				
				

پێشۄکی

ئۄو دۄنگۄ دڵسۆزانۄی ڕاستۄوخۆ پشتگریی نوێکردنۄوۄی ئۄم کتێبۄیان کرد ،دۄنگی ئۄو هاواڵتیانۄ بوو ،کۄ بۄ دۄیان
نامۄیان بۆ ناردین ،لۄ نامۄکانیاندا هۄستی خۆیان دۄربڕیبوو " :ڕووناکی ئۄم کتێبۄ لۄ تاریکی ئۄڵامنیا ڕزگاری کردین".

لۄ پێشۄکی چاپی یۄکۄمی کتێبۄکۄدا دانامن بۄو ڕاستییۄدا نابوو " ،کۄ نووسینی ئۄم کتێبۄ پڕۆژۄیۄک لۄ پڕۆژۄکانی
ئینستیتووتۄکۄمان نۄبوو ،تۄنانۄت کارێکیش نۄبوو لۄو کارانۄی ،کۄ بری لۄ نووسینی کرابێتۄوۄ" .بۄاڵم ئۄمڕۆ دوایئۄوۄی،
ژمارۄیۄکی یۄکجار زۆری هاواڵتیان بۄوپۄڕی دڵخۆشییۄوۄ بۄپرییۄوۄ هاتوون و بۄ وتۄی خۆیان بۆ فێربوونی زمانی
ئۄڵامنی سوودێکی یۄکجارگۄورۄیان لێ بینیوۄ .لۄم چاپۄ نوییۄماندا ئێمۄ خۆشامن دۄبنی بۄ هاوهۄستیان و دۄڵێنی:
ئینستیتووتۄکۄمان شانازی بۄم کارۄیۄوۄ دۄکا ،وۄک دۄبینرێ پۄیڕۄوی گۄلێ لۄو پێشنیازانۄی کردوووۄ ،کۄ هاواڵتیان
بۄ ئاواتیان خواستوووۄ :پۄرۄ بۄ هۄموو بابۄتۄکانی کتێبۄکۄ دراوۄ .گۄلێ بابۄتی نوێی هۄمۄڕۄنگی لۄ هۄموو بۄشۄکانی
کتێبۄکۄدا بۆ زیاد کراوۄ .کتێبۄکۄ بۆتۄ کتێبێک ،کۄ نۄک تۄنیا بۆ فێرکردنی زمانی ئۄڵامنی ،بۄڵکۄ ڕێنامییکۄرێکیشۄ بۆ ژیان
و تێگۄیشتن لۄ کولتوور و باری کۆمۄاڵیۄتیی ژیان لۄ ئۄڵامنیادا و گۄیاندنی کولتووری خۆش بۄ بۄرامبۄر .بۄم پێیۄ وۄک
لۄ ناوۄرۆکی کتێبۄکۄدا دۄبینرێ ،بۄرنامۄیۄکی نوێ بۆ داڕشتنۄوۄی کتێبۄکۄ دانراوۄ .هۄموو بابۄتۄکان و نموونۄکان بۄ
بریێکی نوێ پاراو کراون و بۄپێی پێویست خراونۄتۄ بۄر چاوو لۄ کتێبۄکۄدا ڕێوجێی شیاوی خۆیان بۆ کراوۄتۄوۄ .ئۄم
کتێبۄ لۄڕاستیدا کۆمۄڵۄ کتێبێکۄ ،لۄبۄر چۄند هۆیۄک لۄ یۄک بۄرگدا کۆ کراوۄتۄوۄ و بۄیۄکۄوۄ گرێ دراوۄ .بۄشۄکان
تۄواوکۄری یۄکرتین و سۄردۄقشکێن و فرۄالیۄنن و تینوێتی هاواڵتیی کورد لۄ ڕووی کێشۄی زمانزانینۄوۄ دۄشکێنن.
کتێبۄکۄ هۄوڵی پڕکردنۄوۄی پێویستییۄکانی ژیانی ڕۆژانۄی کورد لۄ ئۄڵامنیا دۄدا ،بۄ زمان و کولتوور و تا ڕادۄیۄکی زۆریش
بۄ خوڕۄوشتی ئۄم واڵتۄ ئاشنایان دۄکا ،لۄ کۆمۄڵێک گرفتی نابۄجێ ،کۄ لۄ تێنۄگۄیشتنۄوۄ بۄ ئۄنجام دێ ،دۄیانپارێزێ.
لۄالیۄکی تریشۄوۄئۄوۄی سۄرنجڕاکێش و زیاتر بۄختیاری کردم لۄ نامۄی ئۄو هاواڵتیانۄدا،کۄ پێامنگۄیشتوون ،ئۄوۄبوو،
کۄ ئۄو خوشک و برایانۄ ئاماژۄیان بۄوۄ کردبوو ،کۄ ئۄم کتێبۄ تۄنیا ڕێخۆشکۄرۄ نۄبوووۄ بۆ فێربوونی زمانی ئۄڵامنی ،بۄڵکۄ
بۄهۆی کتێبۄکۄوۄ توانیویانۄ بۄ شێوۄو سستێمێکی سادۄو ساکار لۄ دۄستوور و جوانی و نازداری زمانۄکۄی خۆشیان
بگۄن .ئۄم بۆچوونانۄ بێگومان ئۄو وتۄ گرنگۄی گوێتۄی شاعریی ئۄڵامنیامن دۄخاتۄوۄ یاد ،کۄ دۄڵێ " :ئۄوۄی زمانێکی
نێگانۄ نۄزانێ زمانۄکۄی خۆشی نازانێ١ " .
		

ئۄم باسۄ بۄ هۄل دۄزاننی  ،دان بۄوۄدا بنێنی ،کۄ ئۄم کتێبۄ لۄ زمانی کوردیدا یۄکۄم کتێبێکۄ ،کۄ بۄ شێوۄیۄکی سستێامتیکی
مۆدێرن لۄ هۄموو بۄشۄکانی ڕێزمان  :دۄنگسازی ،وشۄسازی ،ڕستۄسازی بێ گرێوقۆرت و شیکاریی دوورودرێژۄوۄ
بۄهۆی زمانێکی ئۄوروپیۄوۄ بکۆڵێتۄوۄ و بیخاتۄ بۄردۄستی خوێندۄواری کورد و دۄستنیشانی بابۄتۄ ڕێزمانییۄکانی زمانی
کوردی بۄ سۄدان نموونۄی گونجاوو بابۄتیانۄوۄ بکا.
ئۄلفبێیۄکی یۄکگرتوو بۆ دۄنگۄکانی زمانی کوردی و چۄسپاندنی وێنۄی گونجاو بۆیان ،هۄنگاوێکی گۄورۄیۄ بۆ
لێکنزیککردنۄوۄو دانانی بۄردی بناغۄی شێوۄیۄکی نووسینی یۄکگرتوو بۆ زمانی کوردی.

لۄ ڕووی بۄکارهێنانی پیتۄوۄ ،قۄدۄر وای بۆ کورد ڕۄخساندوووۄ ،کۄ ئۄمڕۆ لۄ نووسینی زمانۄکۄیدا دوو جۆر پیت بۄکار
هبێنێ (.ئێمۄ لێرۄدا دۄمانۄوێ ئۄو بریوڕایانۄ پوچۄڵ بکۄینۄوۄ ،کۄ گوایۄ کورد لۄ نووسینی زمانۄکۄیدا بۄ پیتی التینی
چاوی لۄ تورک کردوووۄ ،هۄرچۄندۄ لێسکۆ لۄ پێشۄکی کتێبی گرامۄری کوریدا ،کۄ لۄ ساڵی ١٩٦٨دا لۄ پاریس
دوای مردنی مری جۄالدۄت بۄدرخان باڵوی کردوووۄتۄوۄ ،دۄڵێ " :کۄ گۆڕانکارییۄکانی ئۄتاتورک هۄستی مریی
وروژاندوووۄ ٢ "............ئێمۄ لێرۄدا بۆ مێژوو ئۄوۄ تۆمار دۄکۄین ،کۄ بۆ لێدوان لۄم بابۄتۄ نابێ " کیتابی ئۄوۄلۄمینی
قریائۄتی کوردی " لۄبری بکرێ ،کۄ لۄ ساڵی  ١٩٢٠دا نوورساوۄو یۄکۄم هۄوڵی کوردییۄ بۆ نووسینی زمانی کوردی بۄ
پیتی التینی٣ .
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نووسینی کوردی بۄ پیتی عۄرۄبی  -کوردی لۄ هۄشتا ساڵی ڕابردوودا زۆر ئۄکتیڤ بوووۄو ئۄمڕۆ لۄ دۄوڵۄتی
کوردستاندا لۄچاو جاراندا گۄیشتوووۄتۄ پۆپۄ .نوورساوێکی یۄکجار زۆری پێ باڵو دۄکرێتۄوۄ .ئۄوی تریان نووسینی
کوردییۄ بۄ پیتی التینی  -کوردی  ،کۄ مری جۄالدۄت بۄدرخان لۄ سااڵنی سی و چلۄکانی سۄدۄی ڕابردوودا نۄخشۄی
بۆ سۄرۄتای نووسنی پێی کێشاوۄ و گۆڤارۄکانی "هاوار“ و „ڕۆناهی“ پێ باڵو کردوووۄتۄوۄ .ئۄم دوو گۆڤارۄو
نووسینۄکانی ناو ئۄم گۆڤارانۄ لۄو سۄردۄمۄدا لۄ سنوورێکی تۄسکدا ماونۄتۄوۄ و باڵوبوونۄوۄیۄکی کتوپڕییان بۄهۆی
داگریکۄرانی کوردستان و قۄدۄغۄبوونی زمانی کوردییۄوۄ لۄ واڵتی کورددا نۄبینیوۄ.
ئۄو کوردانۄی ،کۄ بۄ هۄر هۆیۄکۄوۄ بووبێ ،دوای سااڵنی شۄستی سۄدۄی ڕابردوو ڕوویان لۄ ئۄوروپا کردوووۄ،
ڕێکخراوی تایبۄتی خۆیانیان دروست کردوووۄ ،هۄوڵی بووژاندنۄوۄی ئۄو نووسینی پیتی التینی  -کوردییۄیان داوۄ.
لۄ سااڵنی حۄفتای سۄدۄی ڕابردوو بۄدواوۄ ئۄو ئۄلفبێیۄ لۄ ئۄوروپا بوووۄ بۄ ئۄلفبێی نووسینی باڵوکراوۄ کوردییۄکانی
خوشک و براکانی کوردستانی باکورمان .بۄداخۄوۄ ئۄوانۄی لۄو سۄردۄمانۄدا بۄو کاری باڵوکراوانۄوۄ خۄریک بوون،
زووربۄی هۄرۄ زۆریان خۆیان نووسینی کوردییان فێری خۆیان کردبوو .دڵشاد بوون بۄ ڕاگۄیاندنی زیندویۄتی زمانی
کوردی و بۄ هیچ جۆرێک برییان لۄ یۄکێتی نووسینی زمانی کوردی نۄکردوووۄتۄوۄ و وێنۄی دۄنگۄکانیان بۄو جۆرۄ
وۄرگرتوووۄ ،کۄ مری جۄالدۄت دایڕشتبوون .بۄکورتییۄکۄی وێنۄ بۆ ئۄو فۆنێامنۄ دانۄنرا ،کۄ لۄ زمانۄکۄدا هۄبوون،
بۄاڵم لۄ نووسیندا بێ وێنۄ مابوونۄوۄ .لۄ پاشاندا گۄلێ لۄ پارتۄ سیاسییۄکانی باکووریش هۄر ڕۆژۄی بۄ جۆرێک
ئۄلفبێیۄکۄیان بۄکار دۄهێنا ( ئۄم هۄویرۄ ئاو زۆر هۄڵدۄگرێ و ئێرۄ جێی لێدوان لێی نییۄ ) .لۄ سۄرۄتای نۄوۄدۄکانی
سۄدۄی ڕابردووشۄوۄ ئۄو ئۄلفبێ التینی  -کوردییۄ لۄ کوردستانی باکوردا ئۄکتیڤ بوووۄ و باڵوکراوۄ کوردییۄکانی
پێ دۄنوورسێ.
ئێمۄ لۄسۄرۄتای دۄستبۄکارکردنامنۄوۄ وۄک مامۆستای زمان و ئۄدۄب و مێژووی کورد لۄ زانستگای ئازاد لۄ بۄرلنی
بڕیاری ئۄوۄمان دا ،کۄ بابۄتۄکانی زمانی کوردی و شێوۄ زمانۄکانی ( کوردیی ژووروو " کورمانجی " ،کوردیی
ناوۄڕاست " سۆرانی " و کوردیی خواروو  -گۆرانی ،زازا و لوڕی بچووک  ) -بۄ هۄردوو جۆرۄ پیتۄکۄ بڵێینۄوۄ .لۄ
هۄموو پڕۆژۄ و باڵوکراوۄکانامندا پۄیڕۄوی ئۄم ڕێبازۄمان کرد .بووینۄ تاکۄ ڕێکخراوی زانستیی تاقانۄی کوردی ،کۄ
لۄم سۄردۄمۄ ناسکۄی ژیانی نۄتۄوۄدا داوای نزیکبوونۄوۄی کرد ،نۄک دوورکۄوتنۄوۄ .بۄ ڕاستی زانی ،کۄ دۄبێ ئۄمڕۆ
هۄموو کوردێک هۄوڵی ئۄوۄ بدا ،هۄردوو جۆرۄ پیتۄکۄ فێر ببێ ،تا شارۄزابوون و نزیکبوونۄوۄیۄکی خۆڕسک بێتۄ
کایۄوۄ.

ئێمۄ لۄ بۄکارهێنانی ئۄلفبێی التینی  -کوردیدا پۄنامان بردۄ بۄر ئۄو ئۄلفبێیۄی کۄ مری جۄالدۄت بۄدرخان بۆ نووسینی
کوردی ژووروو " کورمانجی " داینابوو .ئۄم ئۄلفبێیۄ پڕاوپڕی دۄنگۄ کوردییۄکان نۄبوون .نۄ سۆرانی و تۄنانۄت
لۄ ڕاستیشدا کورمانجیشی بۄ ڕاستودروستی پێنانوورسێ ،چونکۄ کۆمۄڵێک لۄو فۆنێامنۄی لۄ زمانی کوردیدا هۄن
و ئۄکتیڤن لۄم ئۄلفبێیۄدا بێ وێنۄ ماونۄتۄوۄ .سۄرۄتا ناچار بووین ،نۄخشۄیۄک دابنێنی بۆ یۄکێتییۄکی یۄکگرتووی
نووسینی کوردی بۆ پاشۄڕۆژ .بۄ شێوۄیۄکی گونجاو لۄ دۄنگۄکانامن کۆڵییۄوۄو گۆڕانکاریامن لۄ ئۄلفبێیۄکۄدا کرد .
وێنۄی دۄنگۄکانامن لۄبۄر ڕۆشنایی لۆگیکی زانستیی دۄنگسازی و ئۆرتۆگرافیدا داڕشت .کاتی خۆی لۄ کۆنفڕانسی
دوووۄمی ئۄکادیمیای کوردیدا لۄ ئۄوروپا ( کۄ ئێمۄ خۆمان دۄستێکی بااڵمان لۄ دامۄزراندنیدا هۄبوو ) لۄ ساڵی ١٩٨٨دا
وتارێکامن لۄو بارۄیۄوۄ لۄ شاری برێمن لۄ ئۄڵامنیا پێشکۄش کرد .بۄداخۄوۄ برا ڕۆشنبریۄکانی کوردستانی باکوور ،کۄ
بۄ هۄست برییان دۄکردۄوۄ نۄک بۄ هزر ،داوایان کرد ،کۄ ئۄلفبێیۄکۄی بۄدرخان پریۆزۄ و با وۄک خۆی بمێنێتۄوۄ .لۄ
مێژووی زمانۄوانی کوردیدا تاقیکردنۄوۄیۄکی زۆر تاڵامن هۄیۄ .نازدارترین و زانستیرتین کاری فۄرهۄنگیی سۄدۄی
ڕابردوو فۄرهۄنگۄ کوردی  -ئینگلیزییۄکۄی زانای زمان توفیق وۄهبی  -ئۄدمۆنسۄ .بۄاڵم لۄبۄرئۄوۄی بۄ ئۄلفبێیۄک
نووسیویۄتی ،کۄ ئۄلفبێی ئینگلیزییۄ ،نۄک ئۄلفبێیۄکۄی جۄالدۄت بۄدرخان .تا ئۄمڕۆ لۄگۄڵ نازدارییۄکۄشیدا نۄ کوردی
باکوور سوودی لێبینیوۄ نۄ کوردی ناوۄڕاست و باشوور توانیویانۄ بۄکاری هبێنن ( ٤لۄ دانانی فۄرهۄنگی شارۄزووردا،
کۄ لۄ ساڵی ٢٠٠٠دا لۄ هۄولێر باڵوکراوۄتۄوۄ ،سوودێکی بێسنوور لۄم فۄرهۄنگۄ بینراوۄ .بۄ بریوڕای ئێمۄ دۄبوو ناوی
زانای زمان تۆفیق وۄهبی  -ئۄدمۆنس لۄسۄر فۄرهۄنگۄکۄ بوایۄ) .ئۄم تاقیکردنۄوۄ تاڵۄ وای لێکردین ،کۄ ملکۄچی ئۄو
پریۆزییۄ بنی ،کۄ هاواڵتیانامن بۆ ئۄلفبێیۄکۄی مری جۄالدۄت هۄیان بوو .جا وۄک لۄسۄرۄوۄ پۄنجۄم بۆ ڕاکێشا ،ئێمۄ
دۄمانزانی ،ئۄم ئۄلفبێیۄ بێ کۄموکوڕی نییۄ .ئۄلفبێیۄکۄمان وۄرگرت و وێنۄمان بۆ ئۄو دۄنگانۄ دانا ،کۄ لۄ ئۄلفبێیۄکۄدا
فۄریاد فازیل عومۄر  -کتێبی فێرکردنی ئۄڵامنی  -کوردی
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نۄبوون  ،بۄاڵم دۄستکاری ئۄو وێنانۄمان نۄکرد ،کۄ بۆ پیتۄکان بۄگشتی دانرابوون .هۄندێ لۄو پیتانۄ ،بۄتایبۄتی وێنۄی
پیتۄ بزوێنۄکان ،سستێمێکی ئۆرتۆگرافی ڕاستودروستی تێدا بۄکار نۄهێنرابوو .بۆ نموونۄ :کاتێ مرۆڤ نیشانۄ دۄخاتۄ
سۄر پیتۄ بزوێنۄکان ،دۄبێ نیشانۄکان ڕاستیی وێنۄی فۆنێمۄکان بگۄیۄنن .جا ئێمۄ ئۄگۄر ومتان فۆنێمۄکانی ( aو )o
دوو بزوێنی درێژن ،دۄبێ هۄروۄک ()êی درێژ و ()îی درێژ و ()ûی درێژ ڕۄفتاریان لۄگۄڵدا بکۄین و نیشانۄیان
لۄسۄر دابنێنی .لۄ ڕووی وێنۄی بزوێنی کورت ()eشۄوۄ ئێمۄ لۄو باوۄڕۄداین ئۄگۄر ()aیۄکی بێنیشانۄ لۄسۄر دانراوی
بۆ دابنرایۄ لۄگۄڵ فۆنێمۄکۄدا زۆر گونجاوتر دۄبوو .من ئۄم تاقیکردنۄوۄیۄم بۄم گۆڕانکارییانۄوۄ تۄنیا لۄ بۄرهۄمێکمدا
باڵو کردۆتۄوۄ٥ .

ئێمۄ ئۄم ڕاستیانۄمان هۄمووی دۄزانی بۄاڵم وۄک وتم لۄپێناوی یۄکخستن و نزیککردنۄوۄدا ئۄلفبێیۄکۄی جۄالدۄت
بۄدرخانامن وۄرگرت و دۄسکاری وێنۄی پیتۄ بزوێنۄکانامن نۄکرد ،بۄڵکو تۄنیا وێنۄمان بۆ ئۄو فۆنێامنۄ دانا ،کۄ هۄبوون
و بێ وێنۄ مابوونۄوۄ .ئۄم وێنانۄش بریتنی لۄ :بۆ „ ع “ <  ،> ʿبۆ „ ح “ <  ،> ẖبۆ „ ڵ “ < ،> ḻ بۆ „ ڕ “ < ،> ṟ
بۆ „ غ “ <  .> بۄم کارۄشامن ویستامن ڕێ بۆ نووسینی هۄردوو فۄرهۄنگۄ کوردییۄکۄمان خۆش بکۄین و کاری
نووسینی فۄرهۄنگۄکانی داهاتووشامن بۄو پیتانۄ ئاسانرت بکۄین .تاکۄ پیتێک ،کۄ لۄ نووسنی بۄ پیتی عۄرۄبی  -کوردیدا
وێنۄمان بۆی نییۄ ،بزرۆکۄیۄ ،کۄ بۄ پیتی عۄرۄبی  -کوردی نانوورسێ ،لۄ فۄرهۄنگۄکۄماندا پێشنیازۄکۄی زانای زمان
تۆفیق وۄهبیامن دووبارۄ کردوووۄتۄوۄ ،کۄ چوکڵۄیۄکی بێ خاڵی بۆ دابنرێ .ئێمۄ خۆمان لۄ فۄرهۄنگۄکۄماندا تۄنیا
پێشنیازمان کردوووۄ و لۄ نووسینی سۄرۄتای بڕگۄ یا وشۄدا بۄهۆی بزوێن هۄڵگرێکۄوۄ نیشانامن داوۄ ( .سۄرنجی
فۄرهۄنگی کوردی  -ئۄڵامنی الپۄڕۄ  ١١١٦بۆ ئۄم بابۄتۄ بدۄ ).لۄسۄرجۄم فۄرهۄنگۄکۄدا پۄیڕۄومان پێی نۄکردوووۄ،
بۆئۄوۄی بێ بڕیارێکی گشتالیۄنۄ بۄ تۄنیا ئۄو هۄنگاوۄ نۄنێنی ..بۄالشامنۄوۄ زۆر بۄجێ دۄبێ ،ئۄگۄر بڕیارێکی گشتگری
بدرێ ،کۄ لۄباتی واوی درێژ ،کۄ بۄ دوو واو دۄنوورسێ ،یۄک واو بنوورسێ و خۄتێکی بخرێتۄ سۄر ،وۄک کاتی خۆی
لۄ سۄرۄتای سااڵنی حۄفتاکانی سۄدۄی ڕابردوودا کۆڕی زانیاری کورد پێی دۄنووسی.
بۄم کارانۄمان دۄمانۄوێ نۄوۄیۄک پۄروۄردۄ بکۄین ،کۄ بۄکارهێنانی هۄردوو پیتۄکۄی بۄالوۄ ئاسان بێ .ئۄو ڕۆژۄی
کۄ ئۄم نۄوۄیۄ دێتۄ ژیانۄوۄ ،ئۄوسا مرۆڤۄکان خۆیان بۄباشی لێک تێدۄگۄن و دۄبنۄ خاوۄنی یۄک کولتووری نووسنی و
دۄسۄاڵتیش لۄ توانایدا دۄبێ بڕیار لۄسۄر بۄکارهێنانی جۆرۄ پیتێکیان بدا.

دوای باڵوکردنۄوۄی شاکارۄ بۄنرخۄکانی ئینستیتووتۄکۄمان بۄتایبۄتی فۄرهۄنگی کوردی  -ئۄڵامنی بۆمان دۄرکۄوت،
کۄ بۄداخۄوۄ کورد لۄ هیچ پلۄیۄک لۄ پلۄکان و پۆلۄکانی ژیانی خوێندنیدا ئۄلفبێی کوردی نۄخوێندوووۄو ڕیزی ئۄلفبێۄکۄ
نازانێ .ئۄگۄر چۄند ڕۆشنبریێکیش بیزانن ،تۄنیا ڕیزی ئۄلفبێی عۄرۄبی دۄزانن .لۄم ڕوووۄوۄ تا ئۄمڕۆ کۄم فۄرهۄنگی
کوردیامن هۄیۄ ،کۄ بایۄخیان بۄم مۄرجۄ گرنگۄ دابێ ،تۄنانۄت زووربۄی فۄرهۄنگۄکان لۄسۄرۄتای کتێبۄکانیاندا بۄ
پێویستیان نۄزانیوۄ لیستی ڕیزی ئۄلفبێیۄکۄ باڵو بکۄنۄوۄ و زووربۄشیان تا ئۄمڕۆش جیاوازیان لۄ نێوان دۄنگۄکانی
("ڕ" و "ر"" ،ڵ" و "ل" " ،ی" و "ێ" و "ۄ" وۄک وێنۄیۄکی سۄربۄخۆ بۆ دۄنگێکی دیاریکراو نۄکردوووۄ ).ئۄمۄ وای
کردوووۄ ،کۄ ئۄو کۄسانۄ ژمارۄیان کۄم بێ ،کۄ دۄتوانن لۄ فۄرهۄنگێکدا بۄ ئاسانی و بۄ خێرایی وشۄیۄک بدۆزنۄوۄ.
ئێمۄ بۆ کارۄکانامن ئۄو سستێمۄمان بۄ ڕاست زانیوۄ ،کۄ لۄ فۄرهۄنگۄکۄماندا باڵومان کردوووۄتۄوۄ و ئۄمڕۆ لۄ سۄر
الپۄڕۄکانی ئۄم کتێبۄش دووبارۄ باڵوی دۄکۄینۄوۄ و لۄو ڕوووۄشۄوۄ وۄزارۄتی پۄروۄردۄی کوردستانامن ئاگادار
کردوووۄتۄو خۆشامن لۄ ساڵی  ٢٠٠٧دا لۄ کتێبی ئۄلفبێی کوردی پۆلی یۄکی قوتابخانۄ سۄرۄتاییۄکانی کوردستاندا و
لۄ کتێبی پۆلی دوودا ئۄو ئۄلفبێیۄمان تۆمار کردوووۄ و هیوادارین دامودۄزگا و الیۄنۄکانی تریش پۄیڕۄوی بکۄن٦.
ئۄم کتێبۄ و فۄرهۄنگۄ کوردی  -ئۄڵامنییۄکۄمان سۄرۄتای نووسینی کوردیی ناوۄڕاست ( سۆرانی)ن بۄ پیتی عۄرۄبی
 کوردی و التینی  -کوردی ،کۄ سۄرتاپای نووسینۄکانی ڕستۄ بۄ ڕستۄ بۄرامبۄر بۄیۄک بۄ هۄردوو پیتۄکۄ تۆمار کراونو زۆر بۄ ئاسانی مرۆڤ توانای بۄراوردکردنیانی هۄیۄ.

لۄ ڕووی نووسینی پیتۄ التینی  -کوردیۄکانیشۄوۄ پۄیڕۄوی هۄندێ یاسای نبچینۄییامن کردووۄ ،کۄ لێرۄدا پێویست بۄ
ناوبردنیان دۄکا:
 -١هۄموو سۄرۄتای ڕستۄیۄک بۄ پیتی التینیی گۄورۄ نوورساوۄ.
 -٢هۄموو ناوێک لۄ هۄرشوێنێکی ڕستۄدا هاتبێ ،سۄرۄتای ناوۄکۄ بۄ پیتی التینیی گۄورۄ نوورساوۄ.
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 -٣سۄرۄتای هۄموو بابۄتۄکانی تری وشۄسازیامن لۄ ڕستۄدا بۄ پیتی التینیی بچکۆلۄ نووسیوۄ.

لۄ ڕووی ناوۄرۆکۄوۄ کتێبۄکۄ بریتییۄ لۄ شۄش بۄش و هۄر بۄشۄشیان بۄپێی پێویست لقوپۆپی لێبوووۄتۄوۄ :بۄشی
یۄکۄمی کتێبۄکۄ دۄربارۄی „ئۄلفبێی ئۄڵامنییۄ“ و یاسای جۆری دۄربڕینی دۄنگۄکانی تێدا ڕوون کراوۄتۄوۄ .لۄم چاپی
چوارۄمۄدا بۄ شێوۄیۄکی بنچینۄیی هۄڵۄبژێری جۆری دۄربڕینی دۄنگۄ ئۄڵامنییۄکان کراوۄ.

بۄشی دوووۄم بریتییۄ لۄ ":تێکست " ،کۄ بۄزمانێکی پاراو داڕێژراوۄ .پۄنجاوشۄش تێکستی هۄمۄجۆر لۄم بۄشۄدا
تۆمار کراوۄ .هۄموو تێکستۄکان لۄ سۄرۄتای بابۄتۄکانۄوۄ نموونۄی تازۄیان بۆ نوورساوۄ .یۄکێک لۄو تێکستۄ
نوێیانۄی ،کۄ لۄم چاپۄ نوێیۄدا بایۄخی پێدراوۄ ،بابۄتی هاتوچۆ و گۄواهنامۄی ئوترومبێللێخوڕینۄ .وۄرگرتنی
مۆڵۄتی ئوترومبێللێخوڕین بۆ کورد لۄ ئۄڵامنیا کارێکی ئاسان نییۄ .لۄبۄرئۄوۄ لۄم کتێبۄدا ئاوڕێکی پێویستامن لۄو
بابۄتۄ داوۄتۄوۄ .هۄموو ئۄو زاراوۄ و ئیدیۄمۄگرنگانۄی تێدا تۆمار کراوۄ ،کۄ بۆ وۄرگرتنی مۆڵۄتی ئوترومبێللێخوڕین
مرۆڤ پێویستی پێی دۄبێ.
بۄشی سێیۄمی کتێبۄکۄ بابۄتۄ گرنگۄ ڕێزمانییۄکانن :لۄم بۄشۄدا هۄندێ لۄ بابۄتۄکانی دۄستووری زمان دووبارۄ
داڕێژراونۄتۄوۄ و نموونۄیان بۆ زیاد کراوۄ یا پۄرۄ بۄ بابۄتۄکۄ دراوۄ یا بابۄتی نوێی تێدا تۆمار کراوۄ ،وۄک دۆخی
ئیحتیاملیی یۄکۄم و دوووۄم و پێکهێنانی وشۄ لۄ زمانی ئۄڵامنیدا.

بۄشی چوارۄم " ئیدیۄم و پۄندیپێشینانۄ " .بۄشی پێنجۄم " تێکستی خوێندنۄوۄ "یۄ :ئۄم تێکستانۄ بۄتایبۄتی بۆ ئۄم چاپۄ
نوێیۄ نوورساون .تێکستۄکان لۄ ڕووی ناوۄرۆکۄوۄ زیاتر پۄیوۄندیان بۄ باری دۄروونیی مرۆڤی کوردۄوۄ لۄ واڵتی
ئاوارۄیدا هۄیۄ .ویستووشیانۄ پۄنجۄ بۆ هۄڵسوکۄوت و خووڕۄوشتی هۄردووال درێژ بکۄن و ڕێخۆشکۄرۄیۄک بن بۆ
لێکتێگۄیشتن و لێکنزیکبوونۄوۄ و ناسینی کولتووری بۄرامبۄر.

بۄشی شۄشۄم ،بریتییۄ لۄ ئۄدۄب و موزیکی ئۄڵامنی :بۄ کارێکی بۄجێامن زانی ،کۄ مرۆڤ نۄک تۄنیا بۄ ناو بۄڵکۄ بۄ
بۄرهۄمی نووسینیش هۄندێ لۄ کۄڵۄ نووسۄران و موزیکارۄ ناودێرۄکانی ئۄڵامنیا بناسێ .ئێمۄ خۆمان لۄ مێژۄ کتێبێکامن
دۄربارۄی مێژووی ئۄدۄبی کوردی بۄ ئۄڵامنی نووسیوۄ .هۄر واش نۄخشۄی کتێبێکامن دۄربارۄی ئۄدۄبی ئۄڵامنی و
نووسۄرۄ بۄناوبانگۄکانیان بۄ نموونۄی بۄرهۄمۄکانیانۄوۄ بۄ دۄستۄوۄیۄ .جا لۄبۄرئۄوۄی پڕۆژۄکانامن یۄکجار زۆرن و
لۄوۄش دۄترسم بۄم زوووانۄ و لۄم تۄمۄنۄ کورتۄدا فریای باڵو کردنۄوۄیان نۄکۄوم .بۄ پێویستم زانی تۆزێک تامیتامیتان
بدۄم و بۄرکوتێکی ئۄو بۄرهۄمانۄتان لۄم کتێبۄدا پێشکۄش بکۄم.

لێرۄدا ئۄگۄر بۄکورتیش بێ ،دۄبێ دۄستنیشانی ئۄوۄ بکۄم ،کۄ بۄکارهێنانی وشۄی سۆرانی بۆ نووسنی بۄ شێوۄزمانی
کوردیی ناوۄڕاست بۄ ڕاست نازانم .زمانۄکۄمان بۄ تێکڕا کوردییۄ و ئۄم زمانۄش سێ بۄشی هۄیۄ ":باکوور ،ناوۄڕاست
و باشوور" جا چۆن لۄ هۄموو زمانۄکانی دنیادا جیاوازیی شێوۄزمانی هۄیۄ و لۄ ناوچۄیۄکۄوۄ بۆ ناوچۄیۄکی تر
دۄگۆڕڕێ و ڕۄنگوبۆیۄکی تر بۄ بۄری خۆیدا دۄکا ،لۄ زمانی کوردیشدا بامنۄوێ و نۄمانۄوێ ئۄو جۆرۄ جیاوازییۄ
لۄ وشۄسازی ،ڕستۄسازی و فۄرهۄنگسازیدا بۄدی دۄکرێ .لۄم ڕوووۄشۄوۄ بریوڕامان وانییۄ ،کۄ ئۄمڕۆ بێ دانانی
پڕۆگرامێکی گونجاو ناشیانۄ جڵۄو بۆ هۄستامن شل بکۄین و بۄ بۄکارهێنانی وشۄیۄک یا ڕستۄیۄک ئۄگۄر چۄوتیش
بێ ،الفوگۄزافی ئۄوۄ لێبدۄین ،کۄ شێوۄزمانۄکان تێکۄڵ دۄکۄین .تێکۄڵکردنی ئۄو شێوۄزمانانۄ بێ گوێدانۄ سستێمی
وشۄسازی ،ڕستۄسازی و وۄرگرتنی وشۄ و دۄستۄواژۄ لۄ یۄکرتییۄوۄ ،لۄ سۄرلێشێوان زیاتر هیچ بۄرهۄمێکی تری
نابێ .لۄ ئۄنجامیشدا وا لۄ مرۆڤی کورد دۄکا ،کۄ لۄ زمانۄکۄیدا کۆڵۄوار بێ و هیچ کامێکیان بۄ ڕاستی و دروستی فێر
نۄبێ.بڕوابوون بۄم بۆچوونۄمان وای لێ کردین ،کۄ یۄکێک بنی لۄو دامودۄزگا کۄمۄ کوردیانۄی لۄ دنیادا هاوسان بایۄخ
بۄ لێکۆڵینۄوۄ و شیکردنۄوۄ و باڵوکردنۄوۄی فۄرهۄنگ و دۄستووری هۄر سێ شێوۄزمانۄکۄی زمانی کوردی دۄدا.
بۄم کارۄمان نزیکایۄتی و هاوبۄشی و ئۄو جیاوازییۄ کۄمانۄی کۄ هۄشن دۄخۄینۄ ڕوو و پارێزگاری دۄستوورۄکانیان
دۄکۄین و لۄ شێواندن دۄیان پارێزین ،بۄ هیوای نزیکبوونۄوۄیان لۄ یۄکرتی .بۆ نموونۄ بوونی ڕۄگۄزی ناوی نێر و مێ
لۄ کوردیی ژووروودا و نۄبوونی لۄ کوردیی ناوۄڕاستدا ئۄوۄ ناگۄیۄنێ ،کۄ ئۄمیان هۄیۄتی و ئۄویان نییۄتی .بۄڵکۄ
ئۄوۄ دۄگۄیۄنێ ،کۄ ئۄو ڕۄگۄزۄ ڕێزمانییۄ ،لۄ یۄکێکیاندا پارێزراوۄ و لۄوی تریاندا نۄماوۄ ( .ئۄم باسۄ گۄلێ لۄمۄ زیاتر
هۄڵدۄگرێ و لۄ کات و سات و شوێنی خۆیدا بۄ دوورودرێژی دێمۄوۄ سۄری)
فۄریاد فازیل عومۄر  -کتێبی فێرکردنی ئۄڵامنی  -کوردی
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ئۄو خێزانۄ کوردانۄی کۄ لۄ چواردۄ پازدۄ ساڵی ڕابردوودا هاتوونۄتۄ ئۄڵامنیا و منداڵۄکانیان لێرۄ گۄورۄ بوون یا دۄبن.
منداڵۄکانیان بۄ باشی فێری ئۄڵامنی بوون یا دۄبن .ئۄم کتێبۄ بۆ ئۄو منداڵۄ کوردانۄ ڕێخۆشکۄرۄیۄک دۄبێ ،تا بۄ هۆی
پیتۄ التینی  -کوردییۄکانۄوۄ توانای خوێندنۄوۄی کتێبۄکۄیان ببێ و سوودیشی لێببینن و هۄر هیچ نۄبێ فێری نووسینی
کوردی بۄو پیتانۄ ببن .هۄر بۄم هۆیۄشۄوۄ لۄ سۄرۄتای کتێبۄکۄدا نۄخشۄی گشتی ئۄلفبێی کوردی و جۆری دۄربڕینی
دۄنگۄکانامن بۆ ئۄو خۆشۄویستانۄ و ئۄو ئۄڵامنانۄی ،کۄ دۄیانۄوێ فێری کوردی ببن ،نووسیوۄ.

تکایۄ ئاگاداری ئۄوۄ بن ،لۄ ناو خانۄکاندا لۄ کاتی نووسیندا بۄزۆری هۄوڵامنداوۄ ،کۄ وشۄ ئۄڵامنییۄکان بۄ داشێک
لێک نۄقرتێننی .بۆئۄوۄی خوێنۄرۄوۄی کتێبۄکۄ وشۄکۄی بۄ پێکۄوۄنوورساوی لۄبۄر دۄستدا بێ .ئۄمۄ وای کردوووۄ،
کۄ هۄندێ جار لۄ دێڕێکدا تۄنیا یۄک وشۄ نوورسابێ .جگۄلۄمۄش هۄوڵامن داوۄ ،جۆری دۄربڕینی دۄنگۄکان بۄ
پیتۄ کوردییۄکان بۄرامبۄر بۄ نووسینۄ ئۄڵامنییۄکان بن ،تا مرۆڤ توانای بۄراوردکردنی جۆری دۄربڕینی دۄنگۄکان و
نووسینی وشۄکانی لۄگۄڵ یۄکرتیدا هۄبێ .لۄ نووسینی پیتۄ عۄرۄبی  -کوردی و التینی  -کوردییۄکانیشدا هۄمان
دۄستوورمان پۄیڕۄو کردوووۄ ،تا خوێندۄواری کورد لۄ ڕێیۄوۄ فێری جۆری نووسینی هۄردوو ئۄلفبێیۄکۄ ببێ.
لۄ بۄشی تێکستی خوێندنۄوۄ و ئۄدۄب و موزیکی ئۄڵامنیدا بابۄتۄکانامن بۄ پیتی التینی  -کوردی نۄنووسیوۄ .ئۄگۄر
بامننووسیایۄ قۄوارۄی کتێبۄکۄ گۄورۄتر دۄبوو .تکامان لۄ خوێنۄرۄوۄی کورد ئۄوۄیۄ ،کۄ ئۄم دوو بۄشۄ بۄ ڕاهێنان دابنێ
و خۆی ڕستۄکان بۄ پیتی التینی _ کوردی لۄناو کتێبۄکۄدا بنووسێتۄوۄ.

لێرۄدا بۄ پێویستی دۄزانم ،هاواڵتییانی خۆشۄویست ئاگادار بکۄمۄوۄ ،کۄ بۄم زوووانۄ فۄرهۄنگێکی ئۄڵامنی  -کوردی
تایبۄت بۄ وشۄکانی ئۄم کتێبۄ باڵو دۄکۄینۄوۄ.

لۄ کۆتایدا ئاواتۄخوازم بۄ نوێکردنۄوۄ و سۄرلۄنوێ چاپ کردنۄوۄی ئۄم کتێبۄ خزمۄتێکی پێویستامن لۄم واڵتی
ئاوارۄییۄدا و لۄ واڵتیشدا بۄ هاواڵتیانی خۆشۄویست و زمانۄکۄمان ،کۄ تاجی سۄر سۄر و گۄیۄنۄری بریی نۄتۄوۄ و
بۄردی بنچینۄی بوونامنۄ ،کردبێ.
						
					

فۄریاد فازیل عومۄر

سۄرۆکی ئینستیتووتی خوێندنی کوردی  -بۄرلنی
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Feryad Fazil Omar – Lehrbuch

پێشۄکی چاپی یۄکۄم
خوێنۄرۄوۄی خۆشۄويست ،هاواڵتی هێژا

ئينستيتووتی خوێندنی کوردی  -بۄرلني لۄ سۄردۄمی دامۄزراندنیۄوۄ تا ئۄمڕۆ بۄ شانازییۄوۄ هۄوڵی ئۄوۄی داوۄ،
دۄنگی ئاشتيخوازی و ئازادی کورد بۄ زمانۄ ئۄوروپيیۄ کان بۄ گوێی ئۄوروپادا بدا .بانگۄواز و دروشمی ( کورد
لۄگۄڵ چۄکدا لۄدايک نۄبوووۄ ) و کێوی نيیۄ و خاوۄنی زمان و ئۄدۄب و مێژووی تايبۄتی خۆیۄتی ،هۄڵگرتوووۄ.
بۄ کردۄوۄش لۄم ڕوووۄوۄ چ لۄ بۄرهۄمۄ ئۄدۄبيیۄکانی و لێکۆڵينۄوۄکانيدا و چ لۄ کاری فۄرهۄنگنووسني و پێشکۄش
کردنی وانۄی زانستيدا ئۄمۄی سۄملاندوووۄ.

دوابۄدوای پێشکۄش کردنی فۄرهۄنگی کوردی  -ئۄڵامنی (کورمانجی) کۄ شاکارێکۄ لۄ شاکارۄ مۄزنۄکانی کورد
و لۄو شۄوی تاريکستانۄی کورددا بۄ زمانی ئۄڵامنی بوووۄ چرایۄک و بانگۄوازی زيندوێتی زمانی کوردی هۄڵدا،
دۄمانويست فۄرهۄنگی کوردی  -ئۄڵامنی (سۆرانی)ش باڵوبکۄينۄوۄو لۄو پێناوۄشدا کارێکی مۄزنامن بۄ ئۄنجام
داوۄ ،لۄ کاتی نووسينی ئۄم پێشۄکيیۄدا بۄشانازيیۄوۄ ڕايدۄگۄیۄنني ،کۄ ئۄمساڵ ئۄم شاکارۄ بۄنرخۄشامن چاوی ئازادی
هۄڵدێنێ و دڵودۄروونی کورد ڕۆشن دۄکاتۄوۄ.

ئۄم کارۄی ئێستا لۄبۄر دۄستتاندایۄ ،پڕۆژۄیۄک نۄبوو لۄ پڕۆژۄکانی ئينستيتووتۄکۄمان ،تۄنانۄت کارێکيش نۄبوو لۄو
کارانۄی ،کۄ بري لۄ نووسينی کرابێتۄوۄ ،بۄاڵم دوای ئۄوۄی خۄڵکێکی زۆر ئاوارۄ کران و کۆمۄڵێکيشيان ڕوويان لۄم
ئۄڵامنيایۄ کرد و لێامن نزيک بوونۄوۄ ،ئۄوۄيان پێسۄملاندين ،کۄ بوونی کتێبێکی لۄم بابۄتۄ کارێکی یۄکجار پێويستۄ.
سۄرۄتای پڕۆژۄکۄ نۄماندۄزانی لۄ کوێوۄ دۄست پێبکۄين .کتێبۆڵکۄیۄکی بچکۆلۄ بنووسني ،کۄ بريتيبێ لۄ چۄند ڕستۄ
و نموونۄیۄکی هۄمۄجۆر .واتۄ وۄک ئۄو کتێبانۄی کۄ بۄزۆری لۄم بابۄتانۄ دۄنوورسێن و بۄڵێنی ئۄوۄ بۄ خوێنۄرۄوۄ
دۄدۄن ،کۄ لۄ چۄند ڕۆژێکدا زمانێکی بێگانۄيان فێر بکۄن .يا کتێبێکی مۆدێرن بۆ کورد بنووسني.کتێبۄکۄش وۄک
هۄموو کتێبۄ نوێیۄکان بۄ زمانی وێنۄو ڕوونکردنۄوۄی وێنۄيی لۄگۄڵ خوێنۄردا بدوێ .ئۄم جۆرۄ کتێبی فێرکردنی
زمانۄ لۄ دۄ پازدۄ ساڵی ڕابردوودا لۄ ئۄ وروپا سنووری ڕۄت کردوووۄ و گۄلێک بۄرۄوپێشۄوۄ چوووۄ و تۄنانۄت
هۄوڵ دۄدرێ ،نۄک تۄنيا بۆ زمانۄ ئۄ وروپيیۄکان بۄڵکۄ بۆ فێرکردنی زمانۄ ڕۆژهۄاڵتيیۄکانيش بۄکار هبێنرێ.
چۄند کۆڕ و کۆبوونۄوۄیۄکامن لۄگۄڵ ئۄو کۄسانۄ و چۄ ند دۆست و برادۄرێکی ئۄديبدا کرد ،کۄ نووسينی کتێبێکی
وايان بۄ ئاوات دۄخواست .نموونۄی بۄشۄ جياجياکانی کتێبۄکۄمان دۄخستۄ بۄر دۄستيان و بريوڕايانامن وۄردۄگرت،
تا بزانني چييان بۆ بۄکۄڵکۄو چ ڕێگایۄک زووتر و ئاسانرت مۄبۄستۄکان دۄپێکێ و قۆرتی زمانفێربوونيان لۄبۄردۄمدا
سانا دۄکا .ئۄوانۄی لۄم کۆڕ و کۆبوونۄوانۄدا بۄشدار دۄبوون ،کۄسانێک بوون ،کۄ لۄ باری کۆمۄاڵیۄتی و لۄ ڕووی
پلۄی ڕۆشنبريييانۄوۄ جياواز بوون .واتۄ کۄسانێکی تێدا بوو ،کۄ دۄرچووی زانستگاکان بوون و لۄم واڵتۄدا نيازی
پۄرۄپێدانی پلۄی زانستیی خۆيان بۄ زمانۄ ئۄ وروپيیکان هۄبوو ،کۄسانێکيشی تێدا بوو ،کۄ خوێندۄواريیۄکی کۄميان
هۄبوو ،بۄاڵم ئارۄزوومۄندی فێربوونی زمانی ئۄ ڵامنی بوون.

دوابۄدوای ئۄ م کۆڕ و کۆبوونۄوانۄ ئۄوۄمان بۆ دۄرکۄوت ،کۄ نووسينی کتێبۆڵکۄیۄک بۄ هۄر بارێکياندا بێ ،تۄنانۄت
ئۄگۄر بۄ وێنۄی ڕۄنگاوڕۄ نگيش ڕازابێتۄوۄ هۄر ئۄ وپۄڕۄکۄی شۄشسۄد وشۄیۄکی تێدا کۆ دۄکرێتۄوۄ .ئۄم جۆرۄ
کتێبۆڵکانۄش دادی ئۄم کۆمۄڵۄ کوردۄ ئاوارۄیۄ نادۄن ،کۄ ڕوويان کردۆتۄ ئۄم واڵتۄ و تۄنانۄت ماڵومنداڵيشيان
لۄگۄڵ خۆياندا هێناوۄ .بۄکورتيیۄکۄی دۄبێ نووسينێک بێ ،کۄ بۄشێکی گرنگ لۄ بۆشايیۄکانی هۄڵسوکۄوتی ژيانی
ڕۆژانۄيانی پێ پڕ بکرێتۄوۄ .کتێبۆڵکۄیۄک بۆ ئۄو نۄتۄوانۄ باشۄ ،کۄ بۄ دۄيان فۄرهۄنگی تايبۄتيان بۆ زمانۄکۄيان هۄیۄ و
بۄاليکۄميشۄوۄ چۄند کتێبێکی ڕێزمانيشيان دۄربارۄی زمانی ئۄڵامنی هۄیۄ.

بۄکورتيیۄکۄی بۄ ئۄرکی سۄرشانی خۆمان زانی و دۄبوو کارێک بۆ ئۄم مۄبۄستۄ بکۄين .ئۄم جۆرۄ کارانۄ هۄرچۄندۄ
لۄ زمانی کورديدا سۄرۄتايی بن ،بۄاڵم لۄ زمانۄکانی تری جيهاندا بۄ هۄزاران کاری لۄو بابۄتۄ کراون .ئێمۄش بۆ
نووسينی ئۄم کتێبۄ بۄ پێی توانا هۄوڵامندا سوود لۄو کارۄ جياجيايانۄ وۄربگرين و بيان کۄينۄ بنچينۄی کارۄکۄمان و
دۄست بۄ شۄنوکۄوکردنيان بکۄين.
فۄریاد فازیل عومۄر  -کتێبی فێرکردنی ئۄڵامنی  -کوردی
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لۄ سۄرۄتای کێشانی نۄخشۄی کتێبۄکۄدا ،لۄو باوۄڕۄدا نۄبووين ،کۄ نووسينی جۆری دۄربڕينی دۄنگۄ ئۄڵامنيیۄکان بۄ
پیتی عۄرۄبی -کوردی بۆ خوێنۄرۄوۄ پێويست بێ .ئێمۄ خۆمان هۄر سۄرۄتا دۄڵێني لۄ نۄخشۄکۄماندا ئۄم بۄشۄی تێدا
نۄبوو .ئۄو کۆڕ و کۆبوونۄوانۄی بۆ ئۄم مۄبۄستۄمان ڕێک خست ،پێچۄوانۄی مۄبۄستۄکۄی ئێمۄيان گۄياند .واتۄ بۄ
خوێندۄوار و کۆلکۄخوێندۄوارۄوۄ ئۄم بۄشۄيان گۄلێک بۄ گرنگ لۄ قۄڵۄم دۄدا و یۄکۄم دۄستپێکردنيان بۄ خوێندنۄوۄی
ڕستۄکان بۄم تیپانۄ دۄبوو .ئۄوۄشيان لۄال ئاشکرا کردين ،کۄ ئۄو نووسينۄ ڕێخۆشکۄرۄ دۄبێ بۆ بۄراوردی لۄگۄڵ پیتۄ
ئۄڵامنییۄکاندا و ئۄمۄش زووتر و خێراتر بۄ زمانۄکۄ و خوێندنۄوۄی زمانی ئۄ ڵامنيیان ڕادۄهێنێ .نووسينی ئۄم بۄشۄی
کتێبۄکۄ کارۄساتێکی گۄورۄ بوو بۆمان .زۆری ماندوو کردين ،پێی ڕانۄهاتبووين ،لۄالمان نامۆ بوو ،وۄک ومتان
بريوڕاشامن وۄک زانستکارێک لۄگۄڵ نووسينيدا نۄبوو .بۄاڵم ئێمۄ کتێبۄکۄمان نۄک بۆ خۆمان دۄنووسی بۄڵکۄ بۆ
ئۄو کۄسانۄی ،کۄ دۄيانويست بۄ زووترين کات و ساناترين شێوۄ زمانۄکۄ فێر ببن .ئۄمۄ وای لێکردين پێ بۄ جۄرگی
خۆماندا بنێني و ئۄم کارۄشيان بۄ پێی توانا بۆ بۄ ئۄنجام بگۄیۄنني.

زمانی ئۄ ڵامنی و زمانی کوردی لۄ بنۄوبنۄچۄياندا سۄر بۄ زمانۄ هيندۆئۄوروپییۄکانن و لۄ ڕاستيدا دۄبێ لێک نزيک بن.
بۄاڵم وۄک دۄبينني لۄ کاتی پێکگۄيشتن و لێکنزيکبوونۄوۄياندا بۆمان دۄردۄکۄوێ کۄ دوورييان لۄ چ ڕاددۄیۄکدایۄ.
دۄنگۄکانی ،کۄ بۄ پیتی عۄرۄبی  -کوردی بۆ دۄربڕينی دۄنگۄ ئۄڵامنيیۄکان نووسيومانن شایۄتی ئۄم مۄبۄستۄمان بۆ
دۄدۄن (تکایۄ لۄم ڕوووۄوۄ سۄرنجی بۄشی ئۄلفبێی ئۄڵامنی ئۄم کتێبۄ بۄ وردی بدۄن) .لۄ بابۄتۄکانی دوو بۄشی ئۄم
کتێبۄدا ئۄم جۆری دۄربڕينی دۄنگانۄمان بۄ پیتی عۄرۄبی -کوردی نووسيوۄ .نۄدۄکرا تۄنيا بۆ هۄندێ باس بينووسني و
بۆ باسۄکانی تر وازی لێبهێنني ،چونکۄ کتێبۄکۄ لۄسۄر سستێمی لۄ ئاسانۄوۄ بۆ گران دانۄڕێژراوۄ ،بۄڵکۄ هۄر باسێک
لۄ باسۄکانی بگريت ،سۄربۄخۆيیۄکی تايبۄتی هۄیۄ و هۄموو باسۄکانيش بۄ تێکڕايی تۄواوکۄری یۄکرتين .تاکۄ
ئامۆژگاريامن بۆ خوێنۄری خۆشۄويست لۄم الیۄنۄوۄ ئۄوۄیۄ ،کۄ هۄوڵ بدا بۄ زووترين کات خۆی فێری جۆری
دۄربڕينی دۄنگۄ ئۄڵامنيیۄکان بکا و ڕاستۄوخۆ پیتۄ ئۄڵامنيیۄکان بخوێنێتۄوۄ.

کتێبۄکۄ لۄ سێ بۄشی سۄرۄکی ( ڕێزمان ،تێکست و پۄنديپێشينان ) پێکهاتوووۄ .هۄر بۄشێک لۄم بۄشانۄ لق و پۆپی
لێبوووۄتۄوۄ.
بۄشی ڕێزمان :لۄم بۄشۄدا بایۄخ بۄ زووربۄی بۄشۄ گرنگۄکانی ئۄلفبێ ،وشۄسازی و ڕستۄسازی دراوۄ .بۄ شێوۄیۄکی
سانا و بۄ سستێمێکی ئۄوتۆ دامانڕشتوووۄ ،کۄ لۄو باوۄڕۄداين لۄ توانای هۄموو کۄسێکدا ببێ ،کۄ تێی بگا و سوودی
لێببينێ و بۄکاری هبێنێ .هۄر لۄبۄر ئۄم مۄبۄستۄشۄ کۄ خۆمان لۄ ڕوونکردنۄوۄ و شیکردنۄوۄ و درێژدادڕی پاراستوووۄ
و پۄنامان بردوووۄتۄ بۄر نموونۄ و بۄ نۄخشۄ کارۄ ڕێزمانيیۄکانامن دۄستنيشان کردوووۄ .بۄکورتيیۄکۄی بایۄمخان بۄ
نموونۄی زۆر داوۄ و ڕوونامن کردوونۄتۄوۄ .لۄ شوێنی زۆر پێويستدا نۄبێ هۄوڵامن نۄداوۄ ،کۄ دۄستوورۄکان باس
بکۄين ،لۄو هۄندۄ باسکردنانۄشدا ،کۄ کردوومانن ،هۄوڵامنداوۄ ڕوونکردنۄوۄکان بۄ زمانی ئۄڵامنی و کوردی
بنووسني ،تا ببنۄ ڕێخۆشکۄرۄیۄک بۆ بۄکارهێنانی کتێبی ڕێزمانی بۄ زمانی ئۄڵامنی .لۄم بۄشۄشدا جۆری دۄربڕينی
دۄنگۄکانامن بۄ پیتی عۄرۄبی  -کوردی نووسيوۄتۄوۄ.

بۄشی تێکست :لۄم بۄشۄدا پۄنجاوچوار بابۄتی هۄمۄڕۄنگ باس کراوۄ .بابۄتۄکان لۄو بابۄتانۄن ،کۄ لۄ ژيانی ڕۆژانۄدا
مرۆڤ پێويستی پێيان دۄبێ .بۄ پێی توانا هۄوڵ دراوۄ ،بۆ هۄر بابۄتێک گفتوگۆیۄکی هاکۄزايی بنوورسێ ،بایۄخ بۄ
ڕستۄ دراوۄ و نموونۄ بۄ ڕستۄ لۄسۄر بابۄتۄکۄ هێنراوۄتۄوۄ و پاشان هۄموو وشۄ گرنگۄکان بۄپێی ئۄلفبێی زمانی ئۄڵامنی
ڕيز کراون و ماناکانيان لێکدراوۄتۄوۄ ،لۄ لێکدانۄوۄی ماناکاندا ئاشکرایۄ ،کۄ وشۄکان مانای جياواز جياوازيشيان
هۄیۄ .لۄم کتێبۄدا مانا گشتيیۄکانيان ڕۄچاو کراوۄ و لۄ جێی پێويستدا نۄبێ دوو يا سێ مانا بۆ یۄک وشۄ نۄنوورساوۄ.
بۄشی پۄنديپێشینان :لۄ وۄرگرتنی پۄندۄ ئۄڵامنییۄکاندا دڵودۄروون و رسوشتی کوردمان لۄ یاد نۄکردوووۄ و هۄوڵامن
داوۄ لۄ هۄزاران پۄندی جۆراوجۆردا ئۄو پۄندانۄ هۄڵببژێرین کۄ لۄ هۄستونۄستی کوردۄوۄ تاڕادۄیۄک نزیکن و کورد
بێ گرێوگۆڵ تێیان دۄگا و لۄزۄتیان لێدۄبینێ و بۄالیۄوۄ لۄ پۄند دۄچن .لۄم بۄشۄدا بۄ پێویستامن نۄزانی ،کۄ جۆری
دۄربڕینی دۄنگۄ ئۄ ڵامنییۄکان بۄ پیتی عۄر بی  -کوردی بنووسنی .لۄ کاتی وۄرگێڕانی پۄندۄکاندا وۄک لۄ بۄشۄکانی
تریشدا ڕۄچاو کراوۄ ،هۄوڵامنداوۄ تا ڕادۄیۄکی زۆر وۄرگێڕانی ڕستۄکان وشۄ بۄ وشۄ بێ ،تا خوێنۄرۄوۄ لۄ توانایدا
ببێ وشۄ وۄرگێڕاوۄکان لۄ ڕستۄکاندا بناسێتۄوۄ .لۄالیۄکی تریشۄوۄ ئۄگۄر زانیبێتامن پۄندێکی نزیکی کوردی هۄیۄ،
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کۄ مانای وشۄ وۄرگێڕڕاوۄکان ناشێوێنێ ،ئۄوا لۄ تۄنیشتییۄوۄ نووسیومانۄ .ئۄگۄر مانای ڕستۄکۄش لۄ وۄرگێڕانۄکۄدا
ناڕێکوپێک بووبێ ،ئۄ وا ناچار بووین ،کۄ ڕستۄکۄ بۄ جۆرێکی تر ڕوون بکۄینۄوۄ.

ئۄم کتێبۄ دۄبوو فۄرهۄنگۆکێکی لۄ کۆتاییۄکۄیدا لۄگۄڵدا بوایۄ .لۄبۄر چۄند هۆیۄک ئۄم کارۄمان بۄ پێویست نۄزانی:
کتێبۄکۄ نزیکۄی دۄهۄزار وشۄی هۄمۄڕۄنگی بۄ پێی بابۄت تێدا کۆ کراوۄتۄوۄ ،کۄ وۄک لۄ سۄرۄوۄ باسامن کرد .لۄ
کۆتایی بابۄتۄکاندا فۄرهۄنگی تایبۄتیان بۆ دروست کراوۄ و مرۆڤ بۄ سانایی و بۄ پێی بابۄتۄکان لۄ توانایدا دۄبێ،
کۄ مانای وشۄ بدۆزێتۄوۄ .ئۄگۄر هباتایۄ و ئۄم وشانۄمان لۄ کۆتایی کتێبۄکۄدا وۄک فۄرهۄنگۆکێک باڵوبکردایۄتۄوۄ،
ئۄوا قۄوارۄی کتێبۄکۄی دوو ئۄوۄندۄ دۄکرد و دووبارۄ کردنۄوۄیشی تێدا دۄبوو .لۄالیۄکی تریشۄوۄ وۄک لۄ سۄرۄتای
ئۄم پێشۄکییۄدا باسامن کرد ،نیازمان وایۄ هۄر ئۄمساڵ فۄرهۄنگی کوردی  -ئۄ ڵامنی (سۆرانی) و پێچۄوانۄکۄشی
باڵوۄبکۄینۄوۄ.

بۄ کورتییۄکۄی ئۄو سێ بۄشۄی کتێبۄکۄ ،کۄ لۄ سۄرۄوۄ بۄ کورتی لێیان دواین .ڕێ خۆشکۄرۄن بۆ ئۄو کۄسانۄی کۄ
دۄیانۄوێ زمانی ئۄ ڵامنی فێر ببن و پێویستۄ بۄ پێی چێژی خۆیان و ویستی ڕۆژانۄیان لۄگۄڵ کتێبۄکۄدا مامۄلۄ بکۄن و
لۄو ڕێیۄوۄ هۄوڵی فێر بوونی زمانی ئۄ ڵامنی بۄ ڕێگایۄکی سانا ،کۄ لۄگۄڵ دڵودۄروونیاندا دۄگونجێ بدۄن.

نابێ ئۄوۄ لۄ یاد بکۄین ،کۄ هیچ دامودۄزگایۄکی ئۄ ڵامنی یارمۄتی باڵو کردنۄوۄی ئۄم کتێبۄی نۄداوۄ .بۄختیارین ،کۄ
ئۄو یارمۄتینۄدانۄ نۄبوووۄ هۆی باڵونۄکردنۄوۄی کتێبۄکۄ .لۄ کۆتایدا سوپاسی هاوڕێیان و زانستکارانی ئینستیتووتی
زمانۄ ئێرانییۄکانی زانستگای ئازاد لۄ بۄرلنی و خوێندکاران و دۄستۄیۄک لۄ هاواڵتیان دۄکۄین ،کۄ بۄ ئۄنجامگۄیاندنی
ئۄم کتێبۄیان بۄم جۆرۄ بۆ ڕۄخساندین.
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سۄرۆکی ئینستیتووتی خوێندنی کوردی

						
* دارێک
دارێک،
کۄ سۄرماوسۆڵۄ لێی دابێ،
الفاو لۄ ڕۄگ دایبڕیبێ -
بێگومانم،
هۄر بمێنێ،
بۄهارێک دێ،
ڕۆژێک ئۄبێ،
لقۄکانی چرۆی تازۄ دۄرئۄکۄن و
بۄ شوێن ڕۄگیانا ئۄگڕێن.
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* Ein Baum
Ein Baum,
Von der Flut entwurzelt,
 Von Kälte und Frost getroffenSollte er am Leben bleiben,
Zweifle ich nicht,
Daß ein Frühling,
Ein Tag kommen wird,
In dem seine Wurzeln verankert
sind
Und seine Zweige Knospen treiben.

*Omar, Feryad Fazil: Stimme eines fremden Gedichtes; Kurdische Lyrik, Institut für kurdische
Studien, Berlin 1993
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