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ß ثرة و لةوث و لة گؤضار و ذؤژنامة كوردييةكاندا، زؤرجاران كاري وةرگثذدراو، مةبةستم زثتر كاري
فرةجاريش وةرگثذدراوةكان لة . وةرگثذانة بؤ سةر زماين كوردي، بةرچاوي خوثنةري كورد دةكةوثت

 بابةتانةي، كة وةردةگثذدرثن ئيدي تيكةصن لة شيعر، چريؤك، لثكؤصينةوة، ئةو. شثوةي كتثبدا بآلو دةبنةوة
مةبةستيشم لةو  . جاروبارثكيش ذةخنة لة سةر وةرگثذان بآلو دةكرثتةوة. فاكت، دةقي ئةدةيب و جؤري ديكةش

 بآلو دةبنةوة، چونكة بةذاسيت) هةندةران(وةرگثذان و ذةخنانةش هةر ئةوانةن، كة لة دةرثي كوردستان 
لثرةدا باس لة وةرگثذانثكي تايبةت ناكةم و . بةدةگمةن نووسني و بآلوكراوةي نثو كوردستامن بةرچاو دةكةون

مةرج و قانوون و شثوةي وةرگثذانيش باس ناكةم، تةنث گةرةكمة گرنگيي وةرگثذان خبةمة بةرچاو و هةندث 
 . گريوگرفيت وةرگثذان پثشان بدةم

 نةخوثندوويي، نةبووين قةوارة و دامودةسگة و كارگثذيي خؤيي، نزميي ئاسيت  ئةگةر دواكةوتوويي،-كورد–ئثمة 
فةرهةنگيي و زؤر اليةين ديكةي كؤمةصگة كوردييةكان، وةك ذاستييةكي گومان لث نةكراو و خاصي دةستپثك 

ةك لةبةرچاو بگرين، ئةوا يةكةم ذاستييةك، كة ذووبةذووي دةبينةوة ئةوةية، كة كورد هثشتا بة تةواوي و
نةتةوةيةك يا گةلثك، مثژووي تةواوي خؤي ساغ نةكردووةتةوة و نايزانثت و كؤمةصثك گرثكوثرةي تثداية 

.  1نةيكردوونةوة و هؤكاري زؤر ذووداو نازانثت و زؤر بة هةصة لة زؤر شت و زؤر كةسي خؤي تثگةيشتووة 
هةنگ و ذابردوو و هةبووين، هةموو مثژوويش يةكثكة لةو كؤصةكة و پاية گرنگانةي، كة سةرجةمي ناسنامة و فةر

كةسانثك كة بة  . هاومثژوويي، هاوهةستيي و نثزيكايةتيي ذؤحي ساز دةكات. نةتةوة و خةصكثكي لة سةر وةستاوة
 . يةك مثژووي هاوبةشةوة گرث دراون، لة چوارچثوةيةكي هاوبةشدا يةك دةگرنةوة و دةنؤذنة ذابردووي خؤيان

مثژووي كوردةوة، نةك هةر مثژوو، بةصكة باري ژياين كؤمةآليةيت، ئابووري، زؤربةي ئةو شتانةي، كة لةمةذ 
سياسي، فةرهةنگي، جوگرافيايي و هةموو شتثكي كوردةوة نووسراون، تا ئثستاش لة سةر الپةذةي كةونة كتثب و  

و بارةوة  كورد خؤي لة. گؤضار و ذؤژنامان، كة بة زماناين ئةوروپايي، عةرةيب، توركي و فارسني، ماونةتةوة 
و ) بتليسي(ي شةرةفخاين بدليسي "شةرةفنامة"منوونةي ئةو كارانةش، . كارگةلثكي زؤر كةمي وةبةرهةم هثناوة

مثژووي كورد و "ي مةال مةمحوودي بايةزيديية لة كؤندا و لةم سةدةيةشدا، "تاريخ قدمي كوردستان"
ؤستا موحةممةد جةميل ذؤژبةياين و ةكةي موحةممةد ئةمني زةكي و كارةكاين زاناي گةورة مام"كوردستان

پاشايان و ژةنةراآلن مثژوو دروست ناكةن، بةصكة  :"نيلسؤن ماندثال دةصث. دؤكتؤر كةمال مةزهةر ئةمحةد ديارن
شةرةفنامة، كة بة بايةخدارترين و هثژاترين نووسني دادةنرثت لةمةذ ". ئةوة گةلة، كة مثژوو دروست دةكات

مثژووي دةسةآلتدارانة، :  سةرهؤز، مري، سةردار و فةرمانذةواياين كوردة، واتةمثژووي كورد، مثژووي سةرخثص،
بؤ ئثمةش مثژووي كؤمةصگةكان، خةصك، مرؤض و قوربانياين كورد، لة دةستة بة خوثن  . نةك خةصكي كورد

ث جاريش  هةرچةندة مثژوو گةلةك بةربآلو و بةرين و فرةاليةنة، بةآلم هةند. سوورةكاين دةسةآلتداران گرنگترة
 . 2پثشم وانيية مثژوو بة پينةكردن و خؤهةصكثشان ببثت بة مثژوو. جثي گاصتة و شؤخي و القرتثية

 
ذاسيت و درؤي كاوةي ئاسنگةر و زوحاك و مارةكاين سةر شاين، هثشتا . تا ئثستاش بة تةواوي پثوةندي كورد لةگةص ميدييةكان، ساغ نةبووةتةوة 1
يا هةر ذثك وةك –جثژين نةورؤز لة ذؤژهةآليت كوردستان بة جؤرثك پريؤز دةكرثت، كة زؤر لة پريؤزكردين فارسانةوة نثزيكترة . ي گوماننجث

 سروشت بة -...زةردةشيت و–لة ذؤژهةآليت كوردستان شثوةي ئاييين .  تا لة شثوةي پريؤزكردين لة باكوور و باشووري كوردستان-ئةوةي ئةوانة
ا زاصة و لةوث نةورؤز جثژين خةصك و خثزان و مرؤض و سروشتة، كةچي لة باكوور و باشووري كوردستان، لة مةسةلةيةكي سياسي زثتر سةريد

ئةنفال و هةصةجبة، كة مثژووي نوثن، ئثستاش بة تةواوي . هيچي ديكة نيية و نةورؤز لةوث جثژين حيزب و ذثكخراوة سياسييةكانة، نةك هي خةصك
.لة بارةيانةوة ئاشكرا نيية و نازانرثتهةموو شتثك    

:وةك منوونةيةك دةكرث، هةوصدان بؤ داناين ساصي كوردي، كة بة دوو شثوة دةيژمثرن، هبثنينةوة2   
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ئةو نووسيانةي، كة بيانييان يا كورد، بة زماين ديكة نووسيويانن، باش بن يا خراپ، كورد بة پاصةوان، قارةمان،  
شذةخؤر و جاشي پثشان بدةن، ئةوانة مثژوو و   شؤذشگثذ، چاوتثر و دةست و داوثنپاك، يا چةتة، دز، خوثذي، 

وةك گةلثك يا نةتةوةيةك، كورد پثويسيت بةوة هةية، هةموو ئةو شتانةي لة . زانيارين لة بارةي كوردةوة
بارةيةوة نووسراون، بزانثت و خبوثنثتةوة و ئةگةريش ئةو نووسينانة نةكرثنة كوردي، چؤن وةچةي نوثي كورد،   

 !.  دةزانثتپاشخان و ذابردووي خؤي
لة نثو الوان و خوثندوواين كورددا جؤرة بريكردنةوة و بؤچوونثك هةية، پثي واية ئةوةي تا ئثستا كورد 
نووسيويةيت، يا لة بوواري فةرهةنگيدا كردوويةيت و وةريگثذاوة، لةمةذ شيعر، سياسةت، ئايني و مثژووةوة بووة و  

من لةو بذوايةدام، بؤ خةصكثكي لة شارستانييةيت . دراوةاليةنةكاين ديكة پشتگوث خراون و گرنگييان پث نة
بةجثماوي نةخوثندووي فةرهةنگرتمي بث هيچ بنگة و دةسگة و پاية و كؤصةكةيةك و بثخاوةن و بثقةوارة و هةژار  

جارث پثش هةر شتثك كورد هثشتا لةو . و چةوساوةي وةك كورد، وةرگثذان كارثكي يةكجار پثويستة
بؤ ئةوةي وةك نةتةوةيةك يا گةلثك . ين مثژووي ناتةواون و پثكةوة گرث نةدراونقؤناغةداية، گةوةكا

 بدؤزرثنةوة و لةگةص  -بة پثي توانست–مثژوويةكي ذثك و تؤكمة و دروسيت خؤي هةبثت، دةبث ئةو گةوانة 
وة و كة باس لة سياسةتيش زؤر كرا. ي مثژووي كوردةكةي لث پثك دثت3بكرثن تا جةلوو) ذيز(يةكديدا جةلة 

دةكرثت، شتثكي سةير نيية، چونكة هةموو مرؤضثكي كورد هةر لةو كاتةوة، چاوي دنيا دةبينثت و بذثك لة ژيان 
تثدةگات، ئيدي خؤي لة سياسةتدا دةبينثتةوة و دةوروبةري ژينگةيةكي سياسيية و هةر زؤر پثويستيشة خؤي لة 

 سياسةتيش هةصقورتثنثت، - مةزين جيهاينچ سياسةيت نثوخؤي كورد، يا سياسةيت–هةموو ورد و درشتثكي 
هةرچةنديش ذةوشي گةيل كورد، كؤمةصگةكاين، ذووداوةكان، بؤچوونة جياوازةكان، كةسايةتيية مثژوويي و 
ناودارةكاين، ياخيبوون و ذابوونةكان، كؤمةصة و ذثكخراوةكان، حيزبةكان و سةركةوتن و بةزين و خيانةت و  

وو شتثك شيكرثنةوة و لثيان بكؤصرثنةوة و خبرثنة بةر باس و دةمةتةقة و ذةخنة كوردايةيت و جاشايةتييان و هةم
كةواتة كورد بؤ . و سصيش لة هيچ نةكرثتةوة، هثندةي دي مةسةلةي كورد دةذةسثت و وةپثش دةچثت

تثگةيشنت لة سياسةت و دؤزينةوةي ذثگةي ذاست، يا هيچ نةبثت جوثكردنةوةي چةوت و ذاست لةيةكدي و 
موحةممةد حةسةنثن  . انكردين هةصةكاين خؤي، پثويستييةكي يةكجار مةزين بة زانيين مثژوو هةيةدةستنيش
گرنگييدان بة سياسةت بة بري يا بة كردار، يةكةم شت پثويسيت بة :"دةصثت) محمد حسنين هيكل(هةيكةل 

كم دراون، بةدرثژايي  خوثندنةوةي مثژووة، چونكة ئةوانةي نازانن پثش لةدايكبوونيان چي ذوويداوة، بةوة حو
، ذةنگة زثدةذؤيي نةبثت ) فارسي(كة مرؤض دةنؤذثتة كتثبخانةي ئثراين ". تةمةنيان هةر بة منداصي مبثننةوة

ئةگةر ئةوان شاكاري ئةدةيب جيهاين . ي كتثبةكاين وةرگثذانن لة زماناين بيانييةوة%70-60ئةگةر بگوترث، كة 
و سارتر و هؤگؤ و كامؤ و دةستؤيثضسكي و كث و كث دةكةنة فارسي، دةكةنة فارسي و هيگص و ماركس و ئةنگصز 

ئةوان  . ئةوة نيشانةي ئةوةية، كة ئةوان نةتةوةيةكي خوثندووي زيندوون و خاوةين فةرهةنگثكي بةرزن

 
لة كاتثكدا بؤ هيچ كةس ساغ . ي كوردي2697 دةكاتة 1997+700: مثژووي لةدايكبووين زةردةشت، لةگةص ساصي زايينيدا، كؤ دةكةنةوة، واتة. ئا
كةسي ) 10(ةبووةتةوة، كة زةردةشت كةي زاوة؟ تةقو زانراش كةي زاوة، دةي زةردةشت چ پثوةندثكي بة كوردةوة هةية؟ بؤ لة نثو كورددا دةن

 زةردةشيت نابينرثنةوة؟
 پثوةندي كورد بة لة كاتثكدا. ي كوردي2609 دةكاتة 1997+612: مثژووي گرتين باژثذي نةينةوا، لةگةص ساصي زايينيدا كؤ دةكةنةوة، واتة. ب

.ميدييةكانةوة تا ئثستاش جثي گومانة  
كة پثم واية سروودةكة بة تةواوي گةلةك ذةگةزپةرستانة و -، كة لة سروودي ئةي ذةقيب.."ئثمة ذؤصةي ميديا و كةخيوسرةوين"شانازيكردن بة. پ

ئةمانة هةموو دةشث ببنة جثگةي پرسيار و . دا هةية-ثتناحةزة و زؤريش دوروودرثژة، كة هةرگيز بؤ سروودي نيشتماين و مارشي نةتةوةيي ناش
.ذامان و مايةي گومان و هؤكاري پشكنني و توثژينةوةي نوث و ذاستكردنةوةي چةوتييةكان   

.قةتار، شةمةندةفةر، ترثن  3  
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ئةوان تةواوي گةوةكانيان .  ي گةوة ناتةواوةكاين مثژووي خؤيان بكةن4پثويستييان بةوة نةماوة، كة منة
هةرچةندة هثشتا بةوةشةوة نةوةستاون و كؤصيشيان نةداوة و شتگةيل نوثيش لةبارةي مثژووي  – دؤزيوةتةوة

بريا .  و هيچيان لث بزر نةبووة و جةلووي مثژوويان بة ذووين ديار و خوياية-خؤيانةوة بةردةوام دةدؤزنةوة
ة و تةواو، بةصكة كؤلكة كورديش گةوة بزرةكاين مثژووي خؤي ديتبايةوة و هيچ نةبثت، نةك مثژوويةكي تؤكم

مثژوويةكي بؤ خؤي ساز كردبا، پاشان نةك هةر شيعر، ذؤمان و چريؤكي نووسيبا، بةصكة لةبارةي نةك سثكس بة 
ئةمةش وا  . باسي ذووةكايةيت و كةرناسيشي كردبا. واتا ئاساييةكةي، بةصكة لةمةذ هاوسثكسبازيشةوةي نووسيبا

رداري هةموو شتثك ببثت و هةر خةريكي مثژوو بثت و بةس، بةصكة ناگةيةنثت، كة ئيدي مرؤضي كورد دةستبة
هةموو كارثكي وةرگثذان و لة هةموو بوارثكدا وةك يةك پثويستة، بةآلم ئةگةر پثويستترين و پثويستتر وةبةر  

 . پثويست خبرثنةوة، ذةنگة سوودي پتر بثت
 و خؤي تووشي سةرئثشة و گؤذيين  زؤرجاران لة بري ئةوةي مرؤض بؤ خؤي دانيشثت و مثشكي خؤي بگوشثت

چاويلكة و نةخةوتن و نائارامي بكات، بؤ ئةوةي گوتارثكي الوازي بثبايةخي هيچ نةگةيةن و هيچ نةگؤ، لةبارةي 
يةوة بنووسثت، گةلثك چاكتر و بةكةصكتر و "شةريعةيت"يا " فؤكؤ"، "ماركس"، "ئةلغةزايل"، "ئةفالتوون"

ٍ  علوم الدين "، "كؤمار"سوودبةخشترة، هةوصي ئةوة بدرثت،  ،  " إقتصادنا"، "فلسفتنا"، "تاوان و سزا"، "سةرماية "، "إحيا
، بكرثنة كوردي، بؤ  "شناسي سياسي فلسفه و جامعه "و " مثژووي سثكس"، "هةبوون و نةبوون"، "دؤكتؤر ژيضاگؤ"

ة، پاشان نووسيين  ئةوةي مرؤضي كورد، خوثنةري كورد، پثشتر بزانثت ئةو بةذثزانة چ دةصثن و چييان گةرةك
زؤربةي الواين كوردي ئةم سي چل ساصةي . نووسةراين كورد لة بارةي بري و فةلسةفة و ديتين ئةوانة خبوثنثتةوة

و  "  عامري عةبدوصآل"و " بةهائةددين نووري"و " ماجيد عةبدولذةزا"و " زةكي خةيري"دوايية، لة ذثگةي گوتارةكاين 
فةريكة "ي مؤسكؤ و ) "دارالتقدم(كتثبةكاين داروتتةقةدوم "و ) " ان طربياحس(ئيحساين تةبةري "و " كيا نووري"

و هي ديكةوة، لةبارةي لثنينايةيت و ستالينايةتييةوة، كة بؤ خؤيان " لثنينيية نةتةوةييةكاين كوردستان-ماركسي
 و لة چاوي، ماركسايةتييةكي بةذةواژةكراو و هةصگثذدراو و لنگاوقووچكراون، ماركسايةتييان خوثندووةتةوة

فةريكة ماركسيية "و " داروتتةقةدوم"و " تةبةري"و " عةبدوصآل"و " نووري"و " عةبدولذةزا"و " خةيري"
ةوة، شارةزاي ماركسايةيت بوون و لثي تثگةيشتوون، ماركسايةتييةك، كة گةلثك لة ماركسايةيت "نةتةوةييةكان

ي بة كوردي نةخوثندووةتةوة، "فؤكؤ"يةك كتثيب ئثستاش الوي كورد تاكة . ماركس و ئةنگصز جياوازة و دوور
يةتييةوة، لة دةركةي مثشكي خوثنةري كورد دةدةن، بث "فؤكؤ"و " بونياگةري"كةچي دةيان نووسني لةبارةي 

خؤيةوة و بة كوردي " ميشثل فؤكؤ"ي لة زماين "فؤكؤ"ئةوةي ئةو خوثنةرة بنةما و ذةگ و بناخةكاين بريي 
قةبة و زلةگوتار و نووسينانةي، كة لة بواري بونيادگةري و فةلسةفة و بري و ئةو جؤرة  گةلةك لةو . خوثندبثتةوة

" تازةگةري"شتانةدا، بة كوردي دةنووسرثن و بة زلة و قورسةوشةي تثكسمذاو و كةتة، سيخناخ كراون و بة ناوي 
كي نوث، بة خوثنةري و شيت ديكةوة، وةك بريي نوث، بؤچووين نوث و چةم" پؤستمؤدثرنيزم"و " نوثخوازي"و 

كورد دةفرؤشرثنةوة، زؤربةيان ذثك و ذةوان، وةرگثذاين نووسيين خةصكانثكي شارةزاي ئةو بوارانةن و 
زؤرجاران لة عةرةيب، فارسي، سوثدي يا زمانثكي ديكةوة، بة بذثك پاش و پثشخستين وشة و ذستةوة و  

 بث ئةوةي نثوي كابراي نووسةر يا سةرچاوةكة دةستكارييةكي كةمةوة، وةرگثذدراونةتة سةر زماين كوردي، بة
ئةمة بثجگة لةوةي الدانة لة  . بنووسرثت، ئةگةر بؤ يةك جار نووسرابثت، ئةوا دةيان جار پشتگوث خراوة

 . 5دةستپاكي و ياساكاين وةرگثذان، خؤبةزانازانني و نزمتةماشاكردين خوثنةري كورديشة

 
.بةدووداگةذان، بةشوثنداگةذان، بؤگةذان، لثگةذان: منةكردن  4  
بةشي دووةمي ئةم وتارة لة ژمارةيةكي . 82-65، ل1989، هاويين 9بةشي يةكةم، يةكگرتن، ژمارة حةمة، ئازاد، ووتاري سترؤكتؤراليزمي،  5

" 1976البنيوية، دار مصر للطباعة، علي ٍابراهيم، الدكتور زكريا، مشكلة البنية اًو اًضواٍ  "زؤربةي ئةم نووسينة لة . پاشتري يةكگرتندا بآلو كراوةتةوة
دا 1928لة ساصي :"ي نووسينةكةيدا، ئازاد حةمة دةصث73لة الپةذة . شوثندا ئاماژة بةو سةرچاوةية كراوةوةرگرياوة، كةچي لة يةك دوو 
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جارث وةرگثذاين زلةنووسيين . ثذانثك گةلثك هاسانترةبثگومان زؤرجاران نووسيين گوتارثك لة وةرگ
كاري  "كةصةپياوي، وةك ماركس و سارتر، بؤ زمانثكي هةژاري وةك زماين كوردي، بة دةردي ئثرانييان گوتةين

-ي باشة، ئيدي فةرهةنگي ئينگليزي) قاموس(وةرگثذان پثش هةر شتثك پثويسيت بة فةرهةنگ ". حةزرةيت فيلة
-كوردي، عةرةيب-كوردي، فارسي-كوردي، ئيسپانيؤيل-كوردي، ذووسي-ردي، ئةصماينكو-كوردي، فرانسي
پاشان . كوردي و هةموو زمانثك و كوردي و كوردي و هةموو زمانثكي ديكة-كوردي، هيندي-كوردي، توركي

 فةرهةنگي فةلسةفةيي، سياسي، ئابووري، ئاييين، جضاكي، سروشيت، سثكسي، تةكنيكي، كشتوكاصي، سةربازي و   
ئةوانةي . كورد هةر هيچي لةم بابةتة شتانة نيية. ئةو زمانانة پثويستة/كوردي و كوردي/دةياين ديكة بة كوردي

ئةو جؤرة كارانةيان پث ئةجنام دةدرثت و دةبوو بة ئةركي خؤياين بزانن و دةتوانن نةك فةرهةنگ بةصكة  
كي ديكة ئةجنام دةدةن، وةك دةستة و فةرهةنگانيش چث بكةن، نايكةن و لة بري ئةو كارة گرنگة، كارگةلث

تاقمبازي و سياسةتبازي و پارتايةيت و شتگةيل لةو جؤرة، كة بة جثگر و بريكار و ياريدةري نووسةر و خةصكي 
، لة كن كورد گةلثك لة ) قاموس(ئةوةي پثي دةصثن فةرهةنگ . زؤر خوارةوةي پليكانةي فةرهةنگييش دةكرثن

چؤن كراون، ئيدي لة شوثين خؤياندا ماونةتةوة، نة گؤذانثك، نة زيادكردنثك، پةجنةكاين دةست كةمترن و هةر 
.  6نة چاپثكي نوث و نة هيچ، وةك ئةوةي زماين كوردي، لةو ئاستةدا ذاوةستابثت و بة موويش جووصةي نةكردبثت

ةآلم ئيدي  ، كؤذي زانياري كورد لة بةغدا، بذثك لةو كارانةي ئةجنام دا، ب1974-1970ئةو سث چوار ساصةي 
ةوة تا ئثستا، حيزبة كورديية نةتةوةييةكان، فةرمانذةواي بةشثكي خوارووي 1991لة . پايدؤسي لث كرا

كوردستانن، لة پاص ئةو هةموو دزي و شذةخؤري و كوشنت و تاآلين و برسيكردين خةصك و وثرانكارييةي، كة بة 
ثزةيةك بةتةنگ فةرهةنگ و مثژوو و زمان و  ئةگةر هةر ذ–مرؤضي خةصكي كوردستانيان پثشكةشكردووة، دةبوو 

 هةر وةك پروپاگةندة و بؤ پثويسيت كاروباري خؤيشيان بوواية، ناصثم كؤذ  -زانست و پثشكةوتين كوردةوة هاتبان
و ئةكادمييا و فةرهةنگستان، بةآلم كؤذؤكةيةك، ئةكادمييلكةيةك يا فةرهةنگستانؤكةيةكيان چث كردبا و هةر 

كوردي و -كوردي، توركي-كوردي، فارسي- ئةجنامداين فةرهةنگثكي باش و فراواين عةرةيبهيچ نةبوواية هةوصي
كوردي و كوردي و ئةو زمانانةيان دابا و بنكةيةكي وةرگثذانيان ساز كردبا و دةيان شاكاري توركي و  -كوردي

 گةلثك لةو پارانةي، بؤ وةها كارثك. فارسي و عةرةبييان بكردبايةتة كوردي و كوردييان بكردبايةتة ئةو زمانانة
گةشت و سةفةر و ژن لة دووي ژن هثناين سةركردة و بةرپرسياران و كوشتين مرؤض و ژينگة و جةژن و 
ئاهةنگگثذان و دامةزراندين زيندان و پةروةردةكردين سيخوذ و مرؤضكوژ و خواردنةوة و بةدمةسيت و بةرزگ 

 . ةرف دةكرثن، كةمتر تث دةچثتتثركردن و خانوو و ئؤتؤمبيلي كاربةدةستاين حيزيب س
لة دةرثي    . ذةوشةكة لة كوردستان بةو شثوةيةية، بةآلم وةنةبث لة دةرثي كوردستان، زؤر لةوة باشتر بثت

لة ئةوروپا، ئةمةريكا، ئةوستراليا،  . كوردستان، كاري جيددي و لةبةرچاو و مةزن لة بواري وةرگثذاندا نةكراوة
 توركيا، كوردثكي ئاوارةي يةكجار زؤر دةژين و زؤربةيشيان زماناين ئةو  ذووسيا، وآلتاين عةرةب، ئثران و

لة نثو ئةو كوردانةشدا خةصكانثكي زؤر هةن، خؤ بة كاري فةرهةنگي و  . وآلتانةي، لثي دةژين، فثر بوونة و دةزانن
 فةرهةنگيدا  ئةو بابةتانةوة خةريك دةكةن، بةآلم وةرگثذان شوثنثكي زؤر كةم و گچكةي لة ذووبةري چاالكيي

 پةتاي دةركردين گؤضار، ذؤژنامة، حةفتةنامة، مانگنامة،  -لة كوردستانيش هةر واية–لة دةرثي وآلت . گرتووةتةوة
 

دؤكتؤر زةكةرييا "ي ئةو كتثبةي 43ئةم بذگةيةكي لة الپةذة ". ذثك خست) زانسيت زمانةوانةوة(هؤصةندا بة ناوي-كؤنگرةيةكيان لة بالهاي
ي پثش "ب"و تيپي " بالهاي" نووسيويةيت - كة هةموو كةس دةزانثت نثوي باژثذثكة لة هؤآلند-" الهاي"ي ةوة وةرگرتووة، تةنانةت لة بر"ئيرباهيم
و لة زمانة ئةوروپاييةكانيشدا" حرف اجلر"ةكةشي، كة لة عةرةبيدا "الهاي"وشةي   

 "preposition" المؤتمرالدولي لعلوم اللسان الذي انعقد بالهاي "لة عةرةبييةكةدا وةها نووسراوة . ةوة نووساندووة"الهاي"ي پث دةصثن، بة وشةي

 . بؤ كوردي-زؤرجاران بة پثشگر و پاشگري زماناين ديكةشةوة–ئةمة منوونةيةكي گچكةي گواستنةوة و وةرگثذانة ". ..بهولنده

نةبؤرينةي هةژاري كوردي، شثخ موحةممةدي خاص و هةنبا-كوردي، تةوفيق وةهيب و ئةدمؤندز، فةرهةنگي كوردي-فةرهةنگي ئينگليزي6 
.موكرياين، چةند منوونةيةكي ئةو كارانةن   
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هةر نووسةرةو بؤ ئةوةي  . هةر نووسةرةو دةيةوثت گؤضار و ذؤژنامةي خؤي هةبثت. وةرزنامة و هيننامة هةية
ي دي، كة خاوةن گؤضارة، لةبةر جياوازي بريوباوةذ يا بة هؤي گوتارثكي خؤي بآلو بكاتةوة، كة ذةنگة نووسةرةكة

ناكؤكي و ناتةباييةك، كة لة نثوانياندا هةية، بؤي بآلو نةكاتةوة، ناچار دةبث بؤ خؤي گؤضارثك يا ذؤژنامةيةك 
جاري وايش هةية ئةو نووسةرة، دةركردين گؤضار و  . دةركات و ئيدي نووسيين خؤي بة ئازادي بآلو بكاتةوة

.  ؤژنامةي بؤ ناذةخسثت، ئةوجا ناچار دةبث گوتارةكةي يا نووسينةكةي لة شثوةي ناميلكةيةكدا بآلو بكاتةوة ذ
زؤرجاران ئةو گؤضار و ذؤژنامة و بآلضؤكانةي دةرثي وآلت، بة هؤي باري ئابووري و سةختيي كار و هةلومةرجي  

دار و سةرمايةداري پيسكة و چاوچنؤكي خؤ دةوصةمةند و پارة. ژيانةوة، كةمتةمةن دةبن و زوو ذادةوةسنت
 هةرگيز ئامادةي بةخثوكردين گؤضارثك يا ذؤژنامةيةك نني و پارةي خؤيان بؤ ئةو -كة كةم نني–كورديش 

جؤرة كارة فةرهةنگييانة خةرج ناكةن، دةنا هةر ئةو پارةدارة كوردانة و ئةو ذثكخراو و كؤمةصة كوردييانة، پثيان 
 نثوةند و بنكةي وةرگثذان، لة وآلتاين جياواز و بؤ زماناين جياواز ساز بكةن و وةك دةكرثت چةندين مةصبةند و

 سوود لة ئةزمووين عةرةب و  -بؤ منوونة–ديارة دةكرث . پرؤژةيةكي بازرگاين و پارةپةيداكردنيش بيبةن بةذثوة
 . فارس، وةربگريثت، كة سةدان بنكة و نثوةندي لةو جؤرةيان هةن

گرنگيي پث نادرثت، زؤرجاران بة هؤي ئةوةوةية، كة هةندث نووسةر و ئةوانةي سةرقاصي   كة وةرگثذان هثندة 
پثيان واية، ئةگةر خةريكي وةرگثذان : واتة. كاري فةرهةنگيني، بة پلةيةكي نزمتري لة نووسيين خؤياين دادةنثن

ويتر، تثيان دةنواذثت، يا   يان دادةبةزثت و خةصك بة چاوثكي نة"پاية و ئاسيت ئةدةيب"بن، پثي كةم دةبنةوة و 
هةموو ذثژيسؤرثك، ئةكتةرثكي سةرنةكةوتووة و هةموو ئاوازدانةرثك،  "خةصك بة گوثرةي تيؤريية هةصةكةي 

پثيان واية، ئةوةي خةريكي  "سترانبثژثكي سةرنةكةوتووة و هةموو وةرگثذثك، نووسةرثكي سةرنةكةوتووة
تاكة منوونةيةكي پرشنگدار، ئةويش زاناي هثژا .  نييةوةرگثذان بثت، بؤ خؤي توانسيت نووسني و دةربذيين

پثم واية تةواوي خوثنةراين كورد، دةبث . ية، ئةو بؤچوونة سةقةتانة پووچ دةكاتةوة" شوكور مستةفا"مامؤستا 
سةري ذثز بؤ مامؤستاي هثژا شوكور مستةفا دانةوثنن، بؤ شاكارةوةرگثذانةكاين، كة يةكجار وةستايانة، بليمةتانة 

زانايانة، كردووين بة كوردي و چ كوردييةكيش، مةگةر هةر لةو هثژاية بوةشثتةوة و لة زاري وي بثتة دةر و لةو و 
 . يشي تثپةذاندبثت"يةشار كةمال" لة توركييةكةي -من بؤ خؤم توركي نازامن–بذوايةشدام 

ا وةدي دةكرثت، وةرگثذانة لة دياردةيةكي زةق و لةبةرچاو و تا ذادةيةك دزثو، كة لة بواري وةرگثذاين كورديد
لة نثوان ديالثكتةكاين زماين كورديدا، هةرچةندة ناكرث ناوي وةرگثذاين لث بنرثت، : كوردييةوة بؤ كوردي، واتة

. چونكة وةرگثذان لة زمانثكةوة بؤ زمانثكي ديكة دةبثت، نةك لة ديالثكتثكةوة بؤ ديالثكتثكي ديكةي هةمان زمان
و كرماجني خواروو دةكرثت بة كرماجني ژووروو و  ) سؤراين( بة كرماجني خواروو كرماجني ژووروو، دةكرثت

كارةكة لثرةدا ذثك وةك ئةوة واية، كة . هةورامي دةكرثتة سؤراين و كرماجني ژووروو دةكرثت بة زازايي
رة و ئةگةر دووربينانة بنؤذينة ئةم كا. 7عةرةيب، فارسي، توركي، فرانسي يا پورتوگايل بكرثن بة كوردي

لةبةرچاو بگرين، ئةوا نةك هةر بة قازاجني زماين كوردي و يةكيةيت نةتةوةيي " بةرژةوةندي نةتةوةيي كورد"
لة  : گؤذيين تيپ، واتة. كورد كؤتايي نايةت، بةصكة ئةجنامثكي يةكجار خراپيشي دةبثت و بة زيان تةواو دةبثت

رةبييةوة بؤ ئةلفبثي التيين يا لة ئةلفبثي كريليكةوة بؤ  ئةلفبثي التينييةوة بؤ ئةلفبثي عةرةيب يا لة ئةلفبثي عة
ئةلفبثي عةرةيب و التيين و بة پثچةوانةيشةوة، بث گؤذين و دةستكاري دياصثكتةكة، كارثكي باشة و گةلثكيش  

 
، لة اليةن "كةرميي حيسامي"ي )"مةهاباد(كؤماري دميوكرايت كوردستان"كتثيب . كردووة بة موكرياين" خاين"ي "مةم و زين"، "هةژاري موكرياين "7
ي "پثشمةرگة"چريؤكي . چاپي كردووة) سوثد(دا، لة ئوپساال1986ي لة ساص" ژينانوو"ةوة وةرگثذدراوةتة كرماجني ژووروو و وةشانثن "ئةليشثر"
ئةمانة چةند منوونةيةكي زؤر . زؤرجاران نووسيين كرماجني ژووروو دةكاتة سؤراين" مةهاباد كوردي. "، كراوة بة كرماجني ژووروو"ذةحيمي قازي"

.كةمن و دةيان شيت لةو جؤرة كراون و دةكرثن و گةلةك لة برةويشدان   
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مامؤستاي گةورةمان شوكور مستةفا، زؤر بة جواين و لثزانانة، ئةم كارةي  . خزمةت بة زماين كوردي دةكات
 . وةئةجنام دا

جاري وا هةية خةصك كؤنيي و نوثيي بابةتة وةرگثذدراوةكة دةكةنة پثوةر، بؤ دادوةري لة بارةي باشي و خراپي 
ذةنگة بيستين لةو جؤرة . 8بابةتةكةوة و پثيان واية، ئةوةي كؤنة، نابث وةربگثذدرثت و دةبث پشتگوث خبرثت

سةير نةبثت، وةلث كةسانثك، كة بذثك تةمةنيان قسانة لة خةصكثكي الو و دنيانةديو و كةمئةزموون، شتثكي  
وةها خةصكانثك لة بةركةپووي  !. هةبثت و دنياشيان ديتبثت و خؤ بة ئةهلي قةصةم و كتثبان بزانن، ئةمةيان سةيرة

ئةوة لةبري دةكةن، كة پثرث . ئةوان تةنث هةنووكة دةبينن و ئةوذؤ لة دوثنث دادةبچذن. خؤيان ئةوالتر نابينن
 درثژةپثداين  9ين بةسرپثرثية و دوثين درثژةپثداين پثرثية و ئةمذؤ درثژةپثداين دوثنثية و سؤزييدرثژةپثدا
خؤ ئةوةي، كة ئثستا ! ئةگةر مرؤض شارةزاي كؤن و ذابردوو نةبثت، چؤن دةتوانثت لة هةنووكة تثبگات. ئةمذؤية

ئثمة درثژةپثداين ذابردووي . ابردووپثي دةصثن ئثستا و هةنووكة، سؤزيي و ذؤژگارثكي ديكة دةبثتة ديرؤك و ذ
خؤمانني و ذابردوومشان تةنث لةبةر ئةوةي پثوةي بةندين و بةسةرچووة و جوانة و سؤزمان بؤي هةية و   

ئثمة لة ناوكمانةوة، بة هةموو :"دةصثت) فاضل العزاوي(فازيل ئةلعةززاوي . بةزةييمان پثيدا دثتةوة، ال پريؤز نيية
تاكة ذثزثك كة  . اوين، بةآلم ذابردوو ساصؤنثك يا چاخيانةيةك نيية بؤ كاتبةسةربردنساتثكي ذابردووةوة گرثدر

دةشث بؤ ذابردوومان هةبثت ئةوةية، فذثي دةينة كوورةي ئثستاوة، بؤ تاقيكردنةوةي توانسيت لة سةر ژيان و بؤ 
 زؤربةي شتةكان بؤ كورد ئةز بةش بة حاصي خؤم لةو بذوايةدام،. 10"ئةوةي ببثتة پارچةيةك لة ناسنامةي نومثان

نوثن و هةموو شتثكيش بؤ كورد پثويستة، تةنانةت ئةگةر باسةكة لةمةذ، پةلكةپياز و قالؤنچة و كنگرهةصكةندن و 
زؤرجاران مثژوو بة هةصة وةردةگريثت و بة خراپي بةكار دةبرثت و بة مةبةسيت . كةري دثزةشةوة بثت

پثي سوود و بةرژةوةندي تايبةت لثكدةدرثتةوة و شيدةكرثتةوة، چةواشةكردن فثر دةكرثت و دةگوترثتةوة و بة 
بةآلم ئةمة وا ناگةيةنثت، كة مثژوونووسان هةموو زانيارييةكانيان لنگاوقووچ كردبثتةوة و وايان گوتبثت يا  

 . 11نووسيبثت
 سوود و مثژوو بة ئارةزووي دةسةآلتدار دةگؤذدرثت و دةستكاري دةكرثت و لثكدةدرثتةوة و زؤربةي جار بؤ

هةندث جاريش ناوي كةسانثك الدةبرثن و دةسذدرثنةوة و بة   . قازاجني دةسةآلتدار و دةسةآلت دةنووسرثت
خوثذي و ترسنؤك و خائني دةدرثنة قةصةم و نثوي خةصكانثك لةجثي وان دادةنرثن و شوثنيان دةگرنةوة و وةك 

 دةگوترثن، كة هةرگيز نة كردوويانة و نة قارةمان و نةترس و بوثر، باس دةكرثن و شتگةلثك لة بارةيانةوة

 
يةكثك لةوانةي،كة . دا، چاپ بوو1994، وةرگثذاية سةر زماين كوردي و لة "كورد گةلثكي بث وآلت" كتثبؤكةيةكي سوثدمي بة نثوي1988اصي س 8

!ديتبوويان گوتبووي ئةمة كؤنة، كةي ئثستا باوي وةرگثذاين شيت واية   
.سبةينث، بةياين  9  

.63، ص1994فة والنشر، للثقااملدي العزاوي، فاضل، بعيدا داخل الغابة، دار  10  

پؤلثكم هةبوو، برييت بوو لة شةش .  لة يةكثك لة خوثندنگة ئامادةييةكاين ستؤكهؤصم، دةرسي زماين كوردمي دةگوتةوة1989 و 1988ساصي 11 
ا كة ذؤژثك لةبةر دةستماندا لة دةقثكد. پؤيل يازدةيةم و دوازدةيةم و ئةوانة بوون: حةفت خوثندكار، كة لة ساآلين كؤتايي ئامادةييدا بوون، واتة

ئةم شؤذشةية كة ئثستا لة : گوتيان! چيية" شؤذشي ئةيلوول"لثم پرسني، كة ئايا دةزانن . هاتة گؤذث" شؤذشي ئةيلوول"بوو و دةماخنوثند، باسي 
وو و ئةو الوة حةضدة هةژدة بثگومان ئةوة تةنث قسةي خؤيان نةب. دةسيت پث كردووة" مةال مستةفا"ي "ئاشبةتاص"كوردستان هةية و لة دواي 

 - هةرةس– 1975ساآلنانة، ئةوة شثوةي بريكردنةوة و پةروةردة و بؤچووين ماصةوةيان بوو و وةها فثر كرابوون، كة ئةوةي تا پثش ئةو مثژووةي 
. شثوثنرابوومثژوويان بة هةصة فثر كرابوو و سةريان لث: واتة. كراوة بة هيچي دانةنثن و هثصي چةپ و ذاسيت بةسةردا هبثنن  

انةي، كة كايت خؤي يةكثك بووة لة ئةنداماين كؤذي موريد و شاگرداين سياسةتچييةكي كورد و زؤريش جث هيواي "زؤر ذؤشنبري" يةكثك لةو 
ةوةي، بثگومان ئةمةش تةنث لةبةر ئ! ةوة دةست پث دةكات1976مورشيدةكةي بووة، لة دانيشتنثكدا جارثكيان فةرمووبووي، كة مثژووي كورد لة 

خؤ مثژووي ساآلين پثش . دةروثشيان بوو، لةو كاتةوة كةوتبوونة چيا و دژي حوكوومةيت عرياق جةنگابوون" زؤر ذؤشنبرية"كة ئةو دةستةيةي ئةو 
اتة ئةم ئايا لةكن چ خةصك و گةل و نةتةوة و كؤمةصثكي ئةم جيهانة، تةسبيين و كةمئاوةزي و هؤشكويل دةگ. ئةو ساصةشيان لة كةس شاراوة نيية

!  ذادةية   
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هيتلةر، ستالني، فرانكؤ، پينؤشث و سةددام حوسةين، كة لةكن مرؤضايةيت  . ئةجناميان داوة و نة ئاگاشيان لث بووة
چارةگةلثكي دزيون و قذانيان خستووةتة نثو خةصك، الي نازيست، ستالينيست، فاشيست، بةعسي و ذاستذةوان، 

فازيل ئةلعةززاوي ". سةركةوتووان مثژوو دةنووسن"وةك دةشگوترث . يت و پةيامبةرنذزگاركةري مرؤضاية
ئةگةريش خةون بة مثژوويةكي ديكةوة دةبينني . خوثن بة تةنث تا ئثستا مثژووي دروست كردووة:"گوتةنيش

 . 12"ئةوة ئةو مثژووةية، كة لة ئازاديدا دةست پث دةكات
مثژوو و خؤناسينةوة، گثذانةوةيةكي بريياري مةزن، دؤكتؤر عةيل لةم بارةيةوة، لةبارةي گرنگيي زانيين 

شةريعةيت، وةبري دةهثنمةوة، كة زؤر جوان مةبةسيت ئةنگاوتووة و منوونةيةكيشي هثناوةتةوة، كة كتومت لةو   
ياين ذؤژهةآلت و ئثمةي "مةكتةبلي"منوونانةي سةرةوة دةچثت و ذثك واقيعي ئاسيت فةرهةنگيي زؤربةي 

لةبةر بةها و گرنگيي گثذانةوةكة، وام بة باش زاين، بث كةم و زياد بيكةم بة . ة تايبةت دةپثكثتكورديش ب
. كة لة سويسراوة بؤ ئثران دةگةذامةوة، هاوذثيةكةم خويندكارثكي زانستگة بوو:"شةريعةيت دةصثت. كوردي

چ هاوذثيةك لةمة باشتر . ويئةندازياري كشتوكاص بوو و لة سويسرا خوثندبو. تورك بوو و خةصكي ئيزمري بوو
ئةم هاوذثية زؤربةي خاصة ناديار و گرث ناذوون و شاراوة و تةماوي و وردةكامن : دةبثت؟ لة دصي خؤمدا گومت

يةوة، لةذووي ئاييين و فةرهةنگي و سياسي و جضاكييةوة بؤ ذوون  "هونةري پثكهاتين كؤمةصگةي توركي"لةمةذ 
ئةو الوثكي خوثندووي دنياديدة بوو و فرانسييش بة . ئةو كارةش دةكاتدةكاتةوة و هةر بة نووكي پةجنةكاين 

ئةمةش . . . لة گفتوگؤيةكامندا لةگةصيدا لة ماوةي چةند ذؤژدا هيچم سوود لث وةرنةگرت. چاكي دةپةيضي
 دةبث ئةمة: پرسيم. . . كة گةيشتينة ئيستةنبووص، ذثپثوان و پثشاندانثكي لةشكرميان ديت. چريؤكثكي ديكةية

:  چل سةدة؟ پثكةين و گويت: گومت. لةشكري تورك ئاهةنگي چل ساصةي دامةزراندين دةگثذثت: چي بثت؟ گويت
پاشان بؤي . چل ساص: چل چي؟ دووبارة جةخيت كردةوة: جاري دووةم پرسيمةوة. نا، هؤشت لة كوثية، چل ساص

 تورك و زانستگة و ژياري و بنگة دةوصةيت: ذوون كردمةوة، كة من مثژوو و ذابردووي توركيا نازامن و گويت
ئيدي دواي . كؤمةآليةيت و فةرهةنگييةكان و حوكوومةت و سوپا لة توركيادا، هةمووي پثش چل ساآلن دامةزراون

ئةوة نةمتواين تةحةممويل بكةم و لة هاوذثيةيت ئةم برييارة، كة سةر بة ئوممةتثكي نوثباو و تازةكيية، كة مثژووي  
وام دةهاتة بةرچاو، كة ئامساين قوستةنتينيية هثشتا دوا ذووداوي . تةمةين مرؤضثك، هةآلمتدةگةذثتةوة بؤ نيوةي 

ي 1453لةشكرةكاين موحةممةدي فاتيح ساصي . مةزين لةبرية و بؤ منيش وةك ئةوة وابوو، كة دوثنث ذوويدابثت
مةزنترين نثوةندي ژياري زايني، بة دةركةكاين ئةم شارةدا، كة دصي ئيمپراتؤرياي ذؤژهةآليت ذؤماين بوو و 

سةدةكاين ناضني بوو، وةژووركةوتن و مةسيحايةتييان بة ژياريي ذؤژهةآلتيي نةتةوةييةوة، لة كةناري زةرياي 
كة نةك ساصي دامةزراندين لةشكري توركياي موسوصماين  (ناوةذاستةوة هاوثژتة كةنارةكةي ديكة، ئةم ساصةش 

ئةم الساييكةرةوة بؤشة لةخؤنامؤية . رةتاي چاخي نوث لة ذؤژاوادا دانرابة كؤتايي چاخةكاين ناضني و سة) ئةمذؤية
سةيدا ئةندازيارة، كة لة سويسرا خوثندوويةيت و سؤزيي دةبثتة مامؤستايةك لة زانستگةدا، يا دةبثتة وةزيري 

پثش شةش كشتوكاص لة دةوصةتثكدا، كة سةرتةص و هةصبژاردةي چيين بريياري كؤمةصگةكةيةيت، نازانثت سوپاكة 
لةو كاتةوة، كة گةورةترين كاري سةربازيي ئةجنام دا، ئةو كارةي، كة بووة دةسپثكي بةشثك  . سةدة دامةزراوة

هةر لةو كاتةش بة دواوة، مةزنترين ئيمپراتؤرياي لة سةدةكاين ناضني و نوثدا  . لة بةشةكاين مثژووي مرؤضايةيت
ئةو مزگةوت و   . ئةوروپاي ذؤژهةآلت و يؤناندا گرت دامةزراند و دةسةآليت بة سةر تةواوي دةوصةتةكاين 

پةرستگة مةزنانةي، كة باپرياين لة يؤگوسالضيا، بوصگاريا، ذؤمانيا و يؤنان، چثيان كرد، ئثستاش نيشانةي مةزناهي و 
ئةوان تا فرانسة و ئيتاليا چوون و ضيةننايان تا  . هثز و دةستذؤيشتوويي سياسي و فةرهةنگيي و هزريي ئةوانن

لة زةرياي ناضيندا گةورةترين هثزي زةرياييان . رةتاي سةدةي هةژدةيةم و نؤزدةيةم، چةندجاران گةمارؤ داسة

.199، ص..، بعيدا..العزاوي  12  
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چي دي بصثم؟ پثش هةزار ساص بةري جةنگي خاچايةيت و الفاوي هثرشي چةكدارانةي گةلةكؤمةكي  . . . هةبوو
ؤپةكانيان، كة ئايةيت جيهاديان لة سةر ئثستاكةش مششثر و قةصغان و ت. ذؤژاواي دژ بة وآلتة ئيسالمييةكان گرت

. . . نةخش كراوة، لة مؤزة سةربازييةكاندا لة ئةوروپا، سةرجني هةركةسثك، كة تةماشايان بكات، ذادةكثشثت 
چي دي بصثم؟ پثش ئةوةي ناوي ذؤژاواي نوث لة جيهاندا هةبثت و ذؤشنايي ئيسالميش لة خؤرهةآلتةوة هةصبثت،  

مثژووي هةزار ساصي ئةم ئوممةتةش نيشانةي هثزي . يزةنيت و ذؤماين ذؤژهةآلت بووةئةم خاكة النكي ژياريي ب
سوپايي و ژياريي و زانست و باوةذ و فةرهةنگ و ئيمپراتؤرياي جيهاين و دةسةآليت ذةهاية بة سةر كةوشةنثكدا، 

ي نوثدا، سثبةري هةردوو   لة نثوان جيهاين ژياريي كؤن و جيهاين ژياري. كة دةكةوثتة نثوان خؤرهةآلت و خؤراواوة
تا جةنگي يةكةميش مةزنترين هثزي . باصي لةيةك كاتدا بةسةر ذؤژهةآلت و ذؤژاوادا، پةخش كردبووةوة

عةرةب و يؤنان و باكووري ئةفريقا و تةواوي . ئيمپراتؤريايي و سةربازي بوو لة ئةوروپا و بةشثكي مةزين ئاسيادا 
پثش چل ساآلن، لة ئةجنامي تةكنيكي سةربازيي ئةوروپايي لة . ونئةوروپاي خؤرهةآلت، لةژثر دةسةآلتيدا بو

عةرةيب لة پثشييةوة، بة سةر ئةژنؤيدا دادةچةمثتةوة و كذنووش دةبا، و ئينگليز -پشتييةوة و خةجنةري ئثراين
تةنگةيةكدا وآليت عةرةيب لث دةستثنثتةوة، و ئةوروپا يؤنان و بوصگاريا و ذؤمانيا و يؤگوسالضياي لث دادةبذثت و لة  

پاشان ئةتاتورك و الواين خوثندووي ئةوروپاييثندراو، كة سوصتاين عومساين بؤ خوثندين   . ئابصؤقةي دةدات
تةكنيكي سةربازيي ئةوروپايي و زانسيت ئةوروپايي نوث و زماناين ئةوروپايي و زانياري و ژياريي ئةوروپايي،     

وري و سياسي و فةرهةنگيي ئةوروپا بوةستنةوة، شاندبووين بؤ ئةوةي ذووبةذووي هثرشي سةربازي و ئابو
ئةو ئيمپراتؤريا عومسانيية پان و . ئيدي ئةو هثزة جيهانيية مةزنة، پارچةپارچة بوو. دةسةآلتيان گرتة دةست

لةو هةموو وآلتة ذؤژاوايي و ئاسيايي و   . بةرينة گؤذا و بوو بة دةوصةتثكي بةزيوي لةتلةتكراوي بچووك
پاشانيش تيپي التيين دةبثتة ئةلفبثي و وةچةيةكي . ئيستةنبوول و ئةنقةرةي بؤ دةمثنثتةوةئةفريقاييانةش تةنث 

نوث پةيدا دةبثت و بةو ئةلفبثية فثر دةبثت و وةها باوةذ دةهثنثت، كة مثژووي ئةو لة چل ساص پثشترةوة دةست 
ةزثنران و لةتلةتكران و گةيشتنة لة جةنگي يةكةمي جيهانييةوة يا بة تةواوي لةو كاتةوة، كة ب: پث دةكات، واتة

لةگةص ئةو هةموو داستاين قارةمانييةتييةي، كة لة ذابردوويدا –لةشكريش . ئةوپةذي الوازي و بثبايةخي و دزثوي
خؤناسني دةبث . 13"سةيرة و چ سةيرثك. . . .  مثژووي لةو ساتةوة دةست پث دةكات، كة بةزثنراوة-هةية

وةدووي خؤدا گةذانيش پثويست بة گرنگييدان بة مثژو و زانيين مثژوو . ؤدامرؤض هانبدات بؤ گةذان بة شوثن خ
 و  14مثژووي كورديش، پثويسيت بة پثداچوونةوة، لةبثژنگدان، تةتةصة، بژار، پاكنووس، ذاستكردنةوة . دةكات

ان، سةرلةنوث نووسينةوة و دروستكردنةوة هةية، ئةويش بة بةشداركردين، چينةكاين خوارةوةي كؤمةصگة، الو
ژنان و تةواوي ئةوانةي، كة لة بواري ئابووري، سياسي، جضاك، فةرهةنگ و دةسةآلتدا، پشتگوثخراون و ناكارا 

باشترين شيت مثژوويش، چ بؤ كورد بثت يا ناكورد ئةوةية، كة مرؤض فثري ئةوة دةكات  . كراون و پةراوثزثنراون
 .  بكاتةوةو بةرةو ئةوةي دةبات و واي لث دةكات، باشتر و ذوونتر بري
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