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مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، زمانزان و وەرگێڕمەال جەمیل ڕۆژبەیانی، زمانزان و وەرگێڕ

هۆشیار بەكر عەزیزهۆشیار بەكر عەزیز
)كەركووك()كەركووك(

پێشەكی
ڕۆشــنبیرێکی  ڕۆژبەیانــی  جەمیــل  ڕۆشــنبیرێکی مــەال  ڕۆژبەیانــی  جەمیــل  مــەال 
ئینســیکڵۆپیدیایی و هەڵگــری پەیامــی نەتەوایەتــی ئینســیکڵۆپیدیایی و هەڵگــری پەیامــی نەتەوایەتــی 
بــوو، ڕۆڵێكــی گــەورەی لــە زۆربــەی بوارەكانــی بــوو، ڕۆڵێكــی گــەورەی لــە زۆربــەی بوارەكانــی 
مێــژوو،  بــواری  بەتایبەتــی  گێــڕاوە،  مێــژوو، نووســیندا  بــواری  بەتایبەتــی  گێــڕاوە،  نووســیندا 
یەكێــك بــوو ە لــە قەڵەمــە ئــازا و بوێرەكانــی كــورد، یەكێــك بــوو ە لــە قەڵەمــە ئــازا و بوێرەكانــی كــورد، 
لەبــواری نووســیندا زمــان و ڕێچکەیەکــی تایبەتــی لەبــواری نووســیندا زمــان و ڕێچکەیەکــی تایبەتــی 
مێژوونووســێكی  و  مێــژووزان  هەبــووە،  مێژوونووســێكی خــۆی  و  مێــژووزان  هەبــووە،  خــۆی 
بەســەلیقە و پــڕ بەرهــەم بــووە، هەروەهــا لــە بەســەلیقە و پــڕ بەرهــەم بــووە، هەروەهــا لــە 
ــی تریشــدا قەڵەمێکــی  ــرە ئەدەبییەكان ــەی ژان ــی تریشــدا قەڵەمێکــی زۆرب ــرە ئەدەبییەكان ــەی ژان زۆرب
بەبڕشــتی هەبــووە، شــاعیرێكی هەســت ناســك، بەبڕشــتی هەبــووە، شــاعیرێكی هەســت ناســك، 
لێكۆڵەرێكــی  ســەلیقە،  بــە  لێكۆڵەرێكــی چیڕۆكنووســێكی  ســەلیقە،  بــە  چیڕۆكنووســێكی 
ــزان و وەرگێڕێكــی خــاوەن توانســت  ــزان و وەرگێڕێكــی خــاوەن توانســت لێهاتــوو، زمان لێهاتــوو، زمان
ــەوەی  ــاری و توێژین ــی زانی ــەردەوام عەوداڵ ــوو. ب ــەوەی ب ــاری و توێژین ــی زانی ــەردەوام عەوداڵ ــوو. ب ب
ــی  ــی، زەین ــی چركاندوویەت ــووه، چاوەكان ــر ب ــی زیات ــی، زەین ــی چركاندوویەت ــووه، چاوەكان ــر ب زیات
هەڵیگرتــووە، خامەكەشــی خســتوویەتییه ســەر هەڵیگرتــووە، خامەكەشــی خســتوویەتییه ســەر 
كاغــەز ، ماندووبوونــی نەزانیــوە، نەچــووە لەژێــر كاغــەز ، ماندووبوونــی نەزانیــوە، نەچــووە لەژێــر 
لێــی  داهێنانــه  دێرینــەكان  درەختــی  لێــی ســێبەری  داهێنانــه  دێرینــەكان  درەختــی  ســێبەری 
ــی  ــەوە و داهێنانەكان ــای توێژین ــەوە. لەپ ــاڵ بدات ــی پ ــەوە و داهێنانەكان ــای توێژین ــەوە. لەپ ــاڵ بدات پ
پــێ  خەاڵتــی  چەنــدان  مێــژوودا،  پــێ لەبــواری  خەاڵتــی  چەنــدان  مێــژوودا،  لەبــواری 

بەخشــراوە، دیاریترینیــان مەدالیــای زێڕینــە كــە بەخشــراوە، دیاریترینیــان مەدالیــای زێڕینــە كــە 
لەالیــەن یەكێتیــی مێژوونووســانی عەرەبــەوە پێــی لەالیــەن یەكێتیــی مێژوونووســانی عەرەبــەوە پێــی 

بەخشــراوە. بەخشــراوە. 
مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی لەقۆناغێكــی مەعریفــی مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی لەقۆناغێكــی مەعریفــی 
دەكــرد،  ڕابەرایەتــی  حوجــرە  كــه  دەكــرد، ســنوورداردا  ڕابەرایەتــی  حوجــرە  كــه  ســنوورداردا 
زۆربــەی  و  كۆمەاڵیەتــی  ژیانــی  بــووە،  زۆربــەی لەدایــك  و  كۆمەاڵیەتــی  ژیانــی  بــووە،  لەدایــك 
كایەكانــی تــری ژیــان لەژێــر هەژموونــی دەســەاڵتی كایەكانــی تــری ژیــان لەژێــر هەژموونــی دەســەاڵتی 
ئاغــا و دەرەبەگــدا بــوو، دوور لــە دەســەاڵتێكی ئاغــا و دەرەبەگــدا بــوو، دوور لــە دەســەاڵتێكی 

شارســتانی و مۆدێــرن بەڕێــوە دەبــرا.شارســتانی و مۆدێــرن بەڕێــوە دەبــرا.
و  نەكــردووە  درێغــی  بــوارەدا  لــەو   و ڕۆژبەیانــی  نەكــردووە  درێغــی  بــوارەدا  لــەو   ڕۆژبەیانــی 
لەبنیادنانــەوەی  بیــری  داوە،  بێوچانــی  لەبنیادنانــەوەی هەوڵــی  بیــری  داوە،  بێوچانــی  هەوڵــی 
ــەوه  ــەربەخۆ كردووەت ــەرفراز و س ــی س ــەوه كۆمەڵگەیەك ــەربەخۆ كردووەت ــەرفراز و س ــی س كۆمەڵگەیەك
كــە مرۆڤــی خوێنــدەوار و ڕۆشــنبیر بەرهــەم بهێنێــت، كــە مرۆڤــی خوێنــدەوار و ڕۆشــنبیر بەرهــەم بهێنێــت، 
بــاوەڕی بەپڕوپــوچ نەبێــت و شــكۆی پارێــزراو بێــت بــاوەڕی بەپڕوپــوچ نەبێــت و شــكۆی پارێــزراو بێــت 
ــت   .  ــۆی بێ ــت خ ــازی بەدەس ــاری چارەنووسس ــت   . و بڕی ــۆی بێ ــت خ ــازی بەدەس ــاری چارەنووسس و بڕی
هەمیشــە خامەكــەی لەكاردابــووە،  بەهەڵوێســت و هەمیشــە خامەكــەی لەكاردابــووە،  بەهەڵوێســت و 
دۆزی  و  لێقەومــاو  لەمرۆڤــی  داكۆكــی  دۆزی بەنووســین  و  لێقەومــاو  لەمرۆڤــی  داكۆكــی  بەنووســین 
ڕەوای میللەتەكــەی كــردووە، نووســینەكانی هــۆكاری ڕەوای میللەتەكــەی كــردووە، نووســینەكانی هــۆكاری 
ورووژاندنی هەســت و ســۆزی خەڵك و چەكەرەكردنی ورووژاندنی هەســت و ســۆزی خەڵك و چەكەرەكردنی 
هەڵوێســتی نەتەوەیــی  و بەرزكردنــەوەی ورەی مرۆڤی هەڵوێســتی نەتەوەیــی  و بەرزكردنــەوەی ورەی مرۆڤی 
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ژێردەســت و زوڵــم لێكــراو بــووە. چاوەڕوانــی ئــەوە ژێردەســت و زوڵــم لێكــراو بــووە. چاوەڕوانــی ئــەوە 
ــی  ــە خكێنراوەكان ــەكان و ئاوات ــە پەمەیی ــوو خەون ــی ب ــە خكێنراوەكان ــەكان و ئاوات ــە پەمەیی ــوو خەون ب
هەمیشــە  بۆیــە  ببینــێ،  نەتەوەكــەی  هەمیشــە لەمێژینــەی  بۆیــە  ببینــێ،  نەتەوەكــەی  لەمێژینــەی 
بەگەشــبینییەوە دەیڕوانییــە دواڕۆژی نەتەوەكــەی، بەگەشــبینییەوە دەیڕوانییــە دواڕۆژی نەتەوەكــەی، 

ــی. ــەو ڕۆژەی نەبین ــەوە ئ ــی.بەداخ ــەو ڕۆژەی نەبین ــەوە ئ بەداخ
بابەتێكــی  هــەر  ڕۆژبەیانــی  جەمیــل  بابەتێكــی مــەال  هــەر  ڕۆژبەیانــی  جەمیــل  مــەال 
هەڵــە  بــێ  و  ســوودبەخش  ئەگــەر  هەڵــە بخوێندبایــەوە  بــێ  و  ســوودبەخش  ئەگــەر  بخوێندبایــەوە 
بووایــە، دەستخۆشــی و خۆشــحاڵی خــۆی دەردەبــڕی، بووایــە، دەستخۆشــی و خۆشــحاڵی خــۆی دەردەبــڕی، 
ــتی  ــێوەكان پێویس ــە ش ــێوەیەك ل ــەر بەش ــەاڵم ئەگ ــتی ب ــێوەكان پێویس ــە ش ــێوەیەك ل ــەر بەش ــەاڵم ئەگ ب
ئــەوە  بووایــە،  هەڵــە  چاككردنــەوەی  و  ئــەوە بەتێبینــی  بووایــە،  هەڵــە  چاككردنــەوەی  و  بەتێبینــی 
خامەكــەی دەخســتەكار و بەبیرتیــژی و شــارەزاییەكەی خامەكــەی دەخســتەكار و بەبیرتیــژی و شــارەزاییەكەی 
لــە  یەكێــك  دەكردنــەوە.  هەڵەكانــی چــاك  لــە خــۆی  یەكێــك  دەكردنــەوە.  هەڵەكانــی چــاك  خــۆی 
هــەر  ئەوەبــوو،  ڕۆژبەیانــی  هــەر تایبەتمەندییەكانــی  ئەوەبــوو،  ڕۆژبەیانــی  تایبەتمەندییەكانــی 
چەنــدە لەبنەماڵەیەكــی ئایینیــدا چــاوی بــۆ ژیــان چەنــدە لەبنەماڵەیەكــی ئایینیــدا چــاوی بــۆ ژیــان 
ــدن و زانســتی  ــری خوێن ــە حوجــرە فێ ــوو، ل ــدن و زانســتی هەڵهێناب ــری خوێن ــە حوجــرە فێ ــوو، ل هەڵهێناب
ئایینــی بووبــوو، بــەاڵم توانیبــووی خــۆی لــەو شــێوازە ئایینــی بووبــوو، بــەاڵم توانیبــووی خــۆی لــەو شــێوازە 
نووســینە تەقلیدییــەی )الســاییكەرەوە(ی زانایانــی نووســینە تەقلیدییــەی )الســاییكەرەوە(ی زانایانــی 
ئایینــی قورتــار بــكا و بەشــێوازێكی پــاك و بێگــەرد و ئایینــی قورتــار بــكا و بەشــێوازێكی پــاك و بێگــەرد و 
ڕەوان، دوور لــە وشــەی عەرەبــی و توركــی و فارســی، ڕەوان، دوور لــە وشــەی عەرەبــی و توركــی و فارســی، 
ــت   ــڕ بێ ــە پ ــێ ك ــوردی بنووس ــاراوی ك ــی پ ــت  بەزمانێك ــڕ بێ ــە پ ــێ ك ــوردی بنووس ــاراوی ك ــی پ بەزمانێك
لــە دەســتەواژەی ئەدەبیــی و هونەریــی داڕشــتن و لــە دەســتەواژەی ئەدەبیــی و هونەریــی داڕشــتن و 
ڕەوانبێــژی دەربڕیــن و میتــودی ســەردەمیانەی پێــوە ڕەوانبێــژی دەربڕیــن و میتــودی ســەردەمیانەی پێــوە 
ڕۆژبەیانــی  نووســینە كانی  بــە  ئــەوەی  ڕۆژبەیانــی دیاربێــت ،  نووســینە كانی  بــە  ئــەوەی  دیاربێــت ، 
ئاشــنا بووبێــت، لەكاتــی خوێندنەوەیــدا دەزانــێ ئــەوە ئاشــنا بووبێــت، لەكاتــی خوێندنەوەیــدا دەزانــێ ئــەوە 
نووســینی ئەوە، ئەگەر ناویشــی لەســەر نەنووســرابێت، نووســینی ئەوە، ئەگەر ناویشــی لەســەر نەنووســرابێت، 
بەرجەســتەن  ڕۆژبەیانــی  بۆچوونەكانــی  و  بەرجەســتەن نووســین  ڕۆژبەیانــی  بۆچوونەكانــی  و  نووســین 
بــۆ ســەردەمێك لێوانلێــوە لەتــاوان، كۆمەڵكــوژی و بــۆ ســەردەمێك لێوانلێــوە لەتــاوان، كۆمەڵكــوژی و 
داگیركردنــی خــاك و هەوڵــدان بــۆ ســڕینەوەی مێژوو و داگیركردنــی خــاك و هەوڵــدان بــۆ ســڕینەوەی مێژوو و 
شــوناس و كەلەپــووری نەتەوەیــەك، بــۆ هەر شــوێنێك شــوناس و كەلەپــووری نەتەوەیــەك، بــۆ هەر شــوێنێك 
ڕۆیشــتبێت، بــۆ هــەر كەســێك قســەی كردبێــت، هــەر ڕۆیشــتبێت، بــۆ هــەر كەســێك قســەی كردبێــت، هــەر 
ــووە،  ــز گرت ــۆی لەئامێ ــی خ ــووە و كوردبوون ــورد ب ــووە، ك ــز گرت ــۆی لەئامێ ــی خ ــووە و كوردبوون ــورد ب ك
لــەو پێناوەشــدا باجــی گــەورەی داوە كــە زیندانیكــردن لــەو پێناوەشــدا باجــی گــەورەی داوە كــە زیندانیكــردن 
و ئەشــكەنجەدان و دوورخســتنەوە و هەوڵــدان بــۆ و ئەشــكەنجەدان و دوورخســتنەوە و هەوڵــدان بــۆ 
كوشــتنی بــووە، زیندانەكانــی كەركــووك و نوگــرە كوشــتنی بــووە، زیندانەكانــی كەركــووك و نوگــرە 

ئازایەتــی  ئازایەتــی ســەلمان و ناســڕیە، شــایەتی بوێــری و  ســەلمان و ناســڕیە، شــایەتی بوێــری و 
كاریگــەری  لەژێــر  كاتێــك  هیــچ  كاریگــەری )ڕۆژبەیانــی(ن،  لەژێــر  كاتێــك  هیــچ  )ڕۆژبەیانــی(ن، 
ناهەمــواری ڕۆژگار بیروبۆچوونــی خــۆی نەگۆڕیــوە. ناهەمــواری ڕۆژگار بیروبۆچوونــی خــۆی نەگۆڕیــوە. 
مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی بەهــۆی ئــەو ئاســتە بــەرزەی  مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی بەهــۆی ئــەو ئاســتە بــەرزەی  
کــە لەبــواری مێــژوو و ئەدەبــی كوردیــدا هەیبــوو، لــە کــە لەبــواری مێــژوو و ئەدەبــی كوردیــدا هەیبــوو، لــە 
حوجــرەی ئاواییەكانــی گەرمیــان و چەنــد شــارێكی حوجــرەی ئاواییەكانــی گەرمیــان و چەنــد شــارێكی 
دی كوردســتانەوە گەیشــتە بااڵتریــن دەزگای زانســتی دی كوردســتانەوە گەیشــتە بااڵتریــن دەزگای زانســتی 
ــوو. ــاری كــورد ب ــوو.كوردســتان كــە ئەویــش كــۆڕی زانی ــاری كــورد ب كوردســتان كــە ئەویــش كــۆڕی زانی

مێژووی نووسینی زمانی كوردی
زمــان گوێــزەرەوەی ڕووداوەكانــی ڕابــوردوو و زمــان گوێــزەرەوەی ڕووداوەكانــی ڕابــوردوو و 
مێــژوو و كەلەپــوور و كو لتــوورە، كۆڵەكەیەكــی مێــژوو و كەلەپــوور و كو لتــوورە، كۆڵەكەیەكــی 
پتــەوی بنیادنانــی نەتــەوە و هۆكارێكــی ســەرەكی پتــەوی بنیادنانــی نەتــەوە و هۆكارێكــی ســەرەكی 

مانەوەیەتــی.مانەوەیەتــی.
جێــی سەرســوڕمانە كــەوا زمانەكەمــان بەجــۆری جێــی سەرســوڕمانە كــەوا زمانەكەمــان بەجــۆری 
ئێســتاكەی لەالیەنی جوانی و دامەزراوەییەوە لەچنگی ئێســتاكەی لەالیەنی جوانی و دامەزراوەییەوە لەچنگی 
دڕنــدەی ڕۆژگار و ڕووداوە ســامناكەكانی ڕزگار بــووە، دڕنــدەی ڕۆژگار و ڕووداوە ســامناكەكانی ڕزگار بــووە، 
نــەك هــەر زمــان، بەڵكــوو وابــووە میللەتێــك خۆیشــی نــەك هــەر زمــان، بەڵكــوو وابــووە میللەتێــك خۆیشــی 
ــر ناخــۆش  ــە ئەنجامــی ڕووداوی كەمت ــاو چــووه ل ــر ناخــۆش لەن ــە ئەنجامــی ڕووداوی كەمت ــاو چــووه ل لەن

لــەوەی بەســەر كــوردا هاتــووه)لــەوەی بەســەر كــوردا هاتــووه)١١(.(.

مەال جەمیل ڕۆژبەیانیمەال جەمیل ڕۆژبەیانی
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تــا ئێســتا هیــچ ســەرچاوەیەكی كۆنــی باوەڕپێكــراو تــا ئێســتا هیــچ ســەرچاوەیەكی كۆنــی باوەڕپێكــراو 
مێــژووی  بیســەلمێنێ  كــە  نییــە  مێــژووی لەبەردەســتدا  بیســەلمێنێ  كــە  نییــە  لەبەردەســتدا 
نووســینی كــوردی لەكەیــەوە دەســتی پــێ كــردووه. نووســینی كــوردی لەكەیــەوە دەســتی پــێ كــردووه. 
ئەلفوبێــی  و  بەزمــان  نووســین  موكریانــی  ئەلفوبێــی گیــوی  و  بەزمــان  نووســین  موكریانــی  گیــوی 
ــێ:  ــام، دەڵ ــش ئیس ــۆ پێ ــەوە ب ــوردی دەگەڕێنێت ــێ: ك ــام، دەڵ ــش ئیس ــۆ پێ ــەوە ب ــوردی دەگەڕێنێت ك
لەپێــش ئیســامدا پەڕتــووك و نووســراو بەزمــان لەپێــش ئیســامدا پەڕتــووك و نووســراو بەزمــان 
نایەنــە  بــووە  زۆر  ئەوەنــدە  كــوردی  ئەلفوبێــی  نایەنــە و   بــووە  زۆر  ئەوەنــدە  كــوردی  ئەلفوبێــی  و  
ــی  ــی گومان ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی ــی (. م ــی گومان ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی ــارەوە )٢٢(. م ــارەوە )ئەژم ئەژم
لــەوە هەبــووە نووســینی كــوردی پێــش ئیســام لــەوە هەبــووە نووســینی كــوردی پێــش ئیســام 
هەبووبــێ، لــەم بارەیــەوە دەڵــێ: بەهــۆی ملكەچی بۆ هەبووبــێ، لــەم بارەیــەوە دەڵــێ: بەهــۆی ملكەچی بۆ 
ئــەو دەســەاڵتانەی كــە واڵتەكەیــان داگیــر كردوویــن، ئــەو دەســەاڵتانەی كــە واڵتەكەیــان داگیــر كردوویــن، 
ناچــاری ئــەوە بوویــن كــە دەس لــە نووســینی كۆنــی ناچــاری ئــەوە بوویــن كــە دەس لــە نووســینی كۆنــی 
خۆمــان هەڵبگریــن، ئەگــەر ڕاســت بێ كە نووســینمان خۆمــان هەڵبگریــن، ئەگــەر ڕاســت بێ كە نووســینمان 
هەبووبــێ)هەبووبــێ)33(. كۆنتریــن ســەرچاوە  باســی نووســینی (. كۆنتریــن ســەرچاوە  باســی نووســینی 
كــوردی دەكات  جێــگای گومانــە و گەنگەشــەی زۆری كــوردی دەكات  جێــگای گومانــە و گەنگەشــەی زۆری 
لەســەر كــراوه، )ابــن وحشــية(  كــە لەســەدەی ســێی لەســەر كــراوه، )ابــن وحشــية(  كــە لەســەدەی ســێی 
ــوق  ــی )ش ــاوە لەكتێب ــی(دا ژی ــۆی زایین ــی )ن ــوق كۆچ ــی )ش ــاوە لەكتێب ــی(دا ژی ــۆی زایین ــی )ن كۆچ
ــد  ــام( باســی چەن ــوز األق ــة رم ــي معرف ــد المســتهام ف ــام( باســی چەن ــوز األق ــة رم ــي معرف المســتهام ف
كتێبیــك دەكات کــە  بەزمانی كوردی نووســراونەتەوە، كتێبیــك دەكات کــە  بەزمانی كوردی نووســراونەتەوە، 
دەڵــێ: لــە بەغــدا لــە ســندووقێكی داردا نزیکــەی دەڵــێ: لــە بەغــدا لــە ســندووقێكی داردا نزیکــەی 
ــم  ــە لەشــام پێی ــەو كتێبان ــم بینــی، دوو ل ــم ســی كتێب ــە لەشــام پێی ــەو كتێبان ــم بینــی، دوو ل ســی كتێب
)علــل  و  والنخــل(  الكــرم  )افــاح  بەنــاوی  )علــل بــوو  و  والنخــل(  الكــرم  )افــاح  بەنــاوی  بــوو 
ــی  ــی كوردییــەوە گۆڕیمــە ســەر زمان ــاه(، لەزمان ــی المی ــی كوردییــەوە گۆڕیمــە ســەر زمان ــاه(، لەزمان المی
عەرەبــی بــۆ ئــەوەی خەڵكــی ســوودی لێوەرگــرن)عەرەبــی بــۆ ئــەوەی خەڵكــی ســوودی لێوەرگــرن)44(. (. 
ــەوەی زۆری  ــن وحشــية( لێكۆڵین ــەم قســەیەی )اب ــەوەی زۆری ئ ــن وحشــية( لێكۆڵین ــەم قســەیەی )اب ئ
ڕاو  نووســەرێكەوە  چەنــد  لەالیــەن  ڕاو لەســەركراوە،  نووســەرێكەوە  چەنــد  لەالیــەن  لەســەركراوە، 
ــەدی  ــه. محەم ــەوە هەی ــان  لەبارەی ــی جیاوازی ــەدی بۆچوون ــه. محەم ــەوە هەی ــان  لەبارەی ــی جیاوازی بۆچوون
مــەال كەریــم ، بیروبۆچوونــی خــۆی لەســەر دەقــی مــەال كەریــم ، بیروبۆچوونــی خــۆی لەســەر دەقــی 
نووســینەكەی )ابــن وحشــية(   نووســیوە و كتێبەكــەی نووســینەكەی )ابــن وحشــية(   نووســیوە و كتێبەكــەی 
بــە زۆر گرنــگ نــاو دەبــات)بــە زۆر گرنــگ نــاو دەبــات)55( . جەرجیــس فەتحوڵــا ( . جەرجیــس فەتحوڵــا 
مــەال  محەمــەدی  وتارەكــەی  بــۆ  مــەال بەدواداچوونــی  محەمــەدی  وتارەكــەی  بــۆ  بەدواداچوونــی 
)شــوق  كتێبــە  ئــەم  دەڵــێ:  و  كــردووە  )شــوق كەریــم  كتێبــە  ئــەم  دەڵــێ:  و  كــردووە  كەریــم 
بەڵگــەی  نییــە،  بوونــی  و  ســاختەیە  بەڵگــەی المســتهام(  نییــە،  بوونــی  و  ســاختەیە  المســتهام( 
ــی )الفهرســت( ــە كتێب ــم( ل ــن الندی ــە )اب ــە ك ــی )الفهرســت(ئەوەی ــە كتێب ــم( ل ــن الندی ــە )اب ــە ك ئەوەی

دا كاتــێ باســی كتێبەكانــی )ابــن وحشــية ( دەكات، دا كاتــێ باســی كتێبەكانــی )ابــن وحشــية ( دەكات، 
نــاوی ئــەم كتێبــەی تێــدا نییــه)نــاوی ئــەم كتێبــەی تێــدا نییــه)66( . د. زرار ســدیق ( . د. زرار ســدیق 
تۆفیــق بەڕاشــكاوی بیروبۆچوونــی خــۆی لەســەر تۆفیــق بەڕاشــكاوی بیروبۆچوونــی خــۆی لەســەر 
ــێ:  ــوە و دەڵ ــية( دەربڕی ــن وحش ــینەكەی  )اب ــێ: نووس ــوە و دەڵ ــية( دەربڕی ــن وحش ــینەكەی  )اب نووس
ئەوەنــدە  میللەتەكــەی  نــەكات  حــەز  هەیــە  ئەوەنــدە كــێ  میللەتەكــەی  نــەكات  حــەز  هەیــە  كــێ 
پێشــكەوتوو بووبێــت و گەیشــتبێتە ئــەو ئاســتەی پێشــكەوتوو بووبێــت و گەیشــتبێتە ئــەو ئاســتەی 
ــتی  ــی زانس ــۆی و كتێب ــی خ ــودان ئەلفوبێ ــە خ ــتی ببێت ــی زانس ــۆی و كتێب ــی خ ــودان ئەلفوبێ ــە خ ببێت
پــێ دابنێــت، بــەاڵم مەخابــن ئــەم كتێبــە ســاختەیە پــێ دابنێــت، بــەاڵم مەخابــن ئــەم كتێبــە ســاختەیە 
و ئــەم ئاخافتنــە هەڵبەســتراوە هەرگیــز نابنــە بەڵگــە و ئــەم ئاخافتنــە هەڵبەســتراوە هەرگیــز نابنــە بەڵگــە 

ــه)77(.(. ــەو حاڵەت ــی ئ ــۆ هەبوون ــه)ب ــەو حاڵەت ــی ئ ــۆ هەبوون ب
چەنــد  نــاوی  ژابــا  ئەلكســەندەر  چەنــد پاشــان  نــاوی  ژابــا  ئەلكســەندەر  پاشــان 
لــە  دەبــێ  یەكێكیــان  نووســیوە،  لــە شــاعیرێكی  دەبــێ  یەكێكیــان  نووســیوە،  شــاعیرێكی 
ســەدەی یــازدەدا )زایینــی( ژیابــێ، گوایــە زۆر ســەدەی یــازدەدا )زایینــی( ژیابــێ، گوایــە زۆر 
لــە بەرهەمەكانــی مــاوه، دووریــش نییــە  لــە بەرهەمەكانــی مــاوه، دووریــش نییــە كــەم  كــەم 
لەبــەر ئــەم هۆیــەی خــوارەوە کەمتــر گازنــدەی لەبــەر ئــەم هۆیــەی خــوارەوە کەمتــر گازنــدەی 
ئــەم دیــاردەی نەمانــی بەرهەمەكــەی لــێ بكرێــت، ئــەم دیــاردەی نەمانــی بەرهەمەكــەی لــێ بكرێــت، 
ــە  ــڕە ل ــتدایه و پ ــەر دەس ــە لەب ــە بەرهەمەك ــە چونك ــڕە ل ــتدایه و پ ــەر دەس ــە لەب ــە بەرهەمەك چونك
وشــەی بیانــی، لەجیاتــی ئــەوەی بەزمانــی ئاســایی وشــەی بیانــی، لەجیاتــی ئــەوەی بەزمانــی ئاســایی 

نووســرابێ)88(.(. نووســرابێ)خەڵــك  خەڵــك 
  هەنــدێ لــە شــاعیرانی ســەدەی نــۆزدەم، لەوانــە   هەنــدێ لــە شــاعیرانی ســەدەی نــۆزدەم، لەوانــە 
)نالــی، كــوردی، ســالم، حاجــی قــادری کۆیــی(، )نالــی، كــوردی، ســالم، حاجــی قــادری کۆیــی(، 
شــیعرەكانیان بەدەستنووســی نووســراون، بەڵگەیەكــی شــیعرەكانیان بەدەستنووســی نووســراون، بەڵگەیەكــی 
حاشــاهەڵنەگرە كــە نووســینی كــوردی لــەو ســەدەیەدا حاشــاهەڵنەگرە كــە نووســینی كــوردی لــەو ســەدەیەدا 

ــووە . ــووە .هەب هەب
لەســاڵی  لەســاڵی  ١898١898 یەكــەم ڕۆژنامــەی كــوردی لــە  یەكــەم ڕۆژنامــەی كــوردی لــە 
ئــەم  بەنــاوی كوردســتان دەردەچێــت،  ئــەم قاهیــرە  بەنــاوی كوردســتان دەردەچێــت،  قاهیــرە 
ــراوە و وشــەی  ــی نووس ــی عەرەب ــە بەپیت ــراوە و وشــەی ڕۆژنامەی ــی نووس ــی عەرەب ــە بەپیت ڕۆژنامەی
بیانــی )عەرەبــی و توركــی( لەكاتــی خوێندنەوەیــدا بیانــی )عەرەبــی و توركــی( لەكاتــی خوێندنەوەیــدا 

ــەوێ. ــاو دەك ــەوێ.زۆر بەرچ ــاو دەك زۆر بەرچ
لەســاڵی لەســاڵی ١9٢0١9٢0 ئەمین فەیزی بەگ له  ئەســتەنبوڵ  ئەمین فەیزی بەگ له  ئەســتەنبوڵ 
كتێبــی )ئەنجوومەنــی ئەدیبــان(ی چــاپ كــرد، لــەو كتێبــی )ئەنجوومەنــی ئەدیبــان(ی چــاپ كــرد، لــەو 
كاتــەدا گرنگییەكــی تایبەتــی هەبــووە و دەڵــێ: كاتــەدا گرنگییەكــی تایبەتــی هەبــووە و دەڵــێ: 
ــان  ــن ئاثاری ــورد زۆرن، الكی ــوعەرای ك ــاو ش ــان ئودەب ــن ئاثاری ــورد زۆرن، الكی ــوعەرای ك ــاو ش ئودەب
بەتــەواوی جەمــع و تەئلیــف نەكــراوە، مــن نییەتــم بەتــەواوی جەمــع و تەئلیــف نەكــراوە، مــن نییەتــم 
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كــرد كــە كــرد كــە بەعضــێبەعضــێ لەئەشــعاری كــوردی بابــان  لەئەشــعاری كــوردی بابــان 
ــان  ــی باب ــرێ موڵك ــا بزان ــەم ت ــر بك ــان  و نەش ــی باب ــرێ موڵك ــا بزان ــەم ت ــر بك ــع و نەش ــعطەب طەب
چەنــد مەنبەعــی چەنــد مەنبەعــی فەیــضفەیــض و ذەكایــه) و ذەكایــه)99(، ئەمیــن (، ئەمیــن 
ــی  ــژووی ئەدەبیات ــووە مێ ــەس ب ــەم ك ــزی یەك ــی فەی ــژووی ئەدەبیات ــووە مێ ــەس ب ــەم ك ــزی یەك فەی
ــێكی  ــە باس ــدا كورت ــیوەتەوە و  تێی ــوردی نووس ــێكی ك ــە باس ــدا كورت ــیوەتەوە و  تێی ــوردی نووس ك
شــاعیران )مەوالنــا خالیــد، نالــی، شــێخ ڕەزا، شــاعیران )مەوالنــا خالیــد، نالــی، شــێخ ڕەزا، 
ئەحمــەدی كــۆر، ئاهــی، مەولــەوی، هجــری، ســالم، ئەحمــەدی كــۆر، ئاهــی، مەولــەوی، هجــری، ســالم، 
ــی  ــە هۆنراوەكانیان ــك ل ــردووە و هەندێ ــاد( ك ــی ...ت ــە هۆنراوەكانیان ــك ل ــردووە و هەندێ ــاد( ك ...ت

نووســیوەتەوە.نووســیوەتەوە.
ئەگــەر ســەرنج بدەینــە شــێوازی نووســینی ئــەو ئەگــەر ســەرنج بدەینــە شــێوازی نووســینی ئــەو 
كتێبانــه، دەبینیــن بەشــێوەیەك نووســراوە كــە كتێبانــه، دەبینیــن بەشــێوەیەك نووســراوە كــە 
پڕیەتــی لــە وشــە و دەســتەواژەی بیانــی )عەرەبی، پڕیەتــی لــە وشــە و دەســتەواژەی بیانــی )عەرەبی، 
ــرن،  ــەكان زۆرت ــەاڵم عە رەبیی ــی(، ب ــی، فارس ــرن، تورك ــەكان زۆرت ــەاڵم عە رەبیی ــی(، ب ــی، فارس تورك
هۆكارەكــەی ئەوەیــە كــە خوێنــدن لــەو كاتــەدا هۆكارەكــەی ئەوەیــە كــە خوێنــدن لــەو كاتــەدا 
لەحوجــرە بــووە و زمانــی عەرەبــی بەهــۆی ئایینــی لەحوجــرە بــووە و زمانــی عەرەبــی بەهــۆی ئایینــی 
ئیســامەوە كاریگــەری زۆری هەبــووە، ئــەو شــێوە ئیســامەوە كاریگــەری زۆری هەبــووە، ئــەو شــێوە 
نووســینانە  جیاوازییەكــی زۆریــان لەگــەڵ شــێوە نووســینانە  جیاوازییەكــی زۆریــان لەگــەڵ شــێوە 
نووســینی ســااڵنی حەفتــاكان و تــا ئێســتا هەیــە، نووســینی ســااڵنی حەفتــاكان و تــا ئێســتا هەیــە، 
ــاراوی كــوردی  ــاراوی كــوردی خۆشــبەختانە ئێســتا بەزمانێكــی پ خۆشــبەختانە ئێســتا بەزمانێكــی پ

ــرێت. ــرێت.دەنووس دەنووس

زانستی زمان
 زمــان نــەك هــەر زانســتێكی تایبەتــە، بەڵكــوو  زمــان نــەك هــەر زانســتێكی تایبەتــە، بەڵكــوو 
هــۆكاری ســەرەكی لێــك تێگەیشــتن و پێداویســتی هــۆكاری ســەرەكی لێــك تێگەیشــتن و پێداویســتی 
ژیانــی  لــە  تایبەتــی  گرنگییەكــی  و  ژیانــی مرۆڤەكانــە  لــە  تایبەتــی  گرنگییەكــی  و  مرۆڤەكانــە 
ڕۆژانــەدا هەیــە، زمــان دوو دیــوی هەیــە، ئاخاوتــن ڕۆژانــەدا هەیــە، زمــان دوو دیــوی هەیــە، ئاخاوتــن 
و نووســین، بــەاڵم ئاخاوتــن ڕەســەنترە و پێــش و نووســین، بــەاڵم ئاخاوتــن ڕەســەنترە و پێــش 
نووســین كەوتــووه)نووســین كەوتــووه)١0١0( . دەوڵەتــان بایەخێكــی زۆر ( . دەوڵەتــان بایەخێكــی زۆر 
بەزمــان دەدەن و تواناییەكــی گەورەیــان بۆ تەرخان بەزمــان دەدەن و تواناییەكــی گەورەیــان بۆ تەرخان 
كــردووە، زمــان خــۆی لەخۆیــدا كەســایەتییەكی كــردووە، زمــان خــۆی لەخۆیــدا كەســایەتییەكی 
تایبــەت بەمــرۆڤ  دەدات، عــەرەب قســەیەكی هەیە، تایبــەت بەمــرۆڤ  دەدات، عــەرەب قســەیەكی هەیە، 
دەڵــێ: )كل لســان انســان( هــەر زمانێــك مرۆڤێكە، دەڵــێ: )كل لســان انســان( هــەر زمانێــك مرۆڤێكە، 
واتــا مــرۆڤ چەنــد زمــان بزانــێ، ئەوەنــدە مرۆڤــە. واتــا مــرۆڤ چەنــد زمــان بزانــێ، ئەوەنــدە مرۆڤــە. 
لــە ڕێگــەی زمانــەوە نەتــەوە جیاجیــاكان دەتوانــن لــە ڕێگــەی زمانــەوە نەتــەوە جیاجیــاكان دەتوانــن 

لــە یەكتــری تــێ بگــەن، بۆیــه مــرۆڤ دەبێــت دوور لــە یەكتــری تــێ بگــەن، بۆیــه مــرۆڤ دەبێــت دوور 
لــە دەمارگیــری نەتەوەیــی و خــۆ ژمــاردن بەســەر لــە دەمارگیــری نەتەوەیــی و خــۆ ژمــاردن بەســەر 
دەســتەی خەڵكانــی دی هــەوڵ بــدات زۆرتریــن زمان دەســتەی خەڵكانــی دی هــەوڵ بــدات زۆرتریــن زمان 
  Geoffrey WillansGeoffrey Willans بزانێــت . نووســەری ئینگلیــزی بزانێــت . نووســەری ئینگلیــزی
- جیۆفــری ویلیانــس دەڵــێ: تــۆ لــە زمانــی خــۆت - جیۆفــری ویلیانــس دەڵــێ: تــۆ لــە زمانــی خــۆت 
تێناگــەی تــا بەالنــی كەمــەوە دوو زمانــی دیكــەش تێناگــەی تــا بەالنــی كەمــەوە دوو زمانــی دیكــەش 
نەزانــی)نەزانــی)١١١١(. ئاشــكرایە كــە هێــزی زمــان هاوتایــە (. ئاشــكرایە كــە هێــزی زمــان هاوتایــە 
لەگــەڵ بەهێزیــی ئــەو نەتەوەیــەی كــە قســەی لەگــەڵ بەهێزیــی ئــەو نەتەوەیــەی كــە قســەی 
دەســەاڵت  هێــزە  ئــەو  ســەرچاوەی  دەســەاڵت پێــدەكات،  هێــزە  ئــەو  ســەرچاوەی  پێــدەكات، 
ســەرەكییە،  بنەمایەكــی  زمــان  ســەرەكییە، ( .  بنەمایەكــی  زمــان  ئایینــه)١٢١٢( .  ئایینــه)و  و 
شارســتانیەت،  بەشــداریكردنی  و  شارســتانیەت، لەبنیادنــان  بەشــداریكردنی  و  لەبنیادنــان 
تەنیــا ئامــرازی دەربڕینــی بیــر نییــە، بەڵكــوو تەنیــا ئامــرازی دەربڕینــی بیــر نییــە، بەڵكــوو 
قەوارەشــە كــە تێیــدا بیــر بەرجەســتە دەبــێ. قەوارەشــە كــە تێیــدا بیــر بەرجەســتە دەبــێ. 
زمــان نەخشــەڕێگای كولتــوور و مەعریفەیــە، پێــت زمــان نەخشــەڕێگای كولتــوور و مەعریفەیــە، پێــت 
دەڵــێ: ئــەو خەڵكــە لەكوێــوە هاتــوون و بــۆ كــوێ دەڵــێ: ئــەو خەڵكــە لەكوێــوە هاتــوون و بــۆ كــوێ 
ئەدەبــە،  ڕۆحــی  زمــان  هەروەهــا  ئەدەبــە، (،  ڕۆحــی  زمــان  هەروەهــا  دەچــن)دەچــن)١3١3(، 
دەقــی جــوان هەمیشــە بەزمانــەوە جوانــه)دەقــی جــوان هەمیشــە بەزمانــەوە جوانــه)١4١4( . ( . 
زمــان كاریگــەری و ڕۆڵــی ســەرەكی لــە هەمــوو زمــان كاریگــەری و ڕۆڵــی ســەرەكی لــە هەمــوو 
كایەكانــی ژیانــدا هەیــە، ژیــان بــێ زمــان وەك كایەكانــی ژیانــدا هەیــە، ژیــان بــێ زمــان وەك 
الشــەیەكی بــێ ڕۆح وایــە. زمــان بەدرێژایــی مێــژوو الشــەیەكی بــێ ڕۆح وایــە. زمــان بەدرێژایــی مێــژوو 
ــە مەزنتریــن و كاریگەرتریــن داهێنانــی  ــە مەزنتریــن و كاریگەرتریــن داهێنانــی بەیەكێــك ل بەیەكێــك ل
بەدایكــی  و  دەكرێــت  ئەژمــار  مــرۆڤ  بەدایكــی مێشــكی  و  دەكرێــت  ئەژمــار  مــرۆڤ  مێشــكی 
ــه  هێندێــك  ــەت ل ــاو دەبرێــت، تەنان ــەكان ن ــه  هێندێــك داهێنان ــەت ل ــاو دەبرێــت، تەنان ــەكان ن داهێنان
بەدیــاری  پیرۆزیــی،  لەبــەر  زمــان  بەدیــاری كولتــووردا  پیرۆزیــی،  لەبــەر  زمــان  كولتــووردا 
خواوەنــد بــۆ بەندەكانــی خــۆی دادەنرێــت)خواوەنــد بــۆ بەندەكانــی خــۆی دادەنرێــت)١5١5(. (. 
خــوای گــەورە مرۆڤەكانــی لــە هەمــوو گیانلەبەرانــی خــوای گــەورە مرۆڤەكانــی لــە هەمــوو گیانلەبەرانــی 
كــە  زمانــی  بــەوەی  جیاكردووەتــەوە  كــە  زمانــی دی  بــەوەی  جیاكردووەتــەوە  دی 
پێبەخشــیون، مرۆڤەكانــی شــەرەفمەند كــردووە پێبەخشــیون، مرۆڤەكانــی شــەرەفمەند كــردووە 
بەئاخافتــن، زانایــان بەهــۆی دۆزینــەوەی ڕەگێكــی بەئاخافتــن، زانایــان بەهــۆی دۆزینــەوەی ڕەگێكــی 
هاوبــەش لــە نێــوان زمانــەكان، توانیویانــە خێزانــە هاوبــەش لــە نێــوان زمانــەكان، توانیویانــە خێزانــە 
زمانییەكانــی پــێ پۆلێــن بكــەن)زمانییەكانــی پــێ پۆلێــن بكــەن)١6١6(. هــۆكاری (. هــۆكاری 
ــتنی  ــوردی و پاراس ــی ك ــەوەی  زمان ــەرەكی مان ــتنی س ــوردی و پاراس ــی ك ــەوەی  زمان ــەرەكی مان س
لــە  لەناو چــوون، پەیوەســت بوونــی مرۆڤــی كــوردە لــە  لەناو چــوون، پەیوەســت بوونــی مرۆڤــی كــوردە 
بەزمانەكەیــەوە. زمــان دیاردەیەكــی كۆمەاڵیەتییــە، بەزمانەكەیــەوە. زمــان دیاردەیەكــی كۆمەاڵیەتییــە، 
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هەمیشــە لەگــۆڕان و فراوانبووندایــە، زەمــەن و كات هەمیشــە لەگــۆڕان و فراوانبووندایــە، زەمــەن و كات 
و بەرەوپێشــچوونی زانســت، هۆكارگەلێكن كە وشــە و بەرەوپێشــچوونی زانســت، هۆكارگەلێكن كە وشــە 
و دەســتەواژەی دی پەیــدا ببــن، ئەگــەر نووســینی و دەســتەواژەی دی پەیــدا ببــن، ئەگــەر نووســینی 
كــوردی ســەرەتای ســاڵەكانی ســەدەی بیســتەمی كــوردی ســەرەتای ســاڵەكانی ســەدەی بیســتەمی 
ڕابــوردوو لەگــەڵ ئێســتادا بەراورد بكەیــن، دەبینین ڕابــوردوو لەگــەڵ ئێســتادا بەراورد بكەیــن، دەبینین 
لــەڕووی زمــان پــاراوی و پەیــدا بوونــی وشــە و لــەڕووی زمــان پــاراوی و پەیــدا بوونــی وشــە و 
ــەر  ــی زۆر بەس ــوە گۆڕانكارییەك ــتەواژەی نوێ ــەر دەس ــی زۆر بەس ــوە گۆڕانكارییەك ــتەواژەی نوێ دەس
نووســینی كوردیــدا هاتــووه، زمــان دیاردەیەكــی نووســینی كوردیــدا هاتــووه، زمــان دیاردەیەكــی 
مەنــگ و وەســتاو نییــە، سیســتمێكی دینامیكییــە، مەنــگ و وەســتاو نییــە، سیســتمێكی دینامیكییــە، 
هەرگیــز وەك خــۆی نامێنــێ، هەمیشــە لــە هەمــوو هەرگیــز وەك خــۆی نامێنــێ، هەمیشــە لــە هەمــوو 
ئاســتەكانیدا )فۆنەتیكی، فۆنۆلۆجی، مۆڕفۆلۆجی، ئاســتەكانیدا )فۆنەتیكی، فۆنۆلۆجی، مۆڕفۆلۆجی، 
سینتاكســی، ســیمانتیكی، پڕاگماتیكــی( لــە جووڵە سینتاكســی، ســیمانتیكی، پڕاگماتیكــی( لــە جووڵە 
و گۆڕینێكــی بەردەوامدایــە، هەندێــک لــەو گۆڕینانــە و گۆڕینێكــی بەردەوامدایــە، هەندێــک لــەو گۆڕینانــە 
خێــران و زوو د ەركیــان پــێ دەكــرێ، هەندێکــی خێــران و زوو د ەركیــان پــێ دەكــرێ، هەندێکــی 

لەســەرەخۆن)لەســەرەخۆن)١7١7(.(.
زمــان بــە چەنــدان شــێوە وەســف كــراوە، زمــان زمــان بــە چەنــدان شــێوە وەســف كــراوە، زمــان 
ناســنامەیه، ڕوحی زیندووی نەتەوەیە، ســەرچاوەی ناســنامەیه، ڕوحی زیندووی نەتەوەیە، ســەرچاوەی 
ســەرەكی كولتــووره. ڕەســوول حەمزاتــۆڤ دەڵێت: ســەرەكی كولتــووره. ڕەســوول حەمزاتــۆڤ دەڵێت: 
زمانــی نەتــەوان وەك ئەســتێرەی ئاســمان وان، زمانــی نەتــەوان وەك ئەســتێرەی ئاســمان وان، 
مــن حــەز ناكــەم هەمــوو ئەســتێرەكان لەنــاو  یــەك مــن حــەز ناكــەم هەمــوو ئەســتێرەكان لەنــاو  یــەك 
ئەســتێرەی گــەورەدا بتاوێنــەوە، لەباتــی ئــەوە ڕۆژ ئەســتێرەی گــەورەدا بتاوێنــەوە، لەباتــی ئــەوە ڕۆژ 
هەیــە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەشــدا، دەبــێ ئەســتێرەش هەیــە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەشــدا، دەبــێ ئەســتێرەش 
لەئاســماندا بدرەوشــێنەوە، بــا هــەر كەســە خاوەنــی لەئاســماندا بدرەوشــێنەوە، بــا هــەر كەســە خاوەنــی 

ئەســتێرەی خــۆی بــێ)ئەســتێرەی خــۆی بــێ)١8١8(.(.

ڕۆژبەیانی و زمانڕۆژبەیانی و زمان
بێگومــان ئــەوە زمــان و وێــژه  و كە لەپــوورە بێگومــان ئــەوە زمــان و وێــژه  و كە لەپــوورە 
كــە نەتــەوەی كوردیــان لــە نەمــان پاراســتووە، كــە نەتــەوەی كوردیــان لــە نەمــان پاراســتووە، 
مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی لەزۆربــەی بوارەكانــی مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی لەزۆربــەی بوارەكانــی 
ــەو  ــۆی ئ ــاوداوە، بەه ــۆی ت ــپی خ ــیندا ئەس ــەو نووس ــۆی ئ ــاوداوە، بەه ــۆی ت ــپی خ ــیندا ئەس نووس
تواناییــە زۆرەی كــە لەبــواری زمــان و وێــژە و تواناییــە زۆرەی كــە لەبــواری زمــان و وێــژە و 
ــاری  ــۆڕی زانی ــوو، لەك ــدا هەیب ــووری كوردی ــاری كەلەپ ــۆڕی زانی ــوو، لەك ــدا هەیب ــووری كوردی كەلەپ
عێــراق - دەســتەی كــورد - لەســاڵی عێــراق - دەســتەی كــورد - لەســاڵی ١98١١98١ كــراوە  كــراوە 
ــی  ــوردی و ئەندام ــی ك ــەی زمان ــی لیژن ــە ئەندام ــی ب ــوردی و ئەندام ــی ك ــەی زمان ــی لیژن ــە ئەندام ب

لیژنــەی وێــژه  و كەلەپــووری كــوردی)لیژنــەی وێــژه  و كەلەپــووری كــوردی)١9١9(. لــە (. لــە 
بیروبۆچوونەكانیــدا زۆر بــاوەڕی بەخــۆی هەبــووە، بیروبۆچوونەكانیــدا زۆر بــاوەڕی بەخــۆی هەبــووە، 
ــزە  ــەوە بەهێ ــاوەڕم ب ــی: ب ــەوە وتوویەت ــەم بارەی ــزە ل ــەوە بەهێ ــاوەڕم ب ــی: ب ــەوە وتوویەت ــەم بارەی ل
كــە ڕێگــەی چــەوت و چێڵــم نەگرتــووە و لەڕاســتی كــە ڕێگــەی چــەوت و چێڵــم نەگرتــووە و لەڕاســتی 
الم نــەداوە، ئــەوەی بەباشــم زانیــوە باســم كــردووە، الم نــەداوە، ئــەوەی بەباشــم زانیــوە باســم كــردووە، 
ئــەوەی خراپــە خســتوومەتە پشــتگوێ و چــاوم ئــەوەی خراپــە خســتوومەتە پشــتگوێ و چــاوم 
لەباســكردنی پۆشــیوە)لەباســكردنی پۆشــیوە)٢0٢0(. ئەگــەر هــەر بابەتێكــی (. ئەگــەر هــەر بابەتێكــی 
ــەوەی  ــت، لێكۆڵین ــتی كردبێ ــەوە پێویس ــەوەی خوێندبێت ــت، لێكۆڵین ــتی كردبێ ــەوە پێویس خوێندبێت
ــە و پێشــنیارەكانی خــۆی  ــردووە، ڕەخن ــە و پێشــنیارەكانی خــۆی لەســەر ك ــردووە، ڕەخن لەســەر ك
ــەی زمانەوانیــش  ــا لەســەر هەڵ ــوە، هەروەه ــەی زمانەوانیــش دەربڕی ــا لەســەر هەڵ ــوە، هەروەه دەربڕی
تێبینــی و ڕاوبۆچونــی خــۆی هەبووە، لــەم بارەیەوە تێبینــی و ڕاوبۆچونــی خــۆی هەبووە، لــەم بارەیەوە 
ــی( و  ــۆرانی( و )بادینان ــی )س ــت: زاراوەكان ــی( و دەڵێ ــۆرانی( و )بادینان ــی )س ــت: زاراوەكان دەڵێ
)هەورامــی( چەشــنێكی هەڵــە و نابەجــێ لەنــاو )هەورامــی( چەشــنێكی هەڵــە و نابەجــێ لەنــاو 
نووســەرانی كــورددا باوبوونــەوە، پێــش مــن زانــای نووســەرانی كــورددا باوبوونــەوە، پێــش مــن زانــای 
كوردنــاس مامۆســتای مــەزن تەوفیــق وەهبــی بــەگ كوردنــاس مامۆســتای مــەزن تەوفیــق وەهبــی بــەگ 
ــەران  ــكی نووس ــە لەمێش ــەم هەڵەی ــی داوە ئ ــەران هەوڵ ــكی نووس ــە لەمێش ــەم هەڵەی ــی داوە ئ هەوڵ
دەربهێنــێ، نووســەرانی ســادەی كــورد )ســۆرانی(دەربهێنــێ، نووســەرانی ســادەی كــورد )ســۆرانی(
ــی( ــواروو( و )بادینان ــی خ ــی )كرمانج ــان لەبات ــی(ی ــواروو( و )بادینان ــی خ ــی )كرمانج ــان لەبات ی
یــان لەباتــی )كرمانجــی باكــوور( و )هەورامــی(یــان لەباتــی )كرمانجــی باكــوور( و )هەورامــی(
یــان لەباتــی )گۆرانــی( بەكارهێنــاوە، كــە هــەر یــان لەباتــی )گۆرانــی( بەكارهێنــاوە، كــە هــەر 
ســێكیان هەڵــە و تاوانێكــن دەربــارەی زمــان و ســێكیان هەڵــە و تاوانێكــن دەربــارەی زمــان و 
ــی  ــی (، پاشــان ڕۆژبەیان ــراون)٢١٢١(، پاشــان ڕۆژبەیان ــوردی ك ــی ك ــراون)ئەدەب ــوردی ك ــی ك ئەدەب
لەســەر بنەمــای مێژوویــی و دابەشــبوونی جوگرافــی لەســەر بنەمــای مێژوویــی و دابەشــبوونی جوگرافــی 
ڕاســتیی مانــای ناوەكانی)ســۆران( و )بادینــان( ڕاســتیی مانــای ناوەكانی)ســۆران( و )بادینــان( 
و )هەورامــی( ڕوون دەكاتــەوە، كــە هــەر یــەك و )هەورامــی( ڕوون دەكاتــەوە، كــە هــەر یــەك 
ــراو  ــی دیاریك ــۆ ناوچەیەك ــاژەن ب ــە ئام ــەم ناوان ــراو ل ــی دیاریك ــۆ ناوچەیەك ــاژەن ب ــە ئام ــەم ناوان ل
ــی  ــەك بەزاراوەیەك ــەر ناوچەی ــە كوردســتاندا و ه ــی ل ــەك بەزاراوەیەك ــەر ناوچەی ــە كوردســتاندا و ه ل
تایبــەت دەدوێــن و هەموویان پێكەوە زمانی كوردی تایبــەت دەدوێــن و هەموویان پێكەوە زمانی كوردی 
پێــك دەهێنــن، ڕۆژبەیانــی ئامــاژە بەنووســینەكانی پێــك دەهێنــن، ڕۆژبەیانــی ئامــاژە بەنووســینەكانی 
زاراوەكانــی  لەبــارەی  بەدلیســی  زاراوەكانــی شــەرەفخانی  لەبــارەی  بەدلیســی  شــەرەفخانی 
ــەرەفخانی  ــێ: ش ــەوە دەكات و دەڵ ــی كوردیی ــەرەفخانی زمان ــێ: ش ــەوە دەكات و دەڵ ــی كوردیی زمان
ــە  ــڕۆی كــورد، بــەر ل ــی ئەم ــە بتلیســی مێژوونووس ــڕۆی كــورد، بــەر ل ــی ئەم بتلیســی مێژوونووس
چــوار چــوار صــەدصــەد ســاڵ زمانــی كــوردی كــردووە بەچــوار  ســاڵ زمانــی كــوردی كــردووە بەچــوار 
ــوڕی( ــوڕی، ل ــی، كەڵ ــی، گۆران ــەوە )كرمانج ــوڕی(بەش ــوڕی، ل ــی، كەڵ ــی، گۆران ــەوە )كرمانج بەش
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))٢٢٢٢(، هەروەهــا توێژینەوە كانــی تۆفیــق وەهبــی (، هەروەهــا توێژینەوە كانــی تۆفیــق وەهبــی 
ــەالوە  ــی كــوردی زۆر ب ــی زمان ــارەی زاراوەكان ــەالوە دەرب ــی كــوردی زۆر ب ــی زمان ــارەی زاراوەكان دەرب

ــووە . ــووە .پەســەند ب پەســەند ب
مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی ئــەو كاتــەی لــە ئێــران مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی ئــەو كاتــەی لــە ئێــران 
ــاری  ــارەی گۆڤ ــەم ژم ــاری  یەك ــارەی گۆڤ ــەم ژم ــاڵی ١975١975 یەك ــێ، لەس ــاڵی دەب ــێ، لەس دەب
كــۆڕی زانیــاری كــوردی بەدیــاری بــۆ دەبــەن، كــۆڕی زانیــاری كــوردی بەدیــاری بــۆ دەبــەن، 
دەڵــێ: منــی تینــووی مێــژوو و ئــەدەب بەتاســوخی دەڵــێ: منــی تینــووی مێــژوو و ئــەدەب بەتاســوخی 
ــی  ــە دامەزراندن ــەم ب ــەوەی.... ه ــە خوێندن ــی كەوتم ــە دامەزراندن ــەم ب ــەوەی.... ه ــە خوێندن كەوتم
ــۆڕ گەشــامەوە و هــەم بەجــەم  ــۆڕ گەشــامەوە و هــەم بەجــەم دەزگای زانســتی ك دەزگای زانســتی ك
ــی  ــب و زانایان ــە ئەدی ــە كەڵ ــێ ل ــەوەی كۆمەی ــی بوون ــب و زانایان ــە ئەدی ــە كەڵ ــێ ل ــەوەی كۆمەی بوون
كــورد لــەدەوری یــەك بەنــاوی: ئەندامانــی كارا، كــورد لــەدەوری یــەك بەنــاوی: ئەندامانــی كارا، 
ئەندامانــی شــەرەف، ئەندامانــی یاریــدەدەر دڵــم ئەندامانــی شــەرەف، ئەندامانــی یاریــدەدەر دڵــم 
زانیــاری(  لەنــاوی )كــۆڕی  بــەاڵم  زانیــاری( ڕوونەوەبــوو،  لەنــاوی )كــۆڕی  بــەاڵم  ڕوونەوەبــوو، 
كــورددا ))كــۆڕ((  لەنــاو  كــرد،  كــورددا ))كــۆڕ(( هەڵوەســەیەكم  لەنــاو  كــرد،  هەڵوەســەیەكم 
نــاوە بــۆ جێگەیەكــی نزمــی بــێ هــەوای گــەرم نــاوە بــۆ جێگەیەكــی نزمــی بــێ هــەوای گــەرم 
تاڕادەیــێ، كــورد الی وایــە ژووری كــۆڕ مــرۆڤ تاڕادەیــێ، كــورد الی وایــە ژووری كــۆڕ مــرۆڤ 
تووشــی كەچەڵــی و گولــی دەكات، جگــە لــەوە تووشــی كەچەڵــی و گولــی دەكات، جگــە لــەوە 
خــاوەن ڕان و مێگەلــی كۆچــەر و ڕەشــماڵ نشــین خــاوەن ڕان و مێگەلــی كۆچــەر و ڕەشــماڵ نشــین 
زســتانان لەجــێ كــۆڕدا دادەســەكێن، هاوینــان كــە زســتانان لەجــێ كــۆڕدا دادەســەكێن، هاوینــان كــە 
مــەڕ دەچنــە پــاڵ یــەك شــوان ناهێڵــێ ))كــۆڕ(( مــەڕ دەچنــە پــاڵ یــەك شــوان ناهێڵــێ ))كــۆڕ(( 

ــتن. ــتن.ببەس ببەس
هەمیشــە  ئەندامــان  لــە  یەكــێ  بەداخــەوە  هەمیشــە   ئەندامــان  لــە  یەكــێ  بەداخــەوە   
گــۆڕی زانیــاری دەوت)گــۆڕی زانیــاری دەوت)٢3٢3(. هــەر چەنــدە مــەال (. هــەر چەنــدە مــەال 
جەمیــل ڕۆژبەیانــی ڕەخنــە و بۆچوونــی خــۆی جەمیــل ڕۆژبەیانــی ڕەخنــە و بۆچوونــی خــۆی 
لەســەر وشــەی )كــۆڕ( خســتووەتە ڕوو، بــەاڵم لەســەر وشــەی )كــۆڕ( خســتووەتە ڕوو، بــەاڵم 
ــتییەی  ــەو دەزگا زانس ــۆ ئ ــاوی ب ــەیەكی گونج ــتییەی وش ــەو دەزگا زانس ــۆ ئ ــاوی ب ــەیەكی گونج وش
كــورد پێشــنیار نەكــردووە. لــە كتێبــی )واڵتەكــەت كــورد پێشــنیار نەكــردووە. لــە كتێبــی )واڵتەكــەت 
باشــتر بناســە( ڕۆژبەیانــی لێكۆڵێنــەوە و شــرۆڤەی باشــتر بناســە( ڕۆژبەیانــی لێكۆڵێنــەوە و شــرۆڤەی 
ــدە  ــتییەكان و ناوەن ــاردە سروش ــۆ دی ــی ب ــدە زمانەوان ــتییەكان و ناوەن ــاردە سروش ــۆ دی ــی ب زمانەوان
و  وردی  بــە  كــردووە،  كوردســتان  و ژیارییەكانــی  وردی  بــە  كــردووە،  كوردســتان  ژیارییەكانــی 
بــە پشــت  بــە پشــت بەســەلیقەوە ڕوونــی كردووەتــەوە و  بەســەلیقەوە ڕوونــی كردووەتــەوە و 
بەســتن بەســەرچاوه كۆنــەكان  كــە ئــەو ناوانــە بەســتن بەســەرچاوه كۆنــەكان  كــە ئــەو ناوانــە 
لەچییــەوە هاتــوون و چــۆن گۆڕانكارییــان بەســەردا لەچییــەوە هاتــوون و چــۆن گۆڕانكارییــان بەســەردا 

هاتــووە، چەنــد نموونەیــەك دەهێنمــەوە:هاتــووە، چەنــد نموونەیــەك دەهێنمــەوە:

١١ - ئــااڵن: بەالمــی قەڵــەو، كوردییــە، لەڕیشــەی  - ئــااڵن: بەالمــی قەڵــەو، كوردییــە، لەڕیشــەی 
)ئاڵۆسكانـــەوە هاتــووە، كــە )ئــااڵو( و )یەكائااڵو( )ئاڵۆسكانـــەوە هاتــووە، كــە )ئــااڵو( و )یەكائااڵو( 
و )تێــك ئــااڵو(ی لــێ داتاشــراوە، لێــرەدا مەبەســت و )تێــك ئــااڵو(ی لــێ داتاشــراوە، لێــرەدا مەبەســت 
پێــچ و پلووچــی نــاو زورگ و هەڵەتــی داوێنــی پێــچ و پلووچــی نــاو زورگ و هەڵەتــی داوێنــی 
ــە الواز  ــەرەب المەك ــورك و ع ــارس و ت ــە، ف ــە الواز چیای ــەرەب المەك ــورك و ع ــارس و ت ــە، ف چیای

دەدركێنــن.دەدركێنــن.
ــل(  ــێ لەســەرەتادا )هەردەیێ ــڵ دەب ــل(  - ئەردەوێ ــێ لەســەرەتادا )هەردەیێ ــڵ دەب ٢٢ - ئەردەوێ
هەڵەتــەكان،  و  زورگ  و  چیــاكان  واتــا  هەڵەتــەكان، بووبــێ،  و  زورگ  و  چیــاكان  واتــا  بووبــێ، 
پاشــان گۆ ڕابــێ بــە )ئەردەبیــل( و هیــچ پێوەندیــێ پاشــان گۆ ڕابــێ بــە )ئەردەبیــل( و هیــچ پێوەندیــێ 
لەنێــوان )ئەردەوێــل( و نــاوی )ئەرد(ی ئەشــكانیدا لەنێــوان )ئەردەوێــل( و نــاوی )ئەرد(ی ئەشــكانیدا 

نییــە.نییــە.
33 - ســەحنە لەبنەڕەتــدا )سەهەن(ـــه، واتــا ئــەو  - ســەحنە لەبنەڕەتــدا )سەهەن(ـــه، واتــا ئــەو 
جێگەیــەی كــه  لەبــەر جەنگــەڵ و چیــای بــەرز، جێگەیــەی كــه  لەبــەر جەنگــەڵ و چیــای بــەرز، 
خــۆر كەمتــر دەیگــرێ.... پاشــان كــه  عەرەبــی خــۆر كەمتــر دەیگــرێ.... پاشــان كــه  عەرەبــی 
ئیســام واڵتیــان داگیركــردووه، ناوەكــە گــۆڕاوە بــه ئیســام واڵتیــان داگیركــردووه، ناوەكــە گــۆڕاوە بــه 

ــی شــەڕ. ــە مەیدان ــی شــەڕ.(، وات ــە مەیدان ــە(، وات ))صەحنــەصەحن
44 - واژەی قوڵقــوڵ، واژەیەكــی كوردییــە بــۆ  - واژەی قوڵقــوڵ، واژەیەكــی كوردییــە بــۆ 
ــدی  ــت كــە زۆر بەتون ــە بەكاردێ ــی و ئاوان ــەو كان ــدی ئ ــت كــە زۆر بەتون ــە بەكاردێ ــی و ئاوان ــەو كان ئ
لەزەوییــەوە هەڵدەقووڵێــن، ئــەم ناوانــە زۆرتــر لــە لەزەوییــەوە هەڵدەقووڵێــن، ئــەم ناوانــە زۆرتــر لــە 
هەرێمەكانــی كوردســتاندا بەرگــوێ دەكــەون)هەرێمەكانــی كوردســتاندا بەرگــوێ دەكــەون)٢4٢4(.(.
 لەهەمــان كاتــدا ســەرنج و بیــر و بۆچوونــی  لەهەمــان كاتــدا ســەرنج و بیــر و بۆچوونــی 
بــۆ چەنــدان وشــە و دەســتەواژەی دی دەربڕیــوە، بــۆ چەنــدان وشــە و دەســتەواژەی دی دەربڕیــوە، 
بــۆ نموونــه، دەڵــێ: )بابــان( لــە وشــەی )بابــا(، بــۆ نموونــه، دەڵــێ: )بابــان( لــە وشــەی )بابــا(، 
چەنــدان  نازنــاوی  كــە  هاتــووە  )بــاوە(   چەنــدان یــان  نازنــاوی  كــە  هاتــووە  )بــاوە(   یــان 
تاهیــری  )بابــا  وەك:  كاكەییــە،  تاهیــری لەپیاوچاكانــی  )بابــا  وەك:  كاكەییــە،  لەپیاوچاكانــی 
ــە  ــادگار( ك ــاوه  ی ــوار( و )ب ــان(، )باوەشاس ــە عوری ــادگار( ك ــاوه  ی ــوار( و )ب ــان(، )باوەشاس عوری
ــا  ــە )باب ــاوە ل ــەم نازن ــێ ئ ــە بڵ ــتی ئەوەی ــا مەبەس ــە )باب ــاوە ل ــەم نازن ــێ ئ ــە بڵ ــتی ئەوەی مەبەس
ئەردەاڵنـــەوە بــۆ بابانــەكان گوێزراوەتــەوه)ئەردەاڵنـــەوە بــۆ بابانــەكان گوێزراوەتــەوه)٢5٢5( ، ( ، 
ــاوی  ــی بەن ــی مێژووی ــە لێكۆڵینەوەیەك ــا ل ــاوی هەروەه ــی بەن ــی مێژووی ــە لێكۆڵینەوەیەك ــا ل هەروەه
فەرمانڕەوایــی  كــورد،  شــاهینیی  فەرمانڕەوایــی )دەوڵەتــی  كــورد،  شــاهینیی  )دەوڵەتــی 
ــدا(، لەســەر وشــەی  ــە هەوراوەكان ــدا(، لەســەر وشــەی ))شــاهێنی(( ل ــە هەوراوەكان ))شــاهێنی(( ل
ــەڵ  ــە، لەگ ــەیەكی كوردیی ــێ:  وش ــەوراو(، دەڵ ــەڵ )ه ــە، لەگ ــەیەكی كوردیی ــێ:  وش ــەوراو(، دەڵ )ه
یــەك  و  دەگەیەنــن  مەبەســت  یــەك  یــەك زەلــكاودا  و  دەگەیەنــن  مەبەســت  یــەك  زەلــكاودا 
واتــان، دوور نییــە عــەرەب ئــەم نــاوە كوردییەیــان واتــان، دوور نییــە عــەرەب ئــەم نــاوە كوردییەیــان 
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ــتی(،  ــەی گش ــواری وش ــۆر( و )ئەه ــێ بە)ه ــتی(، كردب ــەی گش ــواری وش ــۆر( و )ئەه ــێ بە)ه كردب
دەڵێــم دوور نییــە، چونكــە عــەرەب لــە ســەردەمی دەڵێــم دوور نییــە، چونكــە عــەرەب لــە ســەردەمی 
ئەمــەوی و عەبباســیدا وشــەی )ئەمــەوی و عەبباســیدا وشــەی )بطيحــة/ بطائــحبطيحــة/ بطائــح((
ــر  ــە دوات ــەم وشــەی )هۆر(ـ ــان بەكارهێنــاوە و ئ ــر ی ــە دوات ــەم وشــەی )هۆر(ـ ــان بەكارهێنــاوە و ئ ی

كەوتووەتــە ســەر زمــان)كەوتووەتــە ســەر زمــان)٢6٢6(. (. 

پەراوێزەكان:پەراوێزەكان:
١١ - بەكارهێنانــی )ی( لــە ڕێزمانــی كــوردی دا، مەســعوود  - بەكارهێنانــی )ی( لــە ڕێزمانــی كــوردی دا، مەســعوود 
ــەم،  ــی یەك ــورد، بەرگ ــاری ك ــۆڕی زانی ــاری ك ــەد، گۆڤ ــەم، محەم ــی یەك ــورد، بەرگ ــاری ك ــۆڕی زانی ــاری ك ــەد، گۆڤ محەم

بەغــدا، بەغــدا، ١973١973، ال، ال4١4١..
٢٢ - فەرهەنگــی مەهابــاد، گیــوی موكریانــی، هەولێــر،  - فەرهەنگــی مەهابــاد، گیــوی موكریانــی، هەولێــر، 

ال99.. ال،   ،٢0١٢٢0١٢
33 - زمــان و نووســینی كــوردی، مامۆســتا مــەال جەمیــل  - زمــان و نووســینی كــوردی، مامۆســتا مــەال جەمیــل 
ڕۆژبەیانــی، گۆڤــاری هەتــاو، ژمــارە ڕۆژبەیانــی، گۆڤــاری هەتــاو، ژمــارە 4444، تشــرینی یەكەمــی ، تشــرینی یەكەمــی 

١955١955، ال، ال١١..
ــن  ــام، اب ــوز األق ــة رم ــي معرف ــتهام ف ــوق المس ــن  - ش ــام، اب ــوز األق ــة رم ــي معرف ــتهام ف ــوق المس 44 - ش
ــداد، ٢0١0٢0١0، ،  ــة، بغ ــال جمع ــق جم ــداد، ، تحقي ــة، بغ ــال جمع ــق جم ــيالنبطــي، تحقي ــية النبط ــية وحش وحش

الال٢04٢04..
ــا،  ــون به ــي يكتب ــم الت ــا،  حروفه ــون به ــي يكتب ــم الت ــورد ايضــاايضــا حروفه ــورد  - كان للك 55 - كان للك
ــي، العــدد4١4١، ،  ــة گــوالن العرب ــم، مجل ــي، العــددمحمــد المــا عبدالكري ــة گــوالن العرب ــم، مجل محمــد المــا عبدالكري

..١0١١0١  ، ،١999١999
66 - ابــن وحشــية واحــرف الكتابــة الكورديــة، جرجيــس  - ابــن وحشــية واحــرف الكتابــة الكورديــة، جرجيــس 
 ، ،٢000٢000 العــدد، 4848، ،  العربــي،  گــوالن  مجلــة  اللــه،  العــدد، فتــح  العربــي،  گــوالن  مجلــة  اللــه،  فتــح 

صص2525..
77 - كتێبــی )شــوق المســتهام(ی )ابــن وحشــية( و  - كتێبــی )شــوق المســتهام(ی )ابــن وحشــية( و 
پرســی هەبوونــی ئەلفوبــێ و كتێبــی كوردی، د. زرار ســدیق پرســی هەبوونــی ئەلفوبــێ و كتێبــی كوردی، د. زرار ســدیق 

ــارە ٢46٢46، ، ٢0١7٢0١7، ال، ال١١5١١5.. ــان، ژم ــاری ڕام ــق، گۆڤ ــارە تۆفی ــان، ژم ــاری ڕام ــق، گۆڤ تۆفی
88 - زمانــی كــوردان، چەنــد لێكۆڵینەوەیەكــی فیلۆلۆجــی  - زمانــی كــوردان، چەنــد لێكۆڵینەوەیەكــی فیلۆلۆجــی 
عەزیــز،  حەمیــد  د.  لەئەڵمانییــەوە  وەرگێڕانــی  عەزیــز، زمــان،  حەمیــد  د.  لەئەڵمانییــەوە  وەرگێڕانــی  زمــان، 

ال١١١١.. ال،   ،٢005٢005 هەولێــر، هەولێــر، 
ــەگ،  ــەگ،  ب ــن فەیضــیفەیضــی ب ــی ئەدیبــان، ئەمی ــن  -  ئەنجوومەن ــی ئەدیبــان، ئەمی 99 -  ئەنجوومەن
توێژینــەوەی لیژنــەی وێــژە و كەلەپــوور، چاپخانــەی كــۆڕی توێژینــەوەی لیژنــەی وێــژە و كەلەپــوور، چاپخانــەی كــۆڕی 

زانیــاری عێــراق، بەغــداد، زانیــاری عێــراق، بەغــداد، ١983١983، ال، ال٢١٢١..
١0١0 - گیروگرفتەكانــی ڕێنووســی كــوردی بەئەلفوبێــی  - گیروگرفتەكانــی ڕێنووســی كــوردی بەئەلفوبێــی 
عەرەبــی، د. ئەوڕەحمانــی حاجــی مــارف، گۆڤــاری كــۆڕی عەرەبــی، د. ئەوڕەحمانــی حاجــی مــارف، گۆڤــاری كــۆڕی 
زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی كــورد، بەرگــی نۆهــەم، بەغــدا، زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی كــورد، بەرگــی نۆهــەم، بەغــدا، 

١98٢١98٢، ال، ال١6١6..

١١١١ - ئەزموونــی پەروەردەیــی لــە پۆلــەوە بــۆ پۆل، فازیل  - ئەزموونــی پەروەردەیــی لــە پۆلــەوە بــۆ پۆل، فازیل 
 شــەوڕۆ، باوكراوەكانــی دامــەزراوەی ژیــاری پەروەردەیــی،  شــەوڕۆ، باوكراوەكانــی دامــەزراوەی ژیــاری پەروەردەیــی، 

٢0٢١٢0٢١، ال، ال١86١86..
ــة   ــةالطبع ــداد، الطبع ــد، بغ ــعود محم ــورد، مس ــان الك ــداد،  - لس ــد، بغ ــعود محم ــورد، مس ــان الك ١٢١٢ - لس

الثانيــة، الثانيــة، ٢0١0٢0١0، ال، ال١٢١٢..
١3١3 - ئەزموونــی پەروەردەیــی لــە پۆلــەوە بــۆ پــۆل،  - ئەزموونــی پەروەردەیــی لــە پۆلــەوە بــۆ پــۆل، 

هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو، الهەمــان ســەرچاوەی پێشــوو، ال١9١١9١..
١4١4 - وتاری شەوڕۆ، فازیل شەوڕۆ،  - وتاری شەوڕۆ، فازیل شەوڕۆ، ٢0٢١٢0٢١، ال، ال4444..

١5١5 -  هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال -  هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال5050..
١6١6 - بــەراوردی نێــوان زمانــی نووســین و شــێوەزاری  - بــەراوردی نێــوان زمانــی نووســین و شــێوەزاری 
مــزووری بــااڵ، پەیمــان حەســەن محەمــەد ســەلیم، گۆڤــاری مــزووری بــااڵ، پەیمــان حەســەن محەمــەد ســەلیم، گۆڤــاری 

ــارە 3030، ، ٢0١4٢0١4، ال، ال5353.. ــوردی، ژم ــای ك ــارە ئەكادیمی ــوردی، ژم ــای ك ئەكادیمی
١7١7 - مۆڕفۆســینتاكس وەك ســەرچاوەیەك بۆ داڕشــتنی  - مۆڕفۆســینتاكس وەك ســەرچاوەیەك بۆ داڕشــتنی 
وشــە لــە زمانــی كوردیــدا، د. وریــا عومــەر ئەمیــن، گۆڤاری وشــە لــە زمانــی كوردیــدا، د. وریــا عومــەر ئەمیــن، گۆڤاری 

ئەكادیمیــای كوردی، ژمــارەئەكادیمیــای كوردی، ژمــارە٢9٢9، ، ٢0١4٢0١4، ال، ال77..
١8١8 - داغســتانی مــن، ڕەســووڵ حەمزەتــۆڤ، عەزیــز  - داغســتانی مــن، ڕەســووڵ حەمزەتــۆڤ، عەزیــز 
گــەردی لــە ئینگلیزییــەوە كردوویــە بەكــوردی، بەغــدا، گــەردی لــە ئینگلیزییــەوە كردوویــە بەكــوردی، بەغــدا، 

ال7676.. ال،   ،١979١979
١9١9 - الهيئــة الكرديــة فــي المجمــع العلمــي العراقــي فــي  - الهيئــة الكرديــة فــي المجمــع العلمــي العراقــي فــي 
گلــي،  عبدالمجيــد  گلــي،   عبدالمجيــد  عبداللطيــفعبداللطيــف  اعــداد  الثالــث،  اعــداد عامهــا  الثالــث،  عامهــا 
گۆڤــاری كــۆڕی زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی كــورد ـ بەرگــی گۆڤــاری كــۆڕی زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی كــورد ـ بەرگــی 

هەشــتەم، هەشــتەم، ١98١١98١، ال، ال4٢١4٢١ ـ  ـ 4٢٢4٢٢..
ــەال  ــتانا، م ــە كوردس ــەال  ل ــتانا، م ــە كوردس ــی = تەصــەوفتەصــەوف ل ــی =  - دەروێش ٢0٢0 - دەروێش
جەمیــل ڕۆژبەیانــی، ئامادەكردنــی شــێرزاد محەمــەد ئەمیــن جەمیــل ڕۆژبەیانــی، ئامادەكردنــی شــێرزاد محەمــەد ئەمیــن 

ــی، كەركــووك، ٢0١8٢0١8، ال، ال١٢١٢.. ــی، كەركــووك، ڕۆژبەیان ڕۆژبەیان
٢١٢١ - كــورد و ڕەگــەزی ئــاری، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی،  - كــورد و ڕەگــەزی ئــاری، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی، 
ڕۆژبەیانــی،  ئەمیــن  محەمــەد  شــێرزاد  ڕۆژبەیانــی، ئامادەكردنــی  ئەمیــن  محەمــەد  شــێرزاد  ئامادەكردنــی 

ال7373.. ال،   ،٢005٢005 كەركــووك، كەركــووك، 
٢٢٢٢ - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال7676..

٢3٢3 - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە كتێبــی  - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە كتێبــی 
نــوێ،  ڕۆشــنبیری  گۆڤــاری  ڕۆژبەیانــی،  جەمیــل  نــوێ، ....،  ڕۆشــنبیری  گۆڤــاری  ڕۆژبەیانــی،  جەمیــل   ،....

ال3535.. ال،   ،١994١994 ژمــارەژمــارە١33١33، ، 
٢4٢4 - واڵتەكــەت باشــتر بناســە، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانی،  - واڵتەكــەت باشــتر بناســە، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانی، 

هەولێر، هەولێر، ٢005٢005، الپەڕەكانی ، الپەڕەكانی ١3١3وو٢١٢١وو48٢48٢و و 668668. . 
ســەعدی  د.  بابــان،  میرنشــینی  پەیدابوونــی    - ســەعدی   د.  بابــان،  میرنشــینی  پەیدابوونــی    -  ٢5٢5
عوســمان هەروتــی، گۆڤــاری ئەكادیمــی، ژمــارە عوســمان هەروتــی، گۆڤــاری ئەكادیمــی، ژمــارە ١3١3، ، ٢009٢009، ، 

الال١0٢١0٢..
جەمیــل  مــەال  كــورد،  شــاهينيی  دەوڵەتــی   - جەمیــل   مــەال  كــورد،  شــاهينيی  دەوڵەتــی   -  ٢6٢6
ڕۆژبەیانــی، شــەهیدی فیكــری مێــژوو، هەمــان ســەرچاوەی ڕۆژبەیانــی، شــەهیدی فیكــری مێــژوو، هەمــان ســەرچاوەی 

ال١4١4.. الپێشــوو،  پێشــوو، 


