ئارادا هةبوون، عةرةيب، سرياين و ئةرمةين
ية، كة پرؤفيسؤر قةناتث كوردؤ، لة گوتارثكيدا "يةزيدي/ئثزدي"ئةلفبثيةكي ديكةش نووسرابثتةوة، ئةويش ئةلفبثي 

بآلو لةوثدا لةو بارةيةوة بة دووروودرثژي و تثروتةسةيل باسي لثوة دةكات و وثنةيةكي ئةلفبثيةكةيشي 
 ذاستييةكي ديرؤكي ، كوردؤپرؤفيسؤر قةناتث:"ةوة دةصثتدوكتؤر حوسةين ذةهبةر، لةمةذ ئةو ئةلفبثي. 31كردووةتةوة

و بةصگةيثن بةرچاض نيشاندكة، كو ئةلفابث يةكة كوردي ) ل بابةت نضيسكار، زمان و ئةلفابث يا پرتووكثت ئثزدييان(پثشانددة لة بةندا 
ن ئيتاعةتا بنكة و ذثبازا عةرةيب دا هايت دبتن، كو ئةلفابث لث پثويستة بث گؤ. سةرخبؤ، نةتةوةيية، نة نةستووريي ية و نة جهووكي ية

جةمال نةبةزيش لةمةذ ئةو  .32"ئةو ئةلفابث يا كوردي ب تةمامي يا خو ضا ژ ئةلفابث يا عةريب جياوازترة. ية ذثك و پثك كرنث
                                                 

.79-78، ل1976نةبةز، جةمال، زماين يةكگرتووي كوردي،   28  
.10 سةرچاوةي پثشوو، ل 29  
.79 سةرچاوةي پثشوو، ل 30  

اري كؤذي زانياري كورد، بةرگي يةكةم، بةشي يةكةم،  كوردؤ، پرؤفيسؤر قةناتث، ل بابةت نضيسكار، زمان و ئةلباثي پةرتوكثت دينث ئثزيديان، گؤض31
.172-132،ل1973بةغدا   

.96، ل1985، ساصي 105حوسني، جةالدةت بةدرخان وةك هيمدارث ئةلفاببثيا التيين كوردي، رؤشنبريي نوث، ژمارة .  ذةهبةر، د 32  
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بةوة ةلف و بثي ي ئيزدي ئةو ئةلف و بث ية ية كة هةدوو كتثبة پريؤزةكةي ئثزدي يةكان ئ:"ئةلفبث ئثزدييةوة دةصثت
هةرچةندة نازانرث كةي ئةم ئةلف و بث ية دانراوة؛ بةمب ئةوةي ئاشكراية ). كتثيب جةلوة(و ) مةسحةف ذةش(نووسراوةتةوة، واتا

وةك –كة ئةلفبثي ئثزدي  .33"ئةوةية كة ئةو كةسةي دايناوة شارةزايي يةكي تةواوي لة ئةلف و بث ي عةرةبيش و فارسيشدا بووة
دةكاتة ئةوةي، كة ئةو  لة ژثر كاريگةريي ئةلفبثي عةرةيب و فارسيدا بووبثت، - نكوردؤ و نةبةز باسي دةكة

ئةلفبثيةش هةر دواي هاتين ئيسالم بؤ كوردستان چث كراوة، چونكة ئثزدييةكانيش، كة كوردن و هةر لة كوردستاندا 
 پثشتر ئةلفبثي عةرةيب  شارةزاي ئةلفبثي عةرةيب بوون، دةنا خؤ،بوون، ئةوانيش بة هاتين ئيسالم بؤ كوردستان

          . عةرةيب، سرياين، ئةرمةين و ئثزدي:مارةي ئةلفبثي كوردي دةگاتة چوارتا ئثرة ژ. لة كوردستاندا نةبووة
ئةگةر بگةذثينةوة بؤ سةرةتاي پةيدابووين ئةلفبثي عةرةيب، كة كورد و فارسيش لة پاش هاتين ئيسالمةوة، 

وبةري دووهةزار ساصثك پثش زايني، فينيقييةكان، ئةلفبثيةكيان بةكار بردووة، بةكاري دةبةن، ئةوا دةبينني، دةور
. كة لة ذاستةوة بؤ چةپ پثيان نووسيوة و لةو ذثنووسةوة ئةلفبثي عةرةيب و گرثكي و التيين گةشةيان كردووة

وسي تا دووسةد تةنانةت گرثكييةكان، كة لة ذؤژهةآلتةوة فثري نووسني بوون، هةر لة ذاستةوة بؤ چةپ دةياننو
ساصثك پاش زايني و ئيدي لةو دةمةوة وردةوردة بةرةو ئةوة چوون، كة لة چةپةوة بؤ ذاست بنووسن، ئةويش 

                                                                     ، "دؤناصد باكسسؤن"ئةوةوة بثت، وةك  ذةنگة بة هؤي
دا دةصثت، "  Skrivkonstens historia  "كة ئةگةر وةك عةرةب لة الي مثژووي هونةري نووسني"كتثيب لة 

 و جثنةهثشتين چؤآليي بة يت دةستةوةشذاستةوة بؤ چةپ بنووسرثت، ئةوة دةبثتة هؤي شاردنةوةي وشةكان لة پ
يش  لة الي چةپةوة نووسني ئةو دةرفةتة دةذةخسثنثت، ئةوجا ذةنگة گرثكييةكانلثذثكوپثكي لة نثوان وشةكاندا، 

بثگومان كورديش ئةلفبث عةرةبييةكي وةرگرتووة، بةآلم . 34لةبةر ئةوة لةچةپةوة بؤ ذاست نووسينيان هةصبژاردبثت
پاشان تثكةص بة فارسي كراوة و پاش كؤمةصثك دةستكاري و گؤذانكاري، گةيشتووةتة ئةمةي، كة ئثستا لة 

يوة خثكدا تثپةذاتة ئاراوة، كة ئةويش بة چةند قؤناش هيمةسةلةكة لةوةدا نةوةستاوة، بةصكة تيپي التيني. ئاراداية
ةوة، هةوصي "مثجةر سؤن"، لة اليةن لة پاش يةكةم جةنگي جيهانييةوة. و گةيشتووةتة ئةمةي، كة ئةوذؤ هةية

ئيسحاق "دا، زاناي ئةرمةين1930لة ساصي . داناين ئةلفبثيةكي التيين دراوة، بةآلم ئةو ئةلفبثية بآلو نةبووةتةوة
 بةكار 1938، ئةلفبثيةكي التينييان دانا و لة نثو كوردةكاين سؤضثيدا تا ساصي "عةرةيب شةمؤ"و " ؤضمؤرگؤص
، 1938- 1930، كة بة كوردي دةردةچثت، لة ژمارةي يةكةميةوة، لة ساصي"ذثياتةزة"بؤ منوونة ذؤژنامةي . براوة

يشةوة تا ئثستا، بة تيپي كريليك 1955لة . ، ذثياتةزة، دةرنةچووة1955-1938لة ساصي . بة التيين دةرچووة
لة ساصي . 35"وة بةكاردةبرث1946 و بث ي سريايل بة زؤري لة ساصي لفئة": جةمال نةبةز دةصثتوةلثدةردةچثت، 

ةوة دةسيت بة 1919ئةو لة ساصي . يشدا، جةالدةت بةدرخان، ئةلفبث التينييةكةي خؤي بآلو كردةوة1932
دا، لة شام نووسيويةيت، جةالدةت 1932ة پثشگوتين كتثبثكدا، كة لة ساصي ل. ذثكخستين ئةو ئةلفبثية كردبوو

 لة  خةرپووت و دياربةكر و چياي مةلةتيث و لة نثو عةشريةيت 1919بةدرخان، باسي ئةوة دةكات، كة ساصي 
  ناوثكي ئينگليزدا دةبثت، كة سؤراين دةزانثت و36"مثجةر نؤئثل"دا، كاتثك كة لةگةص )ذةشوان يا ذةوان(

                                                 
.84، ل..، زماين.. نةبةز 33  

34 Lindgren, Stefan, Bambupennan som vapen, För och Nu, nr 1, 1987, s:7. 
.84، ل..، زماين.. نةبةز 35  

ذاوثژكاري . يةكثك بووة لة ئةفسةرة ئينگليزة شارةزاكاين هةرمثي كوردستان"نؤئثل"ةوة، باسي ئةوة دةكات، كة "مثجةر نؤئثل"ذةفيق حيلمي، لة بارةي  36
لة ذثي سياسةتةوة خزمةيت . ي و فرانسةيي زؤر باش زانيوة و لة ئثراندا زؤر ماوةتةوةزماناين فارس. شثخ مةمحوود و يةكةم نوثنةري ئينگليز بووة لة كوردستان
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هةوصدةدات فثري كرماجني بثت، كاتثك كة مةتةص و ستران و چريؤكان كؤدةكةنةوة و دةنووسن و بةراورد دةكةن، 
نؤئثل بةرانبةر بة تيپي عةرةيب، تيپي التيين دةنووسثت و دةستنووس و خةيت خؤي بة هاساين دةخوثنثتةوة و 

ژ ) وو( دةست نضيسا خؤ دخواند، لث بةلث ئةز، هةيا كو من  بلثكرنةكة بياين، لث بث دژواريب:"وةك جةالدةت بةدرخان دةصثت
د جهدا قةرارا خو دا و ژ خورا ب حةرفثن التيين ئةلفابث يةك لثك :"ئةوجا دةصث ،37"دةرخسنت دكةمت هةزار دژواري) ث(ژ ) ي(و ) ؤ(

ةيي وةرگرتووة، بؤ و پاشان باسي ئةوة دةكات، كة سوودي لة ئةلفبثي يؤناين و ذووسي و التيين و فرانس 38"ئاين
ژ بونا هثمانكرنا خوةندنا  "چثكردين ئةلفبثي التيين بؤ كوردي و كاتثك توركان ئةلفبثي التيين خؤيان بآلوكردةوة ئيدي

نضيسارثن مة ژ كوردماجنثن تركريا، مة دةنگثن هن حةرفان ب هةض گوهارتن ئو هةرچةند هةبو مة ئةو چةند ژ ئةلفابث يا خوة خست 
بةدرخان، باسي ئةوةش دةكات، كة پرسي بة زؤر خوثندةوار و زانا و نووسةري كورد و  .39"بث يا تركان كرنثزيكي ئةلفا

پثم واية جةالدةت بةدرخان، . بياين كردووة، بؤ نووسيين ئةلفبث التينييةكةي و گواية سثزدة ساص هةوصي بؤ داوة
نثكي كورد نةكردووة، بةصكة بذيارثكي نابةرپرسانة و بؤ داناين ئةلفبثي التيين بؤ زماين كوردي، پرسي بة هيچ زمانزا

دواي . سةرةذؤيانةي خويندةوارثكي هزر و فةرهةنگ ئةوروپايثندراو بووة و بة تةنث بؤ خؤي داويةيت
ئةلفبث التينييةكةي جةالدةت بةدرخان، جثي خؤي گرت و بوو بة بنگةي نووسيين بآلوكردنةوةيشي ئيدي بةرةبةرة، 

                                                           .تيين و تا ئثستاش ذؤژ لة دواي ذؤژ لةبرةودايةكوردي بة تيپي ال
ساصي . ي بآلوكردةوة و پتر تيپي ئينگليزي بةكار بردبوو"خوثندةواري باو" تةوفيق وةهيب، كتثيب 1933ساصي 
ي بؤ ئةلفبثكةي بةدرخان "ذ"و " ص"ردووة و دةنگي دةرك" نووسيين كوردي بة التيين"، جةمال نةبةز، كتثيب 1956

. ي خستة سةر و بةو گؤذانانة تا ذادةيةك ئةلفبثكةي بةدرخاين كاراتر كرد " Ö وث"زياد كردووة و پاشانيش دةنگي
 جةمال نةبةزيان لةبةرچاو لث ئةوانةي، كة تيپي التيين بةكار دةبةن بؤ نووسيين كوردي، ئةو گؤذانكارييةي

ئةلف و بثي "، گيوي موكرياين، كتثيب 1972ساصي .  كة ئةوةش بؤ خؤي كةلثنثكة لة ئةلفبثي التينيدانةگرتووة،
  .ي دانا"كوردي وثنةدار بة تيپي التيين

سةرباري ئةو ئةلفبثيانةي، كة تا ئةوذؤكة كةم و زؤر بؤ نووسيين كوردي بةكار براون، وةك عةرةيب، ئةرمةين، 
يك، دةگوترث كة جوولةكةكاين كوردستان، كة ئةوذؤكة لة ئيسرائيلن، بة تيپي سرياين، ئثزدي، التيين و كريل

                                                                                                        .عيربي، نووسيين كوردييان نووسيوة
ةلفبثي عةرةبيية، كة لة كوردستاين ئثران و عرياقدا و بة ئةو ئةلفبثيةي لة هةمووان زثتر پثي نووسراوةتةوة، ئ 

هةردوو ديالثكيت كرماجني ژووروو و خواروو پثي دةنووسرثت و زماين خوثندن و دةيان ذؤژنامة و گؤضارة و سةدان 
نيية، پاشان ئةلفبثي التي. كتثيب پث دةنووسرثت و هةزاراين پث نووسراوة و لة ذاديؤ و تةلةضزيؤنيشدا بةكار دةبرث

                                                                                                                                                         
ي تثدا بةشدار بوون، بة ناوي "عولةما، ئةشراف، سادات و توججار"، لة كؤبوونةوةيةكدا، بة خةصكي سلثماين، كة 1918-11-1ذؤژي . بريتانياي كردووة

نؤئثل و . ناسراوة" حوكمداري كوردستان" ذاگةياندووة، كة شثخ مةمحوود، لة اليةن حاكمي گشتيي عرياقةوة، بة نوثنةري بريتانياوة قسةي كردووة و بةو خةصكةي
ي حاكمي گشتيي عرياق، دةيانةويست لة نفووزي شثخ مةمحوود كةصك وةرگرن و لة هةرمثي كوردستاندا، بث هثزثكي سةربازي، "ويلسن"لة پشت ئةويشةوة 

حيلمي دةصثت . لث نرا" حاكمي سياسي"نؤئثل، ناوي . ت و بة هؤي شثخ مةمحوودةوة، سياسةيت حوكوومةيت بريتانيا، بةذثوة ببةننفووزي ئينگليز جثگري بث
 چووةتة توركيا و لة اليةن 1919نؤئثل، شوبايت ..". ي دائةمةزراند)كوردستاين گةورة(بچواية بةذثوة شكم لةوةدا نية كة بناغةي ) نؤئثل(زةمان بة دصي "
دا يةكيان گرتووة و بة ناو كوردةكاين "نؤئثل"و دوو كوردي تريش گةيشتوونةتة الي و لةگةص " مري جةالدةت بةدرخان"مةصگةكاين سياسي كورديشةوة، كؤ

ي مةعاريف، ساصي حيلمي، رةفيق، يادداشت، بةرگي يةكةم، چاپخانة: بنؤذة. خةرپووت و دياربةكردا سووذاونةتةوة و بؤ كورد و كوردستان گفتوگؤيان كردووة
                                                                                                                                                                   . 73-58، ل1956

.1، ل1932، 13 هاوار، هةژمار  37  
. سةرچاوةي پثشوو 38  

.266،ل..الدةت، جة.. ئامثدي 39  
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كة كوردي كوردستاين توركيا و سووريا، بة ديالثكيت كرماجني ژووروو پثي دةنووسن، ئةويش لة دةرثي كوردستان 
ئةو سث ئةلفبثية . دواييش ئةلفبثي كريليك، كة كورداين سؤضيثت بة كرماجني ژووروو پثي دةنووسن). هةندةران(

سةرةذاي ئةو ديالثكت . ة دواي وةچةيش پثي دةنووسن يةكدي دةذؤن و خةصكي فثريان دةبن و وةچة لشانبةشاين
بة گوثرةي . يش ئةوذؤكة لة دةرةوةي كوردستان بة تيپي التيين دةنووسرثت)زازايي(و ئةلفبثيانة، ديالثكيت دملي

                    .ئةو نةخشةي دابةشبووين ئةلفبث و ديالثكتانة، سةختيي گريوگرفتةكةمان زثتر بؤ ذوون دةبثتةوة
يةكان، تاكة ئةلفبثيةك، كة 1930ي ، كة تا ساصتكوردي، پثشامنان دةدامثژووي گةشةكردن و گؤذانكاريي ئةلفبثي 

بووة و هةموو كورديش لة هةموو ناوچةيةكي " فارسي دةستكاريكراو- عةرةيب"كورد پثي نووسيوة، ئةلفبثي 
 لة خيالفةتةوة بؤ كؤماريي و هاتين ، توركياگؤذاين ذثژميي. كوردستاندا و هةر ديالثكتثكي بووبثت، پثي نووسيوة

 لة ئةلفبثي ،موستةفا كةمال ئةتاتورك، بؤ فةرمانذةوايي توركيا و گؤذيين ذثنووس و ئةلفبثي زماين توركي
عةرةبييةوة بؤ التيين، كةسانثكي وةك جةالدةت بةدرخاين خستة سةر ئةو ذايةي، كة دةبث كورديش ئةلفبثي خؤي 

بةدرخان لة ساصي . ةتة وةك پثشتريش گومتان، جةالدةت بةدرخان بؤ خؤي باسي ئةوة دةكاتئةصب. بكاتة التيين
دا و پاش ئةوةي، كة لة توركيا ئةلفبث كراية التيين، ئةلفبثكةي خؤي بآلوكردةوة و بؤ نثزيكخستنةوةيشي 1932

                                           .لثكرد) توركييةكة(لة ئةلفبثي توركي التيين، هثندثك دةنگي كوردي وةك ئةو
. ذث ئيسآلحات لة وآلتدا بةدي كرانب "  دا1932 لة ساصي پاش پةيدابووين كؤماري بؤرژوواي ميللي لة توركيا 

باو خةليفايةيت ئاشبةتاصي پث كرا، ئايني لة دةوصةت جوث كرايةوة، فثرگةكان، قوتاخبانة ئايين يةكان داخران، فثرگة و قوتاخبانةي نوث
بةمةدا بة ذووين دةردةكةوثت، ئاماجني توركة الوةكان، كة لة توركيادا فةرمانذةواييان گرتة دةست، . 40"كرانةوة

خؤي لة خؤيدا نةهثشتين خيالفةت و جوثكردنةوةي ئايني بوو لة دةوصةت و داخستين فثرگة و قوتاخبانة 
 دةبوواية مةسةلةكة لة بنةذةتةوة هةصتةكثنن، ،هةر بؤيةش بؤ دژايةيت ئاييين ئيسالم. بووة...  وئايينييةكان

ئيدي بةوة تةواوي مةسةلةكان بةذةواژة . ئةويش بة گؤذيين ئةلفبث عةرةبييةكة و كردين بة ئةلفبثي التيين
ئةو گؤذينة بة پرؤسثسثكي دوورودرثژدا تثپةذي و وردةوردة .  ئةوان لةپذثك نةبوونة كوذثكآلمدةبنةوة، بة

- 1923كارثكي وايان كرد، كة لة نثوان ساآلين ) توركةكان(ئةوان! ة بذياري تاكةكةسيش نةكراهةنگاوي بؤ نرا و ب
ئيدي بة هةموو شثوةيةك ، 41"هةر نووسينثك لةبارةي زمانةوة نووسرابا زؤرتر لة ذثنووس و ئةلفبثتكة دةدوا"1928

دا لة باكؤ كؤنگرةي توركناسي 1926ساصي ة ماريت ل "لثكؤصينةوة و نووسني لة سةر ئةو مةسةلة گرنگة ئامادة دةكرا تا
لة كؤنگرةدا مةسةلةي پةسةندكردين ئةلفبثتكةي التيين بؤ زمانة توركي يةكان وةكو يةكث لة مةسةلة بنةذةتةكان خراية پثش . بةسترا
ةي التيين يان بة باآلي لةم كؤنگرةيةدا بذث توركناسي نةناووبانگ لة مةسةلةكةيان كؤصي يةوة و ئةلفبثتكةي عارةيب و ئةلفبثتك. چاو

بةو قسانةدا زثتر . 42" بةراوردكردن و گرنگي ئةلفبثتكةي التيين يان بةوردي ذوون كردةوة و لةبةرچاوگرتيةكتر گرت و لةگةص يةكيان
بؤمان ذوون دةبثتةوة، كة پاش كؤششثكي زؤر و پاش بةراوردكردنثكي وردي هةردوو ئةلفبثكة و دةمةتةقةيةكي زؤر 

پاش ئةو . ية، كة ئةلفبثي التيين پةسةند كراثشتا دوابذياري يةكالكةرةوةي لة سةر نةدرا و تةنث ئةوةلة سةريان، ه
دا، پاش ئةوةي، كة كةمال ئةتاتورك گوتارثكي خوثندةوة 1928ي ئايب ساصي 9پةسةندكردنة بة دوو ساآلن و لة 

پيويستة خؤمان لة پيت و پثوار و . اوي توركي خؤي دةنوثنثزمانة شريين و دةوصةمةندةكةمان ئيتر لةمةوپاش بة پييت نوثب:"و گويت

                                                 
ئومسانؤضا، بارات، لةبارةي چاك كردين زماين توركي يةوة، شوكور مستةفا لة ئازةرباجياين يةوة كردووية بة كوردي، گؤضاري كؤذي زانياري عثراق، دةستةي  40

. 69-67، ل1980كورد، بةرگي حةوتةم،   
. سةرچاوةي پثشوو 41  

.سةرچاوةي پثشوو  42  



 15

ئةتاتورك بة  .43"نيشانةبةين و نائاشنايانةي كة چةندين چةرخة بري و هؤشيان لة چوارچثوةيةكي ئاسندا شاردووينةوة ذزگاركةين
چوارچثوة  بري و هؤشي توركان، لةو بؤ ئةوة بوو، كةوةك خؤي دةصثت، گؤذيين ئةلفبث و كردين بة التيين، 

دا، ئةجنومةين 1928لة يةكي تشريين دووةمي ساصي ! ئاسنينة، كة تيپي عةرةيب و ئاييين ئيسالمة، ذزگار بكات
كؤمةصي وردكردنةوةي زماين "و " كؤذي زمان"ميللةت ئةلفبثي التيين پةسةند كرد و چةندين كؤذ و كؤمةصةش، وةك 

ئيدي لة پاش ئةوةوة لة بين . ةموو اليةنثكي زماين توركيدانران بؤ لثكؤصينةوة و كاركردن، لة سةر ه" توركي
وةلث ئةو خؤذزگاركردنة هةرگيز سروشيت نةبوو و بة .  خؤيان ذزگار كرد- خؤيان گوتةين–هةمانةكةيان دا و 

كارثكي ناسروشيت و دةستكرد و زؤرةملث "خواست و ئارةزووي خةصك و بة هؤي گؤذانكاري نثو كؤمةصگةوة نةبوو، بةصكة
              .44" بةسةر گةالين توركيادا سةپثنرا و لةپثويستيي ژياين كولتووري و لةناخي گةل و پثويسيت يةكانيةوة هةصنةقوآلبووبوو

 كة تيپيان گؤذيوة، بثگومان - هةرچةند بذثك لثمانةوة دوورن- ئةگةر بنواذينة ئةزمووين خةصكثكي ديكة 
 بة ،گؤذيين ئةلفبث لة ضيثتنام. ة"ضيثتنام"ئةو خةصكةش گةيل لةوانيشةوة هةندثك شتمان بؤ ذوون دةبثتةوة، 

 ئيدي ،، هةموو نووسراوثك1800ماوةي هةزار ساصثك و تا دةوروبةري ساآلين . پرؤسثسثكي دوورودرثژدا تثپةذيوة
پثش دووسةد ساصثك، كة فرانسييةكان بؤ بآلوكردنةوةي .  بة تيپي چيين دةنووسران،كتثب و هةموو شتثكي ديكة

اييين مةسيحي گةيشتنة ئةو ناوة، لةگةص خؤدا تيپي التينييان گةياندة ئةوث و لة شارة گةورةكاين ضيثتنامدا، ئ
لةگةص پرؤپاگةندةي عيسايةتيدا لة نثو خةصكدا بآلويان كردةوة و خةصكيش وردةوردة دةستيان بة بةكارهثناين 

ئيدي .  كؤصؤنيي فرانسة بووة1954 بة دواوة تا ، كؤصؤنيي چني بووة و لةوةش1820ضيثتنام تا دةوروبةري . كرد
تا .  تيپي التيين وردةوردة جثي تيپي چيين گرتووةتةوة- بثگومان نةك بة بذيار–بة حوكمي ئةو بار و ذةوشة 

 و زؤر شت هةن، كة هةر نةكراونةتة ن هةر ماو، بة تيپي چيين ئةو سةردةمة،ئثستاش كتثب و نووسيين ضيثتنامي
ةوة لة خوثندنگةكاندا، خوثندن و نووسني كرا بة تيپي التيين، بةآلم تا ئثستاش 1920رچةندة لة هة. تيپي التيين

                                                              . 45لفبثي چيين هةر ماوة و خةصك هةردوو ئةلفبثكة دةزاننةئ
 ئةو كةسانةي، كة اليةنگريي لة نووسيين كوردي بة تيپي بة بذثك وردبوونةوة و بة لةبةرچاوگرتين دينت و بريوذاي

التيين دةكةن و واقيعي ئةوذؤي نووسيين كورديي و ئةزمووين خةصكانثك، كة ئةلفبثي خؤيان گؤذيوة بؤ التيين، 
                                                                                                         :دةگةينة ئةم ئةجنامانة

                   
هةموو هةوص و تةقةال و كؤششثك بؤ گؤذيين تيپي كوردي و كردين بة التيين، ئةگةر لة دصپاكي و . 1

 زماين كوردييةوة بووبثت و بثت، تةواوي ذاستيي نيية، بةصكة بنگة و بنةذةت بةتةنگةوةهاتين كورد و خؤشويستين
                         :كرث لة چةند بؤچوون و ديتنثكدا كؤ بكرثنةوة، كة ئاوها خؤ دةنوثننو هؤي ديكةي هةن، كة دة

ذكبوونةوة لة هةموو شتثكي هةردوو نةتةوةي سةردةست و داگريكةر، عةرةب و فارس و هةوصداين خؤ . ئا 
 ؤيةيت، لث لة ذوويبوورييةوة جثي خديارة لة ذووي سياسي و ئا.  لةوان لة هةموو ذوويةكةوةجوثكردنةوة
ئيدي لةبةر ئةوةي ئةلفبثي كوردي و ئةوانةي . فةرهةنگييةوة كارثكي نادروستة و ناكرثت ئاييين و  وكؤمةآليةيت

 و دابذانثكي  لة ديتنثكي نةتةوةيي تةسكئةمة. د بيگؤذثت و بيكاتة التيينئةوان وةك يةكن، ئةوا دةبث كور

                                                 
. سةرچاوةي پثشوو 43  

. 70، ل..، پثداچوونةوةي.. كرمي 44  
.،كة هاوكار بووين، بؤي گثذامةوة"ئان"، مامؤستايةكي زماين ضيثتنامي، بة ناوي )سوثد( لة شاري كاصسكووگا1986 ساصي  45  
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                                                                                   . زثتر هيچي ديكة نييةفةرهةنگي و كاصفامي
 "ئةوروپايثندراو"و " وچةرخ و نوثخواز و پثشكةوتنخوازها"زؤر كوردي": دژةئيسالمي"يئيسالميتديتنثكي ئةن. ب

لة . بة هؤي دواكةوتين كورد دةزانن ،واية، كة تةواوي نةگبةيت و كصؤصي كورد، بة هؤي ئيسالمةوةية و ئيسالمپثيان
 دةبينني، كة سةرةتاي هةوصداين لة ذووي مثژووييشةوة. بةر ئةوة داواي گؤذيين ئةلفبثي كوردي دةكةن بؤ التيين

و هةم " غةيرةكورد" كة هةم ناكورد،خؤ قوتاركردن لة تيپي عةرةيب و سازكردين تيپي التيين، لة كةسانثكةوة
و " ئيسحاق مؤرگؤصؤض"و " مثجةر سؤن"يش بوون، دةسيت پث كردووة، وةك "انغةيرةموسوصم"ناموسوصمان 

سيحي بوون و بة مةبةست ئةو كةسانةش وةك ئايني مة. ن بووة، كة هاندةري جةالدةت بةدرخا" نؤئثلرمثجة"
پثيان  كة - داخؤيلة نثو كورد –ئةو دةنگانةي  .ئيسالمي داوة- هةوصي دوورخستنةوةي كورديان لة ئةلفبثي عةرةيب

واية، ئيسالمبووين كورد هؤي پاشكةوتنثيت، هيچ بناخة و بنةمايةكي زانسيت و وردبينانةيان نيية و چ بةصگةيةكي 
ئثمة ئةگةر بنؤذينة جؤگرافياي كوردستان و تةواوي . سةملثنةر و قايلكةريش بؤ پشتيوانيي بؤچوونةكانيان نيية

، لةنثو ئةو وآلتانةي ئةو "ديان، مةسيحي"فةلة: ان وةكناموسوصم جضاكثكي خؤرهةآليت نثوةذاستيش، دةبينني
، "ئاشووري"، "ئةرمةن": ئةو فةالنةش بة سةر كؤمةصثك نةتةوة و گةلدا دابةش دةبن؛ وةك. دةضةرةدا دةژين

 خاكةدا ژياون و خوداين و لة،ئةو نةتةوة و گةالنةيش، هةر لة سةرةتاي مثژووةوة... و"سريان"، "كلدان"
فةرهةنگةلثكي مةزنيش بوونة و بؤ نووسيين زمانةكانيشيان، ئةلفبثي تايبةيت خؤيان هةبووة و شارستانييةت و 

انة، خةصكاين ديكةش، كة وةك ئايني؛ "ديان"بثجگة لةو .  و بة نثزيك تيپي التينيشدا  هةرگيز نةچوونهةية
، ك نةتةوةيش؛ كورد، عةرةبن، و وة"زةردةشيت"و " مةندائي، سابيئة"، "دورزي"،"عةلةوي"، "يارسان"، "ئثزدي"

باشة ئةگةر .  و هةندثكيشيان ئةلفبثي تايبةيت خؤيان هةبووة و هةيةدةژينژياون و   لةو دةضةرة و يا فارسنتورك
ئيسالم، كوردي دواخستبثت، ئةي ئةوانة بةو ناموسوصمانيةتييةي خؤيانةوة، بؤچي نةك هةر پثشنةكةوتوون، بةصكة 

                                                                                               .نگةلثك لة كورديش دواكةوتووتر
خؤ بة پثشكةوتنخواز و هاوچةرخ و نوثخواززانيي، وا لة هةندثك كورد دةكات، كة تيپي التيين بؤ كورد . پ

تووي وةك ئينگليزي و فرانسةيي و ئةصمانيي هةصبژثرثت و بة باشي بزانثت، چونكة تيپي التيين زمانگةلثكي پثشكةو
پث دةنووسرثن، كة زماين دةيان وآليت پثشكةوتوون، بةآلم تيپي عةرةيب و فارسي لة وآلتاين ذؤژهةآلت و 

ئيدي بؤوةي كورديش لة دواكةوتوويي و . ئيسالميدا بةكار دةبرثن، كة وآلتگةيل جيهاين سثيةم و چوارةمن
                                              . بة ذاي ئةمانة دةبث تيپي التيين بةكارثنثتذؤژهةآلتيةيت دووركةوثتةوة،

بةكاربردين ئةلفبثي التيين بؤ زماين كوردي بووةتة و دةبثتة هؤي دابذان لة هةموو مثژوو و فةرهةنگ و ئةدةيب . 2
هةروةها دةبثتة هؤي دابذان لة .  نووسراونفارسي دةستكاريكراو-نووسراوي كورد، كة سةرلةبةري بة تيپي عةرةيب

ةو فةرهةنگة مةزنة و لة دوو ئةلفبثي التيين، كورد ل.  ساصثكة فةرهةنگي كورديشة1400فةرهةنگي ئيسالمي، كة 
تةواوي ئةو فةرهةنگ و ئةدةبة . ، عةرةيب و فارسي،كة كؤصةكةي فةرهةنگي ئيسالمن، دوور دةخاتةوةة مةزنزمانة

تثكي  هيچ شذؤكة كورد هةيةيت و شانازيي پثوة دةكات، سةرجةمي لة پاش ئيسالمةوةية و كوردنووسراوة، كة ئةو
ئةو . نووسراوي پثش ئيسالمي نيية و ئةگةر هةيشيبثت، ئةوا ئةوذؤكة لة ئارادا نيية و پثشم وا نيية تازة پةيدا بثت
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 .46دا بة ذووين وةدي دةكرثتردستانرهةنگيي و مثژوويية لة نثو كوردي سؤضيثت و باكووري كوجؤرة دابذانة فة
 بةو ماصوثراين و دابذان و لة ، بث ذةگ و ذيشة و بث ئيحساس- دؤمةآلن ئاسا–وةچةيةكي وايان تثدا پةيدا بووة 

عةيل شةريعةيت، لةمةذ وةالناين ئةلفبثي عةرةيب و هةصبژاردين تيپي التيين بؤ ئةلفبثي توركياوة . هةوادا مةلةكردنة
ي نوث فثري بوو و پةروةردة كرا، ئيدي ئةوانة وا باوةذيان هثنا، كة مثژووي ئةوان لةو ساآلنةوة دةست پث دةكات، وةچةيةك": دةصثت

ئةگةر ئةوة، پاش چل ساآلن، لة گؤذيين ئةلفبث و بة شثوةيةكي بنةذةيت و وةك . 47"كة ئةلفبث بووةتة التيين
ي خودان دةوصةت بثت، دةبث كوردثكي بة التيين پرؤسثسثكي لةسةرةخؤ و تؤكمة و نةخشةداذثژراو، حاصي تورك

ةندث گريوگرفيت ه "هةرچةندة ذةنگة نووسيين كوردي بة تيپي التيين!. .نووس، چي بةسةر بثت و چؤن بري بكاتةوة
ةدةنگي ئثستاي ذثنوومسان بؤ چار بكا، بةآلم كؤمةصثك گريوگرفيت نوث يشمان لةذوودا ئةكاتةوة و، ئةويش بةبث دةسكاري يةكي زؤر ب

سةرةذاي ئةوة پثوةندميان بةكةلةپووري كؤين خؤان و گةالين عةرةب و فارسةوة ئةبذثت كة ناتوانني . دةنگة كوردي يةكانةوة نايةت
بؤ منوونة گةلة موسوصمانةكاين سؤضيةت كة لةبةر پثوةنديان بة يةكيةيت . نةصثني بةشثكي گةورةي بناخةي كولتوورماين لث پثك دثت

لةم  دةوصةتثك كة زماين ذووسي زماين سةرةكي ية تيايدا و، بة هيواي ئةو پاشة ذؤژة گةش و ذووناكةوة كة سؤضيةتةوة وةك
ذثگايةوة چاوةذواين يان دةكات و هةر لة ئثستاشةوة نيشانةي بةئاشكرا دةركةوتووة، بة پثويستيان زاين دةست لة ئةلف و بثي 

.  وةربگرن و بيكةن بة ئةلف و بثي زمانة نةتةوةيي يةكاين خؤيان-اريةكةوةبة وردة دةسك-عةرةيب هةصگرن و ئةلف و بثي ذووسي
ذادةي پثشكةوتوويي تثكذاي يةكثيت سؤضيةتيش گةلث كون و كةلةبري ژياين كولتووري ياين بؤ پذكردنةوة، بةآلم لةگةص ئةوةشدا لةبري 

ابوردووي خؤيان و گةلة موسوصمانةكاين دراوسث يانةوة چوونةوةي تيپي عةرةيب و فارسي زيانثكي زؤري بةپةيوةندي كولتووريان بةذ
كةواتة ئةبث ئثمة لةپثناوي چيدا ئةم پثوةندي يةمان ببذين و چاوةذواين چ . ئةمة ذاسيت يةكة ناكرث هةرگيز لةبريي بكةين. گةياندووة

وسوصماين سؤضيثت هةرگيز گةالين م .48"خثر و بثرثكي تايبةيت بني لة بةكارهثناين تيپي التيين وة بةسةرماندا ببارث
كة دةستيشيان هةصگرتووة، . بةپثويستيان نةزانيوة، دةست لة ئةلفبثي عةرةيب هةصگرن و ئةلفبثي ذووسي وةرگرن

دةستيان پث هةصگرياوة و هةرگيز بة حوسن و ذةزاي خؤيان نةبووة، بةصكة بة زؤر و تؤبزي ئةو كارةيان بة سةردا 
ة كةلةپووري كؤين خؤيان و گةالين عةرةب و فارسةوة، كة بةشثكي گةورةي سةپثنراوة، بؤ ئةوةي پثوةنديان ب

بناخةي فةرهةنگياين لث پثك دثت، بةو كارةش بة تةواوي لة فةرهةنگي ئيسالم و گةالين هاوئايني و هاوزماين 
ئةرمةن و لة هةمان كاتدا، كة ئةو سياسةتة لةهةمبةر گةالين موسوصمان ئةجنام دراوة، گةالين . نثبذداخؤيان 

گةالين . گوروزيين، كة ئةوانيش لة نثو هةمان سؤضيثتدا دةژين، ئةلفبثي خؤيان هثصراونةوة و نةگؤذدراون بة ذووسي
 لة سايةي سؤضيثتدا، نةك هةر پاشةذؤژي گةش و - تةنانةت گةالين ديكةي ناموسوصمانيش–موسوصماين سؤضيثت 

ذادةي دواكةوتوويي سؤضيثتيش، .  ناهةموارييان تووش بووةذووناكيان نةبووة و نيية، بةصكة كؤصثكيش سةختيي و
ئةگةر بؤ خةصكي ديكة هةندث كون و كةلةبةري ژياين فةرهةنگيياين پذ كردبثتةوة، ئةوا بؤ ئةوان نةك هةر پذي 
نةكردووةتةوة، بةصكة كون و كةلةبةري ديكةي بؤ كردوونةتةوة و پتر ذووساندووين و لة فةرهةنگي خؤياين 

هةر بؤيةش پاش ئةو گؤذانانةي، كة ئةوذؤ لة سؤضيثتدا لة ئاراداية، گةالين موسوصماين ئةوثش، ئازةري و . داماصيون
داواي گةذانةوة دةكةن بؤ ئةلفبثي عةرةيب و فارسي جاراين خؤيان، چونكة ئثستا پاش ئةو ...تاجيك و ئؤزبةك و

، زيان و مةترسي ئةو دابذان و  دةسةآليت ذووسيداگؤذانانة و پاش تثپةذبووين شثست حةفتا ساصثكي ژيانيان لة ژثر

                                                 
 كتثبثكي عةرةبييان زؤرجاران دؤست و برادةري كوردي باكووري كوردستامن، كة كتثبثكي كوردي بة ئةلفبثي عةرةيب نووسراويان ديوة، بة قورئان يا هةر46

كوردي بة الي ئةوانةوة، تةنث ئةوةية كة بة ! ها سؤرانيية: زانيوة و هةرگيز بةالي ئةوةدا نةچوون، كة ئةوة كورديية و ئةگةر گوتوومة ئةوة كورديية، گوتوويانة
                                                                                                             !ئيدي دابذان و نةگبةيت دةبث چؤن بثت. تيپي التيين نووسرابثت

.122،ص1989لالعالم العربي، القاهرة ‘ شريعتي، الدكتور علي، العودة الي الذات، ترجمة ابراهيم الدسوقي شتا، الزهرا 47  
.73-67،ل..، پثداچوونةوةي..كةرمي  48  
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پثم واية كورديش بة تيپي التيين، هةرگيز لةوان باشتري بةسةر نايةت، بةصكة . چذاين پثوةندةيان بؤ دةركةوتووةب
هةر زؤر خراپتريشي بةسةر دثت، چونكة هةر نةبثت ئةوان قةوارةيةكي سياسي خؤيان هةية، هةرچةندة لة نثو 

                                                            . بثت، ئةمذؤ يا سبةي خؤيان دةبنة خاوةين خؤيانسؤضيثتيشدا
ئةوةي پثي واية، ئةگةر زماين كوردي بة ئةلفبثي التيين نووسرا، ئيدي كورديش دةچثتة ذيزي زمانة . 3

ةكجار گةورة دةكات، ، هةصةيةكي ي...يؤيل وپثشكةوتووةكاين وةك، ئينگليزي و فرانسةيي و ئةصماين و ئيسپان
ژيا و پثشكةوتين ئابووري و جضاكي و هةلومةرجي ژيان و خؤشگوزةرانيي ئةو گةالنةي، كة خؤيان چونكة تةكنؤلؤ

ئةوروپاي ذؤژاوا، نةك وآلتانثك كة بندةست و داگريكراو بوونة و بة تؤبزي فثري ئةو زمانانة –خاوةين ئةو زمانانةن 
دين سةدة لة پثشي كوردةوةن، بةو پثشكةوتنةش زمان پثشدةكةوثت و مةسةلةكة چ پثوةندي بة  چةن- كراون

 زماين توركي، كة ئةوذؤ بة تيپي ئةگةر وا بوواية، دةبوو. تيپگؤذينةوة نيية و بة تيپي التيين خةصك پثش ناكةوثت
ي ئةلفبثي التينييةوة، توركيا لة ذيزي دا بوواية، يا بة هؤ...التيين دةنووسرثت، لة ذيزي ئينگليزي و فرانسةيي و

 لة ذيزي يش، كة ئةلفبثي تايبةيت خؤيان هةية،ئيسرائيلچني و كؤريا و وآلتاين ئةوروپاي ذؤژاوادا بوواية و ژاپؤن و 
لة كاتثكدا كة تةواو بة پثچةوانةوةية، توركيا دةرؤزة دةكات و . وآلتاين جيهاين سثيةم و چوارةمدا بووايةن

ئةگةر زؤريي خةصكيش، كة بة ئةلفبثي التيين . ژاپؤنيش مالنثي ئةمةريكا و ئةوروپاي ذؤژاوا دةكةنئيسرائيل و 
بثجگة لةوانيش زماناين ديكةي . دةنووسن بكرثتة پثوةر، ئةوا چني كة يةك مليار مرؤضة، بة ئةلفبثي التيين نانووسن

وردي، ئةرمةين، تيگريين و دةياين ديكةش، وةك، عةرةيب، فارسي، ئوردوو، هيندي، ژاپؤين، كؤريايي، عيربي، ك
                                                            .بة ئةلفبثي التيين نانووسرثن، كة ئةمانةش لة يةك مليار زثترن

ئةوذؤ . ونةوةي دوورخستوئةلفبثي التيين، كارثكي واي كردووةتة سةر ديالثكتةكاين زماين كوردي، كة پتر لةيةك. 4
 كوردي نيية، يا بة الي ئةگةر لة ذووي زمانةوانيشةوة يةك زماين كوردي هةبثت، لة واقيع و پراكتيكدا يةك زماين

كةمةوة يةك زماين كورديي يةكگرتوو و ستاندارد نيية، بةصكة زؤر ئاشكراية، زماين كوردي بة پثي ئةلفبث بووة بة 
كرماجني (زمانة/ دةگمةن هةصدةكةوثت كوردثك ئةو دوو ديالثكتةبة . سث زمان و بة پثي ديالثكتيش بة سث زمان

 ،بؤ كوردثك.  بة ذثكوپثكي و بة تةواوي بزانثت، ئةگةر بصثم هةر نيية، ذةنگة درؤ نةبثت،)ژووروو و كرماجني خواروو
دةي كة بة كرماجني خواروو دةخوثنثتةوة و دةنووسثت، فثربووين كرماجني ژووروو بةو تيپة التينييةي، هثن

بؤ كوردثكيش كة بة كرماجني ژووروو دةخوثنثتةوة و دةنووسثت، فثربووين . ي بياين سةختةكفثربووين زمانث
و ئةلفبثي كورديي ) زازايي(خؤ ئةگةر باس لة دملي. كرماجني خواروو و بة تيپي عةرةيب، هةمان سةختيي هةية

بثت و بؤ يةكثكي نةك هةر ناكورد، بةصكة بؤ سؤضيثت بكةين، ئةوا مةسةلةكة يةكجار ئاصؤز و سةخت و دژوار دة
خاپثنني و ئةگةر خؤمان نة.  فثربووين ئةو هةموو كوردييانة، وةك فثربووين سث چوار زماين بياين واية،كورديش

بة چاوي واقيع بنؤذينة مةسةلةكة، پثم واية جياوازيي نثوان نؤرويژي و سوثدي، كة دوو زماين سةربةخؤن، گةلثك 
اوازيي نثوان ديالثكيت هةولثر و سلثماين و جياوازيي نثوان دامناركي و سوثدي، كة دوو زماين كةمترة لة جي

پثم واية ئةگةر هةر بة ئةلفبثكةي . سةربةخؤن، گةلثك لة جياوازيي نثوان كرماجني ژووروو و كورديي فةيلي كةمترة
 و وة بة زماين ئةدةبيي يةكگرتووي كورديقايل بووايةين و بةو ديالثكتة، كة تا ذادةيةك بو) تيپي عةرةيب(خؤمان

 مباننووسيبا و بريمان لة يةكيةتيي زماين كوردي لة كوردستاين عرياقدا، جثي خؤي كردووةتةوة و چةسپاوة،
                      .بكردايةوة، كارةكة واي بةسةر نةدةهات و جياوازيي ديالثكتةكانيش هثندة مةزن و زةق نةدةبوو
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 ئافراندووة، -بة تايبةت ئةوانةي كة بة كرماجني ژووروو دةنووسن–تيين هةستثكي واي الي زؤر كورد  ئةلفبثي ال.5
 نةك كورد بزانن، يا بة دةربذينثكي دي تةنث كرماجني ژووروو، نةك ديالثكتةكاين ديكةيش، ،كة زثتر خؤ بة كرمانج
 لةو باس و نووسني و بانگةواز و ،رديندروستبووين ئةو هةستة و گةآلصة و تةشةنةك. بة زماين كوردي بزانن

داخوازييانةوة هةصدةقوصثت و سةرهةصدةدات، كة ساآلنثكي زؤر و دوورودرثژة، كةسانثكي زؤر هةوصي بؤ دةدةن و 
جةالدةت بةدرخان و ساديق بةهائةددين ئامثدي، لة سةرووي ئةو كةسانةوةن، كة هةردةم لةوة . بانگي بؤ دةدةن

زؤري ديكةش هةمان بريوذايان هةية و ئةوذؤكة لة .  پذبةپثسيت ديالثكيت كرماجني ژوورووةدواون، كة تيپي التيين
. ئةوروپايش لةو دةنگانة زؤرن و زؤر خةصكيش بة مةبةست و لة زانينةوة، كار بؤ ئةو ماصجيايي و لثكدابذانة دةكةن

ة بة دوو سث ديالثكت و دوو ئةلفبث  زؤر گؤضار و ذؤژنامةي كوردي بآلودةبنةوة، كلة ئةوروپا و شوثنگةيل ديكةش
ي ئةنيستيتووي كوردي لة پاريس،  و "هيوا"ي فيدراسيؤين كورد لة سوثد، گؤضاري "بةربانگ"گؤضاري . دةردةچن
بثجگة لةوانةش دةيان كتثب ئةوذؤكة لةم . ي پاريت گةيل دميوكرايت كوردستان، هةندث منوونةن"پثشةنگ"گؤضاري 

سةر ئةو ديالثكيت دي، نةك هةر ئةلفبثكةي دةگؤذدرثت، بةصكة زمانةكةيشي، ذثك وةك ديالثكتةوة وةردةگثذدرثتة 
ئةز بؤ خؤم هةرگيز ئةو دياردةية بة نيشانةي ...ئةوةي، ذووسي بكرثتة عةرةيب يا ئيسپانيؤيل بكرثتة فارسي و

الثكتة كوردييةكان لةشساغي دانانثم و هةرگيز لةگةصيدا نيم و ئةوةش بثجگة لةوةي، كة سةختيي جياوازيي دي
دةسةملثنثت، دياردةيةكي شووم و پذ لة نةگبةتييشة، كة پتر بة زانينةوة و بؤ خؤمان مةسةلةكة سةختتر 

، لة كؤذثكي ئةدةبيدا لة هةولثر - خوداي لث خؤش بثت–شاكري فةتاح  .دةكةينةوة و كؤمةك بة لثكدابذان دةكةين
ماجيد مستةفا، كة وةزيرثكي كورد بوو لة حوكوومةيت : ، گويتبوو، باشم وةبري نايةتةوة1977 يا 1976لة ساصي 

عرياقدا لة سةردةمي پاشايةتيدا، حوكوومةت بة كارثك ناردبووي بؤ دةضةري بادينان و ئةويش داواي لة خةصكةكة 
كردبوو، كة خوثندين كوردي هةصبژثرن و ئيدي دةست بكرثت بة خوثندن بة كوردي لةو دةضةرةشدا، بةآلم خةصكي 

 لةمةذ هةمان مةبةستةوة، كة. اوچةكة گوتيان ئثمة نامانةوث بةو كورديية خبوثنني و بة عةرةيب دةخوثنني باشترةن
بووةتة هؤي دابذاين بةشثكي كورد، لة خوثندن بة زماين كوردي و چ زيانثك شاكري فةتتاح ئاماژةي پث دةكات  و 

ةدواي ئةوةي واليةيت موصل لة ل":د ذةسووص هاوار دةصثت، موحةممةي كورديي كةوتووةبة چثبووين زمانثكي يةكگرتوو
، لة هةندي قةزاق ناحيةكاين دا خرابوة سةر عراق، لة هةندث شويين كوردستاندا دةست كرابوو بة خويندن بة كوردي1926ساصي 

ة نامانةوث بةكوردي موصل دا تاقميكي ريژگاوي كةروگاي هةصخةصةتاو پةجنةموري خةصكيان كؤدةكردةوةو دةيان نارد بو مريي ك
بؤ ئةم مةبةستة چةند خؤپيشاندانيكيان بة مندالةكانيان كرد، ئةوة بوو ئةو كةريتية هةر مةگةر خوا بزانيت چةند كةوت ...خبوينني

 لةسةر زماين كوردي و چ زيانثكي گةورةي يل داين و هةر ئةو دةمارگريي و ناوچةگرييةش بوو هةتا ئيستةش كاريكي پيچةوانةي كرد بؤ
داگريكةراين كوردستانيش باش لةو  .49"پثك نةهيناين زمانيكي ئةدةيب يةكگرتووي گشيت لة هةموو ناوچةكاين كوردستاندا

" بزاض"بة ناوي ) كرماجني ژووروو(مةسةلةية گةيشتوون، ئةوةتا لة عرياق ذثگة بة دةرچووين ذؤژنامةيةكي كوردي
.  سؤران هي خؤيان هةبثت و كةس هي يةكدي نةخوثننةوةدراوة، هةر بؤ وةي كرمانج ذؤژنامةي خؤيان هةبثت و

بثجگة لةوةي، كة بةرنامة و پرؤگرامي ذاديؤ و تةلةضزيؤن زؤر لةمثژة وةك دوو زمان لةگةص سؤراين و كرماجنيدا 

                                                 
گةلثك جاريش زؤريي ژمارةي ئةوانةي كرماجني ژووروو قسان دةكةن، لة اليةن هةندثكةوة دةكرثتة بةصگة و . 33،ل1984هاوار، كوثرةوةري و بريةوةري، 49 

دةكات، " مةمحوود باكسي"لة نامةيةكيدا، كة لة بةلژيكةوة بؤ ناردووم و باسي .  بيانوو بؤ ئةوةي، كة ئةلفبثي التيين و كرماجني ژووروو، زماين كورديية و بةس
، الي )مةمحوود نازامن كث(لثرة بوو، لة سوثدةوة هاتبوو ...دوثنث:"دةنووسثت" ش.ئا"ي بة نووسةر و ذووناكبري دةزانثت و سةري بةلژيكي دابوو ئةو كاتة، كة خؤ

م، ئةو هةر دةصث، گةيل كورد منيش گومت، كاكي برا سةد ذةمحةت لة سةددا...خؤي نووسةرة، دةيفةرموو، ژمارةي كورد بيست مليؤنة و سؤرانييةكان پثنج مليؤنن
                                . ئةوجا ئةوة بري و بؤچووين زؤربةي ئةو نووسةرة پث لة زةوي بذاوانةية، كة لة هةوادا مةلة دةكةن". و ناصث سؤراين و گةيل بادينامنان
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ي سؤراين و كرماجني لةيةك جودان و هةركةس هي خؤي )وثژةنامة(لة ئةوروپايش فةرهةنگي زمان . مامةصة دةكةن
                                                                                                                      .ةباتبةكار د

داناين ئةلفبثي التيين و بآلوكردنةوةي لة اليةن جةالدةت بةدرخانةوة، نةك هةر خزمةيت بة مةسةلةي . 6
كدي و يةكگرتين زماين كوردي و يةكيةتيي كورد نةكردووة، وةك بؤ نثزيكخستنةوةي ديالثكتة كوردييةكان لةية

بةصكة گةورةترين زيانيشي ، 50"ةزمانةا زمثن دا گاضا پثشني يةكييت يا عديةكييت ي..د هةرتشيت دا يةكييت "خؤي باسي دةكرد
اپيان لة دابةشكردين ئينگليزةكان و فرانسةييةكان و پةمياين لؤزان، چةند ذؤصثكي خر. بة كورد و زمانةكةي بةخشي

 لة لةتوپةتكردين ، كارثكي هثندة خراپي كردووة و ذؤصثكي هثندة خراپي،كوردستاندا بينيوة، جةالدةت بةدرخانيش
 كة ئةذؤكة شوثنپث و ذثگةي ئةويان گرتووةتةبةر، لة خزمةت بة ،ئةو خةصكانةش. زماين كوردي و كورددا بينيوة

سازكردين ئةلفبثي التيين بؤ .  بة نةياراين زثتر، چ ذؤصثكي ديكة نابيننلثكدابذان و پةرتكردين كورد و خزمةت
 لة اليةن جةالدةت بةدرخانةوة، وةنةبث پثويستييةكي مثژوويي بثت و كورد لةبةر ئةوةي، كة تيپي ،زماين كوردي

ارتثكردن و هانداين كي ئينگليز و لةژثر " مثجةر نؤئثل"التيين بةكار نةبردبثت پةكي كةوتبثت، بةصكة بة كاريگةريي
 جةالدةت بةدرخان، هاتووةتة سةر ئةو ذايةي، كة دةبث تيپي ،"ذؤژث ليسكؤ"ئةودا و پثشتريش بة كاريگةريي 
كردين توةك نوثنةرثكي ئينگليزي كؤصؤنياليست و ئةوروپاييةك، دروس" نؤئثل"كوردي بگؤذث بؤ التيين، چونكة 

اندين پةسةنديي و باشيي ئةلفبثي التيين الي ئةو، بؤ تثكداين ذاذايي و دوودصي الي جةالدةت بةدرخان و سةمل
يةكيةتيي زماين كوردي و دابذيين فةرهةنگي كوردي لة فةرهةنگي ئيسالمي، بة ئةركثكي خؤي زانيوة و هةوصي بؤ 

واوي كورد، بةصكة تةرلثشثواندن و دواخستين نةك تةنث داوة، چونكة ئةو كؤصؤنياليستانة و ئةو ئةوروپاييانة، سة
زمانيش  .ذؤژهةآلت و جيهاين سثيةم  مةبةستيانة و بة هةموو شثوةيةك و لة هةموو بوارثكيشدا كاري بؤ دةكةن

، مةسةلةيةكي هثندة گرنگ و "ث"لة " ي"و " ؤ"لة " وو"وارة هةرةگرنگانة، دةنا بيانووي جوثكردنةوةي يةكثكة لةو ب
ةبث ئةلفبثي زمانةكةي خؤي بة بذيارثكي يةك كةسيي و دژوار نيية و نةبووة، مرؤض خباتة سةر ئةوةي، كة د

 جةالدةت بةدرخان، بث ئةوةي ئاگاداري .دةسبةجث بگؤذثت، وةك جةالدةت بةدرخان بؤ خؤي باسي دةكات
 بثت و بث ئةوةي شارةزايي و زانياري لة ديالثكتةكاين ديكةي - وةك يةكةيةكي جيانةكراوة–ذةوشي زماين كوردي 
 بث لةبةرچاوگرتين دواذؤژي ة بةرژةوةندي كورد وةك نةتةوةيةك وثت و بث بريكردنةوة لزماين كورديدا هةب

كوردستان، ئةو بذيارة كوشندةيةي لةمةذ گؤذيين ئةلفبث داوة و بةوةش هةصةيةكي هثندة مةزين كردووة، كة 
                                                                            . چاككردن و پينةكردين يةكجار سةخت و دژوارة

مةرج و پثناسةي نةتةوة بن، ئةوا ئةو مةرجانة ) ‘إنتما(ئةگةر خاك و زمان و مثژووي هاوبةش و هةست بة ئينتيما. 7
 ئةگةر بة چاوي واقيع و ذاستگؤيانةتر بنواذينة ذةوشي كورد لة هةموو ذوويةكةوة، حاصةتةكة لثلة كورديشدا هةن، 

ئةو –، كوردي كردووةتة چوار پثنج بةشةوة )سياسي- جوگرايف(باري جوگراسي. دي خؤي دةنوثنثتبة جؤرثكي 
 و بةو دابةشبوونةش، هةر بةشثك لةوانة تا ذادةيةكي زؤر لة بةشةكةي - مةسةلةيةش تا ئثستا ساغ نةبووةتةوة

 فارس، ئةرمةن، ئازةري و ديكة دووركةوتووةتةوة و هةسيت گرثدراوي بة ميللةتةكةي هاوسثيةوة، عةرةب، تورك،
ئةو فاكتةرة جوگراسيية كارثكي واي كردووةتة سةر زؤرينةي كورد، كة هةست بة . گوروزي، تا ذادةيةك بةهثزة

بكات، لةبةر ئةوةي هةر كوردثك، هاونيشتمانيي " ئثرانيةيت، توركيايةيت، عرياقيةيت، سووريايةيت و سؤضيثتيةيت"
 ي يةكثك لةو - ئةگةر هةيبثت– و تةسكةرة و دةفتةرچة و پاسپؤرت ذةگةزنامة يةكثكة لةو وآلتگةلة و ناسنامة و

                                                 
.1932، ساصي 10هاوار، هةژمار   50  
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 زماين عةرةيب، توركي، فارسي، ذووسي، ئةرمةين، ئازةري و ي،زماين خوثندن و فةرهةنگي. وآلتانةي هةية
و هؤيانة لةبةر ئة. ية و دةسگاي ذاگةياندين كورديش يا هةر نيية يا ئةگةر هةشبثت فرةوان و ئازاد نييةگوروزي
كةي ديكةي لةگةص %50ي فةرهةنگي خةصكي كورد هاوبةش بثت و فةرهةنگثكث كوردي بثت، ئةوا %50ئةگةر 

ميللةتثك لة قؤناخي دروستبوون و "يا " نيوةميللةت"تا ذادةيةك دةربذيين : ميللةتة دراوسثكةيدا هاوبةشة، واتة
                                                                                                   .ي بؤ دةست دةدات"ذةسيندا

 و كؤمونيزم ، لة ئثرانداحوكمي ئاخوند و وياليةيت فةقية دژايةيت ئايني يا ئاييين ئيسالم يا ،ئةگةر لة سياسةتدا. 8
ي عةرةيب لة عرياق و  و تاكةكةس و شؤضينيزمبنةماصة و تاكةحيزبديكتاتؤر و  و فةرمانذةوايي ،لة سؤضيثتدا

سووريادا، و عةملانييةت و شؤضينيزمي توركي و كةماليزم لة توركيادا، سوودثك بة ئؤپؤزيسيؤين نثو ئةو وآلتانة يا 
لة توركيا و سؤضيثت، چةكي خؤذزگاركردنة و دةكرا و ) تيپي عةرةيب(كورد ببةخشثت، ئةوا ئةلفبثي زماين كوردي 

و بةوةش تةنث بةوة، خؤ لة توركي عةملاين و بة ئةلفبيث التيين نووس، و دةكرثت سوود لةوة وةربگريدرثت 
توركيا، لة پثشم واية ئةگةر . ئةرمةنستان و گوروزينيا و ئازةرباجياين كريليك و هي ديكة نووس، جوث بكرثتةوة

 شيت ديكة ئةرمةنستان، گورجستان، ئازةرباجيان و شوثناين ديكة، كة ئةوذؤ بة ئةلفبثي التيين و كريليك و
شثوةيةكي ثنيشدا مبابايةوة و لة نثو خةصك و مزگةوت و دةنووسن، ئةلفبث عةرةبييةكةي زماين كوردي لة 

كآلمة پريؤزةكاين ئةهلي حةق و زماين عيربي لة نثو جوولةكةي پةذيوةي هةموو دنيادا و هةموو "پةناوپثچدا وةك 
 ئةوةي، كة قةدةغةيش بوو، خةصك پتر لثي نثزيك ، ئةوا تا ئثستاش دةما و لةبةر"جؤرة ثنييةكي خؤش

 لة ئةلفبث و فةرهةنگي سةردةست و دةسةآلتدار ،دةبوونةوة و فثري دةبوون و وةك چةكي خؤجوثكردنةوةيش
                                                                                                                       .بةكار دةبرا

مةسةلةي هةصبژاردين كام ئةلفبث و كام ديالثكت بؤ زماين نووسيين كوردي، تا ذادةيةك ذوون و ئاشكراية، . 9
بةو دوو ئةلفبثيةش، الم واية هةر دةمثنن و ناكرثنة " كرماجني و سؤراين"چونكة ئةو دوو شثوة نووسينةي ئةمذؤ

ورد و گةيشتين بة ئةجنام لة بةشثك يا چةند بةشثكي يةك، بةآلم تا ذادةيةكيش ذةوشي بزاضي سياسيي ك
  زماين ذةمسيي، كارگثذي،كاروباري ذؤژانة،  بة، و بووين زماين كوردي لةو بةشة يا لةو چةند بةشةدا،كوردستاندا

ديؤ، ذؤژنامة، ذا(و نووسراو مثديا و دةسگاكاين بآلوكردنةوة و پةخشي بيستراو و بينراو ي،ذاگةياندين گشتي
ديارة . و خوثندن و نووسني، ذةنگة بذثك كار بكاتة سةر بةشةكاين ديكة) ... و تةلةفؤن، كتثب،زيؤن، گؤضارتةلةض

وارة، شارةزاياين زماين كوردي، لةو بارةوة بكؤصنةوة تا ذةخساين ئةو هةل و دةرفةت و بدةشكرثت تا ئةو كاتة و 
ن و ذا بگؤذنةوة و بة لةبةرچاوگرتين بةرژةوةندي موناقةشةي تثروتةسةل لة سةر ئةو بابةتة بكةبتوثژنةوة و و 

ي، كة ئثستا تثيداية كورد، هةوصي دوورخستنةوةي زماين كوردي لةو پاشاگةردانيية بدةن و لةو خةتةر و مةترسيية
بة ئةلفبثي هةموو زماين كوردي و وردةوردةش ) تيپي عةرةيب(ذزگاري بكةن، ئةويش بة ناسيين ئةلفبثي كوردي

كة دزة دةكةنة نثو زماين نووسيين كوردييةوة و - اركردن لةو التيين و كريليك و كةچةديالثكتانةشهةوصي خؤذزگ
، كة ئةوذؤ لة سةختيي و گريوگرفت زثتر چي ديكةيان بؤ زماين كوردي - خةصك هةن داوا دةكةن پثيان بنووسرثت

- سؤراين(تثكةصةيةكي سؤرماجنينةسازاندووة، بدرثت و هةصبژاردين ديالثكتثكي زثتر گةشةكردووي كوردي، يا 
                             .موتوربةكراو بة ديالثكتةكاين ديكةي زماين كوردييش، بكرثتة ئامانج و مةبةست) كرماجني

 
       1990بةهاري 
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