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 پێشەکی
 

 سەرەتا؛
، ؼەضەرب  Rohat alakom, 2007 )٨ربضاٚگە،) يظیبرط ٌە ٔیٛ ؼەزەیە کٛضز ئبـٕب ثٛٚە ثە ژیبٔی 

رۀیب ضٚٚی ٌە چۀس ٚاڵرێک کطزٚٚە، ثەاڵَ ئێؽزب ٌە ظۆضثەی ٘ەضەظۆضی ٚاڵربٔی ئەٚضٚپب، 
ئەِطیکب ٚ چۀساْ ٚاڵری رط ثاڵٚثٛٚٔەرەٚە. کۆچی کٛضز ثۆ زەضەٚە ؼەضەرب ثە ـێٛەی ربک 

ۆرە زەضەٚە، ثەاڵَ زٚای ؼبڵی ثٛٚە ٚ ظیبرطیؿ ثە ِەثەؼزی ذٛێٕسْ ٚ ثڕٚأبِەی ثەضظ چ
ئەٚ کۆچە ـێٛە گطٚپی ٚەضگطرٛٚە ٚ ٘ۆکبضی ؼەضەکیؿ ؼیبؼی ٚ ئبثٛٚضی ثٛٚە)  ٥٧٩١

 (.٥1، ي51٥١ٔەٚظاز ػەٌی ئەحّەز، زۀگساْ ٌە زەضەٚە 
ئەگەضچی رب ئێؽزبؾ کٛضز ٔەیزٛأیٛە ثجێذ ثە ٌۆثی، ثەاڵَ ثەضزەٚاَ ثٛٚە ٌەؼەض گەیبٔسٔی 

ضایگفزی ٚ ٔبٚۀسەکبٔی ثڕیبضزاْ، ضاگەیبٔسْ ٚ ذۆپیفبٔساْ ٚ ضێپێٛاْ ٚ پەیبِی ٔەرەٚەکەی ثە 
 ِبٔگطرٓ چٛاض ٘ۆکبض ثْٛٚ ثۆ گەیبٔسٔی ئەٚ پەیبِە.

فێطثٛٚٔی ظِبْ فبکزەضێکی ذێطا ثٛٚە ثۆ رێکەاڵٚثْٛٚ ٌەگەڵ ئەٚ کۆِەڵگبیبٔە ٚ گۆڕیٕەٚەی 
اڵٚکطزٔەٚەی ٘ەظاضاْ ثیطٚڕا ٌۀێٛاْ ربکەکبٔی کۆِەڵگبزا. ٘ەضثۆیە ؼەضەڕای چبپ ٚ ث

ثاڵٚکطاٚە، ضۆژٔبِە، گۆڤبض، ثەیبٕٔبِە، ثبٔگەٚاظ ٚ کزێت ثە زەیبْ ظِبٔی خیبٚاظ، ثیط ٌە 
 ٚەضگێڕاْ ٚ ئبِبزەکطزٔی فەض٘ۀگی ظِبْ کطاٚەرەٚە.
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ؼٛیس کەٚرۆرە ثبکٛٚضی ئەٚضٚپب، ٘ەض ظٚٚ ئبـٕبثٛٚە ثە کۆچجەضی کٛضز، ئێؽزب ٘ەظاضاْ 
ە ثە ضێژەیەکی ثبؾ رێکەاڵٚ ثەٚ کۆِەڵگبیە ثٛٚٔە، زەذٛێٕٓ، کبض کٛضز ٌەٚ ٚاڵرەزا زەژیٓ، ک

زەکەْ، ثەض٘ەِیبْ ٘ەیە ٚ ٌەگەڵ ؼیؽزەِی ثبظاڕی ٚاڵرەکە ضا٘برْٛٚ. ٌە پێٕبٚی کبضئبؼبٔی ٚ 
ثبـزط ریکەاڵٚثْٛٚ ٌەگەڵ کۆِەڵگبی ؼٛیسیسا، ثە چۀساْ ٘ۆکبض ذۆیبْ گٛٔدبٔسٚٚە. ٌە چۀساْ 

، ٔەذۆـربٔە، زازگب ٚ ثبظاڕی کبض  پێٛیؽزیبْ ثە فەض٘ۀگ ٚێؽزگەزا، ٌە ثٛاضی ذٛێٕسْ
 فەض٘ۀگ چبپ ٚ ثاڵٚکطاٚٔەرەٚە.  51٘ەثٛٚە، رب ئێؽزب ظیبرط ٌە 

 گیروگرفت
کٛضزی ئبِبزە کطزٚٚە ٌە ٚەاڵِی  -یەکێک ٌەٚ ٔٛٚؼەضأەی کە فەض٘ۀگێکی ؼٛیسی

پێ زێ ئێفەکەی. رب   ٔٗ  الِبٖٚ َ وٗ ٔگٗ فەض٘ٗ  ، ٔٗ ٖٚ زاذٗ ظۆض ثٗپطؼیبضێکّسا ٔٛٚؼیٛیەری: " 
ؼەالذ . ی ٖٚ وطزٔٗ ٚێ ثۆ ئبِبزٖ اڵَ وبضێىی ظۆضی زٖ ، ثٗ غ زاٚای وطزٖٚٚ ٔس وٗ ئێؽزب چٗ

" ٌێطەزا ِەثەؼزّە ثڵێُ گطفزی ؼەضەکی ٌە کبری ذۆ ٩/5/51٥٨ضێجٛاض، چبٚپێکەٚرٓ، ضۆژی 
ٛٚؼیٕەکە ثٛٚە کە ئبِبزەکطزْ ثۆ ٔٛٚؼیٕی ئەَ ثبثەرە ٚەزەؼزرؽزٕی کەضەؼزەی ذبٚی ٔ

ذٛزی فەض٘ۀگەکبْ ثْٛٚ، ٘ەٚڵێکی ظۆضَ زا رب ظۆضرطیُٕ ٌێ ثەزەؼزرؽزٓ، ؼێ زأەـُ ٌە 
 ضێگبی ِبڵپەڕی کزێجربٔەی زەٚڵەری ٌە ؼزۆکٙۆڵُ ؼەیطکطزْ ٚ ظأیبضی پێٛیؽزُ ٌێٛەضگطرٓ.  

 میتۆد و مەبەست
ثٛاضەکبٔی ظأؽزی  ثۆ کبضێکی ٌەٚخۆضە، کە ٘ەڵسأەٚەی الپەضەکبٔی ِێژٚٚی ثٛاضێکە ٌە

ِطۆڤبیەری ٚ پبـبْ پۆٌێٓ ٚ ٔٛٚؼیٓ ؼەثبضەد ثە خۆض ٚ ـێٛەی کبضکطزٔەکە، ثە ثۆچٛٚٔی 
ِٓ ثبـزطیٓ ٚ گٛٔدبٚرطیٓ ضێگب ٚ ِیزۆز ثۆ ثەض٘ەِٙێٕبٔی کبضێکی ٌەٚخۆضە زاڕـزٕی ٘ێڵە 

ِێژٚٚ، ٚارە زۆظیٕەٚەی زەؼزپێکی ِێژٚٚ، ئیٕدب  -گفزییەکبٔە ٌەؼەض ِیزۆزی ٚەؼف
 کطزٔی کەضەؼزەکبْ.ٚەؼف

ثۆ ثبـزط کبضکطزْ ٌەؼەض ئەٚ ٘ێاڵٔە ٚ گەیفزٕە ئۀدبِێکی ظأؽزی پێٛیؽزە کبضی ٌەٚ خۆضە 
ٌەؼەض پالٔێکی ئەکبزیّی ثەڕێٛەثچێذ، ئەَ کبضەؾ زاثەـی زٚٚ ثەؾ کطاٚە، ٌە ٘ەض یەکێک 

طاْٚ ثە ٌەٚ زٚٚ ثەـەزا ٌەژێط چۀساْ ٔبٚٔیفبٔی خیبٚاظ رەٚەضە گطێسضاٚەکبْ زەٚڵەِۀس ک
 ظأیبضی ٚ ثەڵگەی پێٛیؽزی پفذ ثەؼزٛٚ ثە ؼەضچبٚە.

ثەـی یەکەَ رەضذبْ کطاٚە ثۆ ِێژٚٚی ربضاٚگۀفیٕی کٛضز ٌە ؼٛیس ٚ کبضکطزْ ٌە ثٛاضی 
ئەزەثیبد ٚ چبپەِۀی کٛضزی ٚ ؼٛیسی ٌە پێٕبٚی رێکەاڵٚثْٛٚ ٌەگەڵ ئەٚ کۆِەڵگبیەزا ٚ ٌەٚ 

 زی کطاٚە. چٛاضچێٛەیەـسا ثبغ ٌە فەض٘ۀگٕٛٚؼی کٛض
ثەـی زٚٚەَ ٘ەڵٛەؼزەکطزٔە ٌەؼەض ئبِبٔح، خۆض ٚ ئەٚ ؼەضچبٚأەی کە ثۆ ئبِبزەکطزْ 
یبذٛز ٔٛٚؼیٕی فەض٘ۀگەکبْ ؼٛٚزیبْ ٌێٛەضگیطاٚە، ئەِە ٚ ثە کٛضریؿ ثبغ ٌە ؼیبؼەری 

 کۆِەکی کٌٛزٛضی ٌە ٚاڵری ؼٛیس کطاٚە، کە ئبیب کٛضز ٌەٚ کۆِەکە ؼٛٚزِۀس ثٛٚە؟
 پێش کۆتایی؛

ک ٘ەض کبضێکی ظأؽزی ٌە کۆربیی ثبثەرەکەزا، ؼەضەڕای ضیعثۀسکطزٔی ئەٚ ؼەضچبٚأەی ٌەَ ٚە
ثبثەرەزا ٚەک ژێسەض ؼٛٚزیبْ ٌێٛەضگیطاٚە، ئۀدبَ ٚ ضاؼپبضزەکبْ ٔٛٚؼطاْٚ، ٘ەضٚە٘ب 
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کٛضرەی ثبثەد ثە ظِبٔەکبٔی ػەضەثی ٚ ئیٕگٍیعی ٘بٚپێچ کطاٚە. ٘ەضٚە٘ب پێٛیؽزە ؼٛپبؼی 
ؼەاڵذ ضێجٛاض، ەٚظاز ٘طٚضی ثەڕێٛەثەضی کزێجربٔەی کٛضزی ٌە ؼزۆکٙۆڵُ، ٔ٘ەض یەکێک ٌە 

ضٚٔبک ـٛأی، ئیسضیػ ئیجطا٘یُ ٚ ؼیطٚاْ کبضٚأی ثکەَ، کە ٘بٚکبضییبْ کطزَ ثە ٔبضزٔی 
٘ەضٚە٘ب پێٛیؽزە ؼٛپبؼی ػەٌی ػٛؼّبْ  کٛضرەی ظأیبضی ؼەثبضەد ثە چٛاض فەض٘ۀگ.

ەی ثبثەرەکەیبْ ثۆ ؼەض ظِبٔی ئیٕگٍیعی ٚ ػەضەثی یەػمٛة ٚ یبؼیٓ حٛؼێٓ ثکەَ، کە کٛضر
 ٚەضگێڕا.

 
 بەشی یەکەم

 کىرد لە سىید
 

 کۆچ بۆ سوید
، یەکێکە ٌە ٚاڵرەکبٔی ئەؼکۀسۀبڤیب ٚ کەٚرۆرە ثبکٛٚضی ئەٚضٚپب. ٌەگەڵ ٔۆ Sverigeؼٛیس 

ٚاڵری کیٍۆِەرط زٚٚخبیە ٚ ثەِە زەثێذ ثە ؼێیەَ  5٧١،٥١1ٚاڵرسا ٘بٚؼٕٛٚضە، ضٚٚثەضەکەی 
ئەِؽبڵ ژِبضەی  wikipedia.org/wiki/History_of_Sweden) ئەٚضٚپی ٌە ثبضی ضٚٚثەضزا

. ٌە ؼەزەی ٘ەڤسە٘ەِسا ئیّپطارۆضیەری ؼٛیس )scb.seٍِیۆْ کەغ) ٥1زأیفزٛأی ثٛٚ ثە 
٘ەژزەزا ثٛٚ ثە ثە٘ێعرطیٓ لەڵەِڕەٚی زەؼەاڵری فطاٚاْ کطز، رب ٌە ؼەزەکبٔی ٘ەڤسە ٚ 

ثٛٚە کە ٔەضٚیدی  ٥٨٥٥زەؼەاڵد ٌە ثبکٛٚضی ئەٚضٚپبزا. زٚا خۀگ کە کطزٚٚیەری ؼبڵی 
ەٚە رب ئەِڕۆ ثێالیۀی ذۆی پبضاؼزٛٚە ٌە کبری ضٚٚزأی خۀگسا  -٥٧1١ٍِکەچ کطز، ٌە ؼبڵی 

پەضٌەِبٔی ٘ەَ ٌە ئەٚضٚپب ٘ەَ ٌە خیٙبٔسا. ؼیؽزەِی زەؼەاڵد ٌە ٚاڵرەکەزا پبـبیەری 
 ئبثٛٚضیێکی ثە٘ێعی ٘ەیە. (،٥5-٦ي 51٥١) زەضثبضەی ؼٛیس، زەؼزٛٚضییە

زەؼزٛٚضی ٚاڵرەکە ٌەؼەض چٛاض ثٕەِبی ؼەضەکی زاڕێژضاٚە، یەکێک ٌە ثٕەِبکبْ ئبظازی ثیطٚضا 
 ٚ ئبظازی چبپەِۀییە، ٌەگەڵ ضێعگطرٓ ٌە ئبیٓ ٚ ٔەرەٚەی خیبٚاظ ٌە ٚاڵرەکەزا.

 Rohat Alakom, Dîroka سزا ثە چۀساْ خۆض ٚ ـێٛە ٔبٚی کٛضزٌە ؼەضچبٚە کۆٔەکبٔی ؼٛی
٘برٛٚە، ثە ربیجەریؿ ٌەٚ ضۆژگبضأەی کە خەضزەی زەضیبیی ثەـێکی زیبض ثْٛٚ ٌە  (٥٦ي  2016

پێکٙبرەی زأیفزٛأی ٚاڵرەکە. ثەاڵَ ٚەک ثەڵگەی ثەڵگۀەٚیؽذ ٌە زٚای ؼییەکبٔی ؼەزەی 
ذۀساْ ٚ ِحەِەز ئەِیٓ ظەکی ثەگ ثە فەضِی ضاثطزٚٚ چۀس کەؼبیەریێکی ٚەک ـەضیف 

ززیٓ  الحٗ ؼٗؼەضزأی ؼٛیسیبْ کطزٚٚە، ٌەگەڵ چۀساْ کٛضزی رط. ثۆ ّٔٛٚٔە 
ی  یّبٔگبی کبضۆٌیٕؽکبی ظأؽزی پٗ  ِیٓ ذٛێٕسکبضی کٛضز ٌٗ کٗ ٚەک یٗ ٥٧٥٩ؼبڵی  ٌسی  ضاؼزگٗ

ی ؼزۆکٙۆڵُ کبضی  ۆـربٔٗذ ٔساْ ٔٗ چٗ  ٚ ٌٗ پعیفک  ٚ پبـبْ ثۆرٗ ری ضِبْ ذٛێٕسٚٚیٗ زٖ
ٌەؼەض زەؼزی چۀس کٛضزێکسا یەکەِیٓ  ٥٧٦١. ؼبڵی  ثٖٛٚ ذؽیفی ٘ٗ ٚ ػیبزەی ـٗ کطزٖٚٚ

ؼٛیس ٌە Rohat alakom, 2007 ) 5٥،) يضێکرطاٚی کٛضزی ثۀبٚی ضێکرطاٚی کۆچجەضأی کٛضز
یەکەِیٓ ٘ەِب٘ۀگی ٔێٛاْ کٛضز ٚ ؼٛیسییەکبْ زضٚٚؼذ  ٥٧٦٦زاِەظضاٚە، ٘ەضٚە٘ب ؼبڵی 

کٛضز ضاگەیۀطاٚە، ئەِە ٚ ثە٘ۆی ظۆضثٛٚٔی ژِبضەی کٛضز ٌە  -ثٛٚە کۆِیزەی ؼٛیسی

http://www.scb.se/
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کبِەضاْ ثەزضذبْ چۆرە ؼٛیس ٚ کۆضؼی فێطثٛٚٔی ٔٛٚؼیٕی کٛضزی  ٥٧٩٥ٚاڵرەکەزا ؼبڵی 
 (. Dagensnyheter 28/8/1971 )کطزۆرەٚە

ٚ ٘ەضٚە٘ب کٛزەربی ٥٧٩١زٚای ـکؽزی ذەثبری چەکساضی ذەڵکی کٛضزؼزبْ ٌە ثبـٛٚض 
ژِبضەی کٛضز ٌە ؼٛیس ضٚٚی ٌە ظیبز ثْٛٚ کطزٚٚە، ٌەٚ  ٥٧٨1ِیٍیزبضیی ٌە رٛضکیبزا

ضۆژگبضەٚە کۆچی ثە کۆِەڵ ثۆ ٚاڵرەکە زەؼزی پێکطزٚٚە. ٘ەض ٌە ٔبٚەڕاؼزی ـەؼزەکبٔی 
) ضۆژٔبِە ثۀبٚثبٔگەکبٔی ؼٛیس گطٔگیبْ ثە زۆظی کٛضز زاٚە ؼەزەی ضاثطزٚٚ

Svenskadagbladet 28/5/1966 ) 
ئەِەٚ ثە گٛێطەی ضٚٚزاٚەکبْ ژِبضە ٚ ضێژەی کۆچی کٛضز ثۆ ٚاڵری ؼٛیس کەَ ٚ ظیبز ثٛٚە، 

) ٔەٚظاز ػەٌی ئەحّەز، زۀگساْ ٌە زەضەٚە، ٌە  ربئەِڕۆؾ ئەٚ کۆچە ثەضزەٚاِە. ٘ۆکبضەکبٔی
(، کۆچکطزٔی کٛضز ثۆ ٚاڵری ؼٛیس ظۆضْ ٚا ثە کٛضری ئبِبژە ثە ذبڵە ٥1-٨، ي51٥١

 ؼەضەکییەکبْ زەزەَ:
 ەضظ.ذٛێٕسْ ٚ ثەزەؼزٙێٕبٔی ثڕٚأبِەی ث -٥
 پبٚأرٛاظی ٌە ئیطأسا.ثەضزەٚاَ ثٛٚٔی ؼیبؼەری ثە رٛضککطزْ ٚ ثە ػەضەثکطزْ ٚ  -5
 پێڕەٚکطزْ ٚ زاڕـزٕی پیالٔی خیٕۆؼبیسکطزْ. -3
 ٘ەژاضی ٚ زۆذی ٔب٘ەِٛاضی ئبثٛٚضی. -٥
ؼیبؼەری ضاٚەزٚٚٔبْ ٚ زەؼزگیطکطزْ ٚ ظیٕسأی کطزْ ٚ کٛـزٓ ٚ ؼیبؼەری ضەـجگیطی  -١

 ثەزەض ٌە یبؼب ٚ ثە٘ب ِطۆڤبیەرییەکبْ.
 ئبژاٚە.خۀگی گەٚضە ٚ ـەڕ ٚ  -٦
 ز ٚ کٛضزؼزبٔییەکبْ. ـەڕی ٔبٚذۆی ٔێٛاْ ٘ێعە کٛض -٩

 لە سوید بساڤی چاپەمەوی کوردی
ئەٚ چۀس کٛضزەی ٌە ؼٛیس  ٥٧٦5ئەٚۀسەی رب ئێؽزب ثۆَ ؼبؽ ثۆرەٚە ٘ەض ٌە زٚای ؼبڵی 

زەژیبْ، ثۆ پفزیٛأیکطزْ ٌە ذەثبری چەکساضی ٌە ثبـٛٚضی کٛضزؼزبٔسا زەؼزیبْ ثە خبضێکی 
کە ٌە کٛضزؼزبْ زەضزەچْٛٚ، ئەگەضچی رط چبپکطزٔەٚەی ئەزەثیبرەکبٔی پێفّەضگە کطزٚٚە 

( ٌە 51٥3٘ەض ظٚٚ کۆِەڵەی ذٛێٕسکبضأی کٛضز ٌە ئەٚضٚپب) ٔەٚظاز ػەٌی ئەحّەز، کٛضزؼزبْ، 
ؼٛیسیؿ ٌمی ذۆی کطزۆرەٚە، ئەٚأیؿ ثۆ گەیبٔسٔی پەیبِی ضێکرطاٚەکەیبْ ٚ پفزگیطی کطزْ 

ظِبٔی ؼٛیسی ٚ کٛضزی  ٌە ذەثبری ذەڵکی ثبـٛٚضی کٛضزؼزبْ ثەیبٕٔبِە ٚ زضٚٚـّیبْ ثە
ثاڵٚکطزۆرەٚە، ئەگەض رب ئەٚ کبرە ژِبضەی چبپەِۀی کٛضزی ظۆض ثەضچبٚ ٔەثٛٚثێذ، ثەاڵَ ٌە 

ەٚە ضۆژٔبِەگەضیی کٛضزی ٌە ؼٛیس ٚضزە  -٥٧٩٦ثە ربیجەریؿ ٌە ؼبڵی  ٥٧٩١زٚای ؼبڵی 
یسی، ٚضزە ذۆی ٔبؼبٔس ٚ ثەَ ـەؾ ظِبٔە ثبثەریبْ ثاڵٚکطزۆرەٚە؛ کٛضزی، ئیٕگٍیعی، ؼٛ

 ػەضەثی، رٛضکی، فبضؼی.
زەثێذ ثە ؼەضەربیەکی ضۆـٓ ثە چبپەِۀی کٛضزی ٌە ٚاڵری ؼٛیس، چبپەِۀییەکبْ  ٥٧٨1ؼبڵی 

 چۀساْ خۆضْ؛ کزێت، ـێٛەضۆژٔبِە، گۆڤبض، ثاڵٚکطاٚە، ثەیبٕٔبِە ٚ ٚێٕە.
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 (1٥١)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ؼٛیس   ٌٗ  ٚ ثاڵٚکطاٖٚ گۆڤبضٚ ضۆژٔبِٗ ٥11ظیبرط 5111ظأیبضی ؼەضەربیی زەضیسەذبد رب ؼبڵی 
ظِبٔی   ثٗ ١ٚ رٛضکی،  ظِبٔی کٛضزی  ثٗ 31ظِبٔی کٛضزی،  ثٗ ٨5زا  یٗ ٚ ژِبضٖ ، ٌٗ  ضچٛٚٔٗ زٖ

ٚ  ظِبٔی ؼٛیسی چبپ  ٔیب ثٗ رٗ ٥٧ٚ ؼٛیسی، ظِبٔی کٛضزی  ثٗ ١ثی، ضٖ ٚ ػٗ کٛضزی
ٚ  سزا چبپؼٛی  ٌٗ ٥٧٩١زا ؼبڵی  ضۆژٔبِٗ  ـێٖٛ  ی کٛضزی ٌٗ ِیٓ ثاڵٚکطاٖٚ کٗ ، یٗ ٖٚ رٗ ثاڵٚکطاٚٔٗ
ی  ک ضۆژ ثۆ ِبٖٚ یٗ  فزبٔٗ ٘ٗ  کٗ  ٔساْ ضازیۆی ٌۆکبڵی کٛضزی ٘ەثْٛٚ ٚ چٗ ِٗ ، ئٗ ٖٚ رٗ ثاڵٚکطاٖٚ

یۆرۆثۆضی،  کبٔی ؼزۆکٙۆڵُ، ـبضٖ  ریؿ ٌٗ ربیجٗ  ٖٚ ثٗ کبٔیبْ ثاڵٚکطزۆرٗ ضٔبِٗ ٔس کبرژِێطێک ثٗ چٗ
 (. ٥٥ڕٖ الپٗ  ،٥5/٧/511٩ضۆژی کٛضزؼزبٔی ٔٛێ ) ضۆژٔبِە(، ِبٌّێ)

ٌە  ٥٧٧1رب  ٥٧٨1ثۆ ظأیبضی ئەِە ٔبٚی چۀس گۆڤبض ٚ ضۆژٔبِە ٚ ثاڵٚکطاٚەیەکە کە ٌە ؼبڵی
 ؼٛیس چبپ ٚ ثاڵٚکطاٚٔەرەٚە:

، ثەضذٛەزاْ، ٥٧٨5، ثەضثبٔگ ٥٧٨5، ٘ێٍیٓ، ِٕسااڵْ، ٥٧٨٥، ٘ێڤی، ِٕسااڵْ ٥٧٨1کٌٛیٍک، ِٕسااڵْ 
، ٥٧٨3پێفّەضگە ، ٔیٛ ٥٧٨3، رطیؽکە، ٥٧٨3، ئبـزی، ٥٧٨3، ٔیفزّبْ ٥٧٨3

، ِبِۆؼزبی ٥٧٨١کٛضزیؽک خۆٔبي ثە ظِبٔی ؼٛیسی  -،ؼڤێٕسک٥٧٨٥،ضێٕبؼی،٥٧٨٥پیفڕەٚ،
، زۀگ ٥٧٨١، ئیؽۆد، گبڵزەئبِێع٥٧٨١، ِیطکٛد گبڵزەئبِێع ٥٧٨١، ظۀگڵ گبڵزەئبِێع ٥٧٨١کٛضز
، ٥٧٨٦، ئباڵ ٥٧٨٦، ـبٔۆ ٥٧٨٦، ؼەضزەِی ٔٛێ ٥٧٨٦، چٛاضچطا ٥٧٨٦، ضاؼزی ٥٧٨١

، ٥٧٨٩، ثەض٘ەَ ٥٧٨٩، ش ٔیٛغ ربی٥٧٨٦ُ، ٔەٚضۆظ ٥٧٨٦، ٘ێڤیبگەي٥٧٨٦پطێػ کٛضزؼزبٔ
، گۆڤبضی کۆِەڵەی پعیفکبٔی کٛضزؼزبْ ٥٧٨٨، کۆچەض ِٕسااڵٔە ٥٧٨٨، پیب٥٧٨٨زەِٛکطاد 

، ٥٧٧1، ثۆڵزٕب کۆِبض،٥٧٧1،کۆِبض ٥٧٨٧، ثەضگەٖ ٥٧٨٧، زۀگی یبٔە ٥٧٨٧، رەڤگەض ٥٧٨٨
 .٥٧٧1ب، ، کٛضزۀبغ ڤێٕٕەض ؼڤبضی٥٧٧1کٛضز

ئەَ ثعاڤە رب ؼەضەربکبٔی ئەَ ؼەزەیە ثەضزەٚاَ ثٛٚە ثە ربیجەریؿ رب ثاڵٚثٛٚٔەٚەی ئیٕزەضٔێذ  
ٚ زاپۆـیٕی خیٙبْ ثە زٚا پێفکەٚرٕەکبٔی ئەٌکزطۆٔیبد. ٘ەضٚە٘ب ئبـٕبثٛٚٔی کٛضز ثە ئبِێطی 

کبغەظیی  رەٌەفعیۆٔی ؼەرەالیزی کبضیگەضیی ٌەٚ ثعاڤە کطز ٚ ٚضزە ٚضزە ذۆضی ضۆژٔبِەگەضیی
 ٌە زەضەٚە ثە ربیجەریؿ ٌە ؼٛیس ثەضەٚ ئبٚاثْٛٚ چٛٚ!

ثەاڵَ چبپکطزٔی کزێت ٚ چبپەِۀی رط ٚەک ٚێٕە ٚ ڤۆڵسەض ٚ زضٚٚـُ، ٌە ٔبٚەڕاؼزی 
رب ثەئەِڕۆ زەگبد ؼەزاْ  ٥٧٨1ـەؼزەکبٔی ؼەزەی ضاثطزٚٚ ؼەضەربی گطرٛٚە ٚ ٌە ؼبڵی 

ضرطیفە. ٌە ٚاڵرەکەزا چۀساْ زەظگبی چبپ کزێجی کٛضزی ٌە ؼٛیس چبپکطاْٚ ثەڵکٛ ژِبضەکە ظۆ
ٚ ثاڵٚکطزٔەٚەی ٚەک گەٌی کٛضزؼزبْ، ؼبضا، فەض٘بز، ٘ۀگبٚی ٔٛێ، ئبپێک، ٘ەضظاْ، ژیٕبٔٛٚ، 
ضەٚـەْ، ئەضکی ٔٛێ... ٘زس ٘ەثٛٚە ٚ چۀس زأەیەکیبْ رب ئێؽزبؾ ِبٚة، کزێجەکبْ ثطیزیٓ ٌە 

حعثەکبْ، ـیؼط ٚ چیڕۆک ثۆ ِٕسااڵْ، ِێژٚٚ، ـیؼط، ثیطەٚەضی، چیڕۆک، ؼیبؼی، ئەزەثیبری 
 .٥ٔبٚی ِٕسااڵٔی کٛضز، ـبٔۆ ٚ ـبٔۆگەضیی، فەض٘ۀگ

                                               
1  ەل یوردک ەیخبانێتکت؛ ێرکب ڵپەڕەم دوو ماەئ یرەیت سێرنەنتیئ یاێگر ەت لێتىانرەد ەبانێتکو ەاتر بیز یاریزان ۆب - 

مل ۆهۆکست kurdlib.org م ۆڵهۆکست ەل یتڵەوەد ەیخبانێتک،  biblioteket.stockholm.se   
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 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (1٥1)
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 کورد و فەرهەوگىووسیه؟

ثە کۆِەڵە ٚـەی ظِبٔێک  Lexikonثە ؼٛیسی  Dictionary ئیٕگٍیعیفەض٘ۀگ یبْ لبِٛٚغ ثە 
یبْ چۀس ظِبْ زەٚرطێذ کە ثە ڕیعی پیزەکبٔی ئەٌفٛثێ ٌە زٚای یەک ٘برْٛٚ ٚ ثە ِەیەؼزی 

 .گەیبٔسٔی ظأیبضی، ٚارب، ـێٛاظی ذٛێٕسٔەٚە، ٚەضگێڕاْ ٚ ٘زس ثەکبضزێذ

ؼبڵ پێؿ  5311 کۆٔزطیٓ فەض٘ۀگ کە رب ئێؽزب زۆظضاٚەرەٚە ٌەؼەض ثەضزێکسا ٔٛٚؼطاٚە ٚ ٘ی
 .ؼِٛٚەضییە -ظاییٕە کە فەض٘ۀگێکی ئەکەزی

ئەحّەزی ظاییٕی ٌە الیەْ  ی٥٦٨3ٌە ؼبڵی  کە فەض٘ۀگی ٔٛٚث٘بضەیەکەَ فەض٘ۀگی کٛضزی 
٘ەظاض ٚـەیە ٚ ثە ـێٛەی لەؼیسە  ٦ٔٛٚؼطاٚە. ئەَ فەض٘ۀگە ٌەثەضگطەٚەی ٔعیکەی  ذبٔییەٚە

کٛضزییە ٚ  -ٚ ٘ەض لەؼیسەیەکیفی ٌەؼەض کێفێکە. فەض٘ۀگی ٔەٚثە٘بض فەض٘ۀگێکی ػەضەثی
اٌ٘سیخ »ٌە پبـکۆی « یٛؼف ظیبءاٌسیٓ پبـب اٌربٌسی اٌّمسؼی»ثۆ یەکەِدبض ٌە الیەْ 

ە. ٘ەض ٌە ؼەضەربکبٔی ٌە ئەؼزەِجۆڵ چبپ کطاٚ ٥٨٧5زا ٌە «ٌغخ اٌکطزیخاٌحّیسیخ فی ا
فەض٘ۀگٕٛٚؼی کٛضزیسا ٔبثێذ فەض٘ۀگی ئەحّەزی ٌە ثیط ثکطێذ کە ـێد ِەػطٚفی ٔۆزێ 

ـبکط  ٥٧3٥زٚٚخبض چبپکطاٚە، پێؿ ئەِەؾ ؼبڵی  ٥٧3٦ٔٛٚؼیٛیەری ٚ ؼبڵی  ٥٩٧١ؼبڵی 
سظ فەض٘ۀگێکی چبپ کطزٚٚە. زٚای ئەِە کبضەکبٔی فەربذ ٌە چبپربٔەی ظاضی کطِبٔدی ٌە ضەٚأ

گیِٛٛکطیبٔی ٚ ِەضزۆخ ٚ ـێد ِحەِەزی ذبڵ زێٓ، ئیٕدب کٛضز ٚ ضۆژ٘ەاڵرٕبؼەکبٔی ؼۆڤیەد 
ٔبثێذ فەضاِۆؾ ثکطێٓ، ٌە پۆٌێٕکطزٔەکەزا زەثێذ ـٛێٕێکی ـبیؽزە ثۆ فەض٘ۀگەکەی رۆفیك 

٘ەضٚە٘ب ػەالئەزیٓ ؼەخدبزی،  ٚە٘جی ٚ ئەزِۆٔع ئب. ژاثب ٚ خگەضذٛێٓ رەضذبْ ثکطێٓ.
ػیعەزیٓ ِؽزەفب ضەؼٛي، خەِبي ٔەثەظ، ػەثسٌٚمبزض ثەضظٔدی، ِەػطٚف لەضەزاغی، 
ػەثسٌٚطەحّبْ ظەثیحی ٌەگەڵ زەیبْ ٔبٚ ٌەٚ ثٛاضەزا ثەض٘ەِیبْ ٘ەیە) ؼٛٚز ٌەَ کزێجە 

ٚ ئەِە(. ٥٧٨٩ئەٚڕەحّبٔی حبخی ِبضف، ٌە ثٛاضی فەض٘ۀگ ٔٛٚؼیی کٛضزیسا، ٚەضگیطاٚە: 
پێٛیؽزە ئبِبژەؾ ثەٚە ثسضێذ ٌە ضۆژگبضی ذەثبری چەکساضی کٛضزیەریسا، ثۆ یەکەِیٕدبض ٌە 
چبپربٔەکبٔی یەکێزیی ٔیفزّبٔیی کٛضزؼزبْ فەض٘ۀگێک ثۀبٚٔفبٔی" فەض٘ۀگی ؼیبؼی" ٌە 
ٔٛٚؼیٕی ئیجطا٘یُ خەالي چبپکطاٚە)  ٔەٚظاز ػەٌی ئەحّەز، ثیجٍیۆگطافیبی کزێجی ٔٙێٕی یەکێزیی 

 (٨٧، ي51٥5ّبٔیی کٛضزؼزبْ، ٔیفز

"یەکەَ فەض٘ۀگی کٛضزی کە ٌە الیەْ ئەٚضٚپبییەکبٔەٚە ٔٛٚؼطاثێ ئەٚ فەض٘ۀگە ئیزبٌی 
زا ٌە ضۆِب ٌە پبـکۆی ئەٚ ٥٩٨٩کٛضزییەیە کە لەـەی ئیزبٌی ِبٚضیعۆ گبضظۆٔی ٌە ؼبڵی 

ّبٔی حبخی ئەٚضەحکزێجەیسا کە ٌە ثبضەی ظِبٔی کٛضزییەٚە ٔٛٚؼیٛێزی ٚ ثاڵٚی کطزۆرەٚە)
 (٥13، ي٥٧٨٩ِبضف، ٌەثبضەی  فەض٘ۀگ ٔٛٚؼیی کٛضزیسا، 

 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%95%D8%B1%DA%BE%DB%95%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%A1%D9%A6%D9%A8%D9%A3
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 (1٥6)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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 بساڤی فەرهەوگىووسی کوردی لە سوید

ثە گٛێطەی زەؼزٛٚض ٚ یبؼب ٌە ٚاڵری ؼٛیس ٘ەِٛٚ کەؼێک زەرٛأێذ ِِٛبضەؼەی 
ئبظازییەکبٔی ذۆی ثکبد،. ثەگٛێطەی ؼەضژِێطییەکی ٔبفەضِی ژِبضەی کٛضزی زأیفزٛٚی 

٘ەظاض کەغ رێپەڕی کطزٚٚە. ٘ەض کەؼێک ضٚٚ ٌە ٚاڵرەکە ثکبد ثە ِەثەؼزی  ٥11ؼٛیس ٌە 
کبضکطزْ، یبذٛز زاٚای ِبفی ِبٔەٚە ثکبد، زەثێذ ؼەضەرب زەؼذ ثە ذٛێٕسٔی ؼەضەربیی " 
ئەؼەفی" ثکبد. ثۆ کبضئبؼبٔی ذٛێٕسْ ٚ ثبـزط رێگەیفزٓ ٚ فێطثْٛٚ، ثە٘ۆی ظۆضثٛٚٔی 

اؼزی ٘ەـزبکبٔی ؼەزەی ضاثطزٚٚزا چۀس کەؼێک ٚەک ژِبضەی کٛضز ٌە ٚاڵرەکەزا، ٌە ٔبٚەڕ
زەؼزپێفرەضی ثیطیبْ ٌە زأبْ ٚ ٚەضگێڕأی فەض٘ۀگ ٌە ظِبٔی ؼٛیسی ثۆ ظِبٔی کٛضزی 
کطزۆرەٚە. ئەِەٚ پێٛیؽزە ئبِبژەؾ ثەٚە ثسضێذ، کە فەض٘ۀگەکبْ ثە خیب ثە پیزی الریٕی" ئەٚ 

ٚ پیزی ئبضاِی " ئەٚ پیزەی ٌە ثبـٛٚض ٚ ئەٌفبثێیەی ٌە ثبکٛٚضی کٛضزؼزبْ ثەکبضزە٘ێٕطێذ" 
ضۆژ٘ەاڵری کٛضزؼزبْ ثەکبضزە٘ێٕطێٓ" ئبِبزە ٚ چبپکطاْٚ. ئەٚ فەض٘ۀگبٔە ٘ەض رۀیب ٚەضگێڕاْ 
ٔیٓ ٌە ظِبٔی ؼٛیسی ثۆ کٛضزی، ثەڵکٛ فەض٘ۀگ ٘ەیە زأبٔە ثە ؼٛٚز ٚەضگطرٓ ٌە چۀس 

 -ەض٘ۀگەکبْ ٘ەض رۀیب ؼٛیسیفەض٘ۀگ کە ٚەک ؼەضچبٚە ؼٛٚزیبْ ٌێٛەضگیطاٚە، ئەِە ٚ ف
 ؼٛیسیفٓ. -کٛضزی ٔیٓ، ثەڵکٛ کٛضزی

ئەگەضچی ظۆض پێؿ ئەٚ ِێژٚٚە کٛضزی زأیفزٛٚی ؼٛیس زەؼزی ثە ئبِبزەکطزْ، ٚەضگێڕأی 
ٚربض، زەلی ؼٛیسی ثۆ کٛضزی کطزٚٚە، ثە ربیجەریؿ ٌە حەفزبکبٔی ؼەزەی ضاثطزٚٚزا، ثەاڵَ 

کٛضزی چبپ  -یەکەِیٓ فەض٘ۀگی ؼٛیسی ٥٧٨١ی ٚەک کبضی فەض٘ۀگٕٛٚؼی کٛضزی ٌە ؼبڵ
ٚ ثاڵٚکطاٚەرەٚە، ئەٚ ثعاڤە ٌە ٔەٚەزەکبٔی ؼەزەی ضاثطزٚٚزا ظیبرط پەضەی ؼۀسٚٚە ٚ ٌە 
ؼەضەربکبٔی زٚٚ٘ەظاضیؿ رب ثە ئەِڕۆ زەگبد کبض ثۆ زأبْ ٚ ٚەضگێڕأی فەض٘ۀگٕٛٚؼی 

 ربیجەرّۀس کطاٚەٚ ٌەٚ ثٛاضەـسا چۀس ثەض٘ەِێک چبپکطاْٚ.

ثۆ یەکەِیٕدبض  511٦٘ەضٚە٘ب گطٔگزط ٌەٚ ذبڵ ٚ ظأیبضییبٔەی پێفەٚە، ٘ەض ٌە ؼبڵی 
فەض٘ۀگی کٛضزی ذطاٚەرە ؼەض رۆڕەکبٔی ئیٕزەضٔێذ ٚ پبـبْ ٚەک ئەپێک ذطاٚەرە ؼەض 

ِۆثبیً رەٌەفۆٔیؿ، ٌە ضێگبی ئەَ ِبڵپەڕە زەرٛأطێذ ضاؼزەٚذۆ ٚ ثە ـێٛەیەکی ذێطا 
 xin.nada.kth.se/lexinhttp://leکٛضزی ثەکبضثٙێٕطێذ  -فەض٘ۀگی ؼٛیسی

 فەرهەوگەکان

 -کٛضزی یبذٛز کٛضزی -ثە گٛێطەی ؼۆضاؽ ٚ گەڕاْ ٚ پفکٕیٕی، ئەَ چۀس فەض٘ۀگە ؼٛیسی
ؼٛیسییەَ زەؼزکەٚرٛٚە، کە ٌە ؼٛیس چبپکطاْٚ، ئەَ فەض٘ۀگبٔە ٚەک چۆْ ثەـێکٓ ٌە 

٘ۀگٕٛٚؼی ِێژٚٚی فەض٘ۀگٕٛٚؼی ؼٛیسی، ثە ٘ەِبْ ـێٛە ثەـێکیفیٓ ٌە ِێژٚٚی فەض
کٛضزی. ئەَ فەض٘ۀگبٔە ٌە ثبضی چبپ ٚ زیعایٕسا ثە پێفکەٚرٛٚرطیٓ چبپربٔە چبپکطاْٚ، رۀیب 
زٚٚ فەض٘ۀگەکەی زەؼزپێک ٔەثٓ، ثە ربیپی زەؼزی ربیپکطاْٚ پبـبْ ثە ئبِێطی فۆرۆکۆپی 

http://lexin.nada.kth.se/lexin
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بْ زأەیبْ ٌەثیطگیطاٚەرەٚە، ئەگەضٔب ئەٚأی رط ظۆضثەیبْ ٌەگەڵ چبپی فەض٘ۀگە ؼٛیسییەک
خیبٚاظ ٔیٓ ٚ ٌە ٘ەِبْ ئبؼزساْ. لەثبضەیبْ خیبٚاظە، فەض٘ۀگ ٘ەیە چۀس خبضێک 

 چبپکطاٚەرەٚە، ئەِە ئیٕسێکؽی ظۆضثەی فەض٘ۀگەکبٔە کە کبضَ ٌەؼەضیبْ کطزٚٚە:

 الپەڕە. ٩٥، ٥٧٨١(،  ؼٛیس 5ٚ  ٥کٛضزی،)ِۆي  -ؼەالَ ػەثسٚڵاڵ، فەض٘ۀگۆکی ؼٛیسی -٥

Salam Abdullah, Svensk- kurdis ordlist, Mal 1-1- 1, Sverige 1985, 71s.  

، ؼٛیس، ٥٧٨٧، چبپی زٚٚەَ ٥٧٨٦کٛضزی، چبپی یەکەَ  -ؼەالذ ضێجٛاض، فەض٘ۀگی ؼٛێسی -5
 الپەڕە. 5٨٧

Salah Rebwar, Svensk-Kurdisk, Sverige, 1989, 289s. 

 ٥٧٨٨کٛضزی، ؼزۆکٙۆڵُ  -فەض٘ۀگی ٔەذۆـی، ؼٛیسی -3

Sjukvٖrdssterminologi = ferhengoka nexweî : Svensk - kurdisk basordlista = swêdî - 
kurdî. Stockholm :(1988). Kurdish (Kurmancî)   

 3٥٥، ٥٧٨٧کٛضزی ) کٛضِبٔدی(، ضەـۆ ظیالْ ) ٚەضگێڕاْ(، ؼٛێس  -فەض٘ۀگب ؼٛێسی -٥
 الپەضە.

Reso Zilan, Svensk-kurdiskt lexikon (nordkurdiska), Sverige, 1989, 311s 
 .الپەڕە ٥٧، ٥٧٧1ؼٛیس  -کٛضزی، ئٛپؽبال -فەض٘ۀگی یبؼبیی " ٘مٛلی"، ؼٛیسی -١

Juridisk terminologi = Ferhengoka hiqûkî : Svensk-kurdisk basordlista = Swêdî - 
kurdî. Uppsala : , (1990). Kurdish (Kurmancî) 19 p. 

، ٥٧٧5کٛضزی، حەؼەْ لبظی، ٘یٛا کبضزۆیی) ٚەضگێڕاْ(، ؼزۆکٙۆڵُ  -سیفەض٘ۀگی ؼٛی -٦
 ٔیگبض ٚ ٚێٕە. ٦٥الپەڕە+  31٧

Hassan Ghazi, Kewa Cardoi, Svensk- kurdiskt lexicon, Sverige 1992, 309s med 
bilder. 

 الپەڕە. 35٦، ٥٧٧٥ؼٛیسی، ؼٛیس  -ِژزە ذەٌیً ضەـیس، فەض٘ۀگی کٛضزی -٩

Mujde K Rashid, Kurdisk-svensk ordbok, Sveriga, 1994, 226s. 

 ٥٧٧٥کٛضزی، ؼزۆکٙۆڵُ،  -فەض٘ۀگی ثبظاڕی کبض، ؼٛیسی -٨
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Arbetsmarknadsterminologi = Ferhengoka bazara kar : Svensk - kurdisk basordlista 
= swêdî - kurdî. Stockholm : , (1994). Kurdish (Kurmancî)  

 .الپەڕە ٦١، ٥٧٧٩کٛضزی ثۆ پۀبثەض ٚ کۆچکەضاْ، ؼزۆکٙۆڵُ  -فەض٘ۀگی ؼٛیسیی -٧

Svensk-sydkurdisk ordlista : med termer inom invandrar-, flykting- och det sociala 
omrٖdet. Stockholm : Eqvator, 1997. Kurdish (Soranî) 65 p. 

 الپەڕە. 5١3، ٥٧٧٩کٛضزی، ؼٛیس  -ؼٛیسیِژزە ذەٌیً ضەـیس، فەض٘ۀگی پعیفکی  -٥1

Mujde K Rashid, Svensk- Kurdiskt lakar lexicon, Sverige, 1997, 253s. 

ؼەیٛاْ کەِجەض، پۀسی کٛضزی فەیٍی، ٚەضگێڕأی ثۆ ؼٛیسی ٌەؼەض ـێٛەی فەض٘ۀگ  -٥٥
 الپەڕە. 5١5، ٥٧٧٨ضێکرطاٚە.

Svenska- Kurdiska, ordsprak, Sverige, 1998, 252s. 

 الپەڕە. 3١٦، ٥٧٧٨زڵفبز ػەثسٌٚطەحّبْ، فەض٘ۀگ ثۆ ٚەضگێڕاْ، ؼٛیس،  -٥5

Ordlista foِr tolkar : svenska-kurdiska / trans.: Abdulrahman Dilshad. Stockholm : 
Kurdistan Folkfِrbund, 1998. Kurdish (Soranî) 356s. 

 ٧٨، ٥٧٧٧کٛضزی، ؼٛیس  -پعیفکی ؼٛیسیػەٌی ٌەثطیع ٚ حەؼیت ضۆژثەیبٔی، فەض٘ۀگی  -٥3
 الپەڕە.

 الپەڕە. ٥٥٥، 511٥کٛضزی، ؼٛیس  -ِژزە ذەٌیً ضەـیس، فەض٘ۀگی ؼٛیسی -٥٥

Mujde K Rashid, Svensk- kurdiska ordbok, Sverige, 2001, 414s. 

 ، .... الپەڕە.511١ؼٛیسی) فەض٘ۀگی گیطفبْ(، ؼٛیس  -ِژزە ذەٌیً ضەـیس، کٛضزی -٥١

Mujde K Rashid, Svensk- kurdiska,Fickordbok, Sverige, 2005, ....s. 

 -ِەحّٛٚز ٌەٚۀسی، ِؽزەفب ئبیسۆگبْ، ڤیٍساْ ربضیٕکٌٛٛ) ٚەضگێڕاْ(، فەض٘ۀگب ؼٛیسی -٥٦
 ٚێٕە ٚ ٔەذفە. ٦١+الپەڕە ٥11٩. 511٦کٛضزی ) کٛضزی ؼەضٚٚ(، ؼٛیس

Svensk-Kurdiskt lexikon (Nordkurdiska) = Ferhenga Swêdî-Kurdî (Kurmancî) / trans.: 
Vildan Tanrikulu, Mustafa Aydogan, Mahmut Lewendî. [Stockholm] : Myndigheten fِr 

skolutveckling, 2006. Kurdish (Kurmancî) 1007 + 65 p. 
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کٛضزی ) کٛضزی ذٛاضٚٚ(،  -ضێجٛاض ضەـیس "زاٚزی" ) ٚەضگێطاْ(، فەض٘ۀگی ؼٛیسی -٥٩
 الپەڕە ٌە ٚێٕە ٚ ٔەذفە. ٦٦الپەڕە. ٌەگەڵ  ٥٥٨٥، 511٩ؼزۆکٙۆڵُ 

Svensk-Kurdiskt lexicon( Sydkurdiska), Sverige, 2007, 1184s, med bilder och kartor. 

 511٦کٛضزی، ؼزۆکٙۆڵُ  -ئبؼی ضەثبری، ٌیؽزەٚاژەی لبٔٛٔیی ؼٛێسی -٥٨

 الپەڕە. 5٥١، 11٩ؼٛیسی، ؼزۆکٙۆڵُ،  -ذەثبد ػبضف، فەض٘ۀگی کٛضزی -٥٧

Kurdisk-svensk ordbok = Ferrhengî kurdî-swêdî / Xebat Marouf. Stockholm : Aura, 
2007. Kurdish (Soranî) 245 p. 

 فەض٘ۀگی ٚێٕەیی زٚٚ ظِبٔی گیبٔەٚەضاْ ثۆ ِٕسااڵْ -51

Svenska- Kurdiska Bilduppslagsbok med djur for tvasprakiga barn  

 کطِبٔدی، ؼۆضأی(ضزی ) کٛ -ػەضەثی-سیێؼٛ ی، فەض٘ۀگئەٌیبغئەٌمەغ ػەزٔبْ  -5٥

 فەیٍی " کٛضزی" -ؼەیٛاْ کەِجەض، فەض٘ۀگی ؼٛیسی -55

Saiwan Kamber, Utvalda Svenska verb oversatta till Feyli Kurdiska   

ؼەیٛاْ کەِجەض، پۀسی کٛضزی، ٚەضگێڕأی ثۆ ؼٛیسی ٌەؼەض ـێٛەی فەض٘ۀگ  -53
 ضێکرطاٚە.

Saiwan Kamber, Kurdiska ordsprak 

 ٘بردە پۆالد، گٛرٕێٓ ِٓ ئێٓ پێفیٓ، فەض٘ۀگب ثچٛٚکبْ -5٥

 Hatice Polat, Gotinen min en pesin, Ferhenga bicukan 
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 بەشی دووەم

 ئامانج، جۆر، سەرچاوە، کۆمەک
 

 ئاماوج
ٚاڵرێک زەضزەچێذ ٘ەظاضاْ ثۆ ئەٚەی ثعأطێذ ئبِبٔح ٌە زەضکطزٔی ئەٚ فەض٘ۀگبٔە چییە، کە ٌە 

کیٍۆِەرط ٌە کٛضزؼزبٔەٚە زٚٚضە، ثبـزطیٓ ثەڵگە گٛاؼزٕەٚەی چۀس پەضەگطافێکە ٌەٚ ؼەضەربٚ 
پێفەکییبٔەی ثۆ فەض٘ۀگەکبْ ٔٛٚؼطاٚە: "ئەَ فەض٘ۀگۆکە ثچکۆالٔەیەی ٌەثەضزەؼزسایە ربیجەرە 

 -ربیجەد ثۆ ثێگبٔە ثە -ثۆ گەٚضە -کە ٌە لٛربثربٔە ؼەضەربییەکبٔسا Mal 1-2ثە کزێجی
ثەکبضئە٘ێٕطێذ، ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەـسا ئەَ فەض٘ۀگۆکە ربیجەرە ثۆ ئەٚ کزێجە، ئەرٛأطێ ٌە الیەْ 

، ؼەالَ ػەثسٚڵاڵ  -٘ەض کەؼیکی رطەٚە کە ربظە ئبـٕبی ظِبٔی ؼٛیسی ئەثێ ثەکبضثٙێٕطێ
َ ـێٛەیە "، ٘ەضٚە٘ب ٔٛٚؼەضی ئەَ فەض٘ۀگەؾ ثە٥، ي٥٧٨١کٛضزی،  -فەض٘ۀگۆکی ؼٛیسی

ثبغ ٌەٚ ئبِبٔدەی زەکبد کە فەض٘ۀگەکەی ثۆ ٔٛٚؼیٛە:" ئەٚ کٛضزأەی ضٚٚیبْ زەکطزە 
ؼٛێس ثۆ فێطثٛٚٔی ظِبٔی ؼٛێسی ثە ٔبچبضی ٌە ِبثەیٕی ظِبٔی ػەضەثی، رٛضکی ٚ فبضؼی 
٘ەڵجژێطْ ثۆ ثەکبض٘ێٕبٔی فەض٘ۀگ، ثەاڵَ ٌەثەضئەٚەی ظۆضثەیبْ ٌەٚ ظِبٔبٔە ثە ثبـی ؼەضیبْ 

زەکطز رٛٚـی گیطٚگطفذ زەثْٛٚ. خب ٌەثەض ئەٚ کەٌێٕە گەٚضەیە ِٓ ثەضپطؼیبضی زەضٔە
، ٥٧٨٧کٛضزی  -ی ؼٛێسیگؼەالذ ضێجٛاض، فەض٘ۀ/ ئبِبزەکطزٔی ئەٚ فەض٘ۀگەَ گطرە ئەؼزۆ

". کبضی ئەَ فەض٘ۀگە پێچەٚأەیە، ٌە کٛضزی ثۆ ؼٛیسییە، ٘ەض ثۆیە ٔٛٚؼەضەکەی ثەَ ٥ي
ەکبد:" یەکێ ٌەٚ گیطٚگطفزبٔەی کە پۀبثەضی کٛضز ٌە ٚاڵری ـێٛەیە ِەثەؼزەکەی ثەیبْ ز

ؼٛیس رٛٚـی زەثێ کبرێ کە زەیەٚێ فێطی ظِبٔی ؼٛیسی ثجێ ٔەثٛٚٔی فەض٘ۀگی ٌە ٔێٛاْ 
". ئەَ ٔٛٚؼەضە فەض٘ۀگ ٚەک ئبِطاظ 3، ي٥٧٧٨ِژزە ذەٌیً ضەـیس، -/کٛضزی ٚ ؼٛیسی زا

کٛضزی ذٛاضٚٚ  -ؼٛێسیی -زەگٛٚرطێذزۀبؼێٕێذ:" ئەضکی یەکەِی ئەَ فەض٘ۀگە کە پێی 
٘ەضٚەک ٘ەِٛٚ فەض٘ۀگەکبٔی زیکەی ٌێکؽیٓ ئەٚەیە کە فێطثٛٚٔی ظِبٔی ؼٛێسیی ثۆ 
کۆچکطزٚٚأی کٛضز ٌە ؼٛێس ٘بؼبٔزط ثکبد ٚ ٚەک ئبِطاظێکی فێطکطزْ ٚ لٛٚڵجٛٚٔەٚە ثۆ 

ٌەَ  ". یەکێک ٌەٚ فەض٘ۀگبٔەیxiv،ي 511٩، ضێجٛاض ضەـیس -/ظِبٔی ؼٛێسی زەثیٕطێذ
ٌێکۆڵیٕەٚەیەزا ٚ ٌە ٌیؽزی فەض٘ۀگە کٛضزییەکبْ پۆٌێٓ کطاْٚ، ٌە رەٚاٚی فەض٘ۀگەکبٔی رط 
خیبٚاظرطە، کە ربیجەرە ثە ـێٛەظاضی فەیٍی، ٔٛٚؼەضەی زەڵێذ: " ثۆ ئەٚأەی ئبضەظٚٚیبٔە 

ؼەیٛاْ کەِجەض، فەض٘ۀگی پۀسی کٛضزی  -ظأیبضی ظیبرط ؼەثبضەد ثە ظِبٔی زایکیبْ ثعأٓ
 ".3، ي٥٧٧٨یٍی،.فە
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 ەکانفەرهەوگ یجۆر
 زەکطێذ ئەٚ فەض٘ۀگبٔە ثۆ ئەَ ثەؾ ٚ خۆضأە پۆٌێٓ ثکطێٓ؛

؛ ئەگەض ٚەک ضێژە ؼەیطی فەض٘ۀگەکبْ ثکەیٓ، ظۆضثەیبْ زەچٕە ذبٔەی فەض٘ۀگی گفزی* 
گفزییەٚە، ٚارە ٚـە ٚ ظاضاٚەی ظۆضثەی ٘ەضەظۆضی ثٛاضەکبٔی ژیبٔی رێسا کۆکطاٚەرەٚە، 

 -ٚەضگێط، فەض٘ۀگی ؼٛیسی -ضێجٛاض ضەـیس زاٚزی ئبِبژە ثەَ زٚٚ فەض٘ۀگە ثسەیٓ. )زەکطێ 
الپەڕە ٌە ٚێٕە ٚ ٔەذفە.  ٦١الپەڕە، ٌەگەڵ  ٥٥٨٥، 511٩کٛضزی) کٛضزی ذٛاضٚٚ(، ؼزۆکٙۆڵُ 

 -ٚەضگێڕاْ، فەض٘ۀگب ؼٛیسی-ِەحّٛٚز ٌەٚۀسی، ِؽزەفب ئبیسۆگبْ، ڤیٍساْ ربضیٕکٌٛٛ
 .511٩ؼٛیس کٛضزی)کٛضزی ؼەضٚٚ(،

؛ ٌە فەض٘ۀگسا ٌە کبری پێٛیؽزسا ٌەگەڵ ٚـەکبٔسا یبذٛز ٌە زٚاٚەی کزێجەکەزا ٚێٕەی ٚێٕەزاض* 
ِەثەؼزساض زازۀسضێذ، ٘ەضٚە٘ب خۆضێک ٌە فەض٘ۀگ ٘ەیە ٚێٕەزاضە ٚ ٌەگەڵ ٘ەض ٚـە ٚ 

ؼی ظاضاٚەیەکسا ٚێٕەؾ زأسضاٚە، ئەٚ زٚٚ خۆضە فەض٘ۀگە ّٔٛٚٔەیبْ ٌە ژیبٔی فەض٘ۀگٕٛٚ
ٚەضگێط، فەض٘ۀگی  -کٛضزی ٌە ؼٛیس زێزەثەضچبٚە، ٚەن ّٔٛٚٔە:) ضێجٛاض ضەـیس زاٚزی

الپەڕە ٌە ٚێٕە ٚ  ٦٦الپەڕە. ٌەگەڵ  ٥٥٨٥، 511٩کٛضزی)کٛضزی ذٛاضٚٚ(، ؼزۆکٙۆڵُ  -ؼٛیسی
 -ٚەضگێڕاْ، فەض٘ۀگب ؼٛیسی -ٔەذفە. ِەحّٛٚز ٌەٚۀسی، ِؽزەفب ئبیسۆگبْ، ڤیٍساْ ربضیٕکٌٛٛ

 . فەض٘ۀگی ٚێٕەیی زٚٚ ظِبٔی گیبٔەٚەضاْ ثۆ ِٕسااڵْ(.511٩ضزی ؼەضٚٚ، ؼٛیسکٛضزی، کٛ

یەکێک ٌە خۆضەکبٔی فەض٘ۀگ ٌە رەٚاٚی خیٙبٔسا فەض٘ۀگی ثٛاضی ذٛێٕسْ ٚ   لٛربثربٔە؛* 
پەضٚەضزەیە ثە ربیجەریؿ لۆٔبغی ثٕەڕەری ٚ ئبِبزەیی ٚ ٘ەضٚە٘ب ذٛێٕسٔی ذێطا. ئەٚۀسەی ثۆَ 

س، ٌە ثٛاضی فەض٘ۀگٕٛٚؼی کٛضزیسا یەکەِیٓ ثەض٘ەَ ثطیزی ثٛٚە ٌە ؼبؽ ثۆرەٚە ٌە ؼٛی
فەض٘ۀگێکی ثٛاضی ذٛێٕسٔی ذێطا، فەض٘ۀگێکە ثۆ ٘ەضزٚٚ کزێجی فێطثٛٚٔی ظِبٔی ؼٛیسی ٌە 

(. ئەِەؾ ٔبٚٔیفبٔی کزێجەکەیە: )ؼەالَ ػەثسٚڵاڵ، 5( ٚ )ِۆي٥لۆٔبغی ذٛێٕسٔی ذێطا، )ِۆي
(. ٘ەضٚە٘ب فەض٘ۀگەکبٔی رطیؿ ثەزەضٔیٓ ثۆ ٥٧٨١کٛضزی، ؼٛیس  -فەض٘ۀگۆکی ؼٛیسی

 ثٛاضی لٛربثربٔە ثە ربیجەریؿ ثۆ ٘بٚٚاربی پەیڤبْ.

ٌە خیٙبٔی پێفکەٚرٛٚزا ربیجەرّۀسی ٌە ثٛاضی فەض٘ۀگسا ثۆرە  ٚ ٔەذۆـی؛ پعیفکی* 
زیبضزەیەکی ثبٚ، ثە ربیجەریؿ ثۆ ثٛاضەکبٔی پعیفکی ٚ ظأؽذ ثە گفزی ٚ ٘ەضٚە٘ب ثۆ زٔیبی 

کەٚرٛٚی رەکٕۆٌۆخیب، ئەٚۀسەی ظأیبضیُ ٘ەثێذ کٛضز ٌە ؼٛیس رب ئێؽزب ذبٚۀی زٚٚ پێف
کٛضزی،  -فەض٘ۀگی پعیفکییە کە ئەِبٔەْ: )ِژزە ذەٌیً ضەـیس، فەض٘ۀگی پعیفکی ؼٛیسی

کٛضزی،  -. ػەٌی ٌەثطیع ٚ حەؼیت ضۆژثەیبٔی، فەض٘ۀگی پعیفکی ؼٛیسی٥٧٧٩ؼٛیس 
 (٥٧٧٧ؼٛیس

کٛضز ٔەرەٚەیەکی زەٚڵەِۀسە ثە فۆٌکٍۆض ثە ٘ەِٛٚ چەـٓ ٚ  ٔەؼزەق؛پۀس ٚ لؽەی * 
خۆضەکبٔییەٚە، ثە ربیجەریؿ ٌە ثٛاضی پۀس ٚ لؽەی ٔەؼزەلسا. فەض٘ۀگێک ٌە ؼٛیس زەضچٛٚە 
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ربیجەرە ثە پۀسی کٛضزی فەیٍی ٚ پۀسەکبْ یبْ ٌە ؼٛیسیسا ثەضاِجەضیبْ زۆظضاٚەرەٚە، یبذٛز 
ؼٛیسی ٚەضگێڕزضاٚە، ئەِەؾ کزێجەکەیە: )ؼەیٛاْ کەِجەض، پۀسی  زەلی پۀسەکە ثۆ ؼەض ظِبٔی

 کٛضزی فەیٍی، ٚەضگێڕأی ثۆ ؼٛیسی ٌەؼەض ـێٛەی فەض٘ۀگ ضێکرطاٚە(.

کۆچجەض ٚ پۀبثەض ٌە ٚاڵری ربظەزا ٘ەض ظٚٚ ضٚٚثەڕٚٚی کۆِەڵێک  لبٔٛٚٔی) یبؼبیی(؛* 
ذ، ٘ەَ ذۆی ثگٛٔدێٕێذ، ئیٕدب ٌەٚ ضێّٕبیی ٚ یبؼب ٚ ثڕیبض زەثێزەٚە، پێٛیؽزە ٘ەَ فێطیبْ ثجێ

حبڵەرەزا ٚەک رێگەیفزٓ ٚ ٌێحبڵیجٛٚٔێکی ؼەضەربیی پێٛیؽزی ثە فەض٘ۀگی یبؼب ٚ ضێّٕبییەکبْ 
٘ەیە، ٌە ٌیؽزی فەض٘ۀگٕٛٚؼی کٛضزیسا ٌە ؼٛیس، ئەٚ ثٛاضەؾ فەضاِۆؾ ٔەکطاٚە، ئەٚۀسەی 

ئبؼی ضەثبری، ٌیؽزەٚاژەی کێکیبٔە:)ثعأُ ٌەَ ثٛاضەزا رب ئێؽزب زٚٚ فەض٘ۀگ چبپکطاْٚ، ئەِە یە
 (511٦کٛضزی، ؼزۆکٙۆڵُ  -لبٔٛٔیی ؼٛێسی

ئێؽزب ٌە ؼٛیس چۀساْ کۆِپبٔیبی گەٚضەی ٚەضگێڕاْ ٘ەْ، کە ژِبضەیەک ٚەضگێڕ  ٚەضگێڕ؛* 
کبضیبْ ٌەگەڵسا زەکەْ، ٘ەض ـٛێٕێک پێٛیؽزی ثە ٚەضگێڕ ٘ەثێذ ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔە ٚەضگێڕیبْ ثۆ 

ؿ ئەٚەی ظۆض پەیٛۀسی ثە کبضی ضۆژأەی ٚەضگێڕأەٚە ٘ەیە، ٔەذۆـربٔە، زۀێطْ، ثە ربیجەری
زازگب، فەضِبٔگەی کۆچجەضأٓ. ٌەگەڵ ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔەزا چۀساْ ٚەضگێڕی کٛضز کبضیبْ ٌەگەڵسا 
زەکەْ، ٘ۀسێک ٌەٚ ٚەضگێڕأە پێٛیؽزیبْ ثە فەض٘ۀگە، کبری ذۆی ظیبرط فەض٘ۀگی ػەضەثی، 

ضزە٘ێٕب ٌە حبڵێکسا ئەگەض کێفەیبْ  ٌە ظاضاٚەزا ٘ەثٛٚایە، ثەاڵَ ٌە ؼٛیس فبضؼی، رٛضکیبْ ثەکب
 -فەض٘ۀگی ؼٛیسیزٚٚ فەض٘ۀگی ربیجەد ثە ثٛاضی ٚەضگێڕاْ  ثاڵٚثۆرەٚە، ئەِە یەکێکیبٔە؛ )

 (.51٥٥کٛضزی ثۆ ٚەضگێڕەکبْ ) ِٛرەضخیُ(، ؼٛیس 

ە پەضٚەضزە ٚ فێطکطزْ ٚ ؼٛیس یەکێکە ٌەٚ ٚاڵربٔەی ؼەضرۆپە ٌە گطٔگیساْ ث ِٕسااڵْ؛* 
ذٛێٕسٔی ِٕسااڵْ، ؼباڵٔە پبضەیەکی ظۆض ثۆ ئەٚ ثٛاضە رەضذبْ زەکبد، ٔٛٚؼەض ٚ ٚەضگێڕی 
کٛضزیؿ ؼٛٚزیبْ ٌەٚ پبضەیە ٚەضگطرٛٚە، ضێژەیەکی ظۆض ٌە کزێجی ربیجەد ثە ِٕسااڵٔیبْ چبپ 

ٔە ئەِە کطزٚٚە، ٘ەضٚە٘ب ٌە ثٛاضی فەض٘ۀگیفسا ثەض٘ەِیبْ پێفکەـکطزٚٚە، ثۆ ّٔٛٚ
 (.٘بردە پۆالد، گٛرٕێٓ ِٓ ئێٓ پێفیٓ، فەض٘ۀگب ثچٛٚکبّْٔٛٚٔەیەکە:)

یەکێک ٌەٚ کێفبٔەی ٘ەض ٌە ؼەضەربزا ضٚٚثەڕٚٚی ربکی کۆچجەض ٚ پۀبثەض  ض؛ثبظاضی کب* 
زەثێزەٚە، کبضٚ ثەض٘ەِە، ئەِەؾ پێٛیؽزی ثە ظأیٕی ظِبْ ٚ رێکەاڵٚثٛٚٔە ٌەگەڵ کۆِەڵگب 
ربظەکبٔسا، ٚارە ئەٚ ـٛێٕەی کۆچی ثۆ کطزٚٚە! ٔٛٚؼەض ٚ پؽپۆضأی کٛضز ٌە ؼٛیس ٘ەض ظٚٚ 

، ٘ەض ثۆیە کۆِەڵێک ٚـە ٚ ظاضاٚەی ربیجەد ثە ثبظاڕی کبضیبْ زەضکیبْ ثەٚ کێفەیە کطزٚٚە
کۆکطزۆرەٚە ٚ ٚـە ٚ ظاضاٚەکبٔیبْ ثۆ ؼەض ظِبٔی کٛضزی ٚەضگێطاٚە ٚ ٌە ـێٛەی فەض٘ۀگسا 

 (٥٧٧٥کٛضزی، ؼزۆکٙۆڵُ،  -فەض٘ۀگی ثبظاڕی کبض، ؼٛیسیچبپیبْ کطزٚٚە؛) 
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 سەرچاوەی فەرهەوگەکان

گێڕأی فەض٘ۀگە کٛضزییەکبْ ٌە ٚاڵری ؼٛیس ثە زٚٚ ـێٛە ثۆ ٔٛٚؼیٓ ٚ ئبِبزەکطزْ ٚ ٚەض
ثەض٘ەِەکبْ خێ ثە خێ کطاْٚ، ٘ەیە ثەؼٛٚز ٚەضگطرٓ ٌە چۀساْ ؼەضچبٚەی خیبٚاظ 
ئبِبزەکطاْٚ، ثەاڵَ فەض٘ۀگەکبٔی رط ضاؼزەٚذۆ ٌە ظِبٔی ؼٛیسی ٚەضگێڕزضاْٚ، ثە ربیجەریؿ 

ٛیسی زأسضاْٚ ٚ ٚەک ِۀٙەج چبٚی ٌێکؽیٕەکبْ کە ٌەیەْ ذەڵکی پؽپۆض ٚ ئبکبزیّیبی ؼ
ٌێسەکطێذ ٚ ٔبؼێٕطاْٚ، کە ثۆ چۀساْ ظِبٔی رط ٚەضگێڕزضاْٚ. ئەِبٔە ثەـێکٓ ٌەٚ 

 ؼەضچبٚأەی کە فەض٘ۀگٕٛٚؼبٔی کٛضز ٌە ؼٛیس ؼٛٚزی ٌێیبْ ثیٕیٛٚە:
Modern svensk englisk ordbok, Stora synonmoderboken, English Persian Dictionary, 

Svendska arabisk ordlista, Svenska Akademiens Ordlista, Stora svensk- persiska 
ordboken.  

٘ەضٚە٘ب ئەَ فەض٘ۀگبٔەؾ ٚەک ؼەضچبٚە ثەکبض٘ێٕطاْٚ؛ فەض٘ۀگی ذبڵ ؼێ ثەضگ.  ِٛضز 
(. فەض٘ۀگی ٥٧٩٧) ٥3١٧. فطٕ٘گ ػّیس، چبپ٥٧٨3ػطثٟ، ِٕیط اٌجؼٍجگی، طجؼخ  -لبِٛغ أگٍیعی

، ٥٥ض، گیِٛٛکطیبٔی. پەضٚەضزە ٚ ظأؽذ )گۆڤبض(، فەض٘ۀگی ظاضاٚەکبٔی لٛربثربٔە، ژِبضە ضاثە
 .٥٧٩٨٘بٚیٕی 

 
 کۆمەکی دەوڵەت

ٚ  کطۆٔی ثٗ 31111٥3ری ؼٛیسی  حکِٛٗ ٥٧٧٩ -٥٧٨٩ٔێٛاْ ؼباڵٔی   ٌٗ٘ەض رۀیب ثۆ ظأیبضی 
 -٥٧٨1ٔێٛاْ ؼباڵٔی   ٘ب ٌٗ ضٖٚ ٘ٗ ٔٛٚؼٓ. پیزی الریٕی زٖ  ثٗ  کٗ  زاٖٚ  کٛضزأٗ  زیجٗ ضٚ ئٗ ٔٛٚؼٗ
ثی  ضٖ کبض٘برٛٚی ػٗ پیزی ثٗ  پیزی ٔعیک ٌٗ  ثٗ  ی کٗ کٛضزأٗ  زیجٗ ضٚ ئٗ ٚ ٔٛٚؼٗ ثۆ ئٗ ٥٧٧٩

وی کطزْٚٚ. ٌە ئبِبژەزاْ ثەَ ژِبضأەزا ِەثەؼزّە ثڵێُ  کطۆْ کۆِٗ ٥5٥1311ٔٛٚؼٓ  زٖ
یفزّبٔەکەرسا ٔیە، ئەٚ رۀیب ٚەک حکِٛەرێک کۆِەکذ پێسەکبد، کە ٘یچ ثەضژەٚۀسیێکی ٌەگەڵ ٔ

 کەؼێکی ٚاڵرەکەی ذۆی ِبِەڵەد ٌەگەڵ زەکبد، ئەٚ کۆِەکە رب ئەِڕۆؾ ثەضزەٚاِە.
ثۆ لبِٛٚؼەکبٔیؿ ثەَ زٚٚ ـێٛەیە کۆِەککطاْٚ، چبپکطاٚەکبْ ٌە ضێگبی چۀساْ کۀبڵ 

ە ربیجەریؿ کڕاٚەرەٚە، ثە ربیجەریؿ ثەڕێٛەثەضایەری کزێجربٔە فەضِییەکبْ، ٌە ٘ەض کزێجێک ث
، چۀساْ  زأەیبْ کڕیٛە ٚ ثەؼەض کزێجربٔەکبٔی ٚاڵرسا زاثەـی کطزٚٚە. ذبٚۀی فەض٘ۀگ

 ثیطَ زێ ٌٗ ٖٚیە ٚەاڵِی پطؼیبضێکی زاِەٚە:) ەیەکێک ٌە ذبٚۀی فەض٘ۀگێکی کٛضزی ثەَ ـێٛ
kungliga Biblioteket – ضِی زاٚای فەض٘ۀگەکەیبْ ٌێکطزَ فٗ  ثٗ -کزێجربٔەی پبـبیەری  ٚ

 ثٛٚؼزیبْ ثۆ ئبضـیف  ثٗ ٚاْ ِٗ اڵَ ئٗ وبزیّیُ ٔبضز ، ثٗ ی ئٗ ؾ وزێجربٔٗ ِٕیؿ ثۆ ـٗ
Biblioteks tjänst  ْؼەالذ )وبْ ٌێىڕیُ ثۆ وزێجربٔٗ زٚٚؼەز زأەیبْ -فەضِبٔگەی کزێجربٔەکب

٘ەضٚە٘ب فەض٘ۀگ ٘ەیە، ٌە الیەْ زەٚڵەری ؼٛیسەٚە (، ١/5/51٥٨ضێجٛاض، چبٚپێکەٚرٓ، 
 -پبضەیەکی ظۆض ثبـی ثۆ رەضذبٔکطاٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە فەض٘ۀگێکی ٚەک؛" فەض٘ۀگی ؼٛێسی

 -ؼٛێسیکٛضزی )کٛضزی ذٛاضٚٚ(، ٘ەضٚە٘ب ٘ەِبْ فەض٘ۀگ ثە پیزی الریٕیؿ، فەض٘ۀگی 
کطاٚٔەرەٚە، ئەَ زٚٚ کزێجە ٌە ٘ەضزٚٚکیبْ چبپ ٚ ثاڵٚ 511٩بڵی ؼکٛضزی ) کٛضزی ثبکٛٚض( " 
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ٚارە فەض٘ۀگی  Lexin Spraklexin for invandrarیەک ؼەضچبٚە ٚەضگیطاْٚ کە ثطیزییە ٌە 
ظِبْ ثۆ پۀبثەضاْ، کە ثۆ ظِبٔی ظۆضثەی ٘ەضەظۆضی ئەٚ ٔەرەٚأە ٚەضگێڕزضاٚە کە ٌە ؼٛیس 

خیبٚاظ چبپکطاٚە، پبضەی زەژیٓ، ٚەضگێطأە کٛضزییەکە ثە ٘ەضزٚٚ زیبٌێکذ ٚ ثە زٚٚ ئەٌفبثێی 
٘ەضزٚٚکیبْ ٌە الیەْ فەضِبٔگەی پەضەپێسأی ذٛێٕسٔگبکبْ زاثیٕکطاٚە، کە ثۆ ٘ەض کزێجێکیبْ 

 ظیبرط ٌە ؼی ٘ەظاض زۆالض رەضذبٔکطاٚە.
رب ئێؽزبؾ کۆچی کٛضز ثۆ ٚاڵری ؼٛیس ثەضزەٚاِە ٚ ژِبضەی کٛضز ثەضزەٚاَ ظیبز زەکبد، 

ؼٛیس، ثبظاڕی فەض٘ۀگەکبٔی ثە ٘ەڕِێٓ کطزٚٚە، ثە٘ۆی ظۆضی ژِبضەی کٛضز ٌە ٚاڵری 
ظۆضثەی فەض٘ۀگەکبْ چۀس خبضێک چبپکطاٚٔەرەٚە، ئەٚأەی چبپ ٔەکطاٚٔەرەٚە زأەیبْ ٌە 

 ثبظاڕ ٔەِبٚە. 
ئەِەٚ پێٛیؽزە ئبِبژەؾ ثەٚە ثسضێذ، ؼەضەڕای ئەٚ فەض٘ۀگبٔەی ٌە پێفەٚە ئبِبژەَ پێساْٚ، 
رب ئێؽزب ٘ەٚڵ ٘ەیە ٚ ثەضزەٚاِە ثۆ کبضکطزْ ٌە فەض٘ۀگی ٔٛێسا، ٔٛٚؼەضێک ثۆی ٔٛٚؼیَٛ: " 

 -ئەٚ ٚـبٔەی ٌە فەض٘ۀگە ؼٛێسیئێؽزب کبض ثۆ ئبِبزەکطزٔی فەض٘ۀگیک زەکەَ ربیجەد ثە 
 "٨/5/51٥٨ؼیطٚاْ کبضٚأی، چبٚپێکەٚرٓ، ضۆژی  -ەوبٔی رطزا ٔیٓوٛضزیی
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 ئەنجام و راسپاردە

 
کۆچکطزْ زیبضزەیەکی کۆِەاڵیەرییەٚ ٌەگەڵ ؼەضەربکبٔی ِطۆڤبیەریسا ٘ەثٛٚە، ثەاڵَ ثە گٛێطەی 

٘ەض ظٚٚ ضۆژگبض ٚ پێفکەٚرٕەکبْ گۆڕأکبضیی ثەؼەض ـێٛەی کۆچکطزٔسا ٘برٛٚە، کٛضزیؿ 
 ئبـٕبثٛٚە ثە کۆچکطزْ ٚ ژیبٔی پۀبثەضیی.

ئەٚ ٚاڵربٔەی کٛضزؼزبٔیبْ ثەؼەضزا زاثەـکطاٚە خۀگ، ؼیبؼەری ٔبئیٕؽبٔی، ػەلڵی 
زاگیطکبضیی ٚ ؼڕیٕەٚەی ثەضاِجەضیبْ پێڕەٚ کطزٚٚە،ئەِبٔە ٘ۆکبضی ؼەضەکیٓ ثۆ کۆچی کٛضز 

 ٌە ٔیفزّبٔی ذۆی ثۆ ٔیفزّبٔێکی رط.
زەثێذ، ثۆ یەکەِیٕدبض ؼٛیس ئبـٕب ثٛٚە ثە کٛضز، چٛٔکە ٘ەض ٌە ٔعیکەی ؼەز ؼبڵ 

ؼەضەربکبٔی ؼەزەی ضاثطزٚٚ چۀس ذٛێٕسکبضێک ثە ثەِەثەؼزی ذٛێٕسْ ضٚٚیبْ ٌەٚ ٚاڵرە 
کطزٚٚە، ئەِە ٌە حبڵەد ثۆرە زیبضزە، ثە ربیجەریؿ زٚای ـکؽزی ذەثبری چەکساضی ٌە 

زا. ٥٧٨1یی ٌە کٛضزؼزبٔی ثبکٛٚض ٌە ؼبڵی ٚ کٛزەربی ِیٍیزبض٥٧٩١کٛضزؼزبٔی ثبـٛٚض ؼبڵی 
ئەٚ کۆچکطزٔە ثۆ ٚاڵری ؼٛیس ثەضزەٚاَ ثٛٚە ٚ رب ئەِڕۆؾ زەگبد ٔەثڕاٚەرەٚە، ؼەضچبٚە ٔب 

 ٘ەظاض کٛضز ٌە ؼٛیس زەژیٓ. ٥11فەضِییەکبْ ئبِبژە ثەٚە زەزەْ ئێؽزب ٔعیکەی 
ـەؼزەکبٔی ضاثطزٚٚەٚە، ثە ِەثەؼزی گەیبٔسٔی پەیبِی کٛضز ٚ ذەثبرەکەی، ٘ەض ٌە ٔبٚەڕاؼزی 

پۀبثەضیی کٛضز ٌە ؼٛیس گطٔگی ثە ثٛاضی چبپەِۀی زاٚە، ٌەٚ ثٛاضەزا ذبٚۀی گۀدیٕەیەکی 
 زەٚڵەِۀسە ٌە ثٛاضی ضۆژٔبِەگەضیی ٚ چبپکطزٔی کزێجسا.

ژِبضەی ظۆضی کٛضز ٌە ؼٛیس ٚ ثە ؼٛٚز ٚەضگطرٓ ٌەٚ کۆِەکە زاضاییبٔەی کە ٚاڵرەکە ثۆ 
بٔی کطزٚٚە، گطٔگی ثە ئبِبزەکطزْ یبذٛز ٚەضگێڕأی فەض٘ۀگی ظِبٔیؿ ثٛاضی کٌٛزٛضیی رەضذ

زاٚە، ٘ەضٚە٘ب ذٛزی ٚاڵرەکەؾ ثە گٛێطەی پالٔێک چۀس فەض٘ۀگێکی ثۆ پۀبثەضاْ زأبٚە ٚ 
ثۆ ظۆضثەی ٘ەضە ظۆضی ظِبٔی ئەٚ ٔەرەٚأە ٚەضگێڕزضاْٚ کە ٌە ؼٛیس زەژیٓ. ئەٚۀسەی 

کٛضزی،  –برط ٌە ثیؽذ فەض٘ۀگی خیبٚاظ ثە ظِبٔی ؼٛیسی ظأیبضیُ کۆکطزۆرەٚە رب ئێؽزب ظی
ؼٛیسی ٌە ٚاڵرەکە چبپکطاْٚ. فەض٘ۀگەکبْ ثەؼەض ئەَ ثٛاضأەزا زاثەـکطاٚە؛  -یبذٛز کٛضزی

گفزی، ربیجەرّۀسیی، ِٕسااڵْ، ثۆ کەؼی ٚەضگێڕ " ِٛرەضخُ"، پعیفکی ٚ ذٛێٕسگەیی. یەکەِیٓ 
 ئەَ پڕۆؼەیەؾ رب ئێؽزب ثەضزەٚاِە.چبپکطاٚە ٚ  ٥٧٨١فەض٘ۀگی کٛضزی ؼبڵی 

ٌە کۆربیسا پێفٕیبضێک زەذەِە ثەضزەَ الیۀە پەیٛۀسزاضەکبٔی ٘ەضێّی کٛضزؼزبْ ثە ربیجەریؿ 
ٚەظاضەری ضۆـٕجیطی ٚ الٚاْ، ٚەظاضەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی ظأؽزی ٘ەٚڵجسەْ چۀس 

گٕٛٚؼی کٛضزی ٌە کزێجربٔەی زأەیەک ٌەٚ فەض٘ۀگبٔە ثکڕْ، ٚەک ثەـێک ٌە ِێژٚٚی فەض٘ۀ
 ـبض ٚ ظأکۆکبْ ثیبٔپبضێعْ. 
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 5٨/٨/٥٧٩٥ضی ؼٛیسی ضۆژی  ی زاگیؽٕیٙێزٗ ثێذ.. ضۆژٔبِٗ ؼٛیس ظِبٔی زایکی فێط زٖ  کٛضز ٌٗ
ذٛێٕسکبضأی کٛضز   ثٗ  ٖٚ ٚرٕٗ  کبری ٚأٗ  زضذبْ ٌٗ ضاْ ثٗ کی کبِٗ یٗ زا ٚێٕٗ کٗ ٚاڵٗ ڵ ٘ٗ گٗ ٌٗ  کٗ

 . ٖٚ رٗ ثاڵٚکطاٖٚ

ٔگی گبظ..  ؼزبٔی خٗ ذٛي ثکبد ثۆ ٖٚ زٖ رٗ  کبد کٗ کبْ زٖ کگطرٖٛٚ یٗ  ٖٚ رٗ ٔٗ  کٛضز زاٚا ٌٗ
د  ی ػیؽّٗ زا ٚێٕٗ کٗ ٚاڵٗ ڵ ٘ٗ گٗ ٌٗ  کٗ 5٨/١/٥٧٦٦ی ؼڤێٕؽکب زاگجالزێذ،ضۆژی  ضۆژٔبِٗ

 . ٖٚ رٗ ی کٛضز ثاڵٚکطاٖٚ کێفٗ  ض ٌٗ ؼٛیسی زاکۆکیکٗ  ٚ ِبضرب ٘بٔؽۆْ ژٔٗ ضیف ٚأٍی ـٗ
 

 چاوپێکەوته؛

 ٩/5/51٥٨جٛٚک، ضۆژی ؼەالذ ضێجٛاض، چبٚپێکەٚرٓ، ٌەضێگبی فەیؽ

 ٨/5/51٥٨ؼیطٚاْ کبضٚأی، چبٚپێکەٚرٓ ٌە ضێگبی فەیؽجٛٚک، ضۆژی 
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 تاريخ الكتابة المعجمية الكردية في السىيد

 الهدف، المصدر، النىع، الدعم
 

 وتائج وتوصيات
 

أؼب١ٌت اٌٙدطح اٌٙدطح، ظب٘طح اخزّبػ١خ ظٙطد ِغ أٚي ظٙٛض ٌٍجفط٠خ ػٍٝ ٚخٗ األضض. ٌىٓ 
 رغ١طد ثحؽت اٌظطٚف ٚاٌّزغ١طاد ٚاٌزطٛضاد االخزّبػ١خ اٌحبصٍخ.

ثطظد ظب٘طح اٌٙدطح ٚاٌٍدٛء ثفىً ِجىط ػٕس اٌفؼت اٌىطزٞ. فبٌسٚي اٌزٟ الزؽّذ أضض 
وطزؼزبْ، ارجؼٛا ؼ١بؼخ ال أؽب١ٔخ ٚالصبئ١خ ٚرؼبٍِذ ِغ اٌىطز ثؼم١ٍخ اٌّحزً ٚاٌغبصت، ٚوبٔذ 

 الؼجبة اٌزٟ أزد اٌٝ ٘دطح اٌىطز ِٓ ٚطُٕٙ اٌٝ ثالز أذطٜ.٘صٖ اٌؽ١بؼخ احسٜ ا
ضز ثسٌٚخ اٌؽ٠ٛس اٌٝ لطاثخ اٌّبئخ ؼٕخ، الْ ثؼط اٌطٍجخ اٌىطز فٟ ثسا٠بد اٌمطْ ُرؼٛز ِؼطفخ اٌه

إٌّصطَ ٘بخطٚا ا١ٌٙب ثمصس اٌسضاؼخ، ٚرحٌٛذ اٌٝ ظب٘طح ف١ّب ثؼس، ٚذبصخ ثؼس ا١ٙٔبض اٌثٛضح 
ٚاالٔمالة اٌؼؽىطٞ فٟ ـّبٌٟ وطزؼزبْ ؼٕخ  ٥٧٩١طزؼزبْ ؼٕخ اٌىطز٠خ اٌّؽٍحخ فٟ خٕٛة و

. ٚاؼزّطد رٍه اٌٙدطح اٌٝ اٌؽ٠ٛس حزٝ ٠ِٕٛب اٌحبٌٟ، ٚثحؽت االحصبئ١بد اٌغ١ط ضؼ١ّخ ٥٧٨1
 اٌف وطزٞ ٠ؼ١فْٛ فٟ اٌؽ٠ٛس. ٥11فبْ لطاثخ 

ثغطض رؼط٠ف اٌّدزّغ اٌؽ٠ٛسٞ ثٕعبي ٚضؼبٌخ اٌىطز، فبْ اٌّٙبخط٠ٓ اٌىطز ا٘زّٛا 
 ّطجٛػبد ٚاٌىزبثخ ٚ ٌُٙ اضـ١ف غٕٟ ٚثط فٟ ِدبي اٌصحبفخ ٚطجبػخ اٌىزت.ثبٌ

أغٍت اٌىطز فٟ اٌؽ٠ٛس اؼزفبزٚا ِٓ اٌّؽبػساد اٌزٟ وبٔذ رمسِٙب اٌؽ٠ٛس فٟ اٌّدبي اٌثمبفٟ، 
ح ِٓ لجٍٙب ّٚا٘زّٛا ثبػساز أٚ رطخّخ اٌمٛا١ِػ اٌٍغ٠ٛخ، وصٌه اٌسٌٚخ اٌّع١فخ ٚثحؽت ذطخ ِؼس

لٛا١ِػ ٌالخئ١ٓ ثٍغبد اٌالخئ١ٓ اٌص٠ٓ ٌدؤٚا ا١ٌٙب. ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ حصٍذ لبِذ ثبػساز ػسح 
 ؼ٠ٛسٞ.  -وطزٞ، اٚ وطزٞ -، ؼ٠ٛسًٞػ١ٍٙب فبٔٗ رُ اػساز ٚطجبػخ اوثط ِٓ ػفط٠ٓ لبِٛؼب

رٍه اٌمٛا١ِػ ِٛظػخ ػٍٝ اٌّدبالد اٌزب١ٌخ، ذبصخ ثبالطفبي، ػبِخ، ذبصخ، ٌٍّزطخ١ّٓ، ٌٍطجبثخ 
 ٚحزٝ ا٢ْ ٘صا اٌّفطٚع ِؽزّط. ٥٧٨١غ رُ طجبػزٗ ؼٕخ ٚاٌسضاؼخ. ٚأٚي لبِٛ

ٚفٟ اٌربرّخ، فبٟٔ اظغ الزطاذ اِبَ اٌدٙبد شاد اٌصٍخ فٟ ال١ٍُ وطزؼزبْ ٚذبصخ ٚظاضح 
اٌثمبفخ ٚاٌفجبة ٚٚظاضح اٌزؼ١ٍُ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ اْ ٠مِٛٛا ثفطاء ػسح ٔؽد ِٓ رٍه 

د اٌّسْ ٚاٌدبِؼبد ومؽُ ِٓ ربض٠د اٌىزبثخ اٌّؼد١ّخ اٌمٛا١ِػ ٚاْ ٠حبفظٛا ػ١ٍٙب فٟ ِىزجب
 اٌىطز٠خ.
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History of writing the Kurdish dictionary in Sweden 

Conclusions and recommendations 

 Migration from one country to another is a social phenomenon that has existed long 
ago, but this phenomenon has changed over time and due to the changes, that have 
taken place in the way people migrate to other countries. The emigration of Kurds to 
Sweden began about 100 years ago, when a group of students emigrated to 
complete their studies. Thus, Migration gradually turned into a phenomenon, 
especially after putting down the armed struggle in South Kurdistan in 1975 and the 
military coup in the northern part From Kurdistan in 1980. The Kurds continued to 
migrate to Sweden to this day. Some non-official sources indicate that the number 
of Kurds living in Sweden today is 100,000. To convey the message of the Kurds 
and let others be aware of their struggle, Kurdish refugees in Sweden, and since the 
mid-1960s, have paid much attention to printing, including printing books and 
newspapers, of which they have many. It is worth mentioning that Kurdish refugees 
benefited much from the support provided to them by the Swedish government in 
the field of culture. It is worth mentioning that Kurdish refugees benefited greatly 
from the support provided by the Swedish government in the field of culture. Thus, 
they could prepare and translate some of the Language dictionaries. The Swedish 
government, itself, according to a precise plan, has also prepared and translated 
some dictionaries for refugees of different nationalities. According to the information 
I got on this topic, about 20 Swedish-Kurdish or Kurdish-Swedish Dictionaries have 
been printed in Sweden. These include the general and private dictionaries, the 
children's dictionary and some dictionaries for translators, medical and study fields. 
The first Kurdish dictionary printed in Sweden was in 1985 and the process has 
been going on so far. Finally, I propose to the authorities in Kurdistan region, 
especially the Ministry of Culture and Youth and the Ministry of Higher Education 
and Scientific Research, to purchase a collection of these dictionaries and keep 
them as part of the history of the Kurdish dictionary. 

 


