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 1ياي، جة تةرکیبی ئػشافیةوة دلع سياوی َةيرامیةوة

 )ومةةساوًي  ي  مةةساوًي  «کػطةة »يةلع ئاوةیةوة کة بلًي سةريي باسةکةی مًاسئ کة ئیطارة کةريي پاوةیة کة مه ئی باسیة بةة  

وةةبا درئط  بةة دية ياي   درئسةا ي ئةگةةر   وًیستةی دية يايی جة یاگاوػًةوة کة السما ي بة پاي ئا قاعػدا کة ضاویةرة مارمػطا

 ویا. 

 :چًين دلع باسةکةیماوة سةرضاية قسع کةرمع بة ئی خاآ ئیطارة کةريي وةيةضع وًیستةی قاعػدةکا

ة جة ئةلفبای دةوگىًیسةوة یاوع ئی ئةلفبا کة گزديي کًردا پىةش مىًیسا ي مًاواية، ئةگةر ياي جة ئةاخزيي بإگةةیًة بةةی ي    1

َةةر کًردغةًی دةی ي    ةيی ویطاو«ضً»ومًيوةی ئةگةر کةلیما  حةرفی دةوگدار وةبا بة َیچ جارغً مةياویاية!. پةیيةضػطةوة 

بشاوا کة بة ئةلفبای کًردی وًیسیان، بع ضک ماچا َةضةن ي مةياویاية. ئةضبةتة ئیىة تةویا پةةی کةًردی ویةا ي بةة عةا  جةة       

مًاواضةةية. َةةر    ئةلفبای فارسیچةوة چامىةوة بةآ  چًين ئابظ دةوگةکا مةوًیسا )ومةوًیسا  مشاوا کةة ئةاخزش دةوگةدارا ي   

بة کًردی مةياویاية چًين َةريظ حةرفةکع بع دةوگػىع. کةٍ پاسةىةوة ویطةاوةي َةةر کةسةیص      «ضً»پاسة کة ئیطارة  کةرد 

چًين ئػمةیچ چػگةوة باسًي کةلیماماوا ي ئاخزيي کةلیمةکا با بة ئاخزيي بإگةةی  «. ضًي»ن یا  «ضا»دةی سيي ماچا ئیىة یا 

با، َةر ئاخزيي کةلیمع با بة ئاخزيي بإگةی ، ياي يغص تةویا جة ئاخزةية مةياویاية مةگةر  عةی)ئیسة کةلیمةکع َةر چه بإگ

پاسةة بىًیسمػةص ي بًاومػطةةية    ئامةةياویاية مةگةةر ئاوةة کةة     « دةسً مه»ئاوة کة بة )يي  یا  بة )ئ  گاش کةرمع. یاوع 

 «. دةسًي مه»

ئػشافةیطا قةبًيضػىع بةآ  ماچا پةةی سةادةية کةةردةی بةا يايغًضةا      ئاوع کة ماچا با یةک ياي با فزةتةر قةياعػدظ يايی  -2

البةرمع! کاکة گیان ! سةماوػً متايی حةرفػً البةةری پةةی سةادةية کةةردةی کةة البةةردةی ئةا حةرفیةة خةسةار وةةیايوا الي           

یچ َةةر باسةًي ویطةاوةي    پةی ومًيوةی ئیطارة کةريي بة قاعػدغًی دلع سياوی سةاراویةوة ي ئةاب  قةياعػد دةستًيری ئا سياویة. 

ئػشافةیا کة ساراویةوة )ی وة. ئیسة ئةگةر ئاخزيي کةلیمػًظ يغةص )ی  بةا مطةیا  چةةویص بىًیسةمع. ئاکادمیةای کةًردی        

درئست ویةا ي مطةیا  بىًیسةمع    « دارستان یضاؤةب»ماچا فةرق مةکةرئ ي مطیا  َةر )ی ش لکا پارة. یاوع پةی ومًيوةی 

وة دةی يةختػً دلع سياوی َةيرامیةوة ئػمة قاعػدةما َةةن کةة ی یاگاوػةًةوة مطةیا  دية ياي     کة پاسىة«. دارستان یضاؤةبی»

 بةی چی مطیا  ياچمع با پةی سادةية کةردةیص يايغًضا البةرمع؟

بةآ  مشاوع کةة  « پاسة کة قسع کةرمع پاسةیچة بىًیسمع»ة چػًغً بة َةضة دلع ئػمةوة کةيتةن یاگع ي ئابیچ ئیىةوة کة 3

ش چىةی سياوةًي وًیسةتةیص فةةرقص َةةن ي َةةيرامیچ جیةا چةا         «محايرةای»پةی يغص سياوی ئیىة درئط ویا ي َةر سياوػً 

                                                           

کػطةةي دية يايی جةة وًیسةتةی    »بةة يةرچةة  گػةزتةی     ،جة سياوةی َةيرامیةوةة کةةرئ    جة تةرکیبی ئػشافیة  ئی باسة بة گزدی باسًي يايی  1

 َةيرامیىة/ فةرضید ضةریفی .
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ئیىةة قةدةمػةًةوة   «. چةای »بةآ  مطیا  جة وًیسةتةیىة ياچةًي   « چةی»قاعػدةیة ویا. پةی ومًيوةی مه جة واتطةوة ماچًي 

ي يةش کةردةی سياوػًی وًضةتاری ي قاعػةدةمةودی. جةة َةةيرامان تةختةوةة ماچةا       پةی یةکدةط کةردةی وًیستةی َةيرامی 

چةی دةگاوةة   »ي مطیا  جة وًیستةیة ئةپػسةة بةا   مشاومع کة درئسص ئیىةوة «. چی دةگػىة دةسًي ئی دویػًة گیزما ياردةن»

 «.دةسًي ئی دویایًة گیزما کةردةن

یا ي قاعػةدةکا بةةربارمع مةًاسئ کةة ئاضةىاییما بةا چىةی گةزديي         ة پةی ئاوةیة کة بشاومع درئط وًیسةتةی َةةيرامی چةةو   4

لةَجةکاي سياوی َةيرامی. چا وًیستةي کاکة فةرضیدیةوة باسًي يايی ئػشافةی کزیان بة چه بةضع ي پةةی َةةرکامع ومةًيوع    

    ً يةريي ئاضةىایی   ئامایىع )کة ضاویةرة بة يردی سةريي بةضةکاية باط کةرمع  بةآ  مًاسئ ئیطارة کةةريي کةة مىةیچ سةماوػة

یةوةة  «ياوةةی َةةيرامی  »ي بة داخةية  دلع کتػةبًي   بة َةضةکةمیم چىی گزديي لةَجةکا ئا دةسةبةضمة کةردةبع ي فزغچطا )

ئةا دةسةةبةودیة   ئاردغما. بةآ  ئیسة ماچًي کة باسًي يايی ئػشافةی َةةر پاسةة کةة ضةاویةرة ماچمػةص فةزة قاعػةدةمةودا ي        

 مةياسئ.

 ئػشافیةوة  دلع سياوی َةيرامیةوة: يايی ئػشافة )تةرکیبی

تایبةة  بةة سياوةی َةةيرامیا ي جةٍ       )دلع وًیسةتةکةي کاکةة فةرضةیدیةوة     ة ياي ویطاوا ئػشافةی َةر پاسة کة ئیطارة کزیان

 وة.«ی»ي جة ساراویةوة « کةسزة»فارسیةوة 

  . پػسةي : مضافة جة فارسیةوة کةسزةکة مةریا بة ئاخز حةرفًي کةلیمة يةضیىةکع )

 مه.  دست + مه = دستِ

لکا بة ئاخزيي کةلیمع يةضیىػزة ي با بة بةضػً جٍ کةلیمةکع ي بة يةرچة  گػزتةی ئاوةیةة کةٍ   « ی»َةر پاسة جة ساراویچةوة 

ن ي «ی»دةوگص دةوگًيئی ئةلفبا دةوگ وًیسةوة، َةر جارغً کة دةوگص گا کزیا پاسةیچة مىًیسیا. دیارا کة جٍ ساراویةوة 

 مه یىًیسیا. پػسةي : دةستَةر پاسةیچة م

ىةکػةزة ي بةا بةضػةً جةٍ     ئػشافةی َةر پاسة کة يضتةر ئیطارةما کةةرد )ي ن کةٍ لکةا کةلیمةة يةضػ     ةيجة َةيرامیةوة ویطاو -

)ي ئةگةةر وةةلکا چىةی يايای ؤةبتةی جیةا مةةکزیاية ي چةًين بابةةتًي باسةًي           َةر پاسة کٍ جٍ سةاراویةوة بةا ،  کةلیمةکع )

ي دیسةان   چ چػگةوة مةلًي سةريي ئاوةیةرة ي َةر دية ال قةبًيضماوا کة مطیا  لکا کةلیمة يةضیىةکػةزة.  مىی ،وًیستةکةی ویا

بة يةرچة  گػزتةی یاساي ئةلفبای دةوگىًیسع پا چارة ؤةيتص چىی کزیا کة چىی ئةيیتةر حةرفةکاي کةلیمةةکع. یةاوع ئةگةةر    

داری درغضی )يي  با بة )يي  مىًیسا. چًين بةضػًا جةة کةلیمةة   دةوگص )ي  با مطیا  بة )ي  بىًیسیا ي ئةگةر دةوگص دةوگ

 يةضیىةکع ي لکاوص پارة.  
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 ئیسة بشاومع چکا بة )ي  ي چکا بة )يي  مىًیسیا:  

دةوگدار با ویطاوا ئػشافةی بة حًکمًي دةوگدار بیةی حةرفًي ئاخزيي کةلیمة يةضیىةکع با بة  ی(مضاف)ة ئةگةر ئاخزيي  الف

   یاوع یةک داوة ياي. پػسةي: ي)

 /مضةکی  ًدرةختػ/ مه ياپ / بشظ يئد/يةسظ يةسةی/ کةرگع  يةَػض/ تا ياالل/ حةمةی  ًػکىاچ /ئابیطا يةتأو/ مه  يةماوگ

 ئاسماوی ًغَةسار

 دةوگدارةکةة حةرفةة  ي تاکػةىع  ئاخزضا دةوگةدارا )فزةتةةر مةا    بإغً یاگع َةيراماویةوة، جة گا کةردةیىة پةی ئا کةلیما کة *

بةا )َةةر    وًیستػًی ئػسةتاودارما   مةی. کٍ ئیىة تةویا جة گا کةردةیىة پاسىةوة ي ئةگةر گةرةکما با ئالمطا ي بة یاگػص )

. پةةی ومًيوةةی جةٍ گةا     ردةومةا ٌ ئاةيکةٍ سةةر   امطةیا  پةا جةارة بىًیسةی     پاسة جة يةضیىةي باسةکةیىة ئیطارةما پىة کةةرد  

ي بةة   یةن  ال ضة ی، ظ، ة ،ئ) حةرفةة دةوگدارةکةة  ئابیطا. َةر پاسة کةة يیىةدظ    احةمةی / تأو امه / کىاچ اکةردةیىة: الل

 ئابیطا. يحةمةی/ تأوة ًمه/ کىاچػ يجة حاضػًةوة کة جة وًیستةیىة مطیا  ئاپاسة بىًیسیا: اللا   ئامان.ئیاگػص )

 ا )جمع  با يايی ئػشافة حةسف کزیا پػسةي :ک  مضافدیسان بإغً یاگع َةيراماویةوة جٍ گا کةردةیىة ي سةماوػً کة ) **

. بةةآ  جةٍ   «ئاسةماوی  ًَةسارغة  »بةة یةاگا )یاگػةً     «َةسارظ ئاسةماوی »/  «مضکی ًدرةختػ» ابة یاگ «درةختع مضکی»

 َةيراماوی تةختةوة َةر پا جارة گا کزیا کة جة قاعػدةکةوة ئامان یاوػً ضػًة درئسةکةش.  

بة پةاي قاعػةدةي تةةخفیفی ي يةريي ئاوةیةة کةة یةةرظ يايظ       سةماوػً کة ئاخزيي کةلیمع بة دةوگداری )يي  خةتم با : ئػستػسىا

 ضاوا یایةرة وةیا ي چًين )يي  يغص جة ئاخزيي بإگةیًة بة تةویایی مًاویاية، یا جة يايةکا البةرمع . 

 .ومًيوة: ضًي مةتیػم

گا کةردةی يايای ئػشافةی با بة يايای دةوگداری درغض ي مةشاومع   بع دةوگ با( مضافئةگةر ئاخزيي کةلیمة يةضیىةکع ) -ب 

چًين َةر پاسة کة ياتما ئا ياية لکا کةلیمة يةضیىةکػةزة ي بةا   ي  ديظ يايظ مىًیسیا )يي  ةکة يايی دةوگداری درغضیچ )يي  ب

 پػسةي:  . چا یاوع بة ديظ يايظبةضػً جة کةلیمةکع مطیا  پا جارة بىًیسمػص کة ئةلفباکػما )دةوگ وًیسی  ما

 َةيراماوی  ًيمقةضة/ مه  ًيسدة
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 دية ياي  ومًيوع فزةتةرظ وماريي تا بلم دلع باسًي ئا ومًيوا کةة ئاردغىػطةاية پةةی   ةکةما فزةتةر سةريي ئی بةضػىة )چًين باس

ً ةیمػةًة.  ةسةلةمىای درئط وةبیةي دية يايی. داوة داوة ئیطارةضا پىة کةةرمع ي جًابطةا م   ئیطةارة کةةريي کةٍ    دیسةان  اسئ مة

قاعػدةوة کة وًیسػم ؤاضا بةاية، بةةآ  چةًين باسطةا سةةر       ديةئةسضةن ئا دةسةبةودیطة گةرةک ویا ي گزديي کةلیمةکا جٍ ئا 

 کزیان مًاسئ مىیچ ئیطارةضا پىة کةريي:   

ئػةشافةی جةة فارسةیةوة کةسةزةن کةة جةٍ سةاراویةوة بةا بةة )ی  ي جةة            ةية جةديةلػا جة ئةيةضةية ئامان کة وًیسیان ویطاو1

 ئیىةیچة ئا جةديةلة کة ئاردةوطا:َةيرامیةوة با بة )ي  ي تةمامةن قسةکػچ تا ئػگة درئسةوة. 

 

جةٍ   ئاوةوة کة ئی ئةلفبا دةوگىًیسةوة )دةوگةکع بة حةرف مىًیسیا  ومًيوػص ئاردغىػًة کةيةرچة  وةگیزیان بةآ  چػًغً کة 

ساراویةوة )ی  بة کار ملا ي مةسةضةن مةبا بة ديظ )ی . دةی دیارا کة دةوگًي ویطةاوةي ئػةشافةی جةة سةاراویةوة )ی  َةةر      

  ی ویا. مضافةبتص بة دةوگًي ئاخز حةرفًي )ؤیةک دةوگا ي ئابیچ )ی وة ي دةوگةکةش 

 )ی ن.  دةوگداری اخزش ئ  بیضاؤة)ئاخزش بع دةوگا ي )پلة  ئاخزش دةوگدارا ي   دةست)ومًيوة : 

 دارستان  ییبکامةآیةتی /ضاؤة یةمه / پل یتدةس: ئیسة

مػةص ي کةرمػةص بةة )یةی ، کةٍ      ؤَةر پاسة کة يیىدظ دةوگًي )ی  جة دية داوة يةضیىةکةیىة یان ي خا مةةتايمع بةة سئر فا  

ی بىًیسمع )ضةاؤةبی  بیی دارستان با پةی سادةوًیسی بة یاگا )ضاؤة پاسةوة بة یةک )ی  مىًیسیا . بةآ  ئایا کزیا ياچمع

 . وا مةکزیا ي ئةگةر ئػمةیچ ياچمع کزیا ئاکادغمیای کًردی قةبًيضص مةکةرئ.  دارستان 
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 جة جةديةلةکةوة ئامان. مه بإگة بإگةش کةريي:  « فةرَةوگً مه»تةرکیبًي : ئیسة پةرسػًة

 فةر/َةن/گً/ مه 

دةوگةداری کاتةان، مةشاومع دةوگةداری     « ي»چةوی مًاویاية؟ ديظ حةرفع بع دةوگع ضاوا یای! ئةگةةر ياچمةع   « گً»بإگةي 

جة ئةلفبای دةوگىًیسةوة ؟ « گًي»ي بًاومػطةية « گً»کاتاي )ي  جة ئاخزيي بإگةیًة ومةی. ئةی چػص کةرمع؟ بىًیسمػص 

 ئی قسع درئسة ویةوة.   

 ئا خاضع کة ئیطارةما پىة کةردظ دلػطةوة يةرچة  وةگیزیایىع. وة ئامانلةجةديةکة پاسىةوة باسػً کة چا 

 ي ئیىةیچة يغىةي باسةکةیا:  حقیقیة باسػً ئامان بة وامػً )مذکز 2

 
 ي ئی حًکمػطة چىة دریایىع: 

ارةما پىةة کةةرد.   کٍ درئسةا ي ئػةمةیچ ئیطة    سیاتةر ضاویطارة ومةی.یةک )ي   ،  کاتاییطا مةیةة گزديي ئا کةلیما کٍ بة )

 مه. يسةعة :پػسةي

 ! ومًيوةکص:  ومةی )ي  ضاویطارة چ، َیة گزديي ئا کةلیما کة بة )ئ  کاتاییطا مةی 

َةر پاسة کة ياتما جة قسع کةردةیىة )ئابیچ جة بإغً یاگةاي َةيراماویةوةة پاسةة مةاچیا بةةآ  جةة وًیسةتةیىة        مه :  ئضار

    ا .«مه يضارئ»درئسص 

 عیىًاوًي ویطاوةي ئػشافةی ویا.ما بة «ئ»ئػمة 

!. ئیىةة جةة حاضػةًا کةة جةة ومًيوةکاوةة کةة        َیچ )ي  ضاویطارة ومةةی  ،) ا، ئةلف  کاتاییطا مةیة گزديي ئا کةلیما کة بة 

 .   مه يمه/ پارسا يکیاوًیسػىػص يغص ضاویطارة )ي ش ئاردةن! پػسةي : 
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 ئیىةیچة يغىةش: تاک ي کا  مذکر مجازیة باسػً ئامان بة وامػً )3

 
 ي ئی حًکمػطة چىة دریایىع:

 مه. ًػدةسة گزديي ئا کةلیما کٍ بة )ظ  کاتاییطا مةی یةک )ي  گػزا کٍ درئسا ي ئػمةیچ ئیطارةما پىة کةرد. پػسةي 

 )ي  ومةی!.  ة گزديي ئا کةلیما کة بة )ئ  کاتاییطا مةی ضاویطارة َیچ 

بةا کةة ئاپاسةة درئسةا کةة      « مةه  يدةسةة »ماواش چػطةوة. ؤةوگا مةةوشيير  « دةسا»مه. مةساوًي کةلیمةي  اومًيوةش: دةس

 وًیسةوما.  

ومةةی!. ئیىةة جةة حاضػةًا کةة جةة ومًيوةکاوةة کةة          )ي  ة گزديي ئا کةلیما کة بة ) ا، ئةلف  کاتاییطا مةی ضاویطارة َةیچ 

 !مه . يتًاوا: يغص ضاویطارة )ي ش ئاردةن! پػسةيوًیسػىػص 

 :ئیىةیچة يغىةشحیًاوا  ي اضیاء تاک ي کا  ي  مؤنثوامػً )باسػً ئامان بة  ة 4

 

 مه. ًػکةرگة گزديي ئا کةلیما کٍ بة )ظ  کاتاییطا مةی یةک )ي  گػزا کٍ درئسا ي ئػمةیچ ئیطارةما پىة کةرد. پػسةي 

 !.  حًکمیةَیچ ومًيوػً وامان پةی ئی ومةی! )ي  ة گزديي ئا کةلیما کة بة )ئ  کاتاییطا مةی ضاویطارة َیچ 

 مه ! يپًيواومًيوةش:  ومةی!. )ي  ة گزديي ئا کةلیما کة بة ) ا، ئةلف  کاتاییطا مةی ضاویطارة َیچ
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 :ئیىةیچة يغىةشتاک ي کا  ي  حیًاوا  ي اضیاء ذکرمباسػً ئامان بة وامػً )ة 5

 

 حًکمةکػص:

 کٍ بة )ئ  کاتاییطا مةی َیچ )ي ضاویطارة ومةی!.   کةلیماة گزديي ئا 

وة عةةرس  کةةرد ئیىةة تةةویا جةة قسةع       امه . َةر پاسة کة جة بةوةديي ئةةلفًي قةياعػةدةک    ئومًيوةش ئیىة ئاردةن: کةضةضػز

مىیةارة ي   مؤنث  کة کةضةضػزی بة مه ئکةردةیىة پاسىةوة ي السمیچ يیىًي ئیطارة کةريي پاوةیة تةویا یاگاوػً ماچا )کةضةضػز

مةه . ئةةگیىا کةضةضػةز ئةاخزش بةع دةوگةا ي جةة         يفة جة وًیستةیىة با بة )کةضةضػزةماچا )کةضةضػزة کة يةختػً با بة ئػشا

 مه.    ييتةرکیبی ئػشافیةوة ئاپاسة درئسا: کةضةضیز

 َیچ ومًوػًش پةی وامان. ة گزديي ئا کةلیما کة بة ) ا، ئةلف  کاتاییطا مةی َیچ )ي  ضاویطارة ومةی!.

 :ئیىةیچة يغىةش  ي حقیقی ؤنثمة باسػً ئامان بة وامػً )6
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 حًکمةکػص:

ة گزديي ئا واما کٍ بة )ئ  کاتاییطا مةی َیچ )ي ضاویطارة ومةی!. کة ئیىة دیسةان ملةاية سةةريي باسةًي قسةع کةةردةی ي       

 .  ا مه يمه  کٍ دريسص )صیىا امه  ا ي )صیى يضةيبا)کة درئسص   مه اضةيب)وًیستةی. ومًيوةکػص: 

 لف  کاتاییطا مةی َیچ )ي  ضاویطارة ومةی!. ئیسة ومًيوةکػص:  ة گزديي ئا کةلیما کة بة ) ا، ئة

 مه يمه / دیاوا يمه / لةیال يتارا

 .ئاخزيي وامةکا دةوگدارا یاوع )ا   ئامان ي یةک داوةن چًين يَةر پاسة کة يیىدظ ضاویطارة )

 مجاسی: تاک ي کا  ي ئیىةیچة يغىةش: ؤنثمة باسػً ئامان بة وامػً )6

 

 حًکمةکػص:

 ة گزديي ئا واما کة بة )ظ  کاتاییطا مةی، یةک )ي  سیاتةر ضاویطارة ومةی کة ئػمةیچ ياتما ي درئسا. 

 ة گزديي ئا کةلیما کة بة )ة  کاتاییطا مةی، یةک )ي  سیاتةر ضاویطارة ومةی کة ئػمةیچ ياتما ي درئسا.

 ئیىةبع باسةکةي کاکة فةرضیدی:  

 سةريي )دية يايی  وةبع؟  : مةگةر باسةکةتا بةآ  ئیسة پةرسػًة 

 تةویا جة يةختػًةوة َةوما کة ئاخزيي کةلیمةکع بع دةوگ با!   دةی کاکة خا دية ياي

دةی دلع ئی گزديي دةسةبةودیةوة کة کةردةوتا ي دلع ئا حًکماوة کة دةیىػتا ي ومًيوػةتا ئاردغىػةًة، یةةک حةًکم يیىةدظ جةة       

 بارةي ئاوةیةرة کة ئاخزش بع دةوگ با؟؟

يي حًکمةکاتا سةريي ئیىیطاية بػىع کة ئاخزش )ٌ  یا  )ا  یا  )ی  یةا  )ظ  یةا  )ئ  بةا کةٍ گزدضةا دةوگدارغةىع ي ياي       گزد

 ضًویطارة َةر یةک داوةن!
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جة ئاخزةية ضاوا دةط يةضی جة کاکة فةرضیدی پةی مةتزةح کةردةی باسةکةی، جة ئا کةسا کة ئی بابةتیة مًاواية داياکارةوةا  

تةی َةر جارة دیدگایًی ي پػسةي باسػًی ؤاسياوةی تةماضةاي وًیسةتةکا کةةرا ي ئًمػةةياریچةوا ئةی دية باسةة        بع يةرچة  گػز

 پػًةرة بیايا بة ئاکا  ي کػطةي دية يايی وةمةوا. ئیسة ی بة ياتةي مه با یا  بة پػچةياوةش.

 

 عةبديضأ حةبیبی. ـبة سپاسةية 

 کاچی ؤئجیاری 1/10/55

 

 


