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پ ش پ شهکی
ب ناوی کاوەم هه بژارد؟
کاوه پا هوان کی ئهﻓﺴـــانهﯾیﯾه که نهﺗهوه )خ به ئارﯾاﯾی ڕهﮔهز ناوبهرهکان( و ههموو کوردهکانﯿش،
بهئیخ ﯾانی ،دهزانن .نهورۆزی نﯿشــانهی ســهرهﺗای ســاڵو وهخ کهوﺗنهنهوهی ســروشــتو ﮔهرم
داهاﺗنهوهی زهویو نهمانی سهرماو سهردهر نانهوهی ﮔژوﮔﯿا لهبنخاکی ساردو س ﯾش ،ﺗ که ویﯾهکی
پﺘهوی لهﮔهڵ ناوی ئهو قارهمانهدا ههﯾه .ئهودووناوه لهﭼﯿرۆکهکانی ئا ﺴـﺘا وهرﮔﯿراونو بهشـانامهی
ﻓﯿردهوسـی کهوﺗوونهﺗهوه سـهرزارو زمانان ،لهسـهر
کــاوهی ئــاســـنگــهر ،دهنگ

زۆرن و هــهرکــام

لـهوﮔـهﻻنـهی خ ﯾـان بـه ئـارﯾـاﯾی ڕهﮔـهز نـاودەبهنو
ﺗـهنـانـهت ئـهوانـهی ســـهر بـهو ڕهﮔـهزانهش نﯿنو
ســـهردهم ک بهدوای بژﯾوی باشـــﺘردا ،ﯾا وهک
داﮔـﯿـرکــهر هــاﺗـوونــهﺗــه و ﺗـی کـوردان ،خـ
بهســو ندان شــﯿنو ڕهش هه دهﮔ ن ،که کاوه
هـهر ﺗـهنﯿـا ئیخ ﯾـانـهو مـاﻓی کـهســـی دﯾکـهی
بهسـهرهوه نﯿه .ه ند ک لهنووسـهرانی سـهدهی
بﯿﺴﺘهمو لهوانه ئهﺣﻤهدی کهسرهوﯾش ،ههو ی زڕاندنی ناوی کاوهﯾان داوه .ئهوان بهه ی هه هﯾهکی
م ژووﯾیو بهو چوواندنی ناوهﯾ نانﯿهکهی )ئﯿخﺘووﯾگ (ی دواﯾﯿن پادشــای ماد – که )ئاســﺘﯿاک(ه –
به)ئاژدههاک( ،ﺗاوانی خهﯾانهت دهدهنه پا ی ،ﭼونکه ئاســـﺘﯿاک)ئﯿخﺘووﯾگ ( به پادشـــاﯾهکی دادﮔهر
دهزانن) .ئهﺣﻤهدیکهسـرهوی( لهباری ئاﯾﯿنیﯾهوه سـهر به بﯿروباوهڕ کی ههلقو و له ئوولی زهردهشـﺘه،
و بهو ه ﯾهشـهوه )ئﯿخﺘووﯾگ (ی خ شدهوێ ،ﭼونکه ئهو پادشـاﯾهی ماد ،وﯾﺴـﺘی دهسـﺘه ﺗی پادشـا
ناوﭼهﯾﯿهکان کهم کاﺗهوه ،که ههرکامﯿان لهقه هم هوی خ دا ،بهخوا دهناســرانو دهســت ﺗی ئوولیو
مﯿریﯾان بهدهسـتوه بوو .بهﺗهواوی ب ئهو مهبهسـﺘهش ،وﯾﺴـﺘی ئاﯾﯿنی موغهکان پهرهپ بداﺗهوه ،و
ههر ئهوهش – که بهزﯾانی سـامان پهرسـﺘیو دهسـﺘه ﺗی مهزنانی مﯿریو سـپاﯾی ماد ﺗهواو دهبوو –
بوو بهه کاری خهﯾانهﺗی سـپاسـاﻻری مادو سـهرکهوﺗنی کوورۆش .کورۆش له ﺗاکهبهردهنووسـ کدا که
لــــــــــهپــــــــــاشـــــــــــــی
ب خ ی ڕاسـﺘﯿی ئهو ڕوانگهی دهسـهلﻤ ن و ده

بــــــــــهجــــــــــ ــــــــــﻤــــــــــاوه،
 :ﯾ ک ک له ه کارهکانی ناڕهزاﯾی ﮔهﻻنی ژ ردهسـﺘی

ماد ئهوهبوو که ئهوان ئوولی خ ﯾان بهسـهرخه کﯿدا دادهسـهپاند…“ ئهوبابهﺗه ئاوءکی زۆر هه دهﮔرێو
ل ک ﯿنهوهو بهلگهنامهﯾهکی زۆری ﮔهرهکه ،که لهکورﺗهباسـﯿ کی ئاوادا ناﮔونج  .ب ڕوونبوونهوهی زﯾاﺗر
ب واننه باســـی ئاســـﺘﯿاگ له کﺘ بی )ﺗارﯾخی ماد ا.م .دﯾاک ن ف ،ﺗرجﻤة کرﯾم کشـــاورز ،ﭼاپی ﺗاران،
 ،١٣٧٩ﻻپهڕهی ٣٨٤ﺗا.(٣٨٧
ش ـ وە ﮔ ﺗنی ناوی ئﯿخﺘ وﯾگ به ﯾ نانی – واﺗه ئاســﺘﯿاک – بووەﺗه ه ی بههه هدا ﭼوونی زۆرکهس
لهبارەی کاوەی ئاســـنگهر .لهوەﯾ ا که ناوی ئاســـﺘﯿاگ لهﮔهڵ ئاژدەهاکدا و کچوون کﯿان ههﯾه ،زۆران
بههه ه ئهو پادشـــاﯾهی مادﯾان لهﮔهڵ زەﺣﺤاک ل

ﺗ کدەﭼی و بهوەش ڕا کاوە و هارپاکهی خائﯿنی

ب
ماد بهﯾهک دادەن ن ،ه ند کانﯿش ڕەخنهی ئهوەﯾان لهســـهر کاوە ههﯾه که ڕاســـﺘه کورد بووە به م
سهرەڕای ئهوەی ب خ ی دەﯾﺘوانی بب ﺘه پادشا ،ﻓهرەﯾدوونی لهسهر ﺗهخت دانا .ئهو کهسانه پ ﯿانواﯾه
ﻓهرەﯾدوون شـازادەﯾهکی ﻓارس بووە و کاوە بهوکارەی و ﺗی داوەﺗه دەست ﻓارسان .ئهو دوو ڕوانگهﯾه
لهوپهڕی هه هﯾی دان و زۆرﺗر به سـهرهه دانی کورۆش پهرسـﺘی و  .ب ڕوانگهی ﯾهکهم پ وﯾﺴـﺘه ئهوە
ب ﯿن ،که کاوە له ﭼﯿرۆکی ئاژدەهاکدا دەردەکهوێ که سـهرﭼاوەکهی ئاو ﺴـﺘاﯾه .بهپ ی ئاو ﺴـﺘاش ب
ﻓهرەﯾـدوون ئی ســـهردەم کی زۆر ک نﺘرە له ســـهردەمی مـادەکـان که ﮔهلهکﯿش پ ش پـارســـهکـان
دەســﺘه ﺗدار بوونه) ،ئهﮔهر وەک ه ند کان دە ن هووەخشــﺘهرەی ﺗ ک ووخ نهری ئاشــوور ،بهه ی
و چوانـدنی نـاوە ﯾ نـانﯿﯿهکهی کهﯾخهســـرەو ب  ،و ئهو کهﯾخهســـرەوەش ههمـان پشـــت و پهنـای
زەردەشـت ب

که له ئاو ﺴـﺘادا ناوی هاﺗووە ،دﯾﺴـان ﭼﯿرۆکی کاوە و ﻓهرەﯾدوون ئی زۆر پ شـﺘر له

کهﯾخهســـرەوە و نـاﺗوان

ئی ئهو ســـهردەمـانه ب  ،ب ڕەخنهی دووههمﯿش دەب

ب ﯿن ،ﭼﯿرۆکی

ﻓهرەﯾـدوون و ئـاژدەهـاک زۆر پ ش کوﭼی ﻓـارســـهکـانه ب ئ ران و لهســـهردەمی ﻓهرەﯾـدوونـدا لهو
ســهرزەمﯿنهدا شــای ﻓارســﻤان نهبووە ﺗا شــازادەی ﻓارســﻤان ههب  ،لهوبارەوە له وﺗار کی دﯾکهدا
بهﺗهســـــــــــــــــــــهلــــــــــــــــــــی

دەدو ــــــــــــــــــــم.

بهپ ی ﭼﯿرۆکهکانی ﻓﯿردەوســی که لهئاو ﺴــﺘا وەری ﮔرﺗوون و زۆرﯾشــی درۆ ب نهخشــاندن پ وە
زﯾادکردوون ،کاوه ،ئاســـنگهر کی خه کی ﯾهک ک لهﮔوندهکانی ئﯿﺴـــﻔههان بوو ،که بهه ی پﯿشـــه
پﯿرۆزهکهﯾهوه هاﺗبووه ئهوشـاره .مهلبهندی ئﯿﺴـﻔههان بهشـ ک بووه له ههر ﻤی )پارسـوا(ی سـهربه
و ﺗی ماد .ههر ئ ﺴـﺘاش دوای ئهوههموو به ﻓارس کردنه ،کورد کی زۆر له ئاقاری ئهوشـارهدا دهژﯾن،
کـه ب گومـان بـهه ی ﮔ ڕانکـارﯾﯿـه د ﻤ ﮔ اﻓﯿﯿـهکـانی دوای ئﯿﺴـــﻼمو بـهﺗـاﯾبـهﺗﯿش دوای ســـهﻓـهوی،
ﺗـاڕادهﯾـهکی ﯾـهکجـارزۆر لـهڕ ژهﯾـان کـهم ب ﺗـهوه .ســـهرهڕای ئـهو دهنـﮓو بـاســـانـهش ،من کـاوه ،هـهر بـه
قارهمان کی کورد ،دهزانم ،ئهو بهپ ی ﭼﯿرۆکهکانی ئا ﺴـﺘا ،نﻤوونهی ئازادﯾخواز ک دهداﺗه دهسـﺘم ،که
نهﯾﺘوانی مل ب قورسـاﯾی نﯿری سـﺘهمی دهسـﺘه ﺗی داﮔﯿرکهر دانهو ن و ئازاﯾانه ههسـﺘاوهو پادشـای
ســـﺘـهمکـاری ﺗ ـکشـــکـانـد .ئـهو بـهنﻤوونـهی پ شـــﻤـهرﮔـهﯾـهکی کورد دهزانم ،کـه بـهب

ﺗـهمـای هﯿچ

دهســﺘکهوﺗ کی ماددی ﮔﯿانو مانو ســامانی خ ی خﺴــﺘه مهﺗرســیو بهوهﻻنانی ﺗرسو د هڕاوک ،
نهمامی ئازادﯾی پ گهﯾاند ،به م له دابهشـکردنی دهسـﺘکهوﺗهکاندا ،بهڕ وهبردنی ک مه گاکهی خ ی دا
دهسﺘی ﻓهرهﯾدوونی شازادهی کورد ،که لهخ ی به ل زانﺘرو شﯿاوﺗری دهزانی.

ت

پ شهکی
سا ی 1986ﭼاوم بهکﺘ بی"بزووﺗنهوەیکورد لهسا ی "1880که وت که دوکﺘ رجهلﯿﻠی جهلﯿل نووسﯿبووی،
دوکﺘ ر کـاوس قـه ﻓﺘـان وەری ﮔ اب و ە ســـه رکوردی .ئـه وکﺘ بـه ژمـارهﯾـهک بـه گـهی م ژووﯾی بـهکـهلکی
ب ڕوونبوونـهوەی بـه شـــ کی هـهرﭼـهنـد زۆر بچووک بـه م ﮔرنگی م ژووی ﮔـهلی کورد ﺗ ـدابوون.
ب ﯾهب ﯾارم دا وەرﯾگ رمهوەســـهرﻓارســـی ،ﺗا لهﻻﯾهکه وە خو نهری ﻓارسـ ــیزانو لهﻻﯾهکیدﯾکهشـ ــه وە
ئهوکوردانه ی خو نـدنﯿـان به ﻓارســـی بووەو نازانن کوردی بنووســـن و بﯿخو ننهوە بههرهی ل وەرﮔرنو
خه ک کی زﯾاﺗر لهڕاســﺘیﯾهکان ئاﮔاداربن .که ق م ل هه ﻤا ی ،ئه وجار ﮔرﯾانم ب ک

ی و ل قهوماوﯾی

ﮔهلهکهمهات .ﺗ گه ﯾشـﺘم دەردەکهمان ههرئهوەندەنﯿه که خاکهکهمان دەسـﺘی بهسـهرداﮔﯿراوە ،به کوو
دەردی ﮔه ورەﺗر دەسـتبهسـهرداﮔﯿرانی ﻓه رههنﮓ و زمانو ﺗهنانهت م ژووهکهشـﻤانه .ب خاکی دەسـت
بهسـهرداﮔﯿراو  -بارهسـروشـﺘیﯾهکهی داﮔﯿرکردن  -داﮔﯿرکهر هه ر داﮔﯿر که رەو ئهوەی که داﮔﯿرکهر ک ب
شــﺘ کی ئه وﺗ لهســروشــﺘیکارەکه ناﮔ ڕێو به دەرکرانی داﮔﯿرکهرﯾش ک ﺗاﯾی به دۆخهکه دێ ،به مکه
د ﺘـه ســـهرﻓهرههنﮓوئهدەب وئابووری  -واﺗه بارەک مه ﯾهﺗیﯾهکانی داﮔﯿر کران  -زﯾانو ک شـــهکانی
ﺗازەســهرهه دەدەنهوە .ب و نه ئ ﻤهی کوردی ل قه وماوی م ژووﯾی )ل رەدامهبه ســﺘم ﭼاکی ﯾا خراپﯿی
ئوول ک ﯾا ب واﯾهک نﯿﯿه ،به کو مهبه ســﺘﻤه کارﺗ کردنهکانی داﮔﯿر کهران لهوبوارانه دا بخهمه بهرﭼاو(،
بهرهوپ ش ﭼوونی له شـــکری ئﯿﺴـــﻼم لهو ﺗهکهماندا ،به شـــی ههره زۆرمانی به زۆری ل

کردووﯾن

بهموسـو ﻤان ،داﮔﯿرکهری موسـو ﻤانی شـﯿﻌهی سـهﻓهوﯾش بهشـ کی بهرﭼاوی ل کردووﯾنه شـﯿﻌه ،له
داخی ﺗورکی ﻋوســـﻤانﯿش بهشـــ کی به رﭼاوی نهﺗهوەکهمان لهژ ر دەســـﺘی ئهوداﮔﯿرکهرەدا بوون
بهﻋهله وی .به شــ کﯿش له ســهردﯾنی پ شــوو ماونهوە ،به م ئه وەشــﯿان له کارﺗ کردنی داﮔﯿرکهران
بـه دوورنـهبووه .پ نج داﮔﯿرکـهری کوردســـﺘـان ،بـهﭼـهنـد زمـانو ﻓـهرهـهنگی جﯿـاوازو لـهزۆر ج گـاشـــدا
دژبهﯾهک ب ﺗواندنهوەمان له ناوخ ﯾانداو سـ ـ ﯾنهوەی شـ ــو نهواریم ژووﯾیو ﻓهرههنگیو پ ناســـهی
نـهﺗـه وەﯾﯿﻤـان ﭼﯿی ب ﯾـان کراوە کردووﯾـانـه .خو نـدن بـه زمـانی زﮔﻤـاکی ﺗـه نﯿـا لـهبـه شـــ کی کـهمﺘر
لهپ نجﯾهکی کوردسﺘان  -ئهوﯾش به نﯿوەﭼ ی و زۆرﺗر ب پ هه کوﺗن بهب گانهی داﮔﯿرکهر  -ئازاد بووە.
له زﯾاﺗر لهنﯿوەی کوردســﺘاندا ه نانی ناوی کورد ﺗاوان بووەو ســزایﮔه ورەی ب دانراوە .ئاوا لهنﯿزﯾک
بـهﭼـلمﯿﻠﯿ ن کورد ،ﺗـه نﯿـا دەوری ﭼوارمﯿﻠﯿ نیو ئـهوﯾش بـه نﯿوەﭼ یو نـاﺗـه واوی دەرەﺗـانی خو نـدنو
نووسـﯿنو خو ندنهوەﯾان بهزمانیکوردی ههبووە .هه رئه وەندهش زمانی نهﺗهوەی داﮔﯿرکه ر کار کی زۆر
ﺗ کدەرانهی لهبواری ڕ نووسو ڕ زمانی دا کردۆﺗهســـهر .به وه ﯾانه کورد له زمانو خهﺗی هاوبهشـــی
خو نـدنو نووســـﯿنو ﻓـه رهـهنگﺴـــﺘـان ب بـه شبووە .ئـه وە دەرد کـه کـهﺗـهنـانـهت دوای ڕەﺗـانـدنی
داﮔﯿرکـه رانﯿش ،ﭼـارەســـهرەکـهی مـاوەﯾـهکی دوورو در ژ هـهـدەﮔرێ ،واﺗـه دوای خ ﯾبوون و ئـازادﯾی
و ﺗﯿش خه باﺗ کی دوورو در ژو پ کو رەوەرﯾﻤان ب سـهربهخ ﯾی و سـاغ بوونهوەی ﻓهرههنگی لهپ شـه.
ههر لهسـه رەﺗای دەسـتپ کردنهکهوە که وﺗﻤه ژ ر ژانی ئه ودەردە .ﺗوشـی زۆر وْ شـهی نام بووم زۆربهﯾان

له زمانی داﮔﯿرکه رەوە خزﯾبوونه ن و زمانی دەکارکراو له وەرﮔ انی کﺘ بهکه دا ب سهر زمانیکوردی ،ﺗازە

ئـه وﯾش واﮔ ڕابوون کـه نـهکورد و نـهﻋـهرەب نـهﯾـانـ دەنـاســـﯿنـهوە ،ب و نـه لـه ج گـاﯾـهکـدا نووســـﯿبووی

ث
" ﭼارەنووســه ماســهوﯾهکهی ئهرمهنﯿان" ﭼهندی ه ناموبردم و پرســﯿارمکرد و کردم و کراندم که ســم
نهدﯾﺘهوە که بزان

 -ﯾا و ی بچو ن

 -ئهووشـهﯾه ل رهدا چ واﺗاﯾهک دەﮔهﯾ ن  .ﺗهنانهت له زۆرکهسـی

وام پرســی که له کوردســﺘانی باشــوور خو ندبووﯾان ،ﺗاســهرەنجام ﯾادی بهخ ر کاکمهﻻﺣه ســهنی
ڕەسـﺘگارم دی و پ ی ﮔوﺗم :ئهوە "ماسـهوی"نﯿﯿه مه ئﺴـاویﯾه واﺗه" :پ کارەسـات" ،به م خ دەردەکهم
هـهرئـه وەنـدە نـهبوو .ئـهمن کوردﯾم نـهخو نـدبوو .ئـهوهی دهمزانی هـهر بـههـهو ی خ م ﻓ ری ببووم.
خو ندەوارﯾم وەک هه موو کوردەکانی ژ ر دەسـﺘه ﺗی ئ ران به ناﭼار به ﻓارسـیبوو .ب نووسـﯿن بهکوردی
به دروســﺘی ڕانهه ندرابووم .ﻓ ر ببووم ئهﮔهربﻤهوێ شــﺘ کﯿش بهکوردی بنووســم به ﻓارســی بﯿری ل
بکهمهوە ،ئه وجار وەرﯾگ مهوە سـه ر کوردی و جا بﯿنووسـم ،ﺗائ رە ڕه نگه زۆر نائاسـاﯾی نهﯾهﺗهبه رﭼاو،
به م ک شـهی سـهرهکﯿم له وەرﮔ انهکهدا بهوە ب سـازبوو که لهدانانی وشـهی له باریﻓارسـی لهشـو نی
کوردیﯾهکهﯾدا ﺗووشـی ﮔرﻓﺘی ﮔهورهبووم .ﻓهرههنگ کی ﻓارسـی بهکوردی دهﯾﺘوانی بهشـ کی بهرﭼاوی
ک شهیمن و زۆری وهک من ﭼاره کات.
ﺗـا ئـه وکـاﺗـه ﭼـهنـد کـار کی زۆر نـاﺗـهواو و ســـاکـار بـه ونـاوه ب و ببوونـهوه ،کـه نرخی خ ﯾـان هـهﯾـه بـه م
ب ﭼـارهســـهر کردنی ﮔرﻓﺘ کی ئـاوا زۆرﻻوازبوون .لـهوکـاﺗـهوە بـهمـه راقبووم ڕزﮔـارﯾـدهر کم ل هـه کـهوێ و
بـه نووســـﯿنی ﻓـهرهـهنگ کی ئـاوا ،لـهوداوه ڕزﮔـارم کـا .بﯿﺴـــﺘم مـام ســـﺘـا هـهژار خـهرﯾکی نووســـﯿنی
ﻓـهرهـهنگ کی کوردی بـه ﻓـارســـیﯾـه .ئـهوخـهبـهره هﯿواﯾـهکی ﮔـهورهی خﺴـــﺘـه د ﻤـهوه .هـهرﭼـهنـد ئـهوه
ههنگاو کی زۆر ﮔهوره و بهکهلک و ﭼارهسـازی بهشـ ک له دهردهکهبوو ،به م نهﯾدهﺗوانی بهڕادهﯾهکی
کارسـاز ،مهبهسـﺘهکهی منی لهوبوارهدا ک هوار بهدی ب ن  .ههر دووﻋام ده کرد برﯾا ئ ﺴـﺘاکه دهسـﺘی
به کار کی ئاوا ﮔه وره کردوه  ،ﻓارسی به کوردیﯾهکهشی ج بهج کردبا.
لهوهرﮔ انهوهی کﺘ بی " کوردوﻋهجهم"دا ب ســـه ر زمانی ﻓارســـی هه نبانهب رﯾنه زۆر بهکهلکم هات .لهو
کاﺗهوه بﯿری نووســﯿنی ﻓه رههنگ کی ﻓارســی بهکوردی دهم شــکﻤدا ه ﻠﻼنهی ســازکرد .کار له ســهر
ﻓهههنگ کی ئاوا دوومهرجی ده وﯾﺴﺘن:
 -1غﯿرهت وهبـهرخ نـانو خ ڕاﮔری و بـهردهوامی :ئـه من لـه وبواره دا زۆرم دهخ ڕاده دﯾـت .ﭼونکـه هـهر
پﯿشـــهم وابووه ،ئـهﮔـهر ب ﯾـاری کـار کمدا ،وام شـــکﻤی پ وه خـه رﯾـک دهب

کـه ﺗـادهﯾکـهم ئ قرهم ل

هه دهﮔﯿرێ.
 -2زانﯿـارﯾی پ وﯾﺴـــت :لـه وبوارهدازۆر خ م بـهکولو ک ـهوار ده هـاﺗـهبـه رﭼـاو .ئـه من ڕابردووی کـاری
ئهدهبﯿم ب جگه له وهرﮔ انی دووکﺘ بی کوردی ب سـهر ﻓارسـی )کﺘ بی ناوبراوو کﺘ بی کوردو ﻋهجهم(و
کورﺗـه ﭼﯿرۆک کی کوردی بـهنـاوی " زﯾنـدهبـه ﭼـاڵ" نـهبوو کـه هﯿچﯿشـــﯿـان ب و نـه ببوونـهوه ﺗـا ﻋـهﯾـﺐو
ﭼاکهﯾان وهدهرکهوێ .ئهوه ک شـکی هﯿوامی دهخﺴـﺘه لهرزﯾن ،بهههنبانهب رﯾنهی مام سـﺘا ههژار خ م
د خ شـــیداوه .بـهداخـهوه مـام ســـﺘـا هـهژارﯾش بـه نـاوهخـت دوامـا واﯾی خ ی ل کردﯾن و ئـهو
د خ شـیﯾهشـم بهکهسـهری ئاواﺗ کی وهدینه هاﺗوو ﺗهنگی پ هه چنا .ناﭼاربه هﯿوای هه مبانه ب رﯾنه،
ئهو ک شهﯾهشم خﺴﺘه ن و ﮔ ژاوی بﯿری ئا زم.
مـا واﯾﯿم لـههـاوڕ ﯿـانم و ﭼوونم ب ﺗورکﯿـا لـهمـانگی11ی 1995ڕا ده ســـت بـه ﺗـا یﯾـهکی دام

ﺗـا خ را

ج
دهســت بکهم بههه گ انهوهی هه نبانهب رﯾنه بهپ ی وشــهی ﻓارســی)بهپ چهوانهی کﺘ بهکه که بهپ ی
وشـهی کوردی ڕﯾزکراوه( .ﺗا لهوێ بووم و دوو مانگ کﯿشدوای ﭼوونم ب ئوسـﺘهرالﯿا ) (1997/1/21به
وردکه کاغه زان )ههر ک وﺗه کاغهزهی ب وشـ ــهﯾهک وهک ئهو و نهی ل رهدادهﯾبﯿنن(
دهوری خ م واﺗـه نﯿبوو کورده کوﺗـهنی " وشـــﺘری بـهبـارهوه ل

ون دهبوو!" ،دواﯾـه کـهﭼـه کـامپﯿوﺗ ر کم

بهقهرزک ی .ئهوه لهده ســـت وردکهکاغهزانی ڕزﮔارکردم ،به م ک شـــهی دهﮔهورهﺗری ب سـ ــازکردم که
لهن وبهشـی ک شـهکاندا باسـیدهکهم .ﭼاپی ﯾهکهمی ئهو ﻓهرههنگکهم له سـا ی  ٢٠١٢له دەزﮔای ئاراس
له ههول ر ب و ب وە ،و ئ شـﺘاش خهرﯾکی پ داﭼوونهوەم .بهﮔشـﺘی ﺗائ ﺴـﺘا بﯿﺴـت و پ نج سـا ه کار
لهســـهر ئهو ﻓهرههنگه دەکهم .هه هی زۆر و ژمـارەﯾهکﯿش ک شـــهی ب ﭼوونم ﺗ ـدا ﭼـارەکردوون.
ﺗهنﯿـابـا ی و ﯾـارمهﺗی نهدەر ب پ ـداﭼوونهوە وای ل کردووم که زۆر هه ه خ ﯾـان بشـــارنهوە و نهﯾهنه
پ ش ﭼـاوم .بهخ شـــﯿﯿهوە ئ ﺴـــﺘـا ئهوە ﭼـاپی دووههمﯿشـــم ئـامـادەکردووەکه  ١٩٧٦٦٢وشـــه و
دەســـﺘهواژەی ﻓـارســـی به ههموو واﺗـا کوردﯾﯿهکـانﯿهوە )لهههموو زاراوەکـانی کورد ی ﺗـائهوج گـاﯾهی
کهوﺗوونه دەسـﺘم(دەﮔر ﺘهوە .لهڕەوﺗی کارکردنی شـهووڕۆژم لهسـهر ئهو ﻓهرههنگهدا ه ند ک هه هم
دۆزﯾونهوە و لهﮔهڵ ئهوکهموکووڕی و هه نهشـدا که ﭼهند د ﺴـ ز ک بهﭼاوﯾانداداومهوە ،ﭼارەسـهرم
کردوون و ههر خ را له بهڕۆژ کردنهوەدا لهسهر ئﯿنﺘ رن ت ﮔونجاندوومن.
وەک له دووکﺘ بی )ل ک

ﯿنهوە و ڕوونکردنهوەی م ژووﯾی لهسـهر کورد و کوردسـﺘان( و )زەردەشـت و

م ژووەکهی(دا ســهلﻤاندوومه ،ﻓارســهکان )ﯾا باشــﺘرە ب م دەســﺘه ﺗدارانی ئ ران له ئاخﯿرەکانی
ﻓهرمان ەواﯾی قاجار و بهﺗاﯾبهﺗﯿش له دەســـﺘپ کی دەسـ ــﺘه ﺗی ڕەزاشـــاڕا( بهڕ نو نﯿی ئا ﻤانﯿﯿهکان
ﺣهولی زۆرﯾـان داوە م ژووی کورد بهﻻڕـدابهرن .ئهوان م ژوی پ شـــک ی مـادﯾـان ﺗ کـدا ،کـاوەﯾـان ل
کردﯾنه هارپاکهی پهﯾﻤانشـک ن ،ڕووی ﭼﯿرۆکهکانی ئا ﺴـﺘاﯾان له بهلخ ی سـهرﭼاوەی ز ﯿی ﮔهورەڕا
وەرﮔ را ب

بهلخی ئهﻓغانﺴـﺘان ،وشـهی ئارﯾا )بهواﺗای نهجﯿﺐ و شـهرﯾف( ﯾان ب شـاردن هوەی ڕەﮔهزە

کـانی ج راوج ری و ت و ﺗونـدنهوەﯾـان له نـاو )زاراوەی ئ رانی( ل

کردﯾنه ڕەﮔهزی ســـاخﺘهی ئـارﯾـا،

و ﺗی پارسـﯿان کردە ئ ران و کورۆشـﯿان کردە کهﯾخهسـرەو و ) ....ب زانﯿارﯾی زﯾاﺗر ب واننه ئهو کﺘ به و
کﺘﺘ بی زەردەشـــت و م ژووەکهی و نووســـراوەکـانم )له بهشـــهکـانی کﺘ بخـانه و م ژووی مـا پهڕی
 www.farhangumejuikawa.comدا .نهک ههر ئهوەندە به کو زمانهکهشـﻤانﯿان داﮔﯿرکر دووە و وشـهی
زۆرﯾان ل

دزﯾوﯾن.

ب گومـان هﯿچ زمـان ـک نـاﺗون

لهکـارﺗ کردن و ﺗ که وی لهﮔهڵ زمـانهکـانی دراوســـ

و ﺗهنـانهت

دوورﺗرﯾش بهدوور ب  ،ههر وەک له کوردﯾشـدا زۆری دەبﯿنﯿن ،به م ﭼاو ک له ﻓهرههنگهکانی ﻓارسـی
کهن .ههر وشــهﯾه له ههر زمان ک وەرﮔﯿراب

ئاماژە به ســهرﭼاوەکهی کراوە ،ب و نه ﻋهرەبی ،ﺗورکی،

ﻓهڕانﺴــه ،ئﯿنگﻠﯿس ،هﯿندی و ....ﺗهنانهت ئاماژە به وشــهکانی وەرﮔﯿراو له پههﻠهوی و ئا ﺴــﺘا و
مادﯾش کراوە ،به م لهﺣاســت ناوی کورد زمانﯿان ﻻڵ بوو و قه همهکهﯾا ڕەنگی ڕۆﯾشــﺘووە .ب و نه
ب واننه ئهو نﻤوونانه ﻓهرههنگی موﻋﯿندا  -١ :وﯾر )کوردﯾﯿهکهی :بﯿر ،وﯾر( -٢ ،ﮔِشـــت  ،بهکوردی واﺗه:
به ﮔشـــﺘی ،ﮔش ،ﮔشـــت ،ﮔشـــﺘﯿان ،ﮔشـــک ،ﮔشلهﮔشَ -٣ ،ﮔ َ
ﻼﮔل )کوردﯾﯿهکهی :ﺗﯿنگاو ﺗﯿنﮓ،

ح
ﮔه وﮔهڵ(ُ -٣ ،ﮔﻤﯿز)کوردﯾﯿهکهی :ﺗـهڕهﮔﻤﯿز ،ﮔﻤ ز ،مﯿز(ُ -٤ ،مـل ُک ُﻠﻔـت :مـل ئهســـﺘوور ،مـل ﺗـاج  ،مـل

ک ﻔـت ،مـل کولوﻓـتُ -٥ ،ﮔن )کوردﯾﯿهکهی :ﮔوڕن ،ﮔون ،ﮔونرْ ک ،ﮔونـک( .دﯾـارە ئهﮔهر ئـامـاژە به ههموو
نﻤوونهکان بکهم ههر لهو ﻓهرههنگهدا ژم ارەی ئهو وشــا نهی لهکوردی دزراون و ﻓارس ههرﮔﯿز ناﺗوانن
ﺗهنانهت به دروسﺘﯿش بﯿان ن ،خ

له ههزاران دەدەن.

ئهو ک شانهی له نووسﯿنی ﻓهرههنگهکهدا ﺗووشﯿان بووم:
ج گای خ ﯾهﺗی ل رهدا به کورﺗی ه ند ک لهوﮔرﻓتو ک شـانه بخهمهبه رﭼاو که له نووسـﯿندا ﺗووشـﯿان
بوومو ب گومان هه ر نووســهر کی کورد ﺗووشــیدهب  .ئه وک شــانه له وکاﺗهدا زهقﺘر خ دهنو نن که
نووســـﯿنی ﻓـه رهـهنـﮓ د ﺘـهﮔ ڕێ ،کـه بـابـهﺗ کی زۆر ﮔرنـﮓ و هﻤوانیﯾـهو دهب

هـهموو کورد ـک ل ی

ﺗ بگاو کهلکی ل وه رﮔرێ .ب و نه که د ﺘه ســه ر خو ندنهوه ،ئهﮔهر کﺘ بهکه بهخهﺗی ﻻﺗﯿن نووســراب ،
خو ندنهوه ی ب ئهوهی هه رئهلﻔوب ﺘکهی ﻋهرهبی دهزان

ناﮔونج و بهپ چه وانهش.

ک شهی نووسﯿن:
 -1نه بوونی خهت ) ( scriptی ﯾ کگرﺗوو،
 -2ڕ نووســی کوردی به ئهلﻔوب ی ﻋهره بی ،کهههرﭼهند لهڕ نووســی ﻓارســی باشــﺘره ،به م ه شــﺘا
ناﺗهواوه .ب و نه وشــهی مانﮓ -1) :مانﮓ = مانگی ئاســﻤان -2 ،مانﮓ = ماندوو( ئهوهی ﯾهکهمﯿان
ﭼ ن نووسـراوه ههر وا دهخو ندر ﺘهوه به م ئهوی دﯾکه ﯾان نا .ب باشـﺘر ڕوونبوونهوه سـهرنج بدهنه
ڕ نووســی ﻻﺗﯿنﯿی ئه و دوانه

) 1- mang

 ( 2- manigخوال خ شــبوو مام ســﺘا ههژار ئهوک شــهی

ْ
مانﮓ( ،به م ه شـﺘا
به دانانی نﯿشـانهی) ֯ ( له شـو نی  iﺗاڕادهﯾه ک ﭼارهسـه ر کردووه ) -1مانﮓ-2 ،
نهب ﺗهباو.

 -3ﻓ نت :ئه وﻓ نﺘانهی ب ئه لﻔوب ﺘکهی شـ وهﻋهرهبی وهک ﻋهرهبی و ﻓارسـیو کوردیو ...سـاز کرابوون
لـه ســـهرهـهموو پـهنجـهره ) (windowﯾـهک ،هـهرﭼـهنـد پشـــﺘﯿوانی ) (supportی ئـهو زمـانـانـهشـــی هـهبـا
نـهدهخو نـدرانـهوه .ب جگـه لـه وهش ﻓ نﺘـه کوردیﯾـه کـانی ﺗـا ئـه وکـات ســـازکراو ،ﻋـهﯾبی ســـهﯾرو
سـهرل شـ و نهری زۆرﯾان ﺗ دابوون .لهﻓ نﺘ کدا پﯿﺘ ک ) (characterلهسـهر )  (key boardلهشـو ن ک و
لـهﻓ نﺘ کی دﯾکـهدا لـهج گـاﯾـهکی دی دانراوه .ب و نـه ب نووســـﯿنی"ڕ" لـهﻓ نﺘ کـدا ) (Bولـهویدی دا
)( shift Bو لـه ﻓ نﺘ کیدﯾکـهدا )  (V+shift Aدادهﮔﯿرا  .جـاوهره ئـه وک شـــهی ب منی ﺗـهمـهن ـک لـه
کو رهوهرﯾدا ﺗ پهڕکردووی م شـک بهههزاران بﯿرو بﯿرهوهرﯾی ئا زو ﺗ کدهر ئاخنراوی دوورهو ﺗی کو ر
زهﯾن ،ﭼـارەبکـه کـهبـهپ ی ســـهلﯿقـه بـه  Zanest Avdarده ســـﺘم ڕاهـاﺗووهو دهب
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بابهﺗ ک بنووسـم که شـو نی ه ند ک له پﯿﺘهکانی لهﮔهڵ ئهوانی دﯾکهدا جﯿاوازه .ئ ﺴـﺘاش ،که سـا ی
) (٢٠٢١ه ،ﭼهندﯾن ﺗهخﺘه کﻠﯿل )( keyboardی نووســﯿن ،ب ﻓارســی و کوردیو ﻋهرهبی لهبهردهســﺘی
کهلکوهرﮔران له کامپﯿ ﺗ ر دان ،کهههموو لهســهر ﯾهک کﯿان ســاغ نهبوونهوه ،ﻓ نﺘهکانﯿش ههرکامﯿان
بهپ ی بهرنامهﯾه کی جﯿاواز دانراون ،ک شـهی زۆر ده خو ق نن .ب و نه ،بهرنامهﯾهکی ﻓهرههنﮓنووسـﯿنم
وهﮔﯿرکهوت ،که ئ رانی داﯾان نابوو ،وﯾﺴـﺘم ،ئهو ﻓه رههنگه ی بخهمهسـهر ،به م(script) ،ه کوردﯾﯿه کانی
نـهدهخو نـدنـهوه ،ﭼونکـه ﺗـه نﯿـا ب ئـه و ﻓ نﺘـانـه ســـازکرابوو ،کـه لـهئ رانـد ا بـاونو ئـهوانﯿش )(scriptه

خ
ﺗـاﯾبـهﺗـه کـانی زمـانی کوردی وه ک ) ۆ ،ێ ،ڕ (...ﯾـان ﺗ ـدا نـه ﮔونجـاوه .بـه کورﺗی زۆر ﻋـهﯾبی دﯾکـهش
له وبوارهدا دهکه ونه به رﭼاو وهک :نه نﯿشــﺘنهج ی نوخﺘه ﯾا نﯿشــان له شــو نی دروســﺘی خ یو پ وه
نـه نووســـانی ه نـدـک پﯿـت لـهه نـدـک وشـــه داو ﺗـهنـانـهت ونبوونی نوخﺘـهی ه نـدـک لـهپﯿﺘـه کـان
لهوشــه داو  ...ســهرباری ئهو دهردانهش ئهمن له نووســﯿنی ﻓه رههنگدا ﺗووشــی ﮔرﻓﺘﺘ کی دﯾکه بووم،
ئهوﯾش نهبوونی ﻓ نﺘ ک بوو که کوردیو ﻓارسیﯾهکه و ک ا بنووسی .زۆرم ﺣهول داو زۆرﯾشم خ پ وه
مـانـدووکرد ،بـه م نـه مـدۆزیﯾـهوه .نـهبوونی ﻓ نﺘ کی ئـاوا ﺗووشـــی دووک شـــهی کردبووم .ﯾـهکـه مﯿـان
ناڕ کی لهخهت و نووسـراوهداو دووههمﯿشـﯿان کهﮔرنگﺘربوو ک شـهی لهخ ڕا ﺗ کچوونهوهی ﻓ نﺘهکان
)له ئهندازه ﯾا ﭼه شــنﯿاندا(بوو .له ﻓاﯾﻠ کی  100ﻻپهڕهدا ﻓ نﺘهکه ﺗ کدهﭼوو ،لهخ ڕا دهﮔ ڕابهﻓ نﺘ کی
نهخوازراوی ﻋهرهبی .دهبوو هه مووﻓاﯾﻠهکه بکهمهوه بهﻓ نﺘهکوردیﯾه مهبهسـﺘهکه  .ﺗائ رهبهسـ نهﯾیبوو،
به م ئه وجار دهبوو ئه وﻓارســیﯾانه وشــه به وشــه ببﯿنﻤهوه و ﭼاکﯿان کهمهوه که لهبهر نه بوونی"ص،
ض ،ط ،ظ ،ذ" له کوردیﯾهکهدا بهناﭼار لهﻋهرهبی و پاشـانﯿش له ﻓارسـﯿم وه رﮔرﺗبوون .زۆرجار دووسـ
ڕۆژم بهڕسـﺘنهوهی ئهوڕﯾﺴـهوه دهﭼوو کهئاوا ل م بب و بهخوری!! سـهرهنجام پاش ﺣهولو خ ماندوو
کردن کی زۆرو پرسـﯿار لهمو ئهو و له دۆسـﺘانی ئوسـﺘه رالﯿاو دهرهوه ،به وهده سـﺘخﺴـﺘنی بهرنامهﯾهکی
"ﻓ نـت ســـازکـهر" ب هﯾـارﯾـدەی برادهر کم بـه نـاویﻋـهلیکـه ئـازهریﯾـهکیئ رانیبوو ،و کـهلـک وهرﮔرﺗن
له ئﯿنﺘ رن ت و ک ﯾنی کﺘ ب کی ﻓ نت سـازکردن ،ﻓ نﺘ کم سـازکرد که مهبهسـﺘهکهمی بهﺗه واوی دهپ کاو
ئاوا ئهو ک شـهﯾهشـم ب خ م ﭼارهکرد .پهنجهرهی  XPش زۆرک شـهی ب ﭼارهسـه ر کردم .بهخ شـﯿﯿهوه
برادهر کی د ﺴــ ز ســاﯾﺘی  Kuritgroapی پ

ناســاندم ،که ک مه ک لهد ﺴــ زانی وشــهیکوردی

داﯾانناوهو پشــﺘﯿوانو keyboardو ئهژمار ک ﻓ نﺘی ک وردی ﯾان ســازکردووه کهمهبه ســﺘهکهی منﯿان
ﺗـاڕادهﯾـهکی بـهرﭼـاو دهپ کـا .بـه مکـه موکووڕﯾی ئـه وﻓ نﺘـانـه کـه ﺗـائ ﺴـــﺘـا کـه وﺗوونـه بـه رﭼـاوم ئـهوهﯾـه کـه
بزو نهکانی وهک )سهر(و )ژ ر(و )ب ر(و )زهنه(و ه ند ک نﯿشانهی دﯾکه باش کارناکهنو دانانﯿان پﯿت
له وشــه جﯿادکاﺗهوه .پ وﯾﺴــﺘه ئاماژه به کاری ئه ودلﺴـ زهش بکهمکه ئ ﻓﯿﺴــی کوردﯾی داناوه به م
بهه ی ناﺗه واوبوونی ب نووسـﯿنی کﺘ ﺐ نهدهﮔونجا .بهڕاشـکاوی دهﺗوانم ب م که ک شـهی ﻓ نت زﯾاﺗر
له ســـا کی کاﺗی منی ب خ ی بردو له کاره ســـهرهکیﯾهکهی خ م که نووســـﯿنی ئه و ﻓه رههنگه بوو
وهدوای خﺴـﺘم .سـهرەنجام دوای سـا ی  ٢٠١٥ژمارەﯾهک ﻓ نت ب ماﯾک سـ ﻓت ئ ﻓﯿس سـازکران که
)کاراکﺘ ر(ﯾان ب ههموو زمانهکان ﺗ دان .ئهوە کاری زۆر وەسـ نهﯾی خﺴـﺘم ،به م ک شـهی دﯾکهی ب
خو قـانـدم ،ئهوﯾش ﮔ ڕانی ه نـد ـک لهوان بوو .ب و نه پﯿﺘی )ك( و بزو نی)ە( ،لهو ﻓ نﺘـانهدا که
باسـ ــم کردن ،پﯿﺘی )ك( لهﻓ ن ﺘه کوردﯾﯿهکاندا دانهنراوە که زۆر له کر مانجی سـ ــهروو دا دەکار دەکرێ
وەک )کهلهك( که بهوﻓ نانه به )کهلهه ( دەنووسـرێ .ههروەها ب نﻤوونه له کوردﯾﯿهکهدا

ل

وشـهی )ههموو(ی

کردبوومه )ەهﻤوو( لهﻓارســﯿشــدا )هنر(ی لی کردبوومه )ەنر( و ئهو ﭼهش ــنه ﺗ کچوونانه وای ل کردبوو که نهمدەﺗوانی به

( بﯿبﯿنهوە ) findو (لهجﯿی دان ) replaceـک ﭼـارەی بکهم ،ﭼونکه ژمـارەﯾهکی ب
ﺗ کدەدام .ﯾا )هه( کوردﯾی ل

ﭼـاک دەکردمهوە و ژمـارەﯾهکی دﯾکهی ل

کردوومه )ەە ( .ئهوە ﮔهورەﺗرﯾن ﮔرﻓﺘم بوو ،له ه ند ک شــو نﯿشــدا )ڕ ﯾا

)ڵإ( و ....ه نـد کﯿش ک شـــهی خ دی ئ ﻓﯿس که )ی(ی له زۆر گـا جوداکردب وە ب و نه )ﻋنـاﯾـت(ی ل
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و ،....که کاﺗی زۆری ل
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من بهﯾارﯾدە ﻓ نﺘهکانی دﯾکه ب خ م ﻓ نﺘ کم ســازکردووە و ئهو )ك( ﯾهم ﺗ دا لهج گای )ك( داناوە و
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ب

ﮔرﺗم ،ﭼونکه ناﭼار بووم وشه به وشه بهههمووﯾدا بچﻤهوە.

(یل

ﮔ ڕﯾوم به

کردبوومه )ﻋنـا ﯾـت(

نووسﯿنهکانم کهلﻠکی ل وەردەﮔرم.

د
ک شهی دهره ﺗان:
دهره ﺗانی له بارو پ وﯾﺴت ب نووسﯿنی ﻓه رهه نﮓ به ﭼهند مه رج پ کدێ:
 -1کهرسـﺘه :هه بوونی سـه رﭼاوهی بهکهلکو دهسـت و اﮔهﯾشـﺘن بهکﺘ بخانهی دهو همهند مهرج کی
هـهره ﮔرنگـه لـهکـاری ﻓـهرهـهنـﮓ نووســـﯿن دا ،کـهبـهداخـهوه کورد لـه وبـارهوه زۆرﻓـهقﯿره .جـا لـهنـاو ئـهو
ﻓـه قﯿریﯾـهش دا ئـاوارهﯾـهکی لـهو ت داب اوی وهک من کـهﺗـهنـانـه ت لـه ئـاوارهﯾﯿشـــدا ه نـده دوور
کـه وﺗوومـهوه کـه ب کـارهکـهم هـهر ده ســـﺘم بـه هـاســـانی وهجﻤوج ی ﻓـهرهـهنگﯿی کوردی لـه ئوڕووپـاش
ڕاناﮔات  -ﭼونکه ب خ می ل

دوورمو کهسی واش شک نابهم لهوبوارهدا بﺘوان

ﯾارﯾدهدهرم ب

 -ئهو

ک شهﯾه ﭼهند قات دهب ﺘهوه.
ﭼه ند ﻓه رههنگ کی ﻓارسی بهکوردی لهﻻﯾهن ﭼه ند د ﺴ ز کی وشهی کوردی ب وبوونهوه ،ه ند کﯿانم
له ئﯿﺘ رن ت وهدهسـت کهوﺗن ،برادهر کی د ﺴـ زﯾشـم له سـووئ درا ﻓه رهه نگی ﯾهک ج دﯾی زانک ی
کوردســﺘانی ب ناردم ،ئهو ﻓهرههنگانه وشــهی زۆرﯾان دا دهســﺘم ،به م ٣ ،لهو ﻓه رههنگانه ،هه هو
ک شـــهی زۆرﯾان ﺗ دابوون ،بهﺗاﯾبهﺗی له ﻓهرههنگهکه ی زانک ی کوردســـﺘاندا ٤٠٥ ،هه هی بهرﭼاوم
دۆزﯾنهوه ،لهﮔه ڵ ژمارهﯾه کی زۆر وشـهی وه ک ناوی ژمارهﯾه کی زۆر زمان ،نهﺗهوه ،ﺗاﯾﻔه و ه زی شـو نه
ج راوج ره کـانی جﯿهـان ،کـه ب ﻓـهرهـهنگ کی دووزمـانـه ب جگـه لـه هـه ﻤﺴـــانـدنی قـهبـارهی کﺘ ـﺐ،
کهلک کﯿان ﺗ دا نابﯿنم ،و هه روهها زۆر شﺘی دﯾکه که ل ره دا باسﯿان ناﮔونج و بهجودا لهنامﯿﻠکهﯾهکدا
ب وﯾان دهکهمهوه.
 -2هاوکاری :ﻓهرههنﮓ نووســانی ﮔهﻻنیئازادیجﯿهان ب جگهله دهده ســﺘدابوونی کهرســﺘه و ئامرازی
پ وﯾﺴـت بهدهسـﺘه و ﺗاقﻤی ﭼهندﯾنکهسـی و پشـﺘﯿوانﯿی مﯿری و زۆرکارسـازی و کاردروسـﺘاﯾی دﯾکه
کـاردهکـهن ،بـه م ﻓـهرهـهنـﮓنووســـی کورد دهب

بـهﺗـهن و ب ﭼـاوهڕوانﯿی هـاوکـارﯾی کـهس ،بـهشـــ کی

به رﭼاو لهکاتو ماڵو وﯾﺴـﺤهتو ژﯾانیخ ی لهسـه رئهوکاره دان  ،که ئهوهش ب گومان زۆر سـهخﺘهو
لـهخ بووردن کی زۆری دهوێ و ســـهربـاری ئـه وهش نـاب

ﭼـاوهڕوانب

کـارهکـهی ب هـهـه و کـهموکووڕی

ب  .ڕاسـﺘه هاندان ب بهرهوپ شـچوونی کار کی ئاوا ﮔوڕوﺗﯿنی زﯾاﺗر دهداﺗه مرۆڤ ،به م ڕهخنهش )چ
بـهج  ،چ ب ج  ،ﭼونکـههـه ردووکﯿـان ورﯾـاکـهرهوهو هـهـهکـهمکـهرهوهن( پ وﯾﺴـــﺘیو مـهرجی ب ئـهمﻼو
ئهوﻻی سـهرکه وﺗنی ئهوکارهن و ﺗه نﯿابوون له کاردا هه ه پاسـاو ناداﺗهوه مهﮔهر ،ئهوهی کار دهکا ﮔرنگی
بداﺗه ڕهخنهکانو بهباشـی هه ﯿانسـهنگ ن  .بواری نووسـﯿنی وشـهدا نی کوردی ،ﮔﯿرو ﮔرﻓﺘی زۆری ﺗ دا
بـهدی دهکرێ .نـهدهوـهﺗ ـک هـهﯾـه  ،پشـــﺘﯿوانی لـه وکـاره بکـاو نـه ده زﮔـاﯾـهک هـهﯾـه ﯾـارمـه ﺗﯿـدهرب و نـه
ک ڕـک لـه زانـاﯾـانی بواری وشـــه هـهﯾـه ﻻنیکهم ئـه و کـاره نـاﺗـهوا وو ســـهره ﺗاﯾﯿـانه هـه ﺴـــهنگ ن  ،که
به ماندووﯾیو لهخ بووردن کی زۆر لهﻻﯾهن ﭼه ندکهس کهوه کراون.
 -3دهسـت و اﮔهﯾشـﺘنی ئازادانه بهههموو بهشهکانیکوردسﺘان :ﻓه رههنﮓ )قامووس ،وشهدان( زمانی
ل ک ﺗ گه ﯾشــﺘنی خه که و ﻓهرهه نﮓ نووســﯿش ئهوکه ســهﯾهکه "وشــه" لهخه ک وهردهﮔرێو لهپهنا
ﯾهکﺘری له شـو نی شـﯿاودا داﯾاندهن  .دووری له سـه رﭼاوهی سـهرهکﯿی ﻓه رههنﮓ " واﺗه خه ک" ب منی

ذ
دوورهو ت له وکارهدا که دهسـﺘم پ کردووه ک سـپ کی ﮔه ورهوهﯾهو بهﺗاﯾبهﺗی که کارهکه شـم دوو نهﺗهوه
دهﮔر ﺘهوه.
 -٤داراﯾی :پشـﺘﯿوانی ما ﯿی کار کی ئاوا ب ﮔهل کی ب دهو هتو دهسـت بهسـه ردا ﮔﯿراوو ﻓهرههنگی
خ ل قهدهخهکراوی وه ک کورد ،ﯾهکهم ده ســﺘ ۆﯾشــﺘووﯾی نووســهرو دووهه م بازاڕه .دوورکهوﺗنهوه
لـهﮔـه ل )کـه بـازاڕی بـهرهـهمـهکـه پ کـد نی( ،ﮔونجـانی ﭼـاپو ب وکردنـهوه ده خـاﺗـه ژ ر کـارﺗ کردن کی زۆر
ﺗ کدهرانه .ﮔهورهﺗرﯾن ک سـپیسـهر ڕ گای من له دوورهو ت ب ﭼاپو ب و کردنهوهی بهرههمهکانم ئهو
خـاـهﯾـه .لـه وْ ﺗ کی ﺗـه رﯾـک و دوورلـه دە هرەکـانی دﯾکـه دا دەژﯾم کـه ڕ گـای بـه وْ شـــکـانﯿـدا ب هﯿچ

شـو ن کی دنﯿانﯿه ،و ﺗهنانهت دهسـت بههاسـانی وه وْ ﺗانی ئورووپاﯾﯿش ڕاناﮔا که بازاڕ کی باشـﺘرﯾان

ل ﯾهو ﭼاپو ب وکردنهوه شـﯿان باشـﺘر ل دهﮔونج  ،ﺗهنﯿا به دراوی سـ سـﯿال و ﮔرﺗنهوه لهدمی ماڵو

مندا م ،کﺘ بم له ﭼاپخانه ڕهســﻤﯿﯿهکان ب لهﭼاپ نهدرا .ب ﯾه ناﭼاربووم ب خ م ﻓ ربم بهپرﯾنﺘ ر کی
ســـاکـار لـهمـاـهخ م لـه ﭼـاپﯿـانـدهم و ﻻپـهڕهدانـان و ل ـک قـاﯾﻤکردنو بـهرگ ﺗ گرﺗنو ب ﯾنو بـه ﮔشـــﺘی
ههموو کارهکانی بهدهسـتو مﺴـتو ﮔﯿرﻓانیخ م بکهمو بهخ ڕاﯾی بﯿدهم ﺗهنانهت بهوکهسـانهش که
بـه وﺗـهی خ ﯾـان زۆر بـهمـهراقی ب وبوونـهوهی بوون و هـانﯿـاندهدام لـه ب وکردنـهوهﯾـدا پـهلـهبکـهم ،پـاش
ﭼـاپـهکـه ش پشـــﺘﯿـان ﺗ کردم و بـه نـهکـانﯿـان لـهبﯿرخ بردهوه ،جـا ئـه وجـار مـه منوونﯿشـــ ﯿـانبم ب م
بخو ننهوه .ڕهنگه ب ن کﺘ بهکه شـﺘ کیوا نه بووه که سـهرنجﯿان ڕاک شـی ،به م وانﯿه  ،ﭼونکه کﺘ ب کی
وهک کوردوﻋهجهم ،ئهﮔهرب ﯿن وهرﮔ انهوهکهشــی باش نهب

 -که ئهوهﯾان به ﺗاوانی من دادهنرێ –

خ نرخه م ژوﯾیﯾهکهی لهسهر ک شهی کورد ههر لهج ی خ ﯾهﺗی...
 -4ئـهمنو هـهـه :کورد ده ن " :بـهنـده بیپـهـه نﯿـه"و ب گومـان "بیهـهـه شنﯿـه" .هـهـه پـهـه دهخـاﺗـه
سـ ــهرمرۆڤ ،هه ﺗاﮔهورهﺗرﯾش ب

په هی ﮔهورهﺗر سـ ــازدهکا .بهسـ ــه هوو ﭼوون لهههمووکارو کاﺗ کدا

د ﺘهپ ش و ﮔرنگﺘرﯾن ه کاره کانﯿشی بهب وای من برﯾﺘﯿنله:
ﯾهکهم  -زه ﯾنکو ری که دهب ﺘه ه ی له بﯿرﭼوونی زۆرشﺘی بهج

و پ وﯾﺴت،

دووهـهم  -ﺗـه نﯿـابـا ی و ب هـاوﻓکری و ب هـاوکـاری :ڕاو ژو هـاوﻓکری دهﺗوان

ﺗـاڕادهﯾـهکیزۆر لـههـهـه

کـهم کـاﺗـهوه  .زۆر جـار ب م هـاﺗ ﺗـهپ ش کـه پـاش ﭼـهنـدجـار بـهوردی پ ـداﭼوونـهوه بـهبـابـهﺗ کـدا ه شـــﺘـا
هه هی زۆر زهقی ﺗ دا ماون .ه ﯾهکهشی ئهوهﯾهکه مرۆڤ ههموو هه هکانی خ ی به ﺗه واوی نابﯿن
هاوکاری و هاوﻓکرﯾی د ﺴ زانه دهﺗوان
ســ ههم  -ب ﭼوونی ب ج
شاره زاش ب

و

ﭼارهی ئهوده رده ب .

وﺗ گه ﯾشــﺘنی نابهجیکه زۆر ڕوودهداو مهرجﯿش نﯿه ئهﮔه ر نووســهر زۆر

هه موو ب ﭼوونه کانی ڕاست و بهج بن.

ﭼوارهم - :ﺗه واوی کاری نووسﯿن ،ﺗاﯾپ لهسهر کامپﯿ ﺗ ر  ...و ﺗه نانه ت سازکردنی ﻓ نﺘهکهشی ب خ م
کردوومه  .ڕووی نه بوونی ڕه شـب ! دهنا هه ر نووسـﯿنی ﻓهرههنﮓ ب خ ی کاری ﺗهنﯿا کهسـ ک نﯿه ،چ
ده ﮔـا بـه و کـارانـهی دﯾکـه شـــی .لـه کـاری ﻓـهرهـه نگنووســـانی ﮔـهورهشـــدا ســـهرهڕای ئـهوهـه موو کـار
درووســـﺘـاﯾیﯾـانـهی ب ﯾـان کراوه ،ﭼـاوم بـه هـهـه کـه وﺗووه ،ب ﯾـه ب گومـان کـار کی ئـاوا لـه هـهـهو کـهمو
کووڕی به دوور ناب

...

ر
سهرهنجام دهمهوێ به خو نهرانی ه ژا ب م ،ﻓارس کوﺗهنی :دﯾگران کاشﺘ ند ماخوردﯾم ،ماهم مﯿکارﯾم
دﯾگران بخورنـد .واﺗـه :ئـه وان ﭼـانـدﯾـان ئ ﻤـه خواردمـان ،ئ ﻤـهشدهﯾچ نﯿن ئیدﯾکـه بﯿخ ن.
مام سـﺘاههژار ،مام سـﺘاﮔﯿویموکرﯾانی و ...ﭼاندﯾان ئ ﻤه بهئهمهﮔناسـیﯾهوه خواردمان ئهوه دهشـی
ﭼ نﯿنهوه ﺗابزانﯿن ئاﯾا بهرههمهکه ی شــﯿاوی خواردنی داهاﺗوان دهب ؟ ﭼاندن ،ســروشــﺘیﯾانه دوو
مهبهسﺘی ﺗ دا بــ ــهدی دهکرێ :ﯾهکهم  -زﯾادکردن و باشﺘر و بهڕ ژهوﺗر و بهکه لکﺘر کردنی بهرههم ،ﺗا
بﺘوانی پ داوﯾﺴــﺘﯿی وﯾﺴــﺘﯿاران بهپ ی ﮔونجان به باشــیدابﯿن کا ،دووهه مﯿش :دابﯿنکردنی ﺗ و ب
ﭼاندنهوه .هﯿوادارم ﻻنیکهم ﺗوانﯿبم به شـــ کی ههرﭼه ند بچووکﯿش له و دوو مهبه ســـﺘهم ج بهج
کردب  .ب گومـان ئـه وبـه رهـهمـه پ ه لـهکـهمو ک ڕی ،ئـه ودهســـﺘـه ده کوشـــم کـه بـهڕهخنـهﯾـهک پـهنجـه ب
هه هﯾهکم ڕادهد رێو ئهودهســﺘهش ماﭼدهکهم که دهنک ک ﯾا ل ﭼ ک وشــهی ﺗازه و ڕازاوهی کوردﯾم
ب ده خاﺗه سـهر خه رمانی هه ژارانهم .ل رەدا بهپ وﯾﺴـﺘی دەزانم سـپاسـی هاوسـهری بهوەﻓا و ﻓﯿداکارم
بکهم که ژما رەﯾهکی زۆر و بهرەﭼاوی وشـ ــهی ڕەسـ ــهنی کوردی پ کوﺗم که لهﻓهرههنگهکهدا دامناون،
ههروەها به لهسـ ــهرەخ ﯾی و دان بهخ داﮔرﺗن و ﺗهنانهت بهدەورە داهاﺗن و هاندانم وزەی زﯾاﺗری ب
ئهوکـارە پ

بهخشـــﯿوم .کورد دە ن خوا ئهﮔهر غهزەبی لهدارێ ﮔرت دەﯾکـاﺗه ﭼهقهنهی ئـاشـــی و

پ ﻤواﯾه هاوس هری نووسهران بهﺗاﯾبهﺗﯿش ئی وەک من ﺗووشی ئهو غهزەبه بوون.
ﻋبدﷲ ابراهﯿﻤی )کاوه (،
مانگی202١/١
ئاد ﻼﯾد  -ئوسﺘهرالﯿا
کوردو زمانهکهی
زمانی کوردی ﯾهک که له زمانه ک نهکانی ڕۆژهه ﺗی ناوهڕاســتو ڕﯾشــهی ب گومان دهﮔهڕ ﺘهوه ســهر
زمانیماد .ﭼه ند ڕۆژهه ﺗناسـی ڕۆژئاواﯾی وهک " ا -سـون"و"سـاﯾس"و ...ڕهﭼه هکی کوردو زمانهکهی
دهﮔهﯾ ننهوه سـهر نهﺗهوهی ناوبراو " .ﺣﺴـن پﯿرنﯿا  -مشـﯿرالدوله" لهکﺘ بی )اﯾران باسـﺘان( دا ده
لوغـهﺗی مﯿـدی ئـهﮔـه ر زمـانی کوردی ئ ﺴـــﺘـه نـهب

:

بنـاغـهﯾـه ﺗی )م ژووی ئـهدهبی کورد ،ﻋﻼءالـدﯾن

سـجادی ،ﭼاپخانهی مﻌارف ،سـردشـت ،1952/1371 ،ل  .(46 - 48ﯾهکهم کﺘ ﺐ به زمانی کوردی دەکرێ
ب ﯿن ئاو ﺴـﺘاﯾه ،که زهردهشـت نووسـﯿوﯾهﺗی .زهردهشـت بهپ ی وْ ﺗهی ه ند ک له م ژوونووسـان )که
زۆرﺗر ئا ﻤانﯿﯿانی ئﯿﺴـرائﯿﻠﯿن( لهن وان  660ﺗا6500ی بهرلهزاﯾﯿن لهداﯾکبووه .ئهو بﯿرە زۆرﺗر لهو ٨٠
سـا هی دواﯾی واﺗه لهسـهردەمی پههﻠهو ﯾدا پهرەی ئهسـﺘاندووە ،که بههﯿچ شـ وەﯾهک وەڕاسـﺘی ناﭼ .
ه ند ک له م ژوو نووســـانی ﯾونانی وهک"ئهﻓﻼﺗوون"و"ئﯿکزان ﺗووس" پ ﯿانواﯾه لهنﯿزﯾکهی )6500
پز(ی دەزانن " .دوکﺘورموﺣـهمﻤـهدی موﻋﯿن " پ یواﯾـه لـه)660پز( لـهداﯾـک بوه ،که ئهوﯾش ههر
ئهوباوەڕە هه هی وەرﮔرﺗوون و پهرەی پ داون ،که له سـهردەمی شـادا ب شـ واندنی م ژووی کورد و
ســازکردنی بوﺗ ک له ک ر ووشــی ههخامهنشــی بهئانقهســت ب ەوی پ درا ،که خ شــهوﯾﺴــﺘی
جوولهکانﯿشه" .داﻻی پارسی" ئه و ڕووداوه دهﮔ

ﺘهوه ب )  1000پ ز(و "وست"و " جاکﺴن"و ه ند کی

دﯾکـهش بـهپ ی "بونـد هشـــن"و "ئـه رﺗـای وﯾراﻓنـامـه"و ه نـدـک پـهڕاوی دﯾکـهی بـه زمـانی پـههﻠـهوی ئهو

ز
م ژووه به)583 – 660پز( دهزانن .ب گومان ،ئه وانهی زهردهشــت دهﮔ نهوه ههزارهی ﯾهکهمی پ.ز،
لههه هﯾهکی ﮔهوره دان ،ﭼونکه له هﯿچ بهردهنووسـ کی ئهوسـهردهمه دا باسـی نهکراوهو ،هه روهها ناوی
شـارهﮔرنگهکانی ئهو سـهردهمهش له ئاو ﺴـﺘادا نﯿنو باسی هﯿچکام له دهو هﺗانی بهه زی ئهوکاﺗﯿشی
ﺗ دانﯿه .بهردهنووسـ کی بهج ﻤاوی ئاسـووری له سـهدهی ههشـﺘه می)پ.ز(دا باسـی ماد ک دهکا که
ناوی"مهزدهک" بووه .ئهوه دهﯾﺴــهلﻤ ن
ب ه وی هه بووهو به وپ ﯾهش دهب

که لهســهدهی هه شــﺘهمدا مهزدا پهرســﺘی لهناو مادهکاندا

زهرده شت ئی بهر لهو م ژووه ب .

کﺘ بی ئهو ﺴــﺘا به زمانی مادی نووســراوه که لهﮔه ڵ زاراوهی ﮔ رانی ئ ﺴــﺘا جﯿاوازیﯾهکی زۆری نﯿه.
هرمﯿپوس )ســهدهی سـ ههمی پ ز( ده ی :ئ رانﯿهکان پهڕاو کﯿان ههﯾه به ناوی ئاو ﺴــﺘا که به زمانی
ماد نووسـراوه) .م ژووی و ژه ی کوردی ،صـدﯾق ب رهکه ﯾی ،ﭼاپ اول ،ص .(14 - 8ئهوه ی ﺣاشـای ل
ناکرێ ئه وهﯾه که مادهکان ب ﯾهکهمجار خو ندنه وهو نووســﯿنﯿان له ئ ران کردهباو و ئه وهنده له ســهر
خو ندن سـووربوون کهﺗهنانهت لهکاﺗ کدا که پﯿاوان و ژنان ب سـازکردنی شـوورهی ههمهدان بهﮔهرمی
خهرﯾکی کار بوون ،مندا نی شـار دهرسـﯿان دهﺣو ندو بهڕ نو نﯿی مام سـﺘا بهقه هم کی له مس ﯾان
مه ﻓرهق لهسـهر له وﺣی سـازکراو لهقوڕ دهﯾان نووسـیﯾهوه )سـرزمﯿن جاوﯾد ،ذبﯿحﷲ منﺼـوری ،ﺗهران،
زرﯾن ،1370 ،ص .(173کوورۆش لهبهرده نووسهکهی خ ﯾدا ئاماژه بهوه ده کاو ده

:

"  ....ماده کان شـﺘی باشـﯿشـﯿان هه بوون و من پاش ئهوهی بهپادشـاﯾهﺗی ﮔهﯾشـﺘم ،ئهوانهم له مادهکان
وهرﮔرﺗنو لهو ﺗی خ مدا ب هوم پ دان .ﯾ ک ک لهو شـﺘه باشـانهی له مادهکان ﻓ ری بووم ،ئهلفوب ی
وان بوو ،کـه  36پﯿﺘی هـهبوونو هـه ر ئـهو ئـهلف و ب ﯾـهﯾـه کـه ئـهوڕۆ لـه و ﺗی منـدا ب ﺗـه بـاو  .ئـهمن
خو ندنو نووسـﯿن به ئهلف و ب ی  48پﯿﺘی ﻓ ربووم ،به م زانﯿم که ئهلفو ب ی  36پﯿﺘﯿی مادهکان ب
خو ندنو نووسـﯿن کهلکی زﯾاﺗرهو مرۆڤ بهو ئهلفو ب ﯿه زووﺗرﻓ ری خو ندنو نووسـﯿن دهب  .ئهمن
ﺗ گهﯾشـﺘم ب ئهوهی خه ک به هاسـانی ﻓ ری خو ندن و نووسـﯿن بن ،دهب

نووسـﯿن له سـهر ﺗهخﺘه

ﮔ ی ســـوور وهﻻن نو وهک خو نـدنگـهکـانی ه گﻤـهﺗـانـه ﺗـهخﺘـهبـهرد دهکـارکـهﯾنو ﻓـهرمـانبـهرانی دﯾوانو
بازرﮔانان و کارمهندانی ﺗ مارکردنی به گـهنامه کانم ڕاســـپـارد که له ســـهرﭼهرم بنووســـنو ﯾ ک ـک له
ســووده کانی نووســﯿن لهســهرﭼهرم ئهوهﯾه که ماوهﯾهکی زۆر خ ڕادهﮔرێ "....و ﺗ کدهری ﺣکوومهﺗی
مادو دامه زر نهری دهســﺘه ﺗی پارس ،بهوبه گهﺣاشــاهه نهﮔرهی خ ی ،ههم دهﯾﺴــهلﻤ نی ،ﭼﯿرۆکی
لـه داﯾکبوونی ﭼـهنـده درۆﯾـهو هـه م ئـهوهی کـه لـهســـهردهمی مـاددا چ ﮔرنگیﯾـهک بـه خو نـدن دراوه،
ئهوانه شانازﯾگهل کی م ژووﯾﯿن ،کهدهب

ڕۆ ه کانی کورد پ ی بزانن.

دهرهﺗانی پ ش کهوﺗن ب زمانی کوردی ،به داخهوه نهکههر بهه ی نهبوونی دهو هﺗ کی ســهربهخ ی
کوردیکه ب گومان دهﯾﺘوانی پا پشــﺘ کی بههﯿزی پ شــکهوﺗنی ب  ،به کو بهه ی دژاﯾهﺗیو بهرﭼاو
ﺗهنگﯿی داﮔﯿرکهرانی کوردســﺘانو دانانی قهدهغهو بهربهســت لهســهریو ﺗه نانهت ههو ی ب وﭼانو
ﺗوندو ﺗﯿژﯾان ب ســ ﯾنهوهی هه مووئاســهواری نهﺗهوهیکوردو ﺗواندنهوهی بهﯾهکجارەکﯿی ،پ بهپ ی
زمـانـه کـانیدﯾکـهی دهورو بـهر نـهبووه  .زۆر زمـانی ئـه ونـاوﭼـهﯾـه هـهرﭼـهنـد زۆر کـهمﺘر لـه زمـانی کوردی
ده ﮔوشـــاردابوونه ،واﺗواونهوه که بهﺗهواوی ب اونهوهو ههرلهبﯿرﯾشکراون و خاوهنانﯿشـــﯿـان ئ ﺴـــﺘـا
خ بـهنـهﺗـهوهﯾـهکی دﯾکـه دهزانن .ب و نـه مﯿﺴـــریﯾـه کـان کـه بـهﺗـهواوی لـه نـاو ﻋـهرهبـدا ﺗواونـهوهو

س
ههروهنازانن ســهردهم ک ﻋهرهبﯿشنهبوون .مام ســﺘا ســهججادی )م ژووی ئهدهبی کورد ل(44دا
ده ی...":کوردهکـان لـهبـهر ڕ کـه وﺗی مـه بـهنـدیو ک ﭼـهراﯾـهﺗیو شـــاخ نشـــﯿنی دوورﺗر بوون لـهقـهومی
ب گانهوه ،کهمﺘر ﺗ ک وﯾان بووه به ﺗ ک وبوون کی وههاکه کاربکهنه سـهر ﺗ کدانی زمانهکهﯾان  -مهﮔهر
لهدهوری ئﯿﺴـﻼمﯿدا نهب
بهب

که ههندێ وشـهیﻋهرهبی بهه ی ئاشـناﯾهﺗی ئاﯾنهوه ﺗ کهوت – بهمج ره

ﺗ کدانو دهست لــ دان زمانهکهی خ ﯾانﯿان پاراستو ه شﺘهوه "،ئهوه ڕاسﺘیﯾهکی نهشاراوهﯾه

بـه م هـه مووی ه کـارهکـه نﯿﯿـه  .ڕوانﯿن کیکورت لـهم ژوویکورد بـه ﺗـاﯾبـهﺗیلـهﭼـهرخی19و 20دا
ڕاســـﺘیﯾهکی دﯾکه شـــﻤان ب دهسـ ــهلﻤ ن  ،ئهوﯾش خ ڕاﮔرﯾی ب وﭼانی ﮔهلهکهمانه له پاراسـ ــﺘنی
ﻓهرههنﮓ و پ ناسـهی نهﺗهوهﯾی و ﺗاﯾبهﺗﻤهندیﯾهکانی کوردهوارﯾدا .لهو دوو سـهدهﯾهدا دهﺗوانم ب م
کورد بهقهت هه موو م ژووی دﯾاری خ ی دهردی دﯾونو به ی بهســه رهاﺗوون .کوردســﺘان بهکهﯾن و
بهﯾنی زله زانی ســـه ردهم له دوو پارﭼه ڕا بوو به پ نج پارﭼه  .مﯿرنشـــﯿنهکانی که بهدهســـﺘی کورد
بـهڕ وه دهﭼوون و نﯿوه ســـهربـهخ ﯾیﯾـه کﯿـان هـهبوو ،هـه وه شـــ نـدران و ســـنوورهکـه شـــﯿـان بـهپ ی
بهرژهوهندﯾی داﮔﯿرکهران دانرانهوه .ﺣاکﻤانی نه کورد و ناشــارهزا به زمان و نهرﯾت و ﻓهرههنگی کوردی
و ﺗهنانه ت ﮔوێ ئاخنراو به دوژمناﯾهﺗیﯾهکی کو رکو رانه دهﮔهڵ نهﺗهوهی کورد ،بهســـهرکوردســـﺘاندا
ســه پان .ﺗه نانهت له پارﭼهی داﮔﯿرکراو بهدهســت ﯾهک ﺘﯿی ســ ﯿهﺗﯿشــدا که بهڕوا هت ﮔهﻻن خود
موخﺘاریﯾان ههبوو ،ئهوهندهشـﯿان پ

ڕهوانه بﯿندرا که هﯿچ ،زۆربهﯾان بهدهسـت کارﮔ انی شـ ڕشـی

ک م نﯿﺴـــﺘیو ب ڕازی کردنی ﺗورکـان ،لـهز ـدیخ هـه کـهنران و دوورخرانـهوهو ئـه وانـهی مـانـهوهش
لهبهرده ســﺘی ک مارهکانی ئهرمه نﺴــﺘانو ئازه رباﯾجاندا بهﺣاڵپﻠهی هاو نﯿشــﺘﻤانﯿی دهرهجه دووﯾان
پ ب ا .له نزﯾک به نﯿوهی خاکی کوردسـﺘاندا که ئاﺗاﺗورک به سـات و سـه ودا دهﮔهڵ زله زان و پﯿﻼنی
ناوخ ﯾی لهژ ر دهســﺘی خ ﯾدا ڕاﯾگرﺗبوو ،ناو و زمان و هه مووشــﺘ کی نﯿشــاندهری شــو نهوار ک
له کورد ،لهﯾاسا و به گه ﯾاساﯾی و م ژووﯾیﯾهکانی و ت س اﯾهوه و بردنی ناوی کورد سزای ب دانرا .له
زﯾاﺗر له %80ی خاکی کوردســﺘان نوو ســﯿن و خوﯾندنهوهی کوردی به ﺗاوان و دژی ﯾاســا دانرا .ﺗهنﯿا
بهشـ کی بچووکی کوردسـﺘان ،ئهوﯾش له ژ ردهسـﺘی ئ ران دا ،ناوی"کوردسـﺘان"ی لهسـهرما که :سـنه،
سـه قز ،بانه ،مه رﯾوان ،دﯾواندهره ،کامﯿاران ،قوروهو بﯿجاری دهﮔرﺗه وه) .ﺗ بﯿنی :خه کی ئهو ناوﭼانه که
سـه ر وه سـنهبوون ،بهﮔشـﺘی به وشـارهﯾان کوﺗووه " کورسـان" ،دهنا ئهوناوهش بهخشـﯿشـی داﮔﯿرکهران
نﯿﯿه( .کوردسـﺘان لهبهردهسـﺘی ﻋ راق بوو به شـﯿﻤال و له سـوورﯾه و ﺗورکﯿا و سـ ﯿه ﺗﯿش هﯿچ ناو کی
ب دانهنرا .له ههمووی ئهو ماوهشـ دا دوور خﺴـﺘنهوه ،زﯾندان ،ئهشـکهنجه  ،ڕاﮔو ﺴـﺘن ،کوشـﺘن ،ئهنﻔال،
سـووﺗﻤان ،ب مبارانو کﯿﻤﯿاباران و  ...ههرله سـهری بهردهوام بووه .به م ههمووی ئهوانهش نه ﯾﺘوانی
کورد بﺘو نﯿﺘهوه و پ ناسـه و ﺗاﯾبهﺗﻤهندیﯾه کانی کورداﯾهﺗﯿی ل

بﺴـﺘ نﯿﺘهوه .ﺗه نانهت زهبر و زهنﮓ و

قـهدهغـهی ئـاﺗـاﺗورکﯿش کوردی نـه ﺗوانـدهوه و ئ ﺴـــﺘـا لـه زۆر شـــار و شـــارۆﭼکـه و ﮔونـدی بـاکووری
کوردسﺘان ،زۆر کورد دهبﯿنی که ﺗهنانهت له ﺗورکی ههرﺗ ش ناﮔهن.

ش
پهﯾوه ندﯾی زمانی کوردی لهﮔه ڵ زمانی دراوس کانی:
 -1کارﺗ کردن:
ب گومان هﯿچ زمان ک ناﺗوانی بهﺗهواوی له کارﺗ کردنو کارﺗ کران لهپهﯾوهندی لهﮔهڵ زمانانی جﯿهان
بهﮔشـﺘی و زمانانی دراوسـ دا بهﺗاﯾبهﺗی بهدوورب  .له سـهردهمی ئ ﺴـﺘادا سـنوورهکانی ﮔهﻻن لهباری
پهﯾوهندیو ﺗ که وﯾی ک مه ﯾهﺗیﯾهوه زۆر ب هنﮓ بوونهﺗهوه .بهﺗاﯾبهﺗﯿشکه پﯿشـه سـازیو داه نانی
ﺗازهی بهردهوام و دﯾاردهنوێﯾهکان ،هه مووڕۆژێ بهﭼهندﯾن وشـه ی نوێ دڕژ ننه ن و زمانی ﮔهﻻن ،ئهو
وشــانه له ههرشــو ن کو بههه ر زمان ک داهاﺗبن ،بهه ی ب وبوونهوهی ﺗ کن ل ژی ،ﯾا لهن وﮔهﻻنی
وه رﮔردا مـانـای ﺗـازهﯾـان ب دادهنرێ ﯾـا وشـــهکـه ڕاســـﺘـهوخ دهخز ﺘـه ن و زمـانﯿـان .کـهوابوو ئـه و کـار
ﺗ کردنـانـه نـهک هـهر نـاڕهوانﯿن ،بـه کوو ده ﺗوانن زمـانـهکـه دهوـهمـهنـدﺗرﯾش کـهن .زۆر ﮔـه ﻻن نـهک هـهر
ئهوڕۆ به کوو له زهمانه کانی زۆر دوورهوه کهلکﯿان له وشـــهی ب گانه وه رﮔرﺗووه ،ب و نه ئﯿنگﻠﯿﺴـــی،
ﺗورکی ،ﻓارسـیو ﻋهرهبی پ ن له وشـهی ب گانه  .قوڕئانی پﯿرۆز که به شـاکار کی زمانهوانی دهناسـرێ
ب خ ی بهدهﯾان وشـ ــهی له زمانهکانی دﯾکه وهرﮔرﺗوون .به م دهب
وهرﮔرﺗنه دهب

بهمهرج ک ب

زمان کدا وشـهی لهبارههب

ئهوهمان لهبﯿرب

که ئهو وشـ ــه

که ڕه ســـهناﯾه ﺗﯿی زمانی وهرﮔر نه خاﺗه به ره رش و پرســـﯿار .ئهﮔهر له

ﯾا دانانی وشـهﯾهکی جوان ب دﯾارده نوێﯾه که بگونجی ،ڕهوانﯿه پهنابهرﯾنه

بهر وشــه ی نام ی ب گانه که دهکارکردنهکهی ب خه ک ک شــه دهخو ق ن  .خاو ن ڕاﮔرﺗنی زمان به
واﺗای ڕووﺗکردنهوه ی زمان نﯿـه لههه رﭼی وشـــهی ب گـانهﯾه بهب

جﯿـاوازی دانان لهن وان شـــﯿـاو و

نه شﯿاودا .زمانی کوردی که لهباریجوغراﻓﯿاﯾیﯾهوه لهﮔه مارۆی ﺗهواوی ﭼهند زمانی دراوس ی)ﻓارسی،
ﺗورکی ،ﻋهرهبیو ههرمهنیو(..داﯾه ،کهمـک لهﺗورکیڕاو بهه یئاﯾنـهوه ه نـد ک زﯾاﺗر لهﻋهرهبیڕا کاری
ﺗــــــ کراوه .لهپهﯾوهندی لهﮔهڵ زمانی ﻓارســـﯿدا کار ﺗ کرانهکه شـــ وهﯾهکی جﯿاوازی ههﯾه ،که له
"پهﯾوهندﯾی زمانی" دا باسـی دهکهﯾن .سـهرنج اک ش ئهوهﯾه که کوردی سـهرهڕای ئهو ههموو ﮔوشـارو
زۆرداریﯾهی بهدر ژاﯾی م ژووی پ کاره سـاﺗی لهسـهری بووه ،له زمانهکانی دراوسـ ی خ ی زۆر خاو نﺘر
ماوهﺗهوه و زﯾاﺗرلهوهی کاری ﺗ کراوه کارﺗ کردنی هه بووه.
 -2هاوپهﯾوهندﯾی زمانی:
زمـانیکوردی لـهن ودراوســـ کـانﯿـدا ﺗـه نﯿـاهـاوبنـه مـاـهی زمـانی ﻓـارســـیﯾـه  -بنـهمـاـهی زمـانـهکـانی هﯿنـدو
ئورووپاﯾی  -و چ لهباری ڕ زمانو چ لهباری وشـه و واﺗاوه ﺗ که ویﯾهکی بهرب وی لهﮔه ﯿدا ههﯾه .که
ﭼاولهﻓهرههنگیﻓارسـیدهکهی بهسـهدان وشـهی ﺗ دا دهبﯿنیکه لهکوردﯾشـدا دهکار دهکر ن .بهشـ کی

ﯾه کجارزۆری ئهوو ْ◌شـانه ئ ﺴـﺘاله ﻓارسـﯿدا که لکﯿان ل وهرناﮔﯿرێو ﺗهنانهت ﻓارسههرﺗ شـیناﮔهن ،به م
له کوردیدا ههرباونو ئهوهش به گهﯾهکه ب کوردی بوونﯿان .بهش ک له وانه هه روهک ﻓهرههنگهکانﯿش
ئـامـاژهﯾـان پ کردووه لـه کوردیڕا خزﯾونـهﺗـه ن وﻓـارســـی .دوکﺘور مﺤـهمﻤـهدی موﻋﯿن لـهپ شـــهکﯿی
ﻓهرهه نگی ﻓارسـﯿی خ ﯾدا ده

 " :ماکهکانی سـهرهکﯿی زمانی ﻓارسـی برﯾﺘﯿنله :دهرﯾی ک نﯿن ،پارﺗی،

پـه هﻠوی ،هﯿنـدی ،ﻋـهره بی ،ﺗورکی ،موغولی ،ئورووپـائی" .لـهســـه رﭼـاوهکانی ئـهو زمـانـه شـــدا ئـامـاژه بـه
پارسﯿی که ونﯿنو مادیو کوردی ..دهکا.

ص
ل ره دا شـــاﯾانی ئاماژهﯾه که بهداخهوه بﯿری ڕهﮔهزپه رســـﺘانه ﺗه نانهت وا به رﭼاوی زاناﯾهکی ﮔهورهی
ﻓـهرهـهنگی ﻓـارســـی " وه ک دوکﺘ رموﻋﯿن"ی لـه ﺣـاســـت زمـانـهکه مـان ﺗـارﯾـک کردووه کـه بـه زمـان کی
ســهربهخ ی دانهن و له ﻓهرههنگه شــه ش ج دیﯾهکهﯾدا ب ڕوونکردنهوهی مانای لهجه ده

-3 " :

لک کـه لـه زمـانـک کـه بـهه نـد ک ﮔ ڕانکـاری لـهنـاوﭼـهﯾـه کـدا ئـاخـاﻓﺘنی پ بکرێ :ب و نـه ﮔﯿﻠـهکی ،کوردی،
لوری ،سـﻤنانی ،زاراوه ﮔهل کن لهئ رانی) "...ف  6ج مﻌﯿن ص  3661ﭼاپ دهم  1375ﭼاپخانهی سـپهر،
ﺗهران(.
ئـهو بهنـاو زانـا به م کورﺗبﯿنـه ﺗـهنـانـه ت زمـانی کوردی ﺗـاڕادهی زاراوهﯾـه کی ﭼووکی نـاوﭼـهﯾی د ن ﺘـهخوار
ب ئاﮔا لهوهی که "لوڕی"ش ،که له وێ ئاماژهی پ کردووه ،ب خ ی زاراوهﯾهکه له زمانی کوردی که ئهو
دهﯾکاﺗه زاراوهﯾهک له زمانی ئ رانی و ب گومان مهبهسـﺘﯿشـی لهئ رانی ،هه ر زمانی ﻓارسـﯿی ئ ﺴـﺘاﯾه،
که له ڕاســﺘﯿدا دوای ه رشــی ﻋهرهب ســازکراوه" .ئ رانی "و وشــهی "ئ ران"ﯾش بهواﺗای ئ ﺴــﺘای،
داﺗاشــراوی ســهردهمی ڕهزاشــاﯾهو لهســهر ڕ نو نﯿی ڕۆژئاوا دانراوه .ئه و زمانه " ﻓارســی"ﯾه ﺗهنانهت
ناوهکهشـی دهسـﺘکردهو پ ش ئﯿﺴـﻼم شـﺘ کی به وناوه نه بووهو ئه وناوه ههر " پارسـی"ه ک نهکه بووه که
ﻋهرهبان خوا خ رﯾان بنووسـ

ﭼونکه )پ( ﯾان نﯿه ،کردووﯾانهﺗه " ﻓارس" و ﻓارسـانﯿش لهسـهرخ ﯾانو

زمانه سـازکراوهکه ﯾانﯿان داناوه .که ﭼی زمان ناسـان کوردی به زمان کی سـه ربهخ و ڕهسـهنی زۆر ک ن
ده زانن.
ههر وەک پ شـــﺘر ئاماژەم ﯾ کرد ،بهپ ی ب ﭼوونی م ژوونووسـ ـ ان ،پارسـ ــهکان خهتو نووسـ ــﯿن و
خو ندهواریﯾان لهمادهکان وهرﮔرت .ههروه ها ئاماژه به زۆر وشــهی پارســهکانﯿش دهکرێ که له زمانی
ماد وه رﮔﯿراون .ب و نه " ا .م .دﯾاک ن ف" له کﺘ بی )ﺗارﯾخ ماد ،ﺗرجﻤة کرﯾم کشــاورز ،ﺗهران (1379 ،دا
ئاماژهی به ژمارهﯾهک له و وشـانه کردووه .زمانی کوردیو ﻓارسـی ڕ زمانی زۆر ل کنﯿزﯾک و ﺗاڕادهﯾهکی
زۆر وهکﯾهکﯿان ههﯾه .ئهوه و زۆرﯾی وشـهی هاوبهشـه ،که ﻓ ربوونی کوردی ب ﻓارس و ﻓارسـی ب کورد
وهس نهﯾیدهخا.
دوکﺘورموﻋﯿن له پ شـهکﯿی ﻓهرههنگهکهﯾدا لهن و هاوکارانﯿدا ئاماژهبهناوی ﭼهند پﺴـپ ڕو مام سـﺘای
زانک دهکا که له وشــهی کوردیو ئههﻠی ﺣهق )که ئهوانﯿش بهشــ کن له ﮔه لی کورد(و وشــه کانی
ناوﭼه ی کرماشـان )که ئهوﯾش ههر بهشـ ک له کوردیﯾه ( ﯾارمهﺗیﯾانداوه .ئهوهش دهﯾﺴـهلﻤ ن که
ﭼ ن بهشـ کی به رﭼاو وشـه ی کوردی ﭼ ﺗه ن و ﻓه رههنگه ﻓارسـیﯾهکان .ههر وەک دەبﯿنﯿن ﻓهرههنﮓ
نووسـانی دەمارﮔرژی ﻓارسـی ،کوردی بوونی ئه و وشـانهﯾان له ﻓهرههنگه کانﯿاندا دﯾاری نهکردووە ،وهک
ئهوەی ب وشـهکانی وهرﮔﯿراو لهﻋهره بی ،ﺗرکی ،هﯿندی ،په هﻠهوی و...وﺗهنانهت زاراوەناوﭼهﯾیﯾهکانﯿش
کردووﯾانه.

ض
خهت ونووسﯿن:
ههروهکپ شﺘر باسم کرد ،زمانی کوردی بهدوو خهت ده نووسرێ:
 -1خهﺗیﻻﺗﯿن :که کوردهکانی بهرده ســﺘی ﺗورکﯿه و ک مارهکانی ســ ﯿهﺗی پ شــوو پ یده نووســن.
بهب وای من ئهو ڕ نووسه به دوو ه یسهره کی ب نووسﯿنی کوردی زۆر باشﺘرو شﯿاوﺗره:
ﯾـهکـه م :بـاو بوونی ئـهو ڕ نووســـه لـهزۆربهی و ﺗـانی پ شـــکـهوﺗووی جﯿهـاندا ،کـه زۆرﯾنـهی کوردهکانی
دنﯿاش پ ی ده نووسن.
دووههم :ﺗه واوﺗربوونی ئهوڕ نووسـه له ڕ نووسـی ﻋهرهبیکه لهن و کوردهکانی بهردهسـﺘیئﯿرانو ﻋ راقدا
باوه  ،ﭼونکه خهﺗی ﻻﺗﯿن له باری بزو نهکانهوه ب نووسـﯿنی کوردی له بارﺗره .سـهرنج بدهنه نﻤوونه کانی
پ شــﺘر باســکراو .بهﺗاﯾبهﺗیکه لهســه ر کامپﯿوﺗ رﯾش ک شــهی نووســﯿنو ﮔونجانی لهﮔهڵ پهنجهره
)(WINDOWکانی نﯿهو ئهﮔهر ههشـیب

زۆر کهمﺘره .ﮔرنگﺘرﯾن ک شـهی نووسـﯿنیﻋهرهبی لهﮔهڵشـ وهی

ﻻﺗﯿن ،نووسـرانی له ڕاسـت ب ﭼهپه که دهردﯾﺴـهر کی زۆر لهسـه ر کامپﯿوﺗ ر دهخو ق نی که باسـهکهی
به وردی ل رهدا ناﮔونجی.
خشﺘهی بزو نهکانی باو ل ه نووسﯿنی کوردﯾدا:
ک شـــهی ئهو ڕ نووســـهش ئهوەﯾه که ه ند ک پﯿﺘی ﻋهرەبﯿی ﺗ دا نﯿ ﯿن که خزاونهﺗه ناو کوردی و
کوردەکـان ئهوڕۆ وەک خ ی دەﯾ ن وک ح و ع و ذ و ...دەﮔهڵ ه نـد ـک شـــارەزا قﺴـــهم کردووە
پاســاوﯾان بهوە ه ناوەﺗهوە که ئهو پﯿﺘانه دەکوردﯾدا نﯿن .به م ئهوە وە آم کی بهج

نﯿﯿه و کاﺗ ک

ل ه کوردﯾدا ﺗهنانهت لهن و نهخو ندەوار و دوورە شــارەکانﯿشــﯿدا ئهو ﯾﺘانه وەک خ ی دەکاردەکر ن و
له بهشــ کی زۆری کوردســﺘانﯿشــدا که به ڕ نووســی ﻋهرەبی دەنووســن له کامپﯿ ﺗ ردا ﭼارەﯾان ب
دۆزراوەﺗهوە ئهو پاسـاوە هﯿچ واﺗاﯾهکی نﯿﯿه .ڕ نوسـی ﻻﺗﯿنی کوردی له ئهلﻔوب ی ﺗورکی وەرﮔﯿراوە و
)( wی پ وە زﯾادکراوە ،بهج ﯿه ههر وەک ب

)غ( و )ق( سـکرﯾپت دانراوە ب ئهوانی دﯾکهش ﭼارەﯾهک

بدۆزر ﺘهوە .من ﺗهخﺘهکﻠﯿﻠ ک)کﯿب رد ک(م داناوە که ئهو ک شــهﯾه دەﺗوان

ﭼارەســهرکا و ب خ م

کهلکی ل وەردەﮔرم ،به م ئهوە بهﺗهنﯿا ب ﯾاری من نﯿﯿه که ئهوە بکهمه ﮔشﺘی.
 -2خهﺗیﻋهرهبی :که کوردهکانی بهردهسﺘی ئ رانو ﻋ راقو سورﯾه پ یدهنووسن .ئهو خهﺗه له 27پﯿت
)ئ ب پ ت ج چ ح خ د ر ز ژ س ش ع غ ف ڤ ق ک گ ل م ن و ه ی و  2نﯿشـانهب سـازکردنی"
ۆ ،ی ،ڕ ،ێ"( پ کدێ .بزو نه کانی ئه وخهﺗه برﯾﺘﯿنله:
بزو ن

ﺣرکت

ه

ﹽ

ﺣرف و نه = مثال
a

بهرد  :سنﮓ ،ﭼهنﮓ :ﭼنﮓ ،سهگ :سﮓ ،جهنﮓ  :جنﮓ،

و

او کوﺗاه

u

کورد

وو

او کشﯿده

ū

سوود :سود ،بوو :بود ،موو :مو ،قوو  :قو ،شوو :شو،

ط
ۆ

ﹹ

o

س راغ :سراغ،

ێ

ﹻ

e

م هر :مِ هر ،س ﺤرِ :
سﺤر،

ی

ای کشﯿده

Ī

شﯿر :شﯿر

ا

آ الف مﻤدود

ā

ئاباد :آباد ،بار :بار ،کار :کار ،مار :مار ،دارا :دارا،

سهرﭼاوه کان:
لهنووسـﯿنی ئه وﻓهرههنگهدا ،ب به شـی ﻓارسـیﯾهکهی لهو کﺘ بانه ) :ج دی 1و 2و3و4ی ﻓرهنﮓ شـش
مﺆســـﺴـــهی انﺘشـــاراﺗی امﯿرکبﯿر ،ﺗهران() ،ﻓرهنﮓﻓارســـیﻋﻤﯿد،
جﻠدی مﻌﯿن ،ﭼاپ دهم ، 1375
ّ

ﺣﺴـن ﻋﻤﯿد ،ﭼاپ سـوم ، 1369ﭼاپخانهی سـپهر ،ﺗهران(و ب بهشـهکوردیﯾهکهش لهوانه):ههنبانهب رﯾنه،
ﻓرهنﮓکردی – ﻓارســی ،ههژار ،ﭼاپ اول ، 1368ســروش،ﺗهران() ،قامووســیزمانی کوردی ،ئـــــ و ب،
ﻋهبدوڕهﺣﻤانی زه بﯿﺤی ،نوێکردنهوهی ﭼاپ  ، 1367ئﯿنﺘﯿشـاراﺗی سـه ﻻﺣهﯾنی ئهﯾﯿووبی() ،ﻓهرههنگی
کوردســﺘان ،ﮔﯿوی موکرﯾانی ،ﭼاپیدهزﮔایﮔوإن() ،ﮔوڵ ﭼنﯿنه وه له خهرمانی "هه نبانهب رﯾنه"ی ههژار،
ﻋبدﷲ ﺣﺴــنزاده(و )ﻓرهنﮓ ﮔﯿاهان داروئی " کردی .انگﻠﯿﺴــی .ﻓارســی .ﻋربی" – امﯿنامﯿنی – ﭼاپ
ﭼهارم – 1381-1380 ،مازندران(و ژمارهﯾهکیبه رﭼاو وشـه ی ک کراوه بهه یﮔ اری سـروه  -که هاوڕ ی
خ شــهوﯾﺴــتو د ﺴ ـ زم کاک ﺣامﯿد ڕهشــﯿدی زهرزا داﯾﻤ و بههرهی باشــﯿان ب م ههبوو  -کهلکم
وه رﮔرﺗووه .دﯾاره بهش ـ کﯿش له وشــهکان که لهناو ئه وانهدا نهبوون ،ئی زانﯿارﯾی خ من ،دوای ﭼاپی
ﯾهکهمی ئهو کﺘ بهش ههر ﻓهرههنگ کی کوردی بهﻓارسـی و ﻓارسـی بهک ورد و کوردی بهکوردﯾم لهسـهر
ئﯿنﺘ رن ت ﯾا بهﯾارﯾدەی دۆســﺘان وەﮔﯿر کهوﺗب  ،ﺣهولم داوە وشــهﯾان ل

نهپهڕ نم و لهههمووﯾانم

کهلـک وەرﮔرﺗووە ،وەک ﻓهرههنگی )دهخودا ،واژەﯾـاب( و ...و لهنـاو کوردﯾﯿهکـانﯿشـــدا ﻓهرههنگی
)ﻓارسی – کوردی دانشگاە کردسﺘان و ﻓارسی – کوردی هژﯾر و ﮔ

هند و زنار( و زۆری دﯾکه.

ﭼه ندڕوون کردنهوه:
ئ کهم  -نﯿشـانهکانی دهکارکراو له وکﺘ بهدا برﯾﺘﯿن له) :پ ( = پ شـگر) ،پا( = پاشـگر) ،پی( = پﯿشـوند،
ّ
مﺬکر ) ،مﺆ( = مﺆ ّن ﺚ) ،ﻓم( = بنقل از ﻓرهنﮓ
)پس( = پﺴـوند) ،بــــ( = برﯾﺘی) ،ک( = کناﯾه ) ،مﺬ( =

 6جﻠدی مﻌﯿن،
دووهـهم  -بنـاخـه ی ﻓـارســـﯿی کـارهکـهم ج ـدی  1ﺗـا 4ی ﻓـهرهـه نگی شـــه ش ج ـدﯾی موﻋﯿنـه ،دﯾـاره
لهﻓهرههنگی جﯿبﯿیﻋه مﯿدﯾش کهلکم وهر ﮔرﺗووه .له وﻓهرههنگانهشـدا نه مﺘوانی هاوﺗای ﻓارسـی ب زۆر
وشـه ی کوردی ﯾا ه ند ک وشـهی ل کدراو ﯾا ڕسـﺘه ببﯿنﻤهوه ،لهبهر ئهوهی پ م ﺣهﯾﻔبوو که وهﻻﯾان
بن م ،ئه و وشــانهشــم به ل کدانهوهﯾه کی پوخﺘی ﻓارســی له ژ ر وشــهی پهﯾوه ندﯾدار دا نووســﯿوه
)نﻤوونهی  .(1ب وشـه ل کدراوهکانﯿشکه لهو ﻓه رههﮔه ﻓارسـیﯾانهدا که ﺗائ ﺴـﺘا دﯾو من ،بهشـ کﯿان له
ناو مانای وشــه ســهرهکیﯾهکهداو به ش ـ کﯿشــﯿان دوای وشــهکه بهﺗهن

وهک وشــهﯾهکی ســهربهخ

بـه مـانـاکـانﯿـانـهوه هـاﺗوون .ئـه وشـــ وهﯾـه ب جگـه لـه دووبـارهکـاری کـه قـهبـارهی کﺘ بـهکـه بـهخ ڕاﯾی
ﮔـه ورهدهکـاﺗـهوه ،ﺗـاڕادهﯾـهک ب بـه شـــ کی زۆرلـهکـه لکوهرﮔرانی ﻓـه رهـهنگـه کـانﯿش ســـهرهﮔ ژه ســـازدهکـا.
ئهمنﺗ ک شـاوم بهشـ کی زۆری ئهول کدراوانه)نهکههمووﯾان( به نﯿشـانهی )–( لهپ شـﯿان لهژ روشـهی
سـهرهکﯿی پهﯾوه ندﯾداربنووسـم .دﯾاره پ م باشـﺘربوو ههموول کدراوانی وشـهکه وادان م ،به م نﯿگهران

ظ
بووم ب بـهشـــ ـک لـهکـهلکوهرﮔرانی بـهڕ ز لـهدﯾﺘنـهوهدا ه نـدـک ک شـــه ســـازکـا .لـه وانـهﯾـه لـهﭼـاپو
پ داﭼوونهوه کانی دﯾکه دا ئهو کاره ش ﺗهواوکه م) .نﻤوونهی (2
نﻤوونهی : 1
از:

 -1آغاز زمان و مکانْ :
ل ،له)له ...ڕا ﺗا،(....
 ` 2اثر )  ` 3 ،( 2اندر،
 -4ب ،به  :پاشـــگری ئه نجام بزووﺗن که دهکهو ﺘه دوای ڕابردووی کردهوه ،ه )برﻓت :ﭼوه  ،ڕۆﯾشـــﺘه،
برسﯿد :ﮔهﯾشﺘه  ،بﯿامد :هاﺗه (،
 -5با :به ،له )ازﭼﻤن پوشﯿده  :له ﯾا به ﭼﯿﻤهن داپ شراو(،
 -6بر :له ،ﯾکی هﻤچون پرن بر اوج خورشــﯿد  -ﯾکی ﭼون شــاﯾور از ﮔرد مهﺘاب – پﯿروز مشــرقی -
ﻓم :ﯾهک ک وهکوو پ روو لهدوندی ڕۆژێ  -ﯾهک ک وهکخه رمانه لهده وری مانگ  - ،نووسه ر(،
 -7بﻌﻠت :به  ،بهه ی ،لهبه ر) ،زمﯿن اززلزله ﻓرورﯾخت :زهوی به بوومهلهرزه ﺗ ک قرما(
 - 8را :ب )سپاس از خداوند خورشﯿدو ماه
سوپاسم ب خواوه ندی مانﮓ و ڕۆژان

کـه دﯾـدمﺗرا زنـدهبرجـاﯾگـاه  -ﻓردوســـی  -ﻓم:

زﯾندووی لهسهرﺗهختو ده ﺗبﯿنم ب ژان -نووسه ر(،

 -9مﻔﻌول باواسطه  :ﺗه )ﺗهدهسﺘی کهت( ،جه ،ژ ،ژی ،ژێْ ،
ل ،له ،ل  ،نه و،
ازآن :ئی ،هی ،ﯾی،
ِ

 ازآنان :ﭼاذﯾشا ،له مان ،له وان، ازآن ببﻌد :بهدوایئهوه دا ،له پاشئه وه ،له ویبهوﻻوه ،وهجاراپهی ،هنگاﻓت، ....کـه  1ﺗـا  9مـانـا ﮔشـــﺘﯿﯿـهکـانو ئـهوانـهی بـه )  ( -نﯿشـــانـه کراون واﺗـا کـانی دﯾکـه ﯾـا بـهشـــ ـک لـه
ل کدراوهکانی )از( دهنو نن .به وهﯿواﯾهی ه ﮔرانو د ﺴــ زانی وشــه ی کوردی بهدﯾﺘنهوهی وشــهی
هاوسـه نگی ﻓارسـی به شـداری باشـﺘری ج بهج کردنی ئهو ئهرکه م بنو به ڕ نو نی و هاوکارﯾی بهنرخﯿان
منه ﺗبارم کهن .وشـهکانی دوای ﺗه واوبوونی نﯿشـانهی )  ( -بهﺗه رﺗﯿبی دوای وشـه سـهرهکیﯾهکه ب
و نه له و نﻤوونه دا دوای )از( بهپ ی ﺗهرﺗﯿبی ئهلفو ب

ده ســت پ کراونهوه .ئه وشــ وهﯾهم ب دانانی

زۆربهی ڕســﺘهو ل کدراوهکانی وشــهﯾهکﯿش به کار ه ناوه که له ﻓهرههنگهکاندا به شــ وهی وشــهی
سـهربهخ هاﺗوونو به نﯿشـانهی )  ( -بهب

ژماره لهپ ش ههرکام لهوانه  ،دوای ما نا ﯾا ماناکانی وشـه

ئهسـ یﯾهکه دامناون .دﯾاره مهرج نﯿه ههموو ل کدراوهکانی وشـهﯾهک ههر بهوشـ وهﯾه دانرابن ،که واﯾه
خو نهرانی بهڕ ز ده ﺗوانن ئهﮔهر لهو ل کدراوانه له ســهرهوه باســم کردن مهبه ســﺘی خ ﯾان نهدﯾﺘهوه
دوای ﺗه واوبوونی )  ( -بهﺗه رﺗﯿبی پﯿت دوای ئهوانهش ل ی بگهڕ ن.
نﻤوونهی : 2
کـاســـه :بـادی ،بـادﯾـه ،ﺗـاس ،جـام ،ﭼـهرخی ،زهرک ،قـاب ،قـاپ ،کـاس ،کـاســـه ،ک ﺗـک ،ک ﺗکـه ،ک جﯿﻠـه،
کهمووله ،ﮔ نه ،وسکورا،
 -کاسهی آﺗشﯿن :ئاﻓﺘاو ،خ ر ،خوه ر ،ڕۆ ،ڕۆژ ،ڕۆژﯾار ،ڕۆش ،م هر ،وه ر ،ه ر ،هو ر،

ع
 کاسـهی از آش داغﺘر :به کهسـ ک ده ن که له کاری خه کدا سـ ﺤهب مهﺗ ه ب ﺗوندوﺗﯿژﺗرو سـوورﺗرب ،
 کاسه انداخﺘن اسﺐ :سﻤک  ،سﻤک ڵ، ..... کـاســـهســـﯿـاه  :ئـاجگی ،ئـارﻓـهر ،بـهئ رهﯾی ،بـهﺗـه مـاح ،بـهﺗـهمـاع ،بـهرجـل ،بـه رﭼـاوﺗه نﮓ ،بـهرﭼـ  ،بـهغﯿـل،ب چـه م ،پـارووبژ ر ،پـارووژم ر ،پنﺘی ،پووردژ ،پﯿﺴـــکـه ،ﺗواﺣکـار ،ﺗـه مـاﺣکـار ،ﺗـه مـادار ،ﺗـه مـاکـار ،ﺗـهوادار،
ﭼـا برﭼی ،ﭼـا ﺘـه نـﮓ ،ﭼـاڤﻓره ،ﭼـاوبرســـی ،ﭼـاوﺗـه نـﮓ ،ﭼـاوﭼن ک ،ﭼـاو لـهدوو ،ﭼـاونزار ،ﭼـاونز ر،
ﭼاونه بار ،ﭼاونهز ر ،ﭼرووک... ،

س ههم  -ب بهرﮔریله زﯾادکردنی ب ج ی قه بارهیکﺘ بهکه )ﺗائهوج گاﯾه ی زﯾان بهﺗ گهﯾشﺘن نهﮔهﯾهن (،

ﺗ ک شـاوم له زۆر دووپاﺗکردنهوهی ماناکانخ بپار زم .ئهﮔهر لهبهشـ کدا ﭼهندوشـهی ﻓارسـی ماناﯾهکﯿان
ههبووه ،وشهﻓارسیﯾهکه م نووسﯿوه و نﯿشانهی ~ م )لهجﯿاﺗی"ب واننه"( داناوهو پاشانوشه هاو ماناکهم

به ﻓارســـی نووســـﯿوه .ب و نه) :باﺗون ˜ :باﺗوم( ،واﺗه ب مانای وشـــهی باﺗون ب واننه وشـــهی باﺗوم.

ســهرنجبدهنکه ئهﮔهرلهن وان دوو وشــهدا ~ ) (...ﺗاندی ههردووکوشــهﻓارســﯿن .ئهﮔه روشــهﯾهک

ﺗـه نﯿـاواﺗـاﯾـهک لـهواﺗـاکـانی وشـــهﯾـهکیدﯾکـه دهﮔر ﺘـهوه لـهدوای وشـــه ی پـاش ~) (....ژمـارهی واﺗـاکـهم
داناوه .ب و نه :آبدسـتجای ` :آبدسـت ) ،( 1واﺗه ب مانای )آبدسـتجای( ب واننه بهشـی ﯾهکهمی مانای
)آبدست(.

ئهﮔه ر مانای وشهﯾهک له شو ن کی دﯾکهدا دهﮔه ڵ مانای ل کدراو کی وشهﯾهکی دﯾکه ﯾه ک بگر ﺘه وه،
ئاوام داناوه) :وشـ ــه ی ماناکراوه ) ~ :وشـــه ی هاومانا له ناو ل کدراوهکاندا( .وشـ ــهی سـ ــهرهکﯿی ئهو
ل کدراوانه  .ب و نه:
کام طبع ) ~ :کاسه سﯿاه( ˜ کاسه - ،ب وانه نﻤوونه ی کاسهو ل کدراوهکانی لهسهرهوه.

واﺗه ب مانای )کام طبع( ب وانه ~ کاســه ســﯿاه ،لهژ ر ل کدراوهکانی وشــهی )کاســه(دا ،لهه ند ک

شـو ندا ب

کهمﺘرکردنهوەی قهبارە ،ههمووی ئهو ڕەوﺗهم وەبهرﭼاو نهﮔرﺗووە و ﺗهنﯿا نووسـﯿومه ˜ ....

واﺗه ناوی وشه ﯾا دەسﺘهواژە ﻓارسﯿﯿهکه.

ههو م داوە ههموو مانا کوردﯾﯿهکانی و شــهکی ﻓارســی لهبه رانبهرخ ﯾدا بنووســم ،به م ئهﮔهر ژمارەی
ئهو واﺗـاﯾـانه زۆر بن و ئهﮔهر مـانـاکـانی وشـــهﯾهک بهه ی هـاوواﺗـاﯾی له ﭼهنـدﯾن شـــو نـدا دووپـات

بووبنهوە ،له ه ند ک جگادا ﺗهنﯿا ﭼهند واﺗاﯾهکم ههلبژاردوون و دامناون و بهدوی ئهواندا نﯿشـانهی

˜ م داناوە واﺗه ب زانﯿارﯾ ی زﯾاﺗر ب واننه وشه ﻓارسﯿﯿهکهی دوای ˜ ...

ﭼوارهم – ه ند کوشــه بهﺗاﯾبهﺗیئهوانهی لهﻋهرهبی ڕا هاﺗوونهن وﻓارســی شــ وهی ک ی وشــهﯾهکی
دﯾکهن ب پ ش ﮔرﺗن به ﮔهورهﺗر بوونی قهبارهی کﺘ بهکه لهبه رابه رﯾاندا نووســـﯿومه ک ی ) ... ˜ (...

ب و نه :
غنـائم)غنـاﯾم( :ک ی)غنﯿﻤـت( ˜ غنﯿﻤـت ،واﺗـه)غنـائم( ﯾـا ) غنـاﯾم( ک ی)غنﯿﻤـت(ه ،ب وانـه مـانـاکـانی )
غنﯿﻤت( و ک ﯾان کهوه.
ههروهک له ونﻤوونهدادهبﯿنن لهزۆرج گا وشـــهﯾهک به دووشـــ وه ده نووســـرێ ،ب به رﮔری له ﮔهوره
بوونهوهی ب ج ی قهبارهیکﺘ بهکه ،له جﯿاﺗی نووسـﯿنهوهی وشـهکه به ماناوه لهدووج گا شـ وهﯾهکم له
ﺗه نﯿشت ش وهکهی دﯾکه خﺴﺘوۆﺗه ن وکهوانه،

غ
پ نجـهم  -وشـــهﯾـه کی زۆری ﻋـهرهبی و ﺗورکی دهﻓـهرهـهنگـه کـانی ﻓـارســـی خزاون ،هـهروه هـا ژمـارهﯾـهک
وشـهی ک نی ﻓارسـی ههن که نهک ههر ئهوڕۆ له ئهده بی ﻓارسـﯿدا کهس کهلکﯿان ل وهرناﮔرێ به کوو
لـه ڕابردووشـــدا بـهدهﮔﻤـه ن ده کـارکراون .ئـهمن ب ﮔـهوره نـه بوونـه وهی بـهخ ڕاﯾی قـه بـارهیکﺘ بـهکـه
ﭼاوپ شـــﯿم ل کردوونو ئهرکهکهم ه شـــﺘ ﺗهوه ب خ ی ئهوکه ســـانهی له داهاﺗوودا ﺗووشـــی ئهو
)دهﮔﻤهن(انه دهبن .ئهو بهڕ زانه ده ﺗوانن به ﯾارﯾدهی ﻓه رههنگه ﻓارسـیﯾهکان هاو سـهنگی ئه و وشـانه
لهو ﻓه رههنگه شدا بدۆزنهوه.

شـهشـهم – ه ند کله وشـه ﻓارسـیﯾهکان بهﭼهند شـ وهی ل ک نزﯾک هاﺗوون ب و نه َغﻠط)واﺗه ﮔل(و
َغﻠت ههر بهوماناﯾه ،که لهﻓارسـ ــﯿدا ههر وهک ﯾهک دهخو نر نهوه ،ئهو وشـ ــهﯾه ﭼه ندﯾن شـ ـ وهی

ڕ زمانی و ل کدراوی ههن که لهشــ وهی ) غﻠت(ﯾشــدا هه ر ئاوا دهکار دهکر ن ب و نه )غﻠطان :غﻠﺘان،
غﻠطﯿدن :غﻠﺘﯿدن ،غﻠط دادن :غﻠت دادنو ،(...ب پ شـگرﺗن به زﯾادبوونی قهبارهی کﺘ بهکه ،له َغ ْﻠتدا

ههمووشـ وه ڕ زمانیو ل کدراوهکانم به ماناوه نووسـﯿوهو که هاﺗوومه سـهر وشـهی) َغﻠط( نوسـﯿومه

َغ ْﻠطَ ˜ :غ ْﻠت )هم( ،واﺗه ب وانه َغﻠت و هه موو ماناو ش وهو ل کدراوهکانیﯾهوه.

ﺣه وﺗهم  -ئه ووشـــهﻋهرهبیﯾانهی ده ﻓارســـیخزاون جاری واﯾه ﭼهندﯾن دهســـﺘه م اناﯾان ههن .ئهو
مـانـاﯾـانـه هـه مووﯾـان لـهﻓـهرهـهنگـهکـانـداهـاﺗوون به م ﺗـه نﯿـا مـانـاﯾـهکﯿـان ده ﻓـارســـﯿـدا بـاوهو ده کـاردهکرێ.
ئـه من زۆرﺗر ئـهو مـانـاﯾـهم ل رهدا ه نـاوه کـه بـاوهوکـهلکی ل وردهﮔﯿرێ .ئـهﮔـه ر وشـــهﯾـهکی ﻋـهرهبﯿش
دهﻓهرههنگه ﻓارســیﯾه کاندا هاﺗوهکه ﻓارس که لکی ل وهرناﮔرنو ﺗهنﯿاه ﯾهکهی ئهوهبووهکه نووســهران
ﯾاشـــاﻋﯿرانیک ن – ب ڕازاوهﺗر کردنی به رههمهکانﯿان!! – کهلکﯿان ل وهرﮔرﺗوون ،لهوﻓهرههنگهدا وهﻻم
ناون و ئهرکی دﯾﺘنهوه ﯾانم خﺴــﺘ ﺗه وهســه رشــانی خو نهر)کهلکوهرﮔر(ی بهڕ ز بهﯾارمهﺗﯿی ﻓهرههنگه
ﻓـارســـی و ﻋـهرهبیﯾـهکـان ،ب دﯾﺘنـهوه ی مـانـا ﻓـارســـیﯾـهکـهﯾـانو دواﯾـهش بـه ﯾـارمـه ﺗﯿی ئـهوﻓـهرهـهنگـه
دۆزﯾنهوه ی مانا کوردیﯾهکه ﯾان.
ههشـﺘهم  -له ڕاﮔو ﺴـﺘنی وشـه له ﻓهرههنگی ﮔﯿوی موکرﯾانی ڕا ﺗووشـی زۆر وشـهی نائاشـنا بووم ،ئهو
ﻓهرههنگه ب گومان ﯾهک که له کاره زۆربهرزه کانی ﺗائ ﺴـﺘاکراو لهخزمهتوشـه ی کوردﯾدا ،ههر وشـهﯾهک
له ههرزمان کدا ڕهنگه ﭼه ند دهسـﺘه مانای جﯿاوازو ﺗهنانهت پ چهوانهی هه بن ،کهئهﮔهر دهسـﺘهدهسـﺘه
نهکر ن خو نه ری ناشــارهزا له کهلک وهرﮔرﺗن له ﻓهرهه نگدا ﺗووشــی هه هو ســهر ل شـ واوی دهکهن
)هه روهک ب خ شـم زۆر ﺗووشـیبووم( ..بهداخه وه وشـهدانی ناوبراو سـهرهڕای ﮔهورهﯾی خزمهﺗهکهشـی
ئهو ﻋهﯾبهی ههﯾه که مانای وشـه کان بهپ ی دهسـﺘه ل ک جﯿا نه کراونهوه .ههرﭼه ند هﯿچ وشـهﯾهکم
بهب

د نﯿابوون لهماناکهی دهوبهرههمهدا دانهناوه ،به م لهوانهﯾه له و ڕاﮔو ﺴﺘنانهدا ﺗووشی هه هش

بووبم .ب گومان وردبﯿنﯿﺘان دهب ﺘه ورﯾاکهرهوه م.
ن ههم – ﯾه ک ﯾان ﯾ ک :ژمارهی  1بهب وای من واباشـﺘره به پﯿت ئاوا بنووسـرێ )ﯾ ک( و له ه ند ک
ج گاش هه ر وام نووسـﯿوه ،به م ئهوهندهی من دﯾومه نووسـﯿنهکهی زۆرﺗر بهشـ وهی )ﯾهک( ب ﺗهباو
که منﯿش لهوبهرههمه دا زۆرم کهلک لهوڕ نووسه وه رﮔرﺗووه.
دهﯾهم  -ئهوکارهیمن ب گومان ناﺗه واویوکهموک ڕﯾی زۆری ﺗ داﯾه .ئهوهﺗهنﯿا ڕ چکهﯾه کی ســـهختو
پ هـهـد رو هـهـه مووﺗـه بـهرقـهدی ک و کی بـه رزوئـاســـﺘـه مـداکـه هـهو م داوه بﯿخـهمـه پ ش ئـه ﯿنـدارانی
وشـهی کوردی .زۆرم ههو داوه بهو ب دهرهﺗانیو ب

ئﯿﻤکانیﯾهی خ مهوه ﺗا دهکرێ خا ه پ مهﺗرسـیو

هه د رهکانی سـهر ئهوڕ چکهی کهم کهمهوه ،که ب گومان کاری منی بهﺗهن

نﯿه ،ﭼاوی هﯿوام ب ﯾوهﺗه

ف
ده ســـتو مهﭼهکو م شـــکی ورﯾای خو نهرانی د ﺴـــ زﯾش که هﯿﻤﻤهﺗ ک بکه ن ﺗادهﮔونج

له

کهمکردنهوهی ئه و هه د رو هه ه مووﺗه بهسامانهی سهرڕ چکهکه ﯾارمه ﺗﯿم بدهن،
هه ه له نووســﯿنی ﻓه رهه نﮓ )وشــه دان(دا لهﮔهڵ ههر هه هﯾهکی دﯾکهی ئهدهبی ﯾه ﮔجار جﯿاوازهو
پ مه ﺗرسـﯿﺘر ،ﭼونکه دهﺗوان

وشـهﯾهک بههه ه بخاﺗه به رﭼاوی خو نهر ﯾا وشـهﯾهکی هه ه بکاﺗهباو.

داوام لهههموو خو نهرانی ئهو ﻓهرههنگه ئهوهﯾه ،ههر هه هﯾهکﯿان ﺗ دا به رﭼاو کهوت ،به ســهرﯾدا ﺗ
نـهپـهڕن ،بـهنـامـه e mail: abdollah_e@hotmail.com ،ﯾـاهـهرﭼ نده کرێ ئـاﮔـادارمکـهنـهوه .هـهرکـه س
هه هﯾهکی ئاوام ب ڕاست کاﺗه وه ب جگه لهوهی ئهمن منهﺗباری خ ی ده کا ،خزمهﺗ کی ﮔه ورهش دهکا
به بهکه لکﺘرو پاراوﺗر بوونی ئهو ﻓهرههنگه.
ﯾـازدهههم – هـهروهکدهزانن ﻓـه رهه نﮓ)قامووس(ب ﻓ رکردنی زمـاننﯿـه بـه کوو ﯾـارﯾـدهدهر کـهب بـاشـــﺘر
ﺗ گهﯾشــﺘن ،بهﺗاﯾبه ﺗﯿش ﻓهرههنگ کی وهک ئهوهی بهردهس ـﺘﺘان که پهﯾوهندﯾیههﯾه به دوو زمانان،
پ وﯾﺴــﺘه ﺗادهﮔونج

وشــه ی زﯾاﺗر دهخ ﯾدا ک کاﺗه وه ،نهک ههر ئه و وشــانه ی زۆرباون ،به کوو ئهو

وشـــانـهی لـهئـهدهبﯿﯿـاﺗی هـه ردووکﯿـانـدا ده کـارکراون ،ئـهوهش هـهرﭼـهنـد قـه بـاره ی زﯾـادکردووه ،به م
ﮔ ڕه پان کی ﮔه ورهﺗری خﺴﺘ ﺗه به رﭼاوی ئهوانه ی خولﯿای وشهن.
سـهرهنجام بهئهرکی سـهرشـانﻤی ده زانم ،سـوپاسو پ زانﯿنی خ م پ شـک شـی هاوڕ ی ڕۆژانی ﺗهنگانه و
هاوسـ ــهری بهوهﻓام)ڕهﻋنا( بکهم که لهســـهرهخ ﯾیو لهخ ب ووردووﯾی ئهو نهبا ،ئه وکارهم ب نهدهکرا.
ئهمن بهشـ ــی ههرهزۆری کاﺗی خ م لهما دا له ســـهر ئه وکاره دانا .هاوســـهرم لهغهرﯾبیداو بهدوورله
ههموو خزمو کهس و خ شــه وﯾﺴــﺘانی ،بهﺗهن

له ما دا ســهری ل

ئه ســﺘوور ببوو .ئهمن هﯿچکاﺗ کم

ب دانﯿشــﺘن دهﮔهڵ ماڵومندا م نهه شــﺘ ﺗهوه .لهســهرهﺗایبهﯾانیڕا ﺗادرهنگانیشــهو خهرﯾکی ئهو
کارهم .پ ش نانیبهﯾانی دهﭼﻤه ســه رنووســﯿن .هاوســهرم بهدهﯾانجار ههرای ل کردووم ،ﺗا ﭼوومه
سـ ــهرسـ ــﻔره .ب نانی نﯿوهڕۆو شـــهوﯾشههروا .ئهو ﺗهنانهت مﯿوه شـــی ب پاکوقاشقاش دهکردمو
لهپ شـ ــیداده نام .جارجارهش بهﮔا ﺘه دهﯾکوت" :جائهﺗ م ب ﭼﯿه ،خ لهما

بی ﯾان نهبی ههر وهک

ﯾـهکـه! نـه قـاشـــ کی بـاشـــم وهدهســـت کـه وێ پ ی ده م و نـهﯾهکت بـهکـامپﯿ ﺗ رو م زی کـارهکهﺗهوه
بک شــ ﺘهوه ،لهدﯾواری دهدهم ،وادهزانم ههرلهما ی!" .ئهوه ڕاســﺘه بهﮔا ﺘهکوﺗراوه ،به م به ڕاســﺘی
ب مـاڵومنـدا م هـهروهک لـهمـا

نـهبم واﯾه ...بـهلـهش لـهمـا م به م هـهموو بﯿرو ه شـــم دهن و کﺘـﺐو

کـاغـهزی ده وروبـهرمو کـامپﯿوﺗ ری پ ش ﭼـاوم دا ونبوون .خ و ت شـــپ ﯾوکردنﯿش کـه کـابـانی مـاڵ
زۆری پ وهقه ﺴه ،هه ر باسی ناکرێ.
سـهرەنجام لپ وﯾﺴـﺘه ئاماژە بهوەش بکهم کهئهو ﻓهرههنکه بهﺗواوی و بهب
 www.farhangumejuikawa.comبه ب بهرانبهر ب

کورﺗکردنهوە لهو ئادرﯾﺴـه

ههمووکهس دانراوە  .ســـهرەﺗﯿﯿهکـانی له ئـاســـت

کﺘ بهکهدا ئهوەﯾه که بهرەبهرە بهڕۆژ دەکر ﺘهوە و پ وﯾﺴـــﺘﯿی به ک ورت کردنهوەش نﯿﯿه و ههموو
وشــهکا ن به ههموو واﺗاکوردﯾﯿهکانﯿﯿهو ە نﯿشــان دەدا .بهﺗاﯾبهﺗﯿش ب وشــهک ﯾهکان دەﺗوانن کهلکی
ل وەرﮔرن  ،ﭼونکه ههمووی ﺗ دان.

ق
مقدّمه
سـال 1986باکﺘاب)جنبشکرد درسـال ،1880نوشـﺘه دکﺘرجﻠﯿلجﻠﯿل( آشـناشـدم .اﯾن کﺘاب را دکﺘر کاوس قﻔﺘان
مهم ﺗارﯾخی اشارهداشت ،که برای روشن شدن بخشی
ّ
به کردی برﮔرداندهبود .کﺘاب مﺬکور بهشﻤاری از اسناد
هرﭼند کوﭼک ولی قابل ّ
ﺗوجه ﺗارﯾخ کرد مﻔﯿدبود .از اﯾنرو ﺗﺼـﻤﯿم ﮔرﻓﺘم آنرا بﻔارسـی برﮔردانم ،ﺗاخوانندەی

ﻓارسـی خوان بطوراﻋم و کوردانیکه به دلﯿل سـﯿاسـت دولﺘهای اﯾران در خواندن کوردی با اشـکال مواجهند،
بﺘوانند از آن بهرهﮔﯿرند و از اﯾن راه اﻓرادبﯿشـﺘری باواقﻌﯿﺘها آشـنا شـوند .پس ازاﯾنکه دسـت بکارشـدم ،برای

بدبخﺘی و بﻼدﯾدﮔی ّ
مﻠﺘم ﮔرﯾهامﮔرﻓت .درﯾاﻓﺘمکه مشکل بزرگ نه ﺗنها اشغال شدن سرزمﯿنﻤان بﻠکه اشغال

زبان و ﻓرهنگﻤانﺴــت .درمورد ســرزمﯿن اشــغالشــده  -جنبهی طبﯿﻌی اشــغال -اﯾنکه اشــغالگر کﯿﺴــت
درطبﯿﻌت )شـغال( ﺗغﯿﯿرمهﻤّ ی نﻤﯿدهدو بابﯿرونراندن اشـغالگر ،کار خاﺗﻤهمی ﯾابد .ولی آنگاه که به ﻓرهنﮓ و

ادب و اقﺘﺼـاد مﯿرسـد)جنبهی اجﺘﻤاﻋی( مشـاکل و زﯾانهای جدﯾدی بروزمﯿکنند .مثﻼًماکردهای سـﺘﻤدﯾدەی

ً
صـرﻓابرای نشـاندادن ﺗﺄ ثﯿر اشـغالگران در اﯾن زمﯿنه(:
ﺗارﯾخی )صـرﻓنظر ازخوبی ﯾابدی مﺬهﺐ ﯾاﻋقﯿدهای،

پﯿشـرو ی لشـکر اسـﻼم در سـرزمﯿنﻤان ،بخش اﻋظم مارا به دﯾن اسـﻼم درآورده ،اشـغالگر شـﯿﻌهی صـﻔوی نﯿز
ّ
ّ
ازمﻠﺘﻤـان زﯾر
ﺗوجهی از مـا را بـه شـــﯿﻌـه ﮔروانﯿـده .در مخـالﻔـت بـاﺗرک ﻋثﻤـانی هم بخش مهﻤّ ی
بخش قـابـل

سـﻠطهی اﯾن اشـغالگر پﯿرو آئﯿن ﻋﻠوی شـده و بخشـی نﯿز بردﯾن پﯿشـﯿن خ ود ماندهاند ،ولی اﯾن ﺣالت نﯿز از
ﺗﺄ ثﯿر اشــغالگران بدور نبوده اســت .پنج اشــغالگر کردســﺘان ،باﭼند زبان و ﻓرهنﮓ مخﺘﻠف و جداﮔانهو در

ﺣلکردن ما درمﯿان خودو سﺘردن آثار ﺗارﯾخی و ﻓرهنگی وهوﯾت ّ
بﺴﯿاری موارد مخالف ﯾکدﯾگر ،برای ّ
مﻠیما

آنچه ازدسﺘشانبرآمده ،کرده اند .خواندن بزبان مادری ﺗنها در بخشی کوﭼکﺘر از ﯾک پنجم سرزمﯿن ما )آنهم
نﯿﻤهکاره و بﯿشــﺘربرای ثناﮔوئی بﯿگانةاشــغالگر( آزادبووەاســت .دربﯿشــﺘر ازنﺼــف ســرزمﯿنﻤان ،بردننامکرد
جرم بودهو ســزای ســخﺘی برایآن درنظرﮔرﻓﺘهشــده اســت .بدﯾنﺘرﺗﯿﺐ ازنزدﯾک به ﭼهل مﯿﻠﯿون کرد ،ﺗهنها
ﺣدود ﭼهار مﯿﻠﯿون و آنهم ناﺗﻤام و نﯿﻤهکاره ﻓرصـت خواندن و نوشـﺘن بزبانکوردی را داشـﺘهاند .هﻤﯿنهم

از لﺤاظ امﻼء و دسـﺘورزبان ،بشـﯿوهای بﺴـﯿار مخرّ ب ﺗﺤت ﺗﺄ ثﯿر زبان ّ
مﻠت ﻓرمانروا قرار ﮔرﻓﺘهاسـت .بهاﯾن
ّ
خط مشــﺘرک برای خواندن و نوشــﺘن و ﻓرهنگﺴــﺘان بیبهره بود ه اســت .اﯾن
دﻻﯾل کرد از داشــﺘن زبان و

دردﯾﺴــتکه ﭼارة آن ﺣﺘّی پسازبﯿرون راندن اشــغالگران هم بهزمان دورودرازی نﯿازدارد .بدﯾن مﻌنیکه

پساز اسـﺘقﻼل هم مبارزەی دورودراز و پرمش ّ
ـقﺘی را برای کﺴـﺐ اسـﺘقﻼل و پاکﺴـازی ﻓرهنگی درپﯿش دارﯾم.
ازهﻤان آغاز ﺗﺤتﺗﺄ ثﯿر آزار اﯾن ﮔرﻓﺘاری قرارﮔرﻓﺘم .با لغات نامﺄنوس بﺴـﯿاری روبروشـدم ،که بﯿشـﯿنهی آنها
از زبان اشـغالگر بهزبان بکارﮔرﻓﺘه شـده درﺗرجﻤهی کﺘاب بهکردی واردشـده بودند .ﺗازە آنهاهم ﭼنان دﮔرﮔونه

شـده بودند که نه کرد آنرا بازمﯿشـناختو نه ﻋرب .مثﻼً درجائی باکﻠﻤهی)ماسـوی( برخوردم .اﯾنکﻠﻤه درجای
بکارﮔرﻓﺘهشده هﯿچ مﻌنی نﻤﯿداد .هرﭼهﺗقﻼّو پرس وجوکردم ،ﺣ ّﺘی درمﯿان درس خواندههای آن پارﭼهی

ّ
راﺣلکند ،ﺗا سـرانجام ﯾادش بخﯿر آقایﺣﺴـن رسـﺘگاررادﯾدم ،ﮔﻔت:
کردسـﺘان کﺴـی را نﯿاﻓﺘمکه بﺘواند مشـکل
"اﯾننهماســوی ،بﻠکه مﺄســاوی مﯿباشــد ﯾﻌنی مﺼــﯿبﺘبار" ولی کاش مشــکل هﻤﯿن بود و بس! من کردی

نخوانده بودم .آنچه را هم که مﯿدانﺴـﺘم با ﺗقﻼّی خود ﯾادﮔرﻓﺘه بودم .ﺗﺤﺼـﯿل من هم مثل هﻤهی کوردان

زﯾر دسـت اﯾران بناﭼار بزبان ﻓارسـی بود و برای نوشـﺘن بزبانکردی آموزشدادهنشـدهب ودم .ﯾادﮔرﻓﺘهبودم که
اﮔر بخواهمﭼﯿزی بکردی بنوﯾﺴم بﻔارسی بدان بﯿندﯾشم ،آنگاه بکردی برای خود ﺗرجﻤهاشکنم ،سپس روی

کـاغـﺬبﯿـاورم .ﮔﻤـان مﯿرود ﺗـا اﯾنجـا غﯿرطبﯿﻌیجﻠوهنکنـد ،ولی ﮔرﻓﺘـاری اصـــﻠی و بزرﮔی را درواقع درﺗرجﻤهی
مطﻠﺐ درﮔﺬاشـﺘن کﻠﻤهی مناسـﺐ ﻓارسـی بجای کردی آن داشـﺘم .ﯾک ﻓرهنﮓ ﻓارسـی بکردی مﯿﺘوانﺴـت

ك
ﭼاره سـاز بخش بزرﮔی از اﯾن ﮔرﻓﺘاری برای من و امثال من باشـد .ﺗا آ نزمان مﻌدودی آثار بﺴـﯿار سـاده و
ناﺗﻤام بدﯾن نام انﺘشـار ﯾاﻓﺘهبودند ،ولی برای ﭼار ەی ﭼنﯿن مشـکﻠی بﺴـﯿارضـﻌﯿف بودند .شـنﯿدم اسـﺘاد هژار
مکرﯾانی روی ﯾک کﺘاب ﻓرهنﮓکردی بﻔارســی کارمﯿکند .اﯾن خبر امﯿدبزرﮔی بدلم بخشــﯿد .هرﭼند اﯾن ﮔامی
بزرگ و مﻔﯿدو ﭼاره سـاز بخشـی ازمشـکل من بود ولی نﻤﯿﺘوانﺴـت منظور من درمانده در اﯾن زمﯿنه را بنﺤو
کامل برآورده کند .دﻋامﯿکردم کاش اکنون که او به ﭼنﯿن کار بزرﮔی هﻤّ ت ﮔﻤاشــﺘه  ،ﻓارســی بکردی آنرا نﯿز
بانجام برســاند .ولی او نﯿز برای هﻤﯿشــه از ّ
مﻠت کرد خداﺣاﻓظی کرد و اﯾن آرزوی مراهم باخود بخانهی
ابدﯾش برد .ﻓرهنﮓ هژار درﺗرجﻤهی کﺘاب ) کرد و ﻋجم( بﻔارســ ی براﯾم بﺴــﯿار مﻔﯿد اﻓﺘاد .از آنزمان ،ﻓکر
نگارش ﯾک ﻓرهنﮓ ﻓارسـی بکردی درمغزم آشـﯿان ﮔرﻓت .کار روی ﭼنﯿن ﻓرهنگی به دوشـرط اصـﻠی بﺴـﺘگی
داشت:

 -1بخودجرأت دادن و پاﯾداری و ادامهکاری :من در اﯾن زمﯿنه بﺴــﯿار بخود امﯿدداشــﺘم .زﯾرا هﻤﯿشــه ﻋادﺗم
ﭼنﯿن بوده که اﮔر به ﺗﺼﻤﯿﻤی از اﯾنگونه رسﯿدم ،ﺗا ﺗﻤام کردن کار صبر و طاقت از وجودم رخت برمﯿبندد.

ّ -2
اطﻼﻋـات ﻻزم :دراﯾنﻤورد من خودراضـــﻌﯿف و درمـانـده مﯿـدﯾـدم .جز ﺗرجﻤـةدوکﺘـاب) کﺘـاب مـﺬکور و کرد و
ﻋجم( و نوشـﺘن ﯾک داسـﺘان کوﺗاه )زنده بگور( ﮔﺬشـﺘهی کار ادبی ند اشـﺘم ،که آنها هم انﺘشـارنﯿاﻓﺘهبودند ﺗا
ﻋﯿـﺐو هنرم مﻌﻠومشـــود .اﯾن کـاخ امﯿـدمرا بﻠرزه انـداخـت .بـا امﯿـد ) ﻓرهنـﮓ هژار( دل خودرا ﺗﺴـــکﯿندادم.
ّ
ﺗﺤققنﯿاﻓﺘه انجامﯿد.
مﺘﺄ ّسﻔانه اسﺘاد ) هژار( نﯿز نابهنگام بدرودﮔﻔت و اﯾن دلخوشی نﯿز به اندوه ﯾک آرزوی
ناﭼار به امﯿد )هه مبانهب رﯾنه ( ،اﯾن مشکل را نﯿز به ﮔرداب ذهن مغشوشم اﻓزودم.

ً
ﻓورا بـابرﮔردانـدن)ﻓرهنـﮓهژار(
بـدرود بـاهﻤراهـان و رﻓﺘنم بـهﺗرکﯿـه نوامبر 1991ﻓراغﺘی پﯿشآورد کـه

بﺘرﺗﯿﺐ الﻔباء برﺣﺴــﺐ ﻓارســی)برﻋکس اصــل کﺘابکه بﺘرﺗﯿﺐالﻔباءکردیبود( دســتبکار شــوم .هﻤهی

مـدّ ت اقـامﺘم درآنجـا و ﺗـا دومـاهی نﯿز پس از رﻓﺘنم بـه اســـﺘرالﯿـا ) ( 1997/1/21بـا برﯾـدههـای کـاغـﺬ )هرقطﻌـه
برای لغﺘی مانند نﻤونهاﯾکه مﯿبﯿنﯿد(

اطراف خودرا ﭼنانﺗنﯿدهبودم که ) شـﺘر با بارش در آن

ً
بﻌدا باخرﯾد ﯾک کامپﯿوﺗر قراضـه بطورنﺴـﯿه از دسـت خردهکاغﺬها رسـﺘم ،ولی اﯾنکار مشـکل
ﮔم مﯿشـد!(
دﯾگری براﯾم ببارآورد ،که دربخش مشـــکﻼت بهآن اشـــارهخواهمکرد .جای خوددارد در اﯾنجا بهشـــﻤاری از
مشـکﻼﺗی اشـارهکنم که درجرﯾان نوشـﺘن ﮔرﯾبانگﯿرم شـده بودند و بﯿگﻤان هرنوﯾﺴـندەی کردی نﯿز با آنها
مواجه خواهدشــد .اﯾن مشــ کﻼت آنگاه برجﺴــﺘه ﺗر خودنﻤائی مﯿکنند که نگارش ﻓرهنﮓ پﯿشمی آﯾد ،که

موضـوﻋﯿﺴـت ﻓراﮔﯿر و هر کردی باﯾد آنرا درﯾابدو مورد اسـﺘﻔاده قراردهد .مثﻼً آنگاه که به خواندن ﯾا نوشـﺘن
مﯿپردازﯾم ،ﭼون کردهای ســاکن در کردســﺘان زﯾردســت ﺗرکﯿه و شــوروی قدﯾم به ّ
خط ﻻﺗﯿن و دﯾگر کردها

خط ﻻﺗﯿن نوشـﺘه شـده باشـد ،خواننده ناآشـنا به ّ
خط ﻋربی مﯿنوﯾﺴـند ،اﮔر کﺘاب به ّ
به ّ
خط مﺬکور نﻤﯿﺘواند از
آن بهره ﮔﯿرد و بالﻌکس.
مشکﻼت نگارش:

 -1نداشﺘن خط ) (criptم ّﺘﺤد ،که درباﻻ به نﻤونه ای از آن اشاره کردم.

 -2خط ) ( criptﻋربی کردی هرﭼند از شـﯿوەی ﻓارسـی بهﺘر ولی هنوز ناﺗﻤام مثﻼً ) -1مانﮓ = ماه آسـﻤان،
 -2مانﮓ = خﺴــﺘه  ،مانده( که اولی درســت ﭼنان خواندهمﯿشــود که نوشــﺘهشــده ،ولی دومی نه .برای

ّ
ّ
ﺗوجه ﻓرمائﯿد ) .(1- mang 2- manig
خط ﻻﺗﯿنی
روشــن شــدن بﯿشــﺘر به نوشــﺘهی ﻓوق اﯾن دوکﻠﻤه با

ل
ّ
ﺣلکرده -1) :مانﮓ -2 ،ما ْنﮓ( .ولی اﯾن
مرﺣوم)هژار( اﯾن مشـکل را باﮔﺬاشـﺘن نشـانه ﹿ بجای  iﺗا اندازهای
راه ّ
ﺣل هنوز پﺬﯾرﻓﺘه نشده.

 -3ﻓونت :ﻓونﺘهائﯿکه برای الﻔباءﻋربی)ﻋهرهبی و ﻓارســی و کردیو (...ســاخﺘه شــده اند روی هﻤهی پنجرهها
)  (windowبدرسـﺘی کارنﻤﯿکنند ،هرﭼند پشـﺘﯿبانی ) ( supportاﯾن زبانهارا هم داشـﺘه باشـند .ﮔﺬشـﺘه ازاﯾنهم
ﻓونﺘهای کردی ﺗاکنون ســاخﺘهشــده  ،دارای مﻌاﯾﺐ ﻋجﯿﺐ و غرﯾﺐ ﻓراوانی مﯿباشــند .درﻓونﺘی ﯾک ﺣرف

)  (characterروی )  (key boardدر جــائـی و در ﻓـونـﺘـی دﯾـگـر در جــای دﯾـگـری قـرارﮔـرﻓـﺘــه .مـثـﻼًبـرای
ّ
ﺣل اﯾن مشکل
نوشﺘن)ڕ(درﻓونﺘی ) ( Bو در دﯾگری )  (shift Bو در ﻓونﺘی دﯾگر )  (V + shift Aﻓشردهمﯿشود.

برای ﭼون من ﻋﻤری را در مکاﻓات و سـخﺘی ﮔﺬرانده مغز از هزاران خاطرەی آشـﻔﺘهو زﯾانبار آکندەی دور از

وطن ،که دسﺘم به ﻓونت )  (Zanest Avdarﻋادت نﻤوده و باﯾد مطﻠبیرا با)  (Kurdish Newsبنوﯾﺴم ،کهجای

برخیازﺣروف آن باﻓونﺘهای دﯾگر ﻓرق دارد ،بﺴـﯿار سـخت اسـت .خﻼصـه مﻌاﯾﺐ بﺴـﯿار دﯾگری نﯿز دراﯾن
زمﯿنه بنظرمﯿرسـند ،ازجﻤﻠه  :ننشـﺴـﺘن نقطه ﯾا ﻋﻼمت درجای درسـت خود ،بهمنچﺴـبﯿدن برخی ﺣروف در

اول کﻠﻤه  ،ﺣ ّﺘی ﮔم شــدن نقطة برخیﺣروف درکﻠﻤه و ...باوجود هﻤهی اﯾنها نﯿز من در نوشــﺘن ﻓرهنﮓ با
ّ
ﮔرﻓﺘاری دﯾگری روبرو شـدم ،آنهم نبودن ﻓونﺘیبود که کردی و ﻓارسـیرا باهم بنوﯾﺴـــــد .هرﭼه کوشـﯿدم و

پرسو جو کردم اث ری از ﭼنﯿن ﻓونﺘی در هﯿچجا ندﯾدم ولی خوشــبخﺘان ه بﻌداز ســال  ٢٠١٥شــﻤاری ﻓونت
ﭼند منظورە سـاخﺘهشـدند که برای نوشـﺘن هﻤهی زبانها سـکرﯾپت داشـﺘند .نبودن ﭼنﯿن ﻓونﺘی در آغاز کارم،

ّ
ّ
خط و نوشـﺘه و مهﻤﺘر از آنهم بهم خوردن خودبخود ﻓون ﺘها را ازلﺤاظ نوعو
نامرﺗبی در
از سـوئی بﯿنظﻤی و
اندازه براﯾم ببارمیآورد .مشکل دوّ م بﺴﯿار مهﻤﺘربود ،زﯾرا مثﻼ ً در ﯾک ﻓاﯾل 100صﻔﺤهاینوشﺘه ها خودبخود

ﺗبدﯾل بهﯾک ﻓونت نامطﻠوب ﻋربی مﯿشـــد و ﺣ ّﺘی ﮔاهی اندازەی ﻓونت نﯿز ﺗغﯿﯿرمﯿکرد .ناﭼاربودم هﻤهی

ﻓاﯾل را بار دﯾگر بهﻓونت کردی و اندازەی مطﻠوب ﺗبدﯾل کنم .ﺗا اﯾنجا مشـکﻠی نداشـﺘم و با دوﻋﻤل سـاده،
کارانجام مﯿگرﻓت ،ولی اﯾنبار مﯿباﯾﺴــﺘی کﻠﻤاﺗی را میﯾاﻓﺘمکه بناﭼار با ﺗرکﯿﺐ ﺣروف ﻋربی ﯾا ﻓارســی –

ّ
بﻌﻠتنبودن ﺣروف)ص ،ض ،ط ،ظ ،ذ( درکردی  -نوشــﺘهبودم ،ﯾکبه ﯾک اصــﻼح نﻤاﯾم .اﯾنکار ﮔﺬشــﺘه از

اﯾنکه بخش بزرﮔی از وقت مرا هدرمﯿد اد ،بﺴــﯿاری ازکﻠﻤات هم اصــﻼح نشــده از زﯾر دســﺘم در مﯿرﻓﺘندو
بدﯾنﺘرﺗﯿﺐ بخش زﯾادی از رشـﺘه ام پنبه مﯿشـد .سـرانجام پساز کوشـش و خﺴـﺘگی بﺴـﯿار و پرسوجو از
اﯾنوآن و دوسـﺘان اسـﺘرالﯿا و آمرﯾکاو اروپا با بدسـت آوردن ﯾک برنامهی ) ﻓونتسـاز( ازطرﯾق دوسـﺘیآذری
بنام ﻋﻠی )که هرﮔز اﯾن کﻤکش را ﻓراموش نخواهمکرد( و ﯾاری انﺘرنتو خرﯾدن ﯾک کﺘاب ﻓونت ســـازی و

ً
ﺗﻤاما برآورده مﯿکرد و بدﯾنطرﯾق اﯾن مشـکل را نﯿز برای
صـرف وقت بﺴـﯿار ،ﻓونﺘی سـاخﺘم که منظور مرا

ّ
ﺣل کردم.
خود
مشکل امکان:

موﻓقﯿت در نوشﺘن ﯾک ﻓرهنﮓ به ﭼند شرط بﺴﺘگی دارد:
 -1وسـﯿﻠه :داشـﺘن منبع مﻔﯿد و دسـﺘرسـی به کﺘابخانهی غنی مهﻤﺘرﯾن شـرط کار ﻓرهنﮓنوﯾﺴـی اسـت ،که

مﺘﺄ ّسـﻔانه ّ
مﻠـــــت کرد در اﯾن زمﯿنه بﺴـﯿار ﻓقﯿراسـت .باوجود اﯾن ﻓقر نﯿز ،برای من آوارەی ا ز مﯿهن جدا
ّ
بﻌﻠت اﯾن ﺣالت و نداشـﺘن ﯾاری دهندهو دسـﺘرسـی
اﻓﺘاده ،کهﺣﺘّ ی در آوارﮔی هم بقدری دور ا ﻓﺘادهام که

نداشـﺘن بهﺣرکﺘهایاروپا ،ازبﺴـﯿاری ازلوازم پﯿشـرﻓتاﯾن کار مﺤروممانده ام ،اﯾنمشـکل ﭼندبرابر خودنﻤائی

مﯿکند.

م
 -2هﻤکاری :ﻓرهنﮓنوﯾﺴــان خﻠقهای آزادجهان ﮔﺬشــﺘه ازدردســتداش ــﺘن وســﯿﻠه و اســبابﻻزم دردســﺘه و
ﮔروههای ﭼندﯾنکﺴی و پشﺘﯿبانی ﺣکومت و ﺗجهﯿزات و ﺗﺴهﯿﻼت دﯾگر روی پروژه کارمﯿکنند ،ولی ﻓرهنﮓ
نوﯾس کرد باﯾد بﺘنهائی و بــدون ﭼشﻤداشت هﻤکاری کﺴی از وقت و دارائی و آساﯾش خود ماﯾهبگﺬارد.
نوشـﺘن ﻓرهنﮓ بﯿگﻤان بﺴـﯿار سـخت اسـت و ازخو دﮔﺬشـﺘگی بﺴـﯿاری مﯿخواهد و ﺗازه نباﯾﺴـﺘی منﺘظر کار
بی اشـﺘباه و کموکاسـﺘیهم باشـﯿم .بدﯾهﯿﺴـت کهﺗشـوﯾق برای پﯿشـبرد کاری ازاﯾنگونه امﯿد بﯿشـﺘری بهانﺴـان
مﯿبخشـــد ولی انﺘقـاد نﯿز )بجـا ﯾـا بﯿجـا ،ﭼون هردو هشـــداردهنـدهو اشـــﺘبـاه کـاهنـدهاند( ﻻزمـه و شـــرط
بیﭼونوﭼرای موﻓقﯿت درﭼنﯿن کاری مﯿباشـــند .ﻋﺬر ﺗنها بودن درکار ،اشـــﺘباه را ﺗوجﯿه نﻤﯿکند مگراﯾنکه
ّ
ﺗوج ّ◌ه کند و به ارزﯾابی آنها بپردازد.
انجام دهندة کار به انﺘقادات بخوبی

 -3دهســﺘرسـی آزادانه به هﻤهی بخشــهای کردســﺘان :ﻓرهنﮓ زبان ﺗﻔهﯿم و ﺗﻔاهم مردم اســت و ﻓرهنﮓ
نوﯾس نﯿز کﺴــی اســت که )کﻠﻤه( ازمردم مﯿگﯿردو درجای مناســﺐ کنارهم مﯿچﯿند .دوریاز منبعاصــﻠی
ﻓرهنـﮓ ) مردم( برای من دوراﻓﺘـاده ازمﯿهن درکـارﯾکـه آغـازکرده ام مـانع بزرﮔﯿﺴـــت ،بوﯾژه کـه زمﯿنهی کـارم

ّ
دومﻠت را نﯿز دربرمﯿگﯿرد.

 -3داراﯾی :پشـــﺘﯿبـانی مالی ازکـاری اﯾنچنﯿن برای ّ
مﻠﺘی بی دولت و زﯾردســـت و ﻓرهنـﮓ خود براو مﻤنوع
شـدهای ﭼون کرد ،دردرجهی اوّ ل امکانات نوﯾﺴـندهو سـپس بازار اسـت .دوراﻓﺘادﮔی ازخﻠق )بازار( ،امکانﭼاپ
و انﺘشـار ر ا بﻤخاطره می اندازد و اﯾن ﺣالت درغربت بزرﮔﺘرﯾن مانع سـر راه من برای ﭼاپ و انﺘشـار آثارم
مﯿباشــد .در کشــور دور اﻓﺘادهای ﭼون اســﺘرالﯿا که از خشــکی راهی بههﯿچ کشــوری دردنﯿا ندارد و ازآنجا
دسـﺘرسـی به کشـورهای اروپائی )که دارای بازار بهﺘر و امکانات انﺘشـاراﺗی بﯿشـﺘری مﯿباشـند( آسـان نﯿﺴـت،
ﺗنها باپول سـوسـﯿال کنار ﮔﺬاشـﺘن ازپول مﻌﯿشـت زنوبچه ام ،نﻤﯿﺘوانﺴـﺘمکﺘابم را درﭼاپخانههایرسـﻤی
بچاپ برسـانم .ازاﯾنرو ناﮔزﯾرشـدم خودم ﯾادبگﯿرم که ﭼگونه باﯾک پرﯾنﺘره سـاده درمنزل آثارم را در نﺴـخههای
مﻌدودی ﭼاپکنم و هﻤهی کارهای صــﻔﺤهبندی و جﻠدﮔرﻓﺘن و برش و ...را با دســت خود انجامدهم و از

جﯿﺐ خود خرج کنم و براﯾگان ببخشـم - ،ﺣ ّﺘی بکﺴـانﯿکه بگﻔﺘة خود بﺴـﯿار مشـﺘاقانه دﯾدهبراه انﺘشـارش
بودند و ﺗشـوﯾقم مﯿکردند زودﺗر ﭼاپش کنم ،ولی هﻤهی قولهای خودرا نادﯾده ﮔرﻓﺘند و ﮔﺬشـﺘند  -و بﺴـﯿار

ّ
ﺗوجه نبوده ،زﯾرا کﺘابی ﭼون کردو ﻋجم اﮔر
مﻤنون هم باشـم که براﯾم بخوانند .ﺗﺼـور نکنﯿد که کﺘاب درخور

ﻓرض ً
ـا ﺗرجﻤهاش نﯿز خوب نباشـد) ،که اﯾن را مﯿﺘوان بپای ﻋدم آشـنائی و ناپخﺘگی من ﮔﺬاشـت( هنوز ارزش
خودرا داراست.

 -4منو اشــﺘباه :ﯾک مثل کردی مﯿگوﯾد )بندەی خدا بیلکه )ﻋﯿﺐ( نﯿﺴــت( و بﯿشــک )بی اشــﺘباه( هم
نﯿﺴـت و اشـﺘباه نﯿز مﯿﺘواند انﺴـان را لکهدار کند و ﺗا بزرﮔﺘر هم باشـد لکهی بزرﮔﺘری اﯾجاد مﯿکند .اشـﺘباه
هﻤﯿشه پﯿش مﯿآﯾد و مهﻤﺘرﯾن ﻋﻠل آنهم بنظر من ﻋبارﺗنداز:

اوﻻً :کندذهنی که ﻓراموش شدن بﺴﯿاری از موارد بجا و ضروری را پﯿشمیآورد.

ً
ثانﯿا :دسـتﺗنهابودن و بیﯾاری و نبودن مشـاور درکار .مشـاوره و هﻤﻔکری مﯿﺘواند ﺗا ﺣ ّ
د زﯾادی از اشـﺘباه
بکـاهد .بﺴـــﯿـاری اوقـات براﯾم پﯿشآمده کـه پس از ﭼنـدﯾن بـار کنﺘرل دقﯿق نوشـــﺘـه ای هنوز اشـــﺘبـاهات
ﭼشـــﻤگﯿری در آن باقی مانده اند .دلﯿﻠش هم اﯾن مﯿﺘواند باشـــد که انﺴـــان هﻤهی اشـ ــﺘباهات خودرا

درنﻤی ﯾابد و هﻤﻔکری دلﺴوزانهی ﯾاران مﯿﺘواند ﭼاره ساز اﯾن مشکل باشد.

ً
ثالثا :اسـﺘنباط بﯿجاودرکنابجا ،که بﺴـﯿار پﯿش میآﯾد و شـرط نﯿﺴـت هرﭼند هم نوﯾﺴـنده بﺴـﯿار واردباشـد،

هﻤهی نظرﯾاﺗش درست و بجا باشند.

ن
ً
رابﻌا - :کارهای نوشــﺘن ،ﺗاﯾپ کامپﯿوﺗری  ...و ﺣﺘی درســت کردن ﻓونﺘش را نﯿز خود انجام دادهام .بقول
کردی ) روی نداری ســـﯿـاه!( وﮔرنه ﺗنهـا ﮔرداوری و ﺗنظم و ﺗرﺗﯿـﺐ لغـات در نوشـــﺘن ﻓرهنﮓ به کار جﻤﻌی و
هﻤکاری صـدها نﻔر نﯿازدارد ،ﺗا ﭼهرسـد به امور دﯾگری که ذکرشرﻓت .درکارﻓرهنگنوﯾﺴـانبزرگ نﯿز باوجود
هﻤهی ﺗﺴهﯿﻼﺗﯿکه درخدمﺘشانبوده  ،اشﺘباهاﺗﯿرا ﯾاﻓﺘه ام ،طبﯿﻌﯿﺴت که اﯾنکار نﯿز از اشﺘباه بدورنباشد.
سـرانجام :دﯾگران کاشﺘند ما خوردﯾم ،ما مﯿکارﯾم دﯾگران بخورند .آری اسﺘاد هه ژار ،ﮔﯿو مکرﯾانی  ...کاشﺘند،
ما با قدردانی خ وردﯾم مانﯿز مﯿکارﯾم ﺗا ب بﯿنﯿم آﯾا ارزش آنرا دارد که خوراک آﯾندﮔان باشـــد؟ طبﯿﻌﯿﺴـــت
که هر کاشﺘنی باﯾد دو منظور را در خود نهﻔﺘه باشد :ﯾکی اﻓزاﯾش و اصﻼح و مﻔﯿدﺗرکردن مﺤﺼول بنﺤوﯾکه

نﯿـازهـای مﺼـــرف کننـدﮔـانرا درﺣـ ّ
د امکـان برآورده کنـد و دﯾگری ﺗـﺄ مﯿن بـﺬر برایکشـــت دوبـاره  .امﯿـدوارم

ّ
ﻻاقل بخش هرﭼند کوﭼکی از اﯾن دو هدفرا برآورده باش ــم .شــکی نﯿﺴــتکه اﯾناثر ﻋاری
ﺗو انﺴــﺘه باشــم

ازنقص ن خواهدبود لﺬا دسـﺘیرا مﯿﻔشـارم که انگشـت انﺘقاد بﺴـوی اشـﺘباهاﺗم درازکند و دسـﺘی را مﯿبوسـم
که لغﺘی ﯾا مشﺘی از لغات جدﯾدرا برخرمن ﻓقﯿرانه ام بﯿﻔزاﯾد.
ﻋبدﷲ ابراهﯿﻤی
2002/8/23
آدﻻﯾد  -اسﺘرالﯿا

کرد و زبان او
زبان کردی ﯾکﯿﺴت اززبانهای کهن خاورمﯿانهو ازرشاخهی زبانهای موسوم به هندواروپائی و بﯿگﻤان زبان ماد
رﯾشـه آن اسـت .بگﻔﺘه ﭼندﯾن خاورشـناس غربی ازجﻤﻠه)ا -سـون(و)سـاﯾس(و  ...پﯿشـﯿنهی کردو زبانش
به مادهامﯿرســد ) .ﺣﺴــن پﯿرنﯿا – مشــﯿرالدوله( درکﺘاب)اﯾران باســﺘان( مﯿگوﯾد :زبانماد اﮔر همزبانکردی
ّ
سـجادی ،م ژووی ئهدهبی کورد ،ﭼاپخانهی
کنونی نباشـد ،بدونشـک رﯾشـهی آن اسـت )بنقل از :ﻋﻼءالدّﯾن

مﻌارف ،سـردشـت ،1952 /1371 ،ص ) .(46 - 48اوسـﺘا( کﺘاب مق ّ
دس زردشـت رامﯿﺘوان نخﺴـﺘﯿنکﺘاب بزبان

کردی دانﺴـت .بگﻔﺘهی شـﻤاری از ﺗارﯾخنوﯾﺴـان ﺗاﺣ ّ
دی قابل اطﻤﯿنان ،زردشـت مﯿان  660ﺗا  6500قم از
مادر زادهشــده .برخی از مو ّرخان ﯾونانی ﭼون )اﻓﻼطون( و ) اکزانﺗوس( آنرا ﺣدود  6500قم و )وســت( و

) جانکﺴـن( و شـﻤاری دﯾگر برمبنای )ب وهندش( و ) ارﺗای وﯾراﻓنامه( و کﺘﺐ دﯾگر بزبان پهﻠوی 583 - 660
دکﺘرمﺤﻤـدمﻌﯿن ( برمبنـای هﻤﯿن نظرﯾه  660قم و)داﻻی پـارســـی(  1000ق م مﯿـانگـارد.
ّ
ق م مﯿـداننـد و )
کﺘاب) اوسـﺘا€که بزبان ماد نگاشـﺘه شـده بالهجة کنونی) ﮔوران( کردی ﺗﻔاوت ﻓاﺣشـی ندارد ) .هرمﯿپوس -قرن
سـوم ق م( مﯿگوﯾد :اﯾرانﯿان ک ﺘابی دارند بنام)اوسـﺘا( که بزبان ماد نوشـﺘهشـده)رجوعکنﯿد به :م ژووی و ژهی
کوردی ،صــدﯾقب رهکهﯾی ،ﭼاپاول ،ص .( 14 - 8هﯿچشــکی دراﯾننﯿﺴــت که مادهابرای اولﯿنبار خواندنو

نوشـــﺘن را دراﯾران رواج دادند و بقدری در آن ج ّ
دی بودندکه ﺣﺘی درﺣالﯿکه مردان و زنان برای ســـاخﺘن
دﯾوار قﻠﻌهی هﻤدان بﺴـخﺘی درﺗﻼشبودند ،کودکانشـهر زﯾرنظر آ موزﮔاران دردبﺴـﺘان سـرﮔرم درس خواندن

بودند و باقﻠﻤهای ازمس ﯾا مﻔرغ روی لوﺣه ﮔﻠی مﯿنوشــﺘند )ســرزمﯿن جاوﯾد ،ذبﯿح ﷲ منﺼــوری ،ﺗهران،
زرﯾن ،1370 ،ص .(173

ٌ
ّ
ّ
مﺴـﺘقل کرد – که بی شـک مﯿﺘوانﺴـت ﺗکﯿهﮔاهی قوی برایپﯿشـرﻓت آن
بﻌﻠتنبودن ﯾک دولت
مﺘا ّسـﻔانه

باشــد – زبان ما نه ﺗنها از پﯿشــرﻓت و ﺗوســﻌه بازمانده ،بﻠکه ﺣﺘّی به دلﯿل ضــدّﯾت شــدﯾد و ﺗنﮓنظری

ه
اشـغالگران و وضـع قوانﯿن بازدارنده و مﻤنوﻋﯿﺘهای شـدﯾدو کوشـش سـخت و مداوم برای سـﺘردن هﻤهی

مﻠی ّ
ﺣل ﯾکباره و هﻤﯿشگﯿش در بوﺗهی ّ
ّ
ّ
مﻠــﺘهای ﭼﯿره دست ،پﯿشرﻓﺘی پابپای دﯾگر زبانهای
آثارمﻠتکرد و

هﻤﺴــاﯾه براﯾش امکانپﺬﯾر نبوده اســت .بﺴــﯿاری از زبانهای اﯾن ناﺣﯿه با اﯾنکه کﻤﺘر از زبان کردی ﺗﺤت

ّ
ﺣلشــدهاند که کامﻼ ً نابودﮔردﯾده و امروزه اثری ازآنها برجای نﯿﺴــت و صــاﺣبانش
ﻓشــار بودهاند ،ﭼنان
خودرا بخشــی از ّ
مﻠﺘی مﯿدانند که باﻋﺚ و بانی اﯾن نابودی بوده اســت .برای مثال مﺼــرﯾهاو شــﻤاری از

ﺣل شده اند که هرﮔز ﮔﻤان نﻤﯿکنند روزی ّ
ّ
مﻠت دﯾگری بودهاند.
خﻠقهای آﻓرﯾقا ﭼنان در اﻋراب

اســـﺘاد ســـجادی)هﻤان کﺘاب ص(44مﯿگوﯾد ... " :کردها بﺴـــبﺐ موقﻌﯿت جغراﻓﯿائی و کوچ نشـــﯿنی و
کوه نشــﯿنی از اقوام بﯿگانه بدوربوده و کﻤﺘر با آنان آمﯿخﺘگی داشــﺘه اند .ازاﯾنرو بﯿگانگان نﺘوانﺴــﺘهاند آثار

مخرّ بی روی زبانشـان داشـﺘه باشـند  -مگر در دوره اسـﻼمی کهشـﻤاری لغاتﻋربی ب ّ
ﻌﻠت هﻤبﺴـﺘگی دﯾنی باآن
درآمﯿخت  -بدﯾنﺘرﺗﯿﺐ دسـت نخورده وسـالم زبانخودرا ﺣﻔظو ماندﮔارکردند" اﯾن واقﻌﯿﺘﯿﺴـت انکارناپﺬﯾر،

ولیهﻤهی آن نﯿﺴــت .نگاهیکوﺗاه بهﺗارﯾخکرد ،بوﯾژهدرقرنهای19و 20واقﻌﯿت دﯾگری را نﯿز بﻤا مﯿنﻤاﯾاند و

مﻠﺘﻤان اســت در راه مبارزه برای ﺣﻔظ ﻓرهنﮓو هوﯾت ّ
آن اســﺘقامتمداوم ّ
مﻠی و وﯾژﮔﯿهای جامﻌهی کرد.
مﯿﺘوان ﮔﻔت که کردها طی دو قرن ﮔﺬشــﺘه باندازەی هﻤهی ﺗارﯾخ مﻌﻠوم خود ﮔرﻓﺘار مﺼــﯿبت شــدهاند.
کردســﺘان باﺗوطئهی ابرقدرﺗهای آنزمان ازدوپارﭼه به پنجپارﭼه ﺗ بدﯾل شــد .مﯿرنشــﯿنهائﯿکه بدســت کرد

ّ
منﺤل ﮔردﯾدند و براســاس مناﻓع اشــغالگران ،دوباره به شــﯿوەی
ادارهمﯿشــدند ،نﯿﻤه اســﺘقﻼلی داشــﺘند،

دﯾگری مرزبنـدی شـــدنـد و ﺣـاکﻤـان غﯿرکرد و نـاآشـــنـا بـهزبـان و آداب و ﻓرهنـﮓکردی و ﺣﺘّ ی ﮔوش آکنـده

ّ
بامﻠتکرد برکردسـﺘان ﺗﺤﻤﯿلشـدند .ﺣ ّﺘیدرپارﭼهی اشـغالشـده بدسـت ّ
اﺗﺤاد شـوروی -
بادشـﻤنی کورکورانه

ً
ظاهرا خﻠقها خودمخﺘاری داشـﺘند ،نه ﺗنها اﯾن خودمخﺘاری نﯿز برآنان روادانﺴـﺘهنشـد بﻠکهبخش بزرگ
که
اﯾشـ ــان بدســـت زمامداران انقﻼب کﻤونﯿﺴـــﺘی از زادﮔاه خود کنده شـــدند و بازماندﮔان هم زﯾر دســـت
جﻤهورﯾهای ارمنﺴــﺘان و آذرباﯾجان بزﺣﻤت شــهروند درجه دو شــناخﺘه شــدند .درنزدﯾک به نﺼــف خاک
کردســﺘان ،که آﺗاﺗرک بامﻌامﻠه با ابرقدرﺗها و ﺗوطئهی داخﻠی زﯾردســت خود نگاهداشــﺘهبود ،نام و زبان و
هﻤهی آثـارﯾکـه نشـــا نی از کرد در خود داشـــﺘنـد ،از قـانون و مـدارک قـانونی و دولﺘی و ﺗـارﯾخی کشـــور
سـﺘردهشـدند .بردن نامی ازکرد جناﯾت شـﻤردهشـد و مشـﻤول کﯿﻔری سـخت ﮔردﯾد .در بﯿشاز %80خاک
کردسـﺘان خواندنو نوشـﺘن کردی کاری غﯿرقانونیو جنائی شـﻤردهشـد .نام)کوردسـﺘان( ﺗنها بر بخش کوﭼکی
از کوردسـﺘان آنهم زﯾر دسـت اﯾران ماند که :سـنندج ،سـقز ،بانه  ،مرﯾوان ،دﯾواندره  ،کامﯿاران ،قروهو بﯿجاررا
بﺘﺬکراسـتکه  :مردم نواﺣی ﺗابﻌة سـنندج بطور ّ
ّ
کﻠی شـهر مﺬکور را )کورسـان( مﯿنامند که
دربرمﯿگرﻓت .ﻻزم

ّ
مخﻔف نام)کو ردسـﺘان( مﯿ باشـد ،لﺬانابجاسـتکه اﯾن نام را ﻋطای اشـغالگران مﺤﺴـوب دارﯾم .در پارﭼهی زﯾر
دسـت ﻋراق) ،شـﻤال(نامﮔرﻓتودرسـورﯾهو ﺗورکﯿهو شـوروینﯿز هﯿچ نامی برآن نهاده نشـد .در ﺗﻤام اﯾن مدّت
هم ﺗبﻌﯿـد ،زنـدان ،شـــکنجـه  ،انﺘقـال ،کشـــﺘـار ،انﻔـال ،آﺗش زدن ،بﻤبـارانو ﮔـازشـــﯿﻤﯿـائی و ...درکردســـﺘـان
ردهاراﺣلکنندو هوﯾت ّ
ّ
مﻠی و وﯾژﮔﯿهای کوردﯾگری را ازآنان بگﯿرند.
ادامه داشـت .ولی هﻤهی اﯾنها نﺘوانﺴـﺘند کو

ّ
ﺣل نکرد و هم اکنون در بﺴــﯿاری از شــهرها و بخشــها و
ﺣﺘّی زورو ﻓشــارو مﻤنوﻋﯿت آﺗاﺗرکینﯿز کو ردهارا
روسﺘاهای اﯾن بخش کو ردسﺘان ،کو ردان بﺴﯿاری را مﯿب ﯿنی که از ﺗرکی سردرنﻤیآورند.
ارﺗباط زبان کو ردی با زبان هﻤﺴاﯾگانش:

 -1ﺗـﺄثﯿر :درﻋﺼـــرﺣـاضـــر مرزهـای ّ
مﻠﺘهـا ازلﺤـاظ ارﺗبـاط و آمﯿزش اجﺘﻤـاﻋی بﺴـــﯿـار کﻤرنـﮓشـــده انـد.
بوﯾژهکـه صـــنﻌـت و اخﺘراﻋـات پی درپی و پـدﯾـدههـای ﺗـازه ،هرروزهجنـدﯾن واژة نو بـداخـل زبـ ان خﻠقهـا ﺗرزﯾق

و
ّ
بﻌﻠت ﮔﺴﺘرش ﺗکنولوژی ﯾامﻌانیﺗازه برای
مﯿ کنند .اﯾن واژه ها ازهرجا و بهرزبانی آمدهباشند ،خﻠقهایﮔﯿرنده

ً
ـﺘقﯿﻤا آنهارا درزبان خود مورد اســـﺘﻔاده قرارمﯿدهند .ازاﯾنرو اﯾن ﺗﺄثﯿرات نهﺗنها ناروا
آنهامﯿﺘراشـــند ،ﯾامﺴــ

نﯿﺴـﺘند ،بﻠکه اسـﺘﻔاده ازآنها م ﯿﺘواند زبان مﯿزبان را غنﯿﺘر سـازد .بﺴـﯿاری ازخﻠقها نه ﺗنها امروز بﻠکه از زمانهای
دور از واژههای بﯿگانه بهرهبرده اند ،برای مثال :زبانهای انگﻠﯿﺴ ــی ،ﺗرکی ،ﻓارســی و ﻋربی ســرشــارند ازلغات
ادبﯿات ﻋرب ،دههالغت را اززب انهای دﯾگر ﮔرﻓﺘهو آنهارا
بﯿگانه  .ﺣ ّﺘی قرآن مجﯿد که بﯿگﻤان شـاهکارﯾﺴـت در
ّ

درجای مناسـﺐ بکاربردهاسـت ،ولی اﯾنرانﯿز باﯾد بﯿادداشـﺘهباشـﯿمکه پﺬﯾرش واژه اززبان بﯿگانه بشـرطیرواسـت
که اصالت زبان مﯿزبانرا درمﻌرض ﯾورش و پرسش قرارندهد ،بدﯾنﻤﻌیکه اﮔر زبانی خود دارای واژەی مناسبی

باشـد ﯾا سـاخﺘن لغت مناسـﺐ و زﯾبا برای پدﯾدەی جدﯾ د امکان داشـﺘهباشـد ،نابجاسـتکه به لغات ناهنجار
بﯿگانه پناه برﯾم که ﮔاه ﺣﺘّی ﺗﻠﻔظ آنها برای مردم مشــکل اســت .ﺗﻤﯿز نگاهداشــﺘن ﯾک زبان بدﯾنﻤﻌنی

نﯿﺴـــتکـه هﻤهی لغـات بﯿ گـانهرا بـدونﺗو ّجـهبه بجـا ﯾـا نـابجـابودنشـــان ،از آنبزدائﯿم .زبـان کو ردی از لﺤـاظ

جغراﻓﯿائی کامﻼً در مﺤاصـرەی سـه زبان هﻤﺴـاﯾه )ﻓارسـی ،ﺗرکی و ﻋربی( قرار ﮔرﻓﺘهاسـت .اندکی از ﺗرکی و

کﻤی بﯿشــﺘر از ﻋربی  -بﺴــبﺐ دﯾنی  -ﺗﺄ ثﯿرپﺬﯾرﻓﺘه  ،ولی در اﯾن زمﯿنه داده هاﯾش بﯿشــﺘر از ﮔرﻓﺘههاﯾش
بودهاســت  .نکﺘهی قابل ّ
ﺗوجه اﯾنکه باوجود هﻤهیزور و ﻓشــار وارده برکو رد  -بدرزای ﺗارﯾخ مﺼــﯿبﺘبارش –

زبان خودرا از زبانهای هﻤﺴـاﯾه پاکﯿزهﺗر نگاه داشـﺘه اسـت .البﺘه موضـوع دررابطه بازبان ﻓارسـی ﻓرقمﯿکند،
کهدر) ارﺗباط زبانی( از آن ﮔﻔﺘگو خواهدشد.
 -2ارﺗباط زبانی :زبانکردی در مﯿان هﻤﺴـاﯾگان ﺗنها هم خانوادة زبان ﻓارسـی  -هندواروپائی – اسـت و ﭼه
از نظر دسـﺘوری و ﭼه ازنظرواژه و مﻌنی آمﯿخﺘگی وسـﯿﻌیرا باآن داراسـت .با نگاهی برﻓرهنﮓ ﻓارسـی به
صـدها لغت برمﯿخورﯾم که در کردی نﯿز بکار ﮔرﻓﺘه مﯿشـوند .اکنون ازبخشوسـﯿﻌی ازاﯾنلغات در ﻓارسـی

اسـﺘﻔاده نﻤﯿشـود ﺣﺘّ ی ﻓارسـها از آنها سـر درنﻤیآورند ولی در کردی مرسـومند ،که اﯾنهم مﯿﺘواند دلﯿﻠی باشـد
برکردی بودنشـان .بخشـی ازاﯾنلغات ﭼنانکه ﻓرهنگهانﯿز بدان اشـاره مﯿکنند ،از زبان کردی بداخل زبان ﻓارسـی
خزﯾدهاند .دکﺘر مﺤﻤدمﻌﯿن درمقدّمة ﻓرهنﮓ ﻓارسـی خود مﯿگ وﯾد ﻋناصـر اصـﻠی زبان ﻓارسـی ﻋبارﺗند از :دری
قدﯾم ،پارﺗی ،پهﻠوی ،هندی ،ﻋربی ،ﺗرکی ،مغولی ،اروپائی .درمورد منابع اﯾن زبانهم به زبانهای پارســی قدﯾم
و مادی و کردی  ....اشاره مﯿنﻤاﯾد.
مﺘﺄسـ ـﻔانه اﻓکار خودبزرگ ب ﯿنانه و نژادپرســـﺘانه ﭼنان جﻠو
در اﯾنجا اشـــاره به اﯾن نکﺘه را ﻻزم مﯿدانم که
ّ

ادبﯿات ﻓارسـی انکارناپﺬﯾر
ﭼشـﻤان ﺣﺘّ ی دانشـﻤند بزرﮔی ﭼون) دکﺘر مﻌﯿن(را )که دانش او درزمﯿنهی زبان و
ّ
اســت( ،دربرابر زبان کردی ﺗار نﻤوده که آنرا بﻌنوان زبانی مﺴــﺘقل بشــﻤا نﯿاورد و درﻓرهنﮓ شــش جﻠدی

خود)ص  3661ﭼاپ دهم  1375ﭼاپخانهی سـپ هر ،ﺗهران( ،در بخشـی ازمﻌنی لهجه مﯿنوﯾﺴـد -3" :شـﻌبهای
از ﯾکزبان که باﺗغﯿﯿراﺗی درناﺣﯿهای ﺗکﻠم شـود :مثﻼ ﮔﯿﻠکی ،کردی ،لری ،سـﻤنانی ،لهجههائی هﺴـﺘند ازاﯾرانی
ّ
 "...اﯾن دانشـــﻤند کوﺗاهبﯿن ،ﺣﺘی زبانکردی را ﺗاﺣ ّ
مﺤﻠی پائﯿن مﯿآورد ،بﯿخبرازاﯾنکه
د ﯾک لهجهی کوﭼک

ﺣﺘّ ی لهجهی لری – که او در نﻤونه های مورد اشـاره ،هﻤردﯾف کردیآورده  -خودشـﻌبه ای اززبانکردﯾﺴـت.
که بﯿشــک منظورش از ) اﯾرانی( هم هﻤان زبان ﻓارســی کنونﯿﺴــت که درﺣقﯿقت پساز ﯾورشﻋرب بوجود
آمدهو کﻠﻤات ) اﯾران( و ) اﯾرانی( نﯿز لغات سـاخﺘهشـدەی زمانرضـاشـاه م ﯿباشـند که براهنﻤائی آلﻤان و بﻌا
هم انگﻠﯿﺴـها وضـع شـده اند ،وﮔرنه قبل ازآن کشـور کنونی اﯾران ) کشـور پارس ﯾا ﻓارس( نامﯿدهمﯿشـد .اثراﯾن
نـام کهن هنوزهم دراروپـا بﺼـــورت )"  "persianبرای " اﯾرانی"و " "persiaبجـای اﯾران خودنﻤـائی مﯿکنـد.
بدﯾنﺘرﺗﯿﺐ مﯿبﯿنﯿمکه نه ﺗنها زبان اﯾرانی بﻠکه نامش نﯿز سـاخﺘگﯿﺴـت و پﯿش از اسـﻼم ﭼنﯿن نامی وجود
نداشـﺘه اسـت .نامهای " ﻓارس" و "ﻓارسـی" از هﻤان "پارس" قدﯾمﮔرﻓﺘهشـده که ﺗازﯾان ﭼون"پ" را نﻤﯿﺘوانند

ي
ّ
ﺗﻠﻔظ کنند و آنرا"ﻓارس"نامﯿدهاند .ﻓارســها هم اﯾن نام را بهﻤان شــکل ﻋربی بر خودو زبانشــان نهادهاند.
درﺣالﯿکه زبانشناسان "کردی" را بﻌنوان زبانی مﺴﺘقل و بﺴﯿارکهن در منطقه دانﺴﺘه اند.

با ﺗو ّجه بهنظرات ﺗارﯾخ نگاران ،پارســها خط و خواندن و نوشــﺘن را از مادها آموخﺘند .هﻤچنﯿن بﺴــﯿاری
ازلغـات پارســـی را نﯿز مشــ ّ
ـخص کردهاند کهاز زبانماد ﮔرﻓﺘـه شـــدهاند .ب رایمثال)ا .م .دﯾاک ن ف( درکﺘاب

)ﺗارﯾخماد ،ﺗرجﻤه کرﯾم کشـــاورز ،ﺗهران ( 1379 ،بهشـــﻤاری ازاﯾنکﻠﻤات اشـــاره مﯿکند ) .دکﺘرمﺤﻤّ دمﻌﯿن( در

مق ّ
دمهی ﻓرهنﮓ خود درمﯿان لﯿﺴـﺘی از هﻤکارانش در ﺗدوﯾن آن اشـاره به نام ﭼند اسـﺘاد دانشـگاه دارد که
درزمﯿنهی لغات کردی ،اهل ﺣق )بخشـی از خﻠق کرد(و کرمانشـاه )بخشـی دﯾگر از کردان( اورا ﯾاری دادهاند.

اﯾن نﯿز د لﯿﻠﯿﺴـت بر اﯾن واقﻌﯿت که ﭼگونه بخش بزرﮔی ازلغاتکردی داخل ﻓرهنگهای ﻓارسـی شـدهاسـت.

جای خودداشـت ﻓرهنگنوﯾﺴـان ﮔرامی ﻓارسـی ،به کردی بودن اﯾن لغات نﯿز اشـاره مﯿکردند ،هﻤ انگونه که
ّ
مﺤﻠی  ...بودن دﯾگر واژهها اشا ره کردهاند.
به ﻋرب ی ،ﺗرکی ،هندی ،پهﻠویو ﺣﺘی لهجه های

زبان کردی و ﻓارسـی داری دسـﺘور بﺴـﯿار نزدﯾک و ﺗاﺣ ّ
د زﯾادی مشـابهند .اﯾن و بﺴـﯿاری لغات مشـﺘرک،

ّ
خط
ﯾادﮔﯿری کردی را برای ﻓارســها و بالﻌکس آســان مﯿکند .هﻤچنانکه قبﻼً اشــاره کردم ،زبان کردی بهدو
نوشﺘه مﯿشود.

ّ
خط ﻻﺗﯿن :که کردهای زﯾردسـتﺗرکﯿه و جﻤهورﯾهای شـوروی پﯿشـﯿن از آن اسـﺘﻔادهمﯿکنند ،که بنظرمن
-1
برای نوشﺘن کردی به دو دلﯿل اصﻠی بﺴﯿار بهﺘر و مناسبﺘر است:

اوّ ﻻً :رواج اﯾن خط در بﯿشـﺘر کشـورهای پﯿشـرﻓﺘه اروپائی و جهان ،که البﺘه اغﻠﺐ کردهای جهان نﯿز از آن

اسﺘﻔاده مﯿکنند.

ً
ّ
خط ﻋربی که در م ﯿان کردهای زﯾر دسـت اﯾران و ﻋراق راﯾج اسـت .زﯾرا
ثانﯿا :کامﻠﺘر بودن اﯾن خط بنﺴـبت

ّ
ّ
ﺗوجه بﻔرمائﯿد .بوﯾژه کهروی
خط برای نوشـﺘن کردی مناسـبﺘرند .بهنﻤونه های مﺬکور پﯿشـﯿن
ﺣرکﺘهای اﯾن
کامپﯿوﺗرنﯿز مشـکل نوشـﺘنو ﮔنجاﯾش آن باپنجره )( WINDOWهارا ندارد ،ﯾا اﮔر هم داشـﺘه باشـد کﻤﺘر اسـت.
مهﻤّ ﺘرﯾن مشـکل نوشـﺘن ﻋربی در ﮔنجاﯾش با پنجره ها نوشـﺘن از راسـت بچپ اسـت که ﮔرﻓﺘارﯾهای زﯾادیرا
خﻠق مﯿکند که پرداخﺘن به آن ازﺣوصﻠهی اﯾن بﺤﺚ خارجاست.

ّ
ّ
خط دارای  27ﺣرف )ئــ ب
خط ﻋربی :که کردهای زﯾردست اﯾران و ﻋراق و سورﯾه با آن مﯿنوﯾﺴند .اﯾن
-2
پ ت ج چ ح خ د ر ز ژ س ش ع غ ف ڤ ق ک گ ل م ن و ه ی( و  2نشانه برای ساخﺘن ) ۆ ،ی ،ڕ ،ێ(
ّ
خط به جدول صﻔﺤهی )ض و ط از مقدمهی کردی( مراجﻌه ﻓرمائﯿد.
مﯿباشد .برای ﺣرکﺘهای اﯾن

منابع مورد اسﺘﻔاده:
در ﺗدوﯾن اﯾن ﻓرهنﮓ ،برای بخش ﻓارســی آن از کﺘابهای ) :جﻠد 1و2و3و 4ی ﻓرهنﮓ شــش جﻠدی مﻌﯿن،
ﭼاپ دهم  ، 1375مﺆ ّسـﺴـة انﺘشـاراﺗی امﯿرکبﯿر ،ﺗهران() ،ﻓرهنﮓ ﻓارسـی ﻋﻤﯿد ،ﺣﺴـن ﻋﻤﯿد ،ﭼاپ سـوم،1369
ﭼاپخـانة ســـپهر ،ﺗهران(و بر ای بخش کردﯾش نﯿز از) :هه نبـانهب رﯾنـه ،ﻓرهنﮓکردی – ﻓارســـی،ههژار ،ﭼاپ

اول، 1368سـروش ،ﺗهران() ،قامووسـی زمانی کوردی ،ئــــ و ب ،ﻋه بدوڕه ﺣﻤانی زهبﯿﺤی ،نو کردنهوهی ﭼاپ
 ،1367ئﯿنﺘﯿشــاراﺗیســهﻻﺣه ﯾنی ئهﯾﯿووبی() ،ﻓهرهه نگی کوردســﺘان ،ﮔﯿوی موکرﯾانی ،ﭼاپی دهزﮔای ﮔوإن(،
)ﮔوڵ ﭼنﯿنـهوه له خهرمانی " ههنبـانهب رﯾنـه"ی هه ژار ،ﻋبـدﷲ ﺣﺴـــن زاده( ) ،ﻓرهنﮓ ﮔﯿاهان داروئی )کردی.
انگﻠﯿﺴــی .ﻓارســی .ﻋربی( – امﯿنامﯿنی – ﭼاپﭼهارم – 1381-1380،مازندران(و ﺗﻌداد قابل ﺗوجهی از لغات

ّ
مجﻠهی "سـروه" که دوسـت ادب د وسـت و ﮔرامﯿم آقای ﺣﻤﯿد رشـﯿدی زرزا دراخﺘﯿارم
ﮔرد آمده بوسـﯿﻠهی

أأ
ﮔﺬاشـت  -که البﺘه بﺴـﯿارمﻔﯿد واقع شـدند – و قﺴـﻤﺘی از اطﻼﻋات خود و ﻓهرهنگهای دﯾگر از جﻤﻠه دهخدا،
کردسﺘان ،هژﯾر و بﺴﯿاری دﯾگر نﯿز اسﺘﻔاده نﻤوده ام.
ﺗوضﯿﺤات:
ﯾکم  -نشـانه های اخﺘﺼـاری بکارﮔرﻓﺘه در اﯾن کﺘاب ﻋبارﺗن د از) :پی( = پﯿشـوند) ،پس( = پﺴـوند) ،ک( =
کناﯾه،
دوم – کارم را براســاس جﻠد 4-1ﻓرهنﮓ شــش جﻠدی مﻌﯿن بنانهاده و درضــﻤن از ﻓرهنﮓ جﯿبی ﻋﻤﯿد نﯿز
بﺴـﯿار اسـﺘﻔادهکرده ام .مﻌادل برخی لغات کردی را نﺘوانﺴـﺘم در اﯾن دو ﻓرهنﮓ نﯿز پﯿداکنم ،ولی ﺣﯿﻔم آمد

آنهارا کناربگﺬارم .ب ناﭼار آنهارا هم در ﻋبارات مخﺘﺼـر و ﺗا ﺣد امکان مﻔﯿد با مﻌانﯿشـان با قراردادن نشـانهی
) ( -جﻠو هرﯾک زﯾر لغت مربوطه جایدادهام) .نﻤونهی(1
ﺗا آنجاکه من در ﻓرهنگهای مورد اسـﺘﻔادهام دﯾده ام ،بﺴـﯿاری از لغات مرکﺐ ﯾا ﻋبارات و مثﻠهای مربوط بههر
لغت با مﻌنی آنها در شـرح مﻌانی لغت اصـﻠیآمده .برخی ازاﯾنها بامﻌانی خود درمﯿان سـاﯾر لغات و ﺗرکﯿبات
لغوی مربوط به لغت اصـﻠی بﺼـورت لغت مﺴـﺘقل درجای دﯾگر آمده اند .اﯾن شـﯿوةکارﮔﺬشـﺘه ازاﯾنکه موجﺐ
ازدﯾاد ﺣجم کﺘاب مﯿشـود ،دربرخی موارد برای بﻌضـی از اسـﺘﻔاده کنندﮔان از ﻓرهنﮓ سـردرﮔ ﻤی اﯾجاد مﯿکند،
ازاﯾنرو ﺗرجﯿح دادهام هﻤه ﯾا بﯿشــﺘر آنهارا را با مﻌانی مربوطه  ،بﻌد از مﻌنی ﯾا مﻌانی لغت اصــﻠی بهﻤان
ﺗرﺗﯿﺐ مﺬکور در باﻻ قراردهم )نﻤونة(2
البﺘـه بنظرمن بهﺘربود هﻤهی اﯾن موارد را رزﯾر لغـت اصـــﻠی می آوردم ،ولی نﻤﯿـدانﺴـــﺘم ﺗـاﭼـهانـدازه مورد
رضا ﯾت خوانندﮔان قرار خواهدﮔرﻓت .درنظر دارم در ﭼاپهای آﺗی به ﺗکﻤﯿل آن بپردازم.
نﻤونهی : 1
از:

 -1آغاز زمان و مکانْ :
ل ،له)له ...ڕا ﺗا،(....
 ˜ 2اثر )  ˜ 3 ،(2اندر،
 -4ب ،به  :پاشـگری ئهنجام بزووﺗن که دهکهو ﺘه دوای ڕابردووی کردهوه ،ه)برﻓت :ﭼووه  ،ڕۆﯾشـﺘه  ،برسـﯿد:
ﮔه ﯾشﺘه  ،بﯿامد :هاﺗه(،
 -5با :به  ،له )ازﭼﻤن پوشﯿده :له ﯾا به ﭼﯿﻤهن داپ شراو(،
 -6بر :له ،ﯾکی هﻤچون پرن بر اوج خورشــﯿد  -ﯾکی ﭼون شــاﯾور از ﮔرد مهﺘاب – پﯿروز مشــرقی  -ﻓم:
ﯾهک ک وهکوو پ روو له دوندی ڕۆژێ

ﯾهک ک وهکخهرمانه لهده وری مانگ  - ،نووسهر(،

 -7بﻌﻠت :به  ،بهه ی ،لهبه ر) ،زمﯿن از زلزله ﻓرورﯾخت :زه وی به بوومهله رزه ﺗ ک قرما(
 - 8را :ب )سپاس از خداوند خورشﯿدو ماه
خواوهندی مانﮓ و ڕۆژان

که دﯾدمﺗرا زندهبرجاﯾگاه  -ﻓردوسـی  -ﻓم  :سـوپاسـم ب

زﯾندووی لهسهر ﺗهختو ده ﺗبﯿنم ب

ژان  -نووسهر(،

 -9مﻔﻌول باواسطه  :ﺗه ) ازدسﺘش اﻓﺘاد :ﺗهدهسﺘی کهت( ،جه ،ژ ،ژی ،ژێْ ،
ل ،له ،ل  ،نهو،
ازآن :ئی ،هی ،ﯾی،
ِ

 -ازآنان :ﭼاذﯾشا ،لهمان ،له وان،

 ازآن ببﻌد :به دوای ئه وه دا ،لهپاشئهوه ،لهویبه وﻻوه ،وه جاراپهی ،هنگاﻓت،.... -

بب
که  1ﺗا  9مﻌانی ﻋﻤومی )از( و آنهائﯿکه با نشــانهی )  ( -در ابﺘداﯾشــان بدون شــﻤاره مشـ ّ
ـخص شــدهاند
ﺗرکﯿبات و ﻋبارات و مﻌانی مربوط به لغت )از( را نشــان مﯿدهند .بامﯿد اﯾنکه ﻋاشــقان و ﻋﻼقﻤندان واژة
کردی ،با ﯾاﻓﺘن لغت مﻌادل ﻓارســـی مرا در بهﺘر بانجام رســـاندن اﯾن وظﯿﻔه ﯾاری دهند و با راهنﻤائی و
هﻤکارﯾهای ارزشــﻤند خود مرا رهﯿن منّت خود ســازند .واژه ها و ﺗرکﯿبات پساز لغت اصــﻠی)برای نﻤونه
درمثـال بـاﻻ"از" ( را هرکـدام بـا پﯿش نشـــانهی )  ( -بﺘرﺗﯿـﺐ ﺣروف الﻔبـا قرار داده ام .ﻋبـارات و لغـات بـدﯾن
ﺗ رﺗﯿﺐ ﮔﺬاشـﺘهشـده هم ﺗرکﯿبات لغوی و ﻋبارات مﻌنیشدەی داخل شرح مﻌانی واژەی اصﻠی)"از" در نﻤونهی
 1و "کاسـه" در نﻤونهی  ( 2و هم شـﻤاری از ﺗرکﯿبات لغوی و ﻋبارات مﻌنیشـده بﺼـورت ﯾکلغت مﺴـﺘقل در
ﻓرهنـﮓ را دربر مﯿگﯿرد .اﮔر خواننـدﮔـان ﻋبـارت ﯾـا ﺗرکﯿـﺐ لغوی موردنظر خودر ا در اﯾن بخشـــهـا نﯿـاﻓﺘنـد
مﯿﺘوانند پس از ﺗﻤام شدن نشانهی ) ( -نﯿز بدنبال مطﻠوب خود بگردند.

نﻤونهی : 2
کاســه :بادی ،بادﯾه ،ﺗاس ،جام ،ﭼهرخی ،زهرک ،قاب ،قاپ ،کاس ،کاســه ،ک ﺗک ،ک ﺗکه ،ک جﯿﻠه ،کهمووله،
ﮔ نه ،وسکورا،
 کاسهی آﺗشﯿن :ئاﻓﺘاو ،خ ر ،خوه ر ،ڕۆ ،ڕۆژ ،ڕۆژﯾار ،ڕۆش ،م هر ،وهر ،ه ر ،هو ر، کاسهی از آش داغﺘر :به کهس ک ده ن که له کاری خه کدا س ﺤهب مهﺗ ه ب ﺗوندوﺗﯿژﺗرو سوورﺗر ب ، کاسه انداخﺘن اسﺐ :سﻤک  ،سﻤک ڵ، ..... کاســـه ســـﯿاه  :ئاجگی ،ئارﻓهر ،بهئ رهﯾی ،بهﺗهماح ،بهﺗهماع ،به رجل،بهرﭼاوﺗهنﮓ ،بهرﭼ  ،بهغﯿل ،ب چه م،پـارووبژ ر ،پـارووژم ر ،پنﺘی ،پووردژ ،پﯿﺴـــکـه،ﺗواﺣکـار ،ﺗـه مـاﺣکـار ،ﺗـهمـادار ،ﺗـهمـاکـار ،ﺗـه وادار ،ﭼـا برﭼی،
ﭼـا ﺘـهنـﮓ ،ﭼـاڤﻓره ،ﭼـاوبرســـی ،ﭼـاوﺗـهنـﮓ ،ﭼـاوﭼن ک ،ﭼـاو لـه دوو ،ﭼـاونزار ،ﭼـاونز ر ،ﭼـاونـهبـار ،ﭼـاونـهز ر،
ﭼرووک... ،
ســوّ م – برای جﻠوﮔﯿری از زﯾادشــدن نابجای ﺣجم کﺘاب )ﺗا آنجا که برای درک مﻌانی و اســﺘﻔاده از کﺘاب

زﯾانبخش نباشـد( کوشـﯿده ام ازﺗکرار زﯾادی مﻌانی خودداری کنم .اﮔر در بخشـی از کﺘاب ﭼند واژەی ﻓارسـی

ﯾک مﻌنی داشــﺘه اند ،واژەی ﻓارســیرا نوشــﺘه و ﻋﻼمت )~( را ) بجای " رجوعکنﯿد به ("...ﮔﺬاشــﺘهام .برای
نﻤونـه ) :بـاﺗون ˜ :بـاﺗوم( ،ﯾﻌنی برای مﻌنی لغـت بـاﺗون بـهواژەی بـاﺗوم رجوع کنﯿـد .ﺗو ّجـه بﻔرمـائﯿـد کـه اﮔر
مﯿان دو واژه )~( بچشم بخورد ،هردو واژه ﻓارسی مﯿباشند،
در نگارش اﯾن کﺘاب کوشـﯿدەام هﻤهێ مﻌانی لغات ﻓارسـی را بزبان کردی دربرابرشـان بنوﯾﺴـم و اﯾن باﻋﺚ
شـدە که مﻌانی ﯾک لغت ﻓارسـی جای زﯾادی و ﺣﺘی ﮔاهی بﯿش ا ز ﯾک صـﻔﺤهی کﺘاب را بهخود اخﺘﺼاص
دهد  ،هرجا ب همﺼـﻠﺤت دﯾدەام ﻓقط به شـﻤاری از اﯾن مﻌانی پرداخﺘه و سـپس نشـانهی ˜  ...را قرار دادەام
ﯾﻌنی برای مﻌان ی بﯿشﺘ ر رجوع کنﯿد به....
اﮔرلغﺘی ﺗنها ﯾک ﯾاﭼند مﻌنی ازمﻌانی لغﺘی را درخود داشـﺘه باشـد ،پس ازلغﺘی که بﻌد از "~" آمده ،شـﻤاره ﯾا
شــﻤاره های مﻌانی مﺬکوررا داخل پرانﺘز آوردهام .برای مثال :آبدســتجای ˜ :آبدســت) ،( 1ﯾﻌنیبرای مﻌنی
)آبدست جای( رجوع کنﯿد به بخش ا ول مﻌنی )آبدست(.
اﮔر مﻌنی لغﺘی برابر باشــد با مﻌنی ﯾکی از ﺗرکﯿبات ﯾا ﻋبارات مﻌنی شــده در زﯾر ﯾک لغت اصــﻠی ،آنرا

بدﯾنﺘرﺗﯿﺐ آوردهام) :لغت مﻌنی شـــده:

~ لغتﯾا ﻋبارت هم مﻌنی درمﯿانﺗرکﯿباتلغت اصـ ــﻠی" ˜" لغت

اصــﻠی ﻋبارات ﯾا ﺗرکﯿبات مﺬکور .مثﻼً :کام طبع) :کاســهســﯿاه( ˜ کاســه  - ،رجوع کنﯿد بهمﻌانی کاســهو

تت
ﺗرکﯿبات آن در نﻤونهی) (2در باﻻ .در م وارد مﻌدودی برای کﻤﺘر جا ﮔرﻓﺘن ،ناﭼار شدەام از اﯾن قاﻋدە بگﺬرم
و ﺗنها به ˜ اکﺘﻔا کردەام،
ﭼهـارم – برخی از ل غـات ﻋربی مـدکور در ﻓرهنـﮓ ﻓـارســـی جﻤع ﯾـک لغـت دﯾگرنـد ،کـه برای جﻠو ﮔﯿری از
بزرﮔﺘرشدن بﯿجای ﺣجم کﺘاب آنهارا بدﯾن صورت آورده ام) :ک ی ".(... ˜ "...
مثﻼ :غنائم )غناﯾم( :ک ی )غنﯿﻤت( ˜ غنﯿﻤت ،ﯾﻌنی )غنائم( ﯾا )غناﯾم( جﻤع کﻠﻤهی )غنﯿﻤت" اسـت ،رجوع
کنﯿد به مﻌانی ) غنﯿﻤت( و آنها را جﻤع ببندﯾد ...ﭼنانکه درمثالباﻻ مﻼﺣظهمﯿﻔرم ائﯿد ،دربﺴﯿاری موارد لغﺘی
بدو شـکل نوشـﺘه مﯿشـود .برای جﻠوﮔﯿری از ازدﯾاد ﺣجم کﺘاب ﯾکی از اشـکال لغت را نوشـﺘه و شـکل دﯾگر
آنرا درداخل پرانﺘز درجﻠوش قراردادهام.

پنجم  -لغات ﺗرکی و ﻋربی بﺴـﯿاری بداخل ﻓ رهنگهای ﻓارسـی خزﯾده اند هﻤچنﯿن بﺴـﯿاری از لغﺘهای بﺴـﯿار
قدﯾم در ﻓرهنگها آمدهاند که ﯾا امروزه اسﺘﻌﻤالی ندارند ﯾا بندرت مورداسﺘﻔاده قرارمﯿگﯿرندو ﺣﺘی در ﮔﺬشﺘه
نﯿز بﺴـﯿار کم بکاربردهشـده اند بدﻻﯾل مﺬکور در باﻻ آنهارا نﯿز کنارنهاده و زﺣﻤت پﯿداکردن مﻌانیمربوطهرا در
اﯾن ﻓرهنﮓ ،باکﻤک ﻓرهنگهای ﻓارسی برﻋهدةخود خوانندةﮔرامی ﮔﺬاشﺘهام.
شـشـم – برخی از کﻠﻤات بچند شـکل نوشـﺘه مﯿشـوند ولی ﺗﻠﻔظ و مﻌانی و ﺗرکﯿبات آنها ﯾکﯿﺴـت مانند

) َغﻠط( و ) َغﻠت( َ ) ،غﻠطان( و ) َغﻠﺘان(َ ) ،غﻠطﯿدن( و ) َغﻠﺘﯿدن(  .... ،من دراﯾنجا ﺗنها ﯾکی از اشــکال لغت را

با هﻤهی ﺗرکﯿبات و مﻌانی مربوطه آورده و برا ی شـکل دﯾگر لغت بدﯾنﺘرﺗﯿﺐ ﻋﻤل کردهام :لغط اصـﻠی˜ :
شـــکـل دﯾگر لغـت )هم( ،مثﻼً َغﻠطَ ˜ :غﻠـت )هم( ،ﯾﻌنی برای مﻌنی َغﻠط رجوع کنﯿـد بـه غﻠـت و هﻤهی

ﺗرکﯿبات ومﻌانی آن،
هﻔﺘم – لغات ﻋربی مﺴـﺘﻌﻤل درﻓارسـی ،دارای ﭼندﯾن ﮔروه مﻌانی ﮔوناﮔونند ،من ﺗنها به آنهائی پرداخﺘهام که
در ﻓارسی بکاربرده مﯿشوند )که مﻌﻤوﻻً هم با موارد اسﺘﻌﻤال آنها در ﻋربی ﺗﻔاوت بﺴﯿاری دارد(.

هشـﺘم – ﭼنانکه مﯿدانﯿد ﻓرهنﮓ وسـﯿﻠهی آموش زبان نﯿﺴـت ،بﻠکه امدادﮔرﯾﺴـت برای درک بﯿشـﺘر -

بوﯾژه ﻓرهنگی ازاﯾنقبﯿل که با دو زبان مربوط اسـت  -مﯿباﯾد ﺗاسـرﺣ ّ
د امکان نهﺗنها لغات مﻌﻤول بﻠکهلغات
هرﭼه بﯿشـﺘری را دربرﮔﯿردکه درادبﯿات هردوزبان بکارﮔرﻓﺘهشـده اند و اﯾن نﯿز هرﭼند برﺣجم کﺘاب میاﻓزاﯾد،
مﯿدان وسﯿﻌﺘری را درمﻌرض دﯾد دوسﺘداران واژه قرار مﯿدهد.
نهم – اﯾن کارمن بﯿگﻤان دارای نواقص ﻓراوانی مﯿباشـــد .اﯾن ﺗنها کورهراهﯿﺴـ ــت پر از پرﺗگاهها و موانع در
کﻤرﮔاه کوهﺴـﺘانی سـخت وسـنگﻼخیو دشـوارﮔﺬر ،که من کوشـﯿده ام آنرا پﯿشپا ی ﻋاشـقان ادب کردی و
ﻓارسـی بگﺬارم .باوجود نبودن امکانات و کﻤبودهای ﮔوناﮔون و دسـت و پاﮔﯿر ،ﺗ اﺣدّامکان خودکوشـﯿدهام با
کـاســـﺘن ازنقـاط پرخطرو رﻓع موانع ،آنرا ب رای رهروان ﮔرامﯿش آســـان ﮔـﺬرﺗر ســـازم .نقـل لغـات ازمنـابع
مورداسـﺘﻔاده و غﻠطهای امﻼئی و ...مﯿﺘواند اشﺘباهاﺗی را پﯿش آوردهباشد که اﮔر هم برای ﯾک رمان ﯾا کار

ّ
مﺆثر نباشــد ،در ﺗدوﯾن ﻓر هنﮓ لغات مﯿﺘوانداثرات مخرّ بی برجای ﮔﺬارد .از آنجاکه رﻓع اﯾن
دﯾگری ﭼندان

مﻌ اﯾﺐ کار من ﺗنها نﯿﺴـت ،ﭼشـم امﯿدم را بهدسـتو مغز کارای خوانندﮔان دلﺴـوز دوخﺘهام ،بﻠکه هﻤّ ﺘی
بخرج دهندو باراهنﻤائﯿهای ارزشــﻤندشــان درﺣدّامکانخود ،در اﯾن راه پرمخاطره بﯿارﯾم بشــﺘابند .ازهﻤه
انﺘظار دارم بادﯾدن هراشـــﺘباهی ،ازآن درنگﺬرندو ازهرراهمﻤکن نامهﯾا ئﯿﻤﯿل e : abdollah_e@hotmail.com
 mailو ...بﻤن ﮔوشـزد کنند .بﯿگﻤان هرکس ﯾکی از اشـﺘباهاﺗم را اصـﻼحکند ،ﮔﺬشـﺘه ازاﯾنکه مرا رهﯿن منّت
خود کرده  ،نقشی نﯿز در راسﺘای مﻔﯿدﺗر کردن اﯾن اثر اجرانﻤودهاست.

ثث
سـرانجام ب جامﯿدانم سـپاس و قدردانی خودرا به هﻤﺴـر مهربانم "رﻋنا" ﺗقدﯾم نﻤاﯾم که با صـبوری و ﮔﺬشـت
بﯿﻤـاننـدش ،در ســـرزمﯿن غربـت و بـدور از هﻤهی اقوام و ﻋزﯾزانش ﺗـﺄثﯿر بﺴـــزائی در انجـام اﯾن مهم
داشﺘهاست.
سـرانجام ﻻزمﺴـت اﯾن نکﺘهرا نﯿز ﯾاداور شـوم که اﯾن ﻓرهنﮓ بطور کامل روی اﯾن وبﺴـاﯾت بﺼـورت آنﻼﯾن
 www.farhangumejuikawa.comب ﺼـورت راﯾگان برای اسـﺘﻔادەی ﻋﻤوم دردسـﺘرس مﯿباشـد .ﯾکی ازمزﯾﺘهاﯾش
بر کﺘاب ﻓرهنﮓ در امکان ئاپدﯾت روزبهروز آن اســت .هﻤچﯿن نﯿازی به خﻼصــهکردن آن نبودە و هﻤهی
لغات شـامل هﻤهی مﻌانی کردی خود هﺴـﺘند و بو ﯾژە برای مﻌانی جﻤع لغات نﯿز مﯿﺘوانﯿد به آن مراجﻌه
کنﯿد.

