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 انستیباسی ز/وه تيه يه روونناسی کۆمه له ديدگای ده 
  

، به چن  جیاواز دهی وه ته یک نه کانی له کۆمه  گرنگه شه  کورد، که بهی وه ته  نهکو کی وه یه وه ته بۆ نه
ی  شدا، ناسنامه کی هاوبه یه که ک له یه یه هو ته ک زمانی نه ، نهدون ک زمانی جیاواز ده کۆمه
مان  ک زمان که هه یک بوونی کۆمه دا زه بوون و لها و ره ترسی په خاته مه تی ده وایه ته نه
ی خۆی  واره نی قه که خاوه ریه خۆ که هه ربه لی سه ک گه یانکاته کۆمه یه و ده یان هه رچاوه سه
ییه،  نووکه ن، کارکی گرنگ و ههیژین و الواز ستیدا ده دهی کورد، که له دۆخکی بن بۆ ئمه . بت هه

کتر نیزیک  ، له یهی کورد)کانی کورد وه ته نه(ی زمانی ھاتانهو پک که پردکی دیالۆگ بۆ گردانی ئه
کگرتوو و  تی که به له دایکبوونی زمانکی یه وایه ته کی نه یه ه، دروست بکرت و ناسنامهو ببنه
مان   و نه شه ڕه مۆ دووچاری هه  بھنت، که ئه یه و ناسنامه ری، کۆتایی به وونبوونی ئه رتاسه سه

ی له دایکبوونی زمانکی کوردی  تی، له ڕگه وایه ته ی نه نگاوه، ناسنامه م هه ئه. وه ته بووه
 دایک  له  هۆی  کان به ندیه مۆدا ئاسنتره ، چونکه پوه لۆژیای ئه کنه کگرتوو، له جیھانی ته یه

ی گلوبادا  یشتن و دیالۆگ له پرۆسه ک گه یه کانی  به وه چبوون و خاه رنیته بوونی ئینته
  . انتربوونئاس

  
ی  کانی جیابوونه سته  پوهیا (independent variable) خۆ ربه سه گۆڕی گۆڕاوی نه

ری  ی هانده وه  رچاوه ، له تۆی دوو سهکتر  له یه زمانی کوردی )کانی کورد وه ته نه(کانی پکھاته
ی  ی ناسنامه وه ر زمانی کوردی و سنه نه سه که ری ده داوه و کاریگه ریان هه ه ستیڤ گه نه
  :تی کورد وایه ته نه
  

رانی کوردستانن و  رکی که داگیرکه  دهری  هانده هۆکاری، رکی  ی دهخۆ ربه سهی گۆڕاو یر هانده
ب  ره رانی کوردستان، عه داگیرکه. ییخۆ ربه  سه یشتن به  گهلی کورد بۆ ر گه نه به خه نگی ده ئاسته

  ، له وانه وه خوازن ناوی کورد و کوردستان بسنه هک د یه موو شوه ئیسالم، فارس و تورک به هه
پاندنی زمان و نۆرم و  نگی و سه رهه ، گردانی ئابوری، موسیک و فه)ئیسالم( گردانی ئاینیبه

 کارهنانی شوازی  به  ها به وه ره هه. پنن  بسهای کورد وه ته ر نه سه تی خۆیان به وایه ته ری نه پوه
کردنی زمانی کوردی له  غه ده  وقه1988نفال سای  ی ئه  نموونه پرۆسه بۆ،سوپاییتوندوتیژی 
  .ت و ڕۆژئاوای کوردستان ژههر و ڕۆکوردی باکو

  
ر   بزونه کی  که گۆڕاو،ییناوخۆ  (independent variable)  خۆی ربه  سهگۆڕاویری  هانده

وه  بینته خۆمایدا ده) کوردستانداتی باشووری  سه دوو ده(تی سه  دهتی  سیاسهگرنگه، که خۆی لهو
ر ئاستی میکرۆ  له سه). ئاستی ماکرۆ و میکرۆ( گه و تاک  یه له ئاستی کۆمه واوی هه ری ته کاریگه



، له نو ت سه ی ده وه اری تاک، بۆ مانهدات که هوشی وڵ ده م هه رده ته هه سه و ده واته تاک، ئه
 کی یه مووشوه له هه  بکات ومۆ سته تاک دهکات و  ڕ نه ت پهریدا  گه تی و ناوچه ی پارتایه بازنه

ش له   له ناوبردنی خای هاوبه ودامات کانی تردا   پکھاته جیاوازهڵ تاکی هاوسۆزی له گه
 هزی  کی به یه کو پگه یه وه گه و کۆمه کارهنانی ئه ، به)ماکرۆ(گه ر ئاستی کۆمه له سه. ناویاندا

رت و ببته  کاربه و پارتیه به کانی بۆ ئه نھا ووزه تی، که ته ری و پارتایه گه ماه، ناوچه بنه
و خۆیان  ، قازانجکی ڕاستهم دوو ئاسته ئه. لی کوردا  تری گه کانی ل پکھاته کی جیاواز له گه یه که یه
 ندی گشتی وه هرژ ی خۆی پش به وه مانه  ، کهدا یه و ناوچه ه که ساالره لهت سه و ده ۆ ئهبت ب ده
ردوو  تی هه سه ن ده الیه مۆ له کوردستان له ش ئه باره م باره ناله ئه. بینت  دهتی وایه ته نه

خدانی  وانه، بایه  و زیندوو زۆرن، له سته رجه نموونه به. درت خی پ ده ڕۆژ بایه وه ڕۆژ به که زلھزه
کرت و پشت گوێ  ی که ئاخافتنی پ ده  کوردیه )هزمان(شه و به یان به که ریه الته، هه سه و دوو ده ئه

 تر، له بادینان بادینی زاه و له سۆران سۆرانی و له باکوری کوردستانیش یو خستنی ئه
  . یه  هههتد..کو ماچۆ، زازایی، لوڕی ی  کوردی زمانی تریش وه ند پکھاته رچه کرمانجی، هه

  
ر گۆڕاوی   سه هکات  کارده)ر داگیرکه( که رکیه  دهانی گۆڕاوهش  شان به، ناوخۆیهخۆ ربه  سهم گۆڕاوه ئه

، له ی کوردی گه کان و کۆمه تی هوشیاری تاکهس  که له نزمی ئا)dependent variable(سته وابه
کتر  یه  له کات و کانی الواز ده درژایی مژوو، زمانی کوردی و پکھاته  به دیاره،ژاری ئابوریدا هه
   .یان ترازنت ده

رنامه   به ووکچوو یه له کی   شوه  ، به)independent variable(گۆڕه  نه و دوو گۆڕاوه  ئامری ئه
 independent(خۆ  ربه  سهگۆڕاوه. ن که دی کارده کردن و الوازکردنی زمانی کور  وازه ره بۆ په

variable(ته  سه و ده وتنی ئه شکهزانی و پا نهوی،  ڕه رستی ، تاکه خۆ پهنجامی  که، له ئه  ناوخۆییه
   ،که  زاهخۆ ربه  سه گۆڕاوه ی کارنامه. کات کوردی دهکانی تری  وا نکوی له پکھاته ، کها یهد ناوخۆیه

)independent variable (ی، برسی کردنی خه نده که له گه  ناوخۆیه کی ئه و  یه که ئه و ناوچه
) کان  کوردیه وه ته نه(کانی  و جوگرافیایی پکھاتهکرت ر ده سه، کاری له ته سه ده   تیایدا بهی  هن الیه

ی  وه ر ئه له به) پدک(  بۆ نموونه. خات وه پشت گۆی ده کانه نه الیه مه  هه تری زمانی کوردی له ڕوه
کان به  ی داهاتی ئابوری بۆ شاره بادینی زمانه سته زۆربه رده  و سه یه ماه بادینی زمانی بنه

ی  ک پرۆژه یه مووشوه هه دهۆک له به. بجه ناکرت ه راوردی شاری دهۆک و هه دا به لرهکارهناوه، 
مان سیناریۆ،   هه. هاتووه رد نه سه ورامانیش هچ گۆڕانکارکی به  و هه بجه ه وه، هه کرته تیادا ده

ن و وراما ی هه چهفتاری پدک له ناو مان ڕه وه، هه دۆزته دا خۆی ده)ینک( تی سۆرانی که له سه ده
  .وه کاته  دووباره ده، کتی الوازه تی یه سه کانی تر که سۆرانی زمان نین یان ده شونه

  
 پشتیوانی له دایک بوونی دوو ،وی ر زه له سه) پدک و ینک(تی کوردی سه ردوو ده واته هه که
 .ک کوردن ه چه ی که به ڕهی سۆران وه ته ی بادینی و نه وه ته ن، نه که  ده جیا ی کوردی وه ته نه

کتر  له یهگرن،  رده رانی کوردستان وه  له زمانی ئاخاوتنیاندا سوود له زمانی داگیرکهش هنده
ی خۆشی دوژمنانی   الیه، که جگهردوو وازی ههترین خای ال وره ش گه وه ئه. ی کوردی فرنابن ووشه

  .یی کورده وه ته نه
  



ی زمانی کوردی   وه یه بۆ توانه واوی هه ڕزی ته رنامه به) ر داگیرکه(که کیه هر  ده گۆڕاوهوه  کی تره الیه له
مان  وانه هه هنت، له کارده  شیوازی جۆراو جۆر به. ی داگیرکردووه یه و پارچه ئه و نامۆکردنی 

عریب  ی ته نه پرۆسه، بۆ نمووکارهنانی هزی سوپایی ها به روه ڕی برسیکردن و تۆقاندن، هه شه
پاندی  کارهنانی زمانی کوردی له باکور و سه کردنی به غه ده ، قهنستاد کوردنی باشوورو ڕۆژئاوایکر

رخانکردووه بۆ  ی ته ترین بودجه وره وه گه نگیشه رهه وی فهڕ   له.ت ڕۆژههزمانی فارسی له 
ناه   که.وه ن دانیشتوانی کوردیه کارهنای زمانی خۆی له الیه ی زمانی کوردی و به وه سینه

  یه، که ککی کوشنده هیزکردنی گیانی ئاینی چه بۆلی به ب و شه ره کانی تورک، فارس و عه ئاسمانیه
  . چنیوه اوگی کوردی له زمانی کوردی ههو چ ه کارهنانی واژ  به نگی به ته
  

ی ی دارشتن له ڕیگه) independent variable(خۆ ربه ی سهگۆڕ ری نه ی کاریگه وه کردنه بۆچه
کتر که   یه ی کوردی به ه زمانان وشوازه تی  به ئاشناکردنی ئه وایه ته ی نه  که ناسنامه، ک یه رنامه به
ودان بۆ  ها هه وه ر هه. و کاره تی بۆ ئه کی تایبه یه رخانکردنی بودجه کتر و ته  زۆر دوورن له یهمۆ  ئه

ک  یه مینه کانی کوردستاندا و دروستکردنی زه شه  کپارتی له به ویی و یه وه له گیانی تاآه وتنه دوورکه
ست و  ی هه کگرتوو، که جگه موو تاککی کورد لی تبگات که بکرته زمانی یه بۆ زمانک که هه

   . بت بکرت یه که ده له  په ندی بت، کاریکی به پردی دیالۆگ و پیوه
  
  
کی جیا، به  یه وه ته ند نه  چه  بوونی کورد به بوونی زمانی کورد، نه  نه زه راوه  پهواته کارکردن بۆ که

تری  کانی پکھاتهزانینی   نهم  که وی و به  وتی تاکه بادینی و سۆرانیه، له ڕه) پدک ینک(وازهنانی 
ی  ی ناسنامه وه یانه بۆ نوێ کردنهیو پارت ی ئه رخانکردنی هز و ووزه ها ته روه هه. زمانی کوردیه

  زمانه(و  رکی زانستی بۆ ئاشنا بوونی ئه سه ی چاره وه ی  دۆزینه  له ڕگهتی کوردیه، وایه ته نه
  . کتر  یه کانی  زمانی کوردی به پکھاته) کوردیانه

  


