
  زمانی یکگرتوو و ئرکی نووسران
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 ، یکك ل پرس ج مشتومەکانی نووسرانتماوەیک پرسی زمانی یکگرتوو، بووە

ب بوای من هرچندە ل پاش پشنیار و بیارەکانی میری . بتایبت ل ئینترنت دا
هرمی کوردستان، ئم قس و باسان تاویان سند، بم دەستبردن بۆ زمانی 

چونک مادام م ب کوردی دەنووسین و . یکگرتوو، پداویستی هموو سردەمکان بووە
ب کوردی لیك دەگین، کوات پاراستن و یکگرتنی زاراوەکان و زمانی ستانداری 

ر شانمانرکی سکوردی ئ.  
  

ب وانی برکی کۆڕی زانیاری و زمانوەی ئش ئکگرتوو و ستاندارد، پوای من زمانی ی
رانرکی تاك تاکی نووست، ئشازدە . ب می کوردستان، لردەبوو میری ه ڕاست

سای ڕابوردوودا، هم ناوەندکی بۆ زمانناسان بکردایتوە و هم ل پرتووککانی 
 ڕۆژنامگریدا هر ری راگیاندن؛ ڕادیۆ، تلڤزیۆن واخوندن و راهناندا، هم لبو

چوار زاراوە سرەکییکی بکار ببردای و همیش ل هوی دانانی فرهنگکی 
گورە ب کۆکردنوەی ئو وش کوردییانی ک ل زاراوەکاندا بکار دەبرن و 

  .پارزراون
  

 میرییکان، چونک ل شازدە  ڕاسترە بم-بم ئوەی ک میری هرمی کوردستان
سای ڕابوردوودا، شازدە ڕۆژ میری یکگرتووی هرمی کوردستان ل ئارادا نبووە و 

 ناگینت، ک ئمی نووسر لم  بو کارە هنستاوە، ئمش ئوە- نییئستاش
کۆ، ئم دەمانتوانی هر کس و ل جی خۆیوە چ ب تاك و چ ب . نوەدا برپرس نین

 چونک دەزانم زمانی ستاندارد .یکگرتوو نك ستاندارد یکگرتوو؛کار بۆ زمانی کوردی 
کاری زمانناسان، بم هر یك ل ئم ب بکاربردن و تککردنی زاراوەکمان، 

  . سادە و سانا بکین بکو،گورە و گران نك یدەمانتوانی شتك
  

ناسیونالیستکان نیی، وەك هندك بۆ دەچن، پرسی زمانی یکگرتوو، تنیا گرفتی 
ب . بکو گرفتی هموو کسک ک ب کوردی دەدوێ و دەنووس و بیردەکاتوە

پچوانوە دەبینین، ئوە بشك ل ناسیونالستکانن، ک خریکن ب زاکردنی 
 ل زمانی بم قسکردن. زاراوەیك و توانوەی ئوانی تر، زمانی کوردی الواز دەکن

وانییکی زمانندەی پرسکگرتوو و ستاندارد، هیوەندە، و کاری زمانناسانکی  ئپرس 
ندان نیییارەی .ڕامیاری و ڕامیاریمشنیار و بو پندە ئرچندان  هڕامیاریم

خریکن کاری بۆ دەکن و دەیدەن، تواو ڕامیاریی و زۆربی ئو سرنج و ڕەخنانش، 
گای ڕامیارییوە، سریان هداوە ار و بیارە گیراون، دیسانوە ل گۆشنیک لو پشنی

  .و پرە دەسنن
  



دانیشتوان بکین پوەر بۆ ستاندارد بوونی زاراوەیك،  بوای من ئگر زۆرینی ب
یوا کرمانجی، زۆرینوا . ئوە، ئوەر، دیسانپ ینك بکندی زاراوەیمر دەوگئ

کرمانجی دەو ی پورەش قسندین شاری گکی فراوان و چیناوچ ندترە، چونک
ئگر کۆنی و پاراوی بکین پوەر، ئوا هورامی و زازاکی، کۆنترین و . دەکن

چۆن بیاری ستانداردکردنی زاراوەیك، بیارکی نابج بم ب بوای من . پاراوترن
ناتوانن بنچینیکی دروست بن بۆ وەها و زیانبخش، هرواش زۆری و کۆنی و پاراویش 

لبرامبردا، زمانی یکگرتوو و ستاندارد، تنیا ب ئاشناکردنی . پشنیار و بیارك
دانیشتوانی گشت دەڤرەکانی کوردستان ب هموو زاراوەکان و بکاربردنیان ل هموو 

ڕوەبردن و انی بری و لناو دەزگک پش هموویانوە، ڕاگیاندنی میبوارەکاندا، ل
   .پروەردە و ڕاهنان و بواری هونر و ئدەب

  
شا، میبم بۆ ڕاکنجشتر پگ و م وەك پندەی بر هکانی کوردستان هریی

 رۆککۆمار و نس ت ننانوەن و تنگ زمانی کوردییت دەی نۆزدە بمیرەکانی س
ئ شالیار و ن رۆکشالیار و نس م و نررۆکی هری سوەبڕب مان و نندام پارل

 بڕوەبرەکانی پروەردە و ن بڕوەبرانی ڕادیۆ و  نچاپخان و ن شالیار و
، ناتوانن ب زاراوەکانی تر بدون و بنووسن تلفزیۆن و ڕۆژنام ب ئژمارەکانی هرم

انداردی و ت بگن و تنانت هر بو زاراوەش ک بیاریان داوە، بیکن زمانی ست
. کوردی، ناتوانن چند ڕستیك خای ل هی ڕزمانی و داڕشتن، بدون یا بنووسن

 یا )A4(ئگر هر خونرکی هژا گومانی لم قسیی من هی، با الپڕەکی 
  .ئاخاوتنی یکك لو بڕزانی من ناوم بردوون، بکات نموون و بیخاتڕوو

  
 بدەستییوە  کوردی رەوبرەییی ئوڕۆک زمانینك هر ئم، بکو ئو بس

اندنی فرمییوە، ارەکان و ڕاگیدەنان، بشی زۆری ل ڕاگیاندنی پارت دەسالتد
م ڕای، دەتوانین، سردانی ماپڕی پارتکان، نموونش بۆ سلماندنی ئ. یھداوەسر

 ن و گوێ ل پیامنرەکانیانڕۆژنامکانیان، ڕادیۆ و کنای ساتالییتکانیان، بکی
گوێ ل کۆڕ و سیمینار و هوالکانیان بگرن و تاوك ل ورانی زمانی  ن،بگری

 ڕابمنین و ئوسا خمساردی - ک بیارە زاراوەی سۆرانی بت–ستانداردی کوردی 
  .*خۆمان هسنگنین

  
گرفتک تری بردەم زمانی یکگرتوو و ستانداردی کوردی، هبژاردنی ئلفابت و 

وەك دەزانین، لالیکوە زۆربی کورد، ب کوردی . ڕنووسی یکگرتوو و ستاندارە
 ن، شارەزا نین و بکار دەبرب ش کت و ڕینووسانلفابو ئت ئناننانووسن و ت

ڕنووسانش ب ئلفابت و و ترەوە، خودی ئالیکی ل. زمان زاکانی تر دەنووسن
داییان تن و هیم بۆ خۆشیان هن و دەتوانم بکار نابردروستی ب** . مئ

 ڕنووسك ک سۆرانی و ئلفابت و باسکی ترە و دەکرێ ل بابتکی تردا لسر
. دەنووسن، قس بکین ک کرمانجکان پییان رنووسكئلفابت و هورامی نووسان و 

ب ڕای من هنگاوی یکم پشنیار و بیارە لسر زمانی یکگرتوو و ستاندارد، ئوسا 
  نۆرەی ئوە دت، کام ئلفابت و کام ڕنووس بۆ زمانی کوردی گونجاوە؟

  



پاش تگیشتن ل گرفتک، دیسانوە، ڕووبڕووی ئرکی سرشانی خۆمان وەك نووسر 
 ب بوای من دەکرێ ئم خانی خوارەوە بشك بن، لو ئرک دەبینوە، ک

  :دەستبجیانی ک ورانی زمانی کوردی ل ئوڕۆکدا دەیخات بردەممان
  

o  رك بدەینندە ئرین، هوە بنوکردنکانمان بۆ بوەی نووسینش ئپ
ڕاست  و داڕشتنی بکین و هکانی تایپکردن برخۆمان، بژارکی ڕزمانی

 .بکینوە
o ینکرامۆش نزمانی فنی ڕك دەگرین، الیدەق ل ڕەخن ك ککات. 
o رینکار بنووسیندا ب ند لمکی ستاندارد و دەوبوردوڵ بدەین، که .*** 
o  رین وکار بواژەی زاراوەکانی تر بو دەست وڵ بدەین، تا دەتوانین وشه

ۆتایی نووسینکماندا بۆ خونران ئگر پویستی کرد، فرهنگۆکیك ل ک
 .بخینڕوو

o رتووكوەی پش کان و دانانیان لکۆن کوردیی نگرهوەی فر تایپکردنسل 
 . یا فرهنگی ئلکترۆنیئینترنت

هر کس ک توانای هی چ ب تاك و چ ب کۆ دەست بۆ دانانی فرهنگی 
همووان مافی زیادکردنی رۆژاندا لو پکوردی ب کوردی برت و هوڵ بدەین، 

  :وان ، لان هبتواژەی زاراوەکانی تری
  

 ی کرمانج- یرانۆس / یرانۆ س- ی کرمانج
 ی کرمانج-یورامه/ یورام ه-ی کرمانج
 ی کرمانج- یڕلو / یڕ لو-یکرمانج
 ی کرمانج- یزازاک / ی زازاک- یکرمانج

 یرانۆ س- یورامه / یورام ه- یرانۆس
 یرانۆ س- یزازاک / ی زازاک- یرانۆس
 ینارۆ س- یڕلو / یڕ لو- یرانۆس
 یورام ه- یڕلو / یڕ لو- یورامه
 یورام ه- یزازاک/ ی زازاک- یورامه
 **** یڕ لو– ی زازاک-ی زازاک- یڕلو
یی و دەکرێ ئم پرۆژان کراوە بن و همووان تیدا بشدار بن و  تا دواەرۆمجب

 .ست بکن و گشیان پ بدەنسرنج و ڕەخنی خۆیان ئارا
o ...... 
o ..... 

ئایا ب ئنجامدانی ئم ئرکان، ئمی نووسر ناتوانین، میری هرمی کوردستان و 
برپرسانی یکمی زمانی یکگرتوو و ستانداردکردنی، بخین بردەم فرمانی 

یشتن و لیك نگ؟ ئایا خۆالدان لم ئرکان، ڕۆژك ل ڕۆژان گیرۆدەی کتوار
  وەمندانووەی زاراوەی زاکراو ب پداویستیی زمانوانییکانمان، ناکات؟

  
یوادارم توانیبتم، هندەی برپرسیارییتی خۆم وەك نووسر لم باسدا سوودم ب ه

  .پرسی زمانی یکگرتوو و ستانداردی کوردی گیاندبت و پرسکم وروژاندبت



  
 و رانی ب توانا و سرپرشتیکارانی ماپڕاسان و نووسمبستم ل بدەنگی زمانن *

و گۆڤارەکان گشتیڕۆژنام ب رانتی و نووستایب ب .  
  
 لو پاشاگردانییی ک بسر ئلفابت و ڕنووسی باوی ناوچی سۆرانی مبستم **

 نشینی ب تایبت باشوری کوردستاندا زال و کار گیشتووەت ئوەی نك تنیا
نووسرانی ماپڕك، گۆڤارك، ڕۆژنامیك، دوو ئندامی خزانك، بکو نووسری 

  !ل نووسینکانیدا نیی هی یك ڕنووسی دیاریکراوی وامان
  

تا ئوەندەی دەگڕتوە سر ئلفابت و ڕنووسی التینی ک کرمانجکان ل باکوور 
ورکیی و گر وا بوات، فۆنۆتیکی بکاری دەبن، ئویش گیرۆدەی ڕساکانی زمانی ت

وەك وتم .  بسریدا زاڵ دەبتتورکیدەفوت و فۆنۆتیکی زمانی کوردی لو دەڤرەدا 
  .دەکرت ئم باس بۆ بابتکی تر هگرین

  
پشتر لبر نبوونی کیبوردی کوردی، نووسران ناچاربوون پنا بۆ کیبوردی  ***

تی گروپ و  وک ب دەست پشخری کوردئایبم هنو. عرەبی و فارسی برن
ئیحسان وەلزی، بووینت زانستپروەرانی کورد و چند کسکی دیک لوان برز 

  :نگرناکوردی، ک دەتوانن لم بسترانی خوارەوە دای خاوەنی چند کیبوردکی
  

Hotpot&1=cid?php.downloads/org.kurditgroup//:http  
  

http://www.rwanin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=29&ac
=0&Itemid=1 

  
****رج نییکگرتو منگی یرهموو  فت، هکو دەکرت، بش بشبوە بو شو، ب

. بیکوە بت، یا بو شوەی برگ برگ بت یا هر چند پیت و برگك پک بھنن
بالم بڕای من بۆ بشداری همووان و بۆ چاوەڕوان نمانوەی کس لسر کس، 

ر زاراوەیك ب هروەها دەشکرت ه. دەکرێ چندین پرۆژەی لو جۆرە پشنیار بکین
  .تنیا بت و دوایی ئامت بکرن

  
  


