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  کوردی" تی به کردوویه  وه بييه ره عه نگاوی له بدو� سه وشيار عه„

 
  

 د.کامران ئ�مين ئاوە
 

ک� ل� الی�ن کوردناس� ب� ناوبانگ�کانی سۆڤيي�تی پ�شوو » م�ژووی کوردستان«زایينيدا کت�بی  ١٩٩٩ل� سا�ی 
ڤا و م�حۆی  وەکو الزاریف، ژیگالينا، ح�سرەتيان، ڤاسيلييه

درا. ئ�م کت�ب� ی�ک�ک ل�و کت�ب�   نووسرابوو ل� مسکۆ ل� چاپ
دەگم�نان�ی� ک� ب�ش�وەی�کی زانستی ل� الی�ن ک�سان�کی 
پسپۆرەوە نووسراوە ک� ب�شی ه�ر زۆری کات و ژیانيان 

ل�م کت�ب�دا ت�رخانی ل�کۆ�ين�وە ل�س�ر ک�ش�ی کورد کردبوو. 
�ين جار ب� چ�شن�کی زانستيی باسی م�ژووی کورد ن�  وه بۆ ئه

، ب��کوو ل� الی�ن  وه یاخود ڕۆژنام�نووس�که  ڕیده الی�ن گه
دەکرێ و م�ودای�کی ب�رچاو ل�   وه پسپۆرانی م�س�ل�ی کورده

س�دەی ح�وت�وە ه�تا کۆتایی س�دەی بيستی زایينی 
کوردی دەیتوانی و دەتوانD  ل�خۆدەگرێ. ن�بوونی ئ�م کت�ب� ب�

ی�ک بۆ کت�بخان�ی کوردی پ�ناس� بکرێ. ئ�م  وەکو ک�مای�سی
ن� ت�نيا بۆ ک�سان�ک ک� خوليای   کت�ب� س�رچاوەی�کی گرینکه

ئاگاداربوون ل� م�ژووی کوردن، ب��کوو بۆ کۆم��ناس، م�ژووناس و ئ�و ل�کۆ��ران�ی ک� کار ل� س�ر ک�ش�ی کوردو 
وام ئ�وە بوو ڕۆژ�ک ئ�م کت�ب� ل� کوردستانی ئازادکراودا بکر�ت� کوردی و ب� دەستی کوردستان دەک�ن. هي

ی زایينی ل� س�ف�ر�ک بۆ باشوری کوردستان ب� خۆشحاليي�وە ٢٠١٣خو�ن�ری کورد بگات. ل� هاوینی سا�ی 
�نگاوی ل� ک�وت ک� ڕ�زدار وشيار ع�بدو�O س» م�ژووی کوردستان«رگ�Nاوی کت�بی  چاوم ب� چاپی پ�نجمی وه

ی  وه ، ب� داخ�وە خۆشحا�بوونی من زۆری ن�خایاند و ب� خو�ندنه ر زمانی کوردی ریگ�Nابۆوه سه ع�ربيي�وە وه
کت�ب�ک� چاوم ب� دەریای�ک ه���ی ڕ�نووسی، ڕ�زمانی و ناوەرۆکيی ک�وت. ب�داخ�وە من شارەزای زمانی 

  رگ�Nدراوه ی ئ�م کت�ب� ت�بایی ل�گ�ڵ وه که کوردیيه  رگ�Nدراوه ع�رەبی نيم تا ل�کی بدەم�وە تا چ ڕادەی�ک وه
(چاپی ٢٠٠٦ی�وە ه�ی� ک� ل�الی�ن دەزگای سپير�زەوە ل� ساUنی  ل�الی�ن د. عبدی حاجی  یدا که که ع�رەبييه

کانی ئ�م کت�ب� ل� رووسي�وە بۆ فارسی  (چاپی دووه�م) بOو بۆت�وە، ب�Uم وەکو ی�ک�ک ل� وەرگ�Nه٢٠١١ی�ک�م) و 
 Dز س�نگاویی ک�م بک�م�وە، دهب�ک ل� خا�ه مه ئ�وەی ک� بم�وێ ل� بای�خ و زەحم�تی ب�ر�وێ ئاماژە ب� ب�ش  

  .الوازەکانی ئ�م کت�ب� بک�م
 
 
  کان نووسينی ناوه  ,ه هه به

ی�ک�م شت�ک ک� ل� س�رەتاوە دەک�و�ت� ب�رچاو، ب� ه��� نووسينی ناوی ک�سای�تيی، شار و گوندەکان و... ک� 
نووسراوە. ل� الی�کی » گ«و ه�روەها » ژ«، »چ«، »پ«تایب�تم�ندیی زمانی ع�ربی و ن�بوونی پيت�کانی ب�پ�ی 

دەچD وەرگ�Nی ب�ر�ز شارەزای ناوی ڕاستيی ب�ش�ک ل� ک�سای�تيي�کان، شار و بن�ما��کان و هتد   دیک�وە ل�وه
� پ�ی ئ�وەی ک� چاپی ئ�م کت�ب� ب� ... ن�بووب�ت. ب�ش�کيشی دەکرێ وەکو ه���ی ڕ�نووسی ل�ب�رچاو بگيرێ. ب

ک� النيک�م ب� پ�داچوون�وەی�ک ه���کانی   بووه تی هه رفه م گ�یشتووە، بD گومان وەرگ�Nی ب�ر�ز ده چاپی پ�نجه
کان ن�بووە، جاروبار ل�  رگ�Nی ئ�م کت�ب� م�تود�کی ڕوونی بۆ نووسينی ناوه ڕاست بکات�وە. ئ�و جۆرەی ک� دیارە وه

ناو�ک ب� دوو جۆر نووسراوە، بۆ و�ن� ناوی ن�مر شاکرۆ خدۆیویچ م�حۆی ب� ه��� شاکرم�حوی و ی�کدا  ڕه الپه
جۆری وەک سابور، شابور و شاهپور  ٣)، یاخود ناوی شاری شاپور ب� ٤٠ی  ڕه شاکرو محوی نووسراوە (بNوان� الپه

). ٥٤ی  ڕه (بNوان� الپه -و ح�لوان هاتووە یان ح�لوان وەکو حلوان   ).٥٩٦و  ٦٦، ٦٤کانی  ڕه (بNوان� الپه -نووسراوە 
ب�ش�ک ل� ناوەکان ب� ش�وازی ع�رەبی یان فارسی نووسراون، ت�نان�ت ئ�گ�ر ب� کوردیش نووسرابن ه�ر ب� 

کان ه�ر وەکو ل� زمانی س�رەکی ئ�و وUتان�ی ک� کوردستانيان  رگ�N بيویستبای� ناوه ه��� نووسراون. ئ�گ�ر وه
کان ت�ک�ڵ و پ�ک��� و ه�ر وەکو  بوو، ب�Uم ش�وەی نووسينی ناوه ده نه  خنه ی ره D، زۆر ج�گهداب�ش کردووە، بنووس

رگ�N زۆر ل�س�ر ئ�م ناوان� ورد ن�بۆت�وە، ت�نان�ت ناوی نووس�رانی ئ�م کت�ب�شی ب�جگ� ل�  ئاماژەم پD کرد وه
) یان ٢ی  ڕه ب� سD جۆری اولغا ميغالينا (الپه» ئۆ�گا ئيوانۆونا ژیگالينا«ه��� نووسيوە، ناوی ن�مر  ن�مر الزاریف ب� 

کان ه�ر وەکو ئاماژەم کرد ب� پ�ی تایب�تم�ندیی  ) نوسراوە. ل� زۆر ج�گادا ناوه٤٠ی  ڕه اولفا جيغالينا و جيغاليا (الپه
مانی زمانی ع�رەبی و ن�بوونی ئ�و پيتان�ی ک� ل� س�رێ ئاماژەم پ�کردن نووسراون، ئ�وەش ل� حا��کدای� ک� ل� ز

دەربNینی ئ�م وشان� ه�ی�، بۆ نموون� ب� ج�گای پۆليبی، مارکۆپۆ�ۆ، واشنگتۆن،   کوردیدا پيتی پ�ویستمان بۆ
ل� زۆر ج�گای تریشدا ناوی شارەکان،   ).٥٧٤و ٥٠، ٣٤کانی  ڕه نووسراوە بۆلينی، مارکوبولو، واشنتۆن(بNوان� الپه

ج�گای فاس و دارابگرد ک� ل� شارەکانی پار�زگای فارس بوون، بن�ما�� و هتد ... دروست ن�نووسراون، بۆ و�ن� ب�
). ل� خشت�ی خوارێ ئاماژە ب� ب�ش�کی ک�م ل�م ه�Uن� دەک�ین. ٦٢ی  ڕه (بNوان� الپه -نووسراوە داربجرد و فارس 

  .یان بک�ینی ئ�م ناوان�ی ک� ب�ه��� نووسراون ل� ڕادەب�دەر زۆرە و ل�رە ناکرێ باسی دان� ب� دان� ب�داخ�وە ژماره
  
  
  
  



  ڕاست  ه�,�  �پ�رە
  ئۆ�گا ژیگالينا  اولغا ميغالينا، اولفا جيغالينا، جيغاليا  ٤٠و ١
  ح�سرەتيان  حسرتيان  ١
  شاکرۆ م�حۆی  شاکرو محوی  ١
  اڤاسيليي�ڤ  فاسيليفا  ١
 ئ�مين ئاسانۆویچ مست�فایف  امين سانوفتيش مصطفایف  

  ی�کان ی�کان، کاسی لولوبیلولو یان   لۆلۆیي�کان، کاشي�کان  ٣١
٣٣  
  

ميدی�کان، فارس�کان، س�کيف، س�رمات، 
  ئاری�کان

ماددەکان، پارس�کان، 
ی�کان،   سکيف�کان،ساورماتی

  ی�کان ئاریایی
بۆليبی، سترایون، بۆلينی گ�ورە، تاتسيت،   ٣٤

  زەینفۆن، اناباسيس
بی، سترابۆن، پلينيی گ�ورە،  پۆلی

  تاسيت، گزنڤۆن، ئاناباسيس
  پترسبورگ یان س�ن پترزبوگ  پترسبۆرغ  ٤٠
  ئيمپراتۆریی، ئيمپراتۆری�تيی  ئيمبراتۆری�تی  ٤١
  ل�نينگراد  لينيگراد  ٤١
  الل� همدانی رشيدالدین فضل  رشيدالدین فچل الل� همدانی  ٤٩
  مارکۆپۆ�ۆی  مارکوبولوی  ٥٠
  ح�لوان  حلوان، ح�لوان  ٥٤
  ابن اثير  ابن االپير  ٥١
  (کرماشان)ق�رەمسين   قومسين  ٥٤
فارسی: آ. پ.  ئا. پ، پۆالدیان(ب�  آ.ب. بولدیان  ٥٤

  پوالدیان)
  ميزوپۆتاميا،  ميسۆبۆتاميا  ٥٦
  شنۆ، ئوشنۆویي�  اوشنۆ  ٥٨
  دارابگرد  داربجرد  ٦٢
  فاس  فارس  

  دیsم  دل�م  ٦٣
  شاپور  سابور  ٦٤

  خورەمدین�کان، خورەمي�کان، خورەميان  خ�رميني�کان  ٦٧
  سرخاب بن بدر  سورهاب بن بدر   ٧٥
ئوزون (وش�ی�کی تورکی ب� مانای   ئۆزۆن  ٨٣

  در�ژ)
  ئاریستۆکرات�کان  ئۆرستقراتي�کان  ٨٦

  وعبدالرەحمان قاسملو  عبدولرەحمان قاسملۆ  ٥٢٣
  واشنگتۆن  واشنتۆن   ٥٧٤
  سایکس پيکۆ  سایکس بيکۆ  ٦٠١

 
ه���کانی ن�و ئ�م کت�ب�ن ک� دەتوانD ه�ر وەکو ئاماژەم پD کرد ئ�مان�ی س�رەوە ت�نيا ب�ش�کی زۆر ک�م ل� 

ی ئ�م کت�ب� و تا  رگ�Nە ع�رەب و کورده ب�ش�کی بگ�ڕ�ت�وە بۆ ت�رجوم�ی ع�ربی کت�ب�ک� و ناشارەزایی وه
وەی ناو و چ�مک�کان ب�زمانی کوردی. ئ�مرۆ ت�نان�ت ل�  ڕادەی�کی زۆریش ک�متر خ�ميی ئ�و ب�ر�زە بۆ دۆزینه

 . ن�تدا دەکرێ ب� ک�م�ک خۆماندووکردن ب�ش�کی زۆری ئ�م ناوان� بدۆزر�ن�وەر س�ب�ری تۆڕی جيهانی ئينته
 

 ندی خا,به
یوەندیي�وە  کۆما یان دەستپ�کردنی ڕست� ب� وش�ی په  شياوی خاڵ، خا��کی دیک� دەگ�ڕ�ت�وە س�ر دانانی نه-

، ه�روەها داڕشتنی ڕست� ن� ب� پ�ی تایب�تم�ندیي�کانی زمانی کوردیی، ب��کوو ب� پ�ی »و«یان » ک�«وەکو 
پ�ویست� شارەزای تایب�تم�ندیي�کانی  رگ�N ج�گای متمان� بD زمانی ع�رەبی. بD گومان بۆ ئ�وەی ک� کاری وه

یوەندیی ئ�و  بD ب�پ�ی په رگ�Nانی باب�ت�ک نابD وش� ب� وش� بD، ب��کو ده زمانی بيانی و زمانی خۆی بD. وه
یيان ب� ی�ک�وە ه�ی�. ل�رەدا  ند یوه گراف�کدا ل�ی�ک دوور ک�وتوون�ت�وە، ب�Uم په بD ک� زۆر جار ل� پاره  وه ڕستان�شه

ندر�ت.  یه گراف�ک� ت�کبدرێ پ�یامی نووس�ر ب� خو�ن�ر بگه بD ئ�وەی ک� مانا و م�فهومی ڕست� و پارهپ�ویست� 
گراف�ک ل� زمانی ڕووسيي�وە ب� کوردیی یان فارسی پ�ویست� ج�گای ڕست�کان ب� پ�ی  رگ�Nانی پاره زۆرجار بۆ وه

ن�کی دیک� دابN�ژ�ت�وە ک� ت�بایی ل�گ�ڵ ندیيان ل�گ�ڵ ی�کتر بگۆڕدرێ و چوارچ�وەی پ�کهات�ک� ب� چ�ش یوه په
بD و مانای ڕست�ک� ب� جووانی بگ�ی�ندرێ، دەنا ڕست�کان ک� زۆر جار ب� پ�ی خاڵ و  ڕ�زمانی زمانی کوردیی هه

دەگرن، دەبن� هۆی س�رل�ش�وانی خو�ن�ر و   کۆما ل� ی�ک ج�ا دەبن�وە، حا��ت�کی پچN پچN و بD مانا ب� خۆوه
ندینجار بخو�ندر�ت�وە تا ڕوون ب�ت�وە ک� ل�م رست�ی�دا باسی چی کراوە. ئ�م چ�شن� پ�ویست� باب�ت�ک� چ�

ل�خۆ دەگرێ ئ�م� ل�رەدا بۆ   ڕه الپه ٦٠٨گرافان� ل�م کت�ب�دا ل� ڕادە ب�دەر زۆرن. ب� پ�D ئ�وەی ک� کت�ب�ک�  پاره
ق�رار وابD ت�واوی ڕست�کان  ئاماژە ب� دوو سD نموون� دەک�ین. ئ�گ�ر  ئ�وەی خو�ن�ر ماندوو ن�ک�ین ت�نيا

  .» مثنوی هفتاد من«ل�کبد�ن�وە ئ�وە ب� ق�و�ی فارس�کان دەب�ت� 



 
  :دا ئاوا هاتووە»وت�ی دان�رەکان«ل� ژ	ر د	ری  ١٢ی  ڕه ل� الپه

ل�وە  - بD   »م�ژوویی«دەبD م�ب�ست .ئ�م کت�ب� باس ل� م�ژووی کوردستان و نيشتمانی م�ژووی دەکات«
] ئ�وان�ی ک� ب� ی�ک�ک ل� ه�رە ن�ت�وە کۆن�کانی [ ت�بينيي�کانی نووس�ری ئ�م د�ران� ل� کرۆش�دا دێب�والوە 

  ئاسيای ڕۆژئاوا ه�ژمار دەکر�ن ک� نيشتمان و شو�نی نيشت�ج�بوونيان ن�گۆڕ بووە، ئ�م تو�ژین�وە و ل�کۆ�ين�وەیه
ه�ر دووکيان ناکا، ل� کت�ب� ڕووسي�ک�دا ن�  [ئ�م دوو وش�ی� ه�ر ی�ک مانای�کيان ه�ی� و پ�ویست ب� نووسينی

دەکرێ] ل� س�ردەمی ه�رش�کانی ع�رەب�وە » چوارچ�وەی ڕووداوە م�ژوویي�کان«باس ل� ل�کۆلين�وە، ب��کوو ل� 
دەست پ�دەکات، ل�و کات�وە ک� پ�کهات�ی گ�لی کورد ب� ش�وەی�کی کۆتایی پ�کهات، [م�ب�ست کام ش�وەی�، بۆ 

و   دەستپ�کی پاش ئ�م فاریزه  س ل� چ ش�وەی�ک دەکرێ]و، تا ئ�و س�ردەم�ی ئ�م�، [ش�وەیخو�ن�ر ڕوون نيي� با
ه�ی� یان ب�و ڕست�ی�ی ک�   ندی ب� ڕست�ی پ�شووه یوه په» تا ئ�و س�ردەم�ی ئ�م�« کامای� ڕوونی ناکات�وە ک� 

وداوە گ�وران�ی ک� ل�م پاشان دێ]، دەب�ت ئ�م ڕاستي� بزانين ک� کورد ب�شداری کردووە ل� زۆرب�ی ئ�و ڕو
ناوچ�ی�دا ڕوویانداوە و پشک و ب�شی ب�رچاویان ه�ی� ل� شارستاني�تی ناوخۆیی و جيهانيدا، گ�لی کورد ک� 

) مل�ۆن ک�س، ب�ردەوام ل� خ�بات و ت�کۆشاندای� ب� ه�موو ه�ز و توانای�کی ل� پ�ناو ٣٠ژمارەیان دەگات� (
خۆ نووسين. ه�روەها ک�ش�ی کورد ی�ک�ک� ل� زیندووترین ک�ش� و  ب�دەسته�نانی ماف� ڕەواکانی و مافی چارەی

پرس� ن�ودەو��تيي� هاوچ�رخ�کان، بۆی� ب�ردەوام ئ�و بزاڤ� رزگاریخوازان�ی ک� ل� م�ژووی کورد دا س�ریانه��داوە 
  هیدا چی نووسراو که رووسييه  قه ده  له» .ن م کت�به ب� گشتی ج�گای بای�خی نووس�ر و دان�رەکانی ئه

  :گراف� چۆن نووسراوە بابزانين ل� دەقی ڕووسيي�ک�دا ئ�م پاره
بNان�وەی  نيشتمانی م�ژوویی و شو�نی بD -ل�م کت�ب�دا بۆ ئ�وە�ينجار ل�کۆلين�وە ل�س�ر م�ژووی کوردستان «

انی چوارچ�وەی ڕووداوەک  نيشت�ج�بوونی ی�ک�ک ل� کۆنترین ن�ت�وەکانی ئاسيای ڕۆژئاوا یانی کوردەکان دەکرێ.
م�ژووی ئ�وان[کوردەکان] ل� کاتی س�رک�وتنی ع�رەب�کان�وە، یانی ئ�و کات�ی ک� ق�ومی کورد ب� ی�کجاری 

ب�النيک�م   . کوردەکان ی�ک�ک ل� ب�شدارانی ه�ميش�یی وامه رده شکsی گرت دەستپ�دەکات و ه�تا ئ�ستا به
ل� پ�کهاتنی شارستانيي�تی جيهان و ئ�م کانی ئ�م ناوچ�ی�ن و ڕۆ��کی ب�رچاویان  ت�واوی ڕووداوە س�رەکييه

ر ب�دەسته�نانی مافی ڕەوای خۆی، یانی مافی  سه مليۆنی کورد پ�داگری له ٣٠ناوچ�ی�دا بووە. ئ�ستاش گ�ل�کی 
بزاڤ و   کانی س�ردەمی ئ�م�. ن�ون�ت�وەیيه  له سه کا و ک�ش�ی کورد بۆت� ی�ک�ک ل� مه چارەنووسی خۆی ده
�ی گ�لی کورد ک� وەکو ه�s�کی سوور ل� س�رتاس�ری م�ژووی ئ�م گ�ل�دا در�ژەی بووە، بزوتن�وەی ڕزگاریخوازان

  ».بۆت� ج�گای س�رنجی س�رەکی نووس�رانی ئ�م کت�ب�
ی�] ک� دانراوە ل� س�ر بناغ�ی س�رچاوە س�رەتایي�کان  –یان ناميلک�   ئ�م(مۆنۆغرافيان�) [م�ب�ست مۆنۆگرافيی«

دا باس ل�و س�رچاوان�  ت�وە و تو�ژین�وەی بۆ ن�کراوە،[ ل� ڕووسيي�که ن�خو�ندراونهو ئ�و س�رچاوان�ی ک� تا ئ�ستا 
کان و کوردناس�کان (کۆردۆلۆژیين) ب�  دەکا ک� جارێ کاریان ل�س�ر ن�کراوە] ه�روەها ئ�و کارە بOوکراوان�ی تو�ژەره
نی ئ�م کت�ب� و کوردناس�کانی دیک� کار ه�نراوە ل�م کت�ب�دا.[ ل� کت�ب�ک�دا باسی نووسراوەکانی دیک�ی نووس�را

  : دەکرێ.] ل�رەدا ت�رجوم�ی ئ�م ب�ش�ش دەخ�ین� ب�ر چاوی خو�ن�ر
 
] ب� پ�ی س�رچاوە س�رەتایي�کان یان ئ�و  نووسينی ڕووداوە م�ژوویي�کانی ئ�م نووسراوەی�[کت�ب�که«

وە چاپکراوەکانی نووس�رانی ئ�م س�رچاوەگ�ل�ی� ک� ه�تا ئ�ستا ��کۆ�ين�وەیان ل�س�ر ن�کراوە، ه�روەها نووسرا
  ».تر کت�ب� و کوردناس�کانی

 
  :ئاوا نووسراوە» دەروازەی�ک«ل� ژ	ر س�رد	ری  ١٨ی  ڕه ل� الپه

گ�لی کورد، ی�ک�ک� ل�و گ�ل� دەگم�نان�ی چ ل� ئاسيای ڕۆژئاوا ب�ت یان جيهان ب� گشتی ک� ه�ر ل� کۆن�وە تا 
ش�وەی�کی گشتی پار�زگاری ل� روخساری ڕەگ�زی خۆی بکات. ئ�گ�ر ئ�م ڕۆژگارەی ئ�ستامان توانيو�تی ب� 

س�رەتا ل�و ت�بيني� س�رەتایيان�وە دەست پ�بک�ین ک� ل� س�ر کورد و پ�شين� نزیک�کانيان(االسالف االقربين) 
ک� حا��ت�کی ش�رتيي� دەست » ئ�گ�ر«هاتووە، ک� زانستيش دانی پ�داناوە. دەبينين [ ڕست�ک�ی پ�شوو ب� 

ب� چی داناوە؟! » زانستيش دانی«خو�ن�ر بۆی ڕوون نابD ک� » پ�داناوە«کا، ب�Uم ب� دانانی نوخت�ک� پاش پ�دە
بوو ب� ج�گای نوخت� کۆما دابندرێ تا ئ�و دوو رست�ی�   درووستر» دەبينين«پاش نوخت�ک� ب� پ�ی هاتنی وش�ی 

» و«) ساڵ، و [ل�رەدا ٢٥٠٠یانيان دەگ�ر�ت�وە بۆ (ند بدر�ن، ن�ک ل� ی�ک جيا بکر�ن�وە] م�ژووی ژ یوه ب� ی�ک�وە په
یوەند دەدات و پ�ویست ب� کۆمای پ�ش ئ�و ناکات]. پ�کهات�ی گ�لی کورد وەک  دو ب�شی ڕست�ک� ب� ی�ک�وە په

دەست پ�دەکا ک� » ک�«ب�   پ�ش، ک� [ل�رەدا دەستپ�کی ڕست�که وه ) ساڵ له١٥٠٠ڕەگ�ز دەگ�ر�ت�وە بۆ نزیک�ی (
نددانی دوو ڕست� ک� ی�کتری ت�واو دەک�ن، ب�م حيساب� پ�ویست ب� دانانی نوخت�ی پ�ش ئ�و  یوه هوش�ی�ک� بۆ پ

ناکا]، ئ�م�ش ناکر�ت ب� هيچ گ�ل�ک ل� گ�ل�کانی ئ�ورووپای هاوچ�رخ یا ب�ش�کی زۆر ل� گ�Uنی ئاسيا و 
دەکرێ ن� » وەب�جگ�ل�«دا باسی  ئ�فریقاش بs�ين، ه�روەها ئ�وەشی دەخ�م� س�ر[ل� ڕست�ی ڕووسی

ئ�وەشی دەخ�م� س�ر] ک� ئ�م پ�کهات� س�رەتای�ی گ�لی کوردی و ئ�وی ب� دوایدا هات [ چ ب� دوایدا هات؟؟ ] 
ل� ی�کگرتنی گ�ل�کی ڕەس�نی ن�ت�وەیی ل� س�ر ئ�و خاک و نيشتمان� ڕوویدا ک� ئ�ستا ناسراوە ب� کوردستانی 

س�نی ناوچ�ی ڕۆژه�Uتی ناوەڕاست(ک� نموون�ی ئ�وانی هاوچ�رخ. ب�م ش�وەی� دەتوانين کورد وەک گ�ل�کی ڕە
 .ین، ئ�م�ش نيشان� و ه�مای ی�ک�م و س�رەکيي� بۆ م�ژووی کورد ژمار بکه ت�دا ک�م�) هه

  :ل�رەدا ت�رجوم�ی ئ�م ب�ش�ش دەخ�ین� ب�ر چاوی خو�ن�ر
 
 پ	ش�کی«

وو ت�واوی جيهانن ک� پ�ناس�ی ن�ت�وەیی دەگم�ن�کانی ن� ت�نيا ئاسيای ڕۆژئاوا، ب��ک  له کوردەکان ی�ک�ک ل� گه
خۆیان ل� س�ردەمی کۆن�وە ه�تا ئ�ستا پاراستووە. ئ�گ�ر ئ�و ��کۆ�ين�وە زانستييان� ک� بۆ ه�وەلين جار ئاماژەیان 

  نده زه ساڵ مه ٢٥٠٠یان نزیک ب�  که ک ل�ب�رچاو بگرین، م�ژووه وەکو بناغ�یه  ب� کورد و پ�شين� نزیک�کانيان کردووه



ساڵ ل�وەپ�ش ق�ومی کورد وەکو ئ�تنيک�ک پ�کهات. ئ�م پ�شين�ی� ن� ت�نيا ل�ن�وان  ١٥٠٠رێ. نزیک ب� دەک
کانی ئاسيا و ئ�فریقاشدا نابيندرێ. ب�جگ� ل�وەش  له ورووپا، ب��کوو ل� ن�وان زۆرب�ی گه گ�ل�کانی ئ�مNۆی ئه

ی پ�کهاتنی ق�وم�ک) ه�ر ل�و شو�ن�یدا ڕەوت –پ�کهاتی س�رەتایی گ�لی کورد و گۆڕانی ب� ق�وم�ک (ئيتۆژن�ژ 
ڕووی دا ک� کوردستانی ئ�مرۆ ل�و�دای�. ب�م پ�ي� دەکرێ کوردەکان ب� ح�ق وەکو خۆج�ييتری ن�ت�وەی 
خۆره�Uتی نزیک پ�ناس� بکر�ن.(ل�م ناوچ�ی�دا ن�ت�وەگ�ل�ک ب�م تایب�تم�ندیان�وە زۆر ک�من). ئ�م� ئ�وە�ين 

  .»ردەتایب�تم�ندیی س�رەکی م�ژووی کو
 
   وه ی توده باره له
 

  : ئاوا هاتووە ٣٩٧-٣٩٨کانی  ڕه ل� الپه
ی�،  کۆتایی زیاده» ی«ە و  –ی�ک�م شان�ی حزبی گ�لی ئ�رانی [ درووست�ک�ی ئ�ران  ١٩٤٢ل� م�هاباد ل� سا�ی 

بنووسرێ] دام�زرا ، باشتر دەبوو ه�ر وەکو خۆی » ته تایبه«ی� و ناوی »تودە«ناوی ئ�و حيزب� «ل� الی�کی دیک� 
(شيوعی) [ ل� کت�ب�ک�دا نووسراوە حيزبی کمۆنيست]، ک� پارت�کی بچووک بوو [ ل� کت�ب�ک�دا باسی بچووک یان 
گ�ورە بوونی ئ�م حيزب� ناکا، ب��کوو باسی ک�مبوونی ئ�ندام�کانی ل� کوردستان دەکا، دەنا ل�و کات�دا حيزبی 

ی ئ�ران بوو ک� ب�ش�کی زۆری ل� کر�کاران، جوتياران و ڕووناکبيرانی تودەی ئ�ران ی�ک�ک ل� گ�ورەترین حيزب�کان
ئ�رانی ل� دەوری خۆی کۆکردبۆوە]، کوردەکان زۆرتر هاوسۆزیان ل�گ�ڵ(کۆم���ی ژیان�وەی کورد) دابوو، ب�ردەوام ل� 

ان�وە. بانگ�ش� و دروشم�کانيدا ل� دژی سياس�ت�کانی دەس�Uتدارانی ئ�ران ل� ب�رامب�ر کورد رادەوەست
[ڕست�ک� زۆر ئا�ۆز و ناڕوون ت�رجوم� کراوەت�وە، ل� کت�ب�ک�دا باس ل� الی�نگری کوردەکان ل� کۆم���ی ژ. کاف دەکا 
ک� ل� ب�یانيي� و پ�یام�کانی خۆیدا دژای�تيی ل�گ�ڵ سياس�ت�کانی دەو��تی ئ�ران ب�رامب�ر ب� کوردەکان دەکرد، 

ت�وە س�ر کوردەکان ن� کۆم���ی ژیان�وەی کوردو مانای ڕست�ک� ب� رادەوەستان�وە زۆرتر دەگ�ر�«ل�رەدا وش�ی 
ئ�م پارت� ب� ناوی کوردەکانی ئ�ران�وە داوای دەست ل� کار ک�شان�وەی  ١٩٤٤گشتيی دەگۆڕێ]. ل� سا�ی 

،[Dم�ب�ست مح�م�د ساعيد م�راغ�یی ب Dدەب] و مافی   حکوم�ت�ک�ی مح�م�د س�عيد موراغ�ی کرد
» کۆم���«اکوری ئ�ران بدر�ت ب� ی�ک�تی سۆڤيي�ت، ل�گ�ڵ ئ�م�شدا هزر و بۆچوون�کانی دەره�نانی ن�وت ل� ب

پشتگيری ه�موو کوردەکانی ب�گشتی ب�دەسته�نا، ل� ئ�نجامدا ب�ش�ک ل� نوخب� خ��sکيي�کانی کورد ل� دژی 
ان الی�نگری کۆم��� کۆم��� راوەستان، [ل�رەدا ڕوون نيي� بۆچی ل� کات�کدا ه�موو کوردەکانی ڕۆژه�Uتی کوردست

گراف�  بۆ ب�ش�ک ل� نوخب� ئ�ویش خ��sکي�کان دژ ب�و رادەوستن؟ پاش کۆتایی ئ�م پاره» ل� ئ�نجامدا«بوون 
نيشان دەدەین ک� تا چ رادەی�ک مانای ڕست�کان ب� ه��� ت�رجوم� کراوەت�وە] ه�روەها چ�ندین پ�یوەندی 

گان� ک� ل� کوردستانی ئ�راندا کاریان دەکرد، ه�روەها دژی دروست کرد ل�گ�ڵ تۆری ب�رفراوانی ب�کر�گيراوی ب�
هاتن� ناوەوەی سوپای ئ�ران بوون بۆ ناو شار و گوندەکان ک� ل� ئامادەباشيدا بوو بۆ پ�ش�وای�تی کردنی ه�زەکانی 

ن�وەی ندی ل�گ�ڵ تۆری ب�رفراوانی ب�کر�کيراوی ب�گان� گرت یاخود دژ ب� هات یوه ب�رگریک�ر. [ڕوون نيي� کD په
سوپای ئ�ران بوو، کۆم��� یاخود نوخب� خ��sکيي�کان؟] ئ�مان�ش بوون� هۆی درووست بوونی بارودۆخ�کی ش�sژاو 

  .و ناج�گير ل� کوردستانی ئ�راندا
 

  کات چۆن باس ده
  :دا چۆن باسی ئ�م ڕووداوە کراوە»م�ژووی کوردستان«با بزانين ل� کت�بی  
ی  س�رەتایي�کانی حيزبی تودەی ئ�ران (حيزبی کمۆنيست) ک� ژمارهدا شان�  زایينی ١٩٤٢ل� سا�ی «

» ژیان�وەی کوردستان«دا پ�کهات. کوردەکان زۆرتر الی�نگریيان ل� حيزبی تيشئ�ندام�کانيشی ک�مبوون ل� م�هاباد
بوو. دەکرد ک� ل� ڕاگ�ی�نراو و پ�یام�کانی خۆیدا دژب�ری سياس�ت�کانی دەو��تی ئ�ران س�بارەت ب� کوردەکان 

دا ل� الی�ن کوردەکانی ئ�ران�وە داوای دەست  ی زایينی١٩٤٤ئ�م حيزب�(ژیان�وەی کوردستان) ل� سا�ی 
ی�ک�تيی سۆڤيي�ت بۆ   ی حکوم�تی مح�م�د ساعد م�راغ�یی و پ�دانی مافی تایب�ت به وه ل�کارک�شانه

ل� الی�ن » کاف-ژ«ی�ندراوەکانی ڕاگ�  ره�نانی ن�وتی باکووری ئ�رانی دەکرد. س�رەڕای ئ�وەش بيروباوەڕه ده
ندیيان ل�گ�ڵ  یوه کاف بوون په -ت�واوی کوردەکان�وە پشتگيریی ن�کرا. ب�ش�ک ل� س�رۆک خ��sکان ک� دژی ژ

بوو، ل� پاڵ دژای�تی کردن ل�گ�ڵ هاتنی سپای  بيانی ل� کوردستانی ئ�ران هه  ب�ش�کی زۆر ل� کارگ�Nانی چاالکيی
نی [کوردستان] ئامادە بوون ر�ب�ریی ب�رگریی وەئ�ستۆی خۆیان بگرن. ت�واوی ئ�م ئ�ران بۆ ناو شار و گوندەکا

  » .شتان� بوون� هۆی ناس�قامگيریی بارودۆخی کوردستانی ئ�ران
 
  ر	م بارودۆخی هه 

ئ�مرۆ ل� باشوری کوردستان ب�هۆی ڕووخانی حکوم�تی ب�عسی عيراق، پ�کهاتنی دەو��تی ه�ر�می کوردستان 
چ�رم�س�ریی و   پ�ش ک� پاش ئ�م ه�مووه  و دەزگا جۆراوجۆرەکانی چاپی کت�ب، ئ�م دەرف�ت� بۆ کوردیش هاتۆته

چ�ی ئ�مNۆی  ه�تا وه  وی خۆی بکۆ��ت�وەکو�رەوەریي� بتوانD ل�س�ر ت�واوی بوارەکاندا ی�ک ل�وان زمان و م�ژو
کورد شارەزای م�ژووی خو�ناویی گ�ل�ک�ی بD و بزانD ئ�م دەرف�ت�ی ک� ئ�مNۆ ل� کوردستانی ئازادکراودا 

ئاکامی چ�ندین س�دە خ�بات، ئ�نفاڵ و ش�هيد بوونی ه�زاران ڕۆ��ی ئ�م خاک و نيشتمان�ی�. ئ�وەی   خساوه ره
ی�وە کراوەت� کوردیی ب� پ�نج  ک� ل�الی�ن ڕ�زدار وشيار ع�بدو�ال س�نگاوی» دستانم�ژووی کور«ک� چاپی کت�بی 

ک� ڕۆ��ی کورد خوليای ئاشنا بوون ل�گ�ڵ م�ژووی خۆی�تی، ب�Uم بD   یه یشتووە، نيشاندەری ئ�و ڕاستيه جار گه
بوونی زمان�ک� و گومان ش�وەی ڕاگ�یاندنی پ�یامی نووس�ری بيانی ب� خو�ن�ری کورد پ�ویستيی ب� پاراو 

رگ�N ناتوانD ئ�رکی خۆی ب�ج�ب�نD و دەب�ت� س�رچاوەی  ت�رجوم�ی دروستی ناوەڕۆکی کت�ب�ک� ه�ی�، دەنا وه
ڕاگ�یاندن�کی ناڕاست. ب� داخ�وە کورد ب� هۆی داب�شبوونی وUت�ک�ی و ن�بوونی دەو��تی خۆی تا ئ�ستا ب� 

کاندا بووە و س�رەڕای خ�بات و خۆڕاگریی ه�تا ڕادەی�کی زۆر در�ژایی م�ژوو ل� ژ�ر چ�پۆک�ی دەو��ت� داگيرک�رە
زمان�ک�شی ک�وتۆت� ژ�ر کاریگ�ریی ن�ت�وەی زاڵ، ئ�م� ئ�م حا��ت� ل� ش�وازی نووسينی ب�ش�کی زۆر ل� 



کانی کوردستان ب� تایب�تی ل� باشوری کوردستان دەبينين. ه�ر وەکو گ�ورە شاعيری کورد  رگ�Nه نووس�ران و وه
ئ�مرۆ ئ�و کارەی ک� دوژمن تا ئ�ستا ن�یتوانی بوو بيکات، کورد «�بدوU پ�ش�و ل� ه�ول�ر ئاماژەی پD کرد ب�ر�ز ع

ئ�رکی رووناکبيری کورد پاراستنی زمانی ». ب� دەستی خۆی دەیکا و زمان�ک�ی ب� دەستی خۆی ل�ناو دەبات
ه�نگ و ئ�دەبياتدای�. ئ�رکی نووس�ر کوردیی و ه�و�دان بۆ دەو��م�ندکردنی ل�ت�واوی بوارەکانی زانست، ف�ر

رگ�N گ�یاندنی پ�یامی خۆی یان نووس�ری باب�ت�ک ب� دروستی چ ل�باری مانا و م�فهوم�وە چ ل�باری  یاخود وه
رگ�N گ�یاندنی  رگ�N زۆرتر ل�نووس�ریش�. ئ�رکی وه دروست نووسينی ڕست�ک�ی�، ت�نان�ت ل�رەدا ب�رپرسيار�تيی وه

رگ�N بۆ خۆی  �رە ب�و چ�شن�ی� ک� ل� باب�ت�ک�دا هاتووە، بۆ ئ�م م�ب�ست�ش پ�ویست� وهپ�یامی نووس�ر ب�خو�ن
  . ل�باب�ت�ک� چاک ت�بگات تا بتوانD چاکيش ت�رجوم�ی بکات�وە
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