
وازی قوتابی خۆشەویست ئەمەی الی خوارەوە بانکی پرسیارەکانە، کە ئێمە ڕۆژانە لەکاتی گوتنەوەی وانەکانمان ئاراستەی ئێوەی دەکەن، لەگەڵ شێ
 ئەو پرسیارانەی کە لەکاتی تاقیکردنەوەکاندا لەزۆر کات و ساڵی جیاوازدا دێتەوە. 

ە لەهەر تاقیکردنەوەیەکدا ئاراستەی ئێوەی قوتابی دەکرێت، پێانسەیە، یشەم: یەکێک لەو پارسیارانەی کە هپێناسەکانبەشی یەکەم/ 
واتە ناساندنی ئەو پرسیارەی کە مامۆستا ئاراستەتان دەکات، بۆیە پێویستە وەاڵمی پێانسەکە لەوچوارچێەوەیەدابێت کە مامۆستا 

 کردوویەتی هەروەها پوخت و گەیەنەر بێت.

 :ناسەپێ لەشێوەی پرسیار 10بۆ نمونە 

 کوردناسی. -1
 بنەچەی کورد لەدیدی مێژوونوس تەبەری. -2
 .مابواۆت ماسۆت یدیدەكوردستان ل یكانەنیرێد ەوارەنێشو -3
 .تیەمانسڕۆ روەهون یایخول -4
 .یدیزیەبا حمودەم الەم -5
 .یرەوەنەید ەیفینەح بوەئ -6
 .ەشتنامەگ -7
 .ۆلۆپۆمارك -8
 .یگارزون ەشەق یدیدەل یكورد یزمان -9
 .یسعودەم یدیدەكورد ل ەیچەو بن كەلەچەر -10

 

هۆکارەکانن، لەگرنگترین ئەو پرسیارانەی کە هەمیشە لەوانەکەماندا ئاراستەی ئێوەی قوتابی دەکرێت، یەکێک  – بەشی دووەم: هۆکارەکان
سەەر ئەوەی زیاتر بیر بکاتەوە. تیشک خستبە سەر هۆکارەکانیش ئەم پرسیارە کاریگەری لەسەر کرانەوەی مێشکی قوتابی دەبێت لە

 کەمامۆستا لێتانی داوا دەکات، هۆکار هەمیشە پێویستە کورت و زانیاری گەیەنەربێت. پێویستە لەچوارچێوەی ئەو بابەتەدا بێت

 پرسیار لەشێوەی هۆکار: 10نمونەی 

  كاندا؟ەبەرەع ەاڵگەل انێیملمالن یكاتەل ەدراوێپ یرۆز یگرنگ دایفارس یلتورەك ەكورد ل یفارس بوون -11
  ؟ەوەپاشا دوور بخات یلەع حسانیئ ەل كانەكورد ەداوڵیوەه یزینگلیئ یكسیمارك سا ەڵێد ریڤەدرا -12
 ەبووەن تەبیتا یكێزەگڕە یماناەكورد ب یناو ستایتا ئ ەوەنۆك ەل یەوا ێیپ یمەاسی دیشەر یرانیئ یژوونوسێم -13

  ؟ەوەكانییەرانیئ یالەل
  ؟ەكۆجن ۆب ەوەتۆراندەگ انیكورد یكەڵەچڕە( یسعودەو م یزی)موقر كووەو یبەرەع ینوس ژووێم كێندەه -14
 یەوا ێكاتدا پ مانەهەل مەاڵب كانیەرانیئ ەزمانەل ەكێشەب یكورد یزمان یەوا ێیپ یرسكۆنیم یوسڕ یكوردناس -15

 ؟یفارس یزمانەل یەن كێشەب
 یكانەناوچ یكەڵخ كووەو انۆیخ وەوۆڕیگ انۆیخ یرگەناوو جل و ب اندایكانەشتەگ یكاتەل كانەدەڕیگ -16

  ؟ەكردوو انیردانەس ەك ەشانداوین ەنانێشو وەئ یرەوروبەد



  ران؟یكوردستان و ئ ۆب ێالڤالید ۆترێپ یشتەگ -17
 ؟   ەناوێفارس ه یعرابەئ ەب یكورد یناو یرەبەت ژوونوسێم -18
  ؟ییەچ بەرەع رەس ۆكورد ب یزەگڕە ەیوەراندنەگ یكارۆه -19
  ؟ەیك ۆب ەوەتەڕێگەزوحاك د ەیفسانەئ یدانەڵرهەس ۆب ەئاماژ نینترۆك -20

 

لەو شێوازی پرسیارانەی کە گرنگە بۆ قوتابیان بەگشتی بۆشایی، تیایدا پرسیارەکە دەخرێتەڕوو یەکێک  – بۆشاییەشی سێیەم: ب
 لەشوێنێکدا زانیارییەکی گرنگ مامۆستا الیدەبات بۆ ئەوەی ئاستی خوێندن و تێگەیشتنی قوتابی لەبابەتەکە ڕوون ببێتەوە.

 پرسیار لەشێوازی بۆشایی. 10نمونەی 

-- یشارەل وەوینوس -------- یناوەكورد ب ەیبارەل یكێبێكت ------- ڵیساەل یرسكۆنیم یوسڕ یكوردناس -21
  ؟ەدراو چاپەل ------

 گووتەد انیشیبەرەع ەو ب --------- گووتەد انیكانیەمەلەید ەب ەڵێ، د-------- یبێكت ەل یهانەسفەئ ەیمزەح -22
 ؟---------

 یارۆڤگ ەل ەناوێكارهەب --------- ەیوێشەب یكوردناس ەیوش -------- ڵیساەل ەكورد مەكیە تەودەعبدالله ج -23
 ؟ ---------

  ؟ەداناو ەوەتەن كەیەب -----------و  ----------دا  --------- ەیدەسەل تسۆدۆرینوس ه ژووێم -24
  ؟ەناوێه ------------و  ---------- ەب یكورد ی، ناو---------- یناوەب ەیكەكتاب ەل نۆفەنیز -25
و  -------------و  ------------و  ---------كوردستان و  یناو رەوبەمەل اڵسا 700 ۆلۆپ ۆمارك -26

  ؟ەناوێه ینوح یشتەك ەیپاشماو
 --------ینیرنشیم یباس ۆب داەیكەبێكتەل ەیرەالپ ------- ەیكینز 17 ەیدەسەل -------- ینسەرەف ەدەڕیگ -27

  ؟ەكردوو رخانەت
 ەیوش یدانەڵرهەس ەیبارەل -------- یزمان ەب ------- یارۆڤگ ەل  ------- یسالەل  درخانەكامران ب -28

 ؟ەوەتەوۆڵیك یكوردناس
---- وۆسكۆمەبوو ل یتیبرەك زراندەدام یكوردناس ۆب یندەچوار ناو 1917 یرەبۆكتۆئ یشۆڕش یدواەل ایوسڕ -29

 ؟ -----و  ------و  --
بابان  یریم --------- نیەالەل یمانێسل یشار ەگاتەد -------- یوتەكەڕێل چڕی سیۆدۆكل یتانیرەب ەیدەڕیگ -30

  ت؟ێكرەدێل یشوازێپ -------- یشكۆك ەو ل كاتەد النەردەئ ینیرنشیم یردانەو پاشان س تێكرەدێل یشوازێپ

 

بکە  ی ئەو بابەتەباس –بخەڕوو گرنگی ئەو بابەتە  –بژمێرە گرنگی ئەو بابەتە بەخاڵ ) پرسیارە هەمە جۆرەکان وەک :بەشی چوارەم
هەوڵ (. پرسیارە هەمەچەشنەکان بەشێکن لەپرسیارە هەرە گرنگەکان، کەتیایدا ئاستی زانستی دیاری بکە نێوان .... و .... یاوازیج –

 دەکات بیخاتەڕوو.لێکە مامۆستا داوای بەوردی ئەو پرسیارەی بۆیە پێویستە قوتابی دیاری دەکات. ان قوتابیو ماندووبوونی 

 :نمونەیەک لەپرسیارە هەمەجۆرەکاننمونەی چەند 

 ؟ەرێانژمیب ییەكوردستان چ ۆب رۆپیكارستن ن یمانەڵئ ەیدیرەگ یشتەگ یكانیەگرنگ -31



 ؟یەچ ەوینوس انیكورد ەیبارەل ینوس ژووێو م یكورد ناس وانێن یاوازیج -32
 وو؟ەڕبخ انیكانەمەردەس ەیرێگوەب یكوردناس ەیوش یدانەڵرهەس -33
 ؟ ەكردوو یكورد یشیستا نۆمارتن هارتمان چ -34
 دیاری بکە؟لەبارەی کوردناسی کە لەچوارچێوەی بابەتەکەماندا خوێندوومانە  ی گرنگژمارەیەک سەرچاوە -35
 هەولێری کردووە؟ باسی بکە.کەرکوک و  چۆن باسی شاری لیۆنهارت ڕاوولفگەڕیدەی هۆڵەندی  -36
 هۆکاری ئایینی بەیەکێک لەهۆکارەکانی سەرهەڵدانی کوردناسی دادەنرێت بۆچی؟ باسی بکە. -37
 ؟لەدیدی مێژوونوسانی ئیسالمی بخەڕوولەڕووی ئایینیەوە بنەچەی کورد  -38
 بیانژمێرە. ؟چی بوو داگیرکردنی کوردستان لەالیەن عەرەبە موسڵمانەکانهەندێك ئاكامە رۆشنبیریەكانی  -39
 باسی ڕەچەلەکی کورد بکە لەسەرچاوە فارسییەکاندا -40

  



 وەاڵمی نمونەیی پرسیارەکان:

 وەاڵمی پێناسەکان:

  ەانیویو كوردستان نووسكورد  رەسەل تریوانەو ئ كانییەژئاواۆر ەرەژێتو ەك ەیرنامانەفەوسەشتنامەو گ ییژووێم ەوەنۆڵیكێو ل نینووس وەئ مووەه: کوردناسی

 ...هتد(.پورەلەك -لتورەزمان، ك ،یژادەن - یتنی, ئینییئا ،یتیەەاڵمۆ, كی, ئابوریاسی)س یكانەگشت  بوار ە, ل ەوەتێگرەد

 ۆڤیمر رەوبەمەل اڵسا زارانەه شێپ ینیلمەسەد ەوەئ  یمانیسل كینز ردێم زارەه وەردپلكەب یوتەشكەئ كوەو كانەنیرێد ەوارەنێشو یباس -:مابواۆت ماسۆت -1

 مالەمچەچ یلۆد ەل ەكێید ۆرمەچ ،ەوەتەزراوۆد یل ۆڤیمر یسكێئ رەدەشان یوتەشكەئ هاەوەه ەتەزراوۆد ێل یزایمەئاد ینەمەخوارد وەبوو دانەئاو وەاویژ داێت

 . ەچاندوو یل ینمەگ زادیمەئاد ندەلبەم مەكیە نیناو یالتەژهۆر ەل ێالد نینترۆك

ك 74عەبدوالی كوری عومەر لەزاری سوتاندنی ابراهیم پیغەمبەر تی یەهێناوە، لەبارەی چۆنئەعرابی فارس مێژوونووس و ناوی كوردی بە  تەبەری.3

 چۆن بی سوتێنن، لێیان پرسی ئایا فارسیش ئەعرابی هەیە؟ گوتی بەڵی كورد اعرابی فارسن.کەوا ێت یەكێك لە ئەعرابەكانی فارس پێیانی گووت ڵز، دە693

و دواتر سەبارەت بەشێوازی سوتانی ئیبراهیم، دوای ئەوەی دارێکی زۆریان کۆکردبۆوە، بەاڵم نەەیاندزانی چۆن ئیبراهیم ببەنە سەر لوتکە دارەکان  •

 و دەڵێت کێشەتان چییە... پاشان پێیان دەڵێت مەنجەنیقێک بێنن و ئبراهیم بخەنە ناوی و فڕێیدەنە ناو ئاگرەکە.بیسوتێنن، کوردێک بەوێدا تێپەڕدەبێت 

 

 تەاڵژهۆر ینینیب یداەیش ەوانەئ ندەرمەو هون رەنووس رویشاع كوەو ،ەانییندەوەرژەب وەدوور بوون ل ەك وتەركەد كێنیچ -:تیەمانسۆر روەهون یایخول -2

 اخودی ەووخاوڕوان ەئ یالەل  انیژ یمەستیس ەیەه یاتریز یهاەب التەژهۆر ەل وشتڕە ویتیەاۆڤمر واەوابوو ك انەڕیو باو یزانەد انیشتەهەب ەبوون، ب

 . ەیەوانەچێپ ەب التەژهۆر ەل مەاڵب رواتەد ووخانڕ وەرەب

 

 ییزاەشار وزێورەت ەتەچو ەواوكردوەت یتاەرەس یندنیخو ەبو كیدا ەل دیزیەبا  یشار ەل ەژدەه ەیدەس ییتاۆك ەل -:1860-1799یدیزیەمحمود با الەم -3

 ەیوەكردنۆك ەل ەاود یژابا یرۆز یتەارمیو  رزرومەئ ەتەچو یدوا ەكردو داەیپ ەفەلسەف وبەدەئ ژووێو م یبەرەو ع یو تورك یفارس یكانەزمان ەل یباش

 كوردان.  یتیرەو داب و ن لتورەزمان و ك ەبارەل یاریزان یستەد رێژ ەو خستن یكورد یسنوسەد

 تیەشارستان ەو ل كانەكورد یال ۆب ایچ ەبردوو چو یرەم كێلەمۆك یباوك  یمەخ مترەك یداخ ەل ەك كاتەساسان د یباس -:  یرەوەنید ەیفینەابوح -4

 . یكورد یساسان ایشوان  یساسان ەساسان گوتراو ەب شۆیەب ەوەتیدرا كیساسان ل یكانەوەن ۆب كیەنگەن ەب ەوەئ ێیەپ وە. بەوەوتەدورك

تا  ەتاوەرەسەل ۆیخ ەیكەشتەگ یكانەگرنگ ەوداوڕ ەكەاریشتەگ كێرۆجەتر، ب یكینیشو ۆب ەوەكێنێشو ەل كێاریشتەگ وەدەڕیگ یشتەگ ەل یەتیبر -1

 ەك كاتەد ەالنەگ وەئ یتیرەداب و ن لتوروەو ك نیی, ئاژووێ, مایو جوگراف یتیەەاڵمۆو ك یو ئابور یاسیس یكانەنیەال مووەه یباس وەماركردووۆت ییتاۆك

 . ەكردوو یانیكانەناوچ یردانەس

 ،ەبوو كیدا ەل ایتالیا یباشور ینزڤێ یشار ەبازرگان ل یكڵەیەماەبن ەناوبراو ل یەتالیو ئ یهانیج یناودار یناسیجوگراف وەدەڕیگ مەكیە -:ۆلۆپۆمارك -2

كوردستان  یناو وەویرەپێتكوردان  یناو خاك ەب  ستاێئ شێسال پ700 ەل اتریز ەك ەیەوەئ ەگرنگ ەیوە. ئەكردوو یردانەس رانیئ ەل ەنێشو نیمەكوردستان دوو

 . ەكردوو ینوح یشتەك ەیو پاشماوئارارات  یایچ یباس هاەروەه وەناوێه یكورد ەیشوانكار یرنشنیم ورستانۆول

 ۆۆیخەربەس یكەیەزاراوەوێش یانیو سر یبەرەع یزمانەل ەزاراو كێندەه یرگرتنەكات و و یببوونەڕپێت ەب ،ییەفارس یكورد یزمان ەینیبنچ -3

 یكورد ی: زمانتەڵێد هاەروەبن. ه یرێف یباش ەناتوانن ب زیرگەه كانییەژئاواۆر ەك كاتەد یكورد یزمان یقورس ە. باس لەناسراو یكورد ەب ەك ەرگرتووەو

 . ننێكاردەب یفارس ینوسڕێزمان و  نداینووس ەل  كانەكورد كوەڵب ن،ینوس یزمان كوەوەن ،ەكردن ۆگفتو گ یزمان اتریز

 ۆیه ەب  نداۆك یژگارۆر ەوائلن ل یكرەب یعدنان كور یكور یمعد ینزار كور یكور ەیعیبەر ەیوەن ەل كانەكورد ەك نینەداد یوا كیندە: هتەڵێد -4

 ێدراوس ەتەبون انیژەد كانەهاتیشارو د ەل ەو فارس كتورك  كوەو یلكانەخ لەگەل ێوەل اكانیچ ەیناوچ ۆچون ب ەوەتەوتونەدورك كتریە ەل ەوەروداو ندانەچ

. نێنەنزار داد یكور ی“رەموز” یمچر ەیوەن ەب انۆیخ وانەل كیندە. هەناوێه كێپ انەییناوچ یكێزمان وەوش یریف وەوەتۆچ ریبەل انۆیخ یشوێپ یو زمان

 كانیەسانەغ لەگەل انێیالنملم  ورەش ۆیه ەب ەبوو ێكو ێنازانر ەك انۆیخ یدێز ەل وازننەه یكور ەیعەصعص یردەم یكور یكورد ەیوەن یەوا ێیپ

 . ەكردوو انیچۆك وەوەتەوتونەدوورك

 وەاڵمی بۆشاییەکان

 ەیتانەباب وەبوو ل كێكیە شیكورد یكەڵەچڕە ن،ەربخەد كتریە ەب ەرامبەب ژووداێم ناوەل انۆیخ یندەمۆو شك ەییورەگ ستیانوەیدووال د رەه ەچونك -1

 . ەكراو رەسەل ێیملمالن

 ەل تەبیتا ەكوردستان  ب ەل كاتەكوردستان د ەروس ل یشكر ەل یتاالن كردن یباس ۆیەب ەوەونەبك كینز كانەروس ەل كانەكورد ەستویانوەین ە، چونك -2

 ز. 1916-1915  یزستان

  كانەكورد یال ەناردەد انیكانەنجەگ رجارۆز رانێئ یپاشاكان  نەڵێ". دەبوو انیكەمەئ ەو ب رەكەڕش ورێئازاو دل یاویپ روەچۆك یكانەڵخەل انیستەبەم اتریز -3

 ببن.  یو سوارچاك كردنەڕش مواروەناه وختەس یانیژ یرێتاكو ف



گوتوون  ێپ مانەیبوو  سول انیو مندالكردن ۆب یژێدر ستەد ینێهەن ەب تانەیش ەك رەمبەغێپ مانیسل ەیزانینەك وەئ رەس ەوەنەڕێگەكورد د ەوابوو انێیپ -4

 . كردێپ یستەكورد د ینەسەر ەوێش وەب وەكردو وێخەب انیكانەمندال ێوەل الن،ۆد وایچ ۆب نەبك انیرە]اكردوهن[ د

 یزمان یندەویپ كوەو دا،یفارس یزمان ەڵگەل یندەوەیو پ ەتەبیتا ی(Phonetic) یساز نگەد زمان،ێر یو خاون ۆیەخەربەس اوازویج یواوەت ەب یكێزمان -5

 .یەدا ییاییتالیئ یزمان ەڵگەل نینش ستانێكو یكانییەسیسو ینیالت یزمان انیو  یبڕس یزمان ەڵگەل یرووس

 یئاسان ەب ەیوەئ ۆب ن،ێكرەن ناڵو تا تێدرەن انیسزا روەس ەتێكرەن انیرشێه وەوەنێناسرەن ەوەشیكانەناوچ یكەڵو خ تدارانەاڵسەد نیەالەل ەیوەئ ۆب -1

 . نەكەردەبەل انیوانەئ ییئاسا یرگەب وەناو ۆخەل انیتەاڵژهڕ یكانەڵخ یباو یكێناو ۆیەب ربگرن،ەو ەیكەناوچ یكانەڵخەل تێوەانەید ەیانیاریزان وەئ

 كوژراون.  كانیەعوسمان یستەدەب ەك ەیانیحیسەم وەئ ینێخو ەیوەندنەس ۆڵەت ۆب كاندا،ییەوەفەس اڵپاەل كانیەعوسمان یدژ كەڕێشەل كردنیشدارەب ۆب -أ -2

 بن.  ێجەشتین ێوەو ل یوەفەس یتڵەوەد ۆب  نەبك چۆبوون ك ێجەشتین یعوسمان یتڵەوەدەل ەك ەیانیحیسەم وەئ یهاندان ۆب -ب

ك 74 رەعوم یكور یبدوالەع یزار ەل رەمبەغیپ میابراه یسوتاندن یتێنۆچ ەیبارەل ،ەناوێفارس ه یعرابەئ ەب یكورد یو ناو ژوونووسێم یرەبەت -3

 . رسنفا یكورد اعراب ەڵیب یگوت ؟ەیەه یعرابەئ شیفارس ایئا یپرس انێیل نن،ێسوت یب نۆگووت چ یانێیفارس پ یكانەعرابەئ ەل كێكیە تێلەز، د693

 یتەالفەخ یندەوەرژەب بەرەع ۆب ،ەوەننیرەكورد بگ ەیوەئ رەس ەل یسالمیئ یمەردەس یبەرەع یژوونووسانێم ەل كێبر یسوربون یەوا ێیپ ەیەه كیەاڕ -4

 یگرتنۆخ ەل ۆب ەوانەئ یكانەولەه ەیوێچوار چ ەل ەك بەرەع ۆب انیریوالگنتمایئ یشاندانین وانداۆیخ یالەكورد ب یشانێراك ۆب ەیەوەپشت ەل یسالمیئ یبەرەع

 . پاندوونەس رداەس ەب انیالتەسەد وركردوونیداگ انییوالت یكانەوەتەن

 یمەنجێپ ەیدەس ۆب ەوەتێرەبگ كانداییەژووێم ەیچاو رەس ەل ەییەفسانەئ ەهات رەسەب وەئ ۆب ەئاماژ نینترۆك ەنگڕە ،یەستداەد رەبەل ەیارانیزان وەئ یێپەب -5

 . ەناسراو ییژووێو م یاستڕ ەو دوور ل ەییفسانەئ یكێهات رەسەب كووە( و هاكیژدەزوحاك ) ئ یهات رەسەب ەوییەنیزا یمەنجێپ ەیدەس ەل كێرۆجەب ،ینیزا

 ەکانییشاۆب یمەاڵو

 . رگۆسبۆسانت پتر كان،ە، كورد1915 ڵیسا -1

 سورستان. یكانە، كورد رستانەبەت یكانە، كورد وایملوك االرچ و االنب یسن یبێكتەل -2

 كورد. یژڕۆ،  یجۆلۆكورد – یژۆلۆ، كورد 1915 ڵیسا -3

 )فارس(. ینیخمەپ.ز ، ماد )كورد( ، ئ5 ەیدەس -4

 خان. اڵتحوەف رزایبابان ، م ی، محمود پاشا یمانێسل یشار ەشتەیگ 1820 یاریئا 12 ەل -5

 . ۆقرد ،یخۆكارد س،یاناباس -1

 ئارارات.  یایچ ،ەشوانكار یرنشنیم ستان،ڕلو -2

 . سیبدل ینیرنشیم ،ەرەالپ 80 ،ێرنڤێتا -3

 . ی، اجتهاد، عوسمانل1918 ڵیسا -4

 . ۆباك ان،یڤریە نگراد،ینیل -5

 وەاڵمی پرسیارە هەمەجۆرەکان

 .ەكردوو كانەناوچ یلكەخ یرانەگوز وەژانۆر یانیژ یسفەو وەویرەپێت داێپ ەك ەكردوو ەیناوچان ونێشارو شو وەئ یسفەو یورد ەب

 انیانڕحوكم یوازێش ەیبارەل یگرنگ یاریزان ەكراوێل یشوازێپ ەوەوانەئ نیەالەل وەكردوو یكانەاوازیج ەناوچ یستانەدەكارب تداوەاڵسەد یردانەس 

 .ەماركردووۆت

كوردستان،  یكانەاوازیج ەو ناوچ ڵموص وغداەب  یكانیەوال نیەالەل وەكردوو یتاوان ێب یكورد زارانەه یو كوشتن كانیەعوسمان ەستەكارب یمكارەست یباس

كورد  یكانەزۆه كۆرەس رویم یژیتوندو ت ەل ەبوو"، جگ انیستەبن د یكانەتیەوال یو تاالنكردنسامان  ەیوەكردنۆك انیئامانج اینەتورك ت ی"پاشاكان تێلەد

 .انۆیخ یانیانیتاڵهاو ەب رەرامبەب

 شنۆبفر انیكانڵەمندا بنەناچار د یكەڵخ نۆچ ەك بنەد یدوچار ەوەكانەڕەو ش ڵیسا ەوشك ۆیهەب ەك ەكردوو یتەاڵژهڕۆ یكانەناوچ یژارەو ه یتێبرس یباس

 .نەدابن بك انبانیژ یوێتا بژ

 وروپاەئ ەل انیزانا  ۆگرنگ ب ەیرچاوەس  ەدواتر بو ەك ەوەتیبنوس ایتامۆپ ۆزیم یبزمار یتەخ رەسەباش ل یاریزان یتوان ەسەك نیمەكیە ەویەزانست یرو ەل

 شاندایك ەنێو یبوارەل یاڵبا یكێستەد ەیوەئ ۆیهەب ،ەشاوێك ەوەڕیپێت داێیپ ەیناوچان وەئ یرۆز یكێشەب یگرنگ ەیخشەن كێلەمۆك  ەویەجوگراف یرو ەل

 .ەبووەه



 جیاوازی نێوان کوردناسی و مێژوونوسی

 ەڕیباو رویو ب نیئا تیرەداب و ن لتوروەزمان و ك ەیبارەل انیاریو زان اونیكورد دا ژ ناوەل وەكردوو انیكوردستان یردانەس ەوەكینزەل ەك نەوانەكوردناس ئ

و  نیو زمان و ئا تیرەداب و ن یزاەارو ش تێبینیب انیكوردستان یەن رجەم ەوینوس انیكورد یژووێم ەیبارەل ەیوانەئ مەاڵ. بەوینوس یكورد یگاەڵمۆك

 یو ئابور یربازەو س یاسیس ەردێن وەدەڕیو گ تناساڵكوردناس و و ەیگەڵەڕێك ەیانیاریزان وەب ەستووەب انیپشت وانەئ كوەڵبوو بن، ب یكورد یگاەڵمۆك

 . ەستووەب انیكانەتاڵو ۆب ەوەانیتەناردو وەكردوو انیكوردو كوردستان یردانەس ەك انیكانەتاڵو یو بازرگان

 

 . رانێئ ەیوێچوار چ ەل ەناسراو یرانناسێئ ەل كێشەب كەدواتر و یتناسەاڵژهۆر ەبوو ل كێشەب تاەرەسەل

 . لۆمبەستەئ ەكورد ل یژۆر یارۆڤگ ەل ەناوێه یكارەب یژۆلۆكورد ەیوێش ە, ل1913 ڵیساەل تەودەج اڵبدوەكورددا د. ع ناوەل

هاوار  یارۆڤگ ەل یكێوتار درخانەب دتەاڵدواتر ج ،ەوەتەویلۆك ەیبار وەل یعوسمانل یزمان ە)اجتهاد( ب یارۆڤگ ەل1918 یسال ەل  درخانەكامران ب

 . ەوەبالو كرد كانییەانیب یچاو ەكوردو كوردستان ل یناو ە،ب1934 یسال

 كارهات.  ەب1944 یسال ەل  یانیموكر یحوزن نێحوس نیەال ەجار ل مەكیە ۆناو كوردان  ب ەل یالتناسەژهۆر ەیزاراو مەاڵب

 تێداب ەاڵگەل یستاشێتا ئ یكورد ناس یشە. بوتەركەد رگێسانت پترسب یزانست یایمیكادەئ یكێشەب كە، و1959 ڵیساەل ایوسڕ یتاڵوەل مجارەكیە ۆب

 .  ەیەه

 

 كورد یكردن شیو ستاهارتمان

 .ەویەتیەەاڵمۆك یووەڕل یتەبیتاەكوردان ب اڵپا ەتەداو یباش یسفەو وەكردوو یكورد یشیستا هارتمان

 .ەوینووس یتەكورد باب یاتیبەدەئ رەسەل 

 .ەوەوكردوتاڵب یشیكانەكورد یتیرەداب و ن لتوروەك هاەروەه 

 .ەوەتەداو ینگڕەئاشكرا  ەب دایكانەنینووس ەل ەك ،ەوەتۆشاردەكورد  ن ۆب ۆیخ یستیوەشۆخ وەكورد بوو یزۆدلس یكێستۆد 

ناسك  یستەو ه اڵقو یریب داەیەوەتەن وەئ ناوەو ل گرنەردەو وروپاەئ یكولتور  یئاسانەب ەك ەیوانەتەن وەل ەكێكیە: كورد تێلەد یەوەبار وەل وەئ 

 .ەوەتەشاردراو

 راوولف

م ئاماژەی میل شارێکی ترهەبوو لەبەرازییەک بوو. بەاڵ 4ی مانگ گەیشتینە کەرکوك شارێکی تابڵێی  جوان گەورەیە، بەدووری 26لە  -کەرکوک:

 بەناوی شارەکە نەکردوە.

 کەرکوک بووبێت.... قەاڵیبەبڕوای ئێمە ڕنگە مەبەستی 

 ی مانگ گەیشتینە کۆمەڵێک چادر )ڕەشماڵ نشین(.29بەڕێکەوتین و لە  لەکەرکوکدوای دوو ڕۆژ مانەوەمان 

 دەچوون، نەمانزانی سەر بەتورکن یان پادشای فارس. قەرەججلوبەرگ و زمانی تایبەتیان هەبوو، بە 

 شەوێک الیان ماینەوە خەڵکانێکی هەژار بوون.

 بەالم زۆر باش بوون خواردن خواردنەوەی زۆریان پێشکەش کردین،

 نانیان دەکرد لەسەر بەردی گەرم. ژنەکانیان 

 ، گۆرگۆسجوگرافی ناس بەو ڕووبارەی دەگووت  بەتلیمۆسی(، لەسەر ڕووبارێک بوو پەرستامانگ گەیشتینە شارۆچکەکەیەک بەناوی ) 30لە 

 ت لەزمانی کوردی( دێپردو ڕووباری پردێیە، وشەی پەرستا بەمانای پردێ ) پردێمەبەستی شارۆچکەی 

 ڕووبارەکە ئاوەکەی زۆر خیڕایە.

 ەوە.دروست کردووە پێی دەپەڕن بزن لەپێستیخەڵک بەلەمیان 

 -شاری هەولێر:

 اری هەولێر.گەیشتینە ش 1574 /12 /31شەوی 



ت. هەولێر شارێکی گەورەیە، خانووەکان زۆر ناڕێکن، شوراکانی زۆر الوازن و بەئاسانی و بەبێ هێزێکی گەورە دەتوانرێت دەستی بەسەردا بگیرێ

 )مەبەستی قەالی هەولێر(ە.

 1575 /1 /1تاڕۆژی دواتر کە شەممە بوو لەشارەکە ماینەوە واتە تا 

 تاوانباری ناوچەکەی لەسێدارە دابوو کاریان ڕێگری کردن بوو. 8 تورکیچەند ڕۆژێک بەر لەوەی بگەینە شارەکە حاکمی 

       ینییئا یكارۆه

 یوكارانەرەیپ ەزۆئال وتەبیكوردستاندا تا ەل ینییئا  ەیكهاتێپ ،ەبوو  یكورد ناس ویالتناسەژهۆر یكار ەل  گرنگەرەه ومەكیە یئامانج كاروۆه نیئا  دایراست ەل 

 .تەبیتا ینییئا یرەباو رویب كێندەه یبوونەه یراەرە. ستێگرەد ۆخ ەل یالتەژهۆر یكانەنییئا ەیربۆز

 .ەناسراو التەژهۆر ینزاكانییئا ونیوئا یتیەاۆڤمر یالنك ەب ۆیەب یەدایت یایاجیج ییبەزهەوم یتنیئ یوگروپ ەوەتەن كوردستان

 .. تیەوەو مان یرەگ یشتەردە... ز ییەن ارید یواوەت ەب انەیژمار ەوانەئ  ندەرچەه

 (سالمی, ئیحیسە, مەكە)جول یرستەكتاپیە ینییئا ێرسەه یوكارەیڕەپ یبوونەه

 (, ەعی, شە) سونن كانەاوازیج یەنیئا ەبازێر یبوونەه

 ( كانییەنەرمەو ئ یكان, ئاشور یەاقووبی, یستورەن-انیرۆستێ)ن ییحیسەم

 ...(.ییندەم ،ەییكاك ك،ەبەش ،یدیزێ)ئ كەو ندەتمەبیتا ینیئا ەڕیروباویب یبوونەه

 

 ؟لەدیدی مێژوونوسانی ئیسالمی بخەڕوولەڕووی ئایینیەوە بنەچەی کورد 

ورد، لەو چیڕۆکانەی زۆربەی مێژوونوسە موسڵمانەکان پشتیان پێی بەستووە بۆ دیاریکردنی ڕەچەلەکی نەتەوە جیاوازەکان لەناویشیاندا نەتەوەی ک  •

(، لەسەر ئەو بنەمایەی چیرۆکی تۆفانی نوح و لەزۆربەی کتێبە یافد –حام و سام یافث بەستنەوەی مرۆڤایەتیە بەیەکێک لەکوڕەکانی نوح )

 ێ کوڕە. لەقورئانی پیرۆزیشدا لەچەند شوێنێکدا باسی تۆفانی نوح کراوە.ئاسمانیەکان باسکرایە، بەتایبەتی تەورات لەبارەی ئەو س

 .1، جالبدایة والنهایةک( 773ز/1373)ئیبن کەسیر . 1

کوڕیان  3دەڵێت نوح سێ کوڕی بەناوی سام و یافد و حام، هەریەک لەوانە  هوڕەیڕەوبن فەرمودەیەکی پێغەمبەر )د.خ( دێنێتەوە لەسەر زاری ئی •

 (.دیش تورک و سەقالبەو یەئجوج و مەئجوج، حامیش قیبتی و سودان و بەربەر )ئەمازیخهەبووە، سام عەرەب وفارس و ڕۆم، یاف

 واتە نەتەوە ئێرانیەکان بەگشتی گەڕاندۆتەوە بۆ سام.لێرە بەدەر دەکەوێت کەباسی فارس دەکات  •

 بیانژمێرە. ؟چی بوو داگیرکردنی کوردستان لەالیەن عەرەبە موسڵمانەکانهەندێك ئاكامە رۆشنبیریەكانی 

و زمانی عەرەبی وەكو زمانێكی جیهانی لیهات ، کەدەسەالتی ئایینیدا لەخانەی ئیسالمدا: لە سایەی فتوحاتی ئیسالمی و گەشەكردنی زمانی عەرەبی .1

 بواری  بۆ رەخسا بەرفراوان بێت

 و زمانی عەرەبی بوو بەزمانی فەرمی.نەتەوەكان لەهەمو شوێنێك وازیان لە زمانی خۆیان هێنا دەڵێت: خلدونابن  •

وئایینی خانەی ێریزمانی بیروباوەڕو شەریعەتی پیرۆز لە سایەی دەسەاڵتی كارگ، چەسپاندنی زمانی عەرەبی وەك زمانێكی هاوبەشی رۆشنبیری ئیسالمی .2

 و بوە زمانی هزرو زانینە جۆراوجۆرەكان.ئیسالم كە عەرب بەرێوەی دەبرد زۆر وشەی نوی لە خۆگرت

ببونە ( ئەو گەالنەی كە زمان و ڕەگەز و داب و نەریت و مێژوو و كەلتوریو كۆشش  بۆ كۆكردنەوەی زانیاری لەبارەی )عەرەب كەوتنە هەوڵنوسەرانی .3

و لەچوارچێوەی دەوڵەتەكەیاندا (؟ چونكە پێویستیان بەوە بوو ئەو نەتەوانە بناسن، بۆ ئەوەی بتوانن باشتر بیان ناسن دەولەتی ئیسالمیبەشێك لە ئۆمەتی )

 بیان گونجێنن و بەئاسانی سەركردایەتیان بكەن.

 باسی ڕەچەلەکی کورد بکە لەسەرچاوە فارسییەکاندا

  

كورد دا،  ەڵگەل انەڵیكێت تەنانەو ت یكینز ۆیهەب ەل كانەفارس ،ەشاوێاكڕ یفارس یلتورەك یرنجەس ەك ەبوو ەتانەباب وەل كێكیەكورد  یكەڵەچڕە وەچەبن

 ەیبارەل كانەفارس ەووسن ژووێم ەك نەیبك ەوانەانێڕگ وەباس ل ەیوەل رە؟ ب یەتیەەاڵمۆك یكێچ سروشت نە؟ خاو ییە؟چ ێیەك ەتەللیم وەبزانن ئ ەانداوڵیوەه

 وەفارس داناو ەیوەتەنەل كێشەب ەب انیكورد، كورد ۆب انینیناس یتاەرەس ەل كانەبەرەع ەل كێندەه ەك نەبك ەوەئ ۆب ەئاماژ ێبەد ەكردوو انیباس ەوەكورد

 .كاننەفارس ییرەچۆك یشەب كانەكورد ەوابوو انێیپ



 -كورد: ۆفارس ب ینیوانێڕت

 ۆب ەدروست كردو انیكەڵەچڕە یختەدر شۆیەب ەنیتر بوو یتانەللیو م انۆیخ یزەگڕە یرخستنەد  یدوا ەدا ب یسالمیئ یلتورەك ەیوێچوار چ ەل كانەفارس

 .ەشتووڕكورد دا ۆب انەییفسانەئ یكێكەلەچڕە ەوەشەیەوانگڕ وەل رەه شیتر یتانەللیو م انۆیخ

 .ژووداێمەل ەڵەه یچوونۆو ب واندنێو ش المارەپ رەب ەتۆوتەكەكورد ن  یتەلیم ەیندێه كەیەوەتەن چیه”  تێلە( دانی)سافراست یوسڕ یكوردناس ەوەیەبار مەل 


