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دەستەاڵتی زمان و دەستەاڵتی زمان و 
ملمالنێی شێوەزارەکانی ملمالنێی شێوەزارەکانی 

زاری )كرمانجی زاری )كرمانجی 
خواروو( سۆرانیخواروو( سۆرانی

پێشڕەو عەبدوڵاڵپێشڕەو عەبدوڵاڵ

ئەگەر بۆ زانستی زمان بگەڕێینەوە، یەکڕاست ڕووبەڕووی دوو گرووپ ئەگەر بۆ زانستی زمان بگەڕێینەوە، یەکڕاست ڕووبەڕووی دوو گرووپ 
دەبینەوە. گرووپی یەکەم: زمان وەک کردەیەکی خودی پێناسەدەکەن و لە دەبینەوە. گرووپی یەکەم: زمان وەک کردەیەکی خودی پێناسەدەکەن و لە 
کۆمەڵگە دایدەبڕن، بەاڵم گرووپی دووەم زمان بە کۆمەڵگەوە دەبەستنەوە کۆمەڵگە دایدەبڕن، بەاڵم گرووپی دووەم زمان بە کۆمەڵگەوە دەبەستنەوە 

و وەک کردەیەکی کۆمەاڵیەتی دەیناسێنن.و وەک کردەیەکی کۆمەاڵیەتی دەیناسێنن.
لەمەشەوە زمانەوانی کۆمەاڵیەتی وەک لقێکی زانستی زمان، خۆی جیا لەمەشەوە زمانەوانی کۆمەاڵیەتی وەک لقێکی زانستی زمان، خۆی جیا 
دەکاتەوە و هەموو ئەو تەرزە زمانییانە شرۆڤە دەکات کە مرۆڤی قسەکەر دەکاتەوە و هەموو ئەو تەرزە زمانییانە شرۆڤە دەکات کە مرۆڤی قسەکەر 
بە گوێگرەوە گرێ دەدات. زمانی کوردی کە لە کۆمەڵێک زاری جودا جودا بە گوێگرەوە گرێ دەدات. زمانی کوردی کە لە کۆمەڵێک زاری جودا جودا 
پێکهاتووە و لەناو زارەکانیشدا کۆمەڵێک بنزار )شێوەزار( هەن، وەک بن پێکهاتووە و لەناو زارەکانیشدا کۆمەڵێک بنزار )شێوەزار( هەن، وەک بن 

زاری هەولێری و سلێمانی و شارەزووری و گەرمیانی و سنەیی و ...تادزاری هەولێری و سلێمانی و شارەزووری و گەرمیانی و سنەیی و ...تاد
بە  سۆرانییە،  زاری  )شێوەزار(ی  بنزارەکانی  نێوان  پێوەندی  بە باسەکە  سۆرانییە،  زاری  )شێوەزار(ی  بنزارەکانی  نێوان  پێوەندی  باسەکە 
زاری  بە  بنزاری سلێمانی و شێوەزارەکانی سەر  نێوان  زاری تایبەت پێوەندی  بە  بنزاری سلێمانی و شێوەزارەکانی سەر  نێوان  تایبەت پێوەندی 

سۆرانی.سۆرانی.
كاتێك بنزاری سلێمانی دەچێتە پاڵ شێوەزارەكانی دیكەوە، سیفەتێکی كاتێك بنزاری سلێمانی دەچێتە پاڵ شێوەزارەكانی دیكەوە، سیفەتێکی 
بنزارەکانی دیکەی هاوشانی هەیە و بنزاری سلێمانی  بنزارەکانی دیکەی هاوشانی هەیە و بنزاری سلێمانی هەڕەشەئامێزی بۆ  هەڕەشەئامێزی بۆ 
خۆی زاڵ دەکات. بۆ نموونە لە نووسینی فەرمی و خوێندن و شێوەزاری خۆی زاڵ دەکات. بۆ نموونە لە نووسینی فەرمی و خوێندن و شێوەزاری 
و  کەرکووک  و  هەولێر  شێوەزاری  قسەکەرانی  میدیا،  و  ڕۆژنامە  و نێو  کەرکووک  و  هەولێر  شێوەزاری  قسەکەرانی  میدیا،  و  ڕۆژنامە  نێو 
گەرمیان و تاڕادەیەکیش سنە، دەچنەوە سەر بنزاری سلێمانی و واز لە گەرمیان و تاڕادەیەکیش سنە، دەچنەوە سەر بنزاری سلێمانی و واز لە 
شێوەزارەکەی خۆیان دەهێنن کە ئەمەش ڕیشەیەکی دووروودرێژی هەیە شێوەزارەکەی خۆیان دەهێنن کە ئەمەش ڕیشەیەکی دووروودرێژی هەیە 
و هەر لە سێکوچەی بابانەوە )نالی و سالم و کوردی( دەست پێ دەکات و هەر لە سێکوچەی بابانەوە )نالی و سالم و کوردی( دەست پێ دەکات 
تا ئەمڕۆی ئەو هەموو دەزگای ڕاگەیاندن و وەرگێڕان و نووسینەی لەبەر تا ئەمڕۆی ئەو هەموو دەزگای ڕاگەیاندن و وەرگێڕان و نووسینەی لەبەر 

دەستن.دەستن.
لەگەڵ  شێوەزارە،  ئەم  کە  لەوەی  جیا  ئایا  ئەوەیە:  لەگەڵ پرسیارەکەش  شێوەزارە،  ئەم  کە  لەوەی  جیا  ئایا  ئەوەیە:  پرسیارەکەش 
حوکمڕانی ئیمارەتی باباندا گەشەدەکات و دەبێتە زمانی ڕۆژنامە و گۆڤار حوکمڕانی ئیمارەتی باباندا گەشەدەکات و دەبێتە زمانی ڕۆژنامە و گۆڤار 
و شیعر و ڕۆمان، چیتر هەیە ئەم سیفەتە زاڵەی بەو بنزارە لەبەرانبەر و شیعر و ڕۆمان، چیتر هەیە ئەم سیفەتە زاڵەی بەو بنزارە لەبەرانبەر 

بنزارەکانی دیکەی هاوکوفی بەخشیوە؟بنزارەکانی دیکەی هاوکوفی بەخشیوە؟
هۆی  بە  کە  خەڵکانەبن  ئەو  دیار،  عەینەی  و  بەڵگە  باشترین  هۆی ڕەنگە  بە  کە  خەڵکانەبن  ئەو  دیار،  عەینەی  و  بەڵگە  باشترین  ڕەنگە 
و  سنە  شارەکانی  لە  بووە،  هۆکارێک  بەهەر  یان  بوون،  ناچار  و کۆچەوە  سنە  شارەکانی  لە  بووە،  هۆکارێک  بەهەر  یان  بوون،  ناچار  کۆچەوە 
هەولێر و دەڤەرەکانی گەرمیان و شارەزوور و ..تاد چوونەتە سلێمانی، هەولێر و دەڤەرەکانی گەرمیان و شارەزوور و ..تاد چوونەتە سلێمانی، 
نەیانتوانیوە هەر بە شێوەزاری خۆیان بدوێن، بەڵکوو ناچاربوون واز لە نەیانتوانیوە هەر بە شێوەزاری خۆیان بدوێن، بەڵکوو ناچاربوون واز لە 
شێوەزارەکانی خۆیان بهێنن و بە شێوەزاری سلێمانی بئاخفن، بۆ ئەوەی شێوەزارەکانی خۆیان بهێنن و بە شێوەزاری سلێمانی بئاخفن، بۆ ئەوەی 

تووشی پەراوێزخستن و لۆمە و غەریببوونەوە نەبن.تووشی پەراوێزخستن و لۆمە و غەریببوونەوە نەبن.
ئەمە نەک هەر بۆ شێوەزار، بەڵکوو بۆ زارەکانی دیکەش ڕاستە، وەک ئەمە نەک هەر بۆ شێوەزار، بەڵکوو بۆ زارەکانی دیکەش ڕاستە، وەک 
وای  شێوەزارە  ئەم  پەلهاوێشتنی  و  زاڵێتی  سەروو.  کرمانجی  و  وای گۆران  شێوەزارە  ئەم  پەلهاوێشتنی  و  زاڵێتی  سەروو.  کرمانجی  و  گۆران 
کردووە، تەنانەت سیاسییەکانی کوردیش کە خەڵکی ناوچەکانی دەرەوەی کردووە، تەنانەت سیاسییەکانی کوردیش کە خەڵکی ناوچەکانی دەرەوەی 
تیڤییەکانەوە  شاشەی  لەسەر  و  بنووسن  شێوەزارە  بەم  هەر  تیڤییەکانەوە سلێمانین،  شاشەی  لەسەر  و  بنووسن  شێوەزارە  بەم  هەر  سلێمانین، 

بئاخفن.بئاخفن.
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