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ژەهری زمانی و كاریگەریی لەسەر ئاسایش ی نەتەوەیی (زمانی كوردیی بە نموونە (
باخان سەرحەد عەبدولڕەحمان  ,محەمەد مەجید سەعید
زانكؤي طةرميان ,كؤليَجي ثةروةردة ,بةشي زماني كوردي

پێشەكی
ئەم توێژیىەوەیە (ژەهری زماوی و واریگەریی لەصەر ئاصایص ی هەتەوەیی(زماوی ووردیی ب ە همووهە )).
توێژیىەوەیەوی پ ەصىییە  ،لەبارەى دیاردەی ژەهری زماوی و ئەو واریگەرییەی ،هە دەیياتە ص ەر ئاصایص ی
هەتەوەیی ،توێژیىەوەهە لەو ڕواهگەیەوە خەتەری دیاردەهە دەخاتەڕوو ،ه ە ژەهری زماوی زمان الواز دەوات
و الوازبوووی زماه یػ عیرازەی وۆمەڵ د ەعێوینێ ،هە ڕەهەهذێيی صەرەهییە لە ئاصایص ی ه ەر هەتەوەیەهذا،
هەرواتێىیػ ئەم ڕەهەهذە تووش ی گرفت و ئاڵىگاریی ببێتەوە ،ئەوا ڕاصتەوخۆ ئاصایص ی هەتەوە دەهەوێتە
مەترصییەوە ،بۆیە گرهگە بتواهرێ ڕێگە بە هاتنی ئەم ژەهرە بگیرێ و
ڕێگەچارە هەبێت بۆ ئەو مەبەصتە ،هە ئەمەظ لە توێژیىەوەهەدا خراوەتەڕوو.
گرهگیی توێژیىەوەهە:
گرهگیی ئەم توێژیىەوەیە لەوەدایە ،هە گرهگیی زمان لە پاراصتنی ئاصایص ی هەتەوەدا ڕووهذەواتەوە ،ب ە
ع ێوەیەوی گغت ی لە هە موو زماهاهذا و لە زماوی ووردییذا بە تایبەتی ،تا ئێضتاظ ئەوەی ب ەرچاو دەهەوێت ،
توێژیىەوە لەمبارەیەوە لە زماوی ووردییذا هەمە.
هەرەصتە و صىووری توێژیىەوەهە:
هەرەصتەی ئەم توێژیىەوەیە ،هەموو ئەو دەصتەواژە و وعاه ەن ،هە ڕۆژاهە بە ص ەر زاری ئاخ ێوەراوی
ووردەوەن ،صىوورەهەش ی لە چوارچێوەی زماوی ووردیی_زاری هرماهجی هاوەڕاصتذایە.
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بەش ی یەكەم
( )١- ١ئاصایص ی هەتەوەیی:
زاراوەی ئاصایص ی هەتەوەیی لە بىەڕەتذا لە دوو ڕەگەز
پێىهاتووە ،ڕەگەزی ئاصایػ و رەگەزی هەتەوەیی )1(.مەبەصت
لە ئاصایػ ئەوەیە  ،هە پەیوەهذی ڕاصتەوخۆی بە پاراصتنی
واڵت و ژیاوی هاواڵتیاهەوە هەیە ،پ ێىاصەهردوی ئەم ڕەگەزە
وارێيی ئاصان هییە ،چوهىە واتای جۆراوجۆری هەیە ،بۆ
هەصاوی جیاواز و لە وات و عوێنی جیاوازدا.
ێ
بە عێوەیەوی گغتی دەتواهرێ بوتر ئاصایػ،
پارێسگارییىردهە لە تان ،وۆمەڵگە ،هەتەوە و دەوڵەت لە هەر

دەصتذرێژی و پەالمارێً هە ڕوبەڕویان دەبێتەوە( ،)2ئەمە
ڕەگەزی یەهەم ،ڕەگەزی دووەمی بریتیە لە هەتەوەیی ،هە
وۆمەڵە خەڵىێىً ،خاوەوی پەیوەهذی خوێىین و بىەچە و
ڕەچەڵەهیان یەهە ،ڕابردوویەوی هاوبەظ و پرۆژەی
هاوبەعیان بۆ ئاییىذە هەیە ،باهگەعە بۆ ماهەوەی خوهمڕاوی
خۆیان دەهەن)٣(.
صەبارەت بە چەميی ئاصایص ی هەتەوەیی (National
)" ،securityهافىذرون" پێی وایە بىاػەهەی دەگەڕێتەوە بۆ
صەدەی خەڤذەهەمی زاینی ،صەردەمی دروصتبوووی دەوڵەت-
هەتەوە) ،(Nation- stateئەم چەمىە بە واتای ماهەوەی
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هەتەوە ) (National- survivalبەوارهێنراوە ،زاهایان ئاماژە بەوە
دەهەن ئەم چەمىە لە صەدەی بیضتەم بەتایبەتی لە دوای
جەهگی دووەمی جیهاوی برەوی پەیذاهردووە)٤(.
چەميی ئاصایص ی هەتەوە لە ئێضتادا گۆڕاوی بەصەردا
هاتووە ،بەهۆی ئەو گۆڕاهيارییاهەی لە صیضتەمی هێوهەتەوەیی
هاتۆتە ئاراوە ،هەروەها پ ێغىەوتىەواوی زاوضت و تەهىەلۆجیا
و بەرفراواهبووی بواری ئاصایػ ،چەميی ئاصایص ی هەتەوەیی بە
ماها هالصیىیەهەی تەنها ڕەهەهذی صەربازی لەخۆدەگرت،
بەاڵم لە صەردەمی ئێضتادا ئەم چەمىە لە ڕواهگەی
جۆراوجۆرەوە خوێىذهەوەی بۆ دەهرێ و چەهذیً ڕەهەهذی
دیىە لەخۆدەگرێ وەن :ئابوری ،وۆمەاڵیەتی ،مرۆیی و
هەلتوری ،هە لە یەن واتذا هەم ڕەهەهذی هاوخۆی و هەم
دەرەهین ،بەاڵم ئەوەی لەم توێژیىەوەیەدا زیاتر واری
لەصەرهراوە تەنها ڕەهەهذە وۆمەاڵیەتییەهەیە ،بە خوهمی
ئەوەی زمان پایەیەوی صەرەهییە لە بيیاتىاوی هەر
وۆمەڵگەیەهذا ،واری توێژیىەوەهەظ پەیوەصتە بە زماهەوە بە
عێوەیەوی گغتی.
لە ڕواهگەیەوی ترەوە ماهای صەرەوی ئاصایص ی هەتەوەیی
بریتیە لە پاراصتن ی صەربەخۆی و یەهپارچەی خان و
پەرەپێذاوی بەها بىەڕەتی و بىچیىەییە هەتەوەییەوان و ڕێگ رتً
لە دەصتێوەرداوی دەرەوی ،بەمەبەصتی صەربەخۆی صیاس ی،
هەروەها پاراصتنی بەها ولتورییەوان و دورهەوتىەوە لە ترش و
دڵەڕاووێ چ دەرەوی بێت چ هاوخۆی )٥(.جێگەی ئاماژەپێىردهە
ڕۆڵی دەوڵەت لە پرس ی ئاصایص ی هەتەوەیی لە هەردوو
ڕواهگەی هالصیيی و هوێذا جیاوازی هەیە ،لە ڕواهگەی
هالصیىذا دەوڵەت صەرچاوەی ئاصایص ی هەتەوەیە ،بەاڵم لە
ڕواهگەی پۆصت مۆدێرهذا صەرچاوەی ئاصایص ی هەتەوە لە
دەوڵەت دەصەهذرێـتەوە و چیتر دەوڵەت بابەتی ئاصایػ هییە،
چوهىە لەم ڕواهگەیەدا دەوڵەت لەبری ئەوەی پارێسەری
ئاصایػ یان صەرچاوەی ئاصایص ی هەتەوەی بێ ئەوە مەترس ی
دروصتىەرە( ،) ٦واتێ لەژێر هاوی یەن د ەوڵەتذا چەهذیً
هەتەوە  ،تەنها گرهگی بە هەتەوەی دەصەاڵتذار دەدرێ و
هەتەوەواوی دیىە پەراوێس د ەخرێً ،دەوڵەت دەبێتە مەترس ی و
هەڕەعە بۆ ئاصایص ی هەتەوەیی.
پاظ خضتىەڕووى پێىاصە و چەمکى ئاصایص ی هەتەوەیی  ،لە
خغتەى خوارەوەدا ڕووهکراوەتەوە ،کە چۆن ژەهرى زماوى بە
خغکەیی و هاڕاصتەوخۆ کاریگەریی لەصەر ئاصایص ی هەتەوەیی
دادەهێت ،کە تیایذا ڕووهکراوەتەوە چۆن یاصاو ڕێضا
وەرگیراوەکان دێىە هاو زماهەوە و دواتر ل ە ڕێگەى (ڕەهەهذى
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کۆمەاڵیەتی)ـەوە وەکو هەڕەعە بۆ صەر ئاصایص ی هەتەوەیی
خۆى دەردەخات:
خغتەی ()١
ل ە هێڵکا ریی صەرەوەدا دەردەکەوێت ،کە چۆن ژەهرى
زماوى کاریگەریی دەکاتە صەر ئاصایص ی هەتەوەیی ،هەهگاوەکاوى
ڕێگەى
دوو
لە
کە
دیاریکراوە،
(فۆهەتیک/یاصافۆهۆلۆژییەکان) ،کە کەمتر ڕوو دەدات و یاصا
صیيتاکضییەکان ڕێژەکەى زیاترە .هەرچەهذە دەکرێت ژەهرى
زماوى لە ئاصتی "مۆرفۆلۆژییغذا" هەبێت ،بە تایبەت لەهاو
کەرەصتە لێکذراو و هاصادەکاهذا (چوهکە کەرەصتە تاک
مۆرفێمییەکان هەڵگرى یاصاى مۆرفۆلۆژیی و صیيتاکس ی
هیین) ،بەاڵم لەبەر ئەوەى ئەم توێژیىەوەیە پێی وایە ،کە یاصا
مۆرفۆلۆژییەکان لە صیيتاکضەوە دادەبەزن و ڕەهگذاهەوەى
هەمان ئاصتن ،بە تایبەت لە دروصتەى فرێسەکاهذا و لە
مەصەلەى (صەرو تەواوکەر)دا ئەوکاتەى بە لێکضێم دەبً و
دەبىە کەرەصتەیەکى فەرهەهگى پاعان مۆرفۆلۆژى ،بۆیە تەنها
باش لە یاصا صیيتاکیی و فۆهەتیکییەکان کراوە.
()٢- ١ڕەهەهذەواوی ئاصایص ی هەتەوەیی:
ئاصایص ی هەتەوەیی بابەتێيی فرە ڕەهەهذ و فرە ڕەگەزە،
هەرچەهذە لەڕابردوودا ڕەهەهذی صەربازی بە تاهە ڕەهەهذی
ئاصایص ی هەتەوەیی هەژماردەهرا ،بەاڵم لە جیهاوی ئەمڕۆدا
بەهۆی پ ێغىەوتىەواوی زاوضت و هراهەوەی جیهان بە ڕوی
یەهتردا ،وایىرد ڕهەهذەواوی ئاصایص ی هەتەوەیی فراواهتر بً،
لێرەدا هەوڵذەدەیً ڕەهەهذە صەرەهییەواوی ئاصایص ی
هەتەوەیی بخەیىەڕوو:
( )١- ٢- ١ڕەهەهذی صەربازی:
لە مێژووی مرۆڤایەتی ئەزموهێيی زۆر هەیە ،هە دە ریذەخات
هێز یان هێزی صەربازی ئامرازێىە بۆ بەرەهگا ربوهەوەی هەڕەعە
و مەترصیەوان و دابیىىردوی ئاصایػ .هێزی صەربازی لە
ڕابردوودا (تا ڕوخاوی یەهیەتی صۆڤیەت) ڕۆڵی یەهالهەرەوەی
بیيیوە لە ئاصایص ی هەتەوەیی لەو صەردەمەدا هێز ئامرازێً
بووە بۆ هێرعىردن و بەرگریىردن ) ٧(.چوهکە دەوڵەت
پێویضتی بە هێزی صەربازی هەیە بۆ ڕوبەڕوبوهەوەی
هەڕەعەی دەرەوی و هەڕەعە هاوخۆییەواوی گروپە
چەهذارەوان هە هەڕەعەن بۆ صەرئاصایص ی هەتەوەیی)٨(.
ل ە ئێضتاعذا هەڕەعەی صەربازی یەهێىە لە پرش و
بابەتە گرهگەواوی ئاصایص ی هەتەوەیی ،چوهىە بە هێرش ی
صەربازی دەتواهرێ هەموو ئەو دەصىەوتە گرهگاهەی بە
درێژایی چەهذ صەدەیەن بەدەصتهاتووە لە بوارە جیاجیاواوی
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وەوو :صیاصەت ،هوهەر ،پیغەصازی ،وولتور و.......هتذ،
لەهاوببرێت)٩(.
()٢- ٢- ١ڕەهەهذی ئابوری:
ئابوری بەهێز یەهێىە لە پایە گرهگەواوی دەوڵەت،
دابیىىردوی بژێوی ژیان و بەژەوەهذی ئابوری ،بەرژەوەهذییەوی
هەتەوەییە و بەعێيی گرهگی ئاصایص ی هەتەوەیی هەر
دەوڵەتێىە( ،)١١ڕەهەهذی ئابوری ڕۆ ژبەڕۆژ گرهگ ی زیاددەوات،
ئەگەرچی لە ڕابردوودا بە پغتیواهیەوی باش ی هێزی صەربازی
هەژماردەهرا( ،)١١بەاڵم لە ئەمڕۆدا جگە لەو گرهگیەی
خۆعگوزەراوی بۆ وۆمەڵگا دابین دەوات ،بووەتە
پێذاویضتیەوی ژیاوی ،دەتواوێ ژیاوی وۆمەڵگا بخاتە
مەترصیەوە ،یان بە پێچەواهەوە ببێتە هۆی پێغىەوتنی
وۆمەڵگا.
( )٣- ٢- ١ڕەهەهذی صیاصیی:
ڕەهەهذى صیاصیی لە بىەڕەتذا گرهگیی بە صیضتەمی
صیاس ی لە هاوخۆدا دەدات ،صیضتەمی صیاصیی واریگەریی
لەصەر ئاصایص ی هەتەوەیی دەبێ ،هۆوارە ب ۆ الوازی و بەهێزی
دەوڵەت )١٢(.ئەو د ەوڵەتەی لە ڕوی صیاصییەوە بەهێز بێ،
تواهایەوی زیاتری هەیە بۆ ڕێگریىردن لە هەر پغێوییەن هە
ڕوبەڕوی وۆمەڵگا دەبێتەوە( ،)١٣لە هەماهياتیغذا الوازی
صیضتەمی صیاس ی لەصەر ئاصتی هاوخۆ دۆخێيی هاهەموار
دێىێتەوایەوە و پغێوی و هائارامی لە وۆمەڵگادا دروصتذەوات،
لەصەر ئاصتی دەرەوەظ دوژمىاوی دەرەوی صود لەو بارودۆخە
هاهەموارەی هاوخۆ وەردەگرن و دەصت وەردەدەهە واروبارە
هاوخۆییەواوی واڵت.
( )٤- ٢- ١ڕەهەهذی هەلتوری:
ئەم ڕەهەهذە بریتیە لە دابیىىردوی ئازادی بۆ هەمیىەوان و
بیروباوەڕ و هەلتوریان ،لەصەر بىەمای ڕێسگرتىە لە هسر و
داهێىاهەوان و پاراصتنی مێژوو و دابوهەریتیان ،هەروەها
پاراصتن ی بەهاواهیان هە بووەتە بەعێً لە ویژداوی بە
وۆمەڵیان )١٤(.ئەمڕۆ گرهگی هەلتور زۆر بەرچاوبووە،
تەهاهەت هەهذێ لە زاهایان بڕوایان وایە ،هە ملمالوێ و
جەهگەواوی داهاتوو لەصەر جیاوازی هەلتور و ئایذۆلۆجی
دەبێ .ئاصایص ی هەلتوری ،واتا تواهای بەرهەمهێىان و
وۆهردهەوە و تایبەتمەهذییەوان بۆ هەهێغتنی مەترس ی
لەدەصتذاوی ئەو بەها هەلتورییاهەی وۆمەڵگا.
ئاصایص ی هەلتوری بە واتای لەهاوبردوی جیاوا زییە
هەلتورییەواوی هێو تاهەواوی وۆمەڵگا هایەت ،پێویضتە هەموو
صضتەمێيی صیاس ی ئاگاداری ئەوە بێ هە جیاوا زییە
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هەلتورییەوان بۆ هەلێنی گەورە هەگۆڕێت ،ئەم هەلێىاهە
لەالیەن د ەوڵەتەوە وۆهترۆڵ بىرێ ،تا وۆمەڵگا دوچاری
لێىترازان هەبێ)١٥(.
( )٥- ٢- ١ڕەهەهذی وۆمەاڵیەتی/وۆمەڵگەیی:
ئەم ڕەهەهذە هەبوووی ترش و دڵەڕاوهێیە لە پاراصتنی
تایبەتمەهذییەواوی گروپە وۆمەاڵیەتیەوان وەوو :ئایً ،هەژاد،
زمان و عێوازی ژیان ،تەنها ب ە هەبوووی ترش و هەڕەعە
ئاصایص ی وۆمەڵگەیی هاپارێسرێ ،پێویضتە هاواڵتیان ئازاد بً
لە هەموو بەربەصت و هێغە و مەترصیە مادی و هامادییەوان.
چەميی ئاصایص ی وۆمەڵگەیی بۆ یەهەمین جار لەالیەن
"باری بۆزان" (  )Barry Buzanلە هتێبی (خەڵً ،دەوڵەتان و
ترش) بەوارهاتووە .باری بۆزان لەم هتێبەیذا پێىج ڕەهەهذی
بۆ ئاصایص ی هەتەوەیی دیاریىردووە ،ڕەهەهذی وۆمەڵگەیی
یەهێىە لەو پێىج رەهەهذە ،لە ڕواهگەی بۆزان هەموو
ڕەهەهذەوان پێىەوە گرێذراون و بەعێىً لە ئاصایص ی
دەوڵەت)١٦(.
ئاصایص ی وۆمەاڵیەتى ،پەیوەهذی توهذوتۆڵی لەگەڵ
صیضتەمی وۆمەاڵیەتی ،هاصىامەی وۆمەاڵیەتی ،یەهگرتووی
وۆمەاڵیەتی و صەرمایەی وۆمەاڵیەتی هەیە ،لەم ڕواهگەیەوە
واتێً وۆمەڵگاوان ئاصایغیان هەیە ،هە هاصىامەیان
هەهەوێتە ژێر مەترصییەوە )١٧(.بۆزان و هاوڕێياوی زۆر
گرهگیان ب ە بابەتی هاصىامە داوە ،بڕوایان وایە ماهەوە و
بەردەوامی وۆمەڵگا گرێذراوە بە هاصىامەهەیەوە ،وەن
ئاعىرایە زۆر گروپ و وۆمەڵ هەیە هە د ەوڵەتیان هییە،
هاصىامەیان لەژێر هەڕەعەدایە ،ئەگەر هاصىامەظ
لەدەصتبذەن ئەو وۆمەڵگایە بوووی خۆی لەدەصتذەدات ،لە
واتێىذا الوازی ئابوری ،دواهەوتوی صەربازی ،هاوارامەیی
صیاس ی و وارەصاتی ژیىگەی ،بەجۆرێً لە جۆرەوان
كەرەبوودەهرێتەوە)١٨(.
هەتەوەواهیػ بەهەمان عێوەی دەوڵەتان دەتواهً
هاصىامەی خۆیان بپارێسن ،ئەواهیػ بە پاراصتنی ڕەگەزەواوی
هاصىامەی وۆمەڵگەیی وەوو :زمان ،ئایً ،مێژوو و هەژادیان .
هۆواراهەی هاصىامەی هەتەوەیی دەخاتە ژێر
ئەو
مەترصیەوەبریتین لە :كەدەػەهردوی بەوارهێىاوی زمان،
جلوبەرگ ،داخضتنی عوێىە ئایيیەوان و وۆمەڵيوژی.
( ) ٣- ١زمان و هاصىامەی هەتەوەیی:
زمان یەهێىە لە پایە گرهگەواوی وۆمەڵگای مرۆڤایەتی،
ڕۆڵێيی بااڵ لە ژیاوی مرۆڤذا دەبینێ ،هەموو بوارەواوی ژیاوی
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مرۆڤی داگیرهردووە ،مرۆڤ لە ڕێگەی زماهەوە بیروبۆچون و
هەصت و صۆز و خواصتەواهیان د ەگەیەهً بەیەهتر ،هەر لە
ڕێگەی زماهەوە مرۆڤ پەیوەهذی هێواهیان بەهێزتر دەهەن و
یەهتر باعتر دەهاصً و ئەزمون و عارەزای خۆیان بەیەهتر
دەدەن بۆ پەرەپێذاوی ژیاهەهەیان.
زمان دیاردەیەوی ئاڵۆز و بەهاویەهذاچووە ،ئەمەظ
وایىردووە پێىاصە و لێىذاهەوەی جۆراوجۆر بۆ چەميی زمان
زماهەواهان لەصەر یەن پێىاصە
بىرێ ،تا ئێضتا
ڕێىىەهەوتون ،بەاڵم هەمووان لەصەر ئەوە وۆهً هە
فەلضەفەی زمان بۆ درێژەپێذاوی پەیوەهذی و
لیىتێگەیغتىە)١٩(.
صەرەڕای ئەم ڕۆڵە گرهگەی زمان ،هە ئامرازی گەیاهذهە
و تاهەواوی وۆمەڵگا بۆ پەیوەهذیىردن بەواریذەهێنن ،ڕۆڵێيی
گرهگی دیىەی زمان ئەوەیە ،هە هاصىامەی هەتەوەیی دەپارێسێ
و لە بىەما صەرەهیەواهیەتی)٢١(.
پاظ هاصاهذهێيی وورتی زمان ئەوەی هە گرهگە ئاماژەی
پێبىرێ هاصىامەی هەتەوەییە ،وعەی هاصىامە لە زماوی
ئیىگلیزی (  )Identityلە عەرەبی (الهویە) و لە فارس ی (هویت)
پێذەگوترێ ،بە واتای خەكیلەت و ڕاصتی دێ .هاصىامەی
هەتەوەیی لە وۆمەڵێً بیروباوەڕ و خاڵی هاوبەش ی هێوان
ئەهذاماوی هەتەوەیەوی دیاریىراو پێىذێ ،هە جیایان دەواتەوە
لە هەتەوەواوی دیىە ،گرهگتریً بىەما هاوبەعەواوی هێواهیان
بریتیە لە :زماوی هاوبەظ ،ئیرادە و ویضتی هاوبەظ ،خاوی
هاوبەظ و مێژووی هاوبەظ)٢١(.
زمان بەپێی ئایذۆلۆجیای هاصیۆهالیزم ،بەیەوێ لە مەرجە
هەرەصەرەهیەواوی دروصتبووو ی هەتەوە و ژێرخاوی وۆمەڵگا
دادەهرێ )٢٢(.ئەو زماهەی هەصێً پێی دەدوێ
هاصىامەهەیەتی ،مێژووظ ئەم گەواهیە دەدات هە هاصىامەی
هەتەوەوان لەهێو زماهیاهذایە ،ب ۆیە زمان مایەی عاها زییە و بیر
و ڕۆعيبیری هەتەوە دەهاصێنێ ،چوهىە وعەی هێو فەرهەهگی
زماوی هەر هەتەوەیەن تەهیا لە چوارچێوەی وعەهەدا
هامێىێتەوە ،بەڵيو وعەوان ڕەمسن بۆ هاصىامە و مێژووی
زماهێيی دیاریىراو هە صىوری واتا تێذەپەڕێنێ چەميی
عارصتاوی و ڕۆعيبیری و زەمەوی دواوەی وعەوان
دەدرهێنێ)٢٣(.
زمان یەهێىە لە بەهێزتریً ڕەگەزە پێىهێىەرەواوی
هاصىامەی هەتەوەیی ،چوهىە هەتەوە بەهۆی زماهەوە دەهاصرێ
و بوووی خۆی د ەصەملێنێ و پەرە بە هەلتور و فەرهەهگی
هەتەوەی خۆی و دابوهەریتەواوی دەدات(،)٢٤
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ئاڵىگاریی هەڕەعەی بەردەوامی صەر هیاوی هەتەوەیی ،وا
دەکات هە زمان تێً بچێت و زیاتر زماهاوی تر بەواربهێنن...هەر
لەم ڕووەوە لە باس ی ووردەواوی ڕۆژئاوادا (عەكیل صەعیذ)
دەڵێت :ووردەوان ب ۆ دوو مەبەصت زماهەهەیان دەصت پێوە
گرتووە )1( ،بۆ پاراصتنی وەن زماوی دا یً )2( .هەڵگرتنی
وۆمەڵێً وعە وەوو گەهج_ێً )٢٥(.هەروەها هاوهاوی زۆرێً
لە هەتەوەوان هە بەعێىە لە پرۆصەی هەتەوەیی بەهاوی ئەو
زماهەوەیە هە تاهەواوی هەتەوە كضەی پێذەهەن وەوو:
ووردەوان ،فارصەوان ،تورهەوان و عەرەبەوان ،زمان
هۆواریغە بۆ یەهپارچەیی و یەهڕیسیی هەتەوە و پەیوەهذییەوی
پتەو لەهێو تاهەواوی هەتەوەیەن دروصتذەوات)٢٦(.
هەربۆیە پێویضتە هەموو هەتەوەیەن بایەخ بە زماهەهەی
خۆی بذات و لە فەوتان بیپارێسێ ،بەتایبەتی لەو واڵتاهەی
زماو ی هەتەوەی بااڵدەصت تاهە زماوی ڕەصمییە بوار بە زماو ی
هەتەوەواوی دیىە هادرێ ،ئەم خۆصەپاهذهەی زماوی هەتەوەی
صەردەصت هۆوارێىە بۆ تواهذهەوەی زماو ی هەتەوە
ژێردەصتەوان)٢٧(.
هەرواتێً وۆمەڵگەیەوی هەتەوەیی (اتن ی) هیاهێيی صیاصیی
تایبەت بە خۆی هەبێت ،یان داو ی پێذا هەهرابێت لە الیەن
ئەواوی ترەوە ،ئەووات گ رهگیی زمان بۆ ئەو هەتەوەیە چەهذ
بەرابەر دەبێت و دەبێتە ئامرازی عوهاش و بوون )٢٨(.ئەم
وتەیە بۆ هەتەوەی کورد تەواو دروصت و گوهجاوە ،چوهکە بە
دریژایی مێژوو کورد هە خاوەوى کیاوى صەربەخۆ بووە و هە
خاکى دیاریکراوى داهپێذاهراوى هەبووە ،بەڵکو تەنها زماهێکى
صەربەخۆى خۆى هەبووە.
زماوی ووردی پەیوەهذییەوی ڕاصتەوخۆی بە چارەهوس ی
هەوەواهییەوە هەیە ،بۆیە پێویضتە هەر تاهێيی وورد هەوڵی
پاراصتنی زماهەهەی بذات ،چوهىە پاراصتنی زمان پاراصتنی
هەتەوە دەگەیەوێ ،ئەو هەتەوەی زماوی بضڕێتەوە خۆش ی بەرەو
صڕیىەوە دەچێ.
هەر لەمبارەیەوە هەژار موهریاوی دەڵێ( :كەواڵەی بوون و
ماهەوەی گغت هەتەوەواوی جیهان زماهە ،زمان هەمێنێ بوون و
هەبوون لە هێو دەچێ) )٢٩(.هەتەوەی وورد صەرەڕای داگیرواری
و چەهذیً جار دابەعىردوی لە هێو ئەو واڵتاهەی داگیریان
هردووە و ئەو هەموو هەهامەتییەی بەصەری هێنراوە،
تواهیویەتی پارێسگاری لە زماهەهەی خۆی بيات.
( )٤- ١واریگەریی زمان لەصەرئاصایص ی هەتەوەیی:
دەهرێ لە دوو ڕواهگەی جیاوازەوە صەیری زمان بىرێ
یەهێىیان لە ڕواهگەەی زماهەواهییەوە ،هە تێیذا زمان تەهێيی
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بێالیەهە و هەرەصتەیەوی خاوە ،ئەویتریان لە ڕواهگەی هەصتی
هەتەوەییە ،هە تێیذا زمان دەبێتە پێىاصەی هەتەوە و بە
بەعێً لە ئاصایص ی هەتەوەیە دادەهرێ( ،)٣١بابەتی صەرەوی
لەم هوصیىەدا ڕواهگەی دوووەمە ،پرس ی پەیوەهذی هێوان
زمان و ئاصایص ی هەتەوەیی ،بەو واتایەی پاراصتن و پەرەپێذاوی
زماو ی هاوبەش ی هێوان ڕۆڵەواوی هەتەوەیەن بەعێيی گرهگ ی
ئاصایص ی هەتەوەیە ،چوهىە ئاماهجی صەرەوی ئاصایص ی
هەتەوەیی پاراصتنی یەهپارچەی و یەهڕیسی هەتەوەیە ،ئەمەظ
لە ڕێگەی پارێسگاریىردن لە هاصىامەی هاوبەعیان دەبێ ،
یەهێً لە گرهگتریً ڕەگەزەواوی ئەم هاصىامەیە بریتیە لە
زمان ،بۆیە پاراصتن و پەرەپێذاوی ئەم زماهە هاوبەعە لە
جیهاوی خێرا و ئاڵۆزی وەن ئەمڕۆدا پرس ی هەرە صەرەوی
ئاصایص ی هەتەوەیی هەر هەتەوەیەهە ،بەتایبەتی ئەو هەتەواهەی
هە تەوەری صەرەوی بۆ پاراصتنی هاصىامەهەیان زمان بێ،
پاراصتن و پەرەپێذاوی زماهەهەیان بەعێيی گرهگ و هەصتیاری
ئاصایص ی هەتەوەیی پێىذێنێ و دەتواوێ تاهەواوی ئەو هەتەوە
پێىەوە گرێبذات.
الی ئێمەی وورد زماوی وورد ی هەن بەعێىە لە ئاصایص ی
هەتەوەیمان ،بەڵيو هۆواری هەرە گرهگی ماهەوەماهە ،چوهىە
هەتەوەی وورد بەدرێژایی مێژوو لەدوای ڕوخاوی ئیمپراتۆریەتی
ماد خاهەهەی لەژێر دەصەاڵتی داگیرهەراهذا بووە ،بەاڵم
زماهەهەی پاراصتووە ئەمەظ هۆواری ماهەوە و بەردەوامیان
بووە .زماوی ووردی الی هەر تاهێيی وورد زیاتر بەهایەوی
صیاس ی هەیە بە خوهمی ئەوەی وورد لە مێژە هەڕەعەیەوی
گەورەی لەصەرە ،داگیرواراوی ووردصتان هەر وار لەصەر
لەهاوبردوی زماو ی وورد ی هاهەن ،بەڵيو وار لەصەر تواهذهەوەی
هەتەوەی وورد دەهەن)٣١(.
ئەو واڵتاهەی هە ووردصتاهیان بەصەردا دابەعىراوە
(عێراق ،ئێران ،تورهیا و صوریا) تەهیا لە عێ راق دوای پرۆصەی
ئازادی عێ راق و ڕاپرس ی لەصەر دەصتوری وۆماری عێراق لە
صاڵی  2005لە ماددەی چوارەمیذا بۆ یەهەمجار داهنرا بە
زماوی ووردی ،هاوی زماوی (عەرەبی و ووردی) بە دوو زماو ی
فرمە هاتووە( ،)٣٢بەاڵم لەبەر هەبوووی یاصای زمان
زەخمەتە هەردوو زماهەهە بە یەهضاوی بەواربهێنرێ ،زمان
گیاهلەبەرێىە گەر پالهذاهاوی بۆ هەهرێ و بە یاصای زمان
ڕێىىەخرێ و صااڵهە بژارهەهرێ و وعەی هوێی بۆ داهەڕێژرێ
لەجیاتی بوژاهەوە زماهەهە توش ی صضتی و الوازی دەبێ ،دواتر
بەرەو هەڵذێر و پوواهەوە دەچێ)٣٣(.
زۆرجار هاوۆوی و ملمالوێ لە هێوان زماوی هەتەوەی
بااڵدەصت و هەتەوەی بىذەصت دروصتذەبێ ،ئەم هاوۆهییەظ
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بە وارێيی خۆڕصً دادەهرێ ،چوهىە لە هێوان زۆربەی
زماهەواوی هەتەوەی با اڵدەصت د ەصتپێذەوات ،لەگەڵ
فراواهبووو ی دەصەاڵتی ڕامیاری زماو ی هەتەوەی بااڵدەصت
زیاتر زماوی هەتەوەی بىذەصت د ەچەوصێيێتەوە( ،)٣٤بێگومان
هەتەوەی بىذەصت دەصەوصان هاوەصتێ ،لەالیەن لە پێىاو
ماهەوەی زماهەهەی هەوڵی بوژاهذهەوەی زماوی هەتەوەی خۆی
دەدات ،لەالیەوی دیىەوە دژایەتی هەر هەوڵێً دەوات هە بۆ
صىوردارهردن و صەرووتىردوی زماو ی هەتەوەییان دەگیرێتەبەر
لەالیەن هەتەوەی بااڵدەصت)٣٥(.
ئەم صەرووتىردهەظ زیاتر لە واڵتە هادیموهراتیەواهذا
ڕودەدات ،هەوڵذەدەن لەو ڕێگەیەوە ڕێگە لە بەهێ زبوووی ئەو
هەتەوەیە بگرن ،تاوەوو هاصىامەیەوی هەتەوەیی هایەهگرتوو
دروصتببێ ،ئەمەظ واردەواتە صەر یەهڕیسی هەتەوەیی و
مەترس ی بۆ صەر ئاصایص ی هەتەوە دەخوللێنێ .هەتەوەی وورد
لە هەر چوار پارچەی ووردصتان عىضت ی بە پالوی دوژمىان
هێىاوە بۆ لەهاوبردوی زماهەهەی ،ئەمەظ دەگەڕێتەوە بۆ
تۆهمەیی پەیوەهذی و وابەصتەبوووی هەموو تاهێيی وورد بە
زماهەهەیەوە)٣٦(.
زماهەوان ئا ڵۆزتریً داهێنراوی عەكڵی مرۆڤً ،واتێً
خودی زماهێً لەهێودەچێ ،ئەوە هەر زماهەهە خۆی هییە هە
هامێىێتەوە ،بەڵيو هەر زماهە بەعێوەیەوی چەصپیو گرێذراوە
بە هەلتورێً و وێژەیەوی داوضلەوە ،بۆیە لە هەموو ئەماهەدا
وۆتای بە هەزاران صاڵی داهێىاوی مرۆڤایەتی دێ ،لەبەرئەوە
لەڕەگذەرهێغاوی زماهەواوی جیهان دەبێتە تراژیذیایەوی
ڕاصتەكیىە ،دەبێتەهۆی وێراهىردوی زۆربەی هوهەر و وێژەی
جیهان( ،)٣٧بۆیە پێویضتە هەر هەتەوەیەن پارێسگاری لە
زماهەهەی خۆی بيات ،بەعێوەیەوی بەردەوام هەوڵ بۆ
پێشخضتن و پەرەصەهذوی بذات ،بۆئەوەی چ زماهەهە و چ
هەتەوەهە بەرەو پوواهەوە و الوازبوون و تەهگوچەڵەمەی
هەتەوەی هەڕۆن و كەوارەی ڕامیاری لەدەصتىەدا)٣٨(.
زمان الی هەر تاهێيی وورد لە ئەصتوهە پتەوەواوی
هاصىامەی هەتەوەییە ،بۆیە گرهگە هەن هەر هوێىەراوی وورد لە
هەڕەمی دەصەاڵت ،بەڵيوهەموو تاهێيی وورد بابەتی زمان بە
ئاماهجی صتراتیژی خۆیان بساهً و هەوڵی بوژاهذهەوە و پاراصتنی
بذەن ،چوهىە بە لەهاوچوووی زمان وردە وردە پەیوەهذی
هێوان ڕۆڵەواوی هەتەوە بەرەو الوازی دەچێ ،یەهڕیسی و
یەهگرتووی هەتەوە بەرەو الوازی دەچێ ،یەهڕیسی و
یەهگرتووی هەتەوە ،هە ئاماهجی صەرەوی ئاصایص ی هەتەوەییە
لەهێودەچێ.
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( )٥- ١ڕۆڵی زماو ی ووردی لە پاراصتن و ه ێغتىەوەی وورد وەن
هەتەوەیەوی بێ هیان:
هەتەوەی وورد یەهێىە لە گەورەتریً هەتەوەواوی
ڕۆژهەاڵتی هاوەڕاصت ،هە ژمارەی داه یغتوواهەهەی زیاتر لە
چل ملیۆن هەصە ،لە هێوان واڵتاوی عێراق ،ئێ ران ،تورهیا و
صوریا دابەعىراوە .دیارە هەرواتێ هێزی داگیرهەر هیغتماوی
هەتەوەیەوی دیىە داگیر دەوات ،لەپێػ هەموو عتێىەوە
هەوڵذەدات زماهە هەتەوەییەهەی كەدەػە بيات ،زماهە
هەتەوەییەهەی خۆی بەصەردا بضەپێنێ ،بەاڵ هەتەوەی وورد
بەدرێژایی مێژوو هەوڵی پاراصتن و بوژاهذهەوەی زماهەهەی
خۆی داوە ،تاوەوو بیپارێسێت لەبەرامبەر زماوی هەتەوەی
فەرماهڕوا.
زماو ی ووردی مێژوویەوی وۆوی هەیە ،زۆربەی زماهەواهان و
مێژووهوصان پێغیىە و بىەچەی زماوی ووردی دەگەڕێيىەوە بۆ
زماو ی مادی(،)٣٩مادەوان یەهێىً لە هەتەوە ئ ێراهییە وۆهەوان
لە صەدەی هەعتەمی پێػ زایین خاوەوی ئیمپراتۆریەتی بەهێز
بوون( ،)٤١دوای ڕوخاهذوی ئیمپراتۆریەتەهەیان لەالیەن
ه ەخامەوغیيیەواهەوە تا ئێضتا ،هەتەوەی وورد لەژێر
دەصەاڵتی داگیرهەراهذایە ،ئەو واڵتاهەی ووردصتاهیان
پێوەلىێنراوە ،بەدرێژایی مێژوو بە پالهێيی صتراتیژی تۆهمەی
بۆداڕێژراوی درێژخایەن ،هەوڵیاهذاوە كۆهاغ بە كۆهاغ
هەتەوەی وورد لەهێو هەتەوەی بااڵدەصت بتوێيىەوە ،لە ڕێگەی
صڕیىەوەی زماهەهەیان)٤١(.
ژمارەی ئەو زماهاهە لە دهیا هەیە هسیىەی عەظ هەزار
زماهە ،هەرچەهذە زۆرێً لەو زماهاهە ،ژمارەی كضەپێىەراهیان
هەمە لەبەر مەترس ی ئەوەدان لە هێوبچً و لەالیەن زماهە
گەورەواهەوە جێگەیان پڕبىرێتەوە ،هە ژماریەوی زۆری خەڵً
كضەی پێذەهەن( ،)٤٢ئەو زماهاهەی هەلە بیضت هەزار تا
صەد هەزار هەش پ ێیذەدوێً ،زیاتر مەترس ی لەهاوچووی
لەصەرە .زماوی ووردی خۆڕاگرە و ڕەگ و ڕیغەی بە هاخی
ووردصتاهذا چۆتەخوارێ ،لەهێو زماهاهذا بە چلەمین زمان لە
صەرتاصەری دهیا دادەهرێ( ،)٤٣زۆرن ئەو زماهاهەی هە
خاوەوی پێگە و ولتور و فەرهەهگً لە چوارچێوەی دەوڵەتذا
ڕێىىەخراون ،بەاڵم زماهەهەیان پارێسراوە و مەترس ی لەصەر
هییە)٤٤(.
هەر هەتەوەیەن زمان و ئەدەبی هەتەوایەتی خۆی بپارێسێ بە
هەتەوەیەوی زیىذوو دەژمێردرێ ،زمان بۆ هەتەوەیەوی وەوو
وورد بۆتە صەهگەرێيی بەهێز بۆ بەرگریىردن لە تواهەوە و
لەهاوچوووی( ،)٤٥چوهىە وەن هەتەوەیەوی تر بۆی هەگوهجاوە،
هە پغت بە بىەماواوی تر ببەصتێ ،تا خۆی وەن هەتەوەیەن
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جێگیربيات ،ئەگەر هەر هەتەوەیەوی دیىە لە مێژوودا وەن
هەتەوەی وورد دوچاری ئەو هەموو هەهامەتیە ببوایە و
دەصەاڵتی صیاس ی خۆی لەدەصتبذایە ،ڕەهگە هەیتواهیایە
خۆی ڕابگرێ و زماهەهەی بپارێسێ ،بەاڵم هەبوووی ترش لە
تواهەوە و لەهاوچوون پاڵىەرە بۆ هەتەوەی وورد ،تا هەموو
تواهای خۆی بۆ پاراصتن ی زماهەهەی بخاتەگەڕ ،چوهىە زمان
دوا صەهگەری بەرگریىردهە بۆ زیىذوو ڕاگرتنی هەتەوە.
زۆر هەتەوە هەبوون لە هێو هەتەوەی دیىەدا تواوهەتەوە،
چوهىە بە ئاصاوی صەهگەری زماهەهەیان داگیرهراوە ،هە
زماهیػ داگیرهرا ،بەها هەتەوایەتیەواوی تر ئەو هرخەیان
هامێنێ( ،)٤٦یەوێ لەو هموهاهەظ د ەوڵتێيی وەوو مەػریب ،تا
صەدەی خەوتەم و هەعتەمی زاینی واڵتێيی عەرەبی
هەبوو،بەاڵم لەدوای ئەو مێژووە تا ئەمڕۆ بە پارچەیەن لە
هیغتماوی عەرەب دادەهرێ  ،لەبەرئەوەی هیغتماوی عەرەب
زماهەهەیان لەالیەن عەرەبەواهەوە عەرەبێنرا)٤٧(.
ی
زمان لە ژیاوی هەتەوەدا دەورێيی گرهگ و واریگەر هەیە،
چوهىە ماهەوەی بەهذەپێوەی ،بۆیە گرهگیذان بە زمان و
بەرزڕاگرتنی و ڕێگاخۆعىردن بۆ پ ێغىەوتنی زمان گرهگ و پ ڕ
بایەخە و ئەرهێيی هەتەوەییە ،پێویضتە واری بۆ بىرێ(،)٤٨
هەتەوەی وورد بەهۆی هەبوووی هیان و دەصەاڵتی صیاس ی ،
پێویضتە گرهگی زیاتر بە زماهەهەی بذات و هەوڵی پاراصتنی
بذات ،چوهىە پاراصتنی زماوی ووردی پەیوەهذییەوی پتەوی بە
چارەهوش و داهاتوو ی هەوەواهییەوە هەیە ،بۆ پاراصتن ی زماو ی
ووردی و بەرزڕاگرتنی ،پێویضتە ئەم هەهگاواهە بگریىە بەر:
- ١گۆعىردوی تاوی وورد هەر لە مىاڵییەوە بە وەرگرتً و
فێربووه و فێرهردوی زماو ی ووردی ،ب ۆئەوەی ببێتە بىچیىەیەوی
بەهێز و پتەو بۆ زیىذوێتی زماهەهە و بەوارهێىەراوی)٤٩(.
- ٢پێویضتە خوێىذن لە هەموو بوارەوان و كۆهاػە جیاجیاواوی
پەروەردە و فێرهردن بە زماوی ووردی بێت( ،)٥١بەتایبەتی لە
ئاصتی زاهيۆواوی ووردصتاهذا بایەخێيی تەواوی پێبذرێت و
بىرێتە زماوی زاوضت.
- ٣بەوارهێىاوی یەن عێوە زمان و یەن ڕێىووش لە هاوەهذەواوی
خوێىذن و ڕاگەیاهذن هەن زیاتر ،هە دەبێتە هۆی دابڕاوی
تاهەواوی یەن هەتەوە لە یەهتر.
- ٤هۆعیارهردهەوەی تاهەواوی وۆمەڵ لە گرهگی و ڕۆڵی
زماهەهەیان لە پاراصتن ی بوون و هیاوی هەتەوەدا ،هەروەها
خضتىە پێػ چاوی هموهەی ئەو میللەتاهەی هە زماهەهەیان
لەدەصتذاوە و ئەوەظ بووەتە هۆی لە هاوچوووی خۆیان)٥١(.
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ئەمە بە واتای ئەوەی ،هە تێىچوووی یاصابەهذیی
- ٥وەرگێڕان بۆ زماوی ووردی لە بوار جیاجیاواهذا وبووو ی
وعەیەن لە ژێر هەژموووی وعەی بێگاهەدا  ،دەرگا بەصەر
فەرهەهگی وعەوان و ب اڵوهردهەوەی هتێب لە بواری دابوهەریتو
هاتنی ژەهرەهەدا دەواتەوە.ڕوهتر بڵێین :مەرج هییە وەرگرتنی
هەلتوری ووردیذا.
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خۆعىەربێت بۆ هاتنی ژەهرەهە ،بە تایبەتیػ وعە
بایەخذان و پاراصتنی زمان گرهگیەوی صەرتاصەری هەیە،
هاصادەوان ،هە هەڵگری فۆڕمێيی بە لێىضێمبووی
گرهگی زمان و پاراصتنی واتە پاراصتنی هەتەوە ،هۆوارێيی گرهگ ی
صیيتاهضیین.
ماهەوەی هەتەوەی وورد زماوی ووردییە ،ئەگەر زماوی وورد ی
ئەوەی گرهگە ئاماژەی بۆ بىرێت  ،ئەوەیە ،هە بە زۆریی ژەهری
هەبوایە لەمێژە وورد دەتوایەوە لەهاو هەتەوە داگیرهەرەواوی.
زماوی لە ڕێگەی "وەرگێڕان"ـەوە ڕوو دەدات ،چوهىە هەر
بەش ی دووەم
ی
زاهیارییەن لە كاڵبی زماهێىذا بێت و بخرێتە كاڵبی زماهێيی
( )١- ٢چەمً و پێىاصەی "ژەهر زماوی":
ترەوە بەر چەميی وەرگێڕان د ەهەوێت)٥٦(.
زا راوەی ژەهری زماو ی ،زاراوەیەهە هە بۆ ئەو هەرەصتە
زیاتریػ لەو جۆرەی وەرگێڕاهذا ڕوو دەدات ،هە پێی دەوترێ
بیاهییاهە بەواردێت ،هە لە عێوەی هەرەصتەی (صیيتاهس ی و
وەرگێڕاوی "وعە بە وعە"  ،چوهىە لەم جۆرەی وەرگێڕاهذا
فۆهەتیيی)دا لە زماهێىەوە دەچىە زماهێيی ترەوە)٥٣(.
هەمتر ڕەچاوی دەصتووری ڕێسمان و چۆهێتی ڕیسبوووی
واتە  :هەر هەرەصتەیەوی زماوی ،ئەگەر لە عێوەی
هەرەصتەوان دەهرێت.لە واتێىذا جیاوازیی ڕێسمان لە زماهاهذا،
هەرەصتەی "صیيتاهس ی" یان "فۆهەتیيی"دا بێت و لە
زماهێىەوە بچێتە زماهێيی ترەوە ،ئەوە بەر چەميی "ژەهری
واتای جیاوازیی و صەربەخۆیی هەر زماهێىە ، )٥٧(.بۆیەظ ئەم
جۆرەی وەرگێڕان هەمتر پغتی پێ دەبەصترێ و الیەوی هەرێنی
زماوی" دەهەوێت و دەهرێ وەن ژەهرێً بۆ زماهە بۆ
زۆرە.
وەرگیراوەهە صەیر بىرێت ،لێرەدا ڕەهگە پرصیارێً
بۆیەظ وەرگرتنی هەرەصتەوان بە ژەهر دادەه رێت ،چوهىە
صەرهەڵبذات! ئەویػ بریتییە لەوەی ،هە وەرگرتنی هەرەصتە
وار لە یاصابەهذیی هەرەصتە زماهییەوان دەوات ،چوهىە وەن
لە زماهێىەوە بۆ زماهێيی تر زیاتر لە عێوەی (وعەی وەرگیراو
دەزاهرێت ،هە زمان یاصابەهذە یان خاوەن هەزم و یاصایە،
یان خواصتراو)دایە ،بە واتایەوی تر وەرگرتً و خواصتىەهە
هەرواتێىیػ ئەم یاصابەهذییە تێىچوو ،ئەووات دەوترێ
زیاتر لە ئاصتی (مۆرفۆلۆجی)دایە وەن لەوەی لە ئاصتی
زماهەهە ژەهراوی بووە.
(صیيتاهط و فۆهەتیً)دا بێت ،بۆچی؟ لێرەدا دەهرێ ئەوە
بوترێ ،هە وەرگرتنی "وعە" لە هێوان هەموو زماهاو ی جیهاهذا
()٢- ٢یاصابەهذیی زمان و ڕێگەدان بە ژەهری زماوی:
دیاردەیەوی تەواو صروعتی و ئاصاییە و بگرە پێویضتیغە،
مەبەصت لە یاصابەهذیی لە زماهذا بە گوێرەی وتەی
چوهىە وەن دەزاهرێ هەموو زماهان وعەی پێویضتیان لە
"دەیڤذ هریضتاڵ" واتە :ئەو چەمىەی هە هەموو ئاصتەواوی
بەردەصتذا هییە ،بۆ هاوهان و دەربڕینی عت و دیاردەواوی
زماوی دەگرێتەوە ،هەرواتێىیػ فۆڕمە زماهییەوان پەیوەصت
دەوروبەر ،بۆیە ئاصاییە گەر پەها بۆ وەرگرتً و خواصتنی
بوون بە یاصا گغتییەواوی زماهەوە ،ئەووات پێیان دەوترێ
وعەی بێگاهە ببەن و لە زماهەهەی خۆیاهذا بەواری بهێيىەوە،
یاصابەهذ ، ) ٥٨(.ئەمە بەو واتایەیە ،هە زمان لە وۆمەڵێً
چوهىە ئەم دیا ردەیە بەعێىە لە پرۆصەی
یاصا پێىذێت ،هە بەصەر هەموو ئاصتەواوی زماهذا دابەظ
بەلێىضێمبووهیػ.بۆ زاهیاریی زیاتر لە بارەی پرۆصەی
بووە ،صەرجەمی فۆڕمە زماه ییەواهیػ ئەگەر بەصتران بە
بەلێىضێمبووهەوە )٥٤(.بەاڵم ئەوەی ڕێگەپێذراو و صروعتی
یاصا گغت ییەهەوە ،ئەووات یاصابەهذن .یاصابەهذیی هە ردوو
هییە ،وەرگرتنی هەرەصتەیە لە ئاصتەواوی (صیيتاهط و
دیوی فۆڕم و واتای هەرەصتەوان دەگرێتەوە ،لە ڕووی
فۆهەتیً(فۆهۆلۆژیی )دا) ،چوهىە ئەوەی خەصاری گەورە لە
یاصابەهذیی لە فۆڕمذا ئەوەیە ،هە هەرەصتەوان
زمان دەدات ،وەرگرتنی هەرەصتەیە لەو دوو ئاصتەدا(لە
فۆڕمذروصت بً ،واتە لە ڕووی پێىهاتەی ڕێسماهییەوە
تەوەرەواوی دواتردا وردتر لەم بابەتە دواویً) ،هەن ئاصتی
دروصت بً...لە ڕووی واتاییغەوە واتە هەرەصتەیەن دوای
مۆرفۆلۆژی ،ب ۆیە لێرەدا دەهرێ بڵێین :هە ژەهری زماوی بە
ئەوەی فۆڕمەهەی دروصتە ،پێویضتە ڕەچاوی یاصابەهذییە
عێوەیەوی گغتی لە چوارچێوەی وەرگرتنی هەرەصتەی ئاصتی
صیيتاهط و فۆهەتیىذا د ەخولێتەوە.هەرچەهذە دەهرێ
صیماهتیيی/واتاییەهەش ی بىرێت ،هە ئەمەیان زیاتر پێوەهذیی
هێوان هەرەصتەوان دەگرێتەوە)٥٩(.
ژەهرەهە لە ڕێی تاهە وعەیەهەوە دەصت پێبيات)٥٥(.
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هەر لەمبارەیەوە لە زماهىاصیذا دەوترێ زمان پێڕەوە یان
پێرەوبەهذە ، ) ٦١(.واتە :ل ە هێوان یاصاواوی زماهذا پێوەهذیی
پتەو هەیە ،هە ئەمەظ وا دەوات هیزام یان پ ێڕەوێً بە زمان
ببەخغً و وای لێذەهەن ،هە زمان لەصەر صیضتەمێيی
تایبەتی بڕوات  ،هە دەبێتە هۆی ئەوەی مرۆڤ بە ئاصاوی لە
زمان بگات و زمان لێً بذاتەوە ،چوهى ە ئەگەر وا هەبوایە
مرۆڤ هەیذەتواوی بە ئاصاوی وۆمەڵێً ڕصتە گۆبيات ،هە
پێغتر هە بیضتوویەتی و هە بیيیویەتی ، ) ٦١(.لێرەدا
مەبەصتماهە بڵێین :هەموو هەرەصتەیەوی زماوی خاوەوی
یاصایە ،جا لە هەر ئاصتێىذا بێت ،بۆیە هاهرێ هەرەصتەی
زماهێيی تر(مەبەصت یاصا و ڕێضایە) وەربگیرێ و لە زماهەهەدا
بەواربهێنرێتەوە ،چوهىە ئەمە لە دوور مەودادا زیاوی گەورە لە
زماهەهە دەدات و هەوەواوی داهاتووی ئاخێوەری ئەو زماهە
بەواری دێنن وەن بەعێً لە زماهەهەی خۆیان .ئەمەظ
بەواتای هەڵمژینی ژەهر دێت بۆ ئەو زماهە.
ب ۆیە ئەم هەڵمژینی ژەهرە ئەگەر بە عێوەیەوی فراوان و
بەردەوام بێت و ڕێگەی پێ هەگیرێ ،دوای ئەوەی زماهەهەی
تووش ی الوازی هرد ،ئەووات لێىتێىەگەیغتن دێىێتە ئاراوە لە
هێوان دوو هەوەی وۆن و هوێ ،ئەمەظ وا دەوات عیرازەی
وۆمەڵگە تێً بچێ و وەن لە بەش ی یەهەمی توێژیىەوەهەعذا
باصىرا ،هە ڕەهەهذی وۆمەاڵیەتی ئاصایص ی هەر هەتەوەیەن،
تەنها بریتی هییە لە ڕێوڕەصم و عادات و ئایین و پێوەهذییە
وۆمەاڵیەتییەوان ،بەڵيو زماهیػ هە بەدیهێىەری هەموو
پێوەهذییە وۆمەاڵیەتییەواهە و پایەیەوی صەرەهیی ڕاگرتنی هەر
وۆمەڵگە و هەتەوەیەهە ،ڕۆڵی گرهگی هەیە لە ڕاگرتً و
ماهەوەی هەر وۆمەڵگەیەهذا ،واتە بە الوا زبوون و هەهارهەوتنی
زمان ،وۆمەڵگەظ بەرەو هەهارهەوتً و لەهاوچوون دەچێت.
ئەوەی تا ئ ێرە باصىرا ڕۆڵی زمان بوو لە وۆمەڵگەدا ،بەاڵم
ئەوەی گرهگە بوترێت ئەوەیە ،هە ئایا پایەواوی ڕاگرتنی خودی
زمان واماهەن؟ هە وا دەهەن زماهەهە بمێىێتەوە و لەصەر پێی
خۆی بوەصتێت! پێویضتە ئەوە بوترێ  ،هە زماهیػ بۆخۆی
چەهذ یاصا و ڕێضایەوی تایبەت بە خۆی هەیە ،هە جیای
دەواتەوە لە زماهاو ی تر ،هەر ئەم یاصا و ڕێضایاهەعە ،هە
زمان لە لەهاوچوون و فەوتان دەپا رێسێت ،بۆچی؟ چوهىە
ئەگەر زماوی (ئەمهەری) بە همووهە وەرگریً ،دەبیىین ،پاظ
تێىەڵبوووی بە زماهێيی تر و گۆڕاوی یاصا زماه ییەواوی ،خودی
زماهەهەیػ لەهاو چووە و هەماوە)٦٢(.
واتە :دەتواهین بڵێین ،هە زماوی ئەمهەری بە واریگەریی
ژەهری زماو ی تووش ی ئەو لەهاوچوون و مردهە بوو ،چوهىە
وەوو وتمان وەرگرتنی یاصا و ڕێضاواوی زماهێيی تر و تێىەڵبوووی

لەگەڵ زماوی دایىذا ،واتە لەهاوچوووی زماوی دووەم(دایً)،
وەن ئەوەی لە زماو ی ئەمهەریذا ڕوویذا ،بۆیە لێرەوەیە ،هە
ژەهرەهە واریگەریی خۆی دادەهێت و لەصەرخۆ و بەعێىەیی
صەرجەم جومگەواوی زماهەهە دەگرێتەوە ،تا وا ی لێذێت هەوە
هوێیەواوی كضەپێىەری ئەو زماهە چیذی هازاهً ،وامە یاصای
ڕەصەهە و وامە یاصای وەرگیراوی زماهەهەیە!  ،مەگەر
هەصاهێً هە زماهىاش بً یاخود وار لەصەر زمان و مێژووی
زمان بىەن ،ئەمە بۆ زماوی ووردییػ وەوو هەر زماهێيی
زیىذووی تری جیهان دروصتە ،چوهىە لە صەردەمی جیهاهگیریی
و تەهىەلۆژیادا ،زماهەوان زیاتر لە پێغوو ڕوبەڕووی گرفتی
هاوهان و زاراوە دەبىەوە و تێىەاڵوی و بەریەهىەوتنی
عارصتاهییەتەوان و پێوەهذیی ڕاصتەوخۆی زماهە جیاوازەوان
لە ڕێی تۆڕە وۆمەاڵیەتییەواهەوە ،ڕێگەی هاتنی "ژەهری زماوی"
زیاتر و ئاصاهتر دەوات ،واتە  :تا بەریەهىەوتً و پێوەهذییەوان
زۆرتر و خێراتر بً ،وەن ئەوەی لە ئێضتادا بە د ی دەهرێت،
ئەوە ئەو زماهاهەی ،هە خاوەوی فلتەری تایبەت هیین و دەزگای
فەرهەهگیان هییە و زماهەهەیان هەمتر گرهگیی پێذەدرێت ،زۆر
بە زوویی ڕوبەڕووی هاتن ی بە لێغاوی ژەهری زماوی دەبىەوە.
وەوو پ ێغتریػ ئاماژەی بۆ هرا ،هە ژەهری زماو ی
هاوعێوەی هەر ژەهرێيی فیزیيی و هیمیایی واریگەرییەواوی
لەصەرخۆن و بە زوویی دەرهاهەون ،بەڵيو بە تێپەڕبوووی وات
دەردەهەون و واریگەریی بەجێذێڵً ،چوهىە زمان بە صروعتی
خۆی گۆڕاهيارییەواوی صضت و لەصەرخۆن و چەهذیً صاڵی
پێویضتە تا درن بە گۆڕاهە زماهییەوان بىرێت ،بۆیە لە
صەرەتاوە هاتنی ژەهرێيی زماوی زۆر دیار و ئاعىرا هییە و بە
ئاصاهییػ جێی هابێتەوە ،بەاڵم هەروات تواوی جێگەی خۆی
بياتەوە و ڕەگ داووتێ  ،ئیتر ئەووات ئەبێ بە بەعێً لە
هاصىامەی زماهەهەو هەوە دوای هەوە بەواردەهێنرێتەوە و واری
پێذەهرێت ،بۆ همووهە :وەرگرتنی هەرەصتە صیيتاهضییەواوی
وەن:
 .1هەصتا بە هاعتن ی هەمامێً .لێرەدا بە واریگەریی صیضتەمی
صیيتاهس ی زماوی عەرەبی وەرگیراوە ،وعەی "هەصتا" لە بری
وعەی (كام)ی عەرەبی بەوارهێنراوەتەوە ،هە ڕەژاوی
یاصابەهذیی زماوی عەرەبیی هردووە ،هە هردار لە صەرەتای
ڕصتەوە دێت ،ئەم مۆدێلە لە ئێضتادا ل ە زماوی ووردییذا زۆر
بە بەرباڵوی بەواردێت و خەریىە وەوو هەرەصتەیەوی زماوی
ووردیی خۆی دەهاصێنێ.
 .2یان چەهذ همووهەیەوی تری وەوو (صلێماوی پااڵش  ،هێمً وار
 ،هازە وافێ ) ،هە همووهەی ( 1و  )2هەردووهیان یاصای
صیيتاهس ی فرێسی زماوی ووردییان پێڕەو هەهردووە  ،هە
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صەر_وۆتاییە  ،بەڵيو لە ( )1یاصای صەرصەرەتای زماو ی
عەرەبی و لە()2دا یاصای زماوی ئیىگلیزی پێڕەو هراوە.
ئەگەر صەرهج لەو همووهاهە بذەیً ،دەبیىین دەیان همووهەی
هاوعێوەی ئەواهە دروصت بوون و باڵوبووهەوەو ڕۆعتوون،
هە ئەمە خۆی لە خۆیذا خەتەری "ژەهری زماوی" لە زماو ی
ووردییذا دەردەخات و ئەوە د ەصەملێىێت ،هە زماوی ووردیی
دەرگای بەصەرژەهرەهەدا هردۆتەوە.
لە بارەى وەرگرتنی کەرەصتە لە ئاصتی
(فۆهەتیک"فۆهۆلۆژیی")دا ،لە زماوى کوردییذا دیاردەیەکى
ئەوتۆ بەرچاو هاکەوێت تا وەک همووهە بهێنرێتەوە ،ئەوەى هەیە
لێرەو لەوێ باس ی هەهذێ دەهگى وەکو (ح ،ع ،غ) دەکرێ و
دەوترێ لە زماوى عەرەبییەوە هاتوون و هی کوردیی هیین ،بەاڵم
لە ئێضتادا ئەم دەهگاهە لە وعەى کوردیی پەتیذا هەن ،بۆیە
بۆ پغتڕاصتکردهەوەى پێویضتی بە لێکۆڵیىەوەى
(ئیتمۆلۆژییاهە) دەبێت.
وەکو یاصا فۆهۆلۆژییەکاهیػ ،لە زماوى کوردییذا هیچ
یاصایەکى وەرگیراو بوووى هییە ،بۆ همووهە :هەرچەهذە هاوەکاوى
وەک (یوصف و یووط)  ،کە عەرەبیین و یاصایەکى فۆهۆلۆژیی
زماوى عەرەبییان پێڕەوکردووە ،کە بریتییە لە هاتنی هەردوو
فۆهێمی /یـ /و /و /بەدوای یەکذا لە صەرەتاى وعەوە ،کە
ئەمە لە زماوى کوردییذا بوووى هییە ،بەاڵم ئەو هاواهە لە
کوردییذا بەکاردێً ،کەچى وعەى ترى کوردی هابینرێت ،کە
هاوعێوەى ئەو هاواهە بێ و بەکاربهێنرێتەوە ،مەبەصت لە
خضتىە ڕووى الیەوى فۆهەتیک وەکو ژەهرێکى زماوى ،تەنها
وەکو خضتىەڕوویەکە ،کە وەرگرتً و خواصتنی ئەو ئاصتەظ
بە ژەهر دادەهرێت.
ب ە کورتى :ئەوەى لەم توێژیىەوەیەدا مەبەصتمان بووە،
خضتىەڕووى کاریگەریی ژەهرى زماهییە لەصەر ئاصایص ی
هەتەوەیی ،هەک هێىاهەوەى همووهەکان ،چوهکە لە ڕاصتیذا
همووهە ئەگەر یەک داهەظ بێت ،دەکرێ هەر بە ژەهر دابنرێت
و دواتریػ وەکو دیاردەیەکى زماهەواوى صەیربکرێت.
()٣- ٢هۆوارەواوی ب اڵوبووهەوەی ژەهری زماوی لە زماو ی
ووردییذا:
زماوی ووردیی بە درێژایی مێژووی خۆی هەمیغە
ڕووبەڕووی ئاڵىگاریی گەورە و مەترصیذار بۆتەوە ،لەالیەن ئەو
میللەتە صەردەصتاهەی ،هە داگیرواری ووردصتان بووهە و
دەصەاڵتذار و خوهمڕاوی صەردەمی خۆیان بوون ،بە تایبەتیػ
فارش و تورن و عەرەب ،هە دراوصێی ووردبوون و پاظ
دەبەعياریی ووردصتاهیػ لە دوای عەڕی (چاڵذێران)ـەوە
ئەم دیاردەیە تەواو پەرەی صەهذ و تائێضتاش ی لەگەڵذابێ
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بەردەوامی هەیە ،هە هەوڵذراوە زماوی دایً(ووردی)
هەهاربخرێت و زماوی میللەتی صەردەصتە بضەپێنرێت.
ئەوەی تا ئێرە وترا ئەوەبوو ،هە زماوی ووردی ڕووبەڕووی
خەتەرێيی دەرەوی بۆتەوە ،بەاڵم ئەگەر بە مێژوودا بچیىەوە،
دەبیىین ،هە زماوی ووردی لەو هەموو ئاڵىگاریی و بەربەصت و
خەتەراهەی هاتووهەتە ڕێی تواهیویەتی خۆی بپارێسێ و
بمێىێتەوە ،هۆوارەهەش ی ئەوەبووە ،هە ووردییزماهان هەردەم
بە زماوی ووردیی كضەیان هردووە و هەمتر هەوڵیاهذاوە زماو ی
بێگاهە بەواربهێنن ،ئەمەظ وای هردووە ،دهیابینی زماهییان
فراوان بێت و لە دروصتىردن و هاوهاوی هەرەصتەواهذا تەنها
پغت بە زماوی ووردیی ببەصتن ،دواتریػ ئەم ڕەوەهذە
درێژەی هەبووە و هەوە دوای هەوە وعە و دەصتەواژەی
وورداهەیان بۆ زماهەهە زیادهردووە ،ئەمەظ وای هردووە
زماهەهە زیاتر بەهێ زبێت و تواهای ماهەوە و خۆپاراصتنی هەبێت،
لە هەمبەر هەر خەتەرێيی دەرەهییذا.
بەاڵم پاظ ئەوەی لە صەدەی هۆزدەدا زماوی ووردیی بە
واریگەریی زماوی عەرەبی و بە هۆی ئەوەی ڕۆعيبیران و
هووصەراوی ئەو صەردەمە بە عەرەبی خوێىذوویاهە ،ب ۆیە
دەبیىین لە پەهجاواوی صەدەی هۆزدەوە ،زماوی ووردیی
دەهەوێتە ژێر واریگەریی زماوی عەرەبییەوە و هووصەراوی
ئەوواتیػ وۆمەڵێً وعەی وەن( :زاهيۆ و خوێىذوار)
دادەتاعً ،هە لەصەر بىەمای هیچ یاصایەوی مۆرفۆلۆژیی
زماو ی ووردیی صاز هەهراوە ،هە دەهرێ وەن صەرەتای هاتنی
"ژەهری زماوی" صەیر بىرێت ،دواتریػ د ەصتەواژەواوی وەن:
(هەصتا بە هردهەوەی پێغاهگایەن ).و (هەصتا بە هاعتنی
هەمامێً و ...تاد)  ،هە دەصتەواژەی (هەصتا) لە وعەی
(كام)ـەی عەرەبییەوە وەرگیراوە ،بە داخەوە تا ئێضتاش ی
لەگەڵذا بێت ،هێغتاظ بەوارهێىاوی هەیە لە ئاخاوتن ی ڕۆژاهە
و چ لە میذیاواهیغذا ،هە ئەمە ڕاصتەوخۆ واتای "ژەهری
زماوی" د ەگەیەهێت ،چوهىە وەرگرتً و خواصتنی یاصا و ڕێضای
زماهێيی بیاهییە.
پاظ چەهذیً صاڵ و واڵبووهەوەی واریگە ریی زماو ی
عەرەبی ،لە ئێضتادا بە واریگەریی و هەیمەهەی زماوی
ئیىگلیزی ،لە ڕێی تەهىەلۆژیا و ئیيتەرهێتەوە و بە صیاصەتێيی
زماو ی پالن بۆ داڕێژراو(بۆ صەر هەموو زماهاو ی تری دوه یا)،
زماوی وورد یی هەوتۆتە ژێر ئەم وا ریگەرییەوە و ئەوەتا مرۆڤی
وورد لە بری ئەوەی بڵێت( :پااڵس ی صلێماوی) دەڵێت (صلێماوی
پااڵش ) و لە بری ئەوەی بڵێت ( :پێغاهگای ڕاصتی) دەڵێت
(ڕاصتی عۆو ) و هەریەن لە همووهەواوی وەن( :هێمً وار و
صەردارگروپ و هازوافێ و ئارۆڕێىالم و ...تاد) همووهەی زەقی ئەم
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بەوارهێىاهە هادروصتەن ،هە ئێضتا خەریىە بە تەواوی لە
زماوی ووردییذا ڕەگ دادەووتێ و دەبێتە دیاردەیەوی تەواو
هامۆ ،هە لە ڕاصتیذا ئەمە دەهرێ بە ژەهری زماوی دادەهرێ،
چوهىە پێڕەوی ڕێضای صیيتاهس ی فرێسی زماوی ئ یىگلی زیان
هردووە ،هە صەرصەرەتایە ،بە پێچەواهەی زماوی ووردییەوە ،
هە صەروۆتایە)٦٣(.
()٥- ٢ڕێگەگرتً لە هاتنی ژەهری زماوی:
وەوو لە تەوەرەواوی پێغووترا دەرهەوت ،هە واریگەریی و
گرهگیی زمان بۆ هەتەوە و ئاصایص ی هەتەوە چەهذ گرهگە ،هەر
لەبەر ئەم گرهگییەی زمان بە گغتی بۆ هەموو هەتەوەیەن و
بە تایبەت ب ۆ هەتەوەی وورد ،پێویضتە ڕێگەچارە و چارەصەر
هەبێت ،بۆ ڕێگری هردن لە هاتن ی ژەهری زماوی ،ب ۆیە پێویضتە
زماوی ووردیی بۆ ئەم مەبەصتە ئەم ڕێگایاهە بگرێتە بەر:
 .1دروصتىردن و دامەزراهذوی دەزگای فەرهەهگیی یان
ئەهجومەوی زمان ،کە ئەهذامەواوی ئەو ئەهجوومەهە وار
لەصەر زمان دەهەن ،لەصەر ڕەوش ی زمان كضە
دەهەن ، )٦٤(.وەوو ئەوەی لە زۆربەی واڵتاوی دهیادا
هەیە ،هە واری دروصتىردن و داتاعینی وعەی هوێ و
بەوارهێىاهەوەی هەهذێ وعە و دەصتەواژەی وۆن و
هەهارهەوتوو ،لە بەرامبەر هاتنی وعەی بێگاهە و ژەهری
زماهیذا.
 .2بە صتاهذاردهردو ی زماوی ووردی و وارهردن لەو
پێىاوەدا ،چوهىە هەر زماهێً صتاهذارد ی هەبوو ،ئیتر
هێىذە هراوە هابێ بە ڕووی هاتنی ژەهری زماهییذا و
چیذی وعە و دەصتەواژە و یاصای وەرگیراو ،هاتواوێ زا ڵ
بێت بەصەروعە ڕەصەن و باوڕۆعتووەواهذا.
 .3داهاوی پالوی زماوی و صیاصەتی زماوی ،پاعاهیػ داهاوى
یاصاى زمان ،بۆ خسمەتکردوى زماوى کوردیی)٦٥(.
 .4گرهگییذا بە وەرگێڕان و بە تایبەتییػ وەرگێڕان لە
ووردییەوە بۆ زماهاوی تر)٦٦(.
 .5دەرهردوی ڕێىمایی و یاصای تایبەت بە تابلۆ و تایتڵی
جێگە و عوێىەوان ،لە الیەن الیەهە پەیوەهذیذارەواوی
خيومەتەوە.
 .6ڕێگەگرتً لە چاپىردوی هتێبی هازاوضت ی و هائەوادیمی ،ل ە
ڕووی ڕێىووش و خاڵبەهذیی و وەرگێراهەوە ،لە الیەن
هەصاوی هەم عارەزاوە.
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ئەهجام
لە وۆتاییذا ،ئەم توێژیىەوەیە بەم ئەهجاماهەی الی خوارەوە
گەعتووە:
.1ژەهری زماوی واریگەریی ڕاصتەوخۆی لەصەر زمان هەیە و
هاڕاصتەوخۆظ هەڕەعەیە بۆ صەرئاصایص ی هەر هەتەوەیەن.
.2هەر هەرەصتەیەن لە عێوەی هەرەصتەی صیيتاهس ی و
فۆهەتیىیذا لە زماهێىەوە بێتە زماهێيی ترەوە بە "ژەهری زماوی "
دادەهرێت.
.3ژەهری زماو ی لە دوور مەودادا و لە داهاتوودا واریگەرییەواوی
دەردەهەون ،چوهىە خودی گۆڕاهەوان لە زماهذا صضت و
لەصەرخۆن.
پەراوێسەکان:
.1عمر اخمذ كذور(10 :)2009
.2علی مضلوم(183 :)1388
.3مۆوضترات گیبرها(30 :)2003
.4مدمذعلی بصیری(166 :)1380
.5جەلیل ڕەوعەهذڵ(32 :)2009
.6هەجات علی(115 :)2014
.7هەجات علی(119 :)2014
.8لی هور جی مارتین(192 :)1387
.9باری بوزان(143 :)1378
.10هەجات علی(124 :)2014
.11لی هور جی مارتین(192 :)1387
.12هەجات علی(135 :)2014
.13لی هور جی مارتین(194 :)1387
.14هەجات علی(135 :)2014
.15علی مڤلوم(186 :)1388
.16پل روی(692 :)1382
.17هەجات علی(126 :)2014
.18كذیر هصری(114 :)1390
.19هاعم ئەمین(173 :)2017
.20مدمذ رضا كمری ،مدمذ خضً زادە(155 :)1389
.21عبذاملطلب عبذەللا(42- 41 :)1395
.22خوصێن مدەمەد عەزیس(71 :)2005
.23پەخغان صابیر(146 :)2013
.24ڕەفیم عواوی(159 :)2016
.25علیل صعیذ مدفوظ()103 :)2013
.26مدمذ رضا كمری(101 :)135
.27تاریم جامباز(365 :)2014
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.28بێهسادی خۆشحاڵی(23 :)2008
.29علیل صعیذ مدفوظ(208 :)2013
.30خوصێن مدەمەد عەزیس(74 :)2005
.31كەیط واول تۆفیم(7 :)2007
.32صەالم هاوخۆظ(87 :)2010
.33تاریم جامباز(266 - 265 :)2014
.34هەمان صەرچاوە170- 169 :
.35خوصێن مدەمەد عەزیس(37 :)2005
.36مدمذ رچا كمری و مدمذ خضً زادە(162 :)1389
.37دارا خمیذ مدەمەد(109 :)2013
.38بێرهارد هەمرێ(79 :)2007
.39خوصێن مدەمەد عەزیس(78 :)2005
.40فواد مدمذ خورعیذ(16 :)1391
.41خضً رچایی باغ بیذی(54 :)1388
.42تاریم جامباز(127 :)2014
.43بێرهارد هەمرێ(31 :)2007
.44تاریم جامباز(319 :)2014
.45هاعم ئەمین(172 :)2017
.46بێهسادی خۆشحاڵی(26 :)2008
.47كەیط واول تۆفیم(9 :)2007
.48هەمان صەرچاوە و هەمان الپەڕە.
.49خوصێن مدەمەد عەزیس(79 :)2005
.50ڕەفیم عواوی(158 :)2016
.51ئومێذ بەرزان برزۆ(١٨:)2019
.52ڕەفیم عواوی(174 :)2016
.53دارا خمیذ مدەمەد (112 :)2013
.54ڕەفیم عواوی(175 :)2016
.55ئومێذ بەرزان برزۆ2019:١٨ ،
.56بڕواهە :مدەمەد مەجیذ صەعیذ(112:)2015
.57بڕواهە :هەمان صەرچاوە102- 41 :
.58هەمان صەرچاوە113 :
.59وریا عومەر ئەمین(88:)2011
.60ڕەفیم عواوی(44- 42:)2008
David Crystal(2003): 39.61
.62مدەمەد مەجیذ صەعیذ(110- 109 :)2015
.63مدەمەد مەعروف فەتاح(49 :)1990
.64مدەمەد مەجیذ صەعیذ(109 :)2015
.65بێرهارد هەمرێ و 53:)2007(...
.66بڕواهە :صالح خوێس رصوٌ( ) 2013و مدەمەد
مەخویی()2009

.67صەالم هاوخۆظ ()٢١١٦ال53
.68ئازاد عسیس (١٩ :)٢١١٤
.69دارا خەمیذ مدەمەد(٨ :)٢١١٧
صەرچاوەوان
بە زماوی ووردی:
.1 .1ئازاد عسیس ( ،) ٢١١٤ملمالهێی زمان ،هامەى ماصتەر،
زاهکۆى صەالخەدیً ،هەولێر.
 .2ئومێذ بەرزان برزو و هەژاڵ جهابخػ مدمذ (،)2019
جیهاهگیریی زماوی و واریگەرییەواوی لەصەر داهاتووی
عوهاس ی هەتەوەیی و فێرهردوی زماوی ووردی ،گۆڤاری
زاهيۆی گەرمیان ،ژمارە
.3 .3بێرهارد هەمرێ ( ،) 2007زمان ،و :وامل مدەمەد
كەرەداغی،
 .4بێهسادی خۆشحاڵی ( ،)2008فیلۆلۆجیای زواوی ووردی و
مێژووی ووردصتان ،و :مضتەفا ػەفوور ،چاپخاهەی
خاوی ،دهۆن.
 .5پەخغان صابیر خەمەد ( ،) 2013زماوی دایً لە هێوان
ئایً و ئەدەب و بایەخی هێوهەتەوەییذا ،باڵوهراوەی
ئەوادیمیایی ووردی ،ژمارە (.)200
 .6تاریم جامباز ( ،) 2014بوووی هەتەوە و صیاصەتی زمان،
چاپخاهەی خاجی هاعم ،هەولێر.
 .7جەلیل ڕەوعەهذڵ ( ،) 2009ئاصایص ی هەتەوەیی و
صیضتەمی هێودەوڵەتی ،و :مضتەفا عێخە ،چاپخاهەی
هاوصەر ،هەولێر.
 .8خوصێن مدەمەد عەزیس ( ،)2005صەلیلەی زماهەواوی و
گرفتەواوی زماوی ووردی ،چاپی دووەم ،چاپخاهەی وارۆ،
صلێماوی.
ی
 .9دارا خمیذ ( ،)2013زماو ی دایً و صتراتیژ ئاصایص ی
هەتەوەیی ،ب اڵوهراوەی ئەوادیمیایی ووردی ،ژمارە (.)200
 .10دارا خەمیذ مدەمەد( ،)٢١١٧جیىۆصایذى زمان زماوى
کوردی بە همووهە ،گۆڤارى زاهکۆى گەرمیان ،ژ.تایبەت بە
کۆهفراوط.
 .11ڕەفیم عواوی ( ،)2016لێيۆڵیىەوەی جۆراوجۆری
زماهىاس ی ،چاپخاهەی ڕۆعيبیری ،هەولێر.
 .12ڕەفیم عواوی( ،) 2008زماوى کوردى و عوێنی لە هاو
زماهەکاوى جیهاهذا ،چاپى یەکەم ،هەولێر.
 .13صەالم هاوخۆظ ( ،)2010زماو ی دایً هەڵگری زماو ی
هەتەوەییە ،گۆڤاری زماهىاس ی ،ژمارە (.)9
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.14
.15

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

.24

.25

.26

.27
.28
.29

صەالم هاوخۆظ ( ،)٢١١٦هاصیۆهالیزمى کوردى و زماوى
کوردیی( کۆبەرهەمى زماهەواوى) ،چاپى یەکەم ،هەولێر.
صالح خوێس رصوٌ( ،)2013پرەوضیپی ئابووریکردن لە
زماوى کوردییذا لە ڕواهگەى تیۆرى دەصەاڵت و بەصتىەوە
و بچووکتریً پرۆگرامذا ،هامەى دکتۆرا ،زاهکۆى کۆیە.
عمر اخمذ كذور ( ،)2009ئاصایص ی هەتەوەیی و ئاصایص ی
دەوڵەت ،و :ئازاد گڕاوی ،چاپخاهەی هاوصەر ،هەولێر.
كەیط واول تۆفیم ( ،) 2007ئاصایص ی هەتەوەیی و پالوی
زمان ،دەزگای ئاراش ،هەولێر.
مدەمەد مەجیذ صەعیذ( ،)2015فەرهەهگ و پرۆصەى
بەلێکضێمبوون ،هامەى ماصتەر ،زاهکۆى صلێماوى.
مدەمەد مەخویی( ،) 2009زاوضتی هێما هێما ،واتاو واتا
لێکذاهەوە ،بەرگى دووەم.
مدەمەد مەعروف فەتاح( ،)1990زماهەواوى ،زاهکۆى
صالخەدیً ،هەولێر.
موهتضرات گیبرها ( ،)2003هەتەوایەتی و دەوڵەتی
هەتەوەیی ،و :هەماٌ ڕەعیذ عەریف ،صلێماوی.
هەجات عەلی ( ،)2014دیموهراس ی وەن ڕگەزێيی هوێ لە
ئاصایص ی هەتەوەییذا ،موهریاوی ،هەولێر.
هاعم ئەمین ( ،)2017زماوی فەرمی و پێگەی زماوی ووردی
لە هێو زماهە جیهاهیەواهذا ،گۆڤای زاهيۆی گەعەپێذاوی
مرۆیی ،ژمارە (.)2
وریا عومەر ئەمین( ،)2011پیتۆکەکاوى زماهەواوى
(کۆمەڵەوتار) ،چاپى یەکەم ،هەولێر.

 .30خضً رضایی باغ بیذی ( ،)1388تاریخ زبانهایی ایراوی،
چاپ دوم ،مرهس دائرە املعارف ،بسرگ اصالمی ،تهران،
 .31لی هور جی ماتین ( ،)1387رهیافتی جامع برای مطالعە
امىیت ملی در خاور میاهە ،ترجمە :كذیر هصری ،فصلىامە
مطالعات راهبردی ،صاٌ صوم ،عمارە (.)9
 .32پل روی ( ،) 1382معمای امىیت اجتماعی ،ترجمە :مىیژە
هویذهیا ،فصلىامە مطالعات راهبردی ،صاٌ عغم ،عمارە
صوم.
 .33كذیر هصری ( ،)1390تأملی هظری دریافتە ها و دعواری
های "باری بوزان" در بررس ی امىیت ،فصلىامە مطالعات
راهبردی ،صاٌ چهاردهم ،عمارە چهارم.
 .34علی مظلوم ( ،) 1388امىت و امىیت ملی ،مجلە خصون،
عمارە (.)19
 .35مدمذ علی بصیری ( ،) 1380تدوالت مفهوم امىیت ملی،
مجلە اطالعات صیاس ی  -اكتصادی ،عمارە (.)164- 163
بە زماوى ئیىگلیزیی:
& 36. David Crystal(2003), A Dictionary of Linguistics
Phonetics, Fifth edition, Blackwell Publishing.
بە زماوى عەرەبى.
. .37علیل صعیذ مدفوظ( ،) 2013الاهراد واللؼە
والضیاصە(دراصە فی البنی اللؼویە و الضیاصات الهویە)،
بیروت  ،لبىان ،طبعە الاولی.

بە زماوی فارس ی:
مدمذ رضا كمری و مدمذ خضً زادە ( ،) 1389هلػ زبان
در هویت ملی ،فصلىامە علم ی -پژوهص ی زبان پژوهی
داوغگاە السهرا ،صاٌ دوم ،عمارە (.)3
عبذاملطلب عبذالە ( ،) 1395بررس ی میزان توجە بە
مولفەهای هویت كوم ی و ملی بین داوشجویان هرد و ازری
در داوغگاەهای تهران ،فصلىامە پژوهػ های راهبردی
صیاصت ،صاٌ چهارم ،عمارە (.)16
مدمذ رضا كمری ( ،) 1385هلػ زبان در تامین امىیت
ملی ،مجلە داوػ اهتظامی ،عمارە(.)31
باری بوزان ( ،) 1378مردم ،دولت ها و هراش ،ترجمە:
پژوهغىذە مطالعات راهبردی ػیر اهتفاعی ،تهران.
فواد مدمذ خورعیذ ( ،)1391زبان هردی و پراهىذگی
جؼرافیایی لهجەهای ان ،ترجمە :صعیذ خچری  -جعفر
خضری ،چاپ دوم ،پاهیژ ،صيىذج.
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نەخشەی ()1

ئاسایشى نەتەوەیی

ڕەهەندەکانى ئاسایشى
نەتەوەیی

ڕەهەندى
کۆمەاڵیەتى

ڕەهەندى
سەربازی

ڕەهەندى
ئابوورى

ڕەهەندی
کلتوورى

ڕەهەندى
سیاسى

زمان(دایک/بۆ
وەرگیراو)
یاسا
سینتاکسییەکان(وەرگیراو)

یاسا
فۆنۆلۆژییەکان(وەرگیراو)

ژەهرى
زمانى
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