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  ن که  هۆرامی وکرمانجی مه تی به  سووکایه وه کگرتووی کوردیه ناوی زمانی یه به
  

 بدو ن عه رده ئه
 

وباسی ناو سایت   قسه کگرتووی کوردی بۆته ی زمانی ستاندارو زمانی یه له سه  مه که یه ماوه
موو  پش هه.  یه ۆی ههندی خ تمه  ، گرنگی و تایبه م باسه خۆیدا ئه  خۆی له دیاره. کان ورۆژنامه

زاو نا پسپۆر ،  سئوول وناشاره سکی نامه ند که چه م ، که ستی پده من هه ی که وه شتک ، ئه
ی هۆرامی  وه اردوو زار ه هر ، به ده به راده تی له ، سووکایه انهیکی زۆر نازانستی ، بازاڕ یه شوه به

ردوو  ماتیکی ، هه کی سیسته یه  شوه  ، به  وه1970 ئازاری 11یانی  پاش به له. ن  که وکرمانجی ده
م  هۆکاری ئه.  پشتگوێ خراون وه که موو روویه هه زاری هۆرامی و کرمانجی ، له شوه

ری و شارچتی ، دڵ  گه هری ناوچه  ژه به س ، که ک که ۆکۆمه ب وه رته گه ش ، ده پشتگوخستنه
تی ب  و سووکایه ک نوکته سلمانی کۆمه مرۆش ، له کوو ئه تاوه هه.  وه ته روونیان شۆراوه وده

 قابی  چته ش ، ده تیانه و سووکایه م نوکته موو ئه هه. کرت  کی هۆرامی ده  خه سنوور ، به
ناوی  ، به ستراوه ک به یه ولر ، کۆنگره هه دا له یه م ماوه له.  وه ری وشارچتیه گه راسیزمی ناوچه

ک باسی  یه هیچ شوه به م ، به مک باسی کرمانجیان کردووه که، م بۆتامی ده . وه یهزمانی کورد
ری سلمانی  ک نووسه کۆمه ی ، که وه  بۆئه وه رته گه ی ده که ش هۆکاره مه ئه.  کراوه هۆرامی نه

موو  ر هه سه ه، ب) ی سلمانی ت شوه تایبه به( وت دیالکتی سۆرانی  یانه زی  دهپتۆ ولر ، به وهه
مکدا ، زمان  رده هیچ سه له بم ، که وه م ئه که زده  من حه دیاره. پنن  کانی تر بسه  زاره  و شوه ناوچه

 ، بت  توورکیای فاشی نه  له گه ج دیاره.  پنراوه سه  تردا نهکی ر خه سه  به،"گایی ه که" تۆبزی و  به
ک  مرۆش کۆمه ئه. کرا غه ده قه) کرمانجی( نی کوردیش پنراو ،زما زۆر زمانی توورکی سه به که
. پنن  ر هۆرامی وکرمانجیدا بسه سه  ، سۆارنی به مان شوه هه وت به یانه مالیستی سۆرانی ، ده که

 .دایکم فری کردووم  که، بھنم  و زمانه له نیم ، واز ک ، هیچ کاتک ئاماده کوو هۆرامیه  من وه دیاره
من هیچ کاتک .  داچووه ه هه  ، زۆر زۆر بهپنت ردا بسه سه سۆرانیم بهزۆر  وت به ش بیهسکی ر که گه

 ، رازی نابمل هیچ کاتکیش  م ، وه رزناکه کی تردا فه یه ر ناوچه سه کی کوردستان به یه ناوچه
  . رزبکات واوی کوردستاندا فه ر ته سه ک یان شارک خۆی به یه ناوچه

   ، به وره  زمان چشتی مجهزانن  ، واده زمانیان نییهزایی  ی شاره وه ر ئه هب ندکی تر له هه
ی ل  ڵ بکرت و زمانی تازه کان تکه زاره موو شوه ک ، هه یه وه کۆنفرانسک یان کۆبوونه

  . ڕوو مه ند وتکی جیھان بخه زموونی چه دا ، ئه  لره  من پم خۆشه. ن  دروستبکه
 دیالکت ، 544 زمان و 179  کانی جیھان ،  زیاتر له وره  گه  ووته  له ککه  یه وتی هیندستان که

   وئینگلیزی کران بهیزاری هیند ، شوه وه  پاش رزگارکردنی وتی هیندستانه له. 1کرت  ی پده قسه
یندستان بوو، کی ه ی خه نی زۆرینه زمانی هیندی ، زما ی که وه رئه به  له دیاره. سمی وت  زمانی ره

  سمی دانی پدانراوه و له کو زمانی ره  زمانی تر  وه22ش ، م دووزمانه  له  جگه.  درا م بیاره ئه
م  ش ئه وه له جگه.  یه تی خۆیان هه و گۆڤار وکتبی تایبه  و رۆژنامه سمیه کان زمانی ره  جیاوازه ته والیه
.  یه جۆریان هه مه نگی هه رهه ی کتب و چاالکی فه وه وتن و بوکردنه  ، ماڤی پشکه موو زمانانه هه
   . 2کرت  بۆدابینده وه ته ن حکومه الیه کانیش له موو پداویستیه هه
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   هیندستان کان له شکردنی زمانه ی دابه خشه نه

  
ی ،زمانی سم  ، زمانی ره وه ی هیندستانه وانه  پچه  پاکستان به له.  کی تر وتی پاکستانه یه نموونه
م  به. کی پاکستانه  ی زمانی خه% 12نھا  زمانی ئوردوو ، ته. بوو کی پاکستان نه ی خه زۆرینه

  زارو زمانی تر ، له زمانی ئوردوو ،  چوار شوه  له جگه. سمی   زمانی ره  کرا به  زاره م شوه ئه
کی  ی خه% 43  زمانی دایکی له  نژوبی که پهPunjabi (  وانه له. سمین کاندا ،زمانی ره ته والیه

   له شتوو، که  پهPashtu. ن  که ی پده کی پاکستان قسه خه% Sindhi    14سیندی .  پاکستانه
ی  بیش قسه ره مانیش زمانی بلوجی و عه  له جگه. ن  که ی پده کی پاکستان قسه ی خه% 15
   ).3کرت  پده

  
  کستان کانی وتی پا زاره ی زمان و شوه خشه نه
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رانی  ی نووسه ناوزۆربه  له  که وه داخه زانم به  ده  ، چونکه وه ورپاش بھنمه کی ئه یه  نموونه پم خۆشه
وتی . زانن  راست ده  به ره م کیشوه کانی ئه زموونه نھا ئه و ، ته وروپایه ئه نھا چاویان له کورد ، ته

دا  م وته له.  ملیۆن 5  انیشتوانی ناگاته، کۆی د وتکی بچووکی سکاندناڤیایه نۆرفژ ، که
 زاری نۆرسکی یان بۆک مال  شوه. نرن  سمی داده زمانی ره  زمان و دووزمانی تر ، به دووشوه
Bokmalوه گه له .  کانه ی نۆرڤیژه% 80   زمانی دایکی له  ، کهزاری نینۆرسک  ڵ شNynorsk  

مانیش زمانی ریکس   له جگه . سمین  دووکیان زمانی رهر هه.  کانه ی نۆرفژه% 15 زمانی دایکی  که
ی  کانی قسه ی نۆرفژه% 5   ، له وه نیمارکیه  زمانی ده  له  نزیکه زمانکه شوه  ، که Riksmalمال 
 نۆرفژ ،  سکیش بچیته رکه هه. نرت  سمی داده زمانی ره  ، به مان شوه هه ش به مه ئه. ن  که پده
  . 4 فربت  که زاره ردوو شوه بت هه ده
چی  که.  کراوه زارکی تر نه شوه زمانکی تر یان به تی به هیچ وتکدا ، هیچ کاتک سووکایه له
  یره کانی غه ناوچه ی ناشرین به تی و قسه  ، سووکایه ندین شوه چه کوردستاندا ، به  له وه داخه به

تی  و سووکایه بت ، گاته کی سلمانی نه س خه رکه سلمانی هه له. رت ک دهولر و ههسلمانی 
سکی  رکه ردا گه رامبه به له. ن  که ی پده کات ، گاته ده سۆرانی قسه ک به کاتک هۆرامیه. کرت  پده

ئاست   له  سووکن کانک هنده م بۆچی خه گهمن تنا. ن که ی پده زانت ، گاته بی نه ره کورد ، عه
  . مان   قاره  نه هک انمان ل دهکانی تر ، خۆی ر ناوچه رامبه به چی له بدا، که ره رکی عه داگیرکه
  کی به ی خه کوردستان زۆرینه له .  کی کوردستان نییه ی خه  سۆرانی هیچ کاتک زمانی زۆرینه دیاره

قینی و  یلی و خانه ش هۆرامی و فه مه ئه(  گۆرانی دت  زاری پاشان شوه. کات   ده کرمانجی قسه
).  کانی کوردستانی ئرانه شیکی زۆری ناوچه به که( پاشان موکریانی ) .  وه گرته لووری و زازا ،ده

  . وان ئینجا سۆرانی دت  پاش ئه
بت ،   ههی نووسرابت و، رۆی گرنگی بۆزمانی کوردیزمانی کورد به که) تکست( ق  ن دهمی که یه

کوردی  به مین شاعیر که که یه.  زاری هۆرامی کۆن نووسراوه  شوه ویش به ئه  ، که کتبی ئاڤستایه
.   شیعری نووسیوهگۆرانیی  شوه ویش به ، ئه دانی بووه مه تاهیری هه ، بابه وهشیعری نووسی

کانی  زنه  مه شاعیره  ریشیع نرت ، پشتی به باوکی شیعری نوی کوردی داده به هزن ک مهگۆرانی 
 توانی شیعری سۆرانی  بگۆرت و،  وه) وی و بسارانی وله مه( کانی  شیعره و، له ستووه هۆرامان به

کی کۆنی  یه فه تایه کهکان،  یه کاکه. کی نوی شیعری کوردی دابنت  یه ی قووتابخانه ردی بناغه به
  .  ی هۆرامی نووسراوه شوه  ، به) ش کتبی ره( یان  که  پیرۆزه تبهکوردن ، ک

.  هۆرامی نووسیوه وپش ، شیعرو کتبی به مه دساڵ له ن ، پش دووسه رده خانمی ئه ستووره مه
ری ئیسالمی  ک نووسه چی کۆمه ، که بووه یدانه کی کورد په یه شاعیره ولر ژنه هه  هشتا له وه داخه به
ک  م بۆچی کاتک هۆرامیه من تناگه . !!!پنن ردابسه سه هولریمان ب وت زمانی هه یانه ولری ، ده هه

رد خائین و دوژمنی کو  بهر کسه یهنت ، زمانی دایکی بخو بکات ، به وه ئهک ، داوای  یان بادینیه
دا  یکه چرکه نھا له  ته ئمه. دا بفرۆشت  ر ئمه سه تی به  کوردایه س بۆی نییه هیچ که. رت ن داده
.  و سووتنراوه  ، ورانکراوه  هۆرامانه یرچی الدێ هه . کردینهید شهل سی  زارکه  هه5عسی فاشی  به

ری  گه ته ی چهڕ شه.  داوه ری هه  سه وه هۆرامانه کتی ، شۆرشی گونی پارتی ، له شۆرشی نوی یه
الل  ش دی جه وه هب.  گریسه  نه ره م شه پانی ئه  گۆره دیاری بۆهناین و بووینه کتی وپارتیشتان به یه

.  وه  هۆرامانه بوو ، فریدایه رچی ئیسالمی وپیاوکوژی سلمانی هه خوارد ، هه بانی ئاوی نه تاه
ش  وه  له جگه. ن که ش ده  کش وجلی هۆرامی پشکه، گورج وه  کوردستانه فدکی بیانی دته وه که
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  . یداکردن  په سواکردن و پارهباوی  رماکی نه  به ته ش ، کراونه بجه ه هیدانی هه شه
تیمان  ین سووکایه سیش قبووڵ ناکه که کات و، له تیمان فرنه ی کوردایه س وانه  باکه وه ر ئه به جاله

  ر به  الم ، گه  زۆرئاسایی بووه که به.  بووه ر سۆرانی نه رامبه تم به ساسیه هیچ کاتک حه. پبکات 
سئوول و نا  سکی نامه ند که  ، چه که یه ماوه وه  ئه وه داخه  بهل  وه.وه سۆرانی بنووسم وبخونمه

  . . ن  که کانی کوردستاندا دروست ده زار وناوچه نوان شوه ت له ساسیه  حه ریکه ر ، خه نووسه
   
  . سکن  مووکه تی هه نگی کوردستان ،جگای رزوحورمه و ده کان و کورۆژنه نگه راستی سایتی ده به

بدو، کاک ساقی بارزانی ، کاک هیشام  کاک گۆران عه( رزان  ن رزی زۆرم بۆ به م دیاره
رووی  له. توانان  ری به کی رۆشنبیرو نووسه راستی خه  به هوان ئه  .  یه هه)یی ئاکره

  ته کانیان جگای رزو حورمه سایته.  بی کوردیان کردووه ده ئهزۆری ی کت  خزمه وه نووسیشه رۆژنامه
هۆرامی  تی به سئوول سووکایه سکی نامه ند که بوو بھن ، چه ده ل نه وه.  وه موو کوردکه ن هه الیه له

ی هیچ ئاگای  که نه خاوه ی  که و سایته ، زۆر جیاوازن له رزانه  به م سایته ئاخر ئه. ن  وکرمانجی بکه
وی  ه نع وقه بی مه  حه که ووشکه  وزه حه سلمانی له پشتر له.  بی کوردی نییه ده  زمان و ئه له

   زۆر ئاساییه وه ر ئه به له!!!!!!!!!!!! . نووس ر رۆژنامه  سوپه چی ئستاش لمان بۆته ، که فرۆشتووه
  .  وه موو شتک بوبکاته هه
  
  کان  رچاوه سه
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