
  ..... بينب مةبينوو تا نةزانوونة ئصطة قيبلةطان
  

  كار و ئةديب و ئاكادمييستص كوردص سةبارةت بة ئيستاندارد كةردةي زواين كورديي يو نويسثةياموو كومةپجةبارةو 
  

  مروظايةتيش دةبةسترصيك لة دةفتةري ميذووي ثاذانيك واية لةطةلَ تياضووين هةر زم  ثْييانمةندان بري
  

  رشيثانوة
حةر ضا وةختةوة كة بنيادمةكص ثةي ئةنةياواي هامفةردةكاشا و دةورووبةريةكا جة ثةلفأناي و  ، ويةرينصوي دوور 

طصرتةي  يما و ئصشارةي يارمةتيشا طصرتةن تاكةيت ئيسة و كةپكزوانوو ئئةنداما بة تايبةت دةسي يانصو وجووپوو  جم
ةپايةيت ، سياسي و فةرهةنطي و ... شةكپصو جة زواين بيةن و ئصنسانوو جة زواين جة طردوو بوارةكاشةنة ثصسنة كؤم

بةريةكا و ثةيوةندي ضنيشا يؤ ضي ئةشكاپا و فؤرمةتة زوانياش كةردةن ئا سةردةما ثةي ئةنةياوناي دةوروو
ا ثصسنة ذيواي هةرمانة . اليصوتةرةوة ثذطيةي بنيادما ثيالوثةوالرة و دووربيةي جة هةنتريين بة بؤنةو برصو هؤركار

جة ويارةنة و أانةلواي بة كؤمةپ ضي وةپات ثةي ئةو وةپايت ئاديض حةر بة بؤنةو برصو هؤركاراوة كة ئةوةوانايشا 
بصجطةم باركةردةي سةرباروو بارا حيض قازاجنش نيا و بأياي ثةيوةنديشا ضين هةنتريين و هةمزةمان طةشةو ويري 

و تةقاي سةرضةمةو ي ئي فاأووطؤأيةنة يب بة سةبةبوو ثةيدابيةي زوانا و ئاوةزي و حةر ثاسنة زواين جة درصذا
  وردة جياوازيا . 

ثةيدا بيةي ، زا ، وةپاوةكريةي و طةشةو نةماموو زوانا سةرضةمة و تاريخ و دةورانصوي تازة جة ثةيوةندي ئصنسانانة 
تةمةين ثأ سةراوضصري و سةراوكؤيشةنة بيةن و بة طةشةش حةر أؤ اليةنص تازصش طصرتصنص وصوة . و بة درصذايي 

نةماماين فرةش كةردةن بة دار و وشكة طؤالوص فرصش جؤكپةماپوو ثرديبازص فرصنة ثأانةوة و حةر ضي أةوتشةنة 
  ئاذين كةردصنص .

ضةين هةنتريين .  ماضانص كة زوان كةرةسةي ئةسپي خةپكوو جةهاين و بةينوو ئصنسانان ثةي وةشكةردةي ثةيوةندي
پام برصو بة تان و تةشةر و برصويض كةناية جة ئادي ثصسنة أةسانصوي بنةأةيت وةشكةردةي طري و طرفتوو دلص بة

شريازي جة فةرهةنطوو .( با كارصو كةرمص ئي تان و تةشةر سةروو ئصمةرة نةسةلةميؤنة )خةپكي نامص بةرانص 
با ئينةيضة بزامنص كة و وصش ثانةي بةيان كةرؤنة .مؤحيتيةنة ماضؤنة : زوان كؤمةپصو دةنطصن كة هةر نةتةوصو ياوطة

بة أاوينوو زوانشناسا هةر ضن واتةي و بةيان كةردةي برصو جة قسة و باسي دلص برصو زوانانة سادة يام سةختا ؛ 
 بةپام حيض باسصو نيا كة دلص زوانصويةنة نةتاوي بياونيش يام قسصش ثنة كةري . ئةطةر ثصسنة ضصوصو بؤ ئينة سةقةيت

ثا زوانية ئاضا بارةوة  خةپكانصو كة قسص كةراتيين زواين ضا باسيةنة نيا ،بةپكووم بة بؤنةو ئا هؤركارانة مو كة
بة سةروو بنةأةتوو حةر زوانصويةوة تةجرؤبةو بنيادمي جة حةر كؤمةپصوةنة  كة ثصسنةن . ئصترتةجرؤبةشا نيا 

طردوو زوانةكا و تايبةتيش كؤتا كريؤوة سةروو ئي خاپا أواپةتصو و فؤرمصو شي بؤوة و تنطيؤ . بةپام هةرمانؤ 
  وارةنة مةيا : 

   كةرةسةو ثةيوةندي 
  هةرمانبةروو نيشانا 
 ( نزام) بيةي دةزطاي يام أصكينة 
  تةكيةطاو ئةنديشة و ئاوةزي 
  هةرمانص هؤنةرية 
 بةروسوو دةرووين و حةديسوو نةفسي  

      
  )مقدمة( يثانةش

جة كوردستانو  صستو ئاكادميي كومةلَيو بة نامو ئةديب و نويس كار وة كةا تارخيةضدي حةر ثاسنة كة ويتا مزان
 ة ويشا واتةن كرماجنينثيس ةيردمي كةكوردستانيةنة داواو بة فور ايطئيراقي و ئاديض تةنيا جة يةري ثاريز وبةشو

 ، دياكاي بارةوة جة ميي ضياوازم و ثةيلواي ج،وةرضةرِاوين ،  نليراسينيشا جة دةسةلَاتوو هةريمي كةردةد
ثي داواكارية مدرةيين و  ريو وةراوةريو بة جو سةرو تورو ئةنترنيتيةوة بةركةوتيين وحةر ثةليانةكانةرِوجنامةكاو 



مسكي و ياطو ضا ئينةنة كة ئيمة ويما ي ئةظةلَةوة واضيوم ضويمشيذانة و كيشانةشا كةردةن. ضيويو كة الزما و ئ
يمي بنيا ياطو ئاديشانة  كة طةرةكش ؛ ميلم شةرةرينمي وسةرووسبةلَام سةرو ئي رِاوينيةوة  . سوسوري مةنيةمييرة

طيرو و  خنةةمةيارو رِ يةك الوة تةسكةنة جة و ضي كةلةبةرةكةناس ضي وةختة.ةرمي تا ثتاومي ضي بارةوة قسي ك
  يدةنط بوونة.جة الي تةرةوة مةتاظوونة ب

وطةو ياواي بة وبة يا ظني و ويريوي رِوشن رِاس يئي باسةية بة ضةميو داوا كةرونة كة  اويضيوانياري وةشةس جة
دوور جة حةر  و وفكرصوي ثاك و مةراميوي بةرزوثيك   باوةريوي رِيك ، ئاوةزيوي طةش سةرو زواين و ووهةرةقةتين

تةنطةال و ورضةميوي توتاليتري فاشيسيت و  شؤظصنيسمصوي ئاتاتؤركي و أةطةزثةرةستيصوي ثووضةپ و هةرؤپ و
تةنطووضةلَةميوي طةورة  شكوم ئي مةسةيلَ نةبونةشةنة كة بةيؤبوانوظة و فكر ةتيةرةببنةمايوي ئيديولوذي تاي

  و كؤردستانيةرة جةطرد اليصوشةنة . او طةشةو رِوسةر
  

  داواكاريةكةي » منت«دليطةرِو
  

بةش ) ئازيةكا  ظزوونة سةر شانوو وانيارة ذةيروو ثو(تاريفبةردةن  بة ثروذة اميشانكة بريو بة هةلَة كارية ئي داوا
ئاوندةوة ديارا داواكاريةكة بص حةرضي سةر، ني ببة ضةميوي ورد . باس كريا كريان سةرو ضن خالَارة كة وارةنة

ةلَيةو فرةو خةلَكو وانوو حقوقوو ئةوا بة هةپة لديموكراسيةكي حقوقي ئينساين و زواين و اليةنة ضةم طيرتةوةر
ثةي ئي بةرزةوةكةردةية جة ئةو شيوة  وثاي  ونيان ضريانيوي ثةي بةرزةوة كةردةي شيوة زو كومةلطاو كؤردستانيش

سةرو سةرشانة ثرِؤوة .يزوانةكاو كوردستاين ثرد نة تا ثاشا بنيوبازيش وةشة كةردي  
  
تةوةن و بنةرةتو  كةمية بو بة» نة ويشا واتةنثيس«كرماجني دليراسني  تو هةلَمةتو قانووين بريار دريو كةفرةبة زة*

 ي كوردي جة كوردستانو ئرياقيةنة.ديوارو زواين ئيستاندارد
ةي ئارشيظ ردستانةنة ثستيتوييوي ميلي جة كوناي ئةنةةرزمديسان بة قانونيو بريار دريو سةرو ئةرةنياي و ئةرة*

هيز  ي بة ةث  يكورديي و ثيشكةشكةردةي ثيشنيار ةكاو زواينزارطردو شيوة داي و شيةوةكةردةي  كةردةي ، لةيةك
 كوردي ..... فؤرمي زواينكةردةي 

بة ...و كرماجني سةرين و كةهلؤري، و زواين كوردي ثيسنة هةورامي كاكتةو ديالي هجة مةت كةردةي بةقيةو لةخز*
 .اين ئيستانداردي كورديزو

  
  يوة كةردةي داواكاريةكة شية

  
و شونو ئانةيضةرة  بة شانوو زوانةظان رسة زواين» تارخيي«بةرثرسي ويةريين او واتةية سةر جة طردضيويئصذ

جة خةلَكي يوكةراينَ و حةر طةرةك وانيا زثين كة وسةرو شاناو يو ظ يامبة قسيكايي ةيت هةولَ و تةقااليظ جكية رِي
و و رو ئةذماريوي كةم جة خةلَكي طي بة كومةلَستيوي ابةرثةرسية بة زورداري يام داخو ئي بونة ةكشئانةنية كة طةر

سةرو خةلَكيةرة بةهةلَة لوانوو  شرِةوتوو ويشةنة الش دو و بة زور سةلةمنو بة بريارو دةسةالتيوي سياسي جة
  مةي.توشوو طرفيت 
لوراليزمي زواين و بة وةرضةم ثثةسةند كةردةي ة حكومةتوو هةرميي ئانةنة كة نةك بة فيديراليزم و ضيطةنة داوا ج

 سياسي وسةرو داواكاري كومةليوي يتكة بة زوروو دةسةلَا، و شيوة زوانيوي  حةر زوانص فاكيت زوانشناسيطيرتةي 
بةقيةو  مانؤرو بنةرةتو بنْ لةهجيويةوة وةش كريو وهةرض سةبة واتةو ويشا زواين ئيستاندارد ئاديخةمةوةر !! 

يةنة زوو خيثروسيوي تارم جة وكوبؤنة تا زواناو شيوة زوانةكاو كوردستاين طةورةي خزمةت ثا زوانة ثيوةرية
و زواين قيةو دياليكتةكانزيكةنة نةماش طةش كةرو و بةرز بووة و بةوي أؤيجة دماو  ةرةطيرؤنةثثنةو  وو بياظؤبةز

سةروي و ئارام و بيدةنط  وورو و يةواش يةواشةنط زةرديشا كةو كز و أ شاوة طيرورةصكوردي بةطردو سامان
كة ثا شيوة زوانا و خةلَكيو  ئا ة ويةرينووفةرهةنط و ، ئةدةبياتكةرووة طردو،   جورة ثةشيتوشاوة و ثي نسيس

سامانو طردو خةرمانةو جة  وي طةورةنبةشي و كيشياو شانازيشانا هةناسةش،  نصكةرا  زوانا قسيزوانا و شيوة
 بة ب هيزو زؤردار بؤ ؛هةرضةند ساحي سياسي  داواكاريةنة واضيان حيض دةسةلَاتيوي  بةشيوتةرو ئيكوردستاين.



موو واقيعي وةش ظؤنة ئا زؤانة كة حؤكةنة بةرؤ، تةنيا متانبةزؤر زوانيو بةي كةيتيام شؤر مةتاظؤ زوانيو تاؤز
ضوونكةيت ثصسنة تةوأايت واتةن : جة أؤزطارصوي دوور و درصذةنة .ؤد كةردةن بةفؤرمي بذناسؤشو طةشةش ثنة

( تةورات ، دةروازةو  زاوپص بنيادمي طردص ثصوةرة يةك زوانشا بصنة و بة يةك زوان ضين هةنتريين كةالم دركنصنص
  .  ـــــــــــــــــــــزةي )يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بةرظسةي وةرضةموو خةلَكانيوتةري ضي بارةوة جة أاو أؤجنامةكاو سايتة  ةي فرةتةرو باسةكةيدثةي وازكةر
ةر جة كةسايةتياو زوانشناسةكاو كوردستاين يلواو ضةن نةفأاوين وثة كةلةبةريوة كةرميرة ديلَ ئةنتةرنيتيةكاوة

  الو ضةوالوة ظةلَاظة كريان: ضياواكاريةرة شؤنؤ ئي د كة وةضي بارة
  
 » ٨٦ذمارة يمةهاباد طؤظاروو« نتؤ، كاناداثوور زانكؤ تؤرص  دوكتؤر ئةمريحةسةن**

ةرضةموو زوانشناسيةوة حيض لةهجيو جة لةهجيوتةري خاستةرنيا ئينة قسؤ فرةو زوانشناسةكانة كة ماضا جة و جة
 "ةسنو جةزوانةوانةكا ثيريبال ئانةية رةتا.زوانيوتةري سةرتةر نيا ناسيةرة حيض زوانيو جة وةرضةموو زوانش

كاو "كيموو"ئيسين ظةرةظة كة ماضاينَ: زوانو يي لوايةنة تاوا ياط "واينوانةزوان وز"جة كتيبوو  "ياهالئرابيرت 
و عادةيت واتةيةينَ سيستةمو ووبينيا ساحكة تة "شوارا"و  "زاثارؤ"ةكا و  س"ؤ"هؤثيةسوورثو  كا ة "تات هاتن"
كة  ينطليسي و فةانسةوثيسنة زواين ئي،زواين و شارستانيةتيةنة بؤ  و يو بةينيـئانةية كة ثةيوةند ، بص )شةفاهي(

  )١(نيا . يوي ثاسنةشايـياوازجوةلَايتَ وةلَكةويتَ جةهانيةينَ، بةرابةريين و حيض  صزوانوو دو
يان   و كرواتسرب ئةطةر مةبةست ئةوةية نةتةوي كؤرد وةك : ماضؤنة  جة باسةكةيشةنة كاك ئةمير ياطيوةتةر

  .دصنص دي وة كي واـَمةييا، رةمسي كردين سؤراين بةرن نةبأنهةپؤواك ليكپضيك و س
 

 .٢/٥/٢٠٠٨ ةئةنتةرنيتي ثةليانصلةندةن -نوةر سولَتاينئة**
 كي كؤردستاينجة هةنترين برياي ثارضة كةردةي وداواكارية: مؤرؤ ثةسينايّ بةشئي ئةجنام ياواي وقةبول كةردةي 

.قسةكةري قسي كةراينَ ئي شيوةزارية ةمبيجط كتيوتةرو يب حؤرمةت كةردةيا بة زارؤپةكاو كوردستاين كة بة ديالل
هةلَةيوة  ئي حةرطيز ئيمة بةبؤنةو ري حةرطيزاي، دميلَي، هةورامي و كةهلؤ  كرماجني سةرينبة شصوةزوانوو 

بةلَام ئي ، ؤنة يو كةلةبةريوة تازيش كرلةرةش مةي و لةرزؤة ة ضة فربةخشاو يةكثارضةيي وةلَايت كة حةر ئيسةيمة
و قةتنامةو جةهاين ئي كارة ضةثةوانةو طرد ئةسلَيوي دميوكراسي ؤذمين كة بة دةسوو ويما. نة بة دةسوو د جارة

وي كةم جة خةلَكي بة يبفراندوم حقؤقوو بةشةريا كة ئةذماريرو زوانو ملظبريار داينَ سة ثةرس و مةسلَةحةت و أين ي
   .بةرا و دلَسؤزي  ري بة خةموة شو ناميَ  اينَو بة ثاو داواو ويشا بأاينَ و ظرازنةفةر جة خةلَكي 

 
ذمارةو   ايتو أؤجنامةو هاولَ ي أوانطة ثةليانؤ-كانادا-كارلنت ينزوانةوا ماموستاو زانكو –سالمي صشيخولئجةعفةر **

 ي ٢/٧/٢٠٠٨. ضوارشةمةو٤٣٦
ذي ئا لؤوةري ئيديانش ضيرو كاريط، ناسيؤناليسموو كوردي نةتاظ دان  بةداخةوة تا ئيسة ويةريين نيشانةش

ؤ و نويسةري ئي كة كوردشا ضير ضةثؤك كةردةن ويش ئازاد كةر )ب، تورك و ...شؤظصنيستانة (عةرة ناسيوناليستة
كة ئيناي سةرو  ئانةوة زاخاين ثيما. و سةداموو أة ر ضانةيةينَ كة ئاديضي خةريكصنص أاو ئاتاتؤركةداواكارية بيخةب

ّ بة "ك زوانية وة " ، "يةك فةرهةنطيةك دةولَةت-يةك نةتةوة"ئيديؤلؤذي  جؤرصو ئيناي سةرو حةر ئا  يةوة
لوان أاوة و كؤرديشا قةدةخة كةردة يب سالَ  يةوة نزيك بة سةدئصران و تؤركية كة جةالو دةولَةتةكي ؤذيةوةئيديول

رس، عةرةب و يام فا رو ثةيلواو ئا كوردا ئةطة . بة وةرضةمش بةرييننشيين نامص شاخ يوعةشريةتصو بة زوانوو 
طةر كؤرديو شيستا، بةلَام ئةايةك دةولَةت و يةك زوان ثةيرةوي كةرؤ ئانة ف-لؤذي يةك نةتةوةتؤركيو جة ئيديؤ

  ثةروةرا.!!! وير كةرؤوة ئانة وةلَات وةشةسياظوو نيشتمانثاسنة 
  

 ي ٦/٦/٢٠٠٨ئةمرو ي  ثةليانوو -ئةلَمانيا–نةبةز  جةماپ**
. سةلةمناي زواين كوردي جة  طردؤ شيوةزارو بن زارةكي زوانو كوردي هةميةيت تايبةت بة ويشا هةنشاو بةشيوةينَ

ةر حيض ئةجنام و ئاكاميوش نيا و ئةط، زةرةر زياتةر  و ثيسنة ئيستانداردي ضي ساتوو وةختةنةـَنوسيتايي شيوة
  زواين لواينمي.ال براكوذي  طياين ثةي ثاسنة كريؤ جة براكوذي

 



 ي١٠و ةطؤظارو هؤراماين ئةنتةرنييت ذمار-سويد-سيامةند هؤرامي**
ئارؤيي أوة كريؤوة ال  صويشيوبة يب كة ـكوردستاين داواشا كةرييؤ ضا كةسانة كة جة ثارملانوو سيامةند هؤرامي 

يلواو كارشناساو شوراو بة ثاو ثة ئةجنؤمةنا ثةي ثارملانوو كؤردستاين) .٦كةساو  ١٤٠٠.( نامةو  زواين هؤرامي
اضا م ... ونيؤ و، جة مةدرةسةكانة ثنةش بم بة أةمسيةت بذناسيؤ دريؤ مشيؤو ياردي صئورووثاي ثةي ئانةية زوان

يةك  يلوايةنة شوعارؤثة كة ثةشتؤ ئي ديارا .بانةتةويوتةري هةورامي جة كريو ؛ رة ئةطةر هةورامي بةزوان بنيةميص
بةلَام حةر ثاسنة كة مزاندي قيزةوين ئي شؤعاري بةركةوتةن و فاشيزميش  .  نةتةوة، يةك دةولَةيت ملَاسش طيرتةن

نةك ،و ثةيلواكي ئاديشاينَ   يو ضيطةنة هةن أاوينـئانةنة كة هةن و ئةطةر ناريكي واقصعي زوايندان.  شحةر زوو دياري
  .يؤم راسي كرياوة نةك زوانةكةة و تاريفةكي ئاديشانة مشنيوي هةزاران سالَزوا

   
 ي ٢٠٠٨ذئون  ١٧و١٦روجنامةو كوردستان راثوريت  -زانكؤ دهؤكي–بةهرؤز شوجاعي **

 كةم تا كومةاليةيت و تةنانةت قانونيش هةن. ئارو -ي سياسيشيوة زوانةكا ئاكاميوي نيطاتيظجة  بةرزةوةكةردةي يؤ
نةكا داواكاري و شيوة زوا، حةر ثي بؤنةنة قسةكةري طرديشا هةن با فورمي ئةدةزيادَ طردو شيوة زوانة كورديةك

وـداواكاري وصشض ـيزوانيشا هةن كة ئادوي نةتةويي كة وةروو ئانةية . أةوان ييةي زوانيسةرو  كة وةش كةرد
و ئا خةلَكية كة دةسة يا كؤمةلَو . زوانةكابة كزكةردةي ئةو شيوة بؤ و يؤ جة شيوةزوانةكاوة وةش بؤنة ؛بنضينة

كة حةقة  كةسة هةست كةرؤ يضش بؤ بة سةرضةمةو ئينةية كة ئالةيدة بيةكة.يشةوة لةيدة بؤنة ز وظزيانةنة ثةراوص
  ضيَمنة: وييانيو ثروذي.  ؤ ضيرو ثاييزظ - يؤ ضانيشا قسةكةردةي ثا زوانيةنة كة –تيةكيش بنةرة

  ضنةبأياي             ستةييي واياج      ضةمياي     ئةوة         موقاوصمةت          يدة بيةيلة ثةراويز كةردةي       
نمص حةر ئا كارية كةرميمة خةريكيو ئيكة دوذمين ياني .نميتا ئيسة ثنةش كةردي  

  
 ي ۱۸/۵/۲۰۰۸يةكشةممة -۴۲۳ذمارة  -هاولَايت-قازي حةسةن**

 وضنةينَ. ئةرةنيةري ثةيامةكةي ياطيوةنة داوا شدليطةرو ثةيامةكةيا كة طرفيت فريهةميةتدارا و سةرسوودا ئانة كة 
حيض دةسةلَاتيوي سياسي : ماضاينَ  نة ثيسنةتيضةضا سار و حة راكةردةي شيوة زوانيوي كوردي كةبة فؤرمي 

لَي . ضا دينةنة بةرؤ ة زوانيو بةزور برداري زوانيو تاشونة يامةكةيتؤز ، مةتاظؤنة بة ر بوؤهةرضن ساحيب هيزو ز
شيوة  من ديارا ياطةو« كرماجني زوان هلؤر يامديارا كةسيوي كة وة ثاسنة ثيظيؤ دوي ذةنا فةرةيةنة تةنيا نامؤنة ۵۳

جة تةر بةشيو .كاكة حةسةن كةراينَ صشيوة زوانة قس ثا ضا كوردا كة يا و ئينةيضة ويش ضنة بريايصوان» زوانا
تةرين و ري جة كوردستانوو ئرياقيةنة وةشيزناي هةورامي ، كرماجني و كةهلؤمن ثاربة باوةرو : ؤماض انةقسةكاش

يوةرة ذيواي خةلَكي جة انة و ثبيةي ئازاد جة بارةو زواين و بوبيةي كومةلَايةيتخاستةرين شيوةن ثةي ثيوةرة
  ةنة.يراقكوردستانوو ئص

 
  ي ۵/۵/۲۰۰۸يكسيتر، بريتانيا زانكو ئ-هاشم ئةمحةدزادة**

، ص ، فةرةنطيييسياس و زوان يا شيوة زواينَ تةريةرة بة بونةو هؤركارصسةرو يكتيوصبيةي زوان يام ديال أةوتوو زالَ
سةدةو ويوي ضيمنة تيكش ويشةوة طريتةن. ئةطةر كردةديموكراي نافرة و جارا شيويَََو ص ،وكؤمةلَايةتي صتيساديئيق

ي ضيمنة بة سادةيي ةستةمةنة كاريوي و هةوةلَوو سةدةو بيسيت سةركةوتة بيةبؤ ضي سات و وةختة ئنؤزدة
 طؤش وسـتةي شتؤفورمي كةردةي شيوة زوانيوي و ثة ئةذناسناميوي نةتةوةيي مةتاظؤ بة دةيسةرمةطنؤ . وةشكةر

 يوكةردةي ديالصكتصثةي سةردةستة  ة. ضةثةوانةو ئينةية هةر جورة هةولَوو تةقااليونةزوانةكي تةري وةش بؤشيوة
  قسةكةراو شيوة زوانة كورديةكانة. ووكةر جة بةينرانركارو مةرزكيشانصوي يانةوصبو بة هؤ

َكة سمة ثنةش منويانة كة ئصشنةهادوو سةلةمناي كرماجني وارين يام ئبةثةيلواو من ثي يوزاراوص  راسيةنة جة بنمي 
 ۵۳ياوطة (ا زتةريشا كةرؤ. ثةي ئادَيشلَؤئا بنؤ ونةك حةر ناشايستا و فرة خراب، كة جوريو كيشةكا خرا،فرةتةر نيا 

يوطري جةطردو سنة وير كةراوة كة ضةي زوانيوي خاستةر ئانةنة كة ثاكوردي  وو ثةي طردو ميلةتو )نةفةرةي
زثريسي طةةي ئالوودة بّّّّّّّّة نةوةشي أئينة كة بريو نويسكاري و أؤجنامةنويس ،نة كريؤ ةشوياليكت و بن ديالصكتةكا د

نةكا كةرا و شيوة زوا ؛ ئةنفالووانززةرةسيت بة هةمكاري بريو دةسةالتداري وي بة طةش ئاوةناوضةطةري و ويثو 
  كيشةكةي قوولَتةر كةرا.



 
 ي .سةكة ۵۳و  جةليست ةطصرتةي ئصمزايئةو-۲۵/۶/۲۰۰۸-۴۳۴لَايت ذمارة هاو- سةالح ئةمحةد**

يش ضيرو داواكاريةكةينة يب بةلَام بؤنةو بريو هوركاراوة كة ضيطةنة ية بيةيب كة نامكةسة ۵۳سةالح ئةمحةد يو ضا 
  سةن: وصش بةرش ظو ثةشيماين  رتصنةشةوةش طينامص ريوي ورديشا ثنة كةرميئيشا

جورة هةرماينَ بةهيزة  داي فرةتةري هةن وئي يةكلة كةردةي وئةوة شيبابةتوو زواين رةمسي ثيويستش بة
 ونئاكامو كرماجني، طوراين و لؤري داواكاريةكة . سياسيةكا مةكريويوتةري يض ديا. ح يشانة مةدكتو جة دياليكتيلي

طوراين، لوري، زازايي  خةلَكيو هةن بة كرماجني،كةداري و مادام نة بة زواين دةسةاليت سياسي و ئصتةر نيا تا كريوزيا
و داري ئانةنة كة بة ئا طردو أةنطا ئيحترام بنيو ئصنة، ئةركوو دةسةلَايت سياسي و يام شيوةزوانةكي تةري قسص كةرؤ

كة زوانوو ئةدايا ثةي خةلَكيوي دياري كرياي، نةك   يةتوو زواين ئانةنةمهة. نةك ثاكشا كةرووة حؤرمةتشا طصرؤ 
  ش ثنة كةردةن يام بارزاين.قسصيا قازي مةحةمةدي ئائانة كة 

  

  ضيش ويةرؤتةرةنة وةالتانيو
  

ش كةرانمةسةليؤما هةنة ماضؤنة: بدو ظ .  ية هامسةران، بزانة ضينة ديلَ ئابا ضةميشو زمييةتشا كة شةر ةراكي
يةوة  ۱۹۹۹ا. جة سالَو شن و أاحةلشا ضيئادي ضين ئي طرفتية ضيششا كةردةثيسنةنة كوردستاين تا بزامني 

دةس طيرتةي  . ياطةو ئي نامةنيايةوو فيوريةش أؤ جةهاين زواين ئةدايي نامي نيان۲۱أؤ نسكوي مانو يؤساز
نام نياي ئي  .  ةروةرناي فيربيةي زوانة جياوازةكا يبثو ةي ا و ياردوحةمايةت جة ضةن بيةي و ضةن جوري زوان

و هيزي مالَي و طيانيةوة  ايي وة طةشةداي بة قسةكةردةيش بة طردو كةرةساواين ئةدأؤية ويش تةنيا هةميةتوو ز
  مياظنؤ.

  .هةنص ي فورمييزواينَ ناوضةي ۳۰ نيشتوو ويما نزيكةويانيو هامساي سةرجة روسيةنة 
 . يباسوو ئيمة و عةقلَانيةتوو ئارؤنة ثةي  )ئولطو(: بة جةماوةريوي يةك ميليارد كةسيةوة سةر باقيوة  وستانهيند

 زوانص تةرص ۱۸و  جة قانونوو بنةرةيت ئا وةلَاتيةنة هيندي و ئينطليسي دوي زواينَ فؤرمِ و رةمسي ئاوةلَاتيةينَ
ش تةر هةينَ كة زواينَ ۴۱۸ و  رةمسييرهة نةناياطؤ وينؤروص مانةشا ثنة كريو . ضمانة ئصراق ضي ،  ذ دوينزيكوو وي

زواينَ  ا ، كانادا دوص ويشا ئافريكانسي نامؤ كة تةنيا واينَ رةمسيز ۱۱يشت نزيكوو نئافريقاي ثا دوي زوانص ،
ي تايبةت بة يوـنطةاليئانيشارة كة بة تة لواوا ضةميويض ظزمي سةرو ثةي. بشا هةينَ صوسووئيس ضوار زواين رةمسي

كةسانة حةر ثاسنة كة  ئا أاوينووجة أةدوو  و بةس . شا ئينا وةرضةمةنةبيةي حةر زوان ويشا ثةي نةتةوة وةش
كيت ادوي ف ينةةجطةم زواين جة وةش بيةي نةتةوووف و ئينسانشناسي نامدار ماضؤنة : بصست طيلنير فيلسئصرنص

و زواينَ  ۱۱ئافريقاي ثانيشت بة  ،زواين فورمي ۱۸هيندوستان بة ةنة و جة ثاسنئيسة . هةينَ  يضفةرهةنط و حةز
و كانادايي سوييسي ، ثانيشت ةيشا ويشا بةهصندي ئافريقايو خةلَكةكو كانادا بة دوي زوانص و ... طرد ۴وييس سو

 يوةزواين جياوازصوةو كوردستانيةنةو بة زوان و شبةشومةيض متاومي جة بةش ؛ ئصكةرا مزانا و شانازيشا ثنة
دميوكراسي حةر ياين  ة سيامةنديض ماضؤ :يسنة كاكبيمي و بة ثلؤراليزمي زوانيما شانازي كةرمي. ث صكوردستاني

ضي بارةوة فرة  يةنة ال جة كتيبوو ئينقياليب زواينتسدةيويد كري ةورامانةنة .: مةدرةسةي هةوراميانة جة ه ئينة
 و زوانة، طةرةكشايب فرةكة زةمانيو بة نةرخو ضيرثانياي حةقؤقي زواين  حةر دةولَةتصو:  دوانوو ثي ئاكامة ياوان

خةرجي  صيليون دوالربيتَ بة مليؤن و دةولَة ئيسة حةر ئا ، مدرناشاطةش كةردةَي  كةمينةكاشا جة بني بةرا وجة
 " و "ويلز"ي .طةيلك"ة ئينطليسي و دوي زواينَ . ثيسن شا كةرازوانا طةش كةراوة و دةولَةمةندص كةرا ثةي ئانةية كة ئا

ةكانة أةوتيوي درؤسش طيرتةن وةر و تا ئاستيوي بةرزيض نيمزوانة كة ايدطةشة و  صزنايئورووثا جة زةمينةو ثار
رو مةنشوو ۱۹۹۲سالَؤ  ساپؤ زوانص ئؤرووثاي ،۲۰۰۱، دايي اين زواين ئةهأؤ جة و فيظريةي ۲۱ سةركةوتة بيةن.

طرد نيشان جة ي ئيعالميةو بارسلؤين جةبارةو حقوقي زوانيةرة ۱۹۹۶سالَؤ  زوانة كةمينةكارة ، ثاي جةبارةوئؤروو
  بة.رةيانةنة و ثةي ئيمة دةرسا وتةجرؤئينا جة  دلصراسةنةوجؤلَيويا كةضي  جم

وةلَاتا كة  طردو ئا كورد جة ي و بة وةرضةم طصرتةي ئينةية كة ئصمةيكة سةرةوة نيشانة درية بة نيشانداي ئا خاپا
خاك ، ،جوغرافيا ،بةشا مداخواستة هانةزةرؤ فةرهةنط، حةز، فرةو كة نةواضيةيين جة  ةضنامي برياي و ئانص

يلواو من بة ثة(ئوميد و ئاوات و كيانيؤي هامبةش و نزيكي زواين  ص ،بةشمها و تارةال ويةرين وشؤرشصبيات ةئةد



ي متاومينة ئي كيشةية وةلَي ئانةية بو بة كةلةبةريو يزةنص ؛وي بة هسةرمايص ) كة حةركام ضينيشاطرؤ زوانة كؤرديا
  قيوي درؤسيةوة حةل كةرمي.طةورة سةرو مةنتص

  
  ئيسة ضيش كةرمي؟

  
ةر ثاسنة و حوانتةيش نةمةنو ئةوة ةماوي نةبؤ وئاندة نةكيشيورة كة وانياري ئازيز هازؤثةي ئانةية باسةكة ت

 !و ئةرةنيشيت سةرثايينة نو كوال جيةوكوو ثةوالرة  !! كة جارجار ثيالوو ئا نارشيستة أؤمانتيكا ترينةطنمصنة وةر
ايي ويريوي دما قسةو ئاخرين واتةم و جة ريك ثيسنة ؛كةرا  ،مةحكوومش يلشا بؤ ةحةر كةس مو سةنةد يب بةلَطة 

كريؤ ثةي حؤرمةت نياي بة طردو شيوة  ي ثيشنةهادسايدي زواين و فةرهةنطذينوو ئازاد و دوور جة ئاسيميالسيوين 
 اقةو ئا هةرمانا كة ضي ثانتايةنة كريةيشا خاسا وةرضم طريياينَُ:واري ثيسنة سةرب كوردي ئي خالَيزوانةكاو زواين 

۱- زواين كؤردي و بة وة زوانةكاوو شيطلصرطايوي زوانشناسي سةرو طرد دستاين كة و ناوضةكاو كورهامبةشي طرد
 مةسةلصوة جة ثرؤسيويئي  رة و سةروجة حةر دياليكتيوي كةسانصوي شارةزا ضاطةنة ئةندام بانص ، بنريؤ

كريؤ ساتةنة كارذدري. 
رةتايي بة جة سةراسةرو كوردستانيةنة بة ثاو زوان و ئا ناوضةية و قسةكةري ئا زوانية الين كةم تا دةوران و سة -۲

 .ؤنةطريي  شازواين ئةدايي ويشا ضنةحةقوو واناي بة  رؤپص ئا ناوضةيةزا تا، يؤنايي دةرس بوودزواين ئة
۳- ي لبؤنة بةينو شيوة زوانة طوال دؤپصوانة تةعم جة هةر حالَةومشيطةشةداي بة ثةي ةكانةو دةرةتان داي بةطرد

 ثنةش.ةي تنو وا زوانيشا
جة قانوين أةمسي ناوضةئي شيوة زواين  يشا بةدو طر زواين كؤردي بنريؤ سةرو بيةي طردو دياليكتةكاو ددان -۴

 .)يزمي زوايناپري ثلوناثاريز ؤ(يشا هةرمانة كريدابنةرةتيةنة بذناسياو ثةي طةشة
ي وة سةرةوةلواي ثةي ةلَايت سياسي كةل و ثةل و طةشةدامشيوم دةس؛لَكياي نةتةويي وةظثةي وةرطريي جة ئة -۵

    .ؤتيشا ديارمة يك ظزؤنةوزوانة عةسلَيةكاو كؤردي رطردو شيوة

  
  
  
  

 كوورش ئةميين                                                                                       
 
  
  
  
  
  
  

  
  . زمان و زمانةواين، رابيرت .ا.هال.تةرجؤمةو:حمةمةد رةزا باتين۱
 


