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 کیدا یزمان ییهانیج یژڕۆ

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 امیناسری حیس
 

 مەالن کاتێک لە باغان پۆل دەبەستن
 درەخت کاتێک لەبەر باران دەوەستن

 
 کە نەیزاری قەراخ گۆالو لەبەر با
 بەدەستن وەکوو شمشاڵژەنێک شمشاڵ

 
 مرۆڤی سەرزەوی کاتێک کە شادن،

 کە غەمبارن، کە هوشیارن، کە مەستن
 

 کە گیانداران لەبەر ئازار دەناڵن
 ستندەنا کاتێک ئەویندار و بەهە

 
 هەمووی بە زمانی خۆی دەدوێ و دەخوێنێ

 ئەدی بۆچی زمانی من دەبەستن؟
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

---------------------------------------- 
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 .گرینگیی زمانی دایکی لە ڕوانگە و بۆچوونی گەورەپیاوانەوە

 
 

 
 
 
 
 

 :ماندیال* 
 
 ینێدویاب یکایدا یزماان ەب رەگەئ مەاڵب ،ەویەشکێم ەتێچەد کانتەقس ێیبدو ەبوو یرێف ەک ەیزمان وەب داێسەک ەڵگەل رەگەئ

 .  ێبەد ریگێج داپید یناخ ەل تەکەقس
 

 :هایدگەر* 

 
 نیترپووقاا ەڵگەل دایاسااتڕ ەل ەوەباانەد یکاایدا یزمااان ینگااارەرەوا ب ەیوانەئ خشااهەب لهااامیئ روو ەو د ڵد ۆباا یکاایدا یزمااان
 .  ۆخەشکست د شدایئاکام ەو ل نێد ەڕش ەب کانداۆڤەمر یناخ یزۆو س ستەه یکانەندەهڕە
 

 :سەید جماڵەدینی ئەسەد ئابادی* 

 
  هیتاەتاهەه ۆو ب ەکشکاوێت یتەرامەو ک ۆبزر و شک یژووێم دایاستەڕبکات، ل ریبەل ۆیخ یزمان کەیەوەتەن رەه
 .ەوەتێنێدم تداەسارەو ئ یتیەالۆیک یندەب ەل
 

 :مامۆستا موتەهەری* 

 
 ەیکەزماان رەگەئ ،ێابگارڕ نادوویز ەیکەزماان ێباەئ ەوەتێانێبم ییندوویز ەب ێویەب کێنگەرهەو ف تییەشارستان ەشنەچ رەه
 . ێمرەد یشۆیخ ەوەئ ێوتەبف
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 :ڕێکخراوی یونسکۆ* 
 
 . ێکرەد ژمارەئ وارەندێخوەن ەب ەسەک وەئ تێو بنووس ێنێبخو ۆیخ یکیدا یزمانەب ێتوانەن ێسەک
 

 :بۆچوونی کۆمەڵناسان* 
 

 یکپێمناا ەب ەکیاد یکێزماان یساەاندن ،ێچاەرئەد شەل ەل شیرگەم ەو ب ێبەد ا یگ ەیتێئاو کیدا یریش ەڵگەل یکیدا یزمان
 . ژمارەئ ەتێد ەورەگ یکێتیەناەج ەب ،ێبەد کرد ەقس یرێف ەتاز ەساوا ک

 
 :هایدگەر* 

 
 . ەوەتێدرڕسەد ها ەج ەڕیووپڕ ەل شەیوەتەن وەئ یبوونەه ،ێبچ ناوەل کەیەوەتەن رەه یزمان

 
 :پڕۆفیسۆر جینۆ ئاڵفڕێد* 

 
 ماووەه ەل کووەپکردووه، ب ۆیخ یرانیباب و باپ ەل یتەانەیخ ێنەتەن کات،ەن ۆیخ یناڵمنا یرێف یزگماک یزمان ەک ێسەک
 . یتیەاۆڤمر یتیرەو ن نگەهرەف ەل کێشەب یناچوونەل یکارۆه ەتێبەد وەچو  ئ ەکردوو یتەانەیخ شیتیەاۆڤمر
 

 :گاندی* 

 
 گاااەنێت ۆیخاا یلااەگ یژووێاام ەل ەک شەسااەک وەئ ناگااا،ێت ۆیخاا یلااەگ یژووێاام ەل ،ێزانااەن ۆیخاا یکاایدا یزمااان ەک کێسااەک

 .ێناب یکیەداهاتوو
 

 :عوسمان بایدمێر* 
   

 :نەپێد کانما ەورەگی کیدا یزمان رەسەل
 
 "ەوەتێبەئ نیش ۆیخ یزمان رەس ەل ۆڤمر گ،ڕە رەس ەلدار "



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

8 
 

 !کورد یلەگ
  ما ۆخ یزمان ەب با

 نینێبخو
 نیبنووس
 نێیبدو
 .ز ێەاریبوو  ب یکورد و کوردستان یتەیسانڕەو  ماەبن
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -لە فەیسبووکی خاتوو ئارەزوو قادری وەرگێراوە  
 

--------------------------------------------- 
 

 مێژووی زمانی كوردی
 
 

 
 
 
 

 ریمی شاهین كه: وەرگێڕان

 
  پێناسه

 
زمانناساا  و   له ێند هه.   كه ده ێپ ی قسه  نووكه كا  هه كورده  كه  هی و زمانه ست ئه به مه ،ێكر ده یكورد یزمان  باس له ێكات
 :  انهیو وتو  وهیسنو یت بهیتا ا ی یگشت ی وهێش  چ به ا یرۆز یاریبوو ، زان یكورد یزمان یگرۆه  ناسا  كه تاڵ ژههڕۆ
 

 ڵ گاه له یرۆز یك هیات هیكاینز و كا  هیارانێو ئ نادێه  زماناه ڵ گاه له  و خزماه  كاناه هییوروپاۆو ئ نادێه  هزمانا ی هڕزوم  له یكورد
 .  هی هه یفارس
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  تاهێب ده ێت كاه مله و مه  ر ناوچه هه یزمان  كه  وونهڕ.  بووه  ۆچو یكورد یزمان یدانپ رهه سه  كه شێپ  تهێد  ارهیم پرس ئه  ستهێئ
 یك زماان وه  و زماناه ئاه كاا ، هۆڕوگپئا یكهااتنێپ ۆیها  تناهێبووب نه كا  هیژووێم  ووداوهڕر  گه ئه.  و ناوچه ئه یشتوانیدان یزمان
ر  ساه  لاه  شاهێك م ئاه  كاه نیا بكاه ریا باا ساه  ستهێئ.  استهڕش  ته م بابه ئه ی وانه چهێپ.  وه تهێنێم ده  و ناوچه ئه ینۆك یشتوانیدان
 ؟ێچ رده ده ك هی وهێچ ش  به یكورد یزمان

 
  هۆڤاامر ی سااته جه ی وه نااهیزۆد ینێشااو ن،ێج شااتهین ێاایكااا  ل كوردسااتا  و كورده نپااێ ده ێاایپ  سااتهێئ  كااه ی تااه كه مله و مه ئااه

  كاه ی وه ر ئاه باه له ، هیا هاه یرۆز كجار هیا یك هیانگیگر ، وه تاه زراوهۆد" ێر ده شاانه"  لاه  كه  انهۆڤم مر ئه یسكێئ.  كانه هییوار ئاسه
بااقر   . ت.)ا ۆیاخ ی وه واناه حه ینێشو  كردبووه ا یراقێر ئ وبه مه له ڵزار سا هه ٦١  كه -  نهیرد به یم رده سه ۆڤیمر ی پاشماوه
(١)(١٩٧٣ 
 ی گااهپو دا  وه سااانه حه ینێودا  و شاا كوردسااتا ، ئاااوه نپااێ ده ێاایپ  سااتهێئ  كااه ی و ناوچااه ئااه شێپاا  مااه له ڵزار سااا هااه ساات شه
كاات  پیر شاابا ساه  لاه  ،اڵسا ٥٧٢١١ یرۆخ یشكیت یوناهڕ ڵ گه له  هۆیب.  ئاخاوتن بووه ۆب ا یشیكێزمان  كه  بووه كێل گهۆڤمر
  -و  ایئاساا یژئاااواڕۆو   نووكااه هه یرانااێئ  تااهۆاندی گااه ا ۆیااماااد خ یژاد نااه  كااه ێكااات  نااهین هی گااه ده مااا ۆ  خ مااه ته ینااڕیو ب
 رزۆلب ئاه یكان شااخه كیانز  لاه  كاه( یرۆها ا یا یرۆخا) ،یكاسا ،یگاوت ،ۆلاۆل ،ییایاخورژ یكان ژاده نه ڵ گه له  وه ووبونهڕ ووبهڕ
. ناابوو اتیبن ا یوتو شكهێپ ك هی ادهڕتا  یكێت هیو شارستان مارۆك وبوو  كخستڕێ ا ۆیخ یانیگونجاو ژ یك هی ادهڕو تا  ا یژ ده
  

 حیس مه یبوون كیدا  ر له به ی٦١٢ پیسا  و له  وه نانهڕیس چاوێەپ هه ا ی تانه م حكومه موو ئه دا هه ڵسا ٢١١ ی ماوه  له كا  ماده
 ی وه وبوناهاڵتاا ب  وه و كاتاه لاه. یسام هڕ یزماان  باوو باه كیادا یزماان  باوو كاه  رهۆم ج نا و به اتیبن ا یماد ی وره گه یرۆاتڕئمە
 یكان تاه كه مله و بچاوك باووه و مه  وره ماد گاه یت كه مله مه دا ژهێدوور و در  م ماوه له. ڕی ەهێت  هد سه  زدهێس ردستا ،كو  له سالمیئ

  تاهۆوت كه یاسیس یتاڵ سه و ده دا مانهێر و هه له  كراوه رۆز یرێووپئا  وه هییرباز و سه یاسیت س بابه  له. بوو  ست وهی په ێیتر پ
ركار  ساه  تاهۆهات  كاه ك هییاتداراڵ ساه ر ده هه -كا   ماده یزمان ڵ گه له  بووه اوازیج ا ی كه زمانه -  كه رۆراوجۆج یسان كه یست ده

  گشااات بووناااه  دا كاااه مه روده وساااه ئه یخۆباااارود  لاااه. دا م ناوچاااه ر ئاااه ساااه به  پاندووه داساااه یسااام هڕ یك زماااان وه ۆیخااا یزماااان
 كا  هیات هیاڵ ماهۆك  ر بووناه ساه له یتوان انادهی ناه  انهیاسایس  هۆڕوگپام ئا و چوو  بوو ، ئاهێن  له ووڕكز ببو  و  كا  هیت هیاڵ مهۆك

 ۆیها  تاهۆب كادا،ێمێر ر هه سه به یاسیس یتاڵ سه ودا ده له  كه  كردووه مارۆت یكان ووداوهڕ  له ێند هه ژووێم. ێب نه ا ییر كهێكارت
 یشا به  لاه یاسایس یتااڵ ساه ده یرێووپئاا یر گاهیكار ێایپ نێشو  كهڕۆم ئه. یانو زمانه یستن ق به و چه یژاد نه یی نهیبنچ یانۆڕگ
ك  روا وه هاه كا  اتهیماد دا بن یمێر هه یژئاواڕۆ  له یش به  له  وانه چهێپ به. ێندریب ده یوونڕ  ماد دا به یرۆاتڕمەیئ یتاڵ ژههڕۆ
  باوو  باه سات وهی پاه  كاه ی ماناهێر و هه لاه ێناد هه یوان ماناهو ز یك هپا چاه هڕ ینگ كاا  هاوساه ماده یانڕحاوكم.  وه تاه ماونه ۆیخ
  یژئاواڕۆ یش به ڵ گه كردوو  و هاوشا  له یكان ماده ی یت بابه ی شه گه یشێلك و په  وهۆڕیگ  وه، كانه ماده یرۆاتڕمەیئ
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 .شیوان ئه یكردن  شه گه ۆیه  تهۆب ا ،ۆیخ یتێتداراڵ سه ده
 
 ی وه كاا  ناه ر كورده گاه ئه. "  كاهێدو یكان ماده ی وه نه ڕۆم ئه یكان كورده  كه   هیواڕوب ر ئه سه ناوبانگ له به یژووناسانێم ی ربهۆز

  كاورد كاه ی اوازهیاج  رهیو ت ێڵموو خ م هه و ئه  ر هاتووه سه به ێل یچ زێه و به  ۆها ك وه یك هی وه ته نه  واته بن، كه كا  نه ماده
 (١٩٧٣ ینورسكیم" )هاتوو ؟  وهێكو  ، له كه ده  قسه تر یكان هیرانێئ یزمان  له ایو ج یرانێئ یكێزمان  به
 
ما   هاه ینۆكا یشاتوانیدان یزماان - ێبۆڕیگا ا یا ناه كا  هییاژووێم  ووداوهڕر  گاه ئه - كێمێر ر هاه هه یزمان  وتما  كه  مه له ر به
  وهیانتوانیا دا ناه ڵساا  زدهێسا ی مااوه  لهكا   ته حكومه ی ێكۆڕگێو ج كا  هییژووێم  ووداوهڕ كراێپ ی ك ئاماژه روه هه.  ته كه مله مه
 .  ۆڕێكا  بگ ماده یمێر هه یژئاواڕۆ یش به  له كێشت
 
 یزماان  نڵێایب نیتاوان ده. نێردرێاژم ده كا  هیادیم ی وه ناه  باه  كانن كاه كورده  ،ۆك یمادستان  واته  م ناوچه ئه یشتوانیدان ڕۆم ئه

 ، هیاتار ن یك هیاساتڕ  ماه له  و جگاه  كاردووهێپ یسات ده  وه كاناه ماده یزماان یندن ساه هر و په شاه گه ییتااۆك  لاه  كاه  كهێزمان یكورد
م  و باااس، ئااه  وه نااهیژێر تو بااه  تااه انهیداو یزانساات یت خزمااه یساات به مه  بااه ا یاازانا  كااه كا  هیااژووێم  گااهپ بااه ووم هااه  چونكااه

 .  هیداێت ی كهێدو یماد  یزمان یندوو سه ره په یماكانێوار و ه ئاسه  كهڕۆم ئه یكورد یزمان  كه  ئاشكرا كردووه ا ی ته قهیق حه
 
  و لاه ێنێسات ده ره په ،ێدرۆڕگا ده ۆیخا یكاان كراوه یاریاد سااڕێ ێایپ  باه  كاه  هیات هیاڵ مهۆك یك هی اردهیزما  د ن،یزان ده ك روه هه
و  ێبا و ده ر ئاه ساه له ا ییر گاهیكار شیتار یكان هو زمانا ێبا تار ده یكان ر زماناه ساه له یر كاهێكارت داۆیاخ یساتاندن ره په یوت هڕ

  كاه ی و زماناناه گشات ئاه  لاه ی كهێو كارت  هیر ن ده به  هیساڕێم  له شیكیدا یزمان. ێمر دا، زما  ده  بگره و نهێبم  له  هیوا یجار
و   رگرتااووه وه یر كااهێبااوو ، كارت یساام هڕماااد دا  یت كااه مله مه  لااه  وه هیاساایس یكااێتاڵ سااه ده   هیااال  لااه ك هییریپشااتگ ۆیهاا  بااه
 . ماوه ندوویز ڕۆم و تا ئه  بووه ا یر سه له یر گهیكار
 
 یكان زماناه  لاه  كهێشا به كیادا یزماان ڵ گاه زمانناساا  له یواڕباه با  كه( یشكان ئه یو هله په.. یفارس)پارت  یزمان ت بهیتا به

و   بااووه یماااد  یر زمااان زسااه  لااه یر گااهیتاار كار یكێر زمااان هااه  لااه اتریااز ، كانااه هیرانێئ  زمانااه یزانااێو خ تاڵ ژهااهڕۆ یباااكور
 .ێندریب دا ده یكورد یزمان ینییئا ی زاراوه  له  هییر گهیم كار ئه یوار ئاسه ش كهڕۆم ئه
 

 یردكاو یزماان ۆبا ێناو یكێساتان كوردستا ، وه  له سالمیئ یو و بره یساسان یت هیرۆمەراتیئ یووخانڕو  ما ڕدا ڵ گه له هاوكات
 یك هیاا گاهپ باه  مااهێئ  كاه  هیا وه ئااه  هیا هاه  كااه كێانها گرفت تاه - ێكر دهێاال یباسا ۆیخ ربه ساه یك هیاا وهێشا  باه  كااه -كاردێپ یسات ده
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 ۆیها  تاهێناب  ماه ئه ماڵ باه. نێیبادو یر ساه له یورد تااكو باه  هیان یساساان یم رده ساه یكان هییاتاۆك یمااد  یزمان  نوسراوما  له
 ییتوانا باه یم رده ساه یبااو یزماان ت سابهین  به  ، كه بووه یماد  یدا زمان مه رده و سه له  م زمانه ئه:  نڵێیب نیانتو نه  كه ی وه ئه
  تاهۆو ب  كاردووه ی شاه گه  ۆكا یپارسا یفارسا یزماان  كاه  ژهڕێما   هه به.  بووه  هپسا ١٣١١ یكێانۆڕگ یتوش ، كه ته هییرۆمەراتیئ

 ، وه تااهێو بكه ێلاا ی كااهڕۆم ئه یپارساا یزمااان  كااه  وهیاانیب  وهۆخ بااه ی وه ئااه یو توانااا یاای ادهو ئاماا كیپارساا/ یر ده یكێزمااان
  كاه  باووه یاوازیاو ج ا ۆڕگا  له كێشن چه یو توش  كردووه یفت هڕشێپ شی یماد یزمان  كات كه ده زڕ فه ۆیخ یكات یكێنجام ره ده
 .تێگونجاو ب ی ێل یكورد یزمان یهاتن ید وه
  

 پاش ئیسالم زمانی كوردی

 
نااو   كارده یر باه له كه ما پموساو یو ساوپا سالمیئ ینییئا  هاتبوو كه نه ییتاۆك ینیزا یم وته حه ی ده سه یم كه هی ی وهین شتاێه
 .یووخاندنڕ ۆیه  بووه ڵند سا و پاش چه یساسان یت هیرۆمەراتیئ
 
 ی ێناو یكێم رده ساه ،ێبكار ریا ساه  كه  وه كهێوازێر ش و هه  وانگهڕر  هه له دا ته هییرۆمەراتیم ئ له كێش به  له سالمیئ یدانێوپ بره
ساتور  پشات ئه یك هیا وه هیا وهێار چوارچ ساه له  كه ابوردووڕ یاسیس یتاڵ سه ده. ێنێد كپ خه ۆب ۆیخ ڵ گه له یرون و ده یماد یانیژ

( نهمیااب یواماارهم و شااور) یما ر بنااه سااه له  كااه  وره گااه یكااێتاڵ سااه ده  دا بااه ۆیخاا ی ێنرابااوو، جاا اتیاابن یاوازیااو ج یایااج  بااه
 كساا  هی  باه یانیسایقس یت هیو پاشا یناشارستان یب عاره  كه شێاكڕرنج  و سه ێنو یكێنید  دابوو به ۆیخ ی گهێج. زرابوو دامه
  كپ ر خه سه  له یزن مه یك هییر گهیكار  ده سه  زدهێس ی ماوه ۆب ی هیستاڤێ و ئه ئه ستا،ڤێ هئ ، وه شهیوان زمانه ی وانگهڕ  له. یزان ده
 

 .كرد ۆڵچ یقورعا   یقورعا  و زمان ۆب ی ركه و ئه ییم پانتا نوشست بوو  و ئه یوا  دانابوو، توش ئه یو زمان
 
م  ئاه. ننێابه ێیج باه یو ناچار  ستیوێپ یكێمر ك ئه بوو وه ده كا  مانهپموسو  بوو كه هه یزڕ رك و فه ئه ێند هه سالمیئ ینییئا
  وهێاانو ی نییئااا یزمااا    لااه  سااتانهیوێپ  مره م ئااه ئااه یبااوو ناااو ده كپاا بااوو خااه ده  هۆیاابوو و ب نااه شااوداێپ ینییئااا  لااه  ركانااه ئه
 .رگرتبوو وه  وه كهێنو  نهییئا  له ا یكان ركه ئه یخود  كه ی وه ئهك  ر وه ربگر ، هه وه
 

 ا یا یكاورد  كاه  هیادا ن وه گوماا  لاه. نادرایب ده نه كانادا هیانرێئ  زماناه  لاه  ناگ باوو كاه ده ێناد هه یگرپ هه ێنو ینییئا یزمان
كا   باه ك عاره كا  وه نگاه ده  كاه یتوان انادهی ناه رۆز یك هیا بوو، تاا مااوه یسالمیئ یم رده سه یتا ره سه یرخ هاوچه  كه ك هییفارس

  لاه ماڵ باه. نڵاێب  نگاناه م ده نااتوانن ئاه یواو هت  به ش ستهێئ كا ، مانهپموسو  له كێرۆكا  و ز فارسه( زما  ر هس  ننهێهیب)نڵێب



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

12 
 

م  ئاه  كاه كێارۆج  باه ، وه ناهپێ ده یباشا كا  به نگه م ده رجه سه/ چ /  ینگ ده  له  كا  جگه دا كورده كا  هییكورد  زاراوه  له ێند هه
  نگاه ده  لاه ێناد هه ت، هیانا ێپا ا ییاتاۆك دا رهێال كا  هییاانكارۆڕگ.  هااتووهێل ا یا ما  زاراوه هاه ین ساه هڕ ینگ ك ده وه  نگانه ده
 ،یب ره عاه/ ق /  یتایپ ڵ گاه له   كاردووه ا ێیاركۆگێ، ج(گ) ا یا( ك) ك  وه یكان وشاه ێناد هه  لاه یتایپ  باه كا  دارهیند وهێپ
 . وه وردستانهناو ك  ته هیناوێه ێنو ینییئا  كه كێنگ ده
 

 ینااد مااام ناوه یم رده سااه یكردناا چێاپااڕ ۆیهاا  دا بااووه یساسااان یانڕحااوكم ینێشااو ێنااد هه  لااه سااالمیئ ی ره پااه: یكااورت  بااه
 یزمااان  ببوه كااه یب ره عااه یزمااان ش،یسااالمیئ یدانپاا رهه پاااش سااه  ده دوو سااه ك هیااو تااا  كا  هیاارانێئ  زمانااه یشااچوونێوپ ره به
. یاسایس یتاداراناڵ سه ده یك و زاره ی نییئا ،یسم هڕ یزمان  بووه ،یو هله په یزمان ی ێج  ه، ب كه هی ێنو  تهیر نه یكارهاتوو به
 .كردێپ یست دا ده م زمانانه له  وه شانه گه ی ێنو یكێم رده سه  وه پاش ئه ماڵ به
 

و  یكا زاره یزماان  وتن، چونكاه كاه و نه باره  لاه  باووه ما پموسو  تازه  ته كه مله م مه ئه یكان هیمێر هه  زمانه  كه  هیدا ن وه له گوما 
 یكان هیارانێئ  زماناه یوتن ككاه هیر به.  وه كردهێست پ ده داێنو یكێرج لومه هه  له ا ۆیخ ی ره و په  شه بوو  و گه كپ هخ یئاخاوتن

و  ئاه یژئااواڕۆ  لاهو ( ێناو یفارسا) یوتن ركه ده ۆیه  بووه سالمیئ یدانپ رهه سه یتا ره و سه یساسان یرخ چه ییتاۆك یم دهر سه
. ر ۆز ی و بان زاراوه  زاراوه ین خااوه یو كاورد ێناو یفارسا  واته  م زمانانه رتك له هه  ".یكورد" یاندپ رهه سه ۆیه  بووه  تهاڵو

تار بباوو   یكاان زاراوه ی تاهێئاو ۆیخ یكان نهۆك  ره هه  بناخه ێیپ  به  بوو كه ك هی زاراوه ێنو یفارس سالم،یئ یدانێپ ره پاش په
 ڵو هاه  وتناه كاا  كه كورده  ر لاه كا  باه فارسه( ٢.)كردبووێپ یست ده كا  هیساسان یم رده هس  ر له ت به نانه ته  بوونهپ كهێم ت و ئه

 یخاود  كاه - ینساور بو مه ئاه ی شاانامه یتاوكڕ پاه  كاه  ارهید. نینوس  كرد به ا یست و ده ا ۆیخ ی كه زمانه ی وه كردنه ندوویز ۆب
  باه  كاه  باهێكت نینترۆكا نڵێیب نیتوان ده ،ێب نه بێكت  ر تاقه گه ئه -  ماوه ێج به ێل یك هیك شهێنها پ و ته  چووه وێن له  كه بهێكت

 . بووه یزگارڕوتا   فه  و له  وه ته ماوه  ستهێو تا ئ( ینییزا ی٩٢٧و  یجرێه ٣٤٦ پیسا) نوسراوه یفارس
 
 یتا ره ساه  لاه  كه( ٣)  ه"ا یباباگاهرعر" یكان نهیچوار ، هی هه  كه داێنو یم رده سه  له یكورد ینوسراو یك هی نامه گهپ به نینترۆك

.  وه ته نراوهۆه یباشور ی یكورد ی زاراوه  به -كا   ماده یخت تهیپا ی تانه گمهێه -  ستهێئ یدا   مه هه  له ینییزا ی ازدهی ی ده سه
گشات   یاڕ ره ساه. دراو ۆڕگا ك هیا ادهڕتاا - یفارسا یزماان  باه ا یا كاه زمانه ی وه كردناه كیانز یسات به مه ێب به  -  نانهیچوار م ئه
 ی وه هلاه فه  دا باه مه رده و ساه لاه  كاه - یورۆلكلاۆف ی وهێش  به ۆیخ یكان نهیباباگاهر چوار  كه  هیدا ن وه له كێگومان چی، ه مانه ئه
 .   وه ته وهینۆه -ناسرا  ده( اتیو هله په ا ی اتیو هله فه ،یو هله په)
 
 : "مر  هیهلو فه" ،یو هله په: پێ ده  كه نی بكه نیعۆم رۆكتۆد یكان قسه  به  ئاماژه نیتوان ده یو لهه ر فه سه له اتریز یاریزان ۆب
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و  یكاا زاره  زمانااه  لااه  جگااه) را ێاائ یتاااڵو یكان زمانااه  لااه كێك هیاا  كااا  بااه وتراوه  هیاارانۆگ  لااه  دانااه ٣١١١  كااه ی وه لااه  هیااتیبر
  ناهیچوار یوازێر شا ساه له ا یكێشا و به  وه تاه نراونهۆه ییجااێه یشاێك ا یا كا  هییرووز عه  شهێك  له كێشێر ك سه له( كا  هیسم هڕ
  هیاوا یو جاار  وه تاه ندراوهێخو( ٥)ی را ۆكاو گا و وه ت باهیتا یكێشاێر ك ساه له اتیو هلاه په ا یا یو هله په( ٤)  یتی دوو به ا ی
  ی وهێر شا ساه و له قادایساۆم  لاه  ناهۆك یكێشاێك( اورومناا )ئاورامن . ا یا  و ئورومنا ، ئوراماه ئوراماه ا یا ی هلوه په  وتوه ا ێیپ
 یفارسا یرۆما  جا ئورامناا  هاه  ، كاه تاه م بابه لاه شاتن گهێت ۆبا  نگاه هڕ( ٦.)اتیو هلاه وت فه ده ا ێیپ  كه  حر هزج مسدس ه به
 =وراما   هاه -نا   وراماه هه. ناكاات رۆز ینماندووبوو  به ستیوێ، پ ورامانه هه یوردك ی ما  وشه و هه  هیكورد ی( نا   رامهۆه)

 (.   عصر)ێوارێئ یكات وارا ێئ( بامدادا ) ا یانی به نپێ ك ده وه ا ی. تێدپ هه رۆخ  كه ی و كاته ئه +( امدند)اما  +هور 
 
و   كاردووه یاریاد  وه انهڕپا زر و نه ۆشت ب رده زه  كه  بووه  كاتانه نجێو پ له كێك هی ،ڕۆ وهیتا ن یانی به یكات  نیزان ده ك روه هه
  خشاه  هاوره نماو -  وه تاهێب ناد جاار دووپاات ده چه  كاه -  هاتووه  وه خواره  له  وه انهڕو پا له ك هی پلهۆ، ك بووه هه ۆیخ یسم هڕوڕێ
 . هی هه ینیت به یژیت یشكیت  كه( رۆخ)هور ۆب ژێنو:  واته( ٧)ییاسەا  تهیا

 
 ینگ ده باه ا یا  وهۆر خا باه له ت باهیتا یقایساۆم ڵ گاه شات له رده زه ینییئاا یكان وه اناهڕموو پا ك هه وه  هی وه انهڕم پا گوما  ئه ێب
 ساالمیئ یندن ساه ره پااش په  كاه   ارهیاد(. ورامانا  هاه ی وه اناهڕپا) ا یا( هار یژێناو)  وتووه ا ێیپ كپ خه اۆیو گ  رز وتراوه به
 را ۆگا)وا  ناه  تاهۆب  ره باه ره به -  وه تاه دا ماوه كپ ناو خه  له ی قاكهیسۆم( وا هه)وا نه ماڵ به. ێو كه و ده بره  له  وه انهڕزر و پا نه
  و ئاااوازه یدۆلاێم  لااه كێك هیا  سااتهێئ  كاه(  هااوره)مان  یاوڕبا  بااه(. اماناا  اتیاافهلو)مانا  ئاه یاتیو هلااه فه  وتاووه ا ێیاو پ( ی

  باه( یسایو  اللاه)ك  وه ی كاه و ناوه پاراساتوه  ۆیخا ی كاه ناوه  لاه كێش به  كه  ه(ورامانا  هه -هورامانا  ) ما  هه  كانه، هییكورد
 . اوهۆڕگ نه یواو ته
 
  هییارۆلكلۆف یشات  هیا هاه ی وه و ئاه  وه ته ماوه نوسراو نه یكێم رهه به چیه ١٨و  ١٧ ی ده دا تا سه ێنو یكورد یتر یكان زاراوه  له
و   سات داوه ده له ا ۆیاخ یوازێو شا نگ هڕ،  هاتووه ا یر سه به ا ی وه انهێڕپشتاوپشت گ ۆیه  به  كه ی انهییانگارۆڕو گ له  جگه  كه
ر و  وهااه جه ێدرۆڕناااگ ی وه دا، ئااه رۆلكلااۆف ییتا ره سااه ی كهاتااهێپ  لااه.  وهیاانیب  وهۆخ بااه ا یت بااهیتا یكێزمااان ینااد تمه بهیتا

  كاه  هیا وه هۆیاهم ه باه كڕێاو  ێدرۆڕگا وام ده رده باه ی كه وازهێشا ێنوسر هز و د ر كاغه سه  تهێد  كه ی و كاته و تا ئه یت هی كه ناخه
 .  هیدا ن یسالمیئ یتا ره سه یكان ده سه  له ۆیخ یتر یكان زاراوه  له ۆیوت ئه یكێشت یگرپ هه یكورد یزمان
 
 ا ییادوا ی ماه ئه  وه مناه ی وانگهڕ  له  كه  هینییو ئا یت هیاڵ مهۆك - یاسیس یكێل كارگهۆه ینجام ره ده ،یكورد یزمان ی ستهێئ یبار
  ناهییئا یگرۆئ ك هی ادهڕ كا  به كوردستا  كورده  له سالمیئ یندن سه ره بووه، چونكه پاش په رتر كهێموو كارت هه  له ینییئا  واته
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و  ساالمیئ ینییئاا یو پشاكوتن ناا ێاهڕو  شاتن گهێت ۆبا ڕ گاه  خساته ا ۆیاخ یموو تواناا كاورد هاه یانیازانا  باوو  كاه  كه هێینو
 یكردن هڤااڕو   وه ناهیژێتو  كاه  هیا هاه زێه باه رۆز یر ناهپپا  باه یستیوێپ  م كاره ئه  كه  ارهید. بوو ناێه كێموو شت هه  له ا یواز
 . ژووهێم یبوار یانیستاۆمام یرك ئه
 

  لاه ۆبا  ماناه رهه م به ئاه یاساتڕ به ماڵ به. ما ست ده  تهۆوت كه  كه  نوسراوه ی گهپ به نینترۆگاهر، ك بابا  یكان نهیچوار  وتما  كه
 .سر نتهۆم ی میك بدولحه عه رۆكتۆد یك هی گوته  به نی كه ده ك هی ئاماژه  شهێم ك به ند وهی په چوو ؟ له وێن
 
 یشاانیناون  دا به كێوتار  ، له١٩٧٥ یمووز ته یمانگ له  هیب ره لعه ئه یارۆڤگ ی٢١١  ژوماره  له سر نتهۆم ی میك بدولحه عه رۆكتۆد
  كاه ڵكشاتوكا یر زانسات ساه له ی كاه بهێو كت یحشا وه یبنایئ( ابن وحشيه و کتابه في الفالحة و هو اقدم الکتاب فاي العربياة)
 :  ێنوس و ده  وه تهۆوكرداڵب یب ره عه یبێكت نینترۆك
 
شاوق المساتهام فاي معرفاة رماوز " یوو اته نقل اکثر کتبه من اللغة النبطاة، ولام شنشار مان تهليفاه فاي اللغاة العربياة سا" 
و قد ذکر في آخر کتابه هذا انه ترجم من اللغة الکردشة، کتابا في علل المياه و کيفية اساتخراجهام و اساتنبااها " قالماال

 ".راضي المجهولة االصلمن اال
 
شاوق )  لاه  جگاه یب ره عاه یزماان  باه ۆیخا یاریازان  لاه یكێو شات  رگرتووه وه یبتێن یزمان  به  وه كهێبێكت  له یكان  هییاریزان... "

  كاا كاه ده یكاورد یزماان  باه كێابێكت یدا باسا ی كاه بهێكت ییتااۆك  و لاه  كردووه بااس ناه( معرفاة رماوز االقاالم  یالمستهام فا
 ". هیداێت یو زه رێژ یئاو ینانێكاره به یت هینۆئاو و چ یگرفتر  سه  له یكێت بابه

 
  و باه  كاردووه ی هیا وه كداناهێم ل ئاه یتار باسا ل ساه روتهێت ٧٧٢و  ٧٧١  هڕ مهاباد الپه ینگ رهه فه  هل" یانیموكر یویگ" ستاۆمام
  لاااه  كااه  ارهیااو د  وهینوساا یجاارێه ی٢٤١ پیسااا  لااه ی(شااوق المساااتهام) یبااێكت" یحشاا وه ی بنێاائ"و  ئااه ی كه نوسااراوه ێاایپ

شاوق ) یباێكت ینینوسا  ر لاه باه ۆبا  وه تاهڕێ گاه ده  كاات كاه ده یكورد یكێبێكت یدراوێڕرگ وه  به  ماژهئا دا بهێم كت ئه یكان رچاوه سه
ر  ساه به كپێناد ساا چه م كاهیالن ێبا و ده  باووه  وه كاهپ سات خاه ده به م ههێسا ی ده ساه ییتا ره سه یناڵسا  له  بهێم كت ئه(. المستهام

 یر زمااان سااه  تااه اوهێڕگیر وه" یحشاا اباان وه" ". ئاونامااه" نڵێاایب ێاایپ نیتااوان ده -  بااهێم كت ئااه  هۆیاار ب هااه. تێاابڕی ەااهێدا ت ینینوساا
 . ێدا نوسراب یجرێه یم  دووهه ی ده سه ییتاۆك یكان هپسا  له ێب و  ده یب ره عه
 
  ١٩٨٨ یچاپ ،یحیب زه میح هڕبدول عه یم رهه به" یكورد یزمان ینگ رهه فه" یبێكت  له راویرگ وه
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 كان و تێبینیه  رچاوه سه

  
  ماه رهه به یاناڕ گاه ییشاناڕۆر  رانباه به  لاه ایاتامۆپۆزیم یت هیشارساتان یژووێام  ر لاه باه یكان ده باقر، سه ریتاه ستاۆمام  - ١
غادا،  ، به١٩٧٣ پیساا م، كاه هی ی گهڕب م، كه هی یرگ كورد، به یزانست ی وه نهیژێتو یارۆڤدا، گ راقێئ یكوردستان یكان هییژووێم

 ٥٦٣  هڕ الپه
 ین نجومااه ئه یارۆڤااد، گ حمااه ر ئه زهااه مال مه كااه رۆكتااۆد یانااێڕرگ كااا ، وه ماده ی وه كااا ، نااه كورده ،یورسااكیمن رۆساایفۆپر - ٢
 ٥٦٣  هڕ ، الپه١٩٧٣ پیسا م، كه هی ی گهڕب م، كه هی یرگ كورد، به یاریزان ی وه نهیژێتو
 ٢٦ - ٢٥  هڕ الپه م، كه هی یرگ برها  قااع، به ن،یعۆم رۆكتۆد - ٣
  كردووه ییدوا یچۆك یجرێه ٤١١ پیسا  له  كه  نها وتراوه ، ته كراوه نه یارید كڕێبابا ااهر  یبوو  و مردن كیدا له یكات -٤

 . وتووه كه ێیپ یدا  چاو مه هه  له یجرێه ی٢٢٥ پیسا  له یلجوق سه ی، پاشا"لێگرۆت  كه  هیوا ا ێیپ شیكێند و هه
 ٢٥٨٨ هڕ الپه م، كه هی یرگ برها  قااع، به ن،یعۆم رۆكتۆد - ٥
 ٤١١ هڕ الپه م، كه هی یرگ برها  قااع، به ن،یعۆم رۆكتۆد - ٦
  ٤و  ١٧  هڕ تارا ، الپه ،یاستڕ یچاپ ستا،ڤێ ئه  شسب، ورده رگه ئازه ریش رده ئه ی شه قه - ٧
 

 :رگێڕ تێبینی وه

 
ر  ساه  تاهێدرابێڕرگ و پاشاا  وه ێنوساراب یكورد  نهێو ۆتر ب یكێر زمان سه  تا له ره سه  ته م بابه ئه  كه ێو كه رده وا ده یچ ر گه ئه

 ،یزانسات ین هیاو ال ینگایو گر خ هیابا ۆیه باه.  هین تێنترنیئ ۆڕیر ت سه  له ی كه هییكورد یق ده  وه داخه به ماڵ به ،یفارس یزمان
 یر زماان ساه ۆبا  تاه م بابه ئاه یاناێڕرگ وه  ستام به من هه ،یكورد ی بخانهێو كت ر نهێخو ۆب  ته م بابه ئه یی نامه گهپ بهو  یژووێم

و   وه كاتااه ده ڕدا پا  وه نااهیژێتو یباوار  لاه ك هییشاااۆب م كاهیالن م،اڵ بااه ت،ێاب یكاار دووباره یكێكااار  نگاه هڕ یر چاا گاه ئه ،یكاورد
  .یكورد یب ده زما  و ئه یرانۆمخ خه ۆب تێند ب سودمه وادارمیه
 

 http://www.kurdishacademy.org:  چاوهر سه
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 ٧١٠٢و  ٧١٠٢: بابەتی ساڵی

 
 

 
 

 زمانی فەرمی و پێگەی زمانی کوردی لەنێو زمانە جیهانییەکاندا
 
 
 
 
 
 
 

 زانکۆی تاران -لە زمانناسی گشتی  ماستەر: هاشم ئەمین

 
 پوختە

 
 ەناگەو ر نگەد وا ێنەل شتنەیگێکتێو ل یندەوەیپ یشبردنێپ وەرەناساند  و ب ۆب ەکێئامراز وییەتیەەاڵمۆک یکەیەاردید زما 

 ارابااردودەل رەگەئ ،ەکردنەقساا یزمااان زەئاااو یدوا ەل یگشااتەب را ەوەناادیز وا ێاان یگرنگاا ەیوەرەاکیااج پیخااا کااا ،ەاوازیج
 ینەخااو ەک ەیزماناان وەئ ر ۆز. ەوەتەن یناساندن ەتەزما  بوو ستاداێئ ەوا لەئ ت،ێبووب ەوەتەن یناساندن یماێه تپەوەد
 ،یاایەن رەسااەل یکییەترسااەم چیهاا ا یشااەکەزمان مەاڵب خااراو ،ەکنێر شاادایتپەوەد ەیوێااچوارچەو ل نگاانەرهەکلتااورو ف وەگێپاا
 ،ەرەساەل ا یاناوچوونەل یترساەم تتێکرەدێاپ ەیقسا ەزماا  ک( ٦١١١) ،ەیەه اناداهیجەل ڕۆماەئ ەیزماان( ٧١١٢) وەئ ۆیکەل
 وەوەتەگواساتوو ەیکەزماان ەوەن یدوا ەوەن ویەکانداەزراوێپار ەزمان یندەزبیرەل یکورد یزماندا زمان ەیرۆز ەژمار مەئ وێنەل
 یپاراساتن ۆبا یەماداەکیە یاساتئ ینادەزبیرەل یکاورد یزماان ەنااویدا کاا ەزمان یپاراساتن ۆبا ۆونساکی ەک ەیئاسات شەش وەل

 یانهایج یزگااەد  یەالەل ەک اناداهیج یندویز یزمان( ١٤٣) وێنەل ە(٣٤٢) ەژمار یدۆک  ەخاو یکورد یزمان ستاێئ ،ەیکەزمان
(ETS)وەئ ۆیکا ەل وەیەه انداهیج یکانەچاالک ەزمان وێنەل یارید یکەیەگێپ یکورد یزمان ،ەکراوێپ ەیئاماژ یرمەف ەب ەوە 
 ەیویاان یناادەزبیر ەل یتیەویااتوان یکااورد یزمااان  ەکەدێااپ ەیقساا یوەز یشااتوانیدان ی(%٨١) ەل ەک ەیزمااان( ١١١ - ٨٨)
 یئاسات رەساەل ەمەئ تەبەپاه ت،ێبناسار دایاانهیج یزمانناسا ەیگێپا وێانەل اریاد یکێزماان کەو و تێب داەزمانان ەئ یمەکیە
 ەناااوچ ەل اهاانەت کەن یساامەر یزمااان مەدوو کەو یبااەرەع یزمااان یدواەل یکااورد یزمااان شۆناااوخ یئاساات رەسااەل. یانهاایج
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 ەکیاد یکێجاار ەیوەئ ۆبا ەخسااندوەر یباارەل یکاەیەنیمەز شەمەئ ،ەنراوێناس راقدایع یرەرتاسەس ەل کوەپب کاندا،ییەوردک
 مەل رەگەئ ا یا ت،ێستاندارد بن یزمان یدروستکردن وەرەب نگاوەه تێبتوانر وەوەتێژڕێداب ۆیخ داێنو یکێبپقا ەل ەزمان مەئ
 ەیوێااچوارچ ەو ل ێبکاار وەیااڕەپ کگرتااوویە ینینوساا یکێزمااان ێتااوانرەد واەئ ت،ێاابنر ەنگاااوەه وەئ تااوانراەن شااداەناغۆق
 ۆبا ەوەتێبکار یایکالیە یزانسات ەیوەنۆپیکاێل ەب کا ەکتێالید یاوازیج ەیوێو ش یرەگەناوچ یدیچ وەوەرەد ەتێنرێهب تەاسیس

و  یکااورد یرمااەف یزمااان ەیگێو پاا یرمااەف یزمااان یوەنوکەشاا ەدراوپااوەه داەیەوەنۆپیکااێل مەسااتاندارد، ل یزمااان یادنااانیبون
 یکێزماان نادەچ ییزماان ینایەال ێندەه یووەڕو خستن کا ییەتپەوەودێن ەزمان ەب ەستاندارد و ئاماژ یزمان ەل ەیوەکبوونینز
 .ووەڕتێبخر کانداەزمان ەل ییکینز اوازویج
 

 ٢١١٧ی جوونی ٢١: رێکەوتی  -  ۆییمر یدانێپەشەگ ۆیزانک یارۆڤگ: سەرچاوە
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 سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا - پێگەی زمانی کوردی لە گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی
 

 
 
 
 
 
 

 ڕەحیم سورخی

  
 بەفەرمیناساراوەکانن دەوپەتە الیەک لە. هە  کۆمەاڵیەتی بواری لە سەرەکی گەمەکەری دوو ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی لە ئێستا

 پێناسااە هاااوواڵتی وەک واڵتااانەدا ئەو چوارچێااوەی لە کە نەتەوانە  ئەو دیکەیااش، الیەکاای لە و، نێااودەوپەتی ئاسااتی لە
 گۆڕانکااارییە لە چاااالک گەمەکەرێکاای وەک ئێسااتا جیهاناادا، لە بێاادەوپەت نەتەوەی گەورەتاارین وەک کااورد، گەلاای. کااراو 

 گرناگ مێژووییی و ئابووری سیاسی، کۆمەاڵیەتی، گۆڕانکاریی. هەیە ڕۆپی ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی اسییەکانیسی -کۆمەاڵیەتی
 نااوچەکە و عێاراق واڵتای لە ئاابوورییەی - سیاسای قەوارە لەو جگە داوە؛ ڕوویا  ناوچەیە لەم نەوەدەکانەوە دەیەی لە کە

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://kurdistanmedia.com/so/news/%D8%A8%DB%95%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%DB%8C-%DA%95%DB%95%D9%88%D8%A7-%D9%84%DB%95%D8%A8%DB%95%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%95%D8%B1-%D9%BE%DB%95%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%95%DB%95%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7&psig=AOvVaw1_T5vLGzjEcydUOQs4ANSz&ust=1582199019142000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDMg-bE3ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ئاسااتی لە هەم ئاااپوگۆڕانە، ئەم. کەوتااووەتەوە لااێ چاویشااییا بەر زمااانیی و کەلتااووری گۆڕانکاااریی کااردووە، دروستیشاایا 
 گۆڕانکارییاانە ئەم هەروەهاا،. داوە ڕوویاا  زمانەدا دوو ئەو پەیکەرەی ئاستی لە هەم و عەرەبی و کوردی زمانەکانی پێگەی

 کاریگەرییاا  تورکیاایش و ئێارا  واڵتانی لە کوردی زمانی بووژانەوەی و مانەوە لەسەر ناڕاستەوخۆ یا  نافەرمی، شێوەی بە
 نەتەوەی و بکاات بەهێزتار کوردساتانیش ساەربەخۆی دەوپەتای بەدیهااتنی دەتوانێ نەتەوەیی، زمانی گەشەسەندنی. هەبووە
 تاااایبەت زماااانی و دەوپەت خااااوە  نەتەوەیەکااای یاااا  ،"کەلتاااووری" نەتەوەی باااۆ یەوە"سروشاااتی"خەپکااای کاااۆمەپە لە کاااورد

 .بێت نێودەوپەتیش و وچەیینا دانەێدانراوی کە بکات بەرجەستە
 

 
 کۆمەاڵیەتی و گۆڕانکارییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست -پێکهاتنی سیاسی 

 
 . کرد دروست گۆڕانکاریی ڕووەوە سێ لە ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی لە سیاسی پێکهاتنی

 
 ڕووبەرێکای و هاات بەدی عێراقی و عەرەبی نەتەوەی - دەوپەت سیاسیی جوگرافیای لە گۆڕا   وه جوگرافییه ڕووی لە ;یەکەم

 ئەم. هەیە بەساەریدا دەساەاڵتی خۆی کورد و ناسراوە کوردستا  یا  کوردی، ناوچەی بە کە گرتەوە پانتایەی ئەو سروشتیی
 نێودەوپەتیاادا و ناوچەیییەکااا  دەوپەتە ناوەناادی، دەوپەتاای ئاسااتی لە" عێااراق -کوردسااتا   هەرێماای" ناااوی بە پانتااایە

 کاورد مااو  داباڕاو شاوێنی و، نیایە یەکاانگیر سروشاتییەکە ڕووبەرە لەگەڵ بەتەواوی پێکهااتنە ئەم هەرچەناد. دانەێادانراوە
 ڕووەوە لەم کاااااورد. هەیە بەشااااادارییەکی نااااایمچە ڕووبەرانەیشااااادا لەو بەاڵم هەبێااااات، بەساااااەریدا دەساااااەاڵتی بەفەرمااااای

 بااۆ ڕێااگە ئەوەی بااۆ بکااات قااایم ێاادات جێەێاای کە هێناااوە پێااک مەوتەنێکاای بینیااوە، بەخااۆیەوە بەرچاااوی بەرەوپێشااچوونێکی
 .   بکات خۆش دیکە پانتاکانی چەسەاندنی

 
 بەرچااو، ڕاددەیەکای تاا  وه پەروەردەیییاه و زماانی کەلتووری، ئیتنی، ڕووی لە. کەلتوورییە و زمانی ئیتنی، پانتای ،دووەم
. چووە پێش بەرەو کەلتوورییەکانی، نەوەتاقیکرد و نەتەوەخوازی ئایدیۆلۆژیی بووژانەوەی و نوێ ناسنامەسازییەکی لە کورد
 و بەرخااۆدا  لە پااڕ مێااژووە بەو ناسااراو ، کااورد بە و نیشااتەجێن لێاای کە خەپااک لە زۆریاانەیە کااۆمەپە بەو پانتااایە، ئەم

 بەکااار تێیاادا تااایبەتەی زمااانە بەو و کردوویەتاای نەیارەکانیاادا کانی ئایدیۆلۆژییااه و کەلتااوور بەراناابەر لە بەرەنگااارییەی
 .جووتە سروشتییەکەیدا جوگرافیا پانتا لەگەڵ ،هاتووە

 
  بە سیاسی پێڕەوێکی کە پەروەردەکراو، و یاساییکراو به جێگیربوو، ڕاستەقینەیەکی تە بووه کە ، پانتایەیه ئەو ،سێیەم



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

19 
 

 کە وە،ڕێکخارا ڕاددەیەک تاا شاوێنێکی یاا  فەزا، بەگشاتی هەرێامە ئەم. دامەزراوە لێای" کوردستا  هەرێمی حکوومەتی" ناوی
 ئایاادیۆلۆژیی و بیاار کەواتە،. دامەزراناادووە تێیاادا خۆیااا  بە تااایبەت ژیااانی شااێوازی و کەلتااوور زمااا ، تااایبەت، مرۆڤاای

 تاکەکاا . باوو  بەرجەساتە و ئاااڵو  تێاک ئەفساووناوی و ڕەمزی شێوەیەکی بە سروشتییەکەی، ژینگە و نەتەوەکە تایبەتیی
 ئیتنیاک، کاۆمەاڵیەتی، تاوێژی ئاایین، خێاڵ، بنەمااپە، بە پابەندییا  وەک یا ،کۆمەاڵیەتییەکان و تاکی ناسنامە سەرەڕای
 جۆراوجااااااۆرە پابەناااااادییە لەگەڵ هاوشااااااا  سیاسااااااییەیش قەوارە بەم وەفادارییااااااا  خۆیااااااا ، شارسااااااتانییەتی و نەتەوە

 اوەریاادا،جەم خۆبەخشاای هێاازی و پێشاامەرگە هێاازی بەرگریاای لە حاااپەتە ئەم. داوە پیشااا  دیکەیااا  کۆمەاڵیەتییەکااانی
 پێکهێناانی و جوگرافیااکە بەرفراوانکردنای هاۆی باووە هەروەهاا، ئەمە. نوێنادرا بەزەقای حزبایەتییەکا ، ناکۆکییە سەرەڕای
 دەبینارێ ئێستا کە بەتایبەتی،. کردەوە قووپتر ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی هەرێمی لە سیاسی و ئیتنی جوگرافی، تری قەوارەی

 .پێکهاتندایە لە ڕەوتە ئەم کوردستا  ڕۆژاوای لە
 

 کۆمەاڵیەتییەکان -لێکەوتە زمانییەکانی گۆڕانکارییە سیاسی

 
 یاا  بەهێزکارد ، و پاراساتن لە دیااریکەر ڕۆپێکای زمانەکاا  قساەکەرانی لەشاکریی و زانساتی سیاسای، ئابووری، دەسەاڵتی
 ساەدەکانی لە فاارس و تاورک عەرەب، نەتەوەکاانی بااڵدەساتیی ڕوانگەیەوە، لەم. دەبینن زمانەکا  لەناوبردنی و الوازکرد 
 نەتەوانەیاش - دەوپەت ئەو زاپای گێاڕانەوی زاپباوونی واتاای بە نوێیەکاا ، نەتەوە - دەوپەت پێکهاتنی لەگەڵ ڕابردوودا،

 نەتەوانە - دەوپەت ئەو زمااانی. دەکاارد فرمانڕەواکااانی نەتەوە ئەو ئەدەبیاااتی و زمااا  نااوێنەرایەتیی ڕاسااتیدا لە کە بااوو
 لەگەڵ دژایەتااای و نەتەوەکە - دەوپەت بە بەهاااادا  ساااەرەکییەکەی ئاماااانجە کە هەیە، و باااوو ایااادیۆلۆژییەکئ هەپگاااری
 و خێاازا  یاا  دایاک، زمااانی نێاوا  كساانی نایه پێشابڕکێی. بااوو کاورد وەک ناسانامەخوازەکانی و دژبەر نەتەوە و بازووتنەوە

 ماانەوە، ئەم پیشاەیی، پاایەی و پلە بەرزبوونەوەی بۆ ویستپێ زمانی و کار شەقام، میدیا، دەوپەت، خوێندنگەکا ، زمانی
 .دەکات بەهێز لەناوچوونانە یا 
 
 پێکهااتنی بە. بوو عێراقدا بەسەر زاڵ دەوپەتی - نەتەوە نواندنی زاڵ، نواندنی ڕابردوو، سەدەی نەوەدی دەیەی لە بەر تا

 ڕێکخاراوی بەهێز، نەتەوەییی پێکهاتەیەکی وەک کورد یگەل ڕاپەڕینی و نێودەوپەتی دەستوەردانی و ناوچەیییەکا  ئاپوگۆڕە
. بێات پێاک عێراقادا دەوپەتای لەنااو نوێ سیاسیی یەکەی کە بکە  قبووپی بوو  ناچار زلهێزەکا  و یەکگرتووەکا  نەتەوە

( ینەتەوەیاا کەلتااووری و کااوردی زمااانی بەسااتێنی) ئیتنیاایەکە پانتااا و سروشااتییەکە ڕووبەرە لە بەشااێک لەسااەر پێاایە، بەم
 .دامەزرا سیاسی یەکەیەکی
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 کە ئێارا ، وەک ئیقلیمییەکاانی دەوپەتە بەردەوامای هەراوهوریاای و ناوەنادی دەوپەتی باوی مەیلی پێچەوانەی ی، كه ڕاستییه
 یەکەی باۆ ئێساتا، ئەمە. بوو دروست سیاسی نوێی یەکەیەکی ،"دەبێ دروست دووەم ئیسڕائیلی" یا "هەپدەستێ قیامەت" گوایە

 یەکە ئەم بەفەرمیناسااینی بااۆ خۆشااکرد  ڕێگه و بەرجەسااتەکرد  لە زمااا ،. بەرفراوانبووناادایە لە سااووریادا ەنێااول دیکەیااش
 خۆیشااای زماااا ، کۆمەاڵیەتیباااوونی سروشاااتی لەبەر شاااێوە، هەماااا  بە. هەیە و هەباااووە کااااریگەری دەورێکااای سیاساااییانەدا
. چاووە پاێش بەرەو ئااپوگۆڕانە ئەو شاانی بە شا  و چەکەداناو ئاستی لە سیاسی - تی کۆمەاڵیه کارتێکردنی بەر کەوتووەتە

 دیااکەی واڵتااانی لە بەپکااوو عێااراق، لە هەر نەک زمااانی سااانترالیزمی یااا " تاکزمااانی" سیاسااەتی لەسااەر ڕووەوە، لەم هەر
 .داناوە خۆی شوێنی ئێرانیش، و تورکیا وەک کوردستا  داگیرکەری

 
 ناسانامەی هێماای بە و هەیە دادوەرییاا  و یاساایی فەرمای، زماانی پێگەی رکی،تو و فارسی زمانەکانی تورکیا، و ئێرا  لە

 ناوگرووپییااانە، بەکارهێنااانێکی کە گیلەکاای بەلااووچی، تااورکی، کااوردی، وەکااوو دیااکەی زمانەکااانی. دادەناارێن نیشااتمانی
 یاساایییا  دیااری ێگەیەکایپ و هەیە نزمتریاا  کاۆمەاڵیەتیی ێکای"پرستیژ" هەیە، سنوورداریا  هەرێمییانەی یا  ناوچەیی،

 و ئاابووری کاروباری میدیا، پەروەردە، لە و خراو  پەراوێز دا(نەتەوە - دەوپەت زمانی) فەرمی زمانی گوشاری لەژێر. نییە
 ڕاددەیەکای تاا و میادیا باواری لە ناچاار  ناوچەیییەکاا ، گۆڕانكاارییە لەبەر دەوپەتەکاا  بەاڵم ناایە ، بەکار دیکەدا هیی

 زانکۆکااانی لە کااوردی بەشاای کااردنەوەی: وەک باادە ، پااێ گرنگیاای کوردییەکااا  تااوێژینەوە و زانکااۆ ئاسااتی ەل بەرچاااویش
 ڕۆژهەاڵتاای ساانەی پارێزگااای لە کوردسااتا  زانکااۆی لە کااوردی زمااانی بەرنااامەی و، تورکیااا لە وا  و ماااردین دیاااربەکر،
 .ئێرا  لە کوردستا 

 
 پاێگەی عەرەبایش زماانی و، فەرمای زماانی باووەتە عێراقادا واڵتای چێاوەیچوار لە کاوردی، زماانی پاێگەوە، ڕووی لە ئێستا

 یاا " دووزماا " واڵتای بەرەو زمانییەکاندا پێکدادانە و کارلێککرد  لە بەکردەوە و بووە الواز نەتەوەی - دەوپەت تاکزمانیی
 بەاڵم دراوە، پاێ خوێناد  باۆ ەمک النی پێگەیەکی عێراق، لە کوردی زمانی حەفتاکانەوە لە هەر هەرچەند. چووە" فرەزما "

 لەبەر لەوەیااش جااگە. نەبااووە ڕۆپاای عێااراق، واڵتاای فەرمییەکااانی زمااانە لە یەک وەک ی(دانەێاادانا ) بەفەرمیناسااین لە
 کاۆمەاڵیەتیی و سیاسای چاالکبوونی و کوردستا  هەرێمی لە دیکە نەتەوەیییەکانی و زمانی کەمینە زمانیی مافی ڕەچاوکردنی

 ئیتنای کەساایەتیی جیااوازی جۆری لەگەڵ پانتایەدا لەم. واقع ئەمری بووە عێراقدا لە فرەزمانیی ییەکا ،سریان و تورکما 
 .ناسنامەسازییە خەریکی و نیشتمانیدا نوێی پێکهاتنێکی لە قەوارەکەی کە بڵێین دەکرێ و، بەرەوڕووین زمانیدا -
 

 کاااریگەری ڕۆپێکاای ساانوورەکاندا ناساااندنی و و تەوەیااینە کەسااایەتیی بەرجەسااتەکردنی لە زمااا  کە دەبینااین شااێوەیە، بەم
 ڕەشنووسای ئەمە، باۆ نماوونەیەک. کۆمەاڵیەتییەکاا  - سیاسای ئااپوگۆڕە کارتێکردنی بەر دەکەوێتە خۆیشی هەرچەند هەیە،
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 پاشااناوی سااووریا، واڵتاای بااۆ ڕووساایا ئامااادەکراوی ڕەشنووساای بەپێاای. نااوێیە سااووریای واڵتاای بااۆ ڕووساایا پێشاانیارکراوی
 ئەو هەمااوو هەروەهااا. دێاات بەکااار" سااووریا کۆماااری" بریتاای لە و، دەدرێ ال" سااووریا عەربیاای کۆماااری" ناااوی  لە" عەرەباای"

. دەبااردرێ ال سااەرکۆماریش موسااڵمانبوونی مەرجاای و بناارێن وەال دەبااێ سااووریا، عەرەبیبااوونی بااۆ ئاماااژە  ناونیشااانانەی
 لە بگاۆڕدرێ، دەکارێ ساووریا، هاوواڵتیاانی هەماوو ویساتی بە یفرانادۆمڕ بە تەنیاا ساووریا دەوپەتی سنوورەکانی هەرچەند

 دوو هەر ڕێکخراوەکانیاا  و کاورد خودموختارییەکاانی کەلتاوورییە دامەزراوە کە کاراوە پێشانار چاوار، مااددەی دووەمی بەندی
 لە کاااوردی زماااانی ەک كاتێکااادایە لە ئەمە. بێااانن بەکاااار ئاسااتدا یەک لە و هاوشاااا  شاااێوەی بە عەرەبااای و کاااوردی زمااانی

 کوردساتا  هەرێمای لەنااو و، ناساراوە بەفەرمای عەرەبیادا زماانی پااڵ لە فەرمای زماانێکی وەک عێراقادا واڵتای چوارچێوەی
 .دێت بەکار کارگێڕێیەکاندا و یاسایی میدیایی، هونەری، پەروەردەیی، بوارە لە بەفەرمی

 
 یەکێتیاای پێکهاااتنی لە ڕابااردوودا دەیەی دوو لە کە تییااانەیەکۆمەاڵیە -سیاساای  ئاااپوگۆڕە ئەو دیااکە، دیاااری نمااوونەیەکی

 پێکهاااتنی شااێوەی دوو بە جیاااوازی ئاراسااتەی دوو بە کە دا، ڕوویااا  پێشااوو سااۆڤیەتی یەکێتیاای هەپوەشااانەوەی و ئەوروپااا
 زمااانی ڕۆژهەاڵت ئەوروپااای دەوپەتەکااانی کاارد وای یەکێتیاایەکە پێکهاااتنی ئەوروپااا، یەکێتیاای نێااو لە) ڕۆیشااتن جیاااواز
 لە جیاابووەوە واڵتاانی باۆ ئەپماانی، و فەڕونسای هەندێکیشیا  و کارپێکردنەوە بواری بخەنە هاوبەش زمانی وەک ئینگلیزی
 بچووکباوونەوەی و واڵتاانە ئەو نەتەوەیی زمانی گەشەکردنی و بووژانەوە بەرەو ئاراستەکە پێچەوانەوە، بە سۆڤییەت یەکێتی
 لە دەتوانێاات دەسااەاڵتدا لە جێگااۆڕکێ هەیە، پااێکەوە پێوەناادییا  دەسااەاڵت و زمااا  کەچااون بەکااورتی،(. بااوو ڕووساای زمااانی

 بە ڕووەوە لەم هەر. بێااات کااااریگەر بەکارهێنانیاااا  کەمباااوونەەی یاااا  پەرەساااەند ، و زمانەکاااا  پااالەی و پاااێگە گاااۆڕانی
 لە چ جیاوەبووەکاا ، و بەخۆساەر تاازە واڵتە پە ڕووسی، زمانی پرستیژی زلهێزێک، وەک  سۆڤیەت یەکێتیی هەپوەشانەوەی

 .دەچێت الوازی بەرەو جیهانییش، ئاستی لە تەنانەت و ڕۆژهەاڵتی ئەورووپای واڵتانی
 

 :ئەنجام

 
 ساانووری یەکالکااردنەوەی و کوردسااتا  لە نەتەوەسااازیی و دەوپەت پێکهاااتنی لە زمااا  کە دەبێااتەوە ڕوو  بۆمااا  پێاایە، بەم

 تاری مافەکاانی بەدەساتهێنانی باۆ خۆشاکەرە ڕێگه. هەیە ساەرەکیی ڕۆپێکی وەڕاستدانا ڕۆژهەاڵتی لە نەتەوەیییەکا  پێکهاتە
 بااۆ ئەماڕۆکە" چاونکە داهااتوودا، لە سیاسای ئاااپوگۆڕێکی هەر لە کاورد خۆجێیییەکاانی ئیادارە پیاادەکردنی و کاورد نەتەوەی

 یااا  ناادراو ڕاگەیه بااووکەپەی و) دەوپەتەکاناادا گەمەی لە جااوواڵ  جیاااتی لە دەژیاان، تێیاادا وا جیهااانەی لەم تێگەیشااتن
 مات دەوپەتاانەدا لەم یەک هەر هەنااوی لە تایبەتییاانەی ئیتنیکیایە واقعیایەتە ئەو دوای بە بچاین دەباێ ،(ئەوا  شاراوەی

 باین خەریاک هەیاانە ئێساتا ڕۆپەی بەو دەباێ هەپسەنگێنین، هە  نەتەوەکا  بۆ دەرفەتانەی ئەو بتوانین ئەوەی بۆ و بووە
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 سااەرهەپدانی واتااای بە زمانەکااا  چاااالکبوونی و سااەرهەپدا . دەیگێااڕێ ئیتنیکااانە ئەو ساایمای ینگتاارینگر وەک زمااا  کە
 دەوپەتااای دامەزرانااادنی پێوەنااادییەدا لەم هەر". دانااادراو  دەوپەتەکاااا  بنااااغەی بە خۆیاااا  ناااۆبەی بە کە نەتەوەکاااانە،

 خاۆی سیاسایی و کەلتاووری زماانی، ئیتنای، شتی،سرو ڕووی لە سەرچاوەیییەکانی توانا بە باوەڕی کە کوردستا ، سەربەخۆی
 لە هەبێات، نەتەوەیییەکاانی سایما بووژانادنەوەی بۆ پالنی و بکات مامەپە ژیرانە ناوخۆیییەکانیدا کارلێککردنە لە هەبێت،
 لە واڵتە ئەو حاکماااانی هەپەشاااەییی. بێااات مساااۆگەر دەتاااوانێ ئێرانااادا، وەک نەیارەکاااانی دەوپەتە لەرزۆکباااوونی پەناااا
 دەتاوانێ هەیاانە، خۆیاا  دەرەوەی لەگەڵ و خۆیاا  لەنێو ناکۆکییەی هەموو ئەو سەرەڕای خۆیا ، وەی دەره لە وەردانیا دەست

 .بکات بەرفراوا  کوردستا  پارچەکانی ڕزگاربوونی جوگرافیای و زیاتر ڕۆژاوا و باشوور دەستەخوشکی
 
  یەکەم هەنگاوی هاتووە، پێک کوردستا  باشووری لە ورییەیکەلتو و زمانی ئیتنی، و سیاسی جوگرافی، فەزا و به ت باره سه

 لە لەوەی بەر خااۆی، بااوونی بە ئاگااا و بەفەرمیناسااراو پێکهاااتەیەکی وەک کوردسااتا  بەشااەی لەم کااورد نەتەوەی کە ئەوەیە
 بێاتە وونەوەنەبا لە و، بناسارێ خاۆیەوە باوونی بە ئاگاا و خاۆی تێڕوانینی لە پێویستە بناسرێ، دیکەوە ئەوانی تێڕوانینی
 لەساەر کە دایاک، زماانی پەراوێزخساتنی سیاساەتی جیااتی لە پەروەردە وەزارەتای و کوردستا  هەرێمی حکوومەتی. هەبوو 
 پێکهێنێکای وەک پێویساتە ئاراوە، هاتووەتە کوردی، بە خوێند  و پەروەردە لە زمانی ڕوونی سیاسەتێکی نەبوونی و بێەالنی

 گەشاەپێدانی باۆ کاار پالنمەناد شێوەیەکی بە و، بڕوانێ لێی نەتەوەیی ناسنامەی و تا کوردس سەربەخۆی دەوپەتی سەرەکیی
 .بکات نەتەوەیی زمانی

 
 ٢١١٧ی فێبریوێری ١٤: ڕێکەوتی  -پێنووس  ماپەەڕی : سەرچاوە
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 بەبیانووی ڕۆژی جیهانی زمانی زگماکی

 
 

 
 
 
  

 ئاسۆ مینبەری

 
دەپااێن زمااا  کااۆپەکەی مااانەوەی هەر نەتەوەیەکە، بەو واتااایە کە لەنێااوبردنی زمااانی هەر نەتەوەیەک کااارامەترین ڕێااگەی 
سڕینەوە و لەنێوبردنی ئەو نەتەوەیەیە؛ ئەو کاارەی کە زۆربەی دەوپەت و دەساەاڵتە داگیارکەر و چەوساێنەرەکا  لە ڕێاگەی 

ەوە بەراناابەر بە خەپااک و کەمیاانە زمانییەکااانی نێااو ساانوورە جوگرافیاااییە دەسااکردەکانی خۆیااا  سیاسااەتە گاڵوەکااانی خۆیااان
 .دەیکە 

 
نەتەوەی کورد، یەکێکە لەو نەتەوە بندەستانەی کە بە بەردەوامی لەالیە  دەوپەتە پااوانخواز و داگیرکەرەکاانەوە کەوتاۆتە 

 .ەدا، زما  یەکێک لە فاکتەرە هەرە گرینگ و کارامەکاا  باووەبەر هێرشی لەنێوچوو  و سڕینەوە، کە لەم پرۆسە درێژخایەن
ئەمە ڕاسااتییەکی حاشاااهەپنەگرە کە لە بەراناابەر زەخاات و گوشااار بااۆ سااەر خەپااک و هەوپاادا  بااۆ لەنێااوبردنی فاااکتەرە 

ەوەی نەتەوەییەکانی گەلی کورد بە گشتی و زماا  بە تاایبەتی، هەباوو  کەساانێک کە باۆ پاووچەپکردنەوە و باێ ئاکاام ماان
هەوپاای داگیاارکەرا ، بەو پەڕی دپسااۆزی و ئەرکناسااییەوە دەسااتیا  دایە خەباااتێکی پیاارۆز و بااۆ بەرەنگاااربوونەوە لەگەڵ 
خواستی رێاژیمە داگیرکەرەکاانی کوردساتا ، هەوپای زینادوو ڕاگارتن و بەرز نرخانادنی زماانی کوردییاا  گارتە ئەساتۆ، وەک 

 .اڵمی کردەوە ناڕەوا و خۆپەرستانەکەی رێژیمیا  دایەوەبڵێی بە دژکردەوەیەکی باش و لە جێی خۆیدا، و
  

لە درێااژەی ئەو خەبااات و بەربەرەکااانێ پیاارۆزەدا، بە هاتنەئااارای خەباااتی کۆمەپگااای مەدەناای و چاااالکی لە چوارچێااوەی 
و کاناادا، پڕۆسااەی فێرکردناای زمااا  و ئەدەباای کااوردی وەکااوو چاااالکییەکی گشااتگیر، بە شااێوەیەکی بەرچااا NGOرێکخااراو و 

 .گەشەی سەند
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://kurdistanmedia.com/so/news/%D8%A8%DB%95%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%88%DB%8C-%DA%95%DB%86%DA%98%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DA%AF%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C&psig=AOvVaw3-Su4RjuMyx-kCRNdgy3fm&ust=1613856727828000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjB1fry9u4CFQAAAAAdAAAAABAD
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هەر ئەم گەشەسااەند  و بەرباڵوبااوونەوەی پانتااایی چاالکییااانە، باااوونە هااۆی دروسااتبوونی دپنیگەراناای الی ڕێاااژیم کە لە 
ئاکاماادا تاارس و دپەڕاوکااێ وەکااوو دوو فاااکتەری گوشااار بااۆ سااەر دەسااەاڵت بااوونە هااۆی ئەوەیااکە ڕێااژیم، دا  بە حەقیقەتاای 

مااانی کااوردی لە هەناادێ لە زانکۆکاناادا وەکااوو دەرسااێکی ئێختیاااری و لە هەناادێکی هەبااوونی کااورددا بنێاات و بە ناچاااری ز
 .دیکەشدا وەکوو هەودایەکی جیاواز لە نێو ماددە دەرسییەکاندا بگونجێنێ

 
پشیلە لە بەر ڕەزای خوا مشک نااگرێ، ئەگەر ساەرنج بادەین دەبیناین کە لەم هاوکێشەیەشادا : مەتەپێکی کوردی هەیە دەپێ

نەتەنیااا مەبەسااتی خاازمەت بە کااورد و پەرەدا  بە زمااا  و فەرهەنگاای کااورد نیاایە، بەپکااوو بە شااێوەیەکی  ڕێژیماای ئێاارا 
 .زیرەکااانە ئەوەی کااردۆتە تاااکتیکێکی باااش و کاااریگەر لە پێناااو گەیشااتن بە یەکێکاای دیااکە لە ئامااانجە دزێوەکااانی خااۆی

 
ایاا بە تەنیاا هەباوونی هەودای زماا  و وێاژەی کاوردی سەبارەت بەم تەوەرە پرسیارێک کە لێرەدا دێتە ئاراوە ئەمەیە کە، ئ

ی ئاێمە وەکاوو نەتەوەی لە زانکۆکا  و فێربوونی خوێند  و نووسینی ئەو زمانە، دەتاوانێ واڵمێکای بااش باۆ ویسات و داخاواز
 کورد بێت؟

 
ازانجێکی باۆ نەتەوەی بێگوما  قووڵ بوونەوە لەم بابەتە ئەوەما  بۆ دەردەخات کە ئەو بە ناو چاکی کردنەی ڕێژیم، هیچ ق

کااورد لە گەپاادا نیاایە، چااونکە وەک سااەرەتا ئاماااژەی پێکاارا رێکخراوەکااا  و فێرگەکااانی زمااانی کااوردی، هەروەهااا کتێاابە 
 .رین شێوە ئەو ئەرکە بە جێ بێننفێرکارییەکانی بەردەستی خوێنەر، دەتوانن بە باشت

 
 :اوە کە دەقی ئەسڵەکە بەم چەشنەیەی یاسای بنەڕەتی ئێراندا باس لە زمانی دایکی کر١٥لە ئەسڵی 

 
اسناد و مکاتبات و متو  رسمی و کتب درسی باید باا ایان زباا  و خاط . زبا  و خط رسمی و مشترک مردم ایرا  فارسی است

باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه هاای گروهای و تادریس ادبیاات آنهاا در مادارس، در کناار 
 .ی آزاد استزبا  فارس

 
 :سەرنجدا  بە دەقی ئەسڵەکە ئەم خااڵنەی خوارەوە ڕوو  دەکاتەوە

 
مااافی کەمینەکااا  هەر ئەوەناادە لە بەرچاااو گیااراوە کە زمااانی دایکیااا  وەکااوو زمااانی دووهەم و پاااش زمااانی فارساای لە  -١

 .قوتابخانەکاندا بگوترێتەوە
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 .اڵ زمااانی فارساایدا دەکااات، نەک پەروەردە بە زمااانی دایکاایئەم ئەسااڵە تەنیااا باااس لە فێرکردناای زمااانی دایکاای لە پاا -٢
زمااانی کەمینەکااا  وەکااوو زمااانی لۆکاااپی و قەوماای ناااوبراوە، کە جااگە لە بە فەرماای نەناسااینی نەتەوەکااا ، بە واتااای  -٣

 .پەراوێزخستن و بێبایەخ نیشاندانی ئەو زمانانەیە
کای ئاازادە، بەو واتاایە کە ئەوە بە ماافی کەمینەکاا  نازانێات و لەم ئەسڵەدا باس لەوە کراوە کە خوێناد  بە زماانی دای -٤

 .تەنیا وەکوو خێرپێکردنێک، ئەو شتەیا  ئازاد کردووە
لەم ماددەیەدا ئاماژە بەوە کراوە کە چااپەمەنی و ڕاگەیەنە گشاتییەکا  دەتاوانن بە زماانی کەمینەکاا  بان، لە حاپێکادا  -٥

ە ئێراندا دەکرێ وەکوو قەیرانێک چاوی لێ بکرێت و دەچێاتە چوارچێاوەی هێارش کە شەپۆلی داخستنی گۆڤار و ڕۆژنامەکا  ل
 . کرد  بۆسەر ئازادی ڕادەربڕینەوە

 
دیارە ئەم خااڵنە هەر کامەیاا ، لە جاێگەی خۆیانادا جێای ساەرنج و تێڕاماانن، بەاڵم ئەوەیاکە لە چوارچێاوەی ئەم وتاارەدا 

ەک کە بتوانێ هەموو فاکتەر و بایەخەکانی نێو کۆمەپگاای کاوردەواری، لە دەگونجێ، پەروەردە بە زمانی دایکییە؛ پەروەردەی
 .ڕێگەی زما  و وێژەی کوردییەوە و لە ڕێگەی سیستەمێکی زانستییەوە بگوازێتەوە بۆ نەوەی نوێ

 
ر لە دەروونناساا  لە سااەر ئەو بااڕوایە  کە خوێنااد  و پەروەردە بااوو  بە زمااانی دایکاای، دەتااوانێ کاااریگەرییەکی ئێجگااار زۆ

سەر پڕۆسەی فێربوو  و پەروەردە بوونی منداپدا هەبێت، کەوایە دەبێ ئەم بابەتە بەش بە حااپی خاۆی لە الیە  پساەۆڕا  
و چاالکانی بواری زمانناسییەوە وەکوو چەمکێکی خاوە  پێگە و گرینگیی تایبەت بە خۆی بکەوێاتە بەر بااس و لێکاۆپینەوە؛ 

فیزیک، شایمی، فەلساەفە، دەروونناسای، کۆمەپناسای، جوگرافیاا : انی سەردەم، وەکووبەو واتایە کە منداپێکی کورد زانستەک
هەموویا  بە زماانی دایکای خاۆی فێار بێات و لە جیااتی بە کارهێناانی چەماکە عەرەبییەکاانی نێاو زماانی فارسای، بە ... و 

بگاات کە ژیاا  بە لەم ڕاساتییە تێ شێوەیێکی زانستی، بە زمانی خۆی قۆناغە زانستییەکانی ژیاانی تێەەڕێنێات و لە ئاکامادا
 .ۆشەکوردی خا

 
 .ناوەڕۆکی ئەم بابەتە را و تێبینیی نووسەرە و ماپەەڕی کوردستا  میدیا لێی بەرپرسیار نییە

 
   ٢١١٧ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  میدیا  : سەرچاوە

 

------------------------------------------------- 
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 نده سعوود بینه ڵ دوکتۆر مه گه ت له وتووێژی تایبه  - ی زمانی دایکی و میدیای کوردیپرس
 

 
 
 
 
 

 ئاماژە: ماڵپەڕی

 
 
 
 
 
 
 

 کی بێالیەنەما  هەبێت لە زمانی چاپەمەنییە کوردییەکانی رۆژهەاڵت، چیما  پێ دەپێت؟ ئەگەر بمانەوێت خوێندنەوەیه -١
 
ر  ساه وه و له که ربڕینێاک لاه ساووچەنیگایه شانه ده ر چه نانه نییه واتاه هاه ک بێالیه یه وه هتا پێویسته بڵێم هیچ خوێندن ره سه -

یای کوردییاه؛ واتاه  کی رێژه یه شاێوه نییانه باه  مه م چاپه بێ بزانین زمانی ئه پێشدا ده له . کرێت کی تیۆریک ئاراسته ده یه پێگه
کی زۆر  یااه ڕاده  شاای فارساای بااه شاای کااوردی لەئاساات به میشااه به دین و ههم باڵڤۆکانااه کااور کانی ئااه تااه بابه دی سااه له ٣١تااا  ٢١
ت بااه زمااانی کااوردی روو   باره کیی خۆیااا  سااه ره کا  سااتراتێژیی سااه نییااه مه پیاات هێشااتا چاپه م دۆخااه پێمااا  ده ئااه. متره کااه
ری  اڵت، نووساه ساه  نگیی ده رهاه تی فه یاساهرباڵو لاه س کی باه یاه  کانی کوردساتا ، بازنه نییاه مه پێین چاپه کاتێ ده. وه کردۆته نه

کاوو زماانێکی  ناناه وه م الیه ی ئاه زماانی کاوردی هێشاتا باۆ زۆرباه. شاداره ری کاوردی تێادا به وانی کورد و خوێنه کورد، رۆژنامه
اتی ماندووبوو  لاه وتووه؛ واته ک ر که کوو زمانێکی ناوبڕئاسا و تووریستی ده وتووه و زۆرتر وه که کی و ستاندارد جێ نه ره سه
ری کااورد  ر بۆیااه نااه نووسااه هااه. وه نااه ده تی کااوردی ده گاار  و ئاااوڕێکی تووریسااتی لااه بابااه ر ده ک وه کانی تاار پشااوویه سااتێنه به

رێماه  م هه تی شازی لاه یشتن به بابه سەێڕاگه ڕوانیی ده ری کورد چاوه هێنێت و نه خوێنه م ده رهه دا به م زمانه تی جیددی له بابه
 تێکی و پێیااه سیاسااه نیی کااوردیش بااه مااه نااد و پالنڕێژیاای چاپه نگیی ناوه رهااه تی فه نجاماادا سیاسااه لااه ئه. یااه دا هه انییااهزم
ی  نێ کێشاه تاه نیی کاوردی به ماه ی چاپه ر بۆیاه کێشاه هاه. یبیناین ی کاه ده وه بێتاه ئاه   و له ئاکامادا ده که چاو ده ریب ره هاوته 

http://www.amazhe.com/wp-content/uploads/2017/02/71522017_trtr5465.jpg
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وه تاااکوو  اڵته سااه کانی ده ر لااه ئاپاراتووسااه شااداره کااه هااه زنتری تێاادا به پکوو پالنێکاای مااه بااهرۆژنامااه یااا  گۆڤارێااک نییااه، 
 .وه گرێته خۆ ده ری کورد له ر و خوێنه تی زمانیی نووسه تر سیاسه روه نگ و هه رهه سازیی فه ئایدۆلۆژیای پیشه

 
م  یی و لێکتارازانن؛ و زۆر کاات هاۆی ئاه وازه رته تووشی پهم باڵوکراوانه  وه، ئه تی نڤیساره تی شێوازی زمانی و سیاسه له بابه

نێک و باۆ خاۆی  ر الیاه   و هاه و ناکاه یڕه رگریی زماانی پاه باه تێکی وه کا  سیاساه نییاه مه وه کاه چاپه بینرێتاه دا ده وه ساره له خه
تی خااۆی  تێکی تایباه کی کاوردی سیاساه یاه ر گۆڤارێاک یاا  رۆژنامه ڕاساتی هااه ر به گاه تاه ئه پبه ئه. کاات و ده یڕه تێک پاه سیاساه

نووکاه  ر دیسا  له ئاستی دۆخی هه اڵم هه بینرا به ده  هاوگرتوویی لە نێوانیاندا نه ی وه ڕای ئه ره وی کردبا، سه یڕه بووبا و په هه
جیااوازی گۆڤاار و  تی دا باۆ سیاساه م دۆخاه شاەرزه تی نڤیساار لاه شنیی سیاساه چه فره. بوو و وێرا ، چاکتر ده  که پڕپڕ شێواوه

ئارادا نییاه و  شان، لاه چه ناد فره رچه تی نڤیساار؛ هه یه که سیاسه وه هه و راستییه ندیی به پکوو پێوه وه به ڕێته کا  ناگه باڵڤۆکه
کگرتوو، یاا   تی نڤیسااری یاه بوونی سیاسه نه. کات م دۆخه دابین ده ری کورده که ئه ی نووسینی نووسه شنی دپخوازانه مه چه ئه
و ئاشای لاه  ر کاماه  را  کاه هاه ته، وای کاردوه کاه ساتایلی نووساه و سیاساه ت بۆشاییی جاووت تاا ساێ ساتانداردیی ئاه نانه ته
ک نموونه لاه کاۆی  دا ئاماژه به یه لێره. م بێنن رهه ستێنی نڤیساری کوردیدا به له به  م دۆخه شێوانشێوه ڕێ، ئه گه ولێرێ ده هه
یاه لاه ”ی“ی شاێوازی نووساینی  ویش کێشاه م و ئاه ده بینرێات، ده کاندا ده نییه مه اری کوردیی چاپهی ئێستێ له نڤیس و کێشانه ئه

پناسااییا   ین کااه بااواری کۆمه سااانێک بااده وێ ئاماااژه بااه که بااۆ نموونااه کاااتێ بمانهااه. دا تی تاااک، جااووت یااا  سااێ گلااه حاپااه
وێ ئاماااژه نااه بااه خااودی  اڵم کاااتێ بمانهااه ؛ بااه"تا پناساای کوردساا کۆمه": بااێ بنووسااین پکی کوردسااتانن ده خوێناادووه و خااه

ر  گااه ئه. "پناساایی کوردسااتا  کۆمه": بنووسااین "ی"بااێ بااه دوو  ین ده پناساای بااده پکوو بااه بااواری خوێناادنی کۆمه پناس، بااه کۆمااه
ر  باێ خوێناه   و ده او ناکاهچ م جیاوازییه ره ره زۆریا  ئه ی هه بینین زۆربه ین ده م باڵڤۆکانه بده کانی ئه قه کوردییه رنجی ده سه

 .وه و جیاوازییه ببینێته ی خۆی ئه وپی وردبینانه له کانتێکستدا و به هه
 
بااۆ زمااانی کاااوردی تااا ئێسااتاش نەباااوەتە زمااانی سااەرەکی لە چااااپەمەنییە کوردییەکاناادا؛ واتە بەشاای هەرە ساااەرەکی  -٢

 دێت؟حەوتەنامەکا  هەر فارسین و کوردی بە زۆری لە بەشی ئەدەبدا بەکار
 
کااانی  ش و پاژه موو ژێربااه رسااازدانی هااه تیی به ک و چۆنیااه پگایااه ر کۆمه ی هااه یااه کااه پێکهاتااه ماییما  هه بنه می دوو سیسااته -

  ؛  که دیاری ده
مه  م دوو سیساته ؛ ئاه(representation)وه نواندناه  می سیساته ،م دووهههو ( production)مهێنا  رهه به  می سیسته ؛م که یه

کی  یااه ر روانگه ی کااه هااه و واتایااه وه، بااه سااتنه وه کتریش ده ر یااه رامبااه وه و به بنااه ریاادا زۆر جااار دووفاااقی ده زه ی نه سااتهلااه ئارا
کاا   رییاه تازه زه اڵم رێباازه نه باه. کاات نێکی تار ده ئاسات الیاه نێک له ماییبوونی الیاه تی و بنه ر گرنگایه سه خت له تیۆریک جه
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ڵ  گااه مالوال له ئااه  رهێنا ، بااێ بااه مێکی وه ر سیسااته ئااااڵو ؛ واتااه هااه نااه لێکجااودا نااین و تێااک والیهم دو پێیااا  وایااه کااه ئااه
زمااا  لااه روانیناای . یااه هاااوگرتووییی هه ناادی و کاناادا پێوه ته الله مهێنانی واتااا و راگواسااتنی هێمااا و ده رهااه مێکی به سیسااته

نگی، فێرکااااری و میااادیایی  رهاااه تی فه شااای سیاساااه کاااوو ژێربه و وه  یه   هو نواندنه می نیا باااه سیساااته نااادیی تاااه تاییدا پێوه ره ساااه
یااه کااه ئااابووریی سیاساای  وه هه مایییانااه و پرۆسااه بنه ناادیی بااه گرنگاای زمااا  پێوه  ره شاای هااه ڕاسااتیدا به اڵم لااه  بااه. بینرێاات ده
رده و میادیای  روه ی ئیاداری و دواتار لاه پاهرمی فاه  می ندی، له سیساته کاتێ زمانێک له بازاڕی ئابووریی ناوه. کات چاوی ده ره
بووبێت، زۆر  کانگیر نااه ژمۆنیاادا یااه اڵت و هه سااه کانی ده وتااه ڵ ره گااه بێ و له وتۆی نااه ساامیی واڵتێااک جێگااای ئااه و ناڕه ساامی ره

ور  یی خۆجێییشادا دهن ماه   میادیا و چاپه کی شیاو لەئاساتی چاه یه شێوه  ت به نانه توانێت ته وێت و نه راوێز که ئاسایییه که په
. راوێزی بناێن پاه   یاا  لاه  هێز بکه توانن زمانێک به کدا ده یه کانه که له پرۆسه یته ماییی سته تی بنه گشتی سیاسه به. ببینێت

م  وه و هاه وێتاه ی لاێ ناکه دارانه رمایه رزشی سه خی ئابووری و ئه م بایه ی که هه وه درێت یانی ئه خی پێ نه کاتێک زمانێک بایه
  بڕیار ناین  خۆی خاوه ربه پێک تاکی سه دا کۆمه پک لێره ر بۆیه خه تی پێک ناهێنێ؛ هه اڵیه خی سیاسی و پرستیژی کۆمه بایه

ر  ساه ژمۆنیی سیاسییه که به ی ئابووری و هه  رمایه ریی سه دا پرۆسێسی خۆسه پکوو لێره   به یه وا  بخه ستۆی ئه که لەئه که کێشه
تاوانێ پووپسااز بێات  کااتێ نڤیسااری فارسای ده. هێنێات کانیاا  پێاک ده پبژارده و بڕیاره بێت و هاه ا زاڵ دهپگ کانی کۆمه تاکه

اڵم کاتێاک  باه. کێشارێن ودا راده الی ئاه ر باه ماوه وه دیاره کاه جاه رز بکاته تی به اڵیه ی کۆمه ژمۆنیی سیاسی و پێگه هاوکات هه و
تیی  اڵیااه ی کۆمه اڵتی سیاساای و پێگااه سااه ی ئاسااتی ده وه رزبوونااه ر به سااه کی له هرییاا نڤیساااری کااوردی پووپساااز نییااه و کاریگه

وتێکااادا  یه و لاااه ره م روانیناااه خاااۆی کڵیشاااه شاااێک لاااه ناااد به رچه هه)تی واڵتێکااادا دانانێااات  ی سیاساااه کا  لاااه بازناااه ساااه که
 ،  ده وتنی ئااه وه و پێشااکه رینکردنااه وپی به هش کااه هاا وانااه ی ئه بێاات و راده م ده نگری کااه ؛ ئاسااایییه کااه الیااه(هاتووه م رهااه به

 .زێت به داده
 

وایاه  تار ناازانێ؛ که ر فره ، کوردی هه(بوو  هۆکاری دووزمانه)ی که فارسی باش نازانێ  وه ڕای ئه ره ز کورد سه گه ڕه ری به نووسه
ی  ز کاورد داپغاه گاه رانی بەڕه تار لاه نووساه نێ هه. دات ت ئه زایه ی فارسی ره پاته له ی نادات و به نووسینێکی شه ره خۆی له قه

تێکی فارسای بنووساێ و  ڕێن کااکی ئێماه باباه فی ئێارا  چااوه ره شاه ری به ماوه ری جاه به رله یه و پێیا  وایاه ساه نگیا  هه رده به
ڕێگاااای   هیه کاااه لاا و پرۆسااێزانه کێک لااه نگ خااۆی یاااه رده ی باااه تااه کێشااه پبه ئه.   اڵتی کاااه وانیش مااوعجیبی بااابن و خااه ئااه

اڵم  وه، باه ناه ده گێڕ  و باای پاێ ده ر ده ی وه که زمانییه  ر، ئاراسته ر نووسه سه و گوشارخستنه( interpellation) بانگهێشتکرد 
وه و هایچ  خوێنرێتاه بێ یا  له کانتێکستی فارسیدا ده تی فارسیدا و  ده زانین کوردی فارسینووس، یا  له شااڵوی بابه ک ده وه
قیی زماااانی و شاااێلگیریی  ڕه لاااه شااانێک که ماااه باااه واتاااای چه ئه. رچاوی باااۆ کاااورد و زماااانی کاااوردی نابێااات کی باااهوتێ ساااکه ده

وایاه زانینای  زانی؛ که یاه هایچ زمانێاک ناه وه شانی ئه هاوچه ک زماا  زانین نی یاه کی گۆته وتاه رستی نییه، چوو  وه زمانەه تاکه
. ناد بکااتن مه وپه ی خاۆنیش ده کاه وێڕاوه زمانه تاوانێ لاه مایییاه کاه ده ی بنهتێک رفاه ری کاورد ده  ر زماانێکی دیکاه باۆ نووساه هه
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زانینی  راسااتیدا لەداوی نااه ز کااورد لااه  گااه ڕه ری به ی کااه نووسااه وه بێتااه ئااه شااه بهێنینااه ئاااراوه ده م به ناادێک بااۆ ئااه ر کۆبه گااه ئه
و  ره دایاه کاه باه کانی دیکه پێویستی زمانی کوردی و زماناه دهڕا زانینی به وتووه؛ واته له نه چه و ناهمێ که مه زماندایه که کوله

کانی  وتااه مااه ره م پااێ دا، ئه ک ئاماااژه وه. کانی دیکااه کانااه ری نێااو زمانه شاامه بێتااه قه نێ و ده پااده هه السااکێی زمااانی پااێ  مه ده
لێکی  گه هێانن؛ ساووژه م ده رهه به "ردینووسی کوردی ناکو سووژه"و  که  ی ئه سته هاوبه ی وه زگاکانی نواندنه ئابووریی سیاسی و ده
 .کار بهێنن ڕۆشتنی شازی خۆیا  ده توانن رێگه بن و نه ده باشی فێر ده و به قوونی که ری قوونه قااڵوئاسا که نه هونه

 
 
 
 
 
 
 

 سێی بکات؟هاو توانیویە رکابەری لەگەڵ زمانانی( لەچواربەشی کوردستا  و دەرەوەی واڵت)کوردیئایا زمانی میدیای -٣
 
ی  کانی دیکاه شاه ساووڕێت؟ به پده ساتێنێکدا هه م زمانه میدیایییه لاه چ به  ؟ ئه زمانی میدیایی چییه؟ میدیای کوردی کامانه -

مک و  و چاه موو ئاه باێ هاه و پرسایاره ده ئاه اڵمی کرێات؟ باۆ وه ریی زمانی چییه و چۆ  ده کوردستا  له چ باروودۆخێکدا ؟ رکابه
رۆکی راگواستنی میدیایییاه؛  نیا ئامرازێکی راگواستنه و گرنگی ناوه زانرا که میدیا ته پێشتر وا ده. وه شی بکرێنهواژانه  سته ده
نیا  دا تاه نجیی میادیایی لێاره رۆکه؛ واته نێوه یام و ناوه ما  په پێن میدیا هه ی میدیایی ده وه ندانی بواری خوێنده وڕۆ بیرمه ئه

م فۆرمااه  چێاات و چیاادی ئااه میدیاییاادا رۆ ده یام لااه فۆرمی رۆکی پااه پکوو خااودی ناااوه ر نییااه بااه ه  و ناکاریگاا فااۆرمێکی بێالیااه
ور  کردنای زمانادا ده  تر پااپیۆالریزه روه وه و هاه میادیاکا  لاه سیاسایکردنه. وه بێته نگ ده ه رد و ڕووی به ره یه که به  نجیکاره نێوه
  میادیای کاوردی باه. خشان ت باه زماا  ببه توانن فۆرمێکی تایباه زمانیدا ده - ی ستراتێژییەکی میدیایی بینن و له چوارچێوه ده

پساووڕاندایه و  زموونی میادیایی لاه هه وێادا ئاه کارێ بڵیاین له یاه و ده نیا لاه باشاوور باوونی هه رباڵو تاه ینی و باه ی عاه شێوه
م  یاه؛ هاه رییا  هه اکرێ بڵاێن توانساتی رکاباهاڵم لەئاست میدیای واڵتانی ناوچه نا به. کردنیشی بڕیوه شه ندێ قۆناغی گه هه
وه کاه خاودی پرسای زماانی کاوردی ئێساتێ  و بۆنه میش به هاتووه و هه ی هێشتا زمانی ستانداردی میدیایی پێک نه وه ر ئه به له

ی ملمالنێای  و بازناهکگرتوو و ستاندارد لەگۆڕێدایه، زمانی کوردی لەنێ ی زمانێکی یه ی که کێشه وه ڕای ئه ره سه. یراندایه له قه
 .هاوێن ی زما  ده چوارچێوه  نگی خۆیا  له نگاوڕه ونێک، ئایدۆلۆژیای ره له  ر حیزبێکی سیاسی به وتووه و هه ئایدۆلۆژیک که

http://www.amazhe.com/wp-content/uploads/2017/02/471604FD-8171-409B-8B7F-C4C20753E35D_w650_r1_s.jpg
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کی  یااه ت یااا  وێنه وایااه ی ره لااه چوارچێااوه( discourse)وه، زمااا  و واتااا و گوتااار مهێنانااه رهه مێکی به کااوو سیسااته میاادیا وه
م  کانی پشات ئاه ی پرۆساێزه وایاه زۆرباه کاات؛ که نگی ده رده ی به کوو واقیعێکی ئاماده ئاراسته دا و وه وه گرێ ئه ا پێکهمیدیایید

اڵت تێکئاااڵو  و  ساه نی زماا  و ده فێارکالف وتاه. ناێن ریی خۆیاا  داده کی ناهوشایار کاریگاه یه شاێوه  ته نابیندرێن و باه وایه ه ر
اڵت  سااه ده"اڵت لااه شااێوازی  سااه ناادیی زمااا  و ده اڵته؛ واتااه پێوه سااه ناادیی ده یشااتنی پێوه نجامگه ئه هزای ب ڕاسااتیدا فااه زمااا  لااه 

اڵت که لەپشاتی زماانن، لاه  سه کانی ده هاوگرییه ندی و واوی پێوه ته. وێت که ر ده دا ده"نێوی زما  اڵت له سه ده"و  "پشتی زما  له
و  وایاه زماا  یاا  زماانی میادیایی ئاه که. نوێنن ری ئاه اڵتی نێوزمانیادا کاریگاه ساه ده شاێوازی  و له  وه وتێکدا دێنه نێو زمانه ره

رساازدا  و  پێنااو به ناێ و لاه  خۆیادا رۆ ده کانی فاامکرد  لاه فۆرمی اڵت و ئایادۆلۆژی و شاێوازه ساه یه کاه ده ستیاره میدیۆمه هه
نیا زمانێکی رێزمانی و  یه ته ی له زمانی میدیاییدا ئاماده و شته ئه م پێیه به. وه کاته و ڕووی ده ره نگدا به رده ینی به رۆنانی زه

کااتێ چااو . ت پگا و سیاساه کانی ئایادۆلۆژیا و کۆماه اڵت و پرۆساێزه ساه کانی ده ندییاه پکوو بریتییه لاه پێوه رێنووسی نییه به
موکورتی و  م کاه وایاه باه کهیای زۆری تێدایاه، بیناین کاه بۆشاایی و الواز ین ده کاه ندییانه له کوردستا  ده و پێوهم پێکهاته له

یاه تااکوو ئاابووریی سیاسای و  وه ئه. اڵتدار بێتاه ئااراوه ساه کی شیاو لەئاست میادیای واڵتاانی ده رییه وه ناکرێ رکابه الوازییه
بن  اساتی پێویساتدا ناهکرد  لەئ شاه ند  و گه ساه ره کانی کوردساتا ، تووشای په ره ڤاه نگی لاه ده رهاه تی و فه اڵیه تی کۆمه سیاسه
 .وه مێننه وته ده راوێزکه شنه الواز و په م چه میدیای کوردی و زمانی میدیایی به فۆرمی

 
کااوردی یەکێااک لەو پرسااانەیە کە دپسااۆزانی زمااانی دایکیاای پەرۆش کااردووە؛ نەبااوونی زمااانێکی سااتاندارد بااۆ میاادیای -٤

 لەمەەرەکانی بەردەم زمانێکی میدیاییی یەکگرتوو چین؟
 
شاانی کاوردی  کاار و وه زگاکاانی باڵوه هاتنی زمانێکی ستانداردی میادیایی باۆ ده یه واته پێکنه م کێشه م پێ دا ئه ک ئاماژه وه -

پگای تێاادا  ت و کۆمااه کانی سیاسااه اڵت و پرۆسااێزه سااه کانی ده ندییااه پكوو پێوه وانی نییااه بااه نیا پرسااێکی زمااانی و زمانااه تااه
کاوو  بێت وه ی ئابژێکتیڤ لەئارادا نه رچاوه یه و تاکوو پێگه و سه ندانه ێکی رۆمانسییانه و ئاکارمهعبیر دپسۆزی، ته. شداره به
شاێکی  تاه زۆرتار لاه به و بابه سارناسیی ئه خه. وه مێنێته سیدا ده که ی ئاکارێکی تاکه چوارچێوه تی و له  ربڕینێکی رووت و په ده

رێش  وێناده له. باێ خش ده ساتی کورددایاه، جێبااز و ئاکامباه ایی و زمانی لاه دهتی کوردستا  که پال  و ستراتێژیی میدی تایبه
نگی و  رهاااه تێکی فه کگرتوو وای کاااردووه کاااه سیاساااه هاتنی کیاااانێکی یاااه اڵتی سیاسااای و پێکناااه ساااه بوونی ده پارچاااه پارچه

واوکۆ  رگر و تاه به بێت و پالنێکی وه ڕ نه و قۆناغی دابڕا  و لێکترازنه تێەه بێگوما  تا ئه. هێندرێت ش پێک نه هاوبه میدیاییی
 .دی ناکرێت خش و رووناک به کی هیوابه مزرێت، ئاسۆیه شانه دانه و به بۆ ئه

هێشااتا . یااه تی خااۆی هه ناادیی تایبااه هه ندڕه وامااه و ئاااپۆزی و چه رده وانیشاادا به که لااه ئاسااتی زمااانی و زمانه تااه کێشااه پبه ئه
ی  یشتووه و ناه لاه بازناه کی شیاو گه یه چاره رێگه  وانا  و پسەۆڕانی زمانی کوردیدا به زمانهی زمانی ستاندارد نه لەنێو  کێشه
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پاداوه و لاه  ری هه کا  ساه ندیی زاراوه چه ری داهێناندا فره له رووبه. چاو کراوه وێکی گونجاوی بۆ ره اڵتدا رێڕه سه تی ده سیاسه
ی  وه کانی چاا  و باڵوکردناه نده ناوه. سوێ ی گشتیی زمانی کوردی ده وارچێوهخۆیی لەئاست چ ربه زۆر بواردا روو له دابڕا  و سه

  و میادیاکانیش لەداوی  وتوویی ناکاه تێکی دیااریکراوی رێنووسای و رێزماانی شاوێنکه کاا  لاه سیاساه تر گۆڤاره روه کتێب و هاه
م  ر ئاه ساه ت له تایباه ئارادا نییاه کاه به لاه  وه ناهکی توێژی یاه زراوه زانکاۆ یاا  دامه. وتوو  ند کاه زمانێکی پااپیۆالر و ناڕێساامه

ڕای  ره ساه. کار بهێنرێت وه ده کانه نده   میدیا و ناوه ش له الیه هاوبه کوو پالنێکی مایی بکات که بکرێ دواتر وه پرسه کاری بنه
ی زمانی کوردی لاه  و پێگه جێگه . وه هین کانیش بده خشه نه هیوابه بێ ئاوڕێکیش له الیه موکورتی و بێهیوایییه ده م که موو ئه هه

ناده  ناوه. خۆوه بینیاوه رچاوی باه ی باه شاه زیوه و گه پباه وه هه نگییاه رهه بااری سیاسای و فه اڵتی ناوەڕاست و له  ی رۆژهه ناوچه
شای  اڵتیش کاۆلێژی به هوه و لاه رۆژها جووپێنه تر ده پسووڕاوانه وه هه م بواره کا  له ت له واڵته بیانییه تایبه کا  به کوردناسییه
شااااند  و  کنۆلۆژیای ناااوێی میااادیایی لاااه وه کا  و تاااه تییاااه اڵیه ها تاااۆڕه کۆمه روه هاااه. وه تاااه بی کاااوردی کراوه ده زماااا  و ئاااه

ریی  جێگاای خۆیادا کاریگاه  ش لاه م باواره کانی ئاه ساره نده خه رچه تیڤی گێڕاوه؛ هه ورێکی پۆزه ی کوردیدا ده ی وشه وه باڵوکردنه
ناه  و الیه باێ ئاه اڵم ده پاتکراو نییاه باه شه و بااڵکردنی زمانی کوردی داخراو و قاه ستێنی گه گشتی به به. بووه تیڤیشی هه نیگه
 . بێت یی و حوزووریا  هه ما  پێ دا ئاماده ش که ئاماژه ینی و ئابژێکتیڤانه عه
 
انی بەرهەمێکااای مێااادیای ساااتاندارد لەبااااری پێویساااتە چ هەنگاوێاااک لە الیە  رۆژنامەواناااانەوە هەپبگیردرێااات باااۆ وەشااا -۵

 زمانییەوە؟
 
وه بێات کاه هێشاتا زماانی  تی ئاه تایباه گشتی و میدیاکانی باشاوور به خنه بۆ زمانی میدیای کوردی به رچاوترین ره نگه به ره -

رچی زمااانی میاادیا  گااه ئااه. کاارێن کانی ساااز ده نااده بی رسااته و به ره ی زمااانی عااه پێی پیکهاتااه ریدا زاپااه و بااه سااه ئاخاااوتن به
پکیادا بااو  زاری خه رچی لاه و واتایاه نییاه کاه هاه وه به اڵم ئه نییه و نزیکه له زمانی ساکاری ئاخاوتن به رمی تی فه واوه ته به
ی زماانی  زاپباوونی پێکهاتاه. ی پای بادرێت ره بێت و پاه ی هاه وه ر زاری میدیاوه نواندناه سه بێت؛ درووست یا  نادرووست، له ده
ی زماانی  ڵ پێکهاتاه گاه له  ، کاه"نادی ی کچاانی دواناوه قوتابخاناه"پاێن  رچاوه؛ بۆ نموونه له باشوور ده سارێکی به بی خه ره عه

م؛ میاادیای کااوردی بااه ”لی عااه“واتای ماان  ی تااردا، لە زمااانی عەرەبیاادا ئەپااێن  نااا علاای، بااه لااه نموونااه. بایااه کوردیاادا ناته
کی تاردا  یاه ها لاه نموونه روه هاه ...ولی  پاێ مان عاه وه؛ بۆیاه ده ساڕێته جێنااو ده یاه میمی م پێکهاتاه وخۆی ئاه رگرتنی راسته وه
چێتە  دا ده ندییه و پێوه زانین لە كوردیدا نیشانەی كۆ لە ک ده وه. ین پناو بده رئاوه پناو و به ندیی ئاوه توانین ئاماژه به پێوه ده

پناو  رئاوه ر باه ساه ی کاۆ له پاه نیشاانه هه جاار به اڵم زۆر کا  باه ربازییه ساهکوو گاوپە جوانەكاا  یاا  بازگاه  پناو؛ وه سەر ئاوه
نیا  تااه کااا  نه لااێن کااه میاادیا و باڵوکاره ی دیکااه پێمااا  ده یااا  نموونااه مانااه و ده ئه. بێتااه بازگەكااانی سااەربازی نرێاات و ده داده

موو     و هاااه و ناکاااه یڕه چنیش پاااه پاااه و ههتی ئێااادیتکرد   پکوو سیاساااه   باااه چااااو ناکاااه تی زماااانیی ساااتاندارد ره سیاساااه
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کانی  ناااده یاااه کاااه ناوه وه کاااۆنکرێتترین پێشااانیار ئه. وه هێڵناااه ر ده وق و زانیااااریی زماااانیی نووساااه رپرسااایارێتییەکا  باااۆ زه به
   وڵ باده هاه  و  و بکاه یڕه  پاه( editorial strategy)کا  ستراتێژییەکی شایاوی ئێادیتکرد  ها باڵوکراوه روه نی و هه مه چاپه

کی  یاه تێکی نڤیسااری، پرۆژه هاا سیاساه زرانادنی ئاوه رچی پێویساته باۆ دامه  گاه ئه. وه ناه رباڵو و گشاتی بکه م ستراتێژییه به ئه
موو میادیا و  ش لاه هاه هاوبه تێکی کوو سیاساه رچاو بگیرێت و دواتر وه به تی له  ڕه نگستانی به شێوازێکی بنه رهه وانیی فه زمانه
 کاااوو ئینگلیااازی پالنااادانانی زماااانی کانی جیهاااا  وه رچی زماناااه زینااادووه گاااه ئه. کار بهێنرێااات کانااادا باااه کوردییه  نییاااه هم چاپه

(language planning)اڵم له رێگاای ساتراتێژیی  بووه به نه تێکی حکوومی کوو سیاسه وه وه وه بۆ خواره ره سه تیا  له  ی تایبه
کا   نییاه مه رێ توانیویاناه شاێوازێکی ساتانداردی زماا  باۆ میادیا و چاپه وه باۆ ساه ارهخاو تی نڤیساار لاه  ئێدیتکرد  و سیاساه

 .م بێنن رهه به
 

 ٢١١٧ی فێویوێری ٢٢: ڕێکەوتی  -ئاماژە  : ماپەەڕی: رچاوه سه
 

-------------------------------------------------------------- 
 

  ست پێ كردووه ده رمی بۆ زمانی كوردی اڵت شۆڕشێكی نه رۆژهه
 

 
 

 هیدایت جان

 
م  رجه ساه  ئێارا  لاه  تی ماۆدێر  لاه وپاه تای دروساتبوونی ده ره ساه  ی لاه و مافاناه لاه  كێك باووه زمانی زگمااكی، یاه  خوێند  به

  كوردساتا  لاه ماانگی كۆمااری 11ی  مااوه  نیا لاه اڵتی كوردساتا  تاه رۆژهاه  ، زمانی كوردی لاه وت كراوه كا  زه نافارسه  وه ته نه
ژێر  لااه  اڵتی كوردسااتا  كااه نااد شااارێكی رۆژهااه چه  لااه 1191ساااپی   النی ئێاارا  لااه دوای شۆڕشاای گااه  ی موكریااا  و لااه ناوچااه

 . رمی خوێنراوه فه  اڵتی حزبی دیموكراتدا بوو  به سه ده
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و  كانی ئاه نافارساه  وه تاه نه  ێارا ، لاهوی و كۆمااری ئیساالمیی ئ   رژێمای پالاه الیاه  زمانی زگمااكی لاه  وتكردنی خوێند  به زه
فارساای و -ی ئێراناای وه تااه ناو نه كا  لااه وه تااه م نه رجه ی سااه وه سااتكرد  و تواندنااه كده بااۆ یه  ی رێكخااراو بااووه شااێوه  بااه  واڵتااه

 .كا  وه ته نه  مه های كه كردنی كولتوور و زما  و به بۆ ئاسمیله  ندێكی سیاسیی گرتووه هه ره
 

اڵتی  رۆژهااه  ر رژێماای تااارا ، لااه سااه  سااتۆ خسااتنه په نی بااۆ پاپه ده كی مااه یه شااێوه  كا  بااه ناوخۆیییااه  وپااه هه  كااه یه یه ی ده ماااوه
بێات،  زیااتر ده  ساتۆیه په و پاپه و تاا دێات ئاه  ساتی پاێ كاردووه ده  نییاناه ده ی مه شێوه  ی جۆراوجۆر و به رێگه  له  وه كوردستانه

اڵتاادا  زانكۆكااانی رۆژهه  رساای لااه كی ده یااه نااد وانه ی چه وه رازی بێاات بااه  وه بااه  سااالمی ناچااار بااووهكۆماااری ئی  جۆرێك كااه بااه
 .بگونجێنرێت

 
كیا   یاه اڵتی كوردساتا ، نامه رۆژهاه  نی لاه ده نگی و چاالكی سیاسیی و ماه رهه تیی ئاكادیمی و فه سایه كه ٨٧ی رابردوو  فته هه

  ساتن باه پستبه  مانی ئێرا  كرد و تیایادا باه رله په  رانی كورد له مانی ئێرا  و نوێنه رله پهرۆك كۆماری ئێرا  و  ی سه ئاراسته
ی ماافی منادااڵ  و ماافی  ردوونی ماافی مارۆڤ و جاڕناماه ی گاه كا  و جاڕناماه كگرتووه یاه  وه تاه نه  ی زماانی دایكای لاه جاڕنامه

زماانی   باه  كۆماری ئیساالمیی ئێارا ، داوای ماافی خوێنادنیا  كاردووهستووری  ی ده١٥  نی و سیاسی، هاوكات یاسای ژماره ده مه
 . تی و مامۆستا واژوویا  كردووه سایه زار كه یاندا پێنج هه كه ژێر نامه زگماكی و له
یكرد  پارێزگاای كرماشاا  و ئایالم، واژوو باۆ پشاتیوان  ر به ی سه پێك شارۆكه جوانڕۆ و كۆمه  دا له یه و نامه ڵ ئه گه هاوكات له

یاناد، ناۆ كتێبای كوردییاا   ی بۆكاا  رای گه رده روه ری پاه باه ڕێوه م به و دۆینی سێشاه  وه زمانی زگماكی كۆ كرایه  خوێند  به  له
 .بخوێنرێن  ك وانه دا وه و شاره كانی ئه قوتابخانه  ی له وه بۆ ئه  كردووه  ئاماده

 
ش سااپی خوێنادنی  شاه  پارێزگاای ورماێ ئاشاكرای كارد، لاه  ر باه ی بۆكانی سهی شار رده روه ری په به ڕێوه حمانی، به د ره حمه ئه
اڵتی  كانی رۆژهااه قوتابخانااه  ی دپخااواز لااه شااێوه  ناادی، خوێناادنی زمااانی كااوردی بااه تایی و سااێ ساااپی خوێناادنی ناوه ره سااه

پبژێر  و  هاه  و كتێباناه تاوانن ئاه هیی خۆیاا  د زاری ناوچاه ی شاێوه گوێره خوێنرێات و مامۆساتا و خوێنادكارا  باه كوردستاندا ده
 .بیانخوێنن

 
زماانی كاوردی باۆ   ینی خوێناد  باه مەاه رانی كه رێكخاه  لاه  كێكاه یه  اڵتی كوردساتا  كاه نی رۆژهه ده وی، چاالكی مه زه موحسین ره

تااكی كاوردانی   ولیاای تااك باهخ  باه  زماانی زگمااكی باووه  خوێناد  باه  كاه  یشاتووه تێگه  وه ند له نێت، ناوه یه گه رای ده"  وشه"
،  وه كانییاه ڕووی گاۆڕینی تێڕوانینه ناچاری بێت یاا  لاه  به  بێت، بۆیه ریا  زیاتر ده سه ستۆكا  تا دێت له په اڵت و پاپه رۆژهه

 . وه كاندا بكرێته قوتابخانه  پاڵ زمانی فارسی له زمانی كوردی له  دا خوێند  به یه و بڕگه له  ی داوه وه مافی ئه
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  ساپی رابردوودا، خوێندنگاه 11  له  وه ر له ده اڵم به ، به وتێكی گرنگه ستكه م ده كه نگاوی یه بۆ هه  وه ، ئه وه كاته زیاتر روونی ده
گوناد و   خش لاه ی خۆباه شاێوه  پێك رێكخاراو باه فێرخاواز و كۆماه  لاه  یا  هاتووه اڵت جمه رۆژهه  كانی زمانی كوردی له هلییه ئه

زماانی كاوردی تیاادا فێار   ی خوێناد  و نووساین باه وه بۆ ئه  وه ته تیا  بۆ مندااڵ  كردووه ی تایبه اڵت، وانه نی رۆژههكا شارۆكه
 .ببن
 
بۆ داواكردنی ماافی زماانی   بووه ی تیادا نه نده وه یی ئه اڵتی كوردستا  ئاماده رۆژهه  ی ئێسته هیچ كات هێنده  وی پێی وایه زه ره

ناد  ی ناوه وه باۆ ئاه  كییه ره ری ساه یش هاناده وه بچێات و ئاه  ڕێوه سای باۆ باه زار كه ند هه ینی چه مەه كه  ك كه یه شێوه  زگماكی، به
 . وه كا  بداته وه ته نه  مه ی كه تایییه ره سه  و مافه ناچار بكرێت ئاوڕ له

 
 ٢١١٧ی مارچی ٤: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی وشە  : سەرچاوە

 
------------------------------------------ 

 
 گرین زمانی دایکیان ده  کان به کۆرپه

 
 
 

      
 
  

 تحی لی فه عه

 
 کا  وشااه م کااه یه باێ فێرده  وه باوکااه و دایاک رێگای لااه مناداڵ  کااه  وتووه رکااه ده زانساتی، ی وه توێژینااه پێک کۆماه ئاکااامی پێی باه

 پشاکوێ، ده دنیاا  باه چااوی و باێ ده دایاک  لاه ی کاتاه و ئاه راسات ناداڵ،م گریانی م که یه پێن ده  بواره و ئه پسەۆڕانی.  وه بڵێته
 . یه پێوه دایکی زمانی مۆرکی
  گرێدراوی  که زمانێک ت تایبه به ،  دیاره  پێوه نزمی و رزی به و تۆنداره زمانێکی   خاوه ختێک وه ، مێلۆدیکه پتر منداڵ گریانی
  باه  ئامااژه تاوانین ده  زماناناه  شاێوه و لاه.   خاه رده ده خۆیا  ی قینه راسته مانای کا  تۆنه تی یارمه به کا  وشه و تی کانییه تۆنه
  زماناناه و ئاه راساتیدا له. ین بکاه کاامێرۆ  واڵتای باکووری  له( Nso) هۆزی زمانی یا ندی تایله ڤێتنامی، چینی، کانی زمانه
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 و بااه ها روه هااه کا  پسااەۆره. پێبکرێت یا  قسااه خاااوێنتر ی ئەوه بااۆ  یااه هه هێزتر بااه( گااۆ - نااگ ده) فااۆنێتیکی  بااه یا  پێویسااتی
 چێ وێاده و دایکادا  منداپادانی  لاه هێشاتا  کاه بان ده دایاک زمانی فێری  وه کاته و له ساواکا   کۆرپه  که یشتوو  گه  ته ناعه قه

 . یه دیارده و ئه ژنێتیکی نی الیه بۆ  وه ڕێته بگه شی که هۆکاره
 
 Kathleen) فێرمکااێ کاااتلین زمانناااس پرۆفێسااۆری بۆچااوونی "گاارین ده دایکیااا  زمااانی  بااه کا  کۆرپااه": پااێ ده  کااه  وه ئااه

Fermke )نێاوا  مێلاۆدی قیاسای  له  که کێشێ، راده ک جیاوازییه بۆ  نجه په  زانایه و ئه.  ئاپمانییه ڤۆرجبورگی زانستگای  له 
 .  کرێت ده دی به کاندا زمانه

 
 :پێ ده و ئه
 
 ".تۆمارکرد نگما  ده پێک کۆمه خێرا  ئێمه گریا ، ده برسا  له ساواکا   کۆرپه کاتێک ما ، که وه ێژینهتو بۆ"
 

 منااداڵ ٤٢ دا، وه لێکۆپینااه م کااه یه  لااه. یانااد گه نجام ئه به یا  وه تاقیکردنااه دوو  پرۆفێسااۆره و ئااه سااتی ژێرده رانی تااوێژه کااۆڕی
 م دووهاه باۆ. کاامێرۆ  اڵتی خۆرهاه باکووری منادااڵنی تریش ی کاه نیوه و باوو  ئاپماانی نیمنادااڵ یا  نیوه  وانه له.  وه تاقیکرانه
 . وه تاقیکرانه پێکین شاری  له چینی ساوای منداپی ٥٥ ش، وه لێکۆپینه

 
:  واتاه. ساترخ ده ئاکامیاا  ما  هاه دوایای ی وه لێکۆپیناه ڵ گاه له کرابوو، جێ جێباه پێشاتر سااڵ وت حاه  کاه م که یه ی وه لێکۆپینه

 مێلاۆدی. ژیان ده  ڕانساه فه  لاه ی کاناه کۆرپه و ئاه  ڵ گاه له نگاند  پساه هه  لاه گارین ده جیااواز واو تاه ئاپما   له ساواکا   کۆرپه"
 کانی کۆرپاه  لاه جیااوازتر کاامێرۆنی و چینای کانی کۆرپاه  که  بۆوه روو  ش وه ئه. بیسترێ ده جیاواز واو ته گریانیشیا  و نگ ده

 ". زۆره لێک گه نگیاندا ده  له تۆ  نزمترین و رزترین به ینی به ودای مه  چونکه گرین، ده انیئاپم
 
  باه نیا تاه ئاپمانیدا زمانی  له  وێنه بۆ ک یه وشه. وتن که رده ده دایکدا زمانی  له کا  جیاوازییه کاتلین، پرۆفێسۆر بۆچوونی  به
.   وه گوترێتااه ده  بڕگااه نااد چه  بااه تردا زمااانێکی یااا چیناای زمااانی  لااه  وشااه ما  هااه  حاپێکاادا له گااۆ،  دێتااه( ساایالبل)  بڕگااه ک یااه

  باه کاوردیش.   گاه تێده دایکیاا  زماانی  له خێرا دایکبوونیا ، له دوای ڕاست ساواکا   کۆرپه  که یشتن گه  ئاکامه و به را  توێژه
 : تی گوتوویه  مێژه له خۆی ی نۆره

 
 ."گرێ ده دایک شیری  به فرچک منداڵ"
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 ئاامرازی نیا تاه دایاک زمانی ساپی، نۆ نی مه ته دوای  که   خه رده ده کا  وه توێژینه. کوێدایە له دایک زمانی گرینگی بزانین با

 دا بێگاناه زماانی ر رامباه به له ساتوور ئه کی یه شاووره کاوو وه و  ره کاریگاه "رگری باه می سیسته" شنی چه و  یه وه بیرکردنه و دەربڕین
 بیاانی لی گه وشاه ی وه گوتناه کااتی  لاه ، والوه باه  ناه مه ته و لاه منادااڵ   کاه  گوتراوه ناه وت پکاه هه به ش وه ئاه ت پباه هه.  کارییه
 .منداڵ دایکیی زمانی ی"ر فیلته" ر به  ونه که ده  بێگانه زمانی  به کا  یه نگی ده  یامه په  چونکه بن، ده ت حمه زه تووشی

 
 خوێناد  می دووهاه ی نیوه ، بێگانه زمانی فێربوونی بۆ گونجاو نی مه ته یی، رده روه په بواری پسەۆرانی ی زۆربه یبۆچوون پێی به
  باه زاناێ ده باشای به ئیتار مناداڵ.  گرتاووه خاۆی جێی واو تاه دایاک زمانی  مه رده سه و ئه تا  چونکه.  تاییه ره سه ی قوتابخانه  له

  کاه بان ده گرفات تووشای  مندااڵناه و ئاه نیا تاه.  وه جیابکاتاه کتریا  یه  له و تێبگا کا  وشه  هل و بنووسێ و بدوێ دایک زمانی
 ناد مه وپه ده مێشاکیاندا  له  وشه نگی رهه فه و نادوێن پیا  گه له پێویست ی ڕاده به و   ناکه ماندوو  پێوه خۆیا  باوکیا  و دایک
 و ئاامراز راساتیدا له دایاک زماانی.  نراوه ناه ر به وه هێازی   باووه پێویست ی جۆره و ئه منداڵ دایکیی زمانی ک واتایه  به.  کراوه نه

 بیاانیش زماانی فێرباوونی ، بێ هاه وی پتاه  ی بناخاه و باێ توانا باه  یه سایله وه و ئاه ناد رچه هه. کانیش بێگانه  زمانه بۆ  یه بناخه
 .بێ ده هاسانتر قیاس ما  هه به
 
 و باه و  وه کاتاه ده السایی و بینێ ده گرێ، ده گوێ ساپی شت هه تا  وه ساپییه دوو نی مه ته  له منداڵ  که  ئاشکرایه و ڕوو  ی وه ئه

 خێارا و  شاێوه باشاترین  باه دایاک زماانی مناداڵ  هاساانه لێک گاه دا نییاه مه زه  تره فاه و لاه  بۆیه. بێ فێرده زما  باشتر ی کارانه
 ی واناه پێچه  واتاه هەروایە، ش بێگاناه زماانی فێرباوونی باۆ  وه دپنیاییاه به ، یاه هه  یاه وزه و ئاه دایاک زماانی باۆ ر گه ئه. فێربێ

  لااه بااس کاتێاک وابوو کاه. باان مناداڵ  باه دایاک زمااانی فێرکردنای خوازیااری  کاه ت تایبااه به ، باوکاه و دایاک خواساتی ی وه ئاه
 بااوک و دایاک. ین بکه بیانییا  زمانی فێری دایک، زمانی جیاتی له  نییه  مانایه و به ین، که ده فێربوو  ر مه له منداڵ توانایی

 فێاری یا  کاه منداپه ی کاه ئااخۆ ، یاه خۆزگه و پرسایار جێگاای بۆیاا  وام رده باه.  یاه هه منداڵ  له یا "پتر ڕوانی چاوه"  میشه هه
 ڵ گاه له مناداڵ ئاشانایی بۆ گونجاو نی مه ته و  تره فه باشترین ئوسول پێی به. بێ ده م سێهه و م دووهه زمانی  واته بیانی زمانی
  زماناه فێرباوونی باۆ ک ناه ش وه ئاه ت پباه هه.  ماه که یه پاۆلی و  قوتابخاناه باۆ چاوو  پێش یی، ئاماده می رده سه بیانی، زمانی

 باۆ لێک گه وشاه  باه داڵمنا باوونی ئاشانا و  وه وتناه که نیزیک و کۆنتاکات ی چوارچێاوه  لاه  پێویساته نیا تاه پکوو باه کا ، بیانییه
. یربکرێت ساه ئیجبااری فێرباوونی و رس ده کاوو وه دا ناه مه ته و لاه هیچکاات ناابێ بیاانی زماانی. و ئاه ینای زه کردنی ند مه وپه ده

 و رشاێع ی چوارچێاوه  لاه نیا تاه دەباێ ش ئاشانابوونه و ئاه.  وه وێتاه ناکه لێ  کاه منداپه باۆ باشی وتی سکه ده داهاتوودا  له  چونکه
 .بمێنێتەوە عاتیفیدا و بزوێن ست هه لێکی شتگه و  کایه و گۆرانی
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  شوناسی پاراستنی باری له چ و یی رده روه په زانستی ئاستی  له چ.  یه هه خۆی به ت تایبه گرینگی  وه دپنیاییه به دایک زمانی
 زمااانی جیهااانیی رۆژی" کااوو وه ساااپێکی موو هااه ی فێورییااه ی٢١ ، گرینگییااه و بااه یشااتن تێگه  بااه یۆنسااکۆ رێکخااراوی. یی وه تااه نه

 ی زۆربااه دواییاادا ی یااه ده نااد چه و لااه  کااه  ئاشااکرایه و ڕوو  لااێ ما  وه ئااه ش ئێمااه و وانیش ئااه.  سااندکردووه په و دیااار "دایااک
  تاه بوونه و  گرتووه  جێیاا باااڵدا خوێنادنی زمانناسایی شای به  له نیا ته بڵێین کرێ ده و  کردووه جێگۆڕکێیا  دایکیی کانی زمانه

 ئااپوگۆڕه و ئاه  دیااره.  داگیرکاردووه ی واناه ئه جێای ئینگلیازی ت تایبه به ، دیکه کانی زمانه  چونکه ، وه توێژینه بۆ ک یه رەسته که
 دنیاای و ۆژیتێکنۆلا چوونی پێشاوه کا ، ییاه وه ته نێونه  ندییاه پێوه ی شاه گه:  لاه باریتین  کاه ک هۆیاه ناد چه بۆ  وه ڕێته گه ده پتر

 پێشوو  له زیاتر سوکاریش که ، ئاپوگۆڕه و ئه ڵ گه له هاوکات. کار کانی شوێنه  له یشتن تێگه لێک پێویستی ها روه هه ئاکادێمی،
 ر گااه ئه دا  ڕه باااوه و لااه زمانناسااا . رناگیرێ لێوه پکی کااه وێ لااه دایااک زمااانی  کااه نااێن داده لێک گااه قوتابخانه  لااه کانیا  منداپااه

 پاااش ئیتاار. نااامێنێ ری کاریگااه ناادی پێوه ئااامرازی کااوو وه چیتاار و وێسااتێ ده وتن پێشااکه  لااه کرێ، کارنااه ده  ره بااه ره به نێااکزما
 و ساات کده یه کی پگایااه کۆمه ویش ئااه نیشاات ته له و بێ ده دروساات ت شارسااتانییه و کولتااوور بێ کی پگایااه کۆمه  شاانه چه ک یااه ماوه
 زموونی ئاه و زانسات  لاه  هره باه بێ و ناوێنێ ده  بێگاناه واو تاه و ناابێ پگا کۆماه بااقی ڵ گاه له کای ندییاه پێوه هایچ  کاه کزما  یه
 بڵێااین  باشااتره یااا دایااک زمااانی ی شااه گه ی کشااه پاشه.  وه بێتااه ده قووت بااێ، ده وی زه گااۆی ر سااه پکی خااه  لااه  فااره تێکی شاایمه حه
  زاماه و بارین موو هاه و ئاه تووشای  کاه زماا   چونکه تی، اڵیه کۆمه لێکی زیگهجیاوا خوپقانی هۆی  بنه ده ، زمانانه و ئه وتانی فه
 کۆتاییادا  لاه رگیرا، لێاوه پکی کاه کاندا پرساه و  بۆناه و جێاژ   لاه یاا مااڵ، ی چوارچێاوه  لاه نیا تاه و خارا راوێز پاه  له و بوو
 رتر ساه/  ر رتاه به” زماانی ی دیاارده  کاه ین بکاه ش وه ئاه انیڕو چااوه بێ ده ها روه هه.  خانه موزه نێو ڕوحی بێ رێکی یکه په  بێته ده
 زیااتر یاسااغکراو زماانی و کرێت ده دی به جیها  واڵتانی ی زۆربه  له  یه دیارده و ئه ش مڕۆکه ئه ک وه یدا ، مه  دێته” نزمتر” و”
 سااااتی کاره وتۆ ئاااه وتێکااای ره ئاکاااامی  خساااتووه ریا  ده کا  زمووناااه ئه.  گرتووه  خۆوه باااه یی کۆیلاااه زماااانی روخسااااری و ناااگ ره

  لااه کا  مرۆڤااه نێااوا  ناادی پێوه گرفتاای خوپقااانی و تراژیااک و را  خااه کی یااه رده روه په ساااتتر، کاره ش وه لااه.  وه تااه وتووه لێکه
 پکوو بااه ، نییااه کرد  قسااه و ناادی پێوه ئااامرازی نیا تااه ر هااه لێک، گااه ر هااه دایکاای زمااانی. رچاو  بااه قاای زه  بااه  کااه پگادا کۆمااه

 و ڕ بااوه. تی بوونیاه یی وه تاه نه و مارۆڤ ی ناسانامه ک یه ر سه له.  کانه سته هه و ڕ باوه زانست، زانیاریی، ی وه گواستنه ی سیله وه
 واتاای ، زماناه و ئاه خساتنی پشاتگوێ. تۆمارکراو  دایک زمانی  به وام رده به وتوو ، ستکه ده مێژوو درێژایی به  که کانی خه بایه
 تی شارساااتانییه میراتاای  لااه شااێک به دایااک، زمااانی بڵااێم تااوانم ده م رجه سااه.  یه وتانه سااتکه ده و ئااه مووی رهااه هه وتانی هفاا
 .خۆیدا پگای کۆمه  له  سێکه رکه هه
 ند  ساه شه گه ێژوویم کا ، زاراوه و دیالێکت  یه نگی نگاوڕه ره و ئه پکوو به ، وه نابێته کورت دایکدا زمانی  له نیا ته ر هه نگی ڕه فره
  باه  ناساراوه  کاه پێکادێنن زمانێاک تی شارساتانییه ی واره قاه  وه پێکاه موویا  هاه  واناه ئه.  وه گرێتاه ده کانیش ناوچه لتووری کو و

 و  زاراوه یی، ناوچاه تی شارساتانییه و لتاوور کو شاوێنێ ر هاه  لاه ئاکاام،. ک یاه وه ته نه زماانی تر کی واتایاه به یاا دایاک، زمانی
 زماانیش، نگی رهاه فه ماناای.  وه ڕێتاه گه ده باۆ کانی نرخاه و ها باه دایکایش زماانی قیااس ما  هاه به پێادرا، گرینگیا  کا  وێژه
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 دنیاای ریای وێژه و تێفکارین باااڵنوێنی ی ئاوێناه پکوو باه ، نییاه نادی پێوه ئاامرازی نیا تاه ر هاه زماا   کاه ین بکاه قبوڵ ر گه ئه
 و لاه ".ین هاه ناامۆ  کردووه نه ما  قسه  تا کێین، وێ که رده ده ین، که ده قسه کاتێک"  که  وه بێته ده روو   لێما  وسا ئه ، کانه سته هه

 وا  ئااه. هاااوڕا  یاناادا که دیالۆگه  لااه ئێتیتااۆس تێ و کسااێنۆس  کااه بیسااتین ده دا(فالتوو  ئااه) پالتااۆ  ی سۆفیسااتییه  دیالۆگااه
. کا ده قساه نگی بێاده به روح، هۆی باه یندا زه  له فکر وێ، که رده ده نگ ده  به زما  شتن، ک یه دات ڕه بنه له زما  و فکر  پێیانوایه

 .زما   بێته ده ر ده هاته م ده له  که و  فکره  نگه بێده تا
 

 روح، رم که قساه و  وه بمێنێتاه فکاردا ی چوارچێوه لاه و باێ روونای ده نیا تاه کردنم قساه ی کاتاه و ئاه تاا ، یه وه ئه پرسیار دا لێره
 ی سااته و ئاه تاا. کاێم مان  کاه م خاه رده ده دا لێاره ئا زما ،  به کردم و خشی به پێ نگم ده ر گه ئه اڵم به.  نابێ پێ م قسه من ئیتر
 نگای ده ، نگاه ده و ئاه ر گاه ئه سااتتر کاره ش وه لاه. دیااربێ کوردباوونم چاۆ  ئیتار یڤم، پاه نه  زماناه و به و بم کورد فکر  به ر هه

  بێگاناه فکریشام و زماا  و م بێگاناه ر هاه خۆیشام  کاتاه و ئاه  وه دپنیاییاه به باێ،  بێگاناه و بێ ناه باوکم و دایک میراتی خۆم،
 . وه مێنێته ده
 

 ٢١١٧ی مارچی ٧: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە
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 زانکۆ یاری

 
بەپێی پێناسەیەک کە لە زانستە مرۆییەکاندا بۆ ئەم دەستەواژە کراوە، زماانی دایکای باریتییە لە یەکەم زمانێاک کە مناداڵ 

خااۆی فێااری دەبێاات، کەواتە زمااا  تەنیااا ئامرازێااک بااۆ  پاااش لەدایکبااوو  و لە ڕەوتاای پێوەناادی گاارتن لەگەڵ دەورووبەری
و بەم پێاایەش شووناساای تاکەکەساای و « بااوو »پێوەناادی گاارتن نیاایە، بەپکااوو کەرەسااتەیەکە بااۆ فێربااوو  و تێگەیشااتنی 

زیااد ڵ و  وتنی کۆماه شاکهگۆڕا  و پێ نجامی تییه، لاه ئاه کی کۆمااڵیه یه دیارده زما ( ١٢. )بەکۆمەپی هەر تاکێک دیاری دەکات
هاوێاات و  ل ده یدا پااه که رباڵو و فااراوا  دهبێاات و بەمااالو بەمااالوی شااوێنه کارهێنانی بااه گۆڕێاات و ساانووری بااه بوونیاادا، زمااا  ده

وه زیاااتر  وە بدۆزینااه   مرۆڤااه کا  لااه الیااه تی و هااۆی داهێنااانی وشااه ین چونییااه وڵ بااده زیاااتر هااه تا هااه( ٧. )کااات شااه ده گه
ک دیاریکردنی ئاژه پێاک  وه، وه دا بەناولێنانه کانی دیکه ندامه ندامێک له ئه اره هۆکاری داهێنانی ئهوادی. شێوێ   لێ دهرما سه

کا ، جیاااوازی لەنێااوا   روونییااه تااه ده ربڕیناای برساایێتی، تینااوێتی و حاپه کانی دیکااه، توانااایی ده پااه ک لااه ئاژه یااه ماپه لەبنه
تایی لەکااتی کاار کارد  باۆ  ره چێ که مرۆڤی ساه نگانه ده و ده ک له دااڵ  وهنگی من ڕۆژێک پێما  وابوو ده. کاتی نزیک و دوور

کانی  ک لاه قۆناغاه ر یاه   کاه لاه هاه کاه نگاناه کۆده و ده نیا ئاه زانین منادااڵ  تاه مڕۆکه ده  ، ئه که ندیکرد  درووستی ده یوه په
 .ریانبڕین کرێ ده یشتندا ده پێگه

 
ها  روه هااه(. ١)وێت  کااه کتر جیاااوازی تێده پاادا، بیااری ماارۆڤیش لەیااه لەناااو کۆمهزمااا  بریتییااه لااه چاااالکی بیااری ماارۆڤ 

سااێنێت و  ره ده کااه پااه گۆڕانی قۆناااغی مێااژوودا زمانه نجامی لااه ئااه. شااەکردنی زمااا  زمااا  بریتییااه لەگااۆڕا  و گه ندنی سااه ره په
تی وشااە و شااێواز و  تی و نزیکایاه ناادی خزمایااه یوه کتر بااه هااۆی پاه یاهکا  لە تی زمااانە نزیکااه تایباه وە به کتره کا  لەیااه زماناه

ری  ر کاریگاه باه وه  وێتاه که شاەکردندا ده ند  و گه ساه ره په نجامی زما  له ئه. گر  رده وه وه کتره ی رێزمانیش لەیه ت دیارده نانه ته
 :کوو کی وه ند هۆیه چه
 (۶. )وە بۆ دواتر ی زما  له پێشنانه وه گواستنه -١
 .وه ند زمانێکی تره وونی زما  بەزمانێک یا  به چهر ب کاریگه -٢
و رۆشااانبیریێتی و  ڕ م و بااااوه وه و سیساااته تاااه تی نه ک شارساااتانییه روونااای و جاااوگرافی، وه تی و ده اڵیاااه کۆمه ری کاریگاااه -٣

  (٢).ی زماندا شه و گۆڕانه هو گ ه لهی ۆی ههری خ ی کاریگه که ر یه وه، که هه شه و گۆرانییه ند  و گه سه ره ر په سهی، بە که ژینگه
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ئەگەر بەباری مێژووییەوە لە پرسای زماا  باڕوانین، دەبیناین کە ئەو زماا  و بان زماناانەی کە ئەماڕۆکە بوونیاا  هەیە، بە 

هاوڕێباازی مرۆڤەکاا   هااوڕێ و درێژایی چەندین سەدە شاکڵیا  گرتاووە و وێاڕای شارساتانیەتی مرۆڤەکاا  گەشاەیا  کاردووە و
. تا ڕادەیەک دەتوانین بەو ڕاستییە بگەین کە زما  ئاوێنەی مرۆڤناسانەی ئاپۆزییەکانی مێاژووی مرۆڤاایەتییە کەواتە. بوو 
ها ئەگەر زماانی دایکای لەنێوبچێات، بەرەبەرە مێاژووی نەتەوەش لەبیار دەکرێات و هەلەەرساتا  بە دەس ئااوەپەییەوە  روه هه

ی ئەو نەتەوە تووشای داڕمااا  و نەخۆشاای دەکە ؛  ش زەیان و ئاااوازهساەرقاپی بەالڕێاادابردنی مێاژووەکەی دەباان، بەم شااێوەیە
ی  ئاااار، ئاااه. ئەم حااااپەتەش لەنێوچاااوونی ئاااارام و بێااادەنگی هەماااوو تەوەر و ئالیەکاااانی ژیاااانی ئەو نەتەوەیە بەرهەمااای

کای  ره جیهاانی دهی  وه سییە کاه مارۆڤ دایهێنااوە باۆ ئاه که زما  ئامرازێکی تاکه": پێی وابوو( 9791 ,nosliW .E .R)ڤێڵسۆ 
تاوانێ لاه دنیاای  و ده ما  راده کاه ئاه ینای مارۆڤ لاه جیهاانی باه هاه ڕا کاه وێناای زه وه لاه. "ین و بیری خۆیدا وێنا بکاا له زه

 جیهانێکدا  ی ی زما  و پێکهاته که لە نێوا  پێکهاته ندییه یوه بێ په دهوه نزیکه، بێگوما  وه، لەبنچینه یی نزیک بێته وه ره ده
 ."یه ستی وێناکردنی هه به ێ که زما  مهب هه
 

ودا  ڵ ئاه گاه کاو و کتاوپڕی نیاه، سرووشاتیه و له وتن واتە تواناایی مارۆڤ باۆ قساەکرد ، رووداوێکای لە ناه وادیاره کاه ئاخاه
وه و  گاای تاقیکردناهدرێاژ و دڕۆنگاناه زماا  پێکهااتووه، کاه زۆرتار لاه رێ وتنێکی دوور و وادیاره دوای پێشاکه. یشتووه پێگه
پێک تۆزێاک گۆڕانکااری تێادا  ر کۆماه بوو و هاه تایی هاه ره کی ساه یاه پێیاا  وایە بنچینه نادێک هه( ١٢. )ی گرتووه وەشێوه په هه

نادا   نووکاه چه هه. تایی له دهسات داوه ره ڵ زمانی سه ره وێکچوونی خۆی لەگه رەبه هاتووە به  م رهه و زمانە به گونجاندووه و ئه
ش گرنگای و  وه ر ئاه وه پێکهااتوو  و هاه کتره کا  بە یاه ندیاداره یوه وێ کە بێ شک لاه زماناه په  که رچاو ده به ی زمانی ماپه هبن
تایی له شوێنی  ره پێی وایه مرۆڤی سه(Steven Pinker, 1954)پینکێر . خشێ به کی ده ره ها بەبیروڕا و تیۆری زمانی سه به

ی نێااوا   م جیاوازییااه ئااه. رگرتااووه لێک زمااانی جیاااواز وه گااه پکیا  له دا، کااهکاناا م و کاتااه جیاوازه رده جۆراوجااۆر و لااه سااه
ناادا  دایه کااه لااه درێژخایه ری سااێ پرۆسااه کا  لەژێاار کاریگااه پااه ک جیاااوازی لااه نێااوا  جااۆری ماارۆڤ و ئاژه کانیش، وه زمانااه

م  ی دووهااه پرۆساه(Mutation)وتاسایۆ  ، م(کا  جۆره ت باه باره ساه)م داهێناانی ناوێ زماانی  کاه ی یه پرۆساه. بان پراکتیازه ده
ت بااه  باره ساه) رێمی هاه -تی  اڵیاه رجی کۆمه لومااه مین پرۆساه هه و ساێهه( کااانی میراتگاری ت باه جۆره باره ساه)وتای فێرباوو   ره

 (۶(. )تولید مثل)وه  مه خستنه تۆره و ئاناتۆمی( جفت گیری)پبوو   کا ، جیاوازی وهرزی تێکه جۆره
رچاوه  کااارێ هەنااادێک لەگۆڕانکاااارییە باااه دا کاااه ده وه ڵ ئاااه گاااه له: نووساااێ ده( 7491 ,eluY egroeG)جاااۆرج یاااۆل

رترین هۆکاار  اڵم وادیاره کاریگاه ین به ست بکه یوه وه په کانی دیکه پێکه ڕ، هێرش و گۆڕانکارییه شه می رهه کانی به تییه اڵیه کۆمه
وە  ک بدۆزێتاه بێ رێگایاه کی ناوێ ئاه یاه وه ر نه لتووری باووه هاه ی که وه یی گواستنه میشه ی هه ی گۆڕانی زما ، پرۆسه رچاوه و سه
پگ  موو تاکێاک کاه کاه وه هاه دا، کەباه هاۆی ئاه وام بێکۆتاییه رده م پڕوسە به ی پێش خۆی له وه زمانی نه رگرتن له پک وه بۆ که
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پبژاردنی  گر بااۆ هااه پنه یلی حاشاااهه ه، مااهو پگا دروساات بکاتااه ر لەنااوێ، زمااانی کۆمااه بااێ بااۆ خااۆی سااه گاارێ ده رده لااه زمااا  وه
کی باۆ  یلی پاپاه ز و ماه ها حاه روه یاه، هاه ی رێژیای هه ندێکیا  به شاێوه کی ورد و هه یه کانی زما  به شێوه ندێک له تۆخمه هه

کا   بێ کاه زماناه شاما  هاه وه ڕوانی ئه بێ چاوه وه، ده ی گواستنه گر زانینی ناسکی پرۆسه پنه به حاشا هه. یه جیاوازبوونیش هه
ر لاه  وباه مه سااڵ له زارا  هاه(. ١٣٧٤:٢٦١)یاۆل،  (بان پکو تووشی گاۆڕا  و ئااپوگ ڕ ده ، به(نەگۆڕنین)وه  ک خۆیا  نامێننه وه

ڵ  نایاا  شاێتهوا  و زا زماناه نجا ساپی راباردوودا کاه له د و په نیا سه اڵم ته زماندا روویداوه، به پکدا گۆڕا  له پێش چاوی خه
ڕوانای  م کاه دوور دووریاا  ده کی زۆر کاه یاه ژماره لاه  کانی پێشووتردا، جگاه  ده سه ست پێکردووه و له کردنیا  ده وه و راڤه کردنه

ناادی  مین بیرمه کااه مین شاااعێری ئیتااالی، یه کااه یه(5621,ireihgilA enaD)دانتاای( ٢. )رنجی پێنااداوه ساایتر سااه هاایچ که
موو  الوه، هاه م ری بابل باه تێکچوونی تاوه می رده واته له سه که: پێ ربڕیوه و ده انی بیروڕای دهگۆڕانی زم ت به باره که سه یه وره گه

رێکاه زۆر شایاوی گۆڕاناه، زماانیش  وه وه، چونکاه مارۆڤ بوونه ر لە ناوێ پێکهاتۆتاه کانی ئێمه ساه زه پێی حه زمانێکی مرۆڤ به
رگ، بێگوماا   ریت و جال و باه ک داب و ناه ی مارۆڤ، وه کانی دیکاه شته موو کوو هه پکوو وه یی بێ، به میشه ناتوانێ نەگۆڕ و هه

 .گۆڕدرێ به پێی کات و شوێن ده
 

ر پرساای گااۆڕانی زمااا   را  لااه سااه کێکااه لااه دوایااین لێکۆپااه کەیه( David Crystal, 1941) یڤێااد کریسااتاڵ ها ده روه هااه
  یەکاه لاه وه ی ئه که راساتییه. گره پنه یی مرۆڤادا، حاشااهه وکاهنو گۆڕ نامێنێ، گۆڕانی زمانی له دۆخای هه زما  نه: تی نووسیویه

ی کە  و هێزانااه لااه. وە گااۆڕدراوه ناادی زمانییااه هه یی، لە ره ک میلیااو  ساااپی رابااردوودا، ماارۆڤ لااه جیاااتی گااۆڕانی ژینگااه یااه
ۆڕفۆلاااۆجی و پێکهاتاااه م  یەباااه گاااۆڕانی فاااۆنیم، شاااێوه نااادی هه یوه کیا  په یە یاااه ر گاااۆڕانی زماااا  هاااه رییا  لاااه ساااه کاریگاااه

رگارتن لاه  نادی باه وه یوه مینیش په و ساێهه( راوردکاری یا  به)روونی  رگرتنی ده ندی به وه یوه ویتر په کانی زما  ئه سینکاکسیه
 ، وەی زماا ره وه و ده ڵ گۆڕانی ڕۆژ ناوه گه سرووشتییەکه له. یه وه کانه کا ، له خزم و له زمانە بێگانه شێوه زاری خزم و نزیکه

توونتربووه و گرفتێاک باه نااوی  تیادا ڕۆژ لاه دوای ڕۆژ چاه پگای مرۆڤایه ر لاه کۆماه رامباه رک کردنای به یشتن و ده پرسی تێگه
 (١١. )کتر کانی جیها  لەیه هۆی دابڕانی مرۆڤه  کانیش، بۆته لێک بانتر له سنووره جوگرافییه گه "ری زمانی مەه له"
 

الیە  دانیشااتووانی گااۆی زەویاایەوە کەپکاای لااێ وەردەگیاارێ، نیزیااک بە نیوەیااا  بەرەو زمااا  کە هەنااووکە لە  ١١٧٦لە کااۆی
لە الیە  « زمااانی دایکاای»فێباارییە وەکاوو ڕۆژی جیهااانیی ی ٢١بەم پێایەش دیااار یکردناای ڕۆژی . ەنااێنلەنێوچاوو  هەنگاااو د

لە ڕوانااگەی زانسااتی . بەرەوڕوویەیونسااکۆوە، لە ڕاسااتیدا دژکااردەوەیەکە بەو مەترسااییە کە شارسااتانیەتی ماارۆڤ لەگەپاای دا 
لە ڕەوتی شکڵ گرتنای کەساایەتیی مارۆڤ و لە هەماا   سایکۆلۆژییەوە، زمانی دایکی یەکەمین و گرینگترین هۆکار و فاکتەرە

دایکای لە  پرسی زماانی( ١) .کاتیشدا لەنێوچوونی، کاریگەریی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر کەسایەتیی تاکەکا 
واڵتای  پێشانیاری( یونساکۆ)نیدا جیا لەوەیکە ڕێکخراوی فێرکاری، زانستی و فەرهەنگیای نەتەوە یەکگرتووەکاا  ئاستی جیها
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، وەک ڕۆژی جیهاانیی زماانی زگمااکیی خساتە بەر دەنگادا  و دەنگای ئەرێنیای باۆ ی فێبرییە٢١بەنگالدێش لەمەڕ دیاریکردنی 
ە بۆ کراوه گرینگیی پێ دراوە کە بەکورتی دەتوانین بەم شاێوەیە ین بەپگەی نێونەتەوەییشدا، پرسی ئاماژوەرگرت، لە چەند

 :ئاماژەیا  پێ بکەین
 
 ٢٦١ :، مادەی١٩٨٤ی دێسامبری ١١وی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ، پەسندکراوی ڕاگەیەندرا -١
 ٢٧١: مادەی ،١٩٩٦ی دێسامبری ١٦میساقی نێونەتەوەیی مافە مەدەنی و سیاسییەکا ، پەسندکراوی  -٢
الیە   لە ١٩٦١ی دێسااااامبری ١٤پەسااااندکراوی پەروەردە و فێرکاااااری،  انساااایۆنی نەهێشااااتنی هەاڵوارد  لە سیسااااتمیکۆنو -٣

 .٣و   ٢و  ١: یونسکۆ، مادەکانی
 ٣١: ی کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکا ، مادەی١٩٨٩ی نۆڤامبری ٢١کۆنوانسیۆنی مافەکانی مندااڵ ، پەسندکراوی  ۴-
 ی نەتەوە١٩٦٥ی دێساااامبری ٢١البردنااای هەر چەشااانە هەاڵواردنێکااای ناااژادی، پەساااندکراوی  کۆنوانسااایۆنی نێاااونەتەوەیی ۵-

 . ١: یەکگرتووەکا ، مادەی
 ۴: ، مادەکاانی١٩٩٢ی دێساامبری ١٨ڕاگەیەندراوی مافی کەمینە مەزهەبی، نەتەوەیی، ئێتنیکی و زمانییەکاا ، ڕێکەوتای  ۶-
   ١و  ٢و 
 .١٩٩٦ ، پەسندکراوی ساپی ڕاگەیەندراوی جیهانیی مافەکانی زما -٧
 .٣و  ٢و  ١: ی یونسکۆ، مادەکانی١٩٩٦ساپی مەنشووری زمانی دایکی، پەسندکراوی  -٨

وی بە باێ هایچ شاک و گومانێاک دەتاوانین بلێاین لە یاسااکانی  هلاه تی په حکوومه می رده پرسی زمانی دایکی لە ئێراندا لاه ساه
. وێزخراوترین پرساەکا  باوو، کە هیچکاات وەک پێویسات گرینگیای پاێ نەدرامه، زمانی دایکی یەکێک لە، لەپەرا رده و سه ئه

لە حاپێکاادا کە لێکااۆپینەوە کۆمەپناسااییەکا  دەریااا  خسااتووە کە سیاسااەتی چەنااد زمااانی لە کاروباااری پەروەردەیاای دا، 
ەوانەی ئیاددعای کاریگەریی ئەرێنای لەساەر ڕاگارتن و پەرەساەند  و گەشاەکردنی فەرهەناگە نەتەوەییەکاا  هەیە و بە پاێچ

پرسای فێرکااری بە زماانی ( مه ده ر و ساه ویی و ڕەوتای پاا  ئیرانیساتی ئاه هلاه تی په بۆ وێنە حکوومه) هەندێک کەس و الیە 
باۆ وێاانە لە واڵتاای سااووئیس . دایکای، نااابێتە هۆکارێااک باۆ لێااک دوور کەوتاانەوە یااا  جیاابوونەوەی نەتەوەکااا  و زمانەکااا 

ئینگلیازی، فەڕەنسایی و ئاپماانی دەئااخفن و هایچ کیشاەیەکیش لە بااری سیاساییەوە باۆ ئەم  زمانی ئیتالیاایی، ۴خەپک بە 
ئاادۆپف »هلەوی بینرا، چەشنێک لە پیڕەوی کرد  لە دۆکتۆرینی بەناوبانگی  په واڵتە درووست نەبووە، ئەوەیکە لە سەردەمی

ئەم  هۆکااری( ٢)« .زمانەکەی لێ بستێننەوە ئەگەر دەتانهەوێ نەتەوەیەک لەنێو ببە ، سەرەتا»: ە کە دەیگووت«هیتلیری
سااایەتیی تاکەکەساای، باناادۆڕ و قسااەش بااۆ ئەوە دەگەڕێااتەوە کە زمااا  جیااا لە کاریگەرییەکااانی لەمەڕ قەوارەگرتناای کە

 .شوێندانەریی ڕاستەوخۆشی لەسەر شووناسی نەتەوەیی دەبێت
 



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

43 
 

، وێناااایەکی ڕاساااتەقینەی (  بنەماپاااه کاااانیشتەناااانەت لاااه الیە)لە پەراوێزخساااتن و گرینگااای نەدا  بە زماااانی دایکااای 
کە  ڕوونە( ٣. )کە چەشنێک لە سووکایەتی کولتووری لێ دەکەوێاتەوە (نەوەی نوێ)دەکارکردنی توندوتیژیه لە دژی مندااڵ  

ئەگەر کەسااێک لە  .بیساتن، ئاخاااوتن، خوێناد  و نووساین: قۆناا  هەیە ۴فێرباوونی هەر زمانێاک پێویساتی بە تێەەڕاناادنی 
قۆناغە تێنەپەڕێنێت، ئەوا تووشی الوازی لە فێربوو  دەبێات و لە دەرک  ۴ئەم ( زمانی دایکی)فێربوونی زمانەکەیدا  ڕەوتی

واتە تایبەتمەنادییە ڕەوانای و . ئەم حاپەتەش بریتییە لە الوازیی کەسایەتی ئەنجامی. کردنی ڕاستییەکا  دوور دەکەوێتەوە
ڕوونیشااە . و بەم شااێوەیە تاارس، شااەرمێونی و خەمااۆکی لە ناخاادا شااکڵ دەگاار ئەخالقییەکااا  بەالی نێگەتیڤاادا دەشااکێنەوە 

لە بەرامابەردا، . کەسێک بەم تایبەتمەندییانەوە ناتوانێت پێوەندییەکی درووسات و بەکەپاک لەگەڵ کۆمەپگاا درووسات بکاات
کااۆمەڵ زیاااد و زیاااتر  کۆمەپگاااش وەهااا تاکێااک بە کەسااێکی نائاسااایی بەئەژمااار دێنێاات و لە ئاکاماادا مەودای نێااوا  تاااک و

هاوکێشەش دەبێتە ئەوەیکە یەکگرتوویی فیکری، کۆمەاڵیەتی و نەتەوەیای پیاک ناایەت و کاۆمەپگە  دەرهاویشتەی ئەم. دەبێت
خی زماا  پتار  هەماووا  دەزانان کەبایاه. لەگەیشتن بە ویست و داخوازەکانی بەردەوام لەگەڵ ئاریشەی نوێ بەرەوڕوو ببێتەوە

وه  نها بااه هااۆی زمانااه ماارۆڤ تااه. وه سااتێته وه دەبه پااه کەوێ، چونکااه فاااکتەرێکە ماارۆڤ بااه کۆمه دەردهلااه ژیااانی ڕۆژانااه دا 
وەکااه تیایاادا  پگایااه دەگوێزێته ساات و سااۆزی خااۆی بااۆ ئەو کۆمه وه دەکااات، بیاار و بۆچااوو ، هه پگاکەیااه ناادی بااه کۆمه یوه په
 (١١.)ژی ده
 

هاوکاری  وه کااانی جیهااا  بااه هااۆی زمانااه ت جۆراوجۆره حکوومااه. ری جیهانااهکانی تاا وه تااه ناادی کاارد  بەنه یوه زمااا  ئااامرازی په
. بوو ده اڵنیتر جیاوازییاا  ناه بوایاه مارۆڤ و ئااژه ر زماا  نه گاه ک ئه بەواتایاه.   کاه ک ده یه... ونگی، سیاسی، ئابووری  رهه فه

وەبێ زمااانی مللاای، بااێ  تااه نه. ناساارێن یا  ده کااه نهمای زما ر بنااه ه سااهم لاا کااه ی یه پلااه کانی جیهااا  به وه تااه بێگومااا  تێکااڕای نه
 .ناسنامەیه

 
مێنێ باوو  لاه نێاو  زماا  ناه( ۵. )وی، زماناه رزه کانی ساه وه تاه ی گشات نهەو ی باوو  و ماناه واپه قه: پێ ده "ژاری موکریانی هه"
کانی  وه تاه لاه ژێار پێای نه( رهەنگ فاه پگای بێ زماا  و کۆمه): پێ خی زما  ده ر بایه له سه "دی خاڵ ممه محه"مامۆستا . چێ ده

رەو  باه لاه  ژمێاردرێ و وه ده تاه ر بەنه ر لاه نااو بچاێ هاه گاه نگ، ئه رهه   زما  و فه یکی خاوه وه ته پێ نه دهوه،  پڵیشێته تردا ده
ک،  وەیاه ته ی نه ارا  ڕۆپهز به مردنی هه. کانیتر وه ته وه نه گاته نجام ده ر ئه تی، سه ی مرۆڤایه ی لوتکه پێشوچوونی به ئاراسته

ر باه چااوێکی  گاه ئه. چاێ باێ و لەگرێژناه ده ی ژیانی وشاک ده گ و ریشه ی، ره که اڵم به مردنی زمانه یه نامرێ، به وه ته و نه ئه
اسای، نگی، سی رهاه نادی فه هه بیناین لەره وره ده ی گاه وه تاه لێک نه پکانی پێشاوو، گاه رهات و مێژووی خه وە بڕوانینەبه سه تێژه
نیا باه  خانی رۆژگاار تاه رچاه اڵم باه وه یا  خوپقانادووه و کامڵبووناه، باه ماساه یشاتوو ، حه اڵیەتی بەترۆپکی شانازی گه کۆمه
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ی  وه بهم پێیه ماناه. ماوه کانی مێژووی کۆندا نەبێ ناویا  نه ڕه الپه یا ، خۆشیا  له نێوچوو  و له که هۆی له نێوچوونی زمانه
 .یه هو ته زما  زامنی نه

 
ته  ساڵه کێاه لاه خه یه. حاپاه اڵی زما  مه اڵم قه بێ داگیر بکرێ به ک ئه اڵیه ر قه ک قایمتره، هه اڵیه ر قه که واته زما  له هه

ر  گی مێژوویای هاه وەره تاه نگ و زماانی نه رهاه ب، فه ده ساتن باه ئاه کارێ باه پشات به ده: یاه وه ر زمانێک ئه کانی هه رەگرینگه هه
ی زمااانی دێریناای  وه ناسااینه ین نه بااده تی پااێ وایااه ته ی نه وه و ناساانامه لااه شااوێنی جیااوگرافی خۆیاادا بدۆزینااهیک  وه تااه نه

 کانی دراوسێ،  ڵ زمانه گه و به راورد کردنیا  له "ش هاوبه  ی فۆنێتیک، رێسا و وشه"ک، تاوتۆی کردنی  یه دانیشتوانی ناوچه
 .ین ک ببه یه وه ته ر نه رینی ههی به مێژووی دێ توانین په ده
 
 ناسیۆنالیزم . گۆڕدرێ ئایدۆلۆجی ده - فی لسه پێی دید و بۆچوونی فه خی زمانی کوردی به  توانین بڵێین کەبایه ده
(Nationalism)زانااێ، هاایچ  پگا ده ی کۆمااه وه و ژێرخااانی پێکهاتااه تااه پدانی نه رهه کانی سااه کێک لااه کوچکااه ، زمااا  بەیااه
ی جیهااا ، دانیشااتوانی دوورتاارین  وه تااه فااه و نه وتووترین تیااره و تایه دواکااه. بووه و نیااه و نااابێ ک بێزمااا  نااه یااه وه ته نه
مییلای، گیاانێکی  زماانی( ٩. )مانایا  نیاهکتر  ک ماسی و ئاو ، بێ یه وه وه ته زما  و نه. نی زمانی خۆیانن خاوه... ڵ نگه جه

وه خاۆی لاه  تاه ژیاانی نه. دا وه لێاده و زماناه نی ئاهوی یک باه ئاه وه تاه ر نه هاهدپی . کێشێ م ده یدا ده که وه ته ی نه بزۆزه له الشه
نادێک رووداوی ژیاانی  دیااره هه. وه تاه زماانی بااو و بااپیرا  خوپقااوه و پشتاوپشات گوزاراوه  وه، کە باه بینێته ی ده چوارچێوه

شااای  هاوبه ستی پکوو هه و کوردباااوو  نییاااه، باااه وه تاااه رجی نه نیا زماااا  ماااه ی کاااورد نیشاااانیداوه، تاااه وه تاااه تی نه اڵیاااه کۆمه
ک لاه زماانی  یه ی تاکاه وشاه وه زارا  کاورد، باێ ئاه لە بااکووری کوردساتا  هاه. خشایوه ی به کاوردا  به تییە ناسنامه وایه ته نه

   ساانانێکیتر هاه هما  کاتادا ک هاه  لاه. خت کاردووه یا  باه کاه وه ته کانی نه زگماکی خۆیا  بزانن، گیانیا  له پێناوی ئامانجه
 .هاواڵتیانی خۆیا  کردووه هاوزما  و تی دوێن که چی دوژمنایه زۆرباش به زمانی زگماکی خۆیا  ده

 
کا  لە  مارکسیساته. تی نییاه( Marxism) ی مارکسیزمدا لسفه تی، له فه یه وه له ناسیۆنالیزمدا هه ته ی زمانی نه خه و بایه ئه

و  شاه و روانگه ر لاه دە ، هاه م ده پاه قه ژێرخا  لاه  ڕواننه جیهاا  و ئاابووری باه ده( Materialism) وه ی ماتریالیسییته روانگه
هااتنی  دێ تی وه ڕه ری بناه پێکی ئابوورییاه، واتاه فاکتاه وه مرۆڤ ئاژه ی مارکسیزمه روانگه  له. پگای مرۆیی نه کۆمه ده رنج ده سه
وی، ڕۆلێکاای  رزه کا  سااه وه تااه وه زمااا  لااه ژیااانی نه ی ئیسالمیشااه روانگااه لە. پگا، ئابووریااه ی کۆمااه گ و ریشااه وه و ره تااه نه

وە  مارکسیزم لاه دیادی ئینتێترناسایۆنالیزمه. ه(توحید)مای  ڕ به خوا و بنه ری، باوه وه رێکی ته پکوو فاکته یی نییه، به بنچینه
واتااه  ڕوانێتااه ماارۆڤ که ک چاااو ده بە یااه ە وە(توحیااد)کااات و ئیسااالمیش لااه دیاادی  کااا  ده ک چاااو سااەیری گشاات نەتەوه بەیااه

ری هەر دووکیاا ، لاه  رامباه ک خااپی به ش و تێڕوانینای ناسایۆنالیزمیش وه وە باۆ باه تێڕوانینی مارکسیزم و ئیسالم لاه گشاته
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کاانی،  رچاوه ماکانی زماانی کاوردی، ساه کانی کورد، باۆ تااوتوێکردنی، بناه که واته ئه کادیمییه زما  ناسه. وە بۆ گشته شه به
 :سەرەتاکەی، کامڵبوو  و پێگەیشتنی ئەم زمانه، جگه له شارەزایی تەواو له زمانی کوردی، پێویسته دوو کار ئەنجامبدە 

 
 .زانستیانه له شوێنگه و پەیدابوونی نەتەوەی کورد بکۆپنەوه :یەکەم
کەی گاۆڕا  و قۆناخەکاانی کاامڵبوونی، و فاکتەرانەی کارییا  تێکاردووه، رێچا ئه. پدانی زمانی کوردی رهه مێژووی سه :دووەم

 (٩.)  وردی تاوتوێ بکه به
باۆ نمووناه ئەگەر بتاوانین روونیبکەیانەوه . کاوردی شاۆڤەبکە  "دەب و فۆلکلاۆری ئاه"وه پێویساته بە باشاترین شاێوه  ر ئاه باه له
بەتەواوی دیاااریبکەین،  ڵ کااوردی ئەمااڕۆ بەراوردی بکاارێ تااا رووه وێکچووەکااانی بااه چ زمانێکیااا  هەبااوو و لەگااه "مادەکااا "

پک وەرگارتن لاه فااکتەری زماا  رەگ و ریشاەی  کەواتە بەکاه. "مادەکاا  باوبااپیری کاوردانی ئەماڕۆ "ئەوسا دەتوانین بڵێین 
رپرسای،  ساتی به توانی کورد، بێ هه وه له زۆر جێگا دەبینین هەندێک سیاسه به داخه. مێژوویی نەتەوەی کوردما  دۆزیوەتەوه

ر  خت لاه سااه خ نیشاااندانی فااکتەری زماا ، تەنیاا جاه مانجاه ساەرەکییەکانیا ، لاه زۆر رووەوە بە کەم بایاهباه پێچاوانەی ئا
 ئەواناه لەبیریاا  چاۆتەوه هەر. کانی خۆیا  دەکەنەوه، بێ ئاگا لەوەی زما  خۆی فاکتەری یەک پارچەییه ئامانجه سیاسیه

دایک و باوکێکی کورد باووە باه زماانی پێن کورد چونکه له  پێی دههەر کوردێک بۆیه . ک به زمانەکەی دەناسرێتەوه وەیه نەته
جیاااا ... ومااادا بااه هااۆی زماااانەوه لااه تاااورک، عەرەب و ڕووس و ئینگلیااز  که سااێک لاااه هەنگاااوی یه هەر که. دوێ کااوردی ده

ەتەوەیەک ی هەر ن"...جوتیاااار، کرێکاااار"هااا  هەروه. دەکاارێتەوه، دواتااار تایبەتمەنااادییە نەتەوەکااانی لە بەرچااااو دەگیااارێ
پگا، بااه دابەشااکاری سیاساای،  زمااا  تێکااڕای چینەکااانی کۆمااه. زمااا  ناساانامەیەکی نەتەوایەتییااه. ەیااههاوبەشاایا  ه زمانێکی

سێک یاا گرووپێاک زاراوەی زماانی کاوردی چینای  رگیز نەبیسراوە که هه. تەوەیه ش نه هاوبه وه زمانی نگییه رهه اڵیەتی و فه کۆمه
لەبەر ئەوه ئاکااارە نەتەوەیەکااا  لەبااۆتەی تەنگاای چینایەتیاادا ناااگونجێن و زمااا  بااه . اربێنێدار بەکاا جوتیااار یااا سااەرمایه

اڵیەتییەکانااه و لااه چوارچێااوەی کۆمااه اڵیەتاای،  شاای تێکااڕای گاارووپە کۆمه هاوبه سڵەتی ی، خه وه تااه ی تایبەتمەناادی نه پگااه به
لتوورە  ی کاااهدا باااۆ راگرتنااا پناااه و خاااۆی و هه داتاااه زماااانەکەی نەتەوەیەک گاااۆێ نه هەر( ١. )سیاسااای و ئاااابووری باااااڵتره

چااێ، ئەو نەتەوەیەک هەرگیااز لەناوناااچێ مەگەر  ڕوا و لەکۆتاییاادا لەناااو ده نەتەوایەتیاایەکەی، بەره بەرەبەره و داڕزا  ده
 بۆ نەتەوەی کوردیش خۆ وێچواند  و لەبیر بردنەوەی زمانی زگماکی، مانای مردنی . زمانەکەی بەرەو لەناو چوو  بڕوا

 .نەتەوییه
 
فینیقییەکاانی ساوریا و لوبناا ، قیبتییەکاانی . اڵتدا تاواونەتەوه ساه ڵ و مەرجەکاانی ده لێک نەتەوەی سەر به خاۆ لاه هاه گه

ڕاکش و هەزارا  بنەماااپەی کااوردی  کانی جەزائیاار و مااه ڕه ڕبااه فریقا، به لێک نەتەوەی ئااه میساار، رەشەێسااتەکانی سااۆدا  و گااه
لێکی روونای ئەو نەتەوانە  کە ناسانامەی  ئەمانە نموونە گه. ناسنامەی خۆیا ، بوونەته عەرەبسدانی  عێراق به هۆی له ده
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غرییباه، ئەم واڵتاه عەرەبییاه، باه  تر واڵتای مه نماوونەیەکی. اڵتداردا تاواونەتەو ساه سداوەو لەنااو نەتەوەی ده خۆیا  له ده
کەشی تەنیا ئەوەبوو، ناسنامەی خۆیا  دۆڕاناد، لەبەرامابەر هۆیە. دانیشتوانەکەی خۆیەوه هەر زۆر لەناو عەرەباندا توایەوه

 هەر لە بەراماابەر ئەم پرسااه دا ئیسااەانیا زمااانی. هااات غریب کۆتایی عریبی مااه عریب خۆیااا  نەگاارت و بە تااه تااهپۆپیەشاا
مەراتاۆری دە بەشێک بوو لاه ئی نزیکەی حەوت سه "ئەنده لوس". نەتەوەیی خۆی پاراست و رێبازی نەتەوایەتی خۆی گرتەبەر

لااێ بێاازار بااوو  لااه زمااانی  دوا ، وه پکەکەی بااه عەرەباای ده الیەنی عەرەباناادا بااوو، خااه اڵتی هەمااه سااه ژێاار دهئیسااالمی، لااه
چ  اڵتی زماانی عەرەبای کاه ساه ئەوا  هایچ کاتێاک ملیاا  باۆ ده. دوا  ماانی دایکای دهاڵندا باه ز عەرەبی، لە ماڵ و کۆڕ و کۆمه

پاندنی زمااا ،  ڕ سااه اڵتدار لەمااه سااه تر سیاسااەتی گرووپاای ده نمااوونەیەکی. درا انیا ڕیگااه نااهعەرەباای لااه ئیسااەنەکاارد، بۆیااه
. ساتیەێکرد ده ١٨٤١دا لاه سااپی (ۆناگ کۆناگه)اڵتداری ئەم واڵتەباه ساەر  ساه ده. فەرمانڕەوایی بەریتانیایه له هۆناگ کۆناگ

دانیشااتوانەکەیدا، بااه نی ئینگلیاازی بااه سااەرپاندنی زمااا هاااتنی ئینگلیزەکااا  بااۆ هۆنااگ کۆنااگ، سیاسااەتی سااه هەر لەرۆژی
زمااانی کۆلۆنیااالی . سااتیەێکرد بااااڵ، دهخوێناادنی زۆرە مێلاای ئەو زمانااه لااه قوتابخانااه، فێرگااه و سااەنتەرەکانی خوێناادنی

اڵیەتییەکانی ئەو  پکی هۆنااگ کۆنااگ و بەرەبەره دزەی کاارده نێااو هەمااوو بااوارە کۆمااه چووەناااو ژیااانی خااه ا بااه ئارامیبەریتانیاا
ئەم کارتێکردنه ئەوەنده قووپبوو که زمانی چینی واته زمانی دانیشتوانی هۆنگ کاۆنگی خستەمەترساییەوه، تەنیاا . ندەرهبە

پکی چاین باۆ ئەو بەنادەرەبوو  اڵتی کۆمااره خاه ساه ڕانەوەی دووباارەی ده گاه ساپەی بەریتانیاا و ١٥٦اڵتی  سه هاتنی ده کۆتایی
 (٣. )کۆنگبەرێگری توانەوەی زمانی چینی له هۆنگ 

 
نەتەوەی زینادوش ئەگەر . ژمێاردرێ دەبی نەتەوایەتای خاۆی بەاارێزێ، بە نەتەوەیەکای زینادوو ده هەرنەتەوەیەک زما  و ئاه

بو نەتەوەیەکی وەک کورد، پاراستنی زماا ، پاکساازی ( ۵.)سی لەناوچوو  به دوورهمەتر ستەبێ و ئازادیش نەبێ، له ژێرده
اوەو ده سااتەواژه و فێرکردناای زمااانی کااوردی، تەنیااا ئااامرازی زیناادوو راگرتناای نەتەوەی زمااانی نەتەوەیاای، کااۆکردنەوەی زار

 (١٢. )کورده، نابێ لەبیر بکەرێ نەتەوەیکی زیندوو تەنیا به زمانی نەتەوەیی به زیندویی دەمێنێتەوه
 

ار بریتییااه لە شااێوەی پدانی زمااانی نەتەوەیاای دەتااوانین روونیکەیاانەوە کااه ز سااەبارەت بااه هااۆی پەیاادا بااوونی زارو سااەرهه
سات  جیاوازی قسەکرد ، له مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی تر، له سەرەتاوە به جیاوازی دەربڕین و گۆکردنی دەنگەکا  و وشەکا  ده

سااتێنێت و لەناااوچەیەکەو بااۆ  ڵ باڵوبااوونەوە و فراوانبااوونی ساانووری بەکااار هێنااانی زمانەکااه، گەشااه ده پێاادەکات و لەگااه
 ئەمجا بەرباڵوی و فراوانبوونی ناوچەی زما ، دەبێته هۆی پەیدابوونی زار، به اڵم ( ۵.)دەبڕینی ناوچەیەکی تر، جیاوازی

 :بەشێوەیەکی ناڕاستەو خۆ رێگا بۆ هۆی تر خۆشدەکات، کەراستەو خۆ دەبنه هۆی پەیدابوونی زار لەناو زماندا که ئەمانە 
 
 .اڵیەتی رامیاری هۆی کۆمه -١
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 (٨. )دەبی ئهاڵیەتی دەروونی  هۆی کۆمه -٢
 .هۆی جوگرافی که له جیاوازی سروشتی ناو واڵتدا -٣
 .کەوێت رده هۆی میللی که لەناو دانیشتوانی ناوچه جیاوازەکاندا ده ۴-
 .هۆی لەشی فزیۆلۆجی که لەناو دانیشتوانی ناوچه جیاوازەکاندا ۵-
 .سی و جیاوازی قسەکرد  تایبەتێتی که ۶-
 (٨. )شەکردنی زاردا بینێت له دەوپەمەندکردنی زما  و گههۆی ئابووری دەورێکی گرنگ دە -٧

ساێنێت و زمانەکاا  لەیەکتارەوە بە  گۆڕانی قۆناغی مێاژوودا زمانەکاه پەره ده پێشتر ئاماژەما  کرد به ئەوەی که له ئەنجامی
دیااردەی رێزماانیش تایبەتی زمانه نزیکەکا  لە یەکتر به هۆی پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی وشە و شێواز و تەنانەت 

ئەم وەرگرتنە نابێتاه هاۆی روودانای کێشاەیەکی مکاوم وەکاوو ئەوەی یەکێکێاا  بییەوێات زاڵ ببێات باه . کترەوە وەردەگر  لەیه
زمانی کوردی لەرووی پەره ساەند  و گەشاەو گاۆڕانەوه، لەمێاژووی دوورو درێژیادا باه دەیاا  وشاەی لاه  (.٣)سەر ئەوەیتردا 

هاوبەشااەکانی  نموونااه لەناااو زمانهبااۆ . ەوە وەرگرتااووەو بااه هەمااا  شااێوەش وشااەی لااێ وەرگیااراوهکانیی زمانااه خاازم و نزیکااه
ڵ به زمانی کاوردی باووه و لەکوردیشاەوه وشاه چۆتەنااو  پەی زمانی ئاریدا دەیا  وشەی فارسی، هیندی، ئوروپایی تێکه کۆمه

 :ێژووی خۆیدا ئەم ئەنجامانەی لێوەره چاوکراوهو گۆرانی م سەند  و گەشە  به اڵم زمانی کوردی له پەره. ئەو زمانەوه
 
 .خۆیی پاراستووهسەربه  -١
 .هتد... دۆخی رێزمانی تایبەت به خۆی هەیەوەکوو نیشانەی کۆ، ناسراوی و نەناسراوی، کاتی بەردەوامی، -٢
 .بۆ بانگ کرد  ەمییا مانەوەی زۆر بەک( زاری کوردی ناوه ڕاست)نەمانی دۆخی رەگهزی نێر و مێ لەزمانی نووسیندا  -٣
 (.فۆنۆلۆجی)تایبەت به خۆی لە ڕووی دەنگناسییەوه  بوونی فۆنیمی ۴-
 

هااا کتێبخانەیااا  ئینترنێاات لە بااواری  لێکۆپینەوەبااۆ بەرباااڵوی، فراوانبااوو  و گەشااەبوونی زمااانی کااوردی زۆر کەم بااووه هەروه
هااا سااەرچاوه  ینگلیاازی، عەرەباای و فارساای هەزارهلااه هەر یەک لەزمانەکااانی ئ( ٨. )ژاره لێکااۆپینەوه لەزمااانی کوردیاادا هااه

دا  و هەزارا  لێکاۆپینەوەی لاه ساەر کاراوە  هەر بوارێکی زمانەوانی یاا  ئاساتێکی زماا  وەربگارین باه ساهست دایه،  لەبەرده
خاااڵنەی ژارییەش ئەباێ لاه ئەم  ستدەکەوێ، هۆکاری ئەم هه ده حمەت سەرچاوەیەکی ئەکادیمی اڵم لە زمانی کوردێدا، بە زه به

 .خوارەوە بگەرێنینەوه
دا  سااپه لێکۆپینەوەیاا   هەروا که ئاماژەم بۆی کرد، الی هەمووا  روونه زمانی عەرەبی، فارسی یاا  ئینگلیازی ساه ؛یەکەم

له سەر دەکرێ و تا ئێستایش بەردەوامه، تەنانەت ڕۆژ بەرۆژیش ژمارەی ئەو دەزگایانەی که لەم زماناناه دەکاۆپنەوه زیااتر 
اڵم لاه الی کاورد ئەم هەوپاه زۆر درەناگ ەببن به خااوەنی گەنجینەیەکای گەورەی زماانەوانی، ب کە مەش، وایکردووەدەبێ ئە
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 حو و الکا  بوو ، ئەوانیش بەرهەمیاا  هەماووی باۆ ساەرف و ناه ستی پێکرد، لەکۆندا ئەو کوردانەی که خوێنەوار بوو  مه ده
باوو ، دوو فەرهەنگیاا  ( شاێ  ماارفی ناۆدەیی)و ( خاانی)کاه ئەوانایش س نەبێات،  به الغەتی عەرەبی بووه، تەنیا دوو کاه

ست لەم فەرهەنگانەش دیسانەوە شارەزابوو  بووه له زمانی عەرەبی واتا باه پێنااو زماانی عەرەبای نووساراو ،  داناوه، مەبه
عید سادقی  مامۆساتا ساهلەبارەی رێزمانی کوردی بەکوردی نووسراوه، ئەویاش لاه الیە   کتێبێک ١٩٢٨نەک کوردی، له ساپی 

ستوری زمانی کوردی چاا  دەکاات، ئیتار بەرەبەره لاه  ی کتێبێک بەناونیشانی دههب کابا ، له دوای ئەویش مامۆستا تۆفیق وه
بەبۆچااوونی ماان لێکااۆپینەوەی . ساااپێکدا یااا  چەنااد ساااپیکدا کتێبێااک چاااپکراوە کااه زۆریااا  لەبااارەی رێنووساای کوردیەوەیااه

شه زماانی کاوردی بەتاایبەت کاردنەوەی بەشای زماانی  وە بۆ کردنەوەی به ڕێته کوردی سەرەتاکەی دەگه لەبواری زمانی ئەکادیمی
ئەم بەشااە وەک دەزگاایەکی زانسااتی لااه زماانی کااوردی کۆپیااوەتەوه هەر چەناادە . دین الحه کاوردی کااۆلێژی ئااادابی زانکاۆی سااه

اڵم  یەتی پێشااوو لااه زمااانی کااوردی کۆپیااوەتەوە بااهرێااژەیەکیش لااه قوتابیااانی کااورد لااه دەرەوە بەتااایبەتیش لەیەکێتاای سااۆڤ
لیکۆپینەوەکانیا  به زمانی کوردی نەبووەو کورد کەمتر سوودی لێ بینیوه، جگه لەمەش کۆڕی زانیااری کاوردی رۆپای هەباووه 

 .ڕێتەوه دەی بیستەم دەگه فتاکانی سه له زمانی کوردیدا بۆ حه دا واته سەرەتای لێکۆپینەوەی ئەکادیمی لەم بواره
ڕێتەوەکااه لااه زمااانی  ژمااارەی ئەو دەزگایانااه دەگه  ژمااارەی لێکااۆپەر و کەماای ژاریە بااۆ کەمی ئەم هااه هۆکاااری دووهەماای ؛دووەم

زار  سانەی که له زمانی ئینگلیزی، عەرەبی یا  فارسای دەکاۆپنەوه لاه دەیاا  هاه بۆ نموونه ژمارەی ئەو که. کوردی دەکۆپنەوه
ا  بەشی زانساتی لاه زانساتگاکانی سەرتاساەری جیهاا  و دەیاا  کاۆڕی زانیااری و بانکەو ڕ دەکات، تەنانەت هەزار س تێەه که

هتد، سەرقاپن به لێکاۆپینەوه، باه اڵم ئایاا ئەوانەی کەتواناای لێکۆپینەوەیاا  هەیاه لاه زماانی کاوردی  ...ەرێکخراو و یان
 بێ،که سه ئەوا زیادەرۆیی تێدا( چل تا پەنجا)ژمارەیا  چەنده، رەنگه ئەگەر بڵێم 

کا  خۆیاا ،  کا  یا  فارسه به ره هۆکارێکیتر ئەوەیەکه زمانی ئینگلیزی، عەرەبی یا  فارسی جگه له ئینگلیزەکا ، عه ؛م سێیه
لاه ساااڵنی )نن  گماه وه زۆر ده کۆپناه ی کە کاورد ناین و لەکاوردی ده واناه وه، باه اڵم ئه کۆپناه ده پکانی تریش لەو زماناناه خه
 Peter)، لیاارخ (Fredinand Justi, 1837)، یوساایتی(David N. MacKenzie, 1926)کنزی  نجاکاناادا مااه پە

Ivanovich Lerch, 1828) ڕ  سات تێەاه کانی ده نجاه یاا  لاه په  ش ژماره مانه هتد، له زمانی کوردیا  کۆپیوەتەوه، ئه. ..و
دا، ساااڵنه  ی ئێماه م کوردساتانه ت لاه نانە تی ناادات، تاه س یارماه دا جگاه لاه خاۆی کاه م باواره یبینین کورد لاه ، بۆیه ده(ناکا
ی  وه ش لێکاۆپینە ماناه نووسارێ، کاه ئه بی یاا  فارسای ده ره ر زماانی ئینگلیازی، عاه ی ماجستێر و دوکتۆرا لاه ساه ندین نامه چە

. یاه یا  ههزارا  کاه سا بی یاا  فارسای هاه ره چاەوەیەک نییه، زمانی ئینگلیزی، عاه ر زانستین، واته کورد خۆی خاوە  هیچ سه
 کە کە  موو کورده رشانی هه رکی سه وه، ئه وانیە ژاری کتێبخانەی کوردی له بواری زمانه وه هۆکاری هه ره ی سه م سێ خاپه ئه

 (٧. )مێنن به جێ دهوا  ئهڕۆین، گەر زۆر خێرا نه رخی زانیارییه دا ئه م چه هەروا که دەزانن له. کاری بۆ بکە 
 

 :رچاوەکان سه
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رده،  روه کاۆلێژی پاه ی دەزگاای ئااراس، ، چاپخاناه(روانینێک)یی و پالنی زما   وه ته یس، ئاسایشی نه قه. وفیق، دکاکل ت -١
 .٢١١٧ولێر،  م، هه کە سۆرا ، چاپی یه

وەی  وەو باڵوکردناه فوور، دەزگاای توژێناه فا غاه مساته: خۆشحاپی، بێهزاد، فیلۆجیای زوانی کاوردی و مێاژووی کوردساتا ، و -٢
 .٢١١٨ولێر،  ههکەم،  یانی، چاپی یهموکر

ی موکریاانی، چااپی  وه وەو باڵوکردنه کانی جیهاندا، دەزگای توژێنه فیق، زمانی کوردی و شوێنی له ناو زمانه ره. شوانی، د -٣
 .٢١١٨ولێر  هه -م  که یه
ئیساماعیل زارعاای، : ، وەرگێڕانای(نووساین و وەرگێاڕا )کاا   نادی کولتووره یوه عقووبی، حوساێن، زماا ، وەرگێاڕا  و په یاه ۴-

 .٢١١٧ولێر  هه - م که روەرده، سۆرا ، چاپی یه ی دەزگای ئاراس، کۆلێژی په چاپخانه
-کەم ی موکریاانی، چاااپی یااه وه ناد بااابەتێکی زماا  و رێزمااانی کاوردی، دەزگااای چاا  و باڵوکردنااه فیااق، چه ره. شاوانی، د ۵-
  ٢١١١ر، ولێ هه
 .١٩٩٦بیروت، ، ١ ، فقه اللغه، طمحمد احمد ابو الفرج. د ۶-
 (.٢٤٨: واحد وافی، لعلی عبدال. د -٧
 .٢٤٨: لعلی عبدالواحد وافی، . د -٨
 -وادس  ی حااه ، چاپخانااه(د ممااه سااعود محه نووسااینی مه)زمااانی کااورد، ( ”لسااا  الکاارد“رگێااڕا   وه. )کیم یس، حااه وه کاکااه -٩

 .١٩٨٧ولێر،  هه
 و  وه توژیناه دەزگاای دووەم، بەرگای عاارف، حەممەکەریام: وەرگێڕانای جیهاا ، دەبیاتی هئا مێاژووی ب،. ر بوکنه تراویک، -١١

 .٢١١٨ولێر،  هه م، که یه چاپی موکریانی، ی وه باڵوکردنه
، (١٤٣ژمااره )ئااراس  ی باڵوکاراوه رده، روه پاه تای زاره وه ی چاپخاناه کاوردی، بی ده ئاه مێاژووی ماارف، دوکتاۆر دار، زنه خه -١١

 .٢١١٢ولێر،  هه م، که یهچاپی 
 لاااه کاااوردی زماااانی) م دووه شااای وتار،به کا ، تییاااه اڵیه کۆمه کێشاااه و ڕاباااردوو کاااوردی، ی وێاااژه و زماااا  زانکاااۆ، یااااری، -١٢

 ی لێوه خاکه ،(ڕابردوودا
 

 ٢١١٧ی مای ١٧: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی ئاماژە  : سەرچاوە
 

   
  ٧١٠٢:  بابەتی ساڵی
 

 



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

50 
 

 
 

 دازمان لە نێوان ماف و شوناس
 
 

 
 
 
 

 سمایل شەڕەفی

 
. کاراوە دیااری «زگمااکی زماانی» یاا  «دایکای زمانی جیهانیی رۆژی» بە یونێسکۆوە رێکخراوی الیە  لە فێورییە ی٢١ ڕۆژی

 گەال  کلتااووریی و زمااانی جۆراوجااۆریی بە بایەخاادا  مەبەسااتی بە کە دایکاای، زمااانی جیهااانیی رۆژی بە رۆژە ئەم ناولێنااانی
 هاۆی بە یەکگرتووەکانیش نەتەوە ڕێکخراوی گشتیی کۆڕی. دەگەڕێتەوە زایینی ١٩٩٩ ساپی بۆ ڕاگەیاندرا، یۆنسکۆوە لەالیە 
 .ڕاگەیاند زمانەکا  جیهانیی ساپی وەک ی٢١١٨ ساپی یونێسکۆ، بەجێیەی بڕیارە ئەم و دایکی زمانی پرسی گرینگیی

 

*** 
 

 گەورەتااارین وەک کە کاااوردە نەتەوەی زگمااااکی، زماااانی یجیهاااانی ڕۆژی دەڕوانێاااتە باااایخەوە بە کە نەتەوانەی لەو یەکێاااک
 نە ئێساتایش تاا ،(کورساتا  باشاووری هەرێمی)نیشتمانەکەی لە بەشیک لە جیا زەوییە، گۆی ئەم سەر بێدەوپەتی نەتەوەی
 و یاسااا  پرسااێکی وەک بەپکااوو نااادرێ، پااێ ڕەساامیی نووسااینی و خوێنااد  ئیزناای و نەکااراوە زمااانەکەی بە ئێعتااراف تەنیااا

 .دەکرێ گەڵ لە هەپسووکەتی دەغەکراوقە
 
 و کوردساتا  ناوهێناانی و کاوردی زماانی بە قساەکرد  تەنانەت بەپکوو نووسین نەتەنیا ئێستایش تا کوردستا  باکووری لە

 .کراوە دیاری بۆ قورسی سزای و دادەنرێ تاوا  بە تورکیەوە دەوپەتی الیە  لە ڕەسمییەکاندا شوێنە لە کوردیش
 
 لە باااس ئاشااکرا بە ئێراناادا ئیسااالمی کۆماااری بنەڕەتیاای یاسااای ئەسااڵێکی لە ئەوەیااکە لەگەڵ کوردستانیشاادا ڕۆژهەاڵتاای لە
 زماناانە بەم نووساین و خوێناد  هەروەهاا و باڵوکراوەکاا  و چااپەمەنی لە ی«قەوم» و مەحەللای زمانی لە کەپکوەرگرتن»
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 یاسااای لە ئەسااڵە ئەم تەمەناای سااەر بە ساااڵ ٤١ بە کنزیاا کە ئێسااتایش تااا بەاڵم کااراوە، «واڵت رەساامیی زمااانی پەنااا لە
 .نەدراوە کورد بە لەوا  یەک و ئێرا  نەتەوەکانی زمانی بە نووسین و خوێند  ئیزنی تێدەپەڕێ، ڕێژیمدا بنەڕەتیی

 
 مئە نوساینی و خوێناد  بە نەدا  ئیاز  و کاوردی زماانی ناساینی ڕەسمی بە گەڵ لە ئێرا  ئیسالمی کۆماری رێژیمی دژایەتیی
 سیاسااەتی بە پێوەناادیی ڕاسااتەوخۆ زانکۆکاناادا، دواتاار و قوتابخانەکااا  وەک فێرکاااریی ڕەساامییەکانی ناوەناادە لە زمااانە

 کە تاارا  لە سیاسیی دەسەاڵتی. هەیە مافخوازانەکەیەوە بزووتنەوە و کورد نەتەوەی بە بەرانبەر ڕێژیمە ئەم دژیگەلییانەی
 هەیە، بااڵدەساتەوە نەتەوەی مەزنیخوازیی ڕوانینی بە پێوەندی نەتەوەکا  رسیپ بۆ ڕوانینی و وجوودی لەماهییەتی بەشێک

 هەم و بااڵدەست نەتەوەی وەک هەم - خۆی لە جیا نەتەوەکانی کلتووریی و فەرهەنگی ئاسمیالسیۆنی بۆ ڕوانینی سۆنگەی لە
 جوغرافیاایەدا چوارچێاوە لەم وردیکا زمانی نەشەی و گەشە بە پێش داوە هەوپی ئێستا تا - سیاسی دەسەاڵتی و نیزام وەک
 .دەگوترێ پێ «پارسی ئێرانی» کە بگرێ

 
 ڕێگااوە زۆر لە تەناانەت بگار ، زماانە بەم نووساین و خوێناد  بە ئیازننەدا  و ناسین بەڕەسمی نەتەنیا بە پێش ئەوەی بۆ

 کاوردی زماانی خااپوورکردنی کۆتاییادا لە و شاێواند  هەوپی سیستماتیک گەلییە، دژی دەسەاڵتە ئەم دەیەیە چوار بە نزیک
 کۆمەپێاک نووساینی بە تاا کردباوونەوە باۆ مەجالیاا  کە بگارە زڕەکاوردەوە ڕزیاوی پێناووس کۆمەپێاک هاندانی لە هەر. دەدا

 لە کە ئوساتانیانەی کانااپە ئەو وەڕێخساتنی تاا فارسای، زماانی لە بەشاێکە «کاردی گاویش» کە بساەلمێنن پڵیات و هەپیت
 .مانەوە نەزۆک هەواڵنە ئەم هەموو کە! بگەیەنن پەیامە ئەم هەر دا هەوڵ زۆریا  سەرەتاوە

 
 کاۆمەپگەی نااخی لە دەروەسات ئازایاانەی هیمەتگەلێکای کاورد، زماانی سڕینەوەی بۆ دەسەاڵت هەواڵنەی ئەم هەموو پەنا لە

 لە پاڕ و دژوار و ەختسا قۆناغگەلێکی بڕینی دوای توانیا  کە چوونەوە سیاسەتەدا ئەم بەگژ و هەپدا سەریا  کوردستانەوە
 نەتەنیااا خااۆی ڕەسااەنایەتیی لە کوردسااتا  ڕۆژهەاڵتاای لە کااوردی زمااانی کۆتاییاادا لە نێوخااۆیی، و خااۆی تەگەرەی و کۆساا 

 .بدە  پێ گەشەی بەپکوو بیەارێز ،
 

 بە نیشاامانە، ئەم دەرەوەسااتی و هەپوێساات خاااوە  مامۆسااتایانی و ئەدیبااا  و شاااعیرا  نووسااەرا ، فەرهەنگاای، چاالکااانی
 و شاار زۆربەی لە ئەدەبییەکا  ئەنجوومەنە دامەزرانی بە دواتر سروە، گۆڤاری دەرکردنی بە و هێمن مامۆستا پێشەنگایەتیی

 کتێاب دەیاا  بە ساااڵنە باڵوکاردنەوەی یەکتار، دەوری لە ئەدیباا  و شااعیرا  بەردەوامی کۆبوونەوەی کوردستا ، ناوچەکانی
 و پێکهێنااا  بە دواییاادا سااااڵنەی لەم و کولتااووری کارنەڤاااپی و فسااتیڤاڵ و کااۆڕ دەیااا  بەڕێااوەبردنی کااوردی، زمااانی بە

 نووساینی و خوێناد  فێرباوونی بە تاایبەت دەرسیی کتێبی چاپکردنی و زما  فێرکاریی ناوەندی و فێرگە سەدا  بەڕێوەبردنی
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 بەپکاوو باکەنەوە، پاووچەڵ تاارا  ایناوەنادگەر دەسەاڵتی دژیگەلییەکانی هەوپە و سیاسەت نەتەنیا توانیا  کوردی، زمانی
 .بکە  خۆیا  دایکیی زمانی فێری نیشمانە ئەم کچانی و کوڕا  لە کەس هەزار دەیا  بە
 

 و سیاساای چاالکااانی لە زۆرێااک ڕابااردوودا ساااپی چەنااد ماااوەی لە بەتااایبەت بەردەوامااانەدا هەوپە ئەم گەڵ لە هاوکااات
 ئۆڕگااانە بە ڕوو نااامە نووسااینی و ئیماازا کااۆکردنەوەی و کەمااەەین سااتنیوەرێخ بە کوردسااتا  ڕۆژهەاڵتاای لە کااورد مەدەنیاای

 خاودی بنەماای ساەر لە کە کاردوە داوایاا  زانسات، و پەروەردە وەزارەتای و دەوپەت ئێارا ، پارلمانی وەک پێوەندیدارەکانی
 هایچ ئێساتا تاا یاارەد کە بادرێ کاوردی زماانی نووساینی و خوێناد  ئیزنای قوتابخانەکاا  لە ،١٥ ئەساڵی و بنەڕەتی یاسای

 .نەدراوەتەوە پێ ئەرێنیی واڵمێکی
 

 کە دیاااکە نەتەوەکاااانی بااااقی وەک کاااوردیش نەتەوەی دراوە، پاااێ ئامااااژەی جیهانییەکانااادا مەنشاااوورە زۆربەی لە وەک هەر
 وەک هەر کەواباوو بندرێ، پێدا دانی رەسمی بە زمانەکەی کە هەیە ئەوەی مافی خۆیەتی، تایبەتی و جیاواز زمانی خاوەنی

 ناوەنااادەکانی کە داوە هەوپیاااا  لێباااڕاوانە فەرهەنگااای، و ئەدەبااای سیاسااای، جۆراوجۆرەکاااانی باااوارە چاالکاااانی ئێساااتا تاااا
 خاۆیەتی جێای بادەنەوە، گارینگە پرساە لەم ئااوڕ کە کاردوو  لاێ داوایاا  و بکەنەوە ئاگادار پرسە لەم ڕێژیم پێوەندیداری

 ماافە و داوا ئەم پشت لە کردوە بە کوردستا  خەپکی کۆمەاڵنی سەرجەم ،و کۆمەپگە تاکەکانی گشت خەمی ببێتە پرسە ئەم
 .بن خۆیانەوە ڕەوایەی

 
 ٢١١٨ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وەرگیڕپرسی زمانی دایکی لەگەڵ ژمارەیەک نووسەر و 



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

53 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 .فێڤرییەی هەموو ساپێک رۆژی جیهانیی زمانی زگماک یا  زمانی دایکی یە و بە بایەخەوە چاو لەو رۆژە دەکرێ ی21
 

گرنگی و بایەخی زماانی دایکای لە چ دایە و ئاێمە وەک نەتەوەی کاورد دەباێ چ بکەیان باۆ ئەوەی لە ژێار  :جەمال نەجاری
پەرە بە زمانی دایکیما  بدەین، ئەو تایبەتمەندییانە چاین کە لە زماانی کوردیادا هەیە هەژموونی داگیرکەرانی کوردستاندا 

 و دەبێ کاریا  لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی وەک زمانێکی زیندوو لە گشت بوارەکانی هزر و بیرکردنەوەدا کاری پێ بکرێ؟
 

 .انی کوردیم وەرگرتووەبۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانە، ڕای کۆمەپێک نووسەر و مامۆستای شارەزا لە زم
 

 جەمال نەجاری: ئامادەکردنی

 
 














 

 ڕەشید کرمانج؛ مامۆستای زانکۆ

مرۆڤای باێ شاوناس . مااک شوناسای نیایە مارۆڤ باێ زماانی زگ. مااک بنااغەی هازر و بیار وشوناسای مارۆڤە زمانی زگ": وەاڵم
ئەو . ماااک هەیە ەوخۆی لە گەڵ زماانی زگجاگە لە شااوناس هازری ماارۆڤ پەیوەنادی ڕاساات. تووشای قەیاارا  و بۆشاایی دەبێاات
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متمااانە و پەرمااو  و . اکی خااۆی چاااک فێاار دەبێاات و چاااکی بەکاردێنێاات هاازر وبیااری بەرفرەوانتاار دبێااتگمااماارۆڤەی زمااانی ز
کلیلای : ک هەر وەک ئااپفۆنس دودە دەپاێماازمانی زگ. کەسایەتی بەرز دەدا بە خاوەنی. باوەڕبەخۆبوو  بە مرۆڤ دەبەخشێت

 .و تا کاتێ بیەارێزین وەک ئەوە وایە کلیلی بەندیخانەی خۆما  پێ بێت و خۆمانی پێ ڕزگار دەکەین بەندیخانەیە
 

ئێستا کە باواری خوێناد  بە . بکەین ماک دەبێ لە ماپی خۆمانەوە تێکۆشانەکا  دەست پێ ئێمەی کورد بۆ پاراستنی زمانی زگ
. نااداپما  فێاار بکەیاان و لە ماااپێ زمااانی پاااڕاو بەکاااربێنینزمااانی خۆمااا  لە سااەرەتاییەوە نیاایە دەبااێ خۆمااا  فێاار بااین و م

لەم هەل ومەرجەدا داناانی زماانی کاوردی لە . ڕێکخراوە ناحوکمییەکانیش دەتاوانن دەورێکای بااش بگێاڕ  و خەپاک فێار کە 
ەم باارودۆخەدا الیە  ڕەژیمەوە زیاتر بە پیال  بۆ تێکدانی زیاتری زما  دەزانم تا پال  بۆ پاراستنی، جا باۆیە پاێم وایە ل

ئەم ئەرکە زیاااتر دەکەوێااتە سااەر شااانی دایکااانی . تەنیااا خااودی خەپااک و ڕێکخااراوە ناحوکمییەکااا  دەتااوانن زمااا  بەااارێز 
دایکا  خۆیا  بە باشی زمانی کوردی فێر بن و بە باشی فێری مندااڵنی بکە  و پێیا  شوورەیی نەباێ . ڕۆژهەاڵتی کوردستا 

 .یا  بە کەم نەزانن چونکێ گەورەترین هۆی بە زمانی بێگانە قسەکرد  خۆ بە کەم زانینەبە زمانی خۆیا  قسە بکە  و خۆ
زمااانی کااوردی بە کەپااک وەرگاارتن لە زاراوە جۆراوجۆرەکااانی دەتااوانێ خااۆی لە هەماابەر هێاارش و هەژمااوونی زمااانی بێگااانە 

لە هەمابەر وشاەی بێگاانە کەپکیاا  لاێ  ئێمە دەبێ زاراوە جیاوازەکا  وەک دەرفەت چاو لێ بکەین و باۆ هاوتاساازی. ڕاگرێ
ڕێسااکانی وشەسااازی کاوردی ئەگەر بە تێار وتەسااەلی کااری لە سااەر بکارێ ژێرخاانی وشااەی کاوردی زۆر لە ئێسااتا . وەرگارین

دەوپەمەندتر دەکاا و النای کەم باۆ زانساتە مرۆڤییەکاا  کێشاە و کەمایەتیماا  ناابێ و زۆر بە جاوانی دەتاوانین بیار وهازری 
لەم . ۆزین و بیری پێشکەوتووی بێگانەی پێ بێنینە ناو زماانی خۆماا  و هازر وبیرماا  دەوپەمەنادتر بکەیانخۆمانی پێ ڕاگ

نەکاراوە  زۆر تایبەتمەنادی زماانی کاوردی چاو  کااری پێ. ڕاگوێستنەوەدا زمانیش زیاتر کاری پێدەکرێ و زیااتر گەشاە دەکاا
 ."بدرێ و لەکار بگیرێن تا هێزی زما  زیاتر بکە  پێدەبێ ئەو تایبەتمەندییانە پەرەیا  . قەتیس و بەرتەسک ماوە

 
------------------------------------------------- 
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 جەلیل ئازادیخواز؛ نووسەر

 
 :پێمخۆشە بەم ڕستەی هایدگر بچمە باسەكەوە كە دەڵێ

 
 "زمان یانەی بوونە"

 
م ڕستەی یەكێ لە فەیلەساوفانی فەلساەفەی ماۆدێڕ  بەرجەساتەكەرەوەی ئە. فاكتەرێكی بەپگە نەویستی بوو  و جیها  زمانە

زەرورەت و حەتمیەتاای زمااانە، لە خولقااا  و پێكهێنااانی شارسااتانیەت و بااوو  و دەركەوتاان و بەرجەسااتەبوونەوەی ماارۆڤ و 
واناوێنەوەی خاۆی  زما  یەكەم بەساتێنە، كە مارۆڤ هەسات بە ئاازادی و ئافراناد  و دەرباڕین و; ڕەنگە ڕەوابێت بڵێن .ژیاندا

 . یا مرۆڤ لە زماندا بە مانا ئابستراكەكەی دەگاتە ئازادی و سەربەخۆی .دەكات، بە وجۆرەی كەخۆی حەزدەكات
 

كااتێ زماا  دەیەوێات  .اڵنی ئەم ڕەوتە و ئافراندنی نییەزما  تەنیا ئامڕازی پەیوەندی و گواستنەوە و لێك تێگەشتن و خەم
ئەو زماناانەی كە دەخاواز  نەتەوە پێناساە و  .ئامڕاز بوو  دەردەچێت و دەبێتە مەبەسات خۆی و نەتەوە مووتوربە بكات، لە

بەرجەسااتەكەنەوە و تایبەتمەناادی دیاااری خااۆی پێببەخشاان، واتە بااوونی نەتەوە وماارۆڤ زاماان بااكە ، زۆرتاار مەبەسااتن، تااا 
 . هۆكارێك بۆ گەیاند  و گواستنەوە

 
لەگەڵ كااۆی ئەو باااوەڕو بەهاااو  ،بنەمااایی و هزریاای و كااۆمەاڵیەتی هەیە لەڕاسااتیدا زوا ، بەشااێوەكی قااوڵ تیكچنراویەكاای

بۆیە زوا  لە ڕەخسانی دەرفەتی تێفكرین و هزرین و قوپبوونەوە باۆ  .كە جەماوەری گەل فام و هەستی دەكات ناسنامەیەی،
سایەتی تااك و ناسانامەی زما  لە بیچمگیری و ڕواپەت بەخشی و پێكهێنانی كە .ئاستەكانی ئافراند  ڕۆپی كاریگەری هەیە

 .خااولقێنەرو ئااافرێنەری ئەم ڕەوتەیە :كااۆمەاڵیەتی و كااۆی كولتااووری گشااتیدا، ڕۆپاای هەرەگرنااگ دەبینااێ و دەتااوانین بڵااێن
 .گەالنە گرنگترین ئامڕازی پەیوەندی كولتووری و ڕەوایەتی مێاژوو و هاێاڵنەوەی یاادەوەری بەكاۆمەڵ و ناسانامەی جەمااوەر و

 .ووی دا لە زەمەنی ژیانی كۆمەاڵیەتی گەالندا، تەنیا زما  هۆكاری مانەوە و بوونیا  بووەو هەیەلە زۆر چركەساتی مێژ
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لە مێاژووی كاۆ  و ناوێ دا فااكتەرێكی ساەرەكی ڕاگرتنای  زمانی كوردی سەرەڕای هەبوونی هەمووتایبەتمەندیە باسكراوەكا ،

وری توانیاااویەتی خزمەتااای یەكێتااای لێكترازێناااراوی ساااەرەڕای ئەمەش زیااااتر لە سیاساااەت و ئااابو .كااورد باااووە وەك نەتەوە
لە ترازانی زۆرتر و سڕینەوەی كولتووری هاوبەش و ساۆزی نەتەوەیای و ساۆزداریی نیشاتمانیما  بەرگاری . نەتەوەیما  بكات

لە غیااابی .لە ڕاسااتیدا لە سەدساااپەی دوایاادا، زمااانی كااوردی ساایمای مەز  و بەرجەسااتەی كااورد بااووە، وەك نەتەوە  .بگااات
فۆرمەكاانی زماانی كاوردی لە ئەدەب و  .وپەت و دەسەاڵت دا ئەوە زما  بووە، كەئەركی هێاڵنەوەی نەتەوەی بەئەساتۆ باووەدە

فۆلكلااۆردا و كااۆی ژانەرەكااانی شاایعر و چیاارۆك و ڕۆمااا  و پەخشااا  و فۆرمەكااانی تاارەوە، بە كالساایك و نااوێ وە هەپگااری 
 . ووشتی مرۆڤی كورد و سرووشتی نیشتمانە كەشیەتیزما  و نیشتما  و سر. تایبەتمەندیەكانی كورد بوو 

 
كە تەنیاا لە توانایەكاانی ئەم زماانەدایە، كە ئەگەری  فۆلكلۆری كاوردی ڕەوایەتای باوو  و ئافرانادنی ڕۆژانەی نەتەوەیەكە،

 .بوو  مانەوەو ئافراندنی ڕۆژانەیا  زامن دەكرێت
 

بەپكاو حاورمەتە بە نەریتای ئاازادی و  .ێوەرانی زمانێاك نیایەگرنگی زمانی دایك تەنیا هەوپای ئاساانكردنی پەیوەنادی ئااخ
سڕینەوەی زما  سڕینەوەی مرۆڤ و ناشایرینكردنی جیهاا  . فرەچەشنی كولتووری و تێفكرین و بەرگری لەسەڕەڕۆی و سڕینەوە

رشاانە، كە مرۆڤای كاورد لە هەركاوێی ئەم ئەم جیهاانەدا بێات، ئەركێكای ئەخالقیای و مرۆیای و نەتەوەیای لەسە ژینی مارۆڤە
 .زماانی كاوردی زماانێكی فاراوا  ئینساانی و ئاشاتی خاوازانەو سرووشات پاارێزە .پاراستن و فێربوو  و گەشەی زمانی كاوردیە

 .ڕاساتە ئاسات و جۆرەكاانی زماا  لەگەڵ ئاسات و ڕەوتەكااانی زەمە  وژیان و وشایاریدا دەگاۆڕێن و ڕەنگادانەوەی ئەو واویااعە 
 .بەرەبەیانی بوونەوە ماكە هەناویەكانی خۆی دەگرێتبەاڵم واقعی بە ئەختیاری زما  لە 

 
فۆلكلۆری كوردیی و باوەڕە كۆنەكانی و فۆرمەكانی گێاڕانەوەو الوانەوەو ناسااندنی زماانی كاوردی، هەماوو بەرجەساتەكەرەوەی 

 .ئەم تایبەتمەندیانە 
 

 جیهاانە،  باۆ یەك ڕەنگای و بێازاری و نەمانی هەر زمانێ نەمانێ كولتوورێك و بە مێژووسەاردنی گەلێك و ژاكانی فرەڕەنگی
 .ملهوڕی

زینادانی كارد  و ساەپانی پەراوێاز  .مامەپە لەگەڵ سەربەستی دەكات و سەربەستە .مرۆڤ لە زماندا دەخولقێت و دەخولقێنێ
 ."نشینی هەر زمانێ سەندنەوەی خولقا  و سەربەستی و بوونی ئازادا لە ئاخێوەرانی ئەو زمانە
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 مامۆستای زانکۆ: ور خۆشنا هێمن عومه

 
كاار   كاار لاه  ، تاازه بوایه كگرتووی هه ك زمانی یه اڵم یه به  بوایه  كوردستا  چل پارچه  پێم، خۆزگه ده  نده وه كورتی ئه  من به"

  باه( نی تار؟وا ت یاا  ئاه الده های جاه)كاام ڕێنووسای التینای بنووساێ   پیاو نازانێ باه دروست بێت،  مه ئه  مه سته و ئه  ترازاوه
  ئێساتا لاه  كا  كاه كۆناه  ساه دره های مه  سامی، یاا  باه ڕه  بۆتاه  د سااپه باشاوور ساه  لاه  بی بنووسێ كه ره عه - ڕێنووسی ئارامی

ر و  ئێساتا زازاكای تێازی ماساته  كاه)زازاكای   ساۆرانی یاا  باه  كرمانجی بنووساێ یاا  باه  كرێت؟ به باكوور كتێبی پێ چا  ده
  گاونجێنن و ناه ڵ ساۆرانی خۆیاا  ده گاه له  ڕاسات مااو  ناه ناوه  لاه  كه)كرمانجی بادینا  بنووسێ   ، به(ووسرێن دكتۆرای پێ ده

ی  وه رزكردناه نگای به ڕێ ده ش گاه وه ؟ له دا  كتێبی پێ نووسراوه سه  ی كه التینییه  و كرمانجییه یا  به( ڵ كرمانجی باكوور گه له
ر  هاه  یاه وره گه  كی هێناده اڵیاه كاوردی، ئیادی خاوا ئاساانی بكاات به  ك زمانی جیاواز له وه  هی ورامی و زازاكیش هه ی هه هجه له
ربگێڕێاات؟ ڕۆماانی بیااانی  وه  ی كاه ی زمانه هجااه رۆمااانێكی بیاانی بااۆ چاوار له  یاه وی هه ر زه ی سااه وه تاه ئااخر كااام نه.  وه بێتاه نه
باادینی و )كرماانجی   ر كاوردی، باه ساه  تاه ڕاندووه ریانگه رگێڕ وه ی دوو سێ وهسۆران  ر به ی هه وه وێڕای ئه  ، كورد هاتووه یه هه

و   ساار داوه خه  ك كتێب باه ی كوردی بۆ یه چوار پێنج جار وزه  ، واته رگێڕدراوه و كرمانجی التینی و زازاكی وه( بی ره پیتی عه
ئاخاوتنی  ی شاێوه چوارچێاوه  ر لاه و ناابێ هاه  یاه وره مێكی گه خاه  وه ئاه  بۆیه.  وه ی خۆیدا بخولێته چوارچێوه  ر له بێت هه كورد ده

ر دوو  هااه  ك كتێباادا بااه یااه  م لااه كااه كرمااانجی كاریااا  تێداده  ی بااه و كتێبانااه ئااه  ناچاربوومااه  ز بۆیااه و ئااه  وه خۆمااا  بخولێینااه
اڵماای  ناادێ وه رهه به له.  م چارمااا  ناچااارهاڵ بااه  یااه وره كی گه اڵیااه ش به وه ئااه  م، كااه ڕێنووساای التیناای و ئااارامی چاپیااا  بكااه

 !" وه داخه چاوی خۆما  نابینین به  رگیز به تا  هه كه پرسیاره



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

58 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر: شەریف فەالح

 
گەوهەر و ناسنامەی بوو  و شادەماری ڕۆحی نەتەوەیە، کەواتە ئەو نەتەوەیە زینادووە کە ئەم شاادەمارە بەارێزێات،  زما ،"

م شادەمارەوە خاوێنی نیشتماندۆساتی، هەساتی نەتەوەیای دەگااتە هەماوو دەمارەکاانی دیاکەی تااک بە تااکی چونکە لەڕێی ئە
زمانی دایکی هەپگری چەند تایبەتمەنادییەکە لەبەر ئەوەی زماانی ئاخااوتن، فەرهەنگای خۆمااپی و زماانێکە مارۆڤ . کۆمەڵ

ەیااپی مارۆڤ و لە هەماوو کایەکاانی ژینای تااک و پێی گۆ کاراوە و فرچای گرتاووە، دەبێاتە ساەرچاوەی هازر، دنیاابینی و خ
ئەو تاکەی کە لە داوێنی ماپباتێکدا گەورە بێت و بە فەرهەنگی ڕەسە  و ئەدەبی زارەکای خااراو . کۆمەپگەدا ڕەنگ دەداتەوە

ەر ببێت و زۆربەی قۆناغەکانی خوێند  بە زمانی زکماکی بخوێنێت، ئیادی بیار و خەیاپادا  و کەساێتی و بیرکاردنەوەی لەسا
قەوارەی نەتەوەی خۆی فۆرم دەگرێت، ئەم مارۆڤە گەر بە قاووپی بچێاتە هەنااوی پاشاخانی ئەدەب و زماانی نەتەوەکەیەوە، 
گومانی تێدا نیایە لە داهااتوودا گەر چەناد زماا  و فەرهەنگای دیاکەی جیاا لە زماانی خاۆی فێار بێات، هیچکامیاا  نااتوانن 

 .کاریگەریی نەرێنیی لەسەر دابنێن
 

ن ڕێااگەی پەرەدا  بە زمااانی دایکاای و ڕێگااری لە ئاسیمیالساایۆنی فەرهەنگاای و لەخشااتەبردنی زمااانی کااوردی کە کاااریگەرتری
پیالنی داگیرکەرانی نیشتمانە، تەنیا و تەنیا پەروەردە و بارهێناانی منادااڵ  و نەوەی وشایاری ئەماڕۆیە بە زماانی شایرینی 

 .دایک و پەردانە بە پاشخا  و فەرهەنگی نەتەوەیی
کااوردی کە بە یەکێااک لە تااوخمە سااەرەکی و شااادەمارەکانی نەتەوەییمااا  دێااتە ئەژمااار، خاااوەنی تااوخم و بەهااایەکی  زمااانی

پتەوی بەرەنگارییە، هەپگری ئیقاا  و ڕیتمای مۆسایقایی و پاڕ لە ژیاانە، زاپباوونی تاوخمی سروشات و نااتۆراپیزم، شایعری 
رەکای کە خەپکای ئاساایی و ڕەشاۆکی و نادیاار داهێنەریەتای، بوونی شاێوەزارەکانی و پتار لە گشات دەوپەمەنادیی ئەدەبای زا
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توانیویااانە ئەم کااۆلەکە گاارنگە بااۆ میللەتاای کااورد بەااارێز  و ببێااتە شااادەماری ڕۆحاای هەرمااانی نەتەوە و بە هاایچ پاایال  و 
ئێسااااتا کە سااااەردەم گااااۆڕاوە و شااااەپۆلی بەجیهااااانیبوونی دنیااااای تەنیااااوە و سااااەردەمی تێکەاڵویاااای . زەبرێااااک نەتااااوێتەوە

ەرهەنگەکااانە، دەبااێ بە هاازر و ئەقااڵ و ئااامرازی سااەردەمیانە و بە زانسااتی ئەمڕۆیاای ئەویااش بە زمااانی خااۆت ڕووبەڕووی ف
بەڕای مان پەرەدا  بە هێڵای ناسایۆنالیزمی زماانی و پەورەردەکردنای . پیالنی داگیارکەرا  و خەونای گااڵوی دوژمناا  ببیانەوە
دەمارگرژی گۆچ بکرێت، هاوکات بە چەکی زانساتی ساەردەم تەیاار بێات، نەوەیەک کە بە ئەقڵی خۆماپیی کوردیی بەدوور لە 

 ."دەکارێ ببێتە پارێزەرێکی قایمی زمانی دایکی ک ناسنامەی بوونمانە
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شاعیر و مامۆستای قوتابخانە: تەوار تورابی

 
ەنیاا بە پێای جارنامەکاانی ماافی ئینساانەکا  نەک ت. فێر بوو  و خوێند  بە زمانی دایکی مافێکی سەرەتایی هەر مارۆڤێکە

مرۆڤ بەپکوو لە جیها   و تێگەیشتنی مۆدێڕ  و ئەوڕۆیی دا یەکێک لە سەرەتاییترین مافەکانیا  ئەوەیە کە بتاوانن زماانی 
لە هەماا  کاات دا زماا  . زماا  باێ شاک گرنگتارین کەرەساەی پێوەنادی گارتنە. دایکیا  فێر بن و بە زماانی دایکای فێار بان

فێار باوو  و خوێناد  بە زماانی دایکای . زماانی یەکەمای هەر مرۆڤێاک زماانی دایکایە. تێگەیشتن و فێر بوو  کەرەسەیەکە بۆ
لە واڵتە پێشاکەوتووەکانی جیهاا  دا زماانی . رێگەی ساەرەکییە باۆ فێار باوونی زماانی زیااتر و هەروەهاا فێار باوونی زانسات

ەرگاای فێار باوونی پیوەنادی گارتن و فێرباوونی زمانەکاانی دایکی گرنگییەکی زۆری پێ دەدرێ لەبەر ئەوە کە زمانی دایکای د
باێ شااک ئەگەر زماانی دایکاای فێاری منااداڵ بکارێ دەبێاتە هااۆی ئەوەی کە ئەو مناداپە بتااوانێ ئاساانتر زمانەکااانی . دیکەشاە

هەیە و  لە واڵتێکی وەکوو سۆئێد پێنج زمانی رەسمی. ئەوە بۆ واڵتانێکی کە چەند زمانە  زۆر بە کار دێ. دیکەش فێر ببێ
هەروەهاا . کە جیا لە سۆئێدی زمانەکانی دیکە زمانی کەمینەگەلێکی چەنادین هەزار کەسای یاا یاا چەناد ساەد هەزار کەساین
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. بەاڵم بۆ هەمو زمانەکا  مافی ئەوەیا  هەیە کە پێیا  بخوێنادرێ و پەرەیاا  پاێ بادرێ. چەندین زمانی دیکەش ناڕەسمین
سێ منداڵ یاا  زیااتری هاوزماانی تێادابێ ماافی ئەوەیاا  هەیە مامۆساتای زماا  " ککۆموونێ"لە سۆئێد دا ئەگەر هەر شارەی 

ئەوە نەک تەنیا وەک هەڕەشەیەک بۆ سەر زمانی . دایکیا  هەبێ و هاوکات لە گەڵ زمانی سۆئێدی زمانی دایکیشیا  فێر بن
 .دی دەژمێردرێسۆئێدی سەیر ناکرێ، بەپکوو بە هۆکاریی پێشەکەوتنی زما ، کولتوور و کۆمەپگای سۆئێ

 
ئەوەی کە لە واڵتااانی جیهااانی سااێهەم و بە تااایبەتی لە واڵتااانی داگیاارکەری کوردسااتا  زمااا  وەک هەڕەشااەیەک دەبیناارێ، 

واتە هەوپەکە بۆ سڕینەوەی الیەنی بەرابەرە لە هەماوو بوارێاک . دیدێکی فاشیستیانە و بەرچاوتەنگانە و تەواو ئەمنیانەیە
. نەتەوەیەکاایش ئەوەیە زمااانەکەی لااێ قەدەغە بااکەی و نەهێڵاای پەرە بەزمانەکەیااا  باادە  و ریشااەوییترین سااڕینەوەی هەر

لەڕاساتی دا ئەگەر ئەو دیادە فاشیسااتی و بەچاوتەنگاانەیە نەبااوایە زماانی کاوردی لەگەڵ زمانەکااانی نەتەوەکاانی دیااکە لەو 
 .واڵتانە دا دەبووە کەرەسەیەک بۆ پێشکەوتنی کۆمەپگاکا  لە هەموو بوارەکا  دا

 
. ئەو روانینە فاشیستیانەیە لە واڵتانی داگیرکەری کوردستا  هەوڵ دەدا کە زمانی دایکای لە پاێش چااوی خەپکای کاورد بخاا

ئەگەر من باس لە کوردستانی ژێر دەستی ئێرا  بکەم، بەو پێیە کە خۆم لەوێ گەورە بووم و زانیااری زۆرتارم لەساەر ئەوێ 
پێش هەموو شتێک دا هەوپی کەم بایەخکرد  و ناشیرین کردنی زماانی کاوردی لە  هەیە، دەبێ بڵیم کە ڕوانینی فاشیستی لە

چو  وەک لە سەرەوە ئاماژەم پاێ کارد، ریشاەییترین هەوڵ باۆ ساڕینەوەی نەتەەوەیەک . پێش چاوی خودی خەپکی کورد دەدا
ەرەنگاربوونەوە لە پەرەپێادا  بۆیە پێویستە لە پێش هەموو شتێک دا بۆ ب. کەم بایەخکردنی زما  و کولتوری ئەو نەتەوەیە

بە کەمبایەخکردنی زماا  و کولتاوری کاوردی خەپکەکەماا  بە تاایبەتیی خەپکای جەوا  و تازەپێگەیشاتووما  زیاات ئاگاادار 
بکەینەوە لەوەی کە هیچ زمانێاک لە دونیاا دا کەم باایەخ نایە و زماانی کاوردیش یەکێاک لەو زماناانەیە کە بە تاایبەتی لە 

ی دەوروبەرما  نەک تەنیاا کەم و کاوڕی نایە، بەپکاوو توانساتی لە باواری زانساتی جوانیناسای زماانییەوە چاو زمانی خەپکان
 .ئەگەر لەوا  زیاتر نەبێ، کەمتریش نیە

 
نمااوونەیەکی زیناادوو ئەوەیە کە دەبااێ الوەکانمااا  ئەوە باازانن بەکارهێنااا  و جێگاارتنەوەی هێناادێک وشااە و چەمکاای زمااانی 

 .ردی، نەک تەنیا هونەر نیە، بەپکوو جۆرێکە لە خۆدۆڕاند  و خۆبەکەم زانینفارسی بە جێگای زمانی کو
 

 واتە پیویستە ئەو ئیرادەیە بۆ خەپکی کورد بگەڕێتەوە کە زمانەکەی خۆی پێ کەمتر نەبێ لە زمانی ئەو نەتەوانەی کە 
 .کوردستانیا  داگیر کردووە
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ی رێزە بۆ زماانی کاوردی بە باێ ڕێازی کارد  بە زمانەکاانی دیاکە با ئەوەش لە کەوانەیەک دا باس بکەم کە ئەو گەڕاندنەوە
بەپکاوو . واتە نابێ من بڵێم چو  من کوردم باۆوەی کە رێازی زماانەکەم بگارم دەباێ باێ ڕیازی بە زماانی فارسای باکەم. نابێ

انی خەپکاانی باشترین رێاگە بە الی مانەوە ئەوەیە کە لە پاێش دا زماانی دایکیماا  فێار باین و پەرە پاێ بادەین، دواتار زما
هەرچەنادی زمااانی دیاکە جیااا لە زماانی دایکیمااا  بازانین، نەتەوەکەمااا  و کولتوورەکەماا  دەوپەمەناادتر و . دیاکە فێار بااین

 .پێشکەوتووتر دەبێ
 

باۆیە لێارە دا پێماوایە رۆپای . مامۆساتای منادااڵنی یەک تاا پێنجای ساەرەتایی. من خۆم پێشتر لە کوردساتا  مامۆساتا باووم
زۆر گاارنگە کە گرینگاای بەو هەڕەشااانە . هەساات بە بەرپرساایارێتی لەبەرابەر نەتەوەکەی دا بکااا زۆر گاارنگە مامۆسااتایەک کە

دا بەردەوام لە نێااااوا  مامۆساااتایا  دا باڵودەکاااارێتەوە کە دەباااێ تەنااااانەت شاااای " بخااااش ناااامە"نەدرێ کە لە چوارچێاااوەی 
بە زۆر و بە باێ دپخاواز ناچاار  کتێبای فارسای بە  زۆرگرنگە کە مامۆستایا  ئەگەرچای. کردنەوەکانیش بە زمانی فارسی بێ

منااداپەکا  بڵێاانەوە، بەاڵم هەوڵ باادە  هەر نەبااێ شاایکردنەوەکا  بە زمااانی دایکاای بااێ، بااۆوەی کە منااداپەکا  زیاااتر و 
 .باشترتێبگە  و هەروەها بایەخی زمانی دایکیشیا  زیاتر بۆ روو  بێتەوە

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیرۆکنووس: خەبات ڕەسووڵی

کەوایە پێناسااە و شوناساای سااەرەکی تاااکە بااۆ .کااورتی زمااانی دایااک، یااانی ئەو زمااانەی دایااک و باباات قسااەی پێاادەکاتبە "
تااا ئێاارە هەموومااا  ئەو قسااانە دەزانااین و دەشاازانین هەر . ناسااینەوە و پێااوەری جیاااکەرەوەی گەلە جیاوازەکااانە لە یەکتاار

 -دەزاناین کە ساەرچاوەی گرینگای ئەم پشاتیوانییە دەوپەتە  ئەوەش.زمانێک پشتیوانی مادی و مەعنەوی نەبێ لە نااو دەچاێ
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دەوپەت دەتااوانێ بە دامەزراناادنی ڕاگەیاناادنی بەهێااز و کااردنەوەی قوتابخااانە و پشااتێوانی هەمە الیەنە لە زمانێااک ،ئەو 
 .زمانە پەرە پێ بدات

 
بۆماا  روو  دەبێاتەوە کە زماانی  ئەگەر بە پێی قسەکانی سەرەوە هەپسەنگاندێک بۆ دۆخی زمانی کوردی بکەیان بە ساانایی

ئەمە بەمانای نکووپی کرد  لە هەوپەکاانی کاورد لە هەر چاوار پاارچەی .کوردی لە تەنگژەیەکی مەترسیداردا پەلەقاژەیەتی
بەاڵم ئەم هەواڵنە  بەپکاوو بە پاێچەوانەوە تاا ڕادەیەکای بااش ئاگااداری ئەو هەواڵنە هەم کە لە ئاارادا ، کوردستا  نییە،

ەر هێرشااای چاااڕی زمانەکاااانی دیاااکە و  خێرایاای تاااوانەوەی  تاکەکانماااا  لە زمانەکاااانی دیاااکەدا زۆر کەمااان و لە لە بەرانااب
بۆ خۆم عادەتم نییە بە قسەی زریقەوباریقەدار و خەپاک هەپخەپەتاناد  باساەکە  .درێژخایەندا زەرەرمەندی سەرەکی دەبین

روسااەمەرەی نیاایە کە بڵێااین ئەو زمااانە هەر لە خااۆڕا ڕوا بااکە  زمااانی کااوردی هاایچ تایبەتمەناادییەکی سەی ى.بەرمە پێشااێ
جیااا .ئێسااتا تەنااانەت لە کااوێرە دێیەکااانی کوردسااتانیش زمااانی کااوردی کەوتااووەتە ژێاار هەڕەشااە  دەتااوانێ خااۆی بەااارێزێ،

 یا  بەشاێک لە قساەکانیا  کاوردی نییە،یاا  تەواو لەوەیکە رۆژانە بە دەیا  تاکی کورد دەبینین کە لە کاتی قسە کردندا،
بە میلیۆنا  کوردما  هەیە نااتوانن رساتەیەکی کاوردی بە رێکاوپێکی بنووسان و  .تواونەتەوە و بە زمانێکی دیکە قسە دەکە 

حیاازب و رێکخااراوی زۆر گەورەمااا  هەیە کە نەک پرساای زمانیااا  بااۆ گرینااگ  .هاایچ لەو بااارەیەوەش تووشاای نیگەراناای نااابن
کەوایە خۆشبینی سەبارەت بە گەشەی زمانی کوردی زۆرتار   .ەم پرسە دەکە بەپکوو بە شانازییەوە باس لە وەالنانی ئ نییە،

 .خەپک گەوجاندنە
 

مامۆسااتاکانی زمااانی کااوردی و نووسااەر و شاااعیر و هونەرمەناادەکانی کااورد کە لە راسااتیدا سااەربازەکانی زمااانن لەئەوپەڕی 
لەو جێگایانەی کە زمانی کوردی لە قوتابخاانە  .پەرتەوازەیی و بێ نازیدا دەژین و کەم وایە بە جدی ئاوڕیا  لێ بدرێتەوە

بااێ هیااوا بااوونم بە  .زمااانی کااوردی یەکااێکە لە هەرە وانە خراپەکااا  و کەمتاارین باایەخی زانسااتی پااێ دەدرێ دەگاوترێنەوە،
ی بەاڵم ئەگەر کورد دەیەوێ بە راستی لەو قۆناغەی ئێستا ڕزگاری بێات دەباێ النایکەم دە هێنادە مانای تەسلیم بوونم نییە،

دەباێ حیزباایەتی و  .دەبێ بە جدی لە هەوپی دامەزراندنی دەوپەتی کوردیدا بێ .ئێستا هەوڵ بۆ پاراستنی زمانەکەی بدات
 .شارچییەتی و زاراوەچییەتی وەال بنێ

 
 تەنانەت داگیرکەرەکانی کوردستانیش  هەنووکە نەک هەر ئێمە، دۆخی جیهانی ئێستا دۆخی سەد ساڵ لەوە پێش نییە،

رشی زمانە جیهانییەکا  بوونەتەوە و هەوڵ دەدە  خۆیا  لە بەرانبەر ئەو هێرشاانەدا کە بە جیهاانیبوو  ناساراوە تووشی هێ
هیاوادارم وتەکاانی مان ببێاتە دەنگای زەنگای مەترسای و ئەوانەی . جا دەبێ دۆخای کاورد لەو ناوەراساتەدا چاۆ  باێ .بەارێز 

باشترە چاوەکانما   بکەیانەوە  بوو  لە خەو  و خەیاڵ تێەەڕ بووە، سەردەمی نووقم. دەتوانن کارێک بکە  هۆشیار بکاتەوە
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هەوپە تاکەکەسااییەکا  گاارینگن بەاڵم ناااکرێ ئەم دۆخە بەردەوام بااێ و تااا سااەر  .و ساایمای ڕاسااتەقینەی خۆمااا  ببینااین
ی کە بە هەمووماا  النیکەم هۆشایار بوونەوەماا  و گاوتنی راساتییەکا  هیاوادارم ببێاتە هاۆی ئەوە ئاواما  بۆ ناچێتە پێشێ،

هەر هاایچ نەبااێ منااداپەکانی خۆمااا  فێااری کااوردی بکەیاان و  .کاااتێکی زیاااتر و هەوپێکاای جاادیتر بااۆ پاراسااتنی زمااا  باادەین
 ."خۆشەویستی زمانی کوردی لە دپی نەوەی داهاتوودا بچێنین

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر و لێکۆڵەری ئەدەبی : ئامانج عەزیزکەندی

 
زماانی دایکای وەک بە دروسات ئەو ناوەیاا  لاێ نااوە، چ وەک . رباڵو و پڕ ڕەهەناد و الیەیەنەزمانی دایکی چەمکێکی زۆر بە

زمانی ئاخااوتنی دایکای مرۆڤەکاا ، چ وەک زماانی مااک و ساەرەکی کە منااڵ لە زگای دایکای دا گاوێی لاێ دەباێ پێای ڕادێ، 
سروشاتی و سیاسای و کەلتاووری و هەماوو هەم وەک مافێکی رەوای مرۆیی و هەم وەک ماافی . گرینگییەکی یەکجار زۆری هەیە

 .بوارە مرۆییەکا 
 

زمانی دایکی بەو گشتە، تایبەتمەنادی و گارینگیەوە، زەوت کارد  و پااوا  کارد  و قەدەغە کارد  و ساەرکوت کردنای، هایچ 
 . کەمتر نیە لە کارەساتە هەرە گەورە و وێرانکەرەکانی دونیا

 
هەروەهاا . وەرگرتن و چێژ بەخشین، بە بێ زماانی دایکای ئەوە ماومکین نایەژیا  بریتیە لە تێکۆشا  بۆ هەرچی زیاتر چێژ 

هەماوو ئەو وەساف یاا . جگە لەوەی کە زما  ئامڕازی پەیوەندیە، هیچ شتێکی مرۆڤایەتیش لە دەرەوەی زماا  دا باوونی نیایە
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بااۆ گشاات ئەم روانااگە و ڕوانیناانەی ماان بااۆ زمااا ، ڕەنااگە شەخسای باان، بەاڵم لە گفاات و گااۆیەکی ورددا رەنااگە بکارێ باشااتر 
 .بۆچوونانە نموونەی سەلمێنەر بێنیەوە

 
پێمااوایە زمااانی دایکاای هەر گاارو  و خێاڵ و قەوم و نەتەوەیەک، وەک مااافێکی گرینگاای مرۆیاای و سااەرمایەیەکی جیهااانی  مان

 . بەارێزرێ و گەشەی پێ بدرێ
 

 یەی ڕابااردوودا یەکەم داوامااا ، بەسااەدە زاییناایەوە و لە خەباااتی مااافخوازانەی ئەو یەک دوو ١٦ئااێمەی کااورد لە سااەدەی 
ئەوەش لە گرینگاای ناساانامەیی و ئەو گرینگیااانەوە سااەرچاوە دەگاارێ کە هێناادێکیانم . درووساات داوای ئااازادی زمانمااا  بااووە

 . ئاماژە پێ دا 
 

یە  داگیار هەرچەند پێموایە زمانی کاوردی مەترسای فەوتاانی لە ساەر نەمااوە، باا ئەوەی کە ئەو هەوپە زۆر ئاگاهاانە لەال
ئەوەش تەنیا داگیرکەرا  ناین، . بەس مەترسی تێکدا  و بە الڕێ دابرد  و فەوتاندنی کۆدەکانی لە سەرە. کەرانەوە دەدرێ

لە باشوور و تایبەتیتر ئۆرگا  و دەزگاکانی دەناگ . زۆرێک لە ئۆرگانە کوردییەکانیش نا ئاگایانە ئەوە دەکە ، بە تایبەتی
ی زما ، ئەرکێکی گرینگە کە لە ئەساتۆی ئۆرگانیزاسایۆنە کولتاوری و پەروەردەیای و سیاسایەکا  ئەرکی گەشە پێدان. و ڕەنگ

جا باۆیە رۆشانبیرا  و نووساەر و ئەدیاب و هونەرمەنادا ، ئەو .دایە، گرینگی ئەو ئەرکە کەمتر بۆتە درکێکی گشتی و گرینگ
باۆ ئەوەی بتوانادرێ بە . المیدیاش زۆر گارینگەدیاارە لەو سەردەمەشادا سۆسای. ئەرگە قورس و گرینگەیا  کەوتۆتە سەرشاا 

هەرچەناد پەروەردە لە دایەنگەکاانەوە گرینگتارینە باۆ ئەو مەبەساتە، بەاڵم . ئاراستەی پاراستن و گەشاەپێدا  بەکاار ببارێ
 .ئەو زوپمە نا مرۆڤانەیە لە زمانی دایکی دەکرێ بەداخەوە لە چەنین پارچەی کوردستا ،

 
--------------------------------------------- 
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 نووسەر و وەرگێڕ: رەسووڵ سوڵتانی

 
ئەگەرچای ئەم فااكتەرە رەناگە . لە نێو توخمە سەرەكییەكانی پێكهێنانی نەتەوەدا، زما  یەكێكە لە توخمە هەرە گرینگەكا 

پەتێكادا گارینگییەكەی خاۆی لەدەسات لە واڵت و میللەتێكەوە لەگەڵ واڵت و میللەتێكی دیكەدا جیاواز باێ، بەاڵم لە هایچ حا
 .نادا و وەك توخمێكی سەرەكی پەراوێز ناخرێ

 
بۆ پێناسەكردنی نەتەوە كۆمەپێك توخمی وەك خاكی هاوبەش، مێژووی هااوبەش، كولتاووری هااوبەش و زماانی هاوبەشایا  

بەشااێكە لە مێااژوو، بەاڵم  لە هەناادێ پێناسااەی دیااكەدا یااادەوەریی هاوبەشاایش هەیە كە ئەم یااادەوەرییە. كااردووەتە بنەمااا
رەنگە میللەتێك مێژووی هاوبەشی نەبێ یا  هەموو قۆنا  و بڕگەكانی مێاژووی پاێكەوە نەباووبێ، كەچای خااپێكی هاوبەشای 

 . یادەوەریی هەیە كە پێكەوە كۆیا  دەكاتەوە
 

نی كاااوردی كاااۆپەكەی بەاڵم ناااابێ بەااارینگێینەوە لەوەی كە بڵێاااین زماااا. زماااانی كاااوردی، یەكێاااك لە تاااوخمە بنەڕەتییەكاااا 
تەنانەت هەبوونی خاك و مێژوو و كولتووری هاوبەشیشما  بەبێ هەبوونی زماا  نەیانادەتوانی ببانە پێناساەی . نەتەوەكەیە
ئااێمە ئەگەر زمانەكەمااا  نەمێنااێ و بە زمااانێكی دیااكە قسااە بكەیاان، بەاڵم خاااك و كولتااوور و مێژوویەكاای . كوردبوونمااا 

نەتەوەیەك دەباین لەساەر . ا  بڵێین نەتەوە، بەاڵم ئیتر نەتەوەیەك دەبین جیاا لە كاوردهاوبەشیشما  هەبێ، رەنگە بەخۆم
باااۆ؟ چاااونكە كاااورد بە نیشتمانەكەشاااییەوە لەو  . ناسااانامەی ئەو زماااانەی كە پێااای دەئااااخڤین جاااا هەر زماااانێكی دیاااكە بێااات

مریكاا بە ئینگلیازی قساە دەكە  و ئێساتا ئە. نەتەوانەیە كە هەم خۆی و هەم نیشتمانەكەیشای بە زماانەكەی پێناساە كاراوە
كەنەداش چەند زمانێكی جیاجیای تێدایە ئەگەرچی ئینگلیزی زمانی زاڵ و ساەرەكییە بەاڵم هاوشاانی ئەو زماانی فەرەنسایش 

. كەچای خەپكای كەنەدا بە زمانەكەیاا  پێناساە نااكرێن و نااوی واڵتەكەشایا  لەساەر زمانەكەیاا  نیایە. قسەی پێ دەكارێ
ێوەندییەكی بە زمانی خەپكی نێو چوارچێوەی ئێرانەوە نییە و ئەوا  بۆ پێناسەی میللەتبوونی خۆیا  پااڵ ناوی ئێرا  هیچ پ
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سوویسارایش كە . بە زمانی هاوبەشەوە نادە  بەپكو دەگەڕێنەوە بۆ خاكی هاوبەش و مێژووی هااوبەش و كولتاووری هااوبەش
 . زمانەكەوە بەستراوەتەوەبەاڵم ناوی كورد و كوردستا  بە . پێشتر باسما  كرد هەروەتر

 
بێت و زمانەكەی نەمێنێ، ئیتر هەر زمانێكی دیكە وەرگرێ، ئیتر ناتوانێ بەخۆی بڵێ كورد و كەسایش وای پاێ ناپێات،  كورد

هەر بۆیە كورد لەگەڵ دۆڕاندنی زمانەكەی یا  تاوانەوەی زماانەكەی . بەپكو بەو زمانە پێناسەی دەكە  كە قسەی پێ دەكات
چاونكە كوردساتا ، واتە ئەو . پێناسەی نەتەوەبوونەكەی و بەدوای ئەویشدا ناوی واڵتەكەیشی دەگاۆڕدرێ پێش هەموو شتێك

دەی كە تاۆ وێكاڕا وازت لە زماانەكەت هێناا، یاا  وازیاا  پاێ هێنایات، ئیتار دەباێ پێناساەیەكی . واڵتەی كوردی تێدا دەژی
 .دیكە بۆ واڵتەكەیشت بدۆزیتەوە

 
 : ی زۆر بەهێزی بۆ پێناسەكردنی نەتەوەبوونی خۆی هەیەكورد ئێستا سێ توخم و فاكتەر

 
خاكێكە كە پێی دەگوترێ كوردستا  و سنوورە جوگرافیاییەكەی ساەرەڕای هەماوو شاێواند  و گاۆڕینێكی دیموگرافیاایی  :یەكەم
 . دیارە

تواندنەوەی بەكاار هێناا، زما ، ئەو زمانەی سەدەیەكە لەالیەك داگیركەرا  هەموو توانا و ئیمكاناتی خۆیانیا  بۆ  :دووەم
چااونكە دەیااانزانی تەنیااا بە تواناادنەوەی زمااا  دەتااوانن بباانە خاااوەنی ئەو خاااكەی ناااوی كوردسااتانە، بەاڵم لە سااایەی 

 .پاپەوانێتیی پێشمەرگە و خۆڕاگریی میللەت و قەپەمی نووسەر و شاعیر و رووناكبیرە ئازادیخوازەكانمانەوە هەر پارێزراوە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر و وەرگێڕ : ریلەیال قاد
 

 
 .یه وە تە ک نە زمان، ناسنامه و به نرخترین میراتی یه

https://2.bp.blogspot.com/-uLruM4958NA/Wo0_WyuyRhI/AAAAAAAAAfA/xJP19rlGECgVq1r_XBXWMByJLdKZCmjSQCEwYBhgL/s1600/laila+qadri.jpg
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یەک  وە تە وێ نە را  بیاانە گەر داگیارکە. وە بێتە بوو  نزیک ده ش له گێژاوی نە تە و میلله تێک له ناو بچێ ئه ر زمانی میلله گە ئه

ساێک  که.   کە لاه کاار ده و گە وە و له ناوبردنی زماانی ئاه دنەر تواندن بخەنە ژێر ڕکێڤی خۆیا ، بەر لە هەموو شتێک، له سه
 .سێک وایه کە کلیلی زیندانی خۆی و  کردبێ ک کە زانێ وە کە زمانی دایکی خۆی نە

 
نەتەوەیەک زمانی دایکی خاۆی لە بیار بکاا دەبێاتە ژێار دەساتە و موساتەعمەرەی . زمانی زگماکی، پێناسەی هەر نەتەوەیەکە

 ...ڵ کە زمانی بە سەر دا سەپاندووەفەرهەنگی گەلی زا
 

باااایەخی زماااانی دایکااای باااۆ هەر نەتەوەیەک ئەوەیە کە ئەوەی وا لە ناخااات دا هەیاااه، دەتاااوانی بە ئاساااانترین و  :یەکەم
ساااکارترین پیاات و وشااە بیگااوازییەوە بااۆ بیسااەر و بەردەنااگەکەت؛ چااو  جااگە لە زمااانی دایااک هاایچ زمااانێکی تاار ناتوانێاات 

اوەی دەروو  وەدەرخااات؛ جااا کە وابااوو زمااانی دایااک دەبێااتە یەکەم ئااامێر بااۆ گەیشااتن بە ئاااوات و مەبەساات و قسااەی شااار
ێ، هەروەهاا کااتێ هەماوو کەساێک بتاوانێ ئەوەی لە نااخی دایە بە جاوانی بیادرکێن. ئامانجەکانی تاکەکەسیی نێاو کۆمەپگاا

 .ڕێگەی گەیشتن بە ئامانج و ئاواتەکانی ئاوەاڵ دەبێ
 

کااتێ ،!ئەویندارێک، چۆ  بە قەد و بااڵی یارەکەیادا هەپبڵاێ! نەبێ، دایکێک چۆ  کۆرپەکەی بالوێنێتەوەگەر زمانی دایکی 
 !کۆچی ئازیزانما ، چۆ  ڕۆڕۆیا  بۆ بگێڕین

 
 ، بە شاێوازێکی پااراو و جاوا ، ئەولەو کاتانەدا جگە لە زمانی دایاک، هایچ زمانێاک نااتوانێ ئەم ساۆز و هەساتە دەرونیایە

 .با زمانی دایکیی خۆما  بە گیا  و دڵ بەارێزین. تە، دەرببڕێتجۆرەی کە پێویس
 

ژێار چەپاۆکە و لە ژێار دەساەاڵتی هێاز و دەوپەتاانی غەیاری کاورد دا دەژی ساپەهایە کورد لە هەر چوار پاارچە :مدووهە
ی زگمااکی خۆیاا  ، بەو حاپەش ئەدیبا  و شاعیرا  زماان(فارس لە ئێرا ، عەڕەب لە عێراق و سورییە و تورک لە تورکیە)

ەوە و لە ناو زما  و کولتووری دەساتەاڵتدار دا پاراستووە و نەیا  هێشتووە زما  و کولتووری خۆیا  لە بیر گەلەکەیا  بچێت
 .بتوێتەوە

 
یەکەم هەنگاو بۆ ئەم مەبەستە، پێویستە لە بنەماپە چکاۆلەکەی خۆماانەوە دەساەێبکەین و مناداپەکانما  وەهاا تێبگەیێناین 

ئەوەی زمانەکانی یاسایی ساەردەم فێار بابن پێویسات و گرینگتار ئەوەیە زماانی دایکییاا  فێار بان کە لەم باوارەدا کە لەگەڵ 
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وشااەگەلێکی بێگااانە دایکااا  لە نێااو بنەماااپەدا نەخشااێکی هەرە گرینگیااا  هەیە؛ هەر ئەوەی دایکێااک نەهێڵااێ منااداپەکەی
بەکار بێنێ، خاۆی گەورەتارین خزمەتای بە زماانی دایکای ..... و"مەع"، "ز  عمو"، "ز  دایی"، "عمو"،"خالە"، "ماما : "وەکوو
 .کردووە

 
 .ڕاستیدا ڕۆپی پیاوا  بەداخەوە لەم بوارەدا کەمە کە دەبێ ببنە پشتگر و یارمەتیدەری هاوژینەکەیا  بۆ ئەو مەبەستە لە

شااارەزاییا  کەم بااێ، بە  جااا ئێسااتە ئەگەر دایااک و باااوکی بنەماااپەیەک، زمااانی دایکاای بە الیااانەوە گرینااگ نەبااێ یااا 
پێکهێناااانی کاااۆڕ و فێااارگەی وانەکاااوتنەوە بە هەرزانتااارین شاااێوەی شااایاو و بەیاااارمەتی شاااارەزایانی پساااەۆر و لێهااااتوو باااۆ 

 .گەورەسااڵ  دەتوانێ نەخشێکی بەرچاوی هەبێ
 

شاکەوتنە، لە هەماوو ی ڕۆژانە هەیە؛ جیها  بەخێرایای بەرەو پێ(ئاپدێیت)زمانی کوردی پێویستی بە نوێکردنەوەی  :ەمسێه
زماانی کاوردی دەباێ لە قاالبی کالسایکی خاۆی . و ناوی ناوێ دەخاوپقێن( ئیستالحات)وێژە . بووارێکدا، بەتایبەت تێکنۆلۆژی

ئەگەر بۆ جووت و گا دەیا  ناو و وێژە هەیە، باۆ ئاشاەوانی و مەڕداریاش بە . بێتەدەر و سەردەمی وەرزێڕی و شوانی جێهێڵێ
زمانزانە کوردەکا  دەباێ وشاەگەلی گونجااو باۆ . جێگای ئەوانە مۆبایل و کامەیۆتێر هاتوونەتە گۆڕێهەما  شێوە، ئێستا لە 

هەمااوو زمانەکااانی . کوردێنن بگاار  و بیااا   ئەگەر ئەو وشااانە نااین، پێویسااتە بە قەرز وەریااا . ئەو بااووارە نااوێیە باادۆزنەوە
 .وەردەگر  و گرفتیش نەبووە جیهانی تا ئێستاشی لەگەڵ بێ کەپک لە زمانی دەوپەمەندی یۆنانی

 
.... ئەوانەی زۆرتار ڕاساەاردە یاا پێغەمابەری زماانن، وەکاوو شااعیر، نووساەر، ڕۆمااننووس، گاۆرانیبێژ، وێاژەر، سیاساەتوا 

پێویستە بۆ نووسین و ئاخاوتنیا  ڕوو لە هەنااوی کاۆمەپگەی کوردساتا  واتە الدێ و گونادەکا  باکە  و بە زماانی ڕەساەنی 
 .تێکەڵ بە بابەتی ئەوڕۆیی بکە ، بۆوەی زیندوو بمێنێ و زیاتر گەشە بستێنێ ئەوێ بنووسن و

 
کەسێک کە بە زمانی دووهەم، جگە لە زمانی دایکی، دەخوێنێ، ئەو بوارەی بۆ گەشەی فکار و هزراناد  دەباێ بخاوپقێ، هەر 

نەوەی گەشاە ناکاا و لە باازنەیەکی وپۆی لێ ناکەوێتەوە، داوێانەی بیرکارد بیرکردنەوەی، لق. لە سەرەتاوە لێی زەوت دەکرێ
 .داخراو و تەنگەبەردا قەتیس دەمێنێ

 
 .ئەوەشم بۆیە باسکرد کە بڵێم هەنگاوی سەرەتا بۆ ئەم بەستێنە ٭خوێند  بە زمانی زگماکییە

هەپاابەت لەوەش گرینگتاار هەوپاادا  بااۆ چێکردناای ٭ڕێنااووس و ڕێزمااانێکی یەکگرتااوو و سااتانداردە تااا قۆناااغی یەکەم کە 
 .بە زمانی دایکییە ساناتر بخرێتە بواری جێبەجێکرد  خوێند 
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 .زاراوەیەکی تایبەت، پێویستیی حەتمییە دامەزراندنی ناوەندێکی زانستیی زمانەوانی بەدوور لە باندووڕی زاراوە یا بن* 
 

ەک وەک مااادام ئاسااۆی دەوپەتاای کااوردی لێاال و ناااڕوونە و جااارێ چارەنووساای کااورد وا داڕشااتراوە کە لە هەر پااارچەی* 
هاوواڵتی دەرجە دوو یا سێ چاو لێ بکرێ، هەوڵ بادرێ کولتاوورێکی ناوێ دابڕێاژرێ کە تێیادا تااکی کۆمەپگاای کاوردی لە 
حاساات نەتەوەی بااڵدەساات هەساات بە کەمایەساای نەکااا، زمااا  و نەتەوەکەی خااۆی خااۆش بااوێ، پێاای شااانازی بااێ کە خاااوە  

ەدەسات دەبیانم؛ بەداخەوە کاورد بەگشاتی تااکوو ئێساتا لەو چەماکە ئەوەش وەک ئاساۆیەکی دوور. زمانی تایبەت بە خاۆیەتی
وتەرای هەناادێک تاااک و دامەزراوەی بە دەروەساات و  خافااڵ بااووە، ئەوەی لەو بەستێنەشاادا دەبیناارێ هەوڵ و تێکۆشااانی تاااک

 .دپسۆزە
 

 
 

 نووسەر و وەرگێڕ :ئیسماعیل ئیسماعیل زادە

 
 واڵتانەدا قورسایی یا  باشترە بڵاێم کە ماناای هەیە کە لە چوارچێوەکەیاا هەپبەت رۆژی جیهانی زمانی دایکیی زیاتر لەو 

 .دا چەندین کۆمەپگای زمانیی دەژیین
 

لەو وێناکردنااانە پێکاادێت کە تاااک وشاایارانە یااا  ناوشاایارانە ( identity)دەرونزانەکااا  بە گشااتی پێیااانوایە کە ناساانامە 
توخمە جەوهەرییانەی ناسنامە ساز دەکاات، زماا  پرساێکە کە ناسانامەی زما  یەکێکە لەو . لەبارەی خۆیەوە بەدییا  دێنێت

بەو واتاایە کە ئاێمە لە نیشاانە و شاەپۆلەکانی . مرۆڤی تایبەت بەو زمانە دادەڕێژێت و هەپگری کولتووری داهاتووەکەیەتی
پای کاۆمەاڵیەتیین و بە زما  کەپک وەردەگرین بۆ ناسینی خۆما  کە ئێمە کێاین و چای و چۆنماا  دەوێات، ساەر بە کێهاا گرو

https://4.bp.blogspot.com/-f9fKXQKjRso/Wo0_R558hYI/AAAAAAAAAe4/H9fT4n-uoVM-F9ZiWAROBPsY1p9E_QihwCEwYBhgL/s1600/Ismayl+Ismaylzade.jpg
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لێاارەدا زمااا  هەمیشااە بەو جااۆرە نیاایە کە کە دەیناسااین، واتە لە ئاساااییترین . کااام گروپاای کااۆمەاڵیەتیی پێناسااە دەکاارێین
لێرەدا زما  تەنیا بۆ پەیوەندیی گرتن لەگەڵ ئەویتردا نییە بەپکاوو زماا  لە ناخیادا ئەو . توانستی زمانەوە واوەتر دەچین

ووە کە واڵتێک نا، با وردتر و راستتر بڵیین کە هەموو نەتەوەیەک خاوەنی زمانی تاایبەت بە خۆیاانن فەلسەفەیەی هەپگرت
زمانێک کە پاشخا  و میراتێکی مەزنی ئەدەبی و کولتاووریی پێایە و مرۆڤەکاا  بە شاێوازی . کە بە زمانی دایکیی ناسێندراوە

وەکوو هەپگرێکی ناسنامە سەرنجی پێدەدرێت، ئەمە پرساێکە  بەاڵم لە چ کات و قۆناغێکدا زما . جۆراوجۆر زما  رێکدەخە 
کە دەمانخاااتە ناااو بااازنەی کاتێااک کە تایبەتمەناادییەکانی دیااکەی ناساانامە کاااڵ دەباانەوە، واتە ئەو تایبەتمەناادییانەی 

ەپگااری گرێماناادەدەنەوە بە کولتااوورێکی تااایبەت و لە ئێسااتادا زیناادوو نااین و فەوتاااو ، بااۆیە گرینگبااوونی زمااا  وەکااوو ه
 .ناسنامە دەردەکەوێت

 
. ئەم پرسە کەمێک وردتر دەکەمەوە؛ زۆر شت هە  کە لەسەر ناسنامەی ئاێمە و چاۆنییەتی تێگەییشاتنی دیتارا  شاوێندانەر 

بااۆ نمااونە جااۆری جلااوبەرگ، جااۆری خااوارد ، گااۆڕینی . دەشااتوانن یاریاادەدەرێکی باشاایش باان بااۆ راکێشااانی سااەرنجی خەپکاای
لە جلوبەرگادا رەنگێکای دیااریکراو و بەردەوام دەتاوانێ کەساێکی پاێ . لە تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکاناداپرۆفایلی الپەڕەی شەخسای 

یاا  پرۆفاایلی ئینتێرنێتیای کەسااێکی . لە خواردنادا دەکارێ کەساێک بااۆ نماوونە بە رووەکخاۆر ناوباانگی هەبێاات. بناسارێتەوە
زار دەکەنەوە بە تایبەتمەنادیی جیااوازەوە  بەاڵم کاتێاک هەماا  خەپاک. شاانۆیی لەگەڵ کەساێکی سیاسای جیااوازیی هەبێات

لە دنیای بچوک و گەورەی کە تێیادا دەژیاین . کات چ کورتخایە  بێت یا  درێژخایە  بەاڵم تۆمار دەکە . مانا بەرهەم دێنن
هەپگاری تاوخمی جاوگرافیی تاایبەتن، .دەناسرێن و بە باایەخ دەگە ، هەماووی واتاکاا  هەپگاری تایبەتمەنادیی جیااواز 

، اکا  دەکرێ بچنەوە سەر هۆکارگەلێکی سیاسی و مێژوویی دیاریکراو، یا  ئاماژە بکە  بە الیەنای ئاابووری و چیناایەتیوات
بە واتااایەکی دیااکە زمااانی دایکیاای ئااێمە تااا . ئەمااانە هەمااوو لە تایبەتمەناادییەکانی زمااانی دایکیااین.. الیەناای کولتااووری و

ئەمە دەرکێکای . هاتووین و چیماا  گاوێ لێباووە و هەساتما  بە چای کاردووە رادەیەک پێما  دەپێت کە ئێمە کێین، لە کوێوە
 .لەبەر ئەوە گرینگبوونی زمانی دایکیی حاشاهەپنەگرە. تایبەتما  تێدا دەئافرێنێ و هۆگرما  دەکات

 
بێات و باۆ هەماوو کەساێک گارینگە کە ناسانامەیەکی هە. ئیزنم بدە کە بە هەناسەیەک وەاڵمی پرسیاری دوو و ساێت بادەمەوە

. ئەگینااا تووشاای قەیرانێااک دەبێاات کە لە سااەرلەبەری هەبوونیاادا رەنااگ دەداتەوە! بە هااۆیەوە رابگەیەنێاات کە ئەوە ئەوە
لێادەکرێت یاا  لە یکاورد کە بە هاۆی ژێرچەپۆکەباوونەوە حاشاا. قەیرانی بێ ناسنامەیی و لە ئاکامدا جۆرێک سەرگەردانیی

لە . ناساانامەی نەتەوەی زاپبااوو، پێویسااتی بە خۆپاراسااتن بااۆ مااانەوە هەیەگەشاابینانەترین حاپەتاادا بااۆتە پاااژێکی کاااپی 
ەچەپەکەوە و پەیوەناادییەک بە ر. رێااگەی زمااانی دایکیاایەوە دەتااوانێ یەکێااک لە کۆپەکەکااانی ئەو پێویسااتییە بنیااات بنێاات

گێاڕانەوە . بگێاڕینەوەئاێمە دەتاوانین بە هاۆی زماانی دایکیایەوە ئاساتێک لە ساەربوردە و مێاژووی خۆماا  . شوێنێک بۆ هااتن
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بەساااەرهاتی ئەوەی کە ئاااێمە لە کوێاااوە هااااتووین و چاااۆ  باااووینەتە ئەوەی کە هەیااان و . رۆحااای لەگیراننەهااااتووی زماااانە
 .دەشمانەوێ ببین بە چی و هەروەها شانازشی پێوە بکەین هەتا ئەو ئاستەی کە بگەینە هاوشانی گەالنی دیکە

 
کااۆمەاڵیەتیی ئێاارا  باادەینەوە، ساانوورێکی داسااەپێندراوی سیاساایی دەبینااین کە ئەگەر سااووکە ئاوڕێااک لە ژیاانگەی سیاساای و 

بە ملیۆناا  کەس بەو زماناانە قساە .. چەندین کۆمەپگای زمانیی تێیادا دەژیاین وەکاوو ئاازەری، کاوردی، فارسای، عەرەبای و
تااکە زمانێاک دەرفەتای ئەوەی . دەکە  کە ئاماژەم پێکارد  بەاڵم لە چوارچیاوە سیاساییەی ئێرانادا تااکە زمانێاک بااڵدەساتە

هەیە کە لە دەزگا فەرمییەکانی فێرکرد  و بارهێناندا پێی بنووسرێت، باوترێتەوە و گەشاەی پێبادرێت، واتە زماانی فارسای 
بە درێژایای . تاکنەتەوەییدا تاکە زمانە لە ئاکاری فەرمی و ئیداریی ئێراندا بەکردەوە کاراوە -بە پێی سیاسەتی تاکزمانی 

ا  زمااانی کااوردیی کە یەکااێکە لەو زمانااانەی بە ملیۆنااا  کەس قسااەی پێاادەکە ، زمااانێکی بڤەکااراو بااووە لە مێااژووی ئێاار
بە پێاای لێکۆپینەوەکااا  پرساای خوێنااد  و بارهاااتن بە زمااانی دایکیاای لە . نایاسااایی بااووە لە دایرەکاناادا. قوتابخانەکاناادا

کە کە مناااداڵ بە تەواویااای بە هاااۆیەوە تێااادەگات و خوێندنگاکانااادا پرساااێکی گەلێاااک گااارانە، زماااانی دایکیااای تااااکە زماااانێ
بااۆیە ئێاارانیش وەکااوو پیشااەی واڵتە داگیرکارەکاناادا هەسااتی بە . کاااریگەرترین رێااگەیە بااۆ فێرکاارد  و گەشااەپێدانی منااداڵ

گرینگیی زمانی دایکیی کردووە و بە هەموو شیوەیەک هەوپای ساڕینەوەی زماانی کاوردیی دەدات و ئەگەر رووبادات لە ئاکامادا 
مەبەست لە سڕانەوەی ناسنامەی زمانی کوردیی ئەوە نیایە کە خەپاکەکەی لە رووی . دەبێتە هۆی سڕانەوەی ناسنامەی زمانیی

نێت بە کوردیی قسە بکات، کارەسااتەکە شاتێک لەوە کەمتار ناابێ، و ئیتر کەسێک نەمێجەستەییەوە بە تەواویی قڕ بکرێن
ەکەی بکوژرێات ئیتار ئەو گەلە هەماا  گەلای پێشاوو نیایە، کولتاووری زماانی لەبەر ئەوەی گەلێک و لێرەدا کاورد ئەگەر زماان

ەنی زماانێکی دیاکە و دەبێتە ئەو دیتارەی کە خااوخۆی لێ دەسێندرێتەوە و کولتووری زمانێکی دیکەی بەسەردا دەسەپێندرێت
 .ئیتر وەکوو کورد دەمرێت. و هەپگری کولتوورێکی دیکەیە

 
مانی دایکیی تەنیا یا  باشترە بڵاێم بەهێزتارین تاوخمە کە مرۆڤەکاا  دەتاوانن بەهاۆیەوە هەر وەک لەسەرەوە باسما  کرد ز

پۆکاااانی بنەمااااپە و کولتوورەکەیاااانەوە  و واتە ئەو تاااوخمە مرۆڤەکاااا  بە تا . بە ناسااانامەی کاااۆمەاڵیەتی خۆیاااا  باااگە 
نی فارساای کە زمااانی نەتەوەی زاپە بەاڵم لە ئەگەر ئەو تااوخمە کاااریگەرە بمرێناادرێت چاای؟ لە ئێراناادا زمااا. گرێاادەداتەوە

بەرزتاارین پااێگەی بااۆ دانااراوە و بە پاپەشااتیی هێاازەوە توانیااویەتی لە هەمااوو الیەنەکااانی کۆمەپگااا واتە الیەناای سیاساای، 
باۆ نماوونە هەر لە قوتابخاانەوە بگارە کە کاراوەتە زماانی فێرکارد  و پەروەردە، . کۆمەاڵیەتی و ئیدارییدا خۆی فەڕز بکاات

کاتێااک کە زمااانی . کااراوەتە زمااانی کتێااب لە گشاات بوارەکاناادا، کااراوەتە زمااانی رۆژنااامە، فاایلم، مۆساایقا. ێتکاااری پێاادەکر
زاپکااراو بە هەمااوو دەمارەکااانی هەبااوونی نەتەوەیەکاادا رۆکاارا بە ئاسااتی پیرۆزبااوو  دەگااات و ئەو مرۆڤااانەی کە بەو زمااانە 

وەیەکی وردتار بڵاێم کە کەساانێکی بە زماانی فارسای ناادوێن لە دەدوێین بە بایەخە بااڵکانی مرۆڤبوو  دەبیندرێن، با بە شێ
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هەموو بوارەکاندا تەنگیا  پێهەپدەچنرێت بۆ ئەوەی خۆیا  قەناعەت بەوە بێنن هەست بە نزمی و چرووکیی لە کەساایەتیی 
 .خۆیاندا بکە 

 
کوردساتاندا، لە پێشادا پێویساتە  بە سەرنجدا  بەو خەسارانە و نەبوونی هیچ کام لە دەرفەتەکانی فێرکرد  و بارهێنا  لە

گااوێ بگاارین خەپااک کە چااۆ  زمااانی کااوردیی . رادەی زیناادووبوونی زمااانی کااوردیی لە نیااوا  مااا  و فەوتاناادا هەپسااەنگێنین
ئەوکاتەیە کە بۆما  دەردەکەوێ زمانی کاوردیی . زمانەکەیا  هەتا چەندە کەوتۆتە ژێر کاریگەریی زمانی زاپکراو. دەردەبڕ 

پێمااوایە کااورد تاااکە رێگااایەکی لەبەرە ئەویااش بەرگاارییە لە سااەر لەبەری . رۆژ لەگەڵ رۆژ الوازتاار دەبێاات. یەلە قەیاارا  دا
وشایاریی نەتەوەیای . بۆ مانەوەش باشترین کاارێکی کە دەکرێات کاارکردنە لەساەر وشایاریی نەتەوەیای. هەبوونیدا بۆ مانەوە

ئەوە روو  و ئاشاکرایە . اوچوونی ساڕی زماانی کاوردیی دەکە دەبێت ببێتە هەوێنی گشات چااالکیی ئەوانەی وا هەسات بە لەنا
کە کۆماری ئیسالمیی ئێرا  سوورە لەسەر تواندنەوەی کورد و کوردیش لە ئیستادا ئەو هێزەی نییە خۆی لە چنگی حکاومەت و 

لتااووریی نەتەوەی سەردەساات راپسااکێنیت بااۆیە پێویسااتە بەشاای زۆری وزەی چاالکااا  تەرخااا  بکرێاات بااۆ کاااری بنچینەیاای کو
ئەمیش نەک بۆ گەشەپێدا  بەپکوو لە گەشبینانەترین حاپەتادا باۆ قڕنەباوونە کە دیاارە هەر بە هاۆی هەماا  بندەساتبوو  

بۆ نموونە کارکرد  لەسەر مێتۆلۆژییەکا ، ترادسیۆنی زارەکای، هاونەر، مۆسایقا و . کارێکی ئاسا  نییە بەاڵم مەحاپیش نییە
 ..زما 

 

----------------------------------------------- 
 

 
 

 
 
 
 
 

 نووسەر : ئازاد رۆستەمی

 
سرووشات و مارۆڤ . مرۆڤ بە گشتی گرینگترین خوپقێنراوی سرووشتە، بە نۆبەی خۆی زمانیش گەورەترین خوپقێنراوی مرۆڤە

مارۆڤ . دەکات هەرکام بە نۆبەی خۆی لەپێشدا راڤەی خودی خۆی دەکات پاشا  راڤەی دەرەوە و کۆمەۆزیسیونی دەرەوەی خۆی
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بە پێی دابەشبوونی لە پانتایی سرووشتدا یەکەم راڤەی خاۆی دووهەم راڤەی دەوروپشاتی خاۆی دەکاات، هاوکاات پەیوەنادیی 
بە تێەەڕینای . بەرینتر لەوەش راڤەی بەشەکا  یا  پێکهاتەکانی دەوروپشاتی لەگەڵ خاۆی دەکاات. نێوا  خۆی و دەوروپشتی

. ووی تۆمااارکراو هەم بەشااەکا  و هەم پەیوەناادییەکا  بەریاان و بەرینتاار بااوونەتەوەکااات و هەنگاونااانی ماارۆڤ بااۆ ناااو مێااژ
سرووشاات یااا   -لە واقعاادا سیسااتەمی پێکهاااتوو لە ماارۆڤ . پەیوەناادییەکا  و راڤەکااانیش بەریاان و بەرینتاار بااوونەتەوە

گشاتی زاپە بەساەر ئینساا ،  بەاڵم بەوەشاەوە لاۆژیکێکی. واقعیاتی هەستەێکراو و نەستەێکراو هەرچای زۆرتار ئااپۆزتر باووە
ماارۆڤ لە دەنگەکااانەوە تااا پیتەکااا ، تااا وشااەکا  و رسااتەکا  . سرووشااتدا -سرووشاات و پەیوەناادییەکانی نێااوا  ئینسااا  
بااۆیە جیاوازییەکاا  رۆژ لەدوای رۆژ زیااتر و زیااتر باوونە، بەو مانااایەی کە . زەمەنێکای یەکجاار دوور و درێاژی بردۆتەساەر

ەتییادا جیاوازییەکاانی زۆرتار باووە و بە پێای دابەشابوونی جوگرافیاایی و پەیوەنادیی کاۆمەاڵیەتیی مارۆڤ لە ژیاانی کۆمەاڵی
هەر ئەمەش کاارێکی وەهاای کاردووە کە مرۆڤەکاا  بە پێای . سیساتمەکانی زیااتر و زیااتر پەرە پێاداوە - نێوخاۆیی گاروو 

ئەگەر باڕوانین ئەم دوورکەوتانەوەیە لە گوتنادا  نزیکتار. زمانی داهێنراوی خۆیا  زیااتر و زیااتر لە یەکتار دوور باکەونەوە
کااۆمەپێکی تااایبەتە لە چوارچێااوەیەکی جوگرافیااایی، کولتااووری،  - لە راسااتیدا گااوتن پێناسااەی تاااک. خااۆی دەبینێااتەوە

هەر ئەمەش باوو بە هاۆی ئەوەی کە چەمکێاک بە . کۆمەاڵیەتی و لە ناو مێژوودا بە تایبەت لە بااری ئاابووری و سیاساییەوە
 .نەتەوە بەتایبەت لە سەردەمی ئێستەدا پێناسە بکرێت ناوی

 
ێااکە لە شوناساای مێژوویاای، جوگرافیااایی، کولتااووری، سیاساای و ئااابووری بە "دال"لەم سااەردەمەدا زمااانی هەر نەتەوەیەک 

ردنەوەی کەواباوو زماا  پێناساەک. لە نەتەوەیەکەوە باۆ نەتەوەیەکای دیاکە زۆر جیااوازەەوە کە "تایبەت"ی "مەدلول"کۆمەپێک 
جیهاانی ئەوڕۆ النایکەم جیهاانی باساکردنە لە . نەتەوەیە لە پێش مێژووەوە هەتا بە ئێستای مێاژوو - کۆمەڵ - حزوری تاک

کەکەسایی، شوناسای کاۆمەاڵیەتی، بااس لە شوناسای تازما  یەک لە ساەرەکییترین مافەکاانی مارۆڤە کە بە وردیای. مافەکا 
باۆیە . کات لە پانتایی سیاساەت و ماوقعیەتی دابەشابوونی بەرژەوەنادیی ئەوڕۆداسیستمە دە - شوناسی نەتەوەیی ئەو گروو 

ئەگەر ساااەیرێکی راساااتییەکانی ئێساااتای جیهاااا  و کۆمەپگاااای . جیهاااانی ئێساااتا جیهاااانی دابەشااابوونی بەرژەوەنااادییەکانە
ەساتهێنانی بەشاێک لە نێونەتەوەیی بکەیان دەبیناین زماا  یەک لە گرینگتارین فاکتەکاانی هەباوونی هەر نەتەوەیەکە باۆ وەد

تەناانەت ئەگەر وەکاوو ئیادئۆلۆگێک هەر لە راساتی راساتەوە . نەتەوەدا - مافەکانی لە چوارچێاوەی جیهاانی ئەوڕۆی دەوپەت
دەوپەت بکەیاان زمااا   - سیسااتەم یااا  نەتەوە - هەتااا چەپاای چە  چاااو لە مەسااەلەی بەرژەوەناادییەکانی حااوزووری گااروو 

لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەگەر وشاەی زماا  لە دەوپەتاانی پێکهێانەری ئەو چوارچێاوەیە . گەورەترین کاریگەریی خۆی هەیە
با بیر لەوە بکەینەوە ئەگەر شتێک بە ناوی زمانی تورکی . لێکەینەوە شتێک بە ناوی نەتەوە یا  تەنانەت تاک مانای نییە

و هەماووە واڵتە عەرەبیایە هەیە یاا  شاتیک نەبێت واڵتێک بە ناوی تورکیە هەیە؟ شتێک بە ناوی زمانی عەرەبای نەبێات ئە
کاامە دەوپەت " غەربای وەحشای"؟ تەنیا رۆژهەاڵتی ناوەڕاست نییە، لە شەرقی دوورەوە هەتاا !بە ناوی زمانی فارسیی نەبێت
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لە مەسااەلەی دەوپەت و نەتەوە بگەڕێااانەوە، وەکاااوو مرۆڤێاااک لەم . هەیە کە بە پێاای نەک نەتەوە زماااا  شاااکڵی نەگرتبێااات
باسااکرد  لە مااافی مرۆڤاادا کە رۆژەڤاای هەمااوو رێکخااراوە مرۆڤدۆسااتەکا  و رێکخااراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیشااە سااەردەمەی 

لەنااوبردنی زماانی دایااک ! زماانی مارۆڤ کە ئێساتا پێناساەی زماانی دایاکە، سااەرەکیترین ماافی مرۆڤای ساەردەمی ماافخوازییە
یکرد  لە زمااانی دایااک ناااتوانی داکااۆکی لە هاایچ مااافێکی بە بااێ داکااۆک. لەناااوبردنی شوناساای ماارۆڤە لە پانتااایی هەسااتییدا

نەباوونی ئەو . نەبوونی زمانی دایکیی بە مانای نەبوونی کیاا  و شوناسای ئینساانییە. دیکەی خۆت لە جیهانی ئەوڕۆدا بکەی
لە تااک و بە ماناای درووساتبوونی گرێای دەروونای . مافە بە مانای درووستبوونی ئینساانی بێشوناساە لە پانتاایی هەساتییدا

ئەوەش ئەگەر نەپێاین یەکەماین کێشاەی جیهاانی . بە مانای دەرچوو  لە چوارچێوە دیموکراتییەکانی ساەردەمە. کۆمەپگا دایە
ئەمااڕۆیە الناایکەم پاااش ئااابووری گرینگتاارین کێشااەی جیهااانی ئەوڕۆ لەبەرچاااونەگرتنی ئەو مااافە سرووشااتییەیە کە هەمااوو 

ی ئەوڕۆ لە جیهاناادا تەنااانەت لە دیمااوکراتیکترین بەشااەکانی جیهاناادا کێشااەی گرینگتاارین کێشااە. نەتەوەیەک دەبااێ بیبێاات
زما  پێناساەی مارۆڤە کاتێاک خاۆی لە نێاوا  کاردەوە و . شوناسە، کێشەی سنوورە سیاسییەکانە، کێشەی سنوورە زمانییەکانە

ایەکە باۆیە زۆربەی هەرە زۆری لە خشتەبردنی زماا  لە خشاتەبردنی هەماوو یاسا. دژکردەوە لەم جیهانە ئاپۆزەدا دەبینێتەوە
ناکۆکییەکااا ، دژبەرییەکااا  لە جیهااانی ئەوڕۆدا مەسااەلەی زمااا  و هەوپاادا  بااۆ لەناااوبردنی زمااانی تاااک، کۆمەپگااا یااا  

 .نەتەوەیەکە
 

هەموو پرسیارەکە ئااوا کاۆ دەکەمەوە؛ ئااخۆ ئەگەر ئاێمەی کاورد زمانماا  لە ئەزەلەوە تاورکی، عەرەبای یاا  فارسای باووایە 
ی گرینگاای بەرخااۆدانی ئەسااتەم و دژواری بەرەوەدیموکراساایما  لەکااۆڵ نەدەبااۆوە؟ ئاااخۆ ئەگەر لە دپاای ئەورووپااادا بەشااێک

سااامییەکانی نااۆروێژ و سااوید و فەنالنااد کێشااەی جیاااوازیی زمانیااا  نەبااووایە کە هەمااا  شوناساای نەتەوەیاایە نەیاناادەتوانی 
 وە بووایە؟سەرەکییترین جمکەکانی دەسەاڵتی دیموکراتیکیا  بەدەستە

 
نەتەوەیاایە بااۆ هەر کوردێااک لە هەرکااوێیەکی جیهاناادا کە زمااانی خااۆی وێاارای  -کۆتااا رسااتە ئەوەی کە ئەرکێکاای ئینسااانی 

هاایچ زمانێااک گرینگتاار لە زمااانێکی دیااکە نیاایە لە . گواسااتنەوە لە نەساالێکەوە بااۆ نەساالێکی دیااکە هەوپاای پەرەپێاادانی باادات
نەناساااانەیە لە ساااەر ئەو زماااانە کە دەتاااوانێ لە هەنااادێک باااواردا قاااابیلی   جیهانااادا، ئەوە تەنیاااا کاااارکردنی مانااادوویی

.تێگەییشتنتری بکات


----------------------------------------------- 
 
 
 



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر و وەرگێڕ :ساماڵ ئەحمەدی

 
ڕێکخاااراوی یونساااکۆی نەتەوە ڕۆژی جیهاااانیی زماااانی دایکااای، لە دەرەنجاااامی ساااتەم و کارەسااااتێکی خوێنااااوییەوە لە الیە  

یەکگرتووەکانەوە دیاری کاراوە، کە هەرچەناد نماوونەی لە دنیاادا کەم نەباووە و ئێساتاش هەیە، بەاڵم ئەوکااتە کەوتە بەر 
پاکستا  بڕیاری دا بە زەبری زۆری زماانی ئاۆردوو بەساەر گەالنای پاکساتاندا بساەپێنێت،  ١٩٥٢سەرنجی جیهانی، کە ساپی 

ڕۆژهەاڵت، واتە بەنگالدشیشاای دەگاارتەوە و گەلاای بەنگااالی لەهەماابەر ئەو سااتەمەدا وەسااتانەوە و لە  کە ئەودەم پاکسااتانی
کەواتە گرینگیی ئەم ڕۆژەوە لەوەدایە کە ساەپاندنی زماانی نەتەوەیەک . پێناو پاراستنی زمانەکەیاندا تووشی کوشتار هاتن

ەد دەکاااتەوە و ئەو مااافە بە نەتەوە ژێردەسااتەکا  بەسااەر نەتەوەیەک، یااا  چەنااد نەتەوەی دیااکەدا، بە هەر پاساااوێک ڕ
ااااەوە کە یونساااکۆ ئەم ڕۆژەی وەک ١٩٩٩دەدات، کە نەچااانە ژێربااااری ساااەپاندنی زماااانی نەتەوەی بااڵدەساااتەوە و لە سااااپی 

ڕێزگاارتن لە زمااانی دایکاای دیاااری کااردووە، زمانناسااا  و کۆمەپناسااا  و دەروونناسااا  و دەرمارناسااا  و پسااەۆڕانی زۆربەی 
رەکانی زانستە مرۆڤییەکا  گەلێک تیۆریی زانستییا  سەبارەت بە کااریگەری و گرنگیای زماانی دایکای لەساەر کەساایەتیی بوا

چاونکە زماانی . تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگی و تەنانەت ئابووریی ئاخێوەری زماانی دایکای خساتووەتەڕوو
یکبوونییەوە گوێی لێی دەبێات و بەرەبەرە لە ڕێای ئەو زماانەوە بە خاۆی و دایکی یەکەم زمانە کە منداڵ لە یەکەم ڕۆژی لەدا

هەمااوو دەوروبەری خااۆی ئاشاانا دەبێاات و لە هەمااوو ئەو زماناااش باشااتری فێاار دەبێاات، کە دواتاار بە هەر شااێوەیەک فێریااا  
ی دەربڕیناای کااردار و لە ڕێاای زمااانی دایکیاایەوە، منااداڵ هەر لەگەڵ ئەوەی چاااوی بە ڕووی دنیااادا هەپاادێنێت، شااێوە. دەبێاات

ڕەفتارە مرۆیای و کۆمەاڵیەتییەکاا  لە هەبوونیادا ڕەناگ دەداتەوە، چاونکە فەرهەنگای کاۆمەاڵیەتیی هەر گرووپێکای مرۆیای، 
. وەکو باوەڕەکاانی، خادەکانی، دابونەریتەکاانی لە زمانەکەیانادا ڕەناگ دەداتەوە و لە ڕێای زمانەکەشایانەوە دەردەباڕدرێنەوە

مانی دایکی دەدوێت هەست بە پاشخانێکی دەوپەمەندی ناسنامەی کەسی و کاۆمەاڵیەتیی خاۆی لە پشات بۆیە ئەو کەسەی بە ز

https://1.bp.blogspot.com/-Adzd9KpyRIY/Wo0_XPUdGbI/AAAAAAAAAfE/EEN-kPWxXXYBgebjbvMAtKDE5wC0iktDQCEwYBhgL/s1600/samal+ahmadi.jpg
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دەرباااڕینەکەیەوە دەکاااات و، بە شاااێوەیەکی ئەرێنااای دەتوانێااات لە خاااۆی تێبگاااات و ئاساااانتریش دەتوانێااات پێوەنااادی لەگەڵ 
کەی خۆیەوە بگرێات، لە دنیاای گارووپەکەی مرۆڤەکانی دیکە بگرێت، چونکە پێش ئەوەی پێوەندی بە دنیای دەرەوەی گرووپە

خۆیدا لە ڕێای زماانەکەی خاۆیەوە گرینگتارین پێوەنادییە خێزانییەکاا  و پێوەنادییە کۆمەاڵیەتییەکاانی کاۆمەپەی زماانەکەی 
خۆی ئەزمووە و کورد گوتەنی، زاتی شکاوە لەوەی بە بوێرییەوە ڕێ دەربەرێتە نێو دنیاای زماناانی دیاکەی، بەدەر لە زماانی 

الیەنێکاای دیااکەی گرینگیاای زمااانی دایکاای ئەوەیە کە ماارۆڤ لە زمااانی خۆیاادا هۆشاایارترە، ئاااخر زمااا  . یکیاای خااۆیەوەدا
پێوەناادییەکی پااتەوی لەگەڵ بیرکااردنەوەی ژیربێااژانە و بەپرساایار و ڕەخاانە هەیە، ئەو چەشاانە بیرکااردنەوەیەش ڕەهەناادە 

ەسڵەتە گرینگەیەوە دەتوانێت ئاسانتر لە هەباوو  و فرەیای جۆربەجۆرەکانی تێگەیشتن دەپشکنێت و مرۆڤ لە سۆنگەی ئەو خ
بااێجگە لەوانەش، تااوێژینەوە دەمارزانییەکااا  نیشااانیا  داوە کە منااداڵ لە سااەرەتای تەمەنیاایەوە زۆر . ڕاسااتییەکا  تێبگااات

، باۆیە گارینگە سااڵنەوە درەنگتار دەتوانێات فێاری زماا  ببێات ١١زیاتر توانای فێربوونی زمانی هەیە و لە تەمەنی سەرووی 
هەر منااداپێک بااواری ئەوەی هەبێاات کە لە سااەرەتاکانی تەمەنیاایەوە فێااری زمااانی دایکیاای خااۆی ببێاات و الناای کەم قۆناااغی 

 .بنەڕەتیی خوێندنی بە زمانی دایکی بێت
 

نج باسکرد  لە گرینگایەتیی زمانی دایکای زۆر ئااو هەپادەگرێ، خاۆ ئەگەر لەبەر تیشاکی ئەو چەناد هۆکاارەی ساەرەوە ساەر
بدەینە زمانی کوردی، بەتایبەت لە پارچەکانی ڕۆژهەاڵت و باکووری کوردستا ، دەبینین دەوپەتە داگیرکەرەکاانی کوردساتا  
بە هیچ شێوەیەک بواریا  نەداوە بەوەی کە مندااڵنی کاورد لەو دوو پاارچەیەدا بە زماانی دایکیای خۆیاا  قۆنااغی بنەڕەتیای 

لە باشاووری کوردساتا  النای اشاوور و ڕۆژاوای کوردساتانم جاودا کاردووەتەوە، چاونکەلەبەر ئەوە باسای ب. خوێند  بئەزموو 
ە یشااەو١٩٩١ی زایینیاایەوە بااوار بە پەروەردە و خوێنااد  بە زمااانی کااوردی دراوە و لە سااەرەتای دەیەی ١٩٧١کەم لە دەیەی 

هەرچەنااد دەوپەتاای داگیاارکەری . بەشااێکی ئەو پااارچەیەی کوردسااتا  ئااازاد بااووە و پەروەردە و خوێنااد  بە زمااانی کااوردییە
سووریەش پێشتر هیچ مافێکی بە کوردانی ڕۆژاوا ڕەوا نەدیوە، بەاڵم ئەوە پێنج شاەش سااپێکە دەساەاڵتێکی خۆبەڕێاوەبەر لە 

بەاڵم لە . ڕۆژاوای کوردستا  هەیە و ئەوەندەی ئاگادار بم لەوێش خوێند  بە زمانی کوردی خاراوەتە باواری جێبەجێکاردنەوە
ڕۆژهەاڵت و باااکوور، کە هەتااا ئێسااتاش داگیاار کااراو ، داگیاارکەرا  ناااهێڵن منااداپی کااورد بە کااوردی بخوێنێاات،  پارچەکااانی

کەچی دێڵن لە زانستگە ئەدەبیاتی کوردی بخوێندرێت، یا  جاری وایە بوار بە چا  و باڵوباوونەوەی چەناد گۆڤاار و کتێبێاک 
وا  ئەوەیە کە قۆنااغە گارینگەکەی فێرباوونی زماا  لە مناداپی لە ژێر چااودێری و سانساۆردا دەدە ، مەبەساتی ساەرەکیی ئە

کورد بستێنن و زمانی داسەپاوی خۆیانی پێ فێر بکە ، بۆ ئەوەی وای لێ بکە  نەتوانێت لە زمانەکەی خۆیدا بیار بکااتەوە 
خاۆی لە دنیاا و  و نەتوانێت کاردە زمانییەکاانی خاۆی بە ئاساانی لەکاار بێنێات و بەناچااری لە زماانی ئەوانەوە تێگەیشاتنی

هەبوو  دەرببڕێتەوە، واتە لە فەرهەنگی ئەوانەوە فێری بێرکردنەوە و دەربڕین ببێت، تاکو ئەوا  ئیادیعا باکە ، کە زماانی 
 .دایکیی ئینسانی کورد توانای دەربڕینی ڕەهەندە قووپەکانی هەبوونی نییە
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ەداوە، بەاڵم نەتەوەی کورد، وەکو نەتەوەیەکای خااوە  سەرباری ئەوەی کە داگیرکەرانی کوردستا  بواریا  بە زمانی کوردی ن
ئەم ڕاساتییەش لە مااوەی ساەدەی ڕاباردوودا . شارستانییەتیی دێرین، کە بەرهەمی زمانەکەیەتی، تاا ئێساتاش هەر زینادووە

زمانێکی  سەلماوە و بە هەر زەحمەت و مەینەتییەک بووە، کاری لەسەر کراوە و ئەوەی لێ وەدیار کەوتووە، کە زمانی کوردی
نەزۆک نییە؛ بەو واتایەی کە ئەگەر بواری پێ بدرێت پێکهاتەی جەستەیی، واتە پێکهاتەی ڕێزمانیی زمانی کاوردی تواناای 
ئەوەی هەیە، لەسەر پێوانەی دەربڕینە سروشتییەکەی خۆی زاراوە و چەماک و دەربڕینای ناوێ ڕۆبنێات و خاۆی لەگەڵ گاۆڕانە 

ەکرد  لەم باابەتە لە کاورتەدوانێکی ڕۆژنامەوانیادا نااتوانێ بەەرژێاتە ساەر ئەوەی بە قس. زانستی و مۆدێرنەکا  بگونجێنێت
شااێوەیەکی زانسااتی تایبەتمەناادییە جەسااتەیییەکانی زمااانی کااوردی بخاااتەڕوو، بەاڵم بە بااوێرییەوە دەتااوانم ئیاادیعا بااکەم، 

. ئەزمااوونی و مرۆڤییەکااانی هەیە - زمااانی کااوردی تایبەتمەناادیی خۆگونجانااد  لەگەڵ مااودێرنیتێ و زمااانی زانسااتە سروشااتی
کار لەسەر ئەو تایبەتمەندییانە بکرێ بۆ ئەوەی وەک زمانێکی زینادوو لە گشات بوارەکاانی هازر سەبارەت بەوەیشی کە چو 

( باشااووری کوردسااتا )و بیرکااردنەوەدا کاااری پااێ بکاارێ؟ دەتااوانم بڵااێم، بەداخەوە ئێسااتا، بەتااایبەت لە کوردسااتانی ئااازاد 
ەی کە دەسەاڵتی سیاسی و ئابووریی هەیە، کەچی تا ئێستا سیاسەتێکی دیار و لەویاش خراپتار پالنای زماانیی سەرباری ئەو

ئەوتااۆ نیاایە، کە بتااوانێ پەرە بە توانااا هێزەکاای و کەمتاار کارلەسااەرکراوەکانی زمااانی کااوردی لە بەرەگەی دنیااای نااوێ و 
نج بخەیتە سەر کتێبەکانی خوێندنی کوردی و چااپەمەنی و شەپۆلەکانی مۆدێرنیتێدا بدات، بەپێچەوانەوە ئەگەر بتەوێ سەر

ڕۆژنااامە و گۆڤااار و، تەنااانەت زمااانی نااامەگەلی ڕێنااوێنی و کاروباااری دیوانساااالریی نێااو دامودەزگاکااانی میریشااەوە، دەبیناای 
زمەت بە ئاپۆزییەکی وەها بەسەر هەرسێ باواری ڕێزماا ، ڕێناووس و وشاە و وشەساازیی کوردیادا زاپە، کە لەجێای ئەوەی خا

بۆیە بە ڕای من، پێویستە لە کوردستانی ئاازاد بیرێکای خێارا لەو ئااپۆزییە زماانکوژە . زمانەکە بکات، بەرەو الوازیی دەبات
بکرێتەوە و لە پارچەکانی دیکەی کوردستانیش، ماادام داگیارکەرا  ماۆپەتی خوێناد  بە زماانی کاوردی ناادە ، خانەوادەکاا  

پێش ئەوەی بچنە بەرخوێند  بە زمانی داگیرکەر و داساەپاو، فێاری خوێناد  و نووساین بە خۆیا  هەوڵ بدە  منداپەکانیا  
زمانی دایکیی خۆیانیا  باکە  و بە هەر ڕێیەکادا دەگونجێات هەوڵ بادە  کتێبخاانەیەکی کاوردی لە ماپەکاانی خۆیانادا پێاک 

نییاانەش داباین باکە ، کە باۆ فێرکردنای بێانن و جاودا لە بەرهەمە زانساتی و ئەدەبای و کەلەپوورییەکاا ، ئەو کتێابە ڕیزما
جااوادا لەوەش پێویسااتە نەتەوەی کااورد لە ڕێاای چاااالکیی مەدەناای و خۆپێشاااندانەوە، لە بااۆنەی . ڕێزمااانی کااوردی نووسااراو 

جیاجیادا، بەتایبەت لە ساپهاتی ڕۆژی زمانی دایکیدا فشار بخاتە سەر داگیرکەرانی کوردستا  و داوای مافی ڕەوای خوێناد  
. انی دایکی بکات و شێلگیربوو  لەسەر ئەو داوایە بکاتە فشار لەسەر ئاسایشی سیاسیی داگیرکەرا  لە نێو کوردساتاندابە زم

بە هەرحاڵ، ئێمە دەزانین دژمنانی نەتەوەکەما  بۆ ئەوە ڕێ لە پەرەگرتنای زمانەکەماا  دەگار ، چاونکە دەزانان گرنگتارین 
ک زماااانەکەیەتی، باااۆێە ئاااێمەش دەباااێ بە چناااگ و بە ددا ، نەک هەر بنااااغەی نەتەوایەتااای و هۆشااایاریی هەر نەتەوەیە

 .زمانەکەما  بەارێزین، بگرە هەوڵ بدەین بە قووپی فێری ببین و پەرەی پێ بدەین
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 رۆژنامەنووس: سووسەن محەمەدخانی قیاسوەند

 
ژیییم، ژیااا  بااێ زمااانی دایکیااژ گاااس تینیم باا ناساه نمااه بااێ دڵ و هه. شاای ئااایم ره له یه ئااه ناسااه ک دڵ و هه زماانی دایکاای وه

. ێ کاملی نیاهدایک، ئایمیژ زمان تی ئه ئایمێ دیرکه. یه نجه ک شکه خته و وه تینم بووشم فره سه الم مه تینم بووشم نماو به نه
وه »هفتیانلساو  مانادال. ی یلی قساه بکاه رێ گوژ و ژیانی گوژ و پیویسته ت ئه سه تینی خاس و راهه ئه ئایمه هیچ کات نمه

ردی ئاه ئایماه  ر ئاه گاه الم ئه سی، به ره ه مهشکیتو  وه مێ   چو  قسه که ردی قسه نه ک ئایم هالیه ماوتێ ئه گه زمانی که یه
ڕ  کی شااه ر و چااه شااکه ل پیویساات وه له ک گااه وتانی یااه فااه. «.نیشاای تو  وه دپیااه مه ینو ، قسااه وه زمااانی دایکاای قسااه بکااه

س  ی و ده س باه گاوژ ئاه دهێژنی بگرین تا ورده ورده کولتور ت کافیه زمانی دایکی ئه قه ر فه هه. ری نیهی نیزامیپکوچو چهو
 .ناو بچوو ئاخریژ گوژیژ ئه

 
ره یاه کاه دنیاامو  خاساتر بشداسایم،  یلیکاه کاه هیماه دیریماو  ئاه بزاره ژ گرینگترین ئه کی ئه ژ ئایلی یه ر ئه زمانی دایکی هه
ر و میشاک و  ره یاه کاه بتینایم بووشایم ئاه نام ساه یلی ترک ئیرتبات بگریم، ئاه دنیامو  و ئایمه ردی تر ئه گه خاستر و راهه

پەرە گرتنای ئای گوژناسای و ره الم ئه به. ری و یام بتینیم ئیحساسی گوژما  وه زما  باریم گوزه س و چه مه دلی هیمه چه هه
وه  داخاه چشاتی کاه به. نیم رس بخاوه یم که وه زمانی دایکی دهژ گوژ فتن و جیهانناسی و ئیرتباته هیمه پیویست وه یه دیر ئه

ر ژیاانی  ی بیاه تینی زیاانی فاره نیایی ماه ر یاایژه وه تاه ومونه ئه ناو ئیارا  ناشاتیه و هاه ی کورد ئیمکانی ئه تا ئیسگه هیمه
یلی کاه زماانی دایکای  وچاهیلی ئیراناه مووشان ئاه نا ساالتداره نیاه، میادیایلی فاارس پاره، دهکاوردیاه قساه مناێ. هیمه کاورد
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ره یاه  ووت نماێن، ئاه رکه نتن ساه رس خاوه نن، ئاه نااو ده رس بخاوه فارس دهێیل ک ئایله تینن وه یلێ فارسی نیه، ئانه نمه ئایله
کی وه پاا  سه هومه بێتاو  یاه ک یه وه»س  رێنی هه مسالی خاسی ئه. رێن یله گوناهی نیه ئه ئایله.   که ب و کالس وێیله مهێکت
 .ووت نماو رکه یژ خاس دیاره که هیچ کات سه ژ موسابقهێر ر وه خا هه« ی ت بکه یل ئه ناو موسابقه دو ماراتو  شرکه هش
 

یاایژه . نیم رس بخوه یم و ده یلی کوردستا  قسه بکه ره داگیرکهییمو  وه زمان بول که باس قه ژ گشت نه ل ئه وه نیا و ئه هیمه ته
یلێ که مووشن هیمه  سه یلی کوردی که ت ئه ناو پارته نه نا وه من فره دیمه ته داخه به. ردی دێرێپیویست وه ئیتحادی گشتی کو

نی بچیمااه ژیاار هژمااونی زمااانی  ه  هاا کااه الم هاایچ کااات فکاار نمه ک ئااه ناااو ئیاارا  پیویسااتمونه بااه ره ساامی موشااته وه زمااانی ره
. ینێ لگا و کولتور کورده، ئایلێ کورد و زمانی کوردیه که زیاناه ماه ژ گشت کومه ل ئه وه ر زمانی ترک یه ئه یل یا هه ره داگیرکه

یلاێ ساورانی و    زاراوه ر چاه هاه. یمو  کاه داینی زماا  پیاا مه ره رێر وه ئاسونی ڕێگای پاه نی ئه ژیر ئێ هژمونیه هاتیمه ده هه
شتنه، پارت ناشتنه، وه فره چشاتی ترکیاژ یلێ کوردی خوارین چو  میدیا نا الم زاراوه به. ژ ئێ ڕێگا چنه خشی ئه کرمانجی به
 .ر ێت پیویست د ی تایبه وه ره یه وه ئاوردانه ناشتنه ئه

 
ر  ت کاوردی، هاه قاه تینم بووشام ناه فه ر یاه ماه مان هاه. تینی والمی ئێ پرسیارتانه باێ ک زمانناس خاستره مه به رای من یه

ره  تینساتیه پاه... لگایی و  جور زانساتی، فکاری، کوماه لی جورباهی داشتیه، ئه بوارهدەرفەتی گەشە پیاکرد زمانی ترکیژ که
. ی شااه پیااا بکااه لی گه داشااتووتی تااا بتیناای هااهیلی دەگاامە  تایبەتمەناادییە  تمااه یااه نیااه کااه بووشاایم باااس زمااا  هه. بگااری
یلاه کاار  رێ ئێ زمانه ئه سه. سه جووره نێینه ل ئه وه ژ ئه ر ئه ت ئینگلیزی هه نانه لی زنێ که ئیستا ئه نم دنیا دیریم تهی زمانه

زمااانی کااوردیژ . وتنااه  که شااه زانساات، پیش یلااه ویاارای گه ئاای زمانه. م ئاوردنااه رهااه یل وشااه به یل و زمانناسااه ناسااه بیااه، وشه
زانکاااو داشاااتنه، یل یل و ساااورانیه کرمانجاااهیلاااه کاااه ژ ئوره ئاااه. یلااای کرماااانجی و ساااورانی تی زاراوه تایباااه به. رئیجوره هاااه
شاه پیاا  لێ گه یلاێ تارک هاه زاراوهتی نسابهتێ کتێب بالوی کرد  داشتنه خاا وه رفه گشتی و پارتی داشتنه، دهێیل یاندنه راگه

یلێ دەگمە  باس ئاه نااو زماا  باوو تاا  یم تایبەتمەندییە یه که هیمه فکر که هەپەباواری من یه  یانی میا بووشم به. کردنه
سته و ئیمکانات دێر ، زماننااس  ره تن، پیویست به که که ره پیش یلی کوردی ئه وه زارا. بکای جور پیش یلی جوربه بتینی ئه بواره

 .یلێ بەرچاۆ پکی دەروەست و پسەۆڕ نه تایبەتمەندییە ناس، خه و وشه
 

--------------------------------------------------- 
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 شاعیر: فەرەیدوون ئەرشەدی

 
ێ لە زمانەکاانی نااوچەی رۆژهەاڵتای ناوەڕاساتە و هەپکەوتاوو لە جوغرافیاای سیاسای و فەرهەنگای نێاوا  زمانی کوردی یەک
ئەم زماانە بە چەناد زاراوەی ساەرکییەوە، لە کاۆنترین زمانەکاانی ئەم نااوچەیە . تورکیا و عێراقی ئێساتادا واڵتانی ئێرا ،

داخاراوە لە بەر ئەوەی لە سیساتەم و . نی ئێستای ناوچەکەیەلە هەما  کات دا، یەکێ لە داخراوترین زمانەکا. دێتە ئەژمار
 .و ئابووری و پێوەندییەکانی ناوچەکەدا، بەشدار و کارا نییەڕەوتی دیەلۆماسی

 
نااوچەکەدا، ئەم زماانەی ئایمە، لە سیساتەم و چەرخەی ئاابووری و سیاسای و فەرهەنگایهۆکاری بەشدار و چااالک نەباوونی

 .کیا  و دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری ئەو میلەتەی بەم زمانە قسە دەکە ێتەوە سەر نەبوونی دەگەرێ
 

ئەوەی تااا ئێسااتە ئەم زمااانە بااێ دەسااەاڵت و کەم مەودایەی هێشااتوەتەوە، لە خاااپی یەکەم دا، ئەدەبیااات و شاایعرێکی زۆر 
ردساااتا  دا، کە دەروەساااتە، لە نیوساااەدەی ڕاباااردووش دا، بەتاااایبەت بااازووتنەوەی نەتەوایەتااای کاااورد لە سەرانساااەری کو

لەم ساااڵنەی دوواییادا، پااش دەساتەبەر باوونی نایمچە دەساەاڵتی دیارترینیا  کۆماری کوردستانە و پاش کۆماری کوردساتا  
 . ئەپبەتە تەنیا لە ئیدارە و مۆئەسساتی ناوخۆیی دا. باشووری کوردستا ، مەوداکانی خۆی فراوانتر کردوە

 
ەک، تەنیا بە پێوەری ناوخۆیی و هەست و عاتیفەی تاکەکا  ناپارێزرێ و گەشاە کە زمانی هەر نەتەوەیگەرەکمە ئەو بیژم 

ناکات، ئەگەر زما  لە دانا  و پەرەپێدانی کیا  و دەسەاڵت و سیستەمی سیاسی و ئابووری و فەرهەنگی دا، بەشدار و کاارا 
 . نەبێت، تەنیا بۆ بەردەنگی ناوخۆی خۆی زیندووە و کارا
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 .سەلەیەکی ستراتژیکی زۆر گرینگە کە ناسنامەی هەر نەتەوەیەک بونیاد دەنێبە بۆچوونی من، زما ، مە
 

چاااالک بەاڵم ئەگەر ئەو زمااانە، لە ئاسااتی دیەلۆماساای، زانساات و کاااری ئیااداری کۆمەپگااا و پەروەردە دا، بەشااێوەی ڕەساامی
و رۆژنااامە و تەلەفیزیااۆنە بەالناای زۆرەوە، گۆڤااار  نەبێاات، تەنیااا زمااانی ماااڵ و منااداڵ و کااۆڕی فەرهەنگاای و ئەدەبیاای و

 .ناوخۆییەکا  دەبێت
 

زمانی کوردی، وەکوو هەموو زمانە هاوشێوەکانی لە جوغرافیای سیاسی و کلتووری ئێمەدا، زمانێکی کۆ  و پاڕ وزە و ئاماادەی 
 .بەشداری کردنە لە بەڕێوە بردنی ئەرکی ئیدارە کردنی کۆمەپگا و پەرە پێدانی ئاستی زانیاری و وشەسازییە

 
پێوەنادی مرۆڤاانی ئەم گەر ئەم زمانە، کیانێکی سیاسی، هەوپی بەرەسامی ناسااندنی ئەساەالت و تواناکاانی لە بەساتینیئە

ناااوچەیەی ئێاادا نەدات، هەر وەک هەمیشااە تەنیااا و تەنیااا مەساارەفی نێوخااۆیی هەیە، هەسااتی ڕوشاااو و غااروری شکساات 
 .ببەزێنێ. اساندنی وەک زمانکی زیندووسنوورەکانی خۆما  بەرەو ن و ناتوانێڕازی دەکاتخواردوما 

 
و ئەنجومە  و مەحفێڵ و کلوو  و کافەکا ،لە پرۆسەی گەشە پێدا  و بەڕەسامی کردنای ئەم هەوپی تاکە کەسی و بنەماپە

لە دیەلۆماسااای زماااانە دا، کااااریگەر  بەاڵم، تاااا زەمانێاااک دەساااەاڵتێکی ڕاساااتەقینە، زماااانی کاااوردی وەک زماااانی ڕەسااامی 
دا و لە سیسااتەمی پەروەردە و ڕاگەیاناادنی دا، وەک سااەرەکی تاارین کااۆپەکەی پاراسااتنی ماااپی کااورد بە کااار دراوسااێیەکانی 

 .نەهێنێ، هەوپەکا  دپسۆزانە و کورت مەودا دەبن
 

زمااانی کااوردی، سااەرەڕای هەمااوو گرفاات و کەمیاای مەودای پێوەناادییەکانی، وەک هەمااوو زمااانە زیاادووەکانی دونیااا، خاااوەنی 
 .ەندی و توانای فرە گەورە و گونجاوەخەسڵەت وتایبەتم

 
یایە، خەسارەی گەورەی ئەم زمانەش کە تاا ئێساتە بە هاۆی نەباوونی دەساەاڵتێکی ساەربەخۆی سیاسای، ساتاندارەکەی دیاار ن

 .ئارامی و التینە" پیتی"دابەش بوونیەتی بەسەر دوو 
 

بە داخەوە هەر ئەم کێشاەیە، ! یات بنووسارێکە یەک زماا  بە دوو پ نەمادیوەدیاکەی دونیاادا تێکایاڵمان باۆ خاۆم لە هایچ و
 .خەریکە دووپارچەی گەورەی کوردستا  لە باری فکری و کلتوورییەوە لەیەکتر دوور و دوورتر دەکاتەوە
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 نووسەر و وەرگێڕ: جەواد حەیدەری

 
 زمانی كوردی لە باشووری كوردستان لە مەترسیدایە

 
كە نەتەوەكەمااا  لەبەردەم چەنادین هەڕەشاەی نەیاارا  و دوژمنانادایە، هەمااووا  یاادی زماانی دایاك لە كاتێكادا دەكەیانەوە 

بااارودۆخی باشااووری كوردسااتا  دەزاناان و پێویساات بەوە ناكااات ماان باساای لێااوە بااكە ، ڕۆژهەاڵتاای كوردسااتانیش هەمااوو لێاای 
نیاایە بە دەیااا  كەس لە  ئاگااادار  و باااكوور و ڕۆژئاااواش كەوتااونەتە بەر الشاااوی هێرشاای ڕەگەز پەرسااتەكانی تااورك و ڕۆژ

 .خوشك و براكانما  شەهید و بریندار نەبن
 

خاك و نیشتما  و ئاااڵ . هەنووكە ئێمەی كورد لەهەموو بوار و الیەنەكانەوە بەردەم لەناوچوو  و هەپروو  بە هەپروونداین
 .هتد هەمووی لەبەردەم مەترسییەكی گەورە دا .. و سەروەت و سامانی سروشتی و 

 
دا دەمەوێاات بە كااورتی باساای لێااوە بااكە  زمااانی كااوردییە كە بەداخەوە خەریااكە بەرەو لەناااوچوو  دەچێاات، بە ئەوەی لێاارە

تایبەتی لە باشووری كوردستا ، میدیای كاوردی بە تاایبەتی میادیای باشاوور ئەوەی كە نەیاارانی كاورد بە زماانی كوردییاا  
كە چاااۆ  وەك قەساااابێك ( ە و چ بیساااتراو و چ نووساااراوچ بیناااراو)نەكااارد ئەوا  دەیاااكە  و ڕۆژانە لە میااادیای باشاااوور 

. كەوتوونەتە گیا  زما  و ڕێنووسی كورد و ئەوەی خاوا پێای ناخۆشاە بەم زماانەی دەكە  و كەسایش نیایە متەقای لێاوە بێات
ڕۆژهەاڵتای كوردساتا  دادەنێات و بەداخەوە میدیای باشوور خەریكە كااریگەری خاراپیش لەساەر پارچەكاانی تار بە تاایبەتی

ئێستا زۆربەی میدیاكارانی باشوور خۆیا  بە زمانزا  و زماننااس دەزانان و ڕۆژانە چەنادین وشاەی باێ ساەرو پاێ كە خۆیاا  
 .نەبێت كەس نازانێت لە كوێوە هاتووە و كورد وتەنی لە قوتوی هیچ عەتارێكدا نییە

https://4.bp.blogspot.com/-vVJCRwqocSY/Wo0_VAxwj8I/AAAAAAAAAfI/jK5NOYzxTRIQRgbeGiCehqBjUWYXHiZiACEwYBhgL/s1600/jawad+haydari.jpg
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كاوردی بخاوێنین ، ئەوە باسای بەشای  پێموایە ئەگەر ئاوا باڕوات ئەشاێ لەم بەشاە لە كوردساتا  فاتیحاای زماا  و ڕێنووسای
ڕۆژانە بە دەیا  كتێبی وەرگێاردراو بە ساەقەتی و . وەرگێڕا  ناكەم كە ئەوەیا  وێرانە و جێی قسەی بۆ كەس نەهێشتۆتەوە

نوقسانی دێتە ناو كتێبخاانەی كاوردی كە دەبێاتە لە داهااتوودا لیاژنەیەك باۆ پێاداچوونە و ڕاساتكردنەوەی هەپە زەقەكاانی 
 .انە پێكبهێندرێتئەو كتێب

 
شااتێكی تاار كە پێویسااتە بوترێاات بااۆ زۆربەی ئەو كااوردانەی كە لە هەناادەرا  دەژیاان منااداپەكانیا  بە باشاای فێااری كااوردی 

هەركەسااێ زمااانی : نەكاردووە و ئەمەش مەترسااییەكی گەورەیە، چاونكە نااوام چۆمسااكی زماانزا  و بیرمەناادی ئەمریكاای دەپێات
هیوادارم دایاك و باوكاا  لەوباارەیەوە هەوپای خۆیاا  باخەنە . ریش بە باشی فێر نابێتدایكی بە باشی نەزانێ زمانەكانی ت

گەڕ بۆ ئەوەی كە منداپەكانیا  لەپاڵ زمانە دەركییەكاا  زماانی زكمااگی خۆیشایا  بە باشای فێار بابن و هەمووماا  بتاوانین 
 .خزمەتی زما  و كلتوری خۆما  بكەین

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ی کوردیمامۆستای زمان :هادی عەزیزی
 

دەمااهەوێ راسااتەوخۆ بچاامە سااەر وەاڵماای وێااڕای پیرۆزبااایی لە هەمااوو مرۆڤااایەتی بە گشااتی و نەتەوەی کااورد بە تااایبەتی،
پرساایارەکا  و هاایچ باسااێک لە سااەر مێااژووی ماتریاااپی زمااانی کااوردی نەکەمەوە، چااوونکە هەساات دەکەم وەک زنجیرەیەکاای 

رە دێنێااتە پێشااەوە کە هەموومااا  زۆر جااار بیسااتوومانە یااا  و چەناادباتێهەپکااێش کۆمەپێااک ئاخااافتن و نووسااینی دووبااارە 
 .خوێندوومانەتەوە
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وەک گرینگاای زمااانی کااوردی، بە پاالەی یەکەم ژێئۆپااۆلتیکی کوردسااتا  یااا  جوگرافیااای سیاساای کوردسااتا  و ساانووری هەمااوو 
 .سەرحەدەکانی واڵت دیاری دەکا و بناغەی فەرهەنگیش دادەڕێژێتەوە

 
بە بەردەوامی ویستوویانە خاکی کوردستا  لە ژێر هاڕینی ئاسمیالسایۆ  و کاۆچبەرکردنی یرکەرانی کوردستا هەر بۆیەش داگ

 .زۆرەملێی کوردا ، لە نەتەوەی کورد پاک بکەنەوە هەتا لە پانتایی و بەرینی و جوگرافیای سیاسی کوردستا  کەم ببێتەوە
 

ەمااوو وشااەکانی بە بااێ هەبااوونی ناوەناادێکی زمااانەوانی، لە سروشاات زمااانی کااوردی لەو دەگاامە  زمانااانەیە لە دونیااادا کە ه
کاااریگەرە و سااەلمێنەری ئەو حەقاایقەتە ئەوەیە کە وەرگیااراو  و ژیاانگەی کااوردەواری راسااتەوخۆ لە داڕشااتنی زمااانی کوردیاادا

ۆی ی وەک خاانەتەوەی ئااێمە دوای ئەو هەمااوو نەهااامەتیە هەتااا ئێسااتاش زمااانەکەی بە هەمااوو شااێوەزارەکا  و لکەزارەکااان
کوردسااتا  بە تااایبەت زمااا  و وێااژەی داگیرکەراناای کوردسااتا ، سااەرەڕای زاپبوونیااا  تەنااانەت لە دراوسااێیەکانی. ماااوەتەوە

یاا  وشاەکانی زماانی ئاێمە وەکاوو غاارەت کارد ، باۆ نەیانتوانیوە بەوشێوەیە کە ویستوویانە دەست بخەنە زمانی کوردییەوە
 .زمانی خۆیا  بگوازنەوە

 
 ەر بە خۆمان؛بەرامب

 
کورد دەباێ بە هەر شاێوەیەک باێ ناوەنادێکی زماانی کاوردی بە پاپەشاتی سیاساەتی نەتەوەیای و ئاابوریێەکی بەهێاز ئێمەی

دابمەزرێنین، هەتا بتوانین تەواوی ئەو کەلەبەرانەی زمانی کوردی لەهەمبەر نوێکردنەوەو دانانی زماانی فەرمای و ساتاندارد 
 .سیستەمی پەروەردە، بدوورینەوەند  و بۆ دامو و دەزگاکانی ڕاگەیا

 
لە ساپەکانی سی زایینی سەدەی ڕابردوو و بە هاتنە ئارای تیەی التینی کوردی لە ناوچەکانی باکووری کوردستا  و قەوقااز 
ە و ئەرمێنیا، بە جۆرێک دو دەستەییەکی گەورە و دابڕانێکی گەورە لە نێوا  ئێمەی کاوردا دروسات کاردووە کە بە التینای و ب

خاپێکی دیکە کە ئێمەی کورد بە دەستییەوە دەناپێنین بە سیاسی کردنی زمانی کوردیە، کە بە ئاشاکرا لە . ئارامی دەنووسین
ڕاگەیاناادنەکانی باشااووری کوردسااتا  دەبیناادرێ وهەر ڕاگەیاناادنێک بە میکااانیزمی بەکارهێنااانی وشااەی باااو ناااوچەی ژێاار 

 .انجی ناوەڕاست یا سۆرانیدا کەلێنێکی گەورەیا  درووست کردووەدەسەاڵتی خۆی، بە تایبەت لە شێوەزاری کورم
 

 خاپی سێهەم؛
 

 سەرهەپدانی نووسین بە شێوەزارەکانی هەورامی و زازاکی و کەپووڕییە کە لەو دواییانەدا هەر کامەیا  حەول دەدە  بە 
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ەنەوە و لە کتێبخاانەی کوردیادا ئەم نووسین و خەتی تایبەت، بە جۆرێک لە جۆرەکا  خۆیا  لە شێوەزارەکانی دیکە جیا باک
 .باسە بێننە ئاراوە کە شێوەزارەکانی کورمانجی و سۆرانی ستەمیا  لە زارەکانی دیکە کردووە

 
 ؛خاپی چوارەم

 
دانااانی فەرهەنگسااتانێکی وشااە بااۆ کااۆکردنەوەی وشااەکانی زمااانی کااوردی لە هەمااوو شااێوەزارەکاندا و هەروەهااا نووسااینەوەی 

هەتا بە چاودێری لێکدانەوەی وشەکا  بە شێوەیەکی زانستی ڕەچەپەک و ئیتۆمۆلاۆژی، ئەو روناکااییە  ئەدەبی زارەکی کوردی
دەوپەمەندە بخاتە بەرچاوی تاکی کورد، کە بنەچەک و بنەوانای زماانی کاوردی لە هەماوو زارەکانادا یەک شاتەو و هەباوونی 

 .بە زمانی کوردی بەخشیوە شێوەزار و لکەزار لە سەر ئەساسی جوگرافیای کوردستا  دەوپەمەندی
 

 خاپی پێنجەم؛
 

تێکشکاندنی ئەو دیوارەی کە نەیهێشتووە زمانی کوردی وەک نەبوونی دەوپەتێکی نەتەوەیی لە دوای ڕۆنێسانسەوە بە دونیای 
 نەتەوەدا سازی و ڕێکخراوی تایبەت بە گەشەکردنی زماانی نەباووە، هەتاا - پیشەسازییەوە بلەکێت و کەلە قۆناغی دەوپەت
 .زمانی کوردی لە رووبەری کۆچەری بەەڕێنێتەوە

 
 خاپی شەشەم؛

 
هاندانی زیاتر بۆ وەرگێڕا  بۆ سەر زمانی کوردی لە بوارەکانی فەلسەفە و کۆمەپناسای و پزیشاکی و پیشەساازی و سیاساەت 

و  و هاااونەر و هتاااد، هەتاااا زماااانی کاااوردی لە چوارچێاااوەی هەپبەسااات و گاااۆرانی و چیااارۆک و بەساااەرهات نەهێڵێااااتەوە
 .پێشکەوتنەکانی مرۆڤایەتی بە واتای خۆی جێ پێی لە ناو زمانەکەماندا بکاتەوە

 
لە بەشاای کۆتااایی ئەم باسااەدا، وەک خاااپێکی وەچەرخااا  لە مێااژووی زمااانی کوردیاادا، ئااێمە دەبااێ ئەو هاازرە وەک خەت 

نینە، لەو خااپەوە ساەرچاوە دەگارێ واتای ئەم روا. دابڕێژینەوە کە بتوانین لە پەنجەرەیەکی کوردییەوە چاو لە دنیا بکەین
کە زۆرینەی تاکی کورد بە کوردی بیر ناکاتەوە و لە ناو مێشکیدا بە تورکی، فارسی و عەرەبی لێکادانەوەانی هەالجای دەکاا 

 .و دواتر بە کوردی دەیڵێ، کە ئەم میکانیزمە تەنیا بەفەلسەفەی زمانی کوردی تێکدەشکێندرێت
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نی ناااو مێشااکما  بەشااەپۆلێکی کااوردی هەپسااەنگێندرێت، بەسااتێنێکی گەورە بااۆ هاازر و کاتێااک ئااێمەی کااورد، لێکاادانەوەکا
ڕامانمااا  دەخوولقێاات و وەک پێااداگری لە ئاخااافتنی کااوردی بااۆ هەمااا  هاازر، دەتااوانین پااردی نێااوا  نااوێگەری و ڕابااردووش 

 .بکەین هەپبچنین و بە پاراستنی توخمی وشەکانی زمانی کوردی، تەنانەت داهێنا  لە وشەی نوێشدا
 

ئەم جۆرە هزرە دەتوانێ یارمەتیادەر باێ باۆ درووساتکردنی وشاەی ناوێ و تاامەزرۆکردنی نەوەی ناوێ باۆ الی زماانی زگمااکی 
 .خۆیدا و پەرژینێکی توند و تۆڵ لە بەرابەر هێرشی فەرهەنگی و زمانی بێگانە و داگیرکەراندا، درووست بکات

 
 ٢١١٨ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -   ماپەەڕی کانونی نووسەرانی کوردستا: سەرچاوە

 
---------------------------------------- 

 
 زمانی دایکی، دەروازەی گواستنەوەی فەرهەنگ و بەهاکانە

  
 

 
 
 

 
 وریا غەفووری

 
یااری گوماا  د بێ. ی شوبات یا  دووی ڕەشەمە لە الیە  یوونسکۆوە وەک ڕۆژی جیهانی زمانی دایکی دەستنیشا  کراوە٢١ڕۆژی 

 .کردنی ڕۆژێکی جیهانی بۆ زمانی دایکی، گرنگیی ئەم بابەتە بەرجەستەتر دەکات
 
کۆمەپێک خوێندکاری زانکۆکاانی داکاا پاایتەختی ئێساتای بەنگاالدش، کە ئەو کاات ژێردەساتەی پاکساتا   ١٩٥٢ی شوباتی ٢١

ئااوردوو وەک زمااانی فەرماای دام و  بااوو و بە پاکسااتانی ڕۆژهەاڵت دەناساارا، لە بەراناابەر زاڵ و سەردەسااتی کردناای زمااانی
دەزگاکانی حکوومەت و زمانی خوێند  لە واڵتێکی فارە نەتەوەدا، ڕێەێاوانێکی ئارامیاا  ئەنجاام دا، بەاڵم پۆلیسای پاکساتا  

پااش ساەربەخۆ باوونی بەنگاالدش . خوێندکار گیانیا  بەخت کارد ١١ڕووبەڕوویا  وەستا و تەقەی لێیا  کرد و لە ئەنجامدا 
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ئەم ڕۆژەی وەک ڕۆژی جیهاانی زماانی دایکای ناسااند و داوای  ١٩٩٩  و لە سەر داوای ئەم واڵتە، یوونساکۆ سااپی لە پاکستا
 .لە دەوپەتانی جیها  کرد کە ڕێز لە زمانی دایکی بگر 

 
لە ڕووی زانسااتییەوە بااۆ ئەو مەترسااییانەی کە هەڕەشااە لە بااوونی زمانەکااا  دەکە ، زیاااتر باااس لە دوو پێااوەر دەکرێاات؛ 

کە هەر کاااام لەماااانە چەنااادین قۆناااا  باااۆ ئەو زماناااانەی مەترسااای و هەڕەشاااەی . ێاااوەری کریساااتاڵ و پێاااوەری فیشااامە پ
دیارە لێرەدا لەم ڕۆژهەاڵتای جیهاانەدا نااتوانین باساەکەما  بەم پێاوەرانە و قۆنااغە . لەناوچوونیا  لەسەرە، دیاری دەکە 

لە هەڕەشە بکەین کە زیااتر تاایبەتی دەوپەتاانی ڕۆژهەاڵتە و لە  دیاریکراوەکانیا  بەێوین و ناچارین باس لە جۆرێکی دی
کەمتر شوێنێکی جیهاندا ئەم شاێوە ڕەفتاار و هەپساوکەوتە لەگەڵ ئەتان و زماانی جیاا لە ئەتان و زماانی سەردەسات، بە دی 

 .دەکرێت
 

نەتەوانە، سااەرکەوتنی  - نەتەوەکااانەوە دەساات پێاادەکات و ئەم دەوپەت -لێاارە لە ڕۆژهەاڵت، مۆدێڕنیزاساایۆ  بە دەوپەت 
خایە  و درێژخایەنەکانیا  بە پێای ئەوە  دەست کرد  و یەکسا  کردنی کۆمەپگادا دەبیننەوە و سیاسەتە کورت خۆیا  لە یەک

دادەڕێژ  و یەکەم هەنگاوی ئەم کارەش بە نکۆپی و ساڕینەوەی فرەکولتاوری و هێناانی هەماوو باۆ ژێار چەتار یەک ئەتان کە 
ەکاا  "ئەوا "و  "ئێاوە"یە و دەباێ "ئاێمە"هەربۆیەش لێارە و باۆ ئەوا  ئەوەی هەیە . وە سەردەست دەبینندواتر دەبێتەوە نەتە

کۆتاییەکااانی سااەدەی نااۆزدە و سااەرەتاکانی سااەدەی بیساات لێاارە ئاااوا دەساات پێاادەکات و . بە هەمااوو شااێوەیەک بسااڕدرێنەوە
 .بەردەوام دەبێ

 
نەتەوە تاااازە دامەزراوەکاااانی  - کە تایبەتمەنااادی هەماااوو دەوپەتکردنیاااا  تاااا "ئاااێمە"ساااڕینەوەی هەماااوو بوونەکاااا  و بە 

ئیدی کەسێک نییە بیر بکاتەوە کە ئاخۆ سڕینەوەی دیکەی کولتاوور و ئەتان و زمانەکاا ، کاام دەرد لەم . ڕۆژهەاڵتی جیهانە
ۆ نکاۆپی لە باوونی کەم ئااخ. واڵتە نەمەییوانە دەرما  دەکا، جگە لەوەی کە دەیا  دەردی بە دەردە کۆنەکانیا  زیاد کردووە

نەتەوە و نەتەوەکانی دیکەی دانیشتووی خاکێک کە پێدەچی هااوبەش بێات، ئێستاشای لەگەڵ باێ کاام دەردی لێیاا  دەرماا  
ئاخۆ ئەگەر بە مودێڕ  بوو  لە سەر بنەماای فرەکولتاووری و فارە نەتەوە دابمەرزاباا، پاێگەی . کردووە یا  کەم کردووەتەوە

دروسات باوونی ساەدا  شاەڕی خوێنااوی لە نااوچەکە و بەفێاڕۆ دانای ساامانی . ، ئەمەی ئێستا دەباووئێستا ڕۆژهەاڵتی جیها 
ناوچەکە بۆ سەرکوت کردنی هەرچی سەرهەپدەر و مافخوازه، چ خەسارێکی قەرەبوو هەپنەگری لە سەرجەم خەپکای نااوچەی 

 ڕۆژهەاڵت بە نەتەوەی سەردەستیشەوە داوە؟
 

 کە ئێستا بووەتە ستراتیژی بەشێکی زۆری دەوپەتانی ناوچەکە، چی بووە و گیرفانی کێ  ئاخۆ قازانجی ئەم شێوە ڕەفتارە
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چووە؟ باشه ڕێگە پێدانی یاسایی بۆ خوێند  و نووسین باه زماانی دایکای کاام خەسااری قەرەباووهەپنەگر لە کاام دەساەاڵتی 
ەیاڕەو دەکرێات و هێشاتاش هایچ کەس دسەۆتی ناوچەکە دەدات کە ئێستاشای لەگەڵ باێ النایکەم ساەد سااپە ئەم سیاساەتە پ

 .خەیاپی کۆتایی هێنانی بەم ڕەوتە نییە
 

هەرچەنااادە ئەم هەویااارە ئااااوی زۆر دەوێااات و یاداشاااتێکی کاااورتی لەم شاااێوە، دەرفەتااای بااااس کااارد  لە ساااەرجەم الیە  و 
دەوام کردناای ئەم ڕەهەناادەکانی بابەتەکەمااا  پێنااادات، بەاڵم بااا کااورتی ببااڕینەوە؛ بە بااڕوای نووسااەری ئەم دێااڕانە، بەر

ڕەفتارە بە ناو سیاسییە، جگە لە ناتێگەیشاتن یاا  هەپەتێگەیشاتنێک لە باابەتەکە، هیچای دی نیایە و ساووربوو  لە ساەر 
 .درێژەدا  بەم ڕەفتارە، سووربوونە لە سەر بەفیڕۆدانی سامانی زیاتر و بەردەوام بوونی شەڕ و خوێنڕشتنی بە ناحەق

  
 ٢١١٨ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -واکاوی  ماپەەڕی : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------ 

 
 ڕۆژی جیهانیی زمانی دایكدا  له

 
 
 

 
 
 

 كامران حاجی

 
 بییدا ده نووسین و بواری ئه  له  یی كورد نییه وه ته شی نه دیالیكتێكی زمانی هاوبهتا ئێستا

 
چێاات و  نێو ده ، خۆشاای لااه وه نرێته ی لااێ بسااه كااه ك زمانه یااه وه ته ر نه هااه.  یااه وه ته و مااانی نه ی ژیااا  كااه و كۆپه  زمااا  ناساانامه

ر ڕۆژێاك  رگیز نامرێات و هاه ی خاۆی بەارێزێات، هاه كاه اڵم زمانه بێت، باه خۆییشی نه ربه ر سه گه ك ئه یه وه ته ر نه وتێت، هه فه ده
 .بێت خۆ ده ربه وێت و سه كه ر ده سه  دێت كه

 

https://www.kurdistantv.net/ku/2018/02/21/lifestyle/%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%DA%95%DB%86%DA%98%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%83%D8%AF%D8%A7
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دا، و ١٩٤٦ساااپی   خۆبوونی هندسااتا  لااه   ربه  ، پاااش سااه1191بااۆ ساااپی    وه  ڕێتااه  گه  ی ده كااه ڕۆژی جیهااانیی زمااانی دایااك مێژوه
مدا   رده  و ساه  لكێنادرابوو، لاه    وه  پاكساتانه   نگالدیش به تی باه ویالیاه   وكاتاه  ئه   هندساتا ، كاه   ی پاكساتا  لاه  وه  پاشا  جیابوونه

نگالی   باه   اڵتی پاكساتا  كاه شای ڕۆژهاه  اڵت زماانی ئاۆردوو باوو، به  شی ڕۆژئااوا و ڕۆژهاه  ر دوو به  هه  رمی پاكستا  له  فه زمانی
 .كاربهێنن  ندین بواری تری ژیاندا به  و چه خوێند    رده و  روه  په  بوو ، ناچاركرا بوو  زمانی ئوردوو له



لااه  نگالی ساااز دا، تااا   مەینێكیا  بااۆ زمااانی بااه  نگالدیشاای كااه  قوتابیااانی زانكااۆی به پێك  كۆمااه ١٩٥٢ساااپی   له  ر بۆیااه هااه
ت   ی پاكسااتا ، داواكاااری قوتابياااني ڕه  مه  رده  و سااه  تی ئااه  اڵم حكوومااه كار بهێناارێ، بااه  اڵتی پاكسااتا  بااه كانی ڕۆژهااه  رێمااه  هه  

 .واكانی خۆیا  كرد  داوا ڕه ر   سه  یاند و پێداگرییا  له كی گشتییا  ڕاگهوازی مانگرتنێ  نگالدیش بانگه  به قوتابياني  وه كرده
 
قوتابياني    ی له  قه  ت ته  وپه  رمانی ده  فه  پۆلیسی پاكستا  به  1191ی مانگی شوباتی ساپی ٢١یانیی ڕۆژی   به  رله  بوو سه وه  ئه

  م  رجه  كانی ساه  زماناه    ئاماانجی رێزگارتن لاه   باه  ر بۆیاه سات دا، هاه  ده  نادین قوتاابی گیانیاا  لاه  نجامدا چه  ئه   زانكۆ كرد و له
باه    كا  یونساكۆوه  كگرتووه  یاه   وه  تاه    ڕێكخراوی كولتووریی نه  الیه  ، له١٩٩٩شوباتی ساپی  ی11رۆژی    كانی جیها ، له  وه  ته  نه
  . وهستنیشا  كرا  كوو رۆژی زمانی زگماكی ده  رمی وه  فه  
 

  وه تاه ك نه ناد كاورد وه رچه ، هه مین زماانی دنیاا دایاه ڕیازی چلاه  و لاه  كانی جیهاناه زینادووه  زماناه  كێك له زمانی كوردیش یه
نێاوا ،   تاه وتووه نگی و كولتووریاا  كه رهاه ودای جاوگرافی و فه كاا  ماه زار و زاراوه ش كاراو  و شاێوه ر چوار واڵتادا داباه سه به
تا  ناد هاه رچه باشاوور هه  و لاه  كی زۆری كاردووه یه شاه اڵتی كوردساتا  گه ی باشوور و ڕۆژهاه دوو پارچه  ی كوردی لهاڵم زمان به

 .خوێندرێت رمی ده فه  كانی خوێندندا به جۆراوجۆره  ئاسته  اڵم له ، به هاتووه پێكنه( ش هاوبه -ر  پێوه)مانی  ئێستا زه
 
   الیاه شادا له نده و نێوه و لاه  كاراوه  پارچاه  پارچاه  ساااڵنێكی زۆره  وه راناه   داگیركه الیه  هی ل كه واڵت و خاكه  لی كورد، كه گه
ی  وپاه م هه اڵم ئاه وه، باه ناو ببرێت و بتوێنرێتاه  ی له كه نگ و زمانه رهه ی كلتور و فه وه بۆ ئه  وپدراوه ر هه تانی داگیركه وپه ده

نادین  چه  لاه  كاه، یاه تی خاۆی هه كی كۆ  زماانی تایباه یه وه ته ك نه و كورد وه یشتووه  گه ئامانج نه  را  تا ئێستاش به داگیركه
شای  دیاالیكتێكی زماانی هاوبه اڵم تا ئێساتا ، به(ڕاست، گۆرا  روو، ناوه كرمانجی خواروو، كرمانجی سه)  پێكهاتووه دیالێكت

می  رهااه متر ئاشاانای نووسااین و به كااوردا  كااه  وایكااردووه  شااه مه ر ئه بییاادا هااه ده نووسااین و بااواری ئه  لااه  یی كااورد نییااه وه تااه نه
 .كانی تربن رانی پارچه نووسه

 
 : بریتین له یاند كه ر زمانی دایك راگه سه  لهند ئامارێكی  ڕێكخراوی یونیسێف چه
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 . یه جیهاندا بوونی هه  زما  له ١١٧و زار ش هه ی شه نزیكه -
 .ناوچوو  زما  له ١١٢ی  نزیكه  وه ١٥٩١ساپی   له-
 .هێنریت كارده به  وه سه كه ١١  متر له   كه الیه جیهاندا له  زما  له ١٨٤ -
 . دادێت  ی، كه ساپه ١١١م  ناوچووندا  له  ی له شه ره ژێر هه  كانی جیها  له ی زمانه ی ژماره نیوه -
 

 ٢١١٨ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی كوردستا  تیڤی  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------- 
 

 ڕۆژی جیهانی زمانی دایك
 

 
 
 
 
 

 ژینۆ عەبدولاڵ: گفتوگۆ

 
 پراگماتیكساای و ساایمانتكس وانەی مامۆسااتای فەتاااح، حەسااە  دائاااز دكتااۆر دایااك، زمااانی جیهااانی ڕۆژی گەڵ لە هاوكااات
 زانكااۆی زمااا ، كااۆلێجی ئینگلیاازی، زمااانی لەبەشاای بااااڵ، ناادنیخوێ كااۆمەاڵیەتی زمااانی زانسااتی و سینتاكساایەكا  وتیااوریە
 یە زماانی باوونی نە و كاوردی زماانی پاێگەی و دایاك جیهاانی زماانی باۆ ڕۆژێك دیاریكیردنی بوونی گرنگی وەاڵمی سلێمانی،

 یاساااااییە تێكسااااتە لە ڕێزمااااانی دروسااااتەی لە ماسااااتەرەكەی، بڕوانااااامەی ئااااازاد، دكتااااۆر. دەداتەوە كااااوری گكرتااااووی
 لەنێااوا  بەراوردكاااریە لێكااۆپینەوەیەكی كە( هۆشااەكی)ئیدراكیاادا زمااانی زانسااتی لە كەشاای دكتااۆرا و، ئینگلیزیەكاناادهەیە

 .كوردیە و ئینگلیزی زمانی پاشگرەكانی
 
 دایك؟ زمانی خزمەتكردنی بە دا  برەو زیاتر بۆ چیە كرنگی شێوەی لەو ڕۆژێكی بوونی -
 
  لەبەرئەوەی بكات دەوروبەریشی لەگەڵ وهەپسوكەوت بناسێنێت بەرەكەی بەدەورو خۆی دەتوانێت زمانەوە بەهۆی مرۆڤ *
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 كەزمااا  دەردەكەوێاات بۆمااا  لێاارەوە. دەردەخااات ئاااخێوەرانی دنیااابینی زمااا  كەواتە. ماارۆڤە مێشااكی رەنگاادانەوەی زمااا  كە
 هەماوو كە هۆكاارەیە ئەو زماا .  دابەشاكرد هااتوونەتە مرۆڤایەتی كومەپگای زمانەوە لەرێگەی و ئاخێوەرانیەتی ناسنەمەی
 هەمااوو ئەو نەبااوایە زمااا  ئەگەر بااڕوانە تااۆ. پێدابەشااكراوە زەویەی گااۆی ئەم سااەر سروشااتیەكانی و كااۆمەاڵیەتی دیاااردە

 ئەوە باڕوایەدا  لەو زمانەوانەكاا  لە هەنادێك.دەكارانەوە جاودا لەیەك چلاۆنی و پۆپینادەكرا  چاۆ  سەرزەوی گیانەوەرانەی
 دایاكە بەزماانی تەنها كە بڵصم ئەوە دەمەوێ من دایك، زمانی رۆژی بە سەبارەت. دیاریدەكات تێگەیشتنما  و بیر كە زمانە

 گرنگاای بااۆ دێاانمەوە نمااوونە یەك تەنهااا. لێیتێاادەگە  و دەربباار  دەوروبەریااا  رووداوەكااانی دیاااردەو بەئاسااانی كەمرۆڤەكااا 
 هەتااا درامااانووس شاااعیرو و رۆماااننووس لەزاناكااا ، یهااا ج بەناوبانگەكااانی نووسااەرە %11 ئەوەیە ئەویااش دایااك زمااانی

 و نوساایوویانە( دایكیااا  زمااانی بە واتە) بااوو  مۆنۆلینگااوەڵ كە بااوو  كەسااانە ئەو تەلەفزیااونی بێااژەری و رۆژنااامەنووس
 تائێساتاش ناوەراساتەدا ڕۆژهەاڵتای لەم بەتاایبەت و دیناادا شاوێنی زۆر لە چاونكە گرنگە رۆژە ئەم. دەربڕیوە بیرۆكەكانیا 

 بنەڕەتیەكاا  و ساەرەتایی خوێنادنگە و سااوایا  بااخچەی دایەناگەو .بخاوێنن خۆیا  دایكی بەزمانی مندااڵ  كە نادرێ ڕێگە
 ئتنیااك منااااڵنی كە بهێنیاانەوە سەردەسااتەكا  نەتەوە وەبیاار ئەوە رۆژەدا لەم دەبااێ. سەردەسااتە نەتەوەی بەزمااانی هەمااووی

 ڕەساەنی زماانی بە ئەندێشاەكانیا  بیارۆكەو بادوێن،بخوێنن خۆیاا  دایكای بەزماانی ەك خۆیانە مافی ژێردەست ونەتەوەكانی
 ساەرەتاییە ماافە ئەم ساوریادا و ئێرا  توركیاو لە بەتایبەت كوردستاندا پارچەكانی زۆربەی لە داخەوە بە. دەرببڕ  خویا 
 و كاوردی زماانی بەساەر بێواتاا و ساووك یناوونااتۆرە چەنادەها كێوی توركی بە ئێستاش تاوەكو كورد، مندااڵنی بە نەدراوە

 .     سەپێنراوە ئاخێوەرانیدا
 
 .برەودانەوە و پێدا  گەشە بواری لە دەبینی ئاستێكدا چ لە گشتی بە كوردی زمانی -
 
 كوردساتا  بەشاەی ئەم ئەوەنادەی.كوردیادانیە زماانی دەوپەمەنادی و پیداویستی ئاست لە هێشتا بەاڵم هەیە باش هەوپێ *

 عەرەباای زمااانی شانبەشااانی دەوپەت رەساامی زمااانی وەك كااوردی زمااانی ناساااندنی رەساامی بە یاسااای دەركردناای ەبگاارێتەو
 ناااو عەرەبەكااانی شۆڤێنیسااتە ئەگەر بااوو باااش پێشااڤەچوونێكی و باااش كااارێكی عێراقاادا حكومیەكااانی دامەزراوە لەزۆربەی

 ئێساتا جیهانیەكانادا زماانە لەنێاو. كااغەز ساەر ەكەبایمەر نەبێاتە نەبانەوەو پاشاگەز ئێارا  و توركیا بەكاریگەری و عێراق
 موتاوربەو كوردیەكا  دیالێكتە بەشەزارو بە كە بتواندرێت كە وایە هیوام من كە تێدایە كرمانجی وەرگێرا  بۆ گۆكڵ ماكینەی

 رچەكااانیپا نێااوا  دەسااتكردانەی ساانورە ئەو ئەوەی پاااش. باشااوور و ناوەنااد دیااالێكتی بە بەتااایبەتی بكرێاات دەوپەمەنااد
 بینیااوە بەرچاویااا  لێكنزیكبااوونەوەی كااوردی زمااانی زارەكااانی وەچە زارو و دیالێكاات كاااپبوونەتەوە ڕادەەیەك تااا كوردسااتا
 زیااتر كاوردی زماانی كاوردی، ستاندەردی زمانێكی بە ئاخاوتن و ئاشنابوو  و تێكەپبوو  سەرچاوەی دەبێتەبنەماو كەئەمەش

 كااوردێكی كە تەلەفزیۆنیااانەی چاااوپێكەوتنە ئەو هەمااوو دەسااتەواژەكانی و ووشااە و ئاخاااوتن لە باادە سااەرنج. گەشااەیكردووە
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 دەپاێن. باووەتەوە نزیاك زۆر تێگەیشاتنما  ئاستی دەیكە ، ئێستا وئەوەی كراوەو ساپدا هەشت پێش لە باكوری یا  رۆژئاوا
 كەیمباارج و ئۆكساافد زانكااۆی ردووكهە لەناادە  وەچەزاری و ئیسااتئەنگلیا دیااالیكتی بااوونی سااتاندەرد هۆكارەكااانی لە یەكێااك
 زیااتری یاا  بەشاێك كوردساتا  كاانی زانكاۆ هەموو. پەیوەندی ڕایەپەكانی زیادبوونی و چا  دۆزینەوەی لە جگە ئەمە بووە

 زماانی هەنووكەییەكاانی باوارە باۆ وایە باشاتر لێكۆپینەوەكا  بەاڵم ئەنجامدراوە زانستی لێكۆپینەوەی تێدایە، كوردی زمانی
 پێویساتە قۆناا  كۆتاا خوێنادكارانی وایە باشتر جا كوردی زمانی بۆ داتابەیسێك نەبوونی نموونە، بۆ ەرخانبكرێت،ت كوردی
 دەوروبەریاا  گونادەكانی شانگال و ئامێادی لە یاا  خاانەقی لە یاا  قەنادیل، شاارباژێر، هەوراما ، لە بچن گروپێك چەند
 لێكادانەوە هاوچەرخ تیۆریكی وبەپێی زانستی بەشێوەیەكی بتوانن و نسوودمەندب توێژەرا  دواتر  تا داتاكۆبكەنەوە و بژین
 شااخ كە جاارا  بكەین لەبیر پەیوەندی هۆیەكانی نابێت دەكرێت لەگەشە باس كە. بكرێت كوردی زمانی الیەنەكانی گشت بۆ
 و ئینتەرنێاات تانەخۆشاابەخ ئێسااتا كااوردا  پێكگەیشااتنی و یەكبااوو  لەبەر لەمااەەر دەبااوونە رووبارەكااا  و زێ هەپاادێرو و

 و هەپگرتاووین باۆ دنیایاا  زلهێزەكاانی دەستكردەكانی سنوورە كە هەیە پەیوەندی ئامێری جۆرەها و فۆ  سمارت و وێبسایت
 چەناادە هەر كااوردی، زمااانی باارەوی و گەشااە هااۆی بااوونەتە هۆكااارانە ئەم هەمااوو. بكەیاان پەیوەناادی بەئاسااانی دەتااوانین
 كە كاوردییە ئەكادیمیاای و زانكۆكاا  كااری ئەمەش. كاوردیەوە زماانی نێو هاتوونەتە ردیكو بێگانەی تازەو ووشەی چەندەها

 . دابنێت كوردی زمانی بۆ رێگا ڕاستە
 
 .گەیاندووە كوردی زمانی بەرەوپێشبردنی لە زیانی تاچەند گكرتوو یە زمانی بوونی نە هۆكاری -
 
 ناین دا وەیانەریچ مااكس وەرگیاراوەی ئەم لەگەڵ انەوانەكاا زم زۆربەی. دەوێات دەریااوانی و زەمینای هێازی لەشاكرو زما  *

 و ئەپماانی ئااخێوەرانی دەپاێن سیاسای هۆكااری نەك باوو  هاوزماانی بۆ بەبنەما دەكە  یەكتری لە تێگەیشتن ئەوا  چونكە
 دیاالێكتی هەردوو كەچای دەزانان، جیااواز نەتەوەی و زماا  دوو بە خۆیا  بەاڵم دەگە  یەكتری لە %01 بەرێژەی هۆپەندی
 ئاۆردو هەروەهاا یە چینی زمانی كە دادەنرێت زمانێك بەاڵم تێناگە  لەیەكتری شێوەیەك هیچ بە چین كانتۆنیزی و مەندرین
 دەكەم وەیاانەریچ پشااتوانی ماان. هەژماااركراو  جیااا زمااانی دوو جیاااوازو واڵتاای دوو لە بەاڵم ناازیكن یەكەوە لە زۆر هیناادی
 و سیاساای هێزیكاای كە ئەوەیە زمااا  لە دیالێكاات جیاااوازی. دەوێاات دەریااای هێاازی كرولەشاا سااتاندەرد زمااانی بڵااێن كە كاتێااك
 ئیساتا. ئەساتەمە ستاندەرد كوردی زمانی نەبێت كوردی یەكگرتووی دەوپەتی تا من بەڕای بێ پشت لە یاسادانانی و حوكومی

 وەزارەتااای بەداخەوە بەاڵم دایەدروساااتبوون لە یاااا  دروساااتبووە ساااتاندەرد زماااانی بڵاااێن دەتاااوانین كوردساااتاندا بەشاااەی لەم
 حكاومەتی لەكاتێكدا ناكە ، بۆ شێلگیرانەی و جدیی كاری یا  و نیە نەتەوەییا  زمانی سیاسەتی بااڵ خوێندنی و پەروەردە
 بەڕێااز دەخوێنااد، خوێناادكارا  بە بنەڕەتاای سااێهەمی قۆناااغی لە عەرەباای زمااانی كوردسااتا  هەرێماای لە ناااوچوو لە بەعساای

  بۆ هەژمارنەكرێ ئامادەیی دوانزەی كۆنمرەی لە كوردی زمانی كە بریاریانداوە بااڵ خوێندنی وەزاری مەنیئەنجو ئەندامانی
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 . پەراوێزبخات دایكی زمانی لەبنەڕەتیەوە هەر خوێندكار دەكات وا ئەمەش كە زانستەكا 
 

 كاراو موتاوربە دیاالێكتیكی شانكردنیدەستنی بە بوێرانە یاسایەكی دەركردنی زما  بوونی ستاندەرد بۆ گرنگە زۆر كە یەكخاڵ
 باابەتە ئەم لەسەر كاری كەمی بە زۆر كوردستا  پەرلەمانی تائێستا بەداخەوە ئەمەش تر وەچەزارەكانی زارو و دیالێكت بە

 لەو كە بڕیاریاناادا 1631 لەساااپی واڵتە ئە پەرلەمااانی كە دەگێاارمەوە ئینگلااتەرا وواڵتاای بەرچاااوی نمااوونەیەكی. كااردووە
 فەرەنسایەكا  لەالیە  واڵتەكەیا  1133 ساپی لە ئەوا  هەرچەند نووسن نە فەرەنسی بە یاسایی دۆكیمێنتێكی هیچ ساپەوە

 . داگیركرابوو 
 

 زمااانی سااەرەكی بنەمااایەكی كە فەرهەنگاادا دروسااتكردنی و دانااا  لە هەیە كەساای جیاجیااای پەرتەوازەو هەوپاای هەرچەناادە
 گەورەیە كارەسااتێكی ئەمەش نەكاراوە دروسات كاوردی -كاوردی  سەرتاساەری تگیروگش فەرهەنگێكی تائێستا بەاڵم ستاندەردە

 مانااای یەكالكااردنەوەی بااۆ بەر پەنایباااتە نەبێاات كااوردی فەرماای باااوەڕپێكراوی فەرهەنگێكاای كە بێگااانە فێرخااوازێكی بااۆ
 لە تااارە ییەكێكااا( Reference Grammar)ساااەرچاوە  رێزماااانی نەباااوونی ئەمەشااادا لەگەڵ.ئیااادیەمێك یاااا  ووشاااەیەك
 هە  تار هۆكاای لەماانە جاگە .بەكاربهێنێات رێزمانیە كتێبە كام نازانێت فێرخواز ئێستاش تاوەكو.بەستادەردبوو  كێشەكانی

 زماانی نەتەوەو ساتاندەردبوونی یەكخساتنو هاۆی پیارۆز قورئاانی نماوونە باۆ ساتاندەرد  زمانی دروستبوونی یارمەتیدەری كە
 زۆری جیااوازیەكی كە مەنادەرین كاانتۆنیزو دیاالێكتی دوو یەكخساتنی هاۆی باووەتە ینایچ نووساینی شێوە وهەروەها عەرەبیە
 . تێدایە سیمانتیكسییا  و فۆنۆلوجی و سنتاكسی

 
 .پێچەوانەوە بە یاخود داوە كوردیا  زمانی پێشچوونی بەرەو هەوپی و خزمەت تاچەند ڕاگەیاندنەكا  -
 
 كااارێكی ئەمەش كە بەكاردێنێاات بەخااۆی تااایبەت دەسااتەواژەی ووشااەو والیەنە هەر چاااودێریكەر الیەنێكاای نەبااوونی لە *

 دەزگاا ئەو تەناانەت سیاساین بەالیەنێكای ساەر راگەیاناد  هۆیەكاانی زۆربەی نووساەرەو بیاری دەرباڕی زما  چونكە ئاساییە
 ڕاگەیاناد  ەكاانیهۆی. سیاساین پاارتی بازووتنەوەو خااوەنی هەماوو ئێساتا باێالیە  و ئەهلای نابوو خۆیا  كەناوی ئەهلیانە
 سالبیە الیەنی ئەمە هەرچەندە. فیكری و زمانی زۆنی چەندەها بەپكو زۆ  دوو نەك بەسەر دابەشبووە هەرێمەكەما  هەروەك
 جاگە جیااواز جیااواز شاێوازی بە داڕشاتن یاا  لەزمانەكەمانادا زۆر دژواتای و هاوواتا ووشەی دروستبوونی هۆی دەبێتە بەاڵم

 . زمانەكەما  دەوپەمەندبوونی زیاتر هۆی دەبێتە كەئەمەش یەكتری لە شێوەزارەكا  زارو و لێكتدیا نزیكبوونەوەی لەیەك
 
 .كوردی زمانی بردنی بەرەوپێش و دەوپەمەندكرد  زیاتر بۆ چیە سەرنجتا  پێشنیازو -
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 :ئەمانە  ئوەیش گرنگن زۆر هە  خاپێك چەند باسمكرد سەرەوە لە هەروەك *
 

 .كوردی زمانی بۆ سێكبەی داتا دروستكردنی -١
 كوردی - كوردی گشتگیری فەرهەنگێكی دانانی -٢
 (Kurdish Reference Grammar) كوردی زمانی ڕێزمانی سەرچاوەی دانانی -٣
 پێكهااتە و نوسین پێرەوی پەیڕەوو بە الیەنەكا  گشت تا یاسایەك دەركردنی و كوردستا  ئەكادیمیا رۆپی كردنی چاالك -٤

 .ێبەجێبكە ئەوج رێزمانیەكانی
 ئەو نێاوا  لە وەرگێارا  باۆ بادە  كۆمەیوتەری بەرنامەی دانانی هەوپی عەرەبی ئینگلیزی و كوردی و وەرگێرا  بەشەكانی -٥

 .زمانانەدا
 

 ٢١١٨ ی فێبریوێری٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی خاک  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
  

 ووی زمانی کوردیرەچەڵەک و مێژ
 

 
  

     
 
 
 
 

 جەالل حاجی زاده
 

 کورته باس

 
  شدا، وه ئه پاڵ له  که  زمانه ر سه  له مێژوویی راوردێکی به و وه خوێندنه و کوردی زمانی ی وه شیکردنه  ته بابه و له ست به مه

  زمانی نێوا  ندی پێوه ر سه  ینه ده ده نجر سه( رێژەیی کی خێراییه به و)کورتی  به زۆر زما ، ڕ مه  له باسێک  کورته وێڕای

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=2011091708321261708&lng=8&psig=AOvVaw1smouMi7F4RYDmGyDF82F4&ust=1582200813537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjluM3L3ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 ئاسااتی لااه تەنااانەت  تااه بابه ئەو پێویسااتە دیاااره. کا  دیرۆکیااه  ره ژێااده ک تااه  لااه پکێشااانی پێکهه و کاارد  راورد بااه و کااوردی
 .بکرێت بۆ هەپسەنگاندنی سەرەتایی و تایبەت ئاسۆیەکی کردنەوەی و مەبەست وروژاندنی

 
 کی پێشه

 
 جزای ئاه ناساینی خاود، یاا ناسای، خاود ی بناغاه ردی باه ر ساه  لاه شاوناس مکی چاه مای بناه و  کاریتاه  کاه ین هبکا بیر لاه نابێ

 باااری  لااه و ناسااین نه  یااه دیارده و ئااه ری مهێنااه رهه به داری رۆک ناااوه کانی شااه به  مادامکااه زرێ، مااه داده ت هۆوییااه ری پەکهێنااه
  لاه  پێیاه و باه نانێات، ر ده روه ساه  شااردراوه تێکی هۆوییاه راساتیدا  له کرێت نه ر سه  له پێویستیا  کاری راهێنا  و پێدا  شه گه
 و  دووپایاه کاوردی، ی مێژیناه له زماانی و( یارساانی و شاتی رده زه و میترایای) کاۆ  ئاۆلی و دیان ، کاه ساوورم  ره بااوه و ئه ر سه

 و جزا ئاه توێکااری و کارد   پێناساه خودناساین، ی پرۆساه ژێار  له  دیاره پێکدێنن، کورد شوناسی و ت هۆوییه کی ره سه کی دیره
 م ئینجائاه کاوردی، زماانی  لاه  یاه بریتی  شانه به و له ک یه ، یه هه کورد بۆ ری ده به راده  له کی گرینگیه کورد شوناسی کانی شه به

 .کرێت ده ش پێشکه  سته به مه و به  وتاره
 
 شای به کاوردی زماانی کرێت، دیاده به تار کانی وه تاه نه جیهاانی  باه ژوور،  چووناه ی روازه ده گشاتی  باه زماا   کاه ی وه ئه ڵ گه  له

  لاه یی وه تاه نه و ژادی ناه ی وه ره جیاکاه کی ره کتۆریساه فه شادا وه ئه ڵ گاه  لاه و  کاورده پکی خاه نگی رهاه فه و شوناس کراوی جیانه
 کی یاه راده تاا کاوردی زماانی ڵ گاه  لاه کاورد مێژوویای و نگی رهاه فه تی ههۆوییا نێاوا  ندی پێوه. دێت حیسێب  به کانی دراوسێیه

 ی وه تاه نه  ی( رات قاه فه ستوونی)پشت کوردی، كاریته دێرینی و   سه ره زمانی  که دام  ژه باوه و له  وه رووه م له.  ره مسۆگه رچاو به
 وئاامرازی نگی رهاه فه ی( ر مێحاوه) ر مساه جه ر ساه  لاه تێک همیللا ر هاه زماانی رۆپای  کاه  نییاه  شااردراوه دێات، ژمار ئاه  باه کورد

 .ستێنێت ده باو  یه وه ته نه و به پێدا  ت هۆوییه
 

 و دۆناادۆنی و گاۆژا  حااپی  له وام رده پێدا ،به زانیاری و رگرتن وه زانیاری و ندی یوه په هۆی و ئامراز گرینگترین ک وه زما 
 کاات، ده ڕ تێەاه  قۆناغاه و ئاه زماانیش ، دایاه ئارا له کا  وکلتووره نگ رهه فه نێوا  بادوولی هت و وێر ئاپو ک روه هه ، دایه بزاچ

 . یه نی  یه سه ره که و  به کی پێویستیه هیچ وتاو فه زمانی  یکه وه ئه ر به له ، یه وه ئه ر هه زمانیش زیندووبوونی هۆی بێگوما 
 
 م بااه سااڵ، زارا  هااه ی مااوه  لااه و  ئااراوه  هاتۆتااه پکا ، خاه نێااوا  نادی یوه په تاای، روره زه بی به ساه به زما  کااه  رووناه ش وه ئاه

 و زانسات ئاایین، و دیان نگ، رهاه فه ڕ، شاه باری لاه کا  لاه گه نێاوا  وتی پسوکه هه  ئاشکرایه.  ندووه سه ی ره په ئێستای ی جۆره
 ساالطانی، احمااد  منیااره) کا  لااه گه   خاااوه زمااانی ی نااه الیه ودو کردنی شااه گه و گۆڕانکاااری هااۆی  بێتااه ده... و ئااابووری ی مامڵااه
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 ڕ تەێااه ژیااا  كانی قۆناغااه تی، اڵیااه كۆمه وتی پێشااڕه پێاای  بااه و پگا كۆمااه ك وه زمااا (.  اروپااایی زباهااای در فارساای واژگااا 
 و ره بااه یاا  و سااتێنێت ده  ره پاه كاات، ده  شااه گه كاات، باوونی ڕ تەێااه ڵ گاه له زمااا  كانی شاه به واوی تاه ش وه ئااه ڵ گاه له كاات، ده

 رانای بێژه ك تاه  لاه هاوكاات و دیناامیكی سیساتمێكی كاوو وه زماا  ، كاه  یاه مه ئه ش وه ئاه هاۆی  دیاره. چێت ده رگ مه و نابووتی
 .   وه نێته ده نگاو هه دامركا  و ره به یا   وه ؛ بێت ده وتر پته و  وه جووپێته ده
 
 ساۆمێری، كانی زماناه كاوو، وه جۆراوجاۆر لی زمانگاه  كاه وێت كاه رده ده باۆ ما  وه ئاه مێاژوودا ر هسا به ساووك خشااندنێكی چاو  به

 و باه ت باره ساه کاشاانی دوکتاۆر.  ئاسااییه شاتێكی ش وه ئاه رچی گاه ئه وتاو ، فه... و سانسكریتی فریگی، التینی، ئاڤێستایی،
  لاه( کیاناگ ساین رێمی هاه) ری باختاه چینای نادی، ناوه و بچاووک ایئاسای ربایجاا ، ئازه لی گاه زماانی»: نووسێت ده  یه دیارده

( مال ئاه و ره باه زایاین پێنجای ی ده سه ی نزیکه) زما  تورک لی گه هێرشی و المار په اڵم به ، بووه ئورووپایی و هیند رابردوودا،
 ریااانەور آ منااوچهر فارساای، زبااا  اروپااایی و هنااد های ریشااه فرهنااگ) «کا  خۆییااه  زمانااه تێااداچوونی و وتا  فااه هااۆی  بۆتااه

 (.کاشانی
 
  ر مبه هه مرۆڤ، دنیای ئێستای زیندووی كانی زمانه  له ك یه هیچ  كه  وه بۆته روو  زانایا  و زمانناسا    الیه  له  وه ئه

 ، زماناه و ئاه باوونی رترپڕباا  به كی ندیه پێوه هیچ كا  زمانه نێوا  جیاوازی  واته ، نییه رۆكدارتر نێوه و رزتر به تر لی زمانگه
 و نگی رهاه فه اڵتی ساه ده ی راده ر ساه  وه ڕێتاه گه ده  كه له ساه مه مای بناه پكوو باه ، نییاه ، وه كاناه زمانه تی یفیاه كه و  كاكڵه یا   وه

 (.جها  مردم زباهای مالرب، میشل)  كه زمانه رانی بێڕه ی ژماره و رامیاری ئابووری،
 
 زمااانێكی ك، یه شااێوه هاایچ  بااه كرێاات، ده ناااودێر رمی فااه یااا   وه دیناای فی، لسااه فه نگی، رهااه فه زمااانی  هباا  كااه ی یااه دیارده و ئااه

 پك، خاه ڕای باه  كاه  یه چڕكراوه و ری نته سه اڵتی سه ده پكوو به ، نییه  دیكه كانی زمانه  له ندتر مه وپه ده و خدار بایه و پڕبارتر
 اڵتی ساه ده  كاه ین بكاه  وه باه  ئامااژه تاوانین ده  وێنه بۆ. كات ده ناچاریا  خود یا دات، ده  ها  زمانه و له یڤین په و وی پێڕه بۆ

 می رده سااه له ت نانااه ته پاند، داسااه مڵاای زۆره  بااه خااۆی ناادی ناوه ری رانسااه سه  لااه التیناای زمااانی رووم، ئیمەڕاتااووری ناادی ناوه
  وایاه  كاه.  چاووه ین باه  لاه و  ماوه ناه كی یه نیشاانه هایچ ئێستادا كاتی  له اڵم به ناساندیا ، دین زمانی ناوی  به كا  سیحیه مه

 باوونی باار پاڕ  باه ك یه شاێوه هایچ  باه تار، كانی لاه گه ڕ مه له تی تایبه زمانێكی بوونی رمی فه و واج ره  كه وێت كه رده ده بۆما 
 م ئاه تی تایبه و گرینگ رۆپی كرد، لێ باسما   وه پێشه   له ك هو ر هه ، وه لێكنادرێته  كه زمانه رۆكی ناوه ندی تمه تایبه و زاتی
 باواری  لاه ، كاه زمانه رانای بێژه اڵتی ساه ده ی راده و  غزه جاه ها روه هاه و  زماناه و ئاه رانی كه قساه ی ژمااره  باه  نده به ، یه سه ره كه

 لکاااو ، یااه هه قورساای كی ریااه كاریگه ئااابوری و اساایسی پشااتیوانی و  داپااده ش وانااه ئه ڵ گااه له... و بی زه مااه ئااابوری، سیاساای،
  دینی، نگی، رهه فه بواری  له  زمانه و ئه  كه ، رۆپێكه و ری كاریگه ی راده پێی  به زمانێك ر هه خی بایه و نرخ ش، وه به
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 .(جها  مردم زبانهای مالرب، میشل) ڕ گه  یخاته ده مرۆیی پانی گۆڕه  له... و جیهانبینی و  فه لسه فه
 

 کان ندی زمانه یوه تی و په خزمایه

 
 لێااک کی ره سااه هۆکاااری ک وه  کااه(  پێاادراوه ی ئاماااژه عیسااا ئینجیلی لااه) بابێاال برجاای ی فسااانه ئه ماارۆڤ، رابااردووی مێژووی لااه
 دوور  وه کاه الیه  لاه ، کاه  وه کاتاه ده راسات پشات زمانناسای مێژوویای کی راساتیه لمێندرابوو، ساه کا  زماناه دابڕانی و اڵوارد  هه

  کاه وڕۆیی ئاه کانی زماناه  له زۆرێک ، وه شه دیکه کی الیه  له و دێنێت پێک جیاواز لی گه وزما  زاراوه هاوزما ، پکانی خه بوونی
 (cognate)  هاوریشه دا بنچینه له کراو  ر به سته ده
 

 بێات؛ ده زیاتر  ماپه بنه ک یه کانی زمانه نزیکبوونی لێک و تی خزمایه ، دواوه  وه ڕێینه گه ده رچی هه  که  یه هه ش دیکه کی راستیه
 ، وڕۆیاه ئه کاوردی ڵ گاه ده نوێ فارسی  له رچاوتر به و زیاتر زۆر کۆ  کوردی ڵ گه له کۆ  فارسی زمانی تی نزیکایه ، نموونه بۆ
 و قتاار زه لێک گااه ئورووپااایی و هینااد ی ماپااه بنه ی دیکااه کانی زمانااه و کااۆ  ئاپمااانی نێااوا  تی نزیکایااه و ناادی پەوه میسااا  هه
 .م رده سه ی دیکه کانی زمانه  به ر رامبه به وڕۆ ئه ئاپمانی زمانی ستی یوه په و لێکچوو  تا  راکێشتره رنج سه
 

 ا ،ک زماناه ڕ ماه له  زانساتانه کااری دوای  باه اڵم باه داباوو، واج ره  له ، ژده هه ی ده سه ی نیوه تا بابێل برجی ی فسانه ئه ڕی باوه
 و  ریشاه ر ساه  وه ڕێتاه گه پده هه  کاه کا  زمانه جیاوازی لۆژیکی و کی ره سه هۆکاری ، وه کرایه تاڵ به  چیرۆکه و ئه  یکه وه ئه وێڕای
 ی وره گاه شۆڕشاێکی دارویان چاارپز کانی بۆچووناه و  روانگاه زاینی، ی( ١٨٥٩) ساپی  له. ر سه خرایه تیشکی ، که زمانه مایی بنه
 گوماا  و شاک ڵ گاه له کا ، زمانه ی رچاوه سه ڕ مه له کانی کۆنه  بۆچوونه و را شیاو، و پوخت کی یه شێوه  به ناوبراو د،کر رپا به

 و هناد هاای ریشاه فرهناگ کاشاانی، ریاانەور آ مناوچهر) ژاناد هه باابێلی برجای داساتانی کای دیره و  پایاه و  وه کارده ڕوو رووبه
 (.١٦ - ١٧: فارسی زبا  اروپایی

 
  لااه تاقمێااک(  ژده هااه ی ده سااه) نێوانیااا  ی پێکهاتااه اڵوی تێکااه و کا  ئینگلیساایه   الیااه  لااه هیندوسااتا  داگیرکردناای هۆی هباا

 ر باه وه سانساکریتی زماانی  باه  کاه  نووساراوانه و ئاه راکێشارا، هینادی کانی کۆنه  نووسراوه بۆ رنجیا  سه ئینگلیسی رۆشنبیرانی
 هاۆی  باه باوو ش وه ئاه ر هاه بوو، هاه کاۆ  ئورووپاایی لی زمانگاه ڵ گاه له زۆریاا  وێکچاوونێکی و تی نزیکایه وتبوو، که ستیا  ده

 پاۆلی کانی زماناه و ئاڤێساتایی زماانی ڵ گاه  لاه سانساکریت کردنای راورد باه دوای تی تایباه  به رفراوانتر، به کی یه وه لێکۆپینه
 و  زانسااتانه کاااری بااۆ ی رێگااه و پێااک و رێااک کی ویااه تۆژینه بی به هساا  بااه بااوو ش وه ئااه. سااووڕما ریا  سااه جارێااک  بااه ئێراناای،

 .کرد خۆش و خت ته ئاکادیمیکی
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 ، وه لێکۆپیناه ونی تاه ر باه  دایاه وردی  باه ئاسایایی ڵ گه له ئورووپایی لی زمانگه ئیحتمالی تی نزیکایه تی بابه  که س که م که یه
  ناه( ١٧٦٧,…THE REMAINS OF JAPHET) کیدا نرخه  به  ئۆستووره  ووکهڕت په  له ناوبراو بوو، ئینگلیسی پارسۆنزی جیمز
 ساتی به مه  باه کانی زماناه  لاه نادێک هه کاانی واژه  لاه لی ساه تێروته پێڕساتێکی پکوو باه نیشااندا کانی زماناه تی خزمایاه نیا تاه
 (.١٨: کاشانی)  وه کایه  هێنایه خۆی رای تاپۆکردنی و لماند  سه
 

 ساێڕ ئینگلیسای، مافناسای   الیاه  لاه تار جاارێکی باۆ ئورووپاایی و هیناد کانی زماناه ندیاداربوونی وپێوه نگی ههاوسا ی بیرۆکه
ی  فێبریاه می دووه) خۆی ی پڕئاوازه وتاری  له باسکراو، زانای. لێکرا باسی روونی  به و پێدانرا دانی رمی فه  به جۆنز، ویلیام
 ری رساووڕهێنه سه ساتروکتۆرێکی و  پێکهاتاه ، نییه روو  زۆر ی که پێشوونه  که یتسانسکر زمانی»: ئاخافتن  ئاوا هاته( ١٧٨٦

  لااه قتاار زه کی یه شااێوه  بااه ، تااره واژه پااڕ و ناادتر مه وپه ده التیناای  لااه و کااامڵتر و واوتر تااه یۆنااانی(  زمااانی)  لااه ، یااه هه
 ها روه هاه و، کا  ووشاه مااکی و  ریشاه بااری  له  دووزمانه و ئه ڵ گه له مانکاتیشدا هه  له ، پاپێوڕاوتره و رێکوپێک ردووکیا  هه

 گیاا  ره ش هاوبه کی یه رچاوه سه  له سێکیا  ر هه... بڕوانرێت، لێی وت پکه وهه  سوتفه شتێکی  به  که  یه وه له زیاتر  وه رێزمانیه
  یاااه ماپه بنه و لاااه (ئاڤێساااتایی و ماااادی) کاااۆ  پارسااای زماااانی توانرێااات ده ها روه هاااه... ، کاااردووه یا  ره کاااه چه و  داکووتااااوه
 (.٢١: کاشانی)«.بژمێردرێت

 
 پێک کۆمااه ی وه هێنانااه  بااه مجار کااه یه بااۆ  زانایااه و ئااه ، نووسااراوه( j.GRIMM) گااریم   الیااه  لااه زمانناساای، کتێباای گرنگتاارین

 سالگانی، احماد  منیاره) بکاات ر ۆگهمسا سانساکریت زماانی ڵ گاه له ئاپماانی زماانی بوونی  هاوریشه و وێکچوو  توانی ، نموونه
 .(٥٢: اروپایی زبانهای در فارسی زبا  واژگا 

 
 ٢١١٨ی مای ٧: ڕێکەوتی  -ماپەەری ناوەندی نووچە و شرۆقەی رۆژ  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 
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 ٧١٠٢:  بابەتی ساڵی

 
 

 
 

 ڕۆژی زمانی دایکی
 
 

 
 
 
 
 

 الح بەهرامیسە

 
 یاا  ، بێات ده ئاخااوتن فێاری  زماناه و باه منداڵ  که پێن ده ی زمانانه و ئه یا  زما  م که یه  به دایکی زمانی یا  م که یه زمانی

 زماانی.  بێت هاه کردنی قساه و  ندێشه ئه توانای  زمانه و ئه نێو پکی خه ی هاوشێوه  به تاک  که ی زمانه و ئه  دیکه کی واتایه  به
 ک یه واژه ساته ده ک وه دایکای زماانی.  کات پێاده ی قساه  شاێوه باشاترین  به و بێت ده فێری  وه منداپییه  له  سێکه که زمانی م که یه
 زۆرتار دایکای زماانی ی واژه ساته ده کانادا واڵته  لاه شاێک به  له کات، پێده ی قسه دایک  که  نییه زمانه و ئه مانای  به مووکات هه
  .بێت م که یه زمانی  به  ئاماژه  که ی وه ئه تاکوو برێت ده کار به سێک که ومی قه زمانی  هب  ئاماژه بۆ
 
 کی جێگایاه بێات، ده فێاری الویادا نی ماه ته  لاه تااک  کاه ی زماناناه و ئاه ڵ گه له راورد به  له م که یه زمانی  وه پزیشکییه ڕووی  له

 . بینێت ده ر ره زه متر که م که یه زمانی وێت، بکه مێشک  له تێک ساره خه ر گه ئه  هک جۆرێک  به گرێت ده خۆی بۆ مێشکدا  له جیاواز
 

  لاه و نارێن داده م کاه یه زماانی  باه کا  زماناه موو هاه ،بێت فێر زما  ک یه  له زۆرتر  وه منداپییه تای ره سه  له ر هه منداڵ کاتێ
  لاه جیااوازتر کی یه شێوه  به سێک که ر هه  زمانێکه م دووه زمانی مدا، که یه نیزما ر رامبه به  له. بن ده جێگیر ک یه کوو وه مێشکدا
 برێات ده کار باه زمانێاک  باه  ئامااژه باۆ دایکی زمانی یا  کی ره سه زمانی ی واژه سته ده جاروبار. کات پێده ی قسه می که یه زمانی

  نیا ته نابێ دایکی زمانی ی واژه سته ده ، ریگرتووه وه خۆی باوکی و دایک  له و  وه ماپه  له خۆیدا منداپی می رده سه  له تاک  که
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  و بن ده جێ نیشته دا دیکه واڵتێکی  له و ڕۆ  ده کا  ماپه بنه  له شێک به چو   یه سه که و ئه دایکی زمانی  وه ئه  که بێت مانا و به
 .  خۆی کیدای زمانی ک نه  واڵته و ئه زمانی  بێته ده منداڵ زمانی  کاته و له
 

 ی دیکاه ری کاریگاه. پێکادێنێت  ساه که و ئاه لتووری که و تی اڵیه کۆمه خسی، شه شوناسی  له شێک به منداپێک ر هه می که یه زمانی
  تییااه اڵیه کۆمه  نموونااه  بااه ت باره سااه ئاخاااوتن و چاااالکی فێربااوونی و  وه نگدانااه ڕه هااۆی  بێتااه ده  کااه  یااه وه ئه م کااه یه زمااانی

 . کا  وتووه رکه سه
 

 :زمانی دایکی

 
  زماناه و باه کانی ندییه یوه په م که یه  که ی زمانه و ئه  واته ، بووه فێر تادا ره سه  له تاک  که پێن ده  زمانه و به  رچاوه سه پێی  به

 و باه کارهێنانیش باه یپێا  باه دێنێات، کاری باه  شاێوه باشاترین  باه تااک  کاه پێن ده  زمانه و به توانایی پێی  به ، بووه درووست
 .دێنێت کاری به  زۆرینه  به تاک  که پێن ده  زمانه

 
 کاوو وه یونساکو رێکخراوی   الیه  له  ی فوریه11 رۆژی ، هاتووه Mother tongue واتای  به دایکی زمانی ئنگلیزیدا زمانی  له

 تی یارماه ساتی به مه  باه 1111 سااپی  له یونسکو تیگش کونفرانسی  له  رۆژه م ئه دانانی ،  ناونراوه دایکی زمانی جیهانی رۆژی
 هااۆی  بااه کا  کگرتووه یااه  وه تااه نه گشااتی نی نجومااه ئه ها روه هااه.   بااووه لتووری کااه و زمااانی شاانی چه فره و نگی نگاااوڕه ڕه کردناای
 .   داناوه کا  زمانه ساپی  به ی1110 ساپی ، دایکی زمانی گرینگی

 
 :مێژوو

 
  واڵتی یی نووکه هه ختی پێته  واته داکا شاری خوێندکارانی کاتێ ، وه ڕێته گه ده 1191 ساپی بۆ  رۆژه م ئه ناولێنانی هۆکاری

 زماانی م دووه کاوو وه نگالی باه زماانی  کاه بوو  وه ئه وپیا  هه برا، ناوده اڵتی رۆژهه پاکستانی  به دا مه رده سه و له  که نگالدش به
 و ئاه پااش. ڕێکخسات رییا  ماوه جاه خۆپیشااندانێکی  وه بۆناه م باه و بناسرێت رمی فه  به(  ووهب ئورودو م که یه زمانی) پاکستا 

 پاکساتا   لاه نگالدش باه خۆیی ربه ساه پاش و کوژرا  خوێندکارا   له پێک کۆمه و کرد خوێندکارا   له ی قه ته پولیس  نگاوه هه
 . کرا ریدیا دایکی زمانی جیهانی رۆژی  واڵته و ئه داواکاری  به و
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 :زمانی منداڵ

 
 سات ده و دونیاا  دێتاه  کاه کااتێ و بێات ده ئاشانا دایکای زماانی ڵ گاه له  وه دایکیاه ساکی  لاه مناداڵ را  لێکۆپه بۆچوونی پێی  به
  باه مناداڵ. گرێات ده  قساه باۆ گاوێ و بڕێات ده ی کاه گریانه بکرێات،  قساه پی گاه له دایکای زماانی  باه ر گه ئه گریا ،  به کات ده

 کاات ده سات ده کاورت ی رساته کردنای درووسات  به  ورده  ورده و بێت ده دایکی زمانی فێری وام، رده به بیستنی و کات ڕبوونی تێەه
.  وه بگوازێتاه ر ورووباه ده بۆ کانی داواکارییه و ست هه خۆی دایکی زمانی  به  که بێت ده فێر کورتدا کی یه ماوه  له کرد ،  قسه  به
. کات پێاده ماڕی و مشات و گاری ده و نێت کاه پێده و کاات ده یااری  زماناه و باه و کات ده  قسه ر ورووبه ده ڵ گه له دایکی زمانی  به
  لاه مناداڵ دایکای، زماانی  باه ئاخااوتن  به. بکات باسی و بناسێت خۆی ی ژینگه توانێت ده  که تی خۆیه دایکی زمانی  به نیا ته

 . ته تایبه پێکی کۆمه و گروو  گرێدراوی  که گات ده  وه به و ر ده  دێته خۆی نیایی ته و تاکبوو 
 

 : وه روونییه ڕووی ده  زمان له

 
 ها روه هاه بێات، ده درووسات( زماا ) م ده و فکار نێاوا   لاه وخۆ ڕاساته کی ندییاه یوه په ین که ده  قسه دایکی زمانی  به  ئێمه کاتێ
.  ساازگاره و با تاه مرۆڤادا سرووشاتی ڵ گاه له واوی تاه  باه  کاه بێات ده درووسات مدا هد و فکر دڵ، نێوا   له و پته کی ندییه یوه په

 باوونی موو هه و ر هونه و وت پسووکه هه و رم شه دات، ده نیشانی و  وه کاته ده  ئێمه روونی ده دونیای  کلیلێکه کوو وه دایکی زمانی
 . ین بکه  قسه خۆما  دایکی زمانی  به  هئێم  که نوێنێت ده خۆی کاتێکدا  له نیا ته  ئێمه روونی ده
 

  وه ئاه ری تیده یارمه و پاپەشتی  که شتێک نیا ته بڕێت، داده خۆی ری رووبه ده و  ماپه بنه  له و خوێند  ر به  چێته ده منداڵ کاتێ
 نامۆکااا   مرۆڤااه ت نانااه ته و  دیکااه سااانی که ڵ گااه له  کااه  یااه زمانه و ئااه تی یارمااه  بااه و  دایکییااه زمااانی گاارتن، ناادی یوه په بااۆ
 . گرێت ده ندی یوه په
 

 :ئێران  زمانی دایکی له

 
 و ئاه اڵتی ساه ده  کاه  یاه وه ئه ماناای  باه بان ش بێباه خۆیاا  دایکای زماانی فێرباوونی  لاه کا  مرۆڤاه  کاه کادا پگایه کۆمه ر هاه  له

 ر سااه به زمانێااک وێاادا له  کااه ی وه ئااه هااۆی  بااه  یااه هه یبااوون وێاادا له تی اڵیااه کۆمه و سیاساای سااتوویی قبه چه و  زاپمااه پگا کۆمااه
  مرۆڤاه ناوبردنی لاه  یاه وه ئه واتاای  باه ش ماه ئه  کاه  ساته بااڵده و  زاپه دا دیکه پێکی کۆمه ر سه به پێک کۆمه و دا دیکه کانی زمانه
 .  داڕێژراوه بۆ پالنی و  کراوه پرۆگرام  به لتووریا  که ی وه سڕینه و کا  سته بنده



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

102 
 

 و   بااه ده ناو لااه شوناساایا  ، وه زمانیانااه کردناای  غااه ده قه ڕێگااای  لااه کا  فارسااه  یره غااه  وه تااه نه ناوبردنی لااه بااۆ ئێراناادا  لااه
 ک یاه وه ته نه  کاه ی وه ئاه هاۆی  باه ، وه ساڕنه ده مێاژوو ی ڕه الپه  له وا  ئه ناوی  شێوه و به دوو،  پله و  کۆیله مرۆڤی  به   یانکه ده
 . بکات رامۆش فه خۆی دایکی زمانی  که  وه بێته ده پاک مێژوو  له ناوی یی ساده و ئاسانی  هب
 
 مناداڵ کات، ساتەێده ده ئاخااوتن مامۆساتا  کاه رۆژ م که یه ، قوتابخانه رۆژی م که یه سەێکی ده تای ره سه  له ئێرا   له ڕاستیدا  له
 و نااخۆش دۆخێکای  وێتاه که ده مناداڵ تێناگاات، زماانی  لاه  کاه ی وه ئاه هاۆی  هب تێناگات مامۆستا  له هیچ( کا  فارسه  یره غه)

 خی بایاه و  نییاه پکی کاه وێادا له چیتار کارد، ده  پێاوه شانازی و  بووه فێر  وه باوکیه و دایک  له  که ی زمانه و ئه  واته ، وه دژواره
  ساته به مه و ئاه باۆ ئێستا اڵم به ، قوتابخانه  بچێته لێهاتوو، سێکی هک  ببێته  که ی وه ئه بۆ  که گوترابوو  منداپه و به پێنادرێت،

  ببێتاه باێ ده بااش مرۆڤێکای  ببێتاه  کاه ی وه ئاه باۆ  واتاه بکاات، قساه نامۆ زمانێکی  به بێ ده و ت نایه کار به چیتر و ئه زمانی
 نین؟ مرۆڤیش ائای نین، فارس  که ی سانه که و ئه  واته ؟ نییه مانا بێ  مه ئه ئایا فارس،

 
 موو هاه  شێوه م به نامێنێت، خیا  بایه منداڵ الی  له ، کردووه یا  قسه و ئه دایکی زمانی  به  که ی سانه که و ئه موو هه  شێوه م به

 اتژمێرکا ، باووه ی ماپاه بنه و لتوور کاه و خۆی  به  که ی متمانه و ئه و نوێنێت ده خۆی منداڵ بۆ روونی ده کی سزایه ک وه کا  رۆژه
  وه بێتاه ده متر که شوناسی خی بایه رۆژێک موو هه منداڵ ڕوات، ده رگ مه و ره به و  وه بێته ده متر که  چرکه  به  چرکه و کاتژمێر  به
 و هئا  ورده  ورده ها روه هه و چێت ده ناو له تی، گرتوویه ی ماپه بنه  له  که ی شوناسه و ئه موو هه ، ک یه ماوه بوونی ڕ تێەه پاش و

 . بێت ده ناوچوو  له و دابڕا  تووشی تی، یه هه ی که وه ته نه و پگا کۆمه بۆ  که ی گرێدراویه
 

  زماناه م ئاه و( زماا ) م ده و فکار دڵ، نێاوا   لاه واو تاه دابڕانای هاۆی  بێتاه ده ، قوتابخاناه  له مامۆستا زمانی  له شتن گه تێنه
 و روو  ده و رۆح ر سااه له نگاااتیڤی ری کاریگااه ترین وره گااه و بێاات ده منااداڵ ی شااه گااه ر سااه له رێنی نااه کی رییااه کاریگه  نامۆیااه

 . بێت ده تیدا سایه که
 
  تاوه ره ساه  لاه ر هه و دات ده ست ده  له خۆی  به  متمانه( نامۆ زمانێکی  به خوێند  هۆی  به)  تاوه ره سه  له ر هه منداڵ  شێوه م به

 و لااه  رزتره بااه زۆر دا پگایانااه کۆمه م لااه واری خوێنااده نه ی رێااژه ش هۆیااه م بااه بکااات،  هقوتابخاناا هاااتووچۆی  نییااه خااۆش پێاای
 سات ده  لاه  ماپاه بنه و پگا کۆماه خۆیاا ،  به  متمانه  که ی وه ئه ر به له ر هه. خوێنن ده خۆیا  دایکی زمانی  به  که ی پگایانه کۆمه
 . ڕێن بگه دا دیکه شوناسێكی دوای  به بن ده ناچار  ، ده ده
 
  بکات  شرۆڤه ی شتانه و ئه  که نابێت شی وه ئه توانای( فارسی)  یه بێگانه  زمانه و ئه ڵ گه له منداڵ  که ی وه ئه ر به له ها روه هه
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 و  پکاه خه ی وتاه دواکه  کاه ساێک که  بێتاه ده کۆتاییادا  لاه بکاات ر ساه له ی وه لێکۆپیناه و لێبگرێات ی خنه ڕه یا  بێت ده فێری  که
 . بکات ی شرۆڤه یا   خنه ڕه ناتوانێت و کات ده ر به له کا  زانیارییه و کا  شته نیا ته
 

 :نجام ئه

 
 نادانی بیرمه مێاژوو، زماا ، ڵ گاه له نابێات،  رده روه په  زمانه و به و ناخوێنێت  قوتابخانه  له خۆی دایکی زمانی  که ی وه نه و ئه
 . بوو   کۆیله  به بۆ  یه ئاماده  که ک یه وه نه  بێته ده  داڕشتووه بۆیا   که ی پالنه و ئه پێی  به و بڕێت داده  زمانه و ئه
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٦: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی ئاسۆی رۆژهەاڵت  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------- 
 

 مافی زمانی، مافێک بۆ هەموو وەرزەکان
 

 
 
 
 
 

 یعەلی بداغ

 
بیساات ساااڵ لە سااەدەی بیساات و یەک تێاادەپەڕێ و ئێسااتاش بە میلیااۆ  کەس لە ئێاارا  لە مااافە سروشااتییەکانیا  بێبەشاان، 
هەروەها پتر لە حەفتا ساڵ لە پەسەندکرانی جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ تێدەپەڕێ؛ کەچای ئێساتاش بە میلیاۆ  مارۆڤ 

ئەوەی لێاارەدا باساای ئااێمەیە مااافی خوێنااد  بە . یااانە بێاابەش کااراو لەم واڵتە بە قااانوو  و سیسااتماتیک لەو مااافە قانوونی
 .زمانی زگماک و پرسی پەرورەدەبوو  بە زمانی دایکە

 
خوێنااد  بە زمااانی زگماااک مااافی مرۆیاای و سروشااتیی هەر ماارۆڤێکە کە لە زۆر لە بەپگەنااامە حقااووقییە نێونەتەوەییەکاناادا 

؛ (19بەنااادی  -1113دێساااامبری ) ماااافە مەدەنااای و سیاساااییەکا ، میسااااقی نێاااونەتەوەیی: پێاااداگری لەساااەر کاااراوە، وەک

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/alibodaqiii4.jpg
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مافی کەسانی ساەر بە کەماایەتییە نەتەوەیای و ئاایینی ؛ جاڕنامەی (61مادەی  -1101نۆڤامبری )کۆنڤانسیۆنی مافی منداڵ 
ڕنااامەی ؛ جا(4و  6بەناادەکانی  -( 1111دێسااامبری )و زمانییەکااا ، پەسااەندکراوی کااۆڕی گشااتیی نەتەوە یەکگرتووەکااا  

  یونێساکۆ)و مەنشووری زماانی دایاک ( 1113 - پەسەندکراوی کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکا )جیهانیی مافە زمانییەکا  
بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا کە ئێرا  هەموو ئەم جاڕنامە و کۆنڤانسیۆنە جیهانی و نێونەتەوەییانەی بەڕەسمی ناسایوە و (. 1113 -

 .ردندا دەروەستیا  نەبووە و بە پێچەوانەیا  جوواڵوەتەوەئیمزای کردوو ؛ کەچی لە جێبەجێک
 

گرینگیی خوێند  و پەروردە بە زمانی دایک و بایەخادانی کاۆمەپگەی نێاونەتەوەیی بەو ماافە لە چیایەوە ساەرچاوە دەگارێ؟ 
دەگەڕێاتەوە؟ هاتنەئارای پرسی خوێند  بە زمانی دایکی و داواکردنای وەک ماافێکی سروشاتی لە ئێارا  و کوردساتا  باۆ کەی 

دەسەاڵتی سیاسی لە ئێرا  لەبەر چی سیاسەتی تواندنەوە و سڕینەوەی زمانی نەتەوە نافارسەکانی لە ئێرا  گرتاووەتە بەر 
 .و چەندەی تێدا سەرکەوتوو بووە؟ لەم نووسینەدا هەوڵ دراوە تەتەپەی ئەم مژارە بکرێ

 
کە منداڵ سەرەتا بە زمانی زگماکی خۆی تەعبیار لە هەسات و  دەروونناسا  و کارناسانی پەروردە تێکڕا لەسەر ئەو باوەڕە 

نەستی خۆی دەکا و بە زمانی دایکیی خۆیەتی کە پەی بە سەرەتاییترین ناسکرد  و تێگەیشاتنی لە خاۆی و ژیاا  و ژیانگەی 
امیاای ئەم هەروەهااا پڕۆسااەی خوێنااد  و فێربااوو  لەگەڵ لەدایکبااوونی منااداڵ دەساات پێاادەکا و لە بەردەو. دەورووبەری دەبااا

 . پڕۆسەیە دایە کە بنەما و ڕەگەزەکانی هەوێتی و کێیەتی و شوناسی، بیچم دەگرێ و بۆ ڕۆپبینین لە کۆمەپگەدا باری دێنێ
لەبااۆیەش بێبەشااکردنی منااداڵ لەو ڕەوتە سروشااتییە و ڕێگاارتن لە خەماااڵ  و پەروەردەی بە زمااانی دایکیاای، دەبێااتە هااۆی 

 .نی و سنووردارکردنی پێوەندییە دەرەکی و سرووشتییەکانیدابەزینی ئاستی تێگەیشتن و پێگەیشت
 

لەخااۆڕا نیاایە کە ئێسااتا یەک لە کێشااە هەرە سااەرەکییەکانی سیسااتمی پەرورەدە لە ئێاارا  کە بەرۆکاای ناااوچە غەیاارە فااارس 
وێژینەوەکاانی ناوەنادی ت". زمانەکانی لەو واڵتە گرتووەتەوە، دابڕا  و وازهێنا  لە خوێند  و دابەزینی ئاساتی پەروەردەیە

میلیۆ  قوتابی لە قۆناغی ساەرەتایی  ٥لە ڕاپۆرتێکدا دەپێ لە پێنج ساپی ڕابردوودا نیزیک بە  "مەجلیسی شووڕای ئیسالمی
خوێندناادا ڕەت بااوونەوەتەوە کە بەشاای هەرە زۆر و نیزیااک بە تەواویااا  لەو ناوچااانەی ئێاارا  بااووە کە زمااانی زگماکییااا  

 .امی پەروەردە بەهۆی تێڕوانینی سیاسی؛ هیچ بایەخێکی نەداوەتێفارسی نەبووە، بابەتێک کە نیز
 

پرسی خوێند  بە زمانی دایکی و داواکردنی وەک مااف باۆ ساەردەمی دەساەاڵتدارەتیی ڕەزاخاا  دەگەڕێاتەوە، بەاڵم سیاساەتی 
ا  لە نەتەوەی فاارس تەواوەتیخوازیی ڕێژیمی پەهلەوی و بەرنامەی تواندنەوەی هەموو جۆراوجاۆرییە نەتەوەیای و زمانییەکا

تەنیاااا لە ساااەردەمی کۆمااااری کوردساااتا  و ئازەربایجانااادا و لە . و زماااانی فارسااایدا؛ ڕێااای لە هەماااوو ئەم هەواڵنە دەگااارت
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ناوچەکانی بن دەسەاڵتی ئەم دوو حوکمەتەدا و بۆ ماوەیەک دوو نەتەوەی کورد و ئازەری توانییا  بە زمانی زگمااکی خۆیاا  
 .سمی بناسێننبخوێنن و زمانەکەیا  بەڕە

 
کە لەسااەر شااانی گەالناای ئێاارا  و قوربانیاادانی هەمااوو نەتەوە و پێکهاتەکااانی ئەم واڵتە سااەرکەوت،  1699دوای شۆڕشاای 

نیزامی حاکم کە هێشتا نەیتوانیبوو بەتەواوی دەست بەسەر هەموو جومگەکانی دەسەاڵتدا دابگرێ، لەژێر گوشاردا ناچار باوو 
 ی19ااە جۆراوجۆرەکاا  لە تەنیشات زماانی فارسای ڕابکێشاێ و، ئەو ویساتە لە ئەساڵی "قەوم"مل بۆ داوای خوێند  بە زمانی 

ساڵ ئێستاش نەخرایە بواری جێبەجێکردنەوە و دەوپەت هایچ  41قانوونی بنەڕەتیی واڵتدا ڕەنگی دایەوە، ئەسڵێک کە پاش 
نەگرتاووەتەوە و بەوەنادە سانووردار نەباووە هەپبەت ئەم هەاڵواردنە هەر زمانی نەتەوە نافارساەکانی . الیەکی لێ نەکردەوە

 .و، هەوپی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی بۆ سەرکوتی هەموو ماف و ئازادییەکانی خەپک بە تایبەت لە کوردستا  بووە
 

نەتەوە و سیسااتمی ناوەناادگەرێتی بەسااەر گەالناای ئێراناادا  - بااۆیە دەتااوانین بڵێااین لە یەک سااەدەی ڕابااردوودا کە دەوپەت
ەسەاڵتی ناوەندی هەموو ڕێککەوتن و کۆنڤانسیۆ  و قانوونە نێونەتەوەییەکا  لە بواری مافی خوێناد  و فێرباوو  سەپاوە، د

بە زمانی دایکی، بەتەواوی پێشێل کردووە و زۆر پال  و پیالنی نەرم و زبر بۆ تواندنەوە و لەنێوبردنی زماا  و کەلەپاووری 
زماا  و کولتااووری فارسایدا خاراوەتە باواری جێبەجێکاردنەوە و؛ بارتەقااای نەتەوە نافارساەکا  لە ئێارا  و، دەغمکردنای لە 

 .ئەوە و پتر لە مەش هەوڵ بۆ خەماڵند  و دەوپەمەندکردنی زمانی فارسی دراوە
 

ئەم تێڕوانین و هەنگاونانە لە کۆماری ئیسالمیدا بەوەندەش نەوەستا و لە دەیەکانی ڕاباردوودا و لە کوردساتا ، هەرچەشانە 
و هەوپدانێک بۆ نرخاندنی زمانی کوردی و داوای مافی زمانی بارایە خاانەی هەڕەشاە لە ئەمنییەتای واڵت و، لەو مافویستی 

 .سۆنگەیەوە زۆر سوارچاک و شۆڕەالوی کورد لە بەندیخانە پەستاوترا 
 

ی شاکڵگرتنی کۆماری ئیساالمیی ئێارا  لە کاتێکادا پرسای خوێناد  بە زماانی زگمااک دەبااتە خاانەی ئەمنییەتای و بە هۆکاار
یەکیەتیاای نیشااتمانیی دادەنااێ کە سااەرکوت و زەوتکردناای مااافە نەتەوەیاای و زمانییەکااا  خااۆی دەتااوانێ پەرە بە دابااڕا  و 

نمااوونەی واڵتاای وەک ئێاارا  زۆر ، بەاڵم لەو واڵتااانەی فرەزمااانن هەپبژاردناای سیسااتمی . دوورکەوتاانەوە لە یەکتااری باادا
تاای و لەو سااۆنگەیەوە لە هەمااوو بوارەکااانی پەرەسااەندنی سیاساای، ئااابووری، پەرورەدەیاای چەناادزمانی بااووەتە هااۆی یەکیە

زمانی ڕەسمی، چاین بە چاوار  16واڵتانی سەرکەوتوو لەو بوارەدا کەم نین، هیند بە . کۆمەاڵیەتی و مرۆییدا پێش کەوتوو 
ئێارا  بە دوو زماانی ڕەسامی زمانی ڕەسمی، بێلژیک بە سێ زمانی ڕەسمی، سوئیس بە چوار زمانی ڕەسمی و عێڕاقی دراوسێی 

چەند نموونەیەکن پێما  دەپێن فرەزمانی و بەڕەسمی ناسین و کارپێکردنیا  نەک هۆکاری ترازا  و هەپوەشانی واڵت نیایە، 
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بەپکاااوو هاااۆی پشاااکوتن و گەشاااەکردنی کولتاااووری هاوبەشاااە و، لە ڕاساااتیدا ئەوە حاشااااکرد  و هەوپااادا  باااۆ ساااڕینەوەی 
هەروەها باێ گرینگیادا  و ڕێزگارتن لە ویسات و ماافە . رسی لەسەر یەکیەتیی واڵت دروست دەکاجۆراوجۆرییەکانی واڵتە مەت

زمااااانی، کولتااااووری، سیاساااای و مەدەنییەکااااانی پێکهاتەکااااانی ئێاااارا  و بەشاااادار و هاوبەشااااکردنیا  لە کااااایە سیاساااای و 
وە هەروەهااا دەیااا  ساااڵ . اگرێکۆمەاڵیەتییەکاناادا هاایچ جااۆرە ئااارامی و پێشااکەوتن و سااەقامگیرییەک لەو واڵتەدا سااەر ناا

سیاسەتی ناوەندگەرێتی و بەربەرەکانی لەگەڵ نەتەوە و زمانە نافارسەکا  لە ئێرا  تا ئێستا هیچ دەسکەوتێکی باۆ نیزامای 
سیاسااای لەم واڵتە نەباااووە و ئەوەی ئەماااڕۆ پتااار لە هەماااوو کاتێاااک دیاااار و بەرچااااوە، ماااافخوازی و پرسااای شوناساااخوازیی 

 .ا  کوردە کە لە هەموو بەستێنەکاندا و لە بەستێنی زمانیشدا بەرەوڕووی دەسەاڵتی دەکەنەوەنەتەوەکا  و یەک لەو
 

زما  نەک هەر مافێکی سروشتی و مرۆیی بەپکوو بەشێک لە کێیەتیی فەرهەنگی و شوناسی هەر گەلاێکە و ناوێنگە و دەرباڕی 
هەر جۆرە هەوپێک بۆ سانووردارکردنی ئەم زماانە  هزر و کولتوور و داب و نەریتی نەتەوە و خەپکێکە قسەی پێدەکە ، بۆیە

لە خەماڵ  و بەکارهێنانیدا دەچێتە خانەی دوژمنایەتی و هەوپدا  بۆ سڕینەی کولتوور و هزری ئەم نەتەوەیە؛ هەوپێاک کە 
نج یەک سااەدەیە دەسااەاڵتی ناوەناادگەرا لە ئێاارا  دژی نەتەوە نافارسااەکا  دەیاادا و بەرنااامەی بااۆ دادەنااێ، بەاڵم بە ئامااا

 .نەگەیشتووە
 

کااورد و نەتەوەکااانی دیااکە لە ئێاارا  مااافی خۆیااانە زمااانی خۆیااا  دەکااار بااکە  و هەوپاای پاراسااتن و خەماڵناادنی کولتااوور و 
ئەو مافە سروشتی و بنەڕەتییە و، سەنگ و سووکی لەگەڵ ناکرێ و هیچ نەتەوەیەکی دی بۆی نییە بڕیاار . زمانەکەیا  بدە 

چەنادی و چاۆنیی بەکارهێناانی بادا و ئەو ماافە بە خاۆی بادا کە چوارچێاوە و سانووری باۆ  لەسەر زماانی نەتەوەیەکای دی و
 .دابنێ

 
 ٢١١٩ێری وی فێبری١٩: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە
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 زمانی دایک وەک هەوێتی و وەک ژیان

 
 

 
 
 
 
 

 لەیال قادری

 
و  هییااکولتوور ییكەرەساا یکێئاامراز ،ێناادرێهەد كاارەب گرتنیناادەوەیپ ۆبا کێاائامراز كەو ەك ،ەیەیاردیاد وەل ییەتیا  باارزما
 .ید یكەیەوەن ۆب ەوەكەیەوەن ەل ەنگەرهەف وەئ ەیوەو گواستن  كا ەوەتەن ینگەرهەف یپاراستن ۆب ەکەیەنگۆس
 

زمااا   ەب ۆڤو ماار داەردەروەپ ەل ربااوو ێف ۆباا ەیەگڕێاا ایاانەتو  ۆڤماار یكردنەشااەگ یكانییەكەرەساا ەكااارۆه ەل ەكێكاایە زمااا 
 .ەوییەتیەەاڵمۆك یانیو ژ  یچاالك وێن ەتێچەد
 
 ۆڤمار ؟یایەچ کیادا یزماان ەیناساێپ مەاڵب ،ەكیادا یزمان دا،ەدێپ یگرنگ یتیەەاڵمۆك ییوانەزمان ەك ەیتانەباب وەل كێكیە
 ا یاگر ەب تاەرەسا شییەنادەوەیپ وەبخاا، ئ کڕێا یرەورووبەد یایادن ەڵگەل یكانییەنادەوەیپ ێشۆکەدێت ا،یدن رەس ەتێد ەك
 .کیدا یزمان ەب ێپژەد یزمان ،ینەمەت یكانەناغۆق ێیپەب ەرەبەرەب کا،ەدێپ  ستەد
 

 ەل کێشاەب دایاساتڕ ەو ل ەیەه یگرەنەپحاشااه یکییەرەگیکاار ۆڤمار ییتیەسااەو ک یتێوەه یگرتنڵشک رەسەزگماک ل یزمان
 یزمااان ۆیهااەب هاااەروەه. کەیەوەتەن یکااانییەتیەەاڵمۆک ەوشااتڕەخااوو و  یرگرتنااەو ۆباا ییەکەرەساا یکااارۆه. ەتاااک یاایتێوەه
 .بکا ۆیخ ەیناسنام ەب ستەو ه ێبناس ۆیخ یخود اتریز ێتوانەتاک د ،ەوەکیدا
 
 ەل داشاەوەئ ەڵگەل. ێزێبەاار یکاانییەتیەەاڵمۆک ییەنادەوێو پ ێنێخشەبن ۆیخ یکانییەتوانا ،ێتوانەد کیدا یزمان ەب ۆڤمر
  ەب شتنەیگ ۆب ەرەدیتەارمی هاەروەو، ه وروپشتەد رەرامبەب ز،ۆو س ستەه ینڕیربەد ۆب ەباش یکێکارۆه ،ەوییەروونەد یبار

 .روو ەو د شۆه یینگەهاوس
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و  زمەن ەو ب ەندووەسا ەیشاەو گ ەدروست باوو ۆڤمر ەیرادیئ ێبەو ب یسروشت یەمانا وەب ،ەا«کیکاتال» یکەیەاردید زما ،

 ا یانانێکارهەب ییتیەنۆچا یرێاف ەساتیوێپ کێشات ماووەه شێپا کاندا،ەاا«کیکاتال» ەاردید ەل. ەشتووەیگ سکۆڕخ یکێزامین
 ێلا یکەپک ەستیوێپ ک،ێشت مووەه شێپ یەواەک ،ەا«کیکاتال» یکەیەاردیزما  د رەگ. نەیبک ۆب ا ەیوەکدانێپاشا  ل ن،یب
 ەنیااوەبک نجااایو ئ نینااەیێبگ ادهڕ نیرزتاارەب ەب ەزمااان وەل گرتنرەلکااوەک ییو توانااا ییهاااتووێو ل نینااێب یکااارەو ب نیرگاارەو

 .نەیبک ۆب ەیوەکدانێو ل یکاریو ش ربوو ێف نێشو
 

 ەیکاات وەئ کڕێ ،ەوەگانێب یکێزمان ەیشۆپڕەو  شەک وێن ەتێخرەو د ێکرەد شەبێب کیدا یزمان ەب ند ێخو ەل ڵمندا ێکات
 ییتواناا یبه دوند و دهاار یانی ند ،ەوسڕەو ب ییفاۆشک ەب یکیدا یانزم یکیکاتال یربوونێف یوتڕەو  ەسڕۆپ ەل شتاێه ەک

 یواوەتەب کیادا یزماان ییتەارمیا ەب ێباەد ەک کا ەزۆو س ستەه ەل کێشەب دایاستڕ ەل ،ەشتووەیگەن شتنەیگێو ت کرد ەقس
 داپەمناادا وەل یکاایدا یزمااان ەب یئاخاااوتن ییتوانااا یندنەسااەشەگ یوتااڕە ەوەکااردەب ەواتەک. ێناااکر ڵکاماا ،ێنێبساات ەشااەگ
 .اگان ییتوانا نیرترۆز ەب ،یتەیەوەرکردنیب یزمان ما ەه ەک پەمندا وەئ یروونەد یو زمان ێریگەادڕ
 

 ییکگرتاااوویە یکاااارۆو ه ێنااارەداد ەیوەتەن یشوناسااا ەو ب ەیەه ییاسااایس یواتاااا ،ۆیخااا یسروشااات ەل رەدەب کیااادا یزماااان
 .ەکردوو ما ۆخ یبوون ەل ما یزگارێپار ما ،ەکەزمان یپاراستن ەب ەمێئ ،ید یکیەواتا ەب. ەپەمۆک یکانەتاک
 
 ەرەه یشاەب ۆبا ەزماان مەئ کاداپێحا ەل ،ێایەرملۆز ەزماان وەب ناد ێو خو ەناساراو یسامڕە ەب یفارسا یزماان ایانەت را ێئ ەل
 ٩ یناەمەت شێپ ت،ەبیتاەب نداەمەت یتاكانەرەس ەل مەدوو یزمان ەب ند ێخو. ەمەدووه یزمان ەتاڵو مەئ یشتووانیدان یرۆز

 ،یكایدا یزماان ەب ناد ێخو ،ەوانەچێپا ەو ب ەیەه شەکپەمنادا ییتیەساەو ك یكیدا یزمان رەسەل ینێرەن ییرەگیكار ،پیسا
 .ندنداێخو ەل یوتنەركەو س یتیەساەك یاتنانیبن ۆب داەد ڵمندا ییتەارمی
 
 ەل ییمتواناااەخاارا  و ک یاایروونەد یبااار یو دروسااتبوون یقوتاااب ییتوانااا یووخااانڕ ۆیهاا ەتێاابەد مەدووه یزمااان یپاندنەساا
 کا ەواژەساتەو د ەو دواتار زاراو نێشاکەد کێازما  ت یاساکانی اینەت تاەرەس ەک ،یزپۆرئایو ب یژاوڵەش هاەروەه ربووندا،ێف
 یرکردنەساەو چار ەناوقم باوو داەگاانێب یزماان یایارەله د ڵمندا ،ەوەنێیب ۆخەو ەیوەئ ێبەب ەرۆج مەب. چنەکدێو ت نێوێشەد

و   یروونااەد یووڕ ەل ەیەه یباشاا ینجااامەئ كیاادا یزمااان ەب نااد ێخو»: ەپااێد ش«ینااوام چامسااك». یاایەئاسااا  ن یکێکااار
  یزبوونێهەب ۆیه ەتێبەو د ەوەتێبەد ینگەرهەف ەیژەنگەت یووەڕووبڕ مترەك ەچونك ،ەوەییەردەروەو پ  یتیەەاڵمۆك
 .ەییوەتەن یشوناس ەب ستكرد ەو ه  ۆیخ یهاەب ەب ستكرد ەه



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

109 
 

 
 ەک باااەد ەچااوونۆب وەئ وەرەب ەمێئاا شەوەئ ،ەیەه داەوەرکااردنیزمااا  و ب وا ێاان ەل زێااهەب یکییەناادەوەیپ ەوەکیااد یکاایەالەل

 ەتێشاتبەیگ ەک یەماناا وەب ێبەه ۆیخ ەب تەبیتا یکێوازێش ەزمان وەئ رەگ ،ێنووسەو د ێنێخوەد کێزمان ەب کێسەک کێکات
 یرۆجاا ،ێنووسااەو د ێنێخااوەد ەزمااان وەب ەیسااەک وەئ یسروشاات یکەەیوێشاا ەب ەوەئ ،ۆیخاا ەب تەبیتااا یشوناساا ەل کێئاساات

 .ەبوو ستەوێپ ەیوێپ ەزمان وەئ یشوناس ەک ێبەد داەیەوەرکردنیب وەئ یوازێش ەل ەیوەرکردنیب
 
 ەتێاد کاناداەوەن ۆیوخەاساتڕ ەیردەروەپ ەل ەوەتەن یزمان ا ی کیدا یزمان ەب ند ێخو یرچاوەب یورەو د خشەن داەرێل رەه

 .ەئاراو
 
 ەب یتاێوەو ه نااسێپ یدێاه یدێاه ەک ێوماەقەد ێناو یکێووداوڕ شکداێم ەزما ، ل یربوونێف ەب ەوەشیمارناسەد ەیوانگڕ ەل

 - هااورووژ یمەسااتیس وێاان ەچاانەد کا ەوشاا ەورد  ەورد ،ێبااەدروساات د فهااوومەمانااا و م شااتر،ێپ کێاانگاوەه. ێخشااەبەد ۆڤماار
 ەو. ەوەناانێمەو د نێناادرەکەدەپه ەشاایمەه ۆباا داێااوەو ل ەیەه ەوەییزدارۆساا ەب یناادەوێپ ەک شااکێم ەل کێشااەو ب یزدارۆساا
 .کۆڤێمر رەه یانیژ ەیبناغ ەتێبەد ک،یدا یزمان ەک یەداەرێل
 

 :نمێدێپ ییتاۆک کیدا یزمان ەیبارەناودارا  ل یکەیەوت ندەچ ەب مەکەنینووس
 
 (رێنهاوێپۆش. )ەیەوەتەن کیە یراتیم نینرخترەزما  ب* 
 (رێگێدیها. )ەوەتێتوەو د ێنێنام شەیەوەتەن وەئ ،ێبچ وێنەل کەیەوەتەن یزمان رەگ* 
 (نیشتاێنێتگیو. )ەمن یمن، زمان یهانیو ج ەمن یهانیمن، ج یزمان* 
 (لیجا  ستوارت م. )تا ەکەزگ زمان ەچنەد شداێپ ەل  ،ەبک ا ۆیخ ەب ەستراوەو ب ریداگ ەوێئ ێوەانهیب رەگ *
 نسۆئااالف. )ەو  بااوو ێلاا ەیکەناادانیز یلاایکل ەک یەوا کێسااەک کااووەو ،ێبااەن یکاایدا یزمااان رەسااەل ییزاەشااار ەک کێسااەک* 
 (ێدوود
 ەب ا یکانپەمناادا ەڵگەل ،ەو گاارنگ ناارخەب ەناادەچ ا ەیااکەزمان ەو باازانن ک ێبااەه ەوەب ا یاامانیئ کااا ەو باب کیاادا رەگ* 
 ( ۆبراد رجۆج. )نێدوەد ا ۆیخ یزمان
 ایانەت تاا ەکەوت وکااتەئ ،ێبا پیحا ێیل ێتوانەد اینەو ت ییەن ۆیخ یزمان ەک نێبدو کێزمان ەب کێسەک ەڵگەل رەگەئ *
 و  گاەدێت تا ێل ڵد ەئاخاوتن، ب ەونەکەد( یکیدا) ۆیخ یزمان ەب کێسەک ەڵگەل کێکات مەاڵب ،ەوییەشکێم وێن ەتێچەد
 (الێماند  ۆلسێن. )ێگرەدیرەو
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. ێکارەد ساابیح وادەساێب ەب ،ەوەتێو بنووسا ەوەتێنێبخاو ێبتاوان یرچاەگەئ ،ێبادو یکایدا یزمان ەب ێتوانەن ەک کێسەک* 
  (ۆنسکیۆ یکخراوڕێ)
 

 ٢١١٩ی فێبریەێری ١٩: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە 
 

------------------------------------------ 
 

 زمانی دایک و شوێنەوارەکانی زمانی داسەپاو
 

 
 

      
 
  

 سەید خدر میرسەیدی

 
 لەخاۆڕا نەتەوەیای، ژێرخاانی و بنااغە تاۆکمەکردنی باۆ قاایمە بەردێکای شوورە نەتەوەیەکە، هەر پێناسەی گرینگترین زما 
 و دەکاااتەوە بیاار دایکاای زمااانی بە ماارۆڤ. زمانەکەیااانە هەپقااواڵوی ناوەکانیااا  نااوێ و کەو  واڵتااانی لە زۆر بەشااێکی نیاایە

 زمااا  بەپکااوو تێگەیشااتن، لێااک بااۆ نیاایە ئامرازێااک تەنیااا، زمااا . پێاادەدا پەرەی و دەدۆزێااتەوە خااۆی تواناکااانی و شااوناس
 ەل پاتەوە کاۆپەکەیەکی زماا  مارۆڤە، شاعووری بنااغەی و دەوروبەر جیهاانی لە خاۆدیتنەوە باۆ مارۆڤە بیاری و هزر دەروازەی
 و بەپێشاکەوتن هەسات و دەناسێ خۆی دەوروبەری مرۆڤ گۆ، دێتە کاتێک زما ! نەتەوەکاندا کۆنکرێتی دیواری چوار ناوەندی

 خاااوپقێنەری دەبێاااتە و دەگااارێ شاااکڵ بیرکاااردنەوەی چاااۆ  سیساااتمی کاتیشااادا هەماااا  لە و، دەکاااا کووڕییەکاااانی و کەم
 شاعوور هەرکاات گرێادراو   لێاک بەڕادەیەک شاعوور و زماا  چاو  ساەردەمیانە؛ و ئەوڕۆیای بەشاێوەی ژیاا  پێداویساتییەکانی

. دەردەخااا خااۆ پێشااکەوتن هێمااای وەک کە وەرچەرخااانەیە ئەو هەر. دەبینااێ خااۆوە بە نااوێ وەرچەرخااانی زمااا  بااۆوە بەڕۆژ
 بەناادی سااێ لە نااابێ، هیااوابڕاو سااەرکەوتن لە نەداوە لەدەساات زمااانەکەی ئەوکاااتەی هەتااا خااواردوو شکساات نەتەوەیەکاای

 و فێرکارد  و چوو  بەرەوپێش بۆ کراو  ئەرکدار جیها  واڵتانی هەموو کە هاتووە یۆنسکۆدا ڕێکخراوی گەردوونیی جاڕنامەی
 پێداویسااتییەکا  و کەرەسااە ئەرکاادارکراو  واڵتااا  هەمااوو مەبەسااتەش ئەو بااۆ واڵتەکانیاناادا؛ لە دایااک زمااانی بارهێنااانی

 بە خوێناد  کە وایە پێای یۆنساکۆ پەساندکراوەی ئەو. ساەێردراوە پاێ ئەرکە بەو پەرەدا  باۆ کە  دابەشایا  و بێنن بەرهەم
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 و فاارەنەتەوە کە واڵتااانەی لەو. بێنااێ بەرهەم یەکسااانی و بخااا ڕێااک کااۆمەپگە دەتااوانێ کەرەسااەیەکە تەنیااا دایااک، زمااانی
 پڕۆساە وەک کە بوارەدا لەو یۆنسکۆ ڕێکخراوی زانستییانەی لێکۆپینەوە ئەو بەپێی هەر جیاواز ، زمانی خاوەنی و فرەئایین

 نەباوونی ساەر دەگەڕێنێاتەوە جیهانادا ئاساتی لە خوێند  لە وازهێنا  و شکست هۆکارەکانی گرینگترین کردووە، لەسەر کاری
 لەبااری دەرونیایەوە، و ڕووحای لەبااری قاووڵ کااریگەرییەکی دایاک بەزماانی خوێناد . دایاک زماانی بە بارهێنا  و فێرکرد 

 دانیشااتنەکانی خااولی( 61) سااییەمین لە یۆنساکۆ ڕێکخااراوی بااۆیە هەر دادەنااێ، مرۆڤەکاا  لەسااەر ییەوەئااارام و خۆشەویساتی
 و مناداڵ ئەو. کاردووە دیااری دایاک زماانی جیهاانیی ڕۆژی وەک فێاوریەی ی٢١ ڕۆژی چوو، بەڕێوە دا١٩٩٩ ساپی لە کە خۆیدا

 لە فکاری دەغادەغەی زۆریاا  هەرە بەشاێکی دەکە ، ڕتێاەە سەرەتایی ساپی چەند و قوتابخانە دەنێنە پێ کە مێرمندااڵنەی
 بە خوێناد  پلەکاانی ئەنادازیار، مامۆساتا، بە دەبان دەبان، خوێنادەوار داهااتوودا لە: وەک دەبێ کەپەکە مێشکیاندا و زەین

 یداهااتوو باۆ بان لێهااتوو و بەساوود کەساێکی دەتاوانن و دەکەوێ دەسات باشایا  کاروپیشاەی بێکێشاە دەبڕ ، سەرکەوتوویی
 ...و ئەدەبیایەوە و کولتاووری و هاونەری باری لە کۆمەپگەکەیا  گەشەکردنی بۆ باش هاندەرێکی ببنە یاخود نیشتمانەکەیا 

 بە درێاژەدا  باۆ هانادەریا  بە دەبان و دەپشاکوێن لاۆکە قۆزاخەی وەک بەردەوام هزریاندا و خەیاڵ لە بیرۆکانە ئەو کەچی
 جیاااواز، هااۆگەلی کاااریگەریی لەژێاار نیااوەچڵی و بەسااەقەتی پۆلێااک چەنااد یناایبڕ پاااش دەبینااین بەداخەوە بەاڵم خوێنااد ،

 قوتابخاانە لە هەاڵتان ئاکامدا لە! دەتەپێ یەکدا بەسەر خەیاپیا  زێڕینی کۆشکی و دەبن ئاپۆز ئەرخەوانییەکانیا  خەونە
 یۆنسااکۆ جیهاانیی ڕێکخاراوی یکارناساان لێکاۆپینەوەی بەپێای عیلمیاایەوە بااری لە! دەکەوێاتەوە لاێ خوێنادنی لە وازهێناا  و

 خااوەنی کە مەپبەنادانەی و هەرێام لەو بەتاایبەت قوتابخاانە، لە بەزینە و دابەزین ئەو هۆکارەکانی گرینگترین لە یەکێک
 بااڵدەستە، زۆرەملیی و داسەپاو زمانی زمانەش یەک ئەو و، زمانییە یەک بەشێوەی پەروەردە و بارهێنا  و جیاواز  نەتەوەی

 نەرێناای دیاااردەگەلێکی دایااک زمااانی بە نەخوێنااد . دەکە  ڕەچاااوی سااەرکوت و تواناادنەوە ئااامرازی وەک رەکااا دیکتاتۆ کە
 و قوتابیاا  لە دەروونییەکاا  نەخۆشییە و خەمۆکی شکڵگرتنی و ناهومێدی کۆمەپگە، شێواندنی و کاولکرد  وەک بەدواوەیە،

 ئەمااانەش سااەرەڕای. نەتەوەکەیااا  پڕشاانگداری هاااتوویەکیدا بااۆ هیوابەخشاان و ئەکتیااڤ هەرە بەشااێکی کە خوێندکاراناادا،
 خساتنی پشتگوێ ئاکامدا لە دێڵێتەوە؛ واڵمیا  بێ دەسەاڵت چەقبەستووی ئەقڵی کە دەکاتەوە پرسیاریا  دەیا  بەرەوڕوووی

 ٢١١١ سااپی کە ڕاپاۆرتەی ئەو بەپێای. دەورووژێناێ چارەساەری بەرەو کاۆمەپگە و بێازاری  و ڕق دەریاای دەبێاتە واڵمانە ئەو
 خوێناد  لە وازیاا  ئەوکەساانەی ی%91 کە دەدا نیشاا  وا کاردووە  بۆ چوونی بەدوادا و لێکۆپینەوە "ا" واڵتانی لە یۆنسکۆ

 کە چەشااانێک بە. دەژیااان تێیااادا زماااا  و ئاااایین و نەتەوە چەناااد و فااارەنەتەوەیین کە واڵتاااانە  ئەو نیشاااتەجێی هێنااااوە،
 پەیاامی قوتابخاانەدا ڕۆژی یەکەماین لە هەر کە لێارەدایە بخاوێنن، دەرس داسەپاو یزمان بە دەکرێن مەجبوور منداپەکانیا 

 و عایلم فێرباوونی شاایانی ئێاوە زماانی": دەپاێ ژێردەسات نەتەوەی قوتابیاانی بە دەساتەاڵت بارهێناانی و فێرکارد  سیستمی
 قوتابخااانەدا دەرەوەی و تابخااانەقو لە کە مندااڵناادا، بیااری و هاازر لە مەترساایدار زەنگێکاای دەبێااتە ئەمە "!نیاایە زانساات

 بااۆ دەسااتەاڵت کە کاااتەیە ئەو مەترساایدارتر کااات هەمااوو لە. دەبێااتەوە چەناادپات مەترساایدارە زەنااگە ئەو ڕۆژانە بەردەوام
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 و تااااک ژیاااانی ڕەهەنااادەکانی نێاااو بخااازێنێتە ڕوانیااانە شاااێوە ئەو وێااارانکەر دیااااردەی و تەرفەناااد وەک سیاسااای دەساااکەوتی
 ژێاار بونیااادە و باانکە کردناای چاااالک و وەگەڕخسااتن ڕێگااای لە پیالنەکااانی بەواقعکردناای و رەگاارتنپە پتاار بااۆ. کااۆمەپگەوە
 .مەترسیدارە چەکداری هێزێکی و پاوانخواز ئەقڵییەتێکی شاڕەگەکەیا   کە بەژێرەکانی
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 دووی ڕەشەمە ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک

 
 

 
 
 
 

 ماڵپەڕی کوردستان و کورد

 
ڕۆژێک کە ڕەنگە بۆ ئەو گەالنەی کە خاوە  ساەروەری خۆیاا ، خااوە  واڵتای ساەربەخۆی . ئەمڕۆ رۆژی جیهانیی زمانی دایکە

بخاوێنن و لە پێوەندییەکانیانادا لە زماانی خۆیاا  کەلاک  خۆیانن، دەتوانن باێ تارس و نیگەرانای بە زماانی دایکیای خۆیاا 
وەربگر ، ئەو ڕۆژە گرینگی ئەوتۆی بۆ ئەوا  نەبێ، بەاڵم بۆ ئەو گەالنەی کە لە ژێردەستی دا ژیاا  تێاەەڕ دەکە  و خااوە  

گەلای . ۆی هەیەواڵتی سەبەخۆی خۆیا  نین یا لە واڵتەکەیاندا دێموکڕاسی و ئازادی وجوودی نییە، گرینگیی تاایبەت بە خا
کورد یەکێک لەو گەالنەیە کە دەمێکە لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا هەوڵ دەدا کە بە زمانی دایکی خۆی بخوێنی و قساەی 

 .پێبکا
 

 لەو ڕۆژەدا هیوادارین کە هەموو ئەو گەالنەی کە وەک گەلی کورد ناتوانن بە زمانی خۆیا  بخوێنن و بنووسن، بە تایبەتی 
 .ادارین زۆر لە ڕابردوو شێلگیرتر لە هەوپی وەدەست هێنانی ئەو مافەدا ڕەوا و سروشتییە دابنگەلی کورد، هیو

 
 ١٩٩٩ی ڕەشەمە رۆژی جیهانیی زمانی دایکە کە بە پێشنیاری دەوپەتی بەنگاالدش لە ڕۆژێکای وەک ئەماڕۆدا لە سااپی ٢ڕۆژی 

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/1b84bc27b7d769479f7997a81ea674c2_L.jpg
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  ئەو ڕۆژەی بە ڕۆژی جیهاانیی زماانی دایاک پەساەند یونسکۆ، ڕێکخراوی پەروەردە، زانستی و فەهەنگی نەتەوە یەکگرتوەکاا
 .کرد و ئامانج لەو بڕیارە بۆ پێشگرتن بوو لە لەناوچوونی زمانەکانی جیها  وەک میراتی مرۆڤایەتی

 
کاردە زماانی ڕەسامیی واڵت کە زماانی کەمینەیەکای  "ئاۆرددوی"ی زایینیدا دەوپەتی پاکستا  زمانی ١٩٤٨لەو ڕۆژەدا لە ساپی 

 ١٩٥٢تااا  ١٩٥١ئەوکااات بنگالییەکااا  نااارازی بااوونی خۆیانیااا  لەو بڕیااارە دەوپەت ڕاگەیانااد و لە سااااڵنی . بااوو ئەو واڵتە
دا دەوپەت بە چەک هێرشااای کاااردە ساااەر ١٩٥٢ی ڕەشاااەمەی ٢کۆمەپیاااک ناڕەزایەتیاااا  دەرباااڕی و لە خۆپێشااااندانێکدا لە 

دواتر دەوپەتی پاکستا  ناچاار باوو . ژرا  و بریندار بوو و لە ئاکامدا چەند خویندکارێک کو "داکا"خویندکارانی زانستگەی 
 .کە زمانگی بنگالییەکانیش بەڕەسمی بناسێ

 
لەسااەدی ئەو زمانااانە هەیە و تااا ئێسااتاش بەهااۆی  ٤١زمااا  قسااەی پێاادەکری کە مەترساای لەنێوچااوونی  ٦٧١١لە جیهاناادا 

 .لەنێوچوو فەرامۆشکرد  و خزمەت نەکرد  یا سەرکوتکرد  سەدا  زما  لە جیهاندا 
 

باێجگە لە . میلیاۆ  کەس قساەی پێادەکە  ٥١زمانی کوردی یەکێک لەو زمانە زیندوو و دەوپەمەندانەی جیهاانە کە نزیاک بە 
هەرێمی کوردستا  و بەشایک لە ڕۆژاوای کوردساتا  کە بە زماانی کاوردی دەرس دەخاوێنن، بەشای زۆری کوردساتا  کە لە ژێار 

لەگەڵ ئەوەی کە نااهێڵن مناااڵنی کاورد . ە، لە خوێند  بە زمانی کوردی بێابەش کاراو دەسەاڵتی داگیرکەرانی کوردستا  دای
بە زمانی کوردی بخوێنن، هەر لەو کاتەشدا داگیرکەرانی کوردستا  هەوپدەدە  کە زما  و فەرهەنگای نەتەوەی بااڵدەسات بە 

 .سەر گەلی کورددا بسەپێنن و زمانی کوردی لەنێو بەر 
 

دا کە ساەدەی پێشاکەوتنە،  ٢١لە ساەدەی . ایک بۆ گەالنی ژێرستەم ئەهمییەتی تایبەتیی خاۆی هەیەڕۆژی جیهانیی زمانی د
بەداخەوە لە واڵتاای ئێراناادا ڕێژیماای حاااکم بە هەمااوو جۆرێااک دەیااهەوێ زمااا  و فەرهەنگاای نەتەوەی کااورد بکاااتە پاشااکۆی 

 .زمانی نەتەوەی سەردەست یا لەنێو زما  و فەرهەنگی فارسی دا بیتوێنیتەوە
 

پێویستە گەلی کورد هەر وەک چۆ  لە ڕابردوودا پارێزەری زماا  و فەرهەنگای خاۆی باووە و بەخاوێن و زینادا  و فیاداکاریی 
بااا دایکااا  و باوکااا  بە . پاراسااتوویەتی، لەمەودواش هەروا پااارێزەری زمااانی خااۆی بااێ و لە هەوپاای گەشااەپێدانی دابااێ

و دپسۆزی و فیداکاریی خۆیا  پارێزەری زماانی کاوردی بان و مناپەکاا  بە هاوکاریی مامۆستا و ڕۆشنبرانی کورد بە زەحمەت 
 زمانی شیرینی کوردی گۆش بکە 
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 ٢١١٩ی فێبریەێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
 

 مرۆڤێک کە زمانی دایکی نەزانێت وەک هەڵۆی باڵکراو وایە
 

 
 
 
 
 

 ڕەشاد مستەفا سوڵتانی

 
 .زمانەکەیەتی سڕینەوەی نەتەوەیەک بردنی ناو لە بۆ هەنگاو یەکەم: دەپێت کوندرا میال 

 
 دۆساتی خاۆی مارۆڤ چونکاوو. باراین: داوەتەوە واڵمای دۆساتن؟ یاا بارا  سالڤاکیا و ئێوە ئایا پرسیوە، چێکیا  کابرایەکی لە

 خۆماا  بەدەس کە کاراوە، دابەش و ئەنجن ئەنجن وەها کوردیش، نەتەوەی. نیە خۆت بەدەست برا بەاڵم هەپدەبژیری، خۆی
 کوردیياا  زماانی بەماالوە ١٩٢١ ساپی لە کەمال مستەفا و شا ڕەزا وەک پیشوو دەسەاڵتەکانی و تۆخ شوینیزمی. براین و نیە

 کوردییاا  زماانی هاوکات و کردووە ردکو خوێنەری کولتورو و فەرهەنگ بە سووکایەتیا  ڕاستەوخۆ. برد داڕزا  و پوا  بەرەو
 .کرد ئەتک

 
 هیشاتا و ناتەواوە فۆنێتیکی هەشت کرمانجی دیالکتی شێوەی. هەیە فۆنێتیکی الوازی خاپی دوو یەک سۆرانی دیالکتی شێوەی
 مەالی کالساایکی ئەدەباای باااکوور ڕووناااکبیرانی بااۆیە هەر. دانەنااراوە(  وێ ڕ، ڵ،  ،   ، ح، ئە،)  دەنگەکااانی بااۆ نیشااانە

 کە جاۆرەی بەو و فاۆنێتیکە ڕووسای زماانی وەک کاوردی زماانی. ناناسان باشی بە تەیرا  فەقێی و خانی ئەحمەدی جەزیری،
 لە و کااراوە بااۆ چاکسااازی و هەمااوار کااوردی بێاای و ئەلااف. دەنووساارێت و کاااغەز سااەر دێااتە وایااش هەر پێاادەکرێت قسااەی

 و تاورکەمە  عەرەب، کاورد، تاورک، نەتەوەکاانی الیە  لە ەگەرچایئ. کاانە باێ و ئەلف هەموارترین لە یەکێک ڕۆژهەاڵت،
 زماانی لە هەیە فارسایدا زماانی لە کۆساەە و گیار ئەو بەاڵم دەکرێات، فارسی زمانی خزمەتی ساپە سەد پێنج بەلووچەوەک،

 . نیە هەرگیز کوردیدا

http://www.brwska.org/content-148.html
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 گرفتای و کۆسا  عەربایش زماانی بیساتومە نایم، تاورکی و عەرەبی زمانی شارەزای من. نییە" ڤ" پیتی خاوەنی فارسی زمانی
 لە بەتاایبەت تاورکیش زماانی. بنووسان عەرەبای زماانی دروساتی ئایمالی دەتاوانن باااڵ ئاساتی خوێنادەواری تەنیا و نیە کەم

 پێاوەرە و زماانەوانی بنچیانەی و بنەماا ساەر لە. کاردووە ئاسایمیلەی و کاردووە قەرز زۆری وشاەی ڕۆژهەاڵت تاری زمانەکانی
 باۆیە کاوردین، زماانی دیاالکتی دوو ساۆرانی و کرماانجی. پیاتە ٣٤ یاا و ٣٣ خااوەنی و ساتانداردە کاوردی زماانی  زانستیەکا
 دیااالکتی سااێ ناااو لە کە دەکااات هاااوار کااوردی زمااانی مێااژووی. ناایە پێویساات سااتانداردی زمااانی دوو کااورد نەتەوەی هەرگیااز
 زماانی پێڤااژەی پێادەچێت و ڕەخساوە سۆرانی دیالکتی ەوتنیپیشک و گەشە بۆ دەرفەت و مەجال سۆرانی و کرمانجی گۆرانی،

 هەرێمای و نااوچە ودیاالکتی زاراوە بە کە سەربەساتە هەرکەساێک. دانااوە بزوێنەکاا  باۆ نیشانەی و تێەەڕاندووە ستانداردی
 .بکات وقسە دەربڕێت خۆی هەستەکانی خۆی،

 
 واڵتاانی وەک دەتوانێ کوردستا . هەبێت کوردیا  زوێنەکانیب دەوری ناتوانی هەرگیز بۆر و سەر عەرەبی و فارسی زمانی لە
 و ئیهااانە. هەیە دووزمانیااا  نااۆروێژ و یۆنااا  لە. وەرگرێاات کەپااک زمااا  گەنجیاانەی وەک دەوپەمەناادەکانی دیااالکتە لە تاار

 هااایچ زانساااتیەکا ، و عیلمااای پێاااوانە و هەپساااەنگاند  بە. دەساااەلمێنێت نااااوچەیی دەماااارگرژی دیالکتەکاااا  بە ساااوکایەتی
 بەرهەمە ساااەدی لە دوازدە مێژوویااای بەپگەیەکااای وەک و ئاگااااداری باااۆ. نیااایە چااااکتر تااار دیاااالکتێکی هااایچ لە دیالکتێاااک
 .نووسراو  کرمانجی دیالکتی بە کوردییەکا 

 
  ساپەکانی لە و کرایەوە کوردی زمانی بەشی بەغدا، زانستگای لە. عەرەبین و کوردی سەرەکی، زمانی دوو عێراق واڵتی لە

 بازووتنەوەکە کااتەی ئەو تاا کوردساتا  باشوری بزووتنەوەی لە. نەکرد بەرچاوی وا گەشەیەکی کوردی زمانی ١٩٦٦ - ١٩٦٣
 .بووە کوردی شۆڕش دەزگاکانی فەرمی زمانی زایینی ١٩٧٥ سالی یانی هێنا، هەرەسی

 
 باشووری کوردستان

 
  کۆڕی. دەچێت داهۆڵ لە هەبێت ناوە بەو ئۆرگانێک ەریشئەگ. دانەمەزراوە کوردی زمانی زانستیانەی ئاکادیمیایەکی هیشتا
 کوردساتا  باشاووری لە. باووە کااراتر و پێشاڕەوتر کاوردی زماانی گەشاەی بەساتێنی لە بەعسادا، ساەردەمی لە کاورد زانیاری
 انگەماا ناااوی باااتی لە و نااهێنن کااار بە گونجاااوە کوردساتا  واڵتاای جیولااۆژی و سروشات لەگەڵ کە کوردییەکااا  مااانگە نااوی

 و بەهایمەت باشاوور لە کوردی زمانی ئەگەرچی. دێنن بەکار نیسا  و تشرین ئاب، شوبات، کانو ، ئەیلول،: وەک ڕۆمییەکا 
 لە جااار هەناادی و ئیسااتاش بەاڵم خوێناادراوە، و بااووە ڕەساامی باشااوور شااارۆمەندانی ساااپەی دەیااا  خەباااتی و بەرخااۆدا 
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 زگمااکی زماانی نرخی هەرێمەوە حکومەتی و پارلەما  ڕوانگەی لە. دەکەوێت چاو بەر" سەقەت" کوردی نوسەرانیا  نوسراوەی
 سااکتاریزم و حیزباای دیااواری لە پشااتیوانی تەنیااا و کوشااتوە نەتەوییااا  هەسااتی بوارەشاادا لەو و نزماادایە زۆر ئاسااتێکی لە

  وپەتااای ەناادەپیگ پڕۆسااەی. بااووە تێااەەر گەناادەپی ترسااناکی کاناااپی و بااوار لە کوردسااتا  باشااوری دەسااەاڵتی. دەکە 
 باشاووری لە باار و جاار فارسای کتێبای و شااکار. هەباوە نیگەتیڤای کااردانەوەی کاوردی زمانی گەشەی سەر لە*  بەرخۆریزم
 لە سااەر هەپەکااا  و نەکااراوە ئەمانەتااداریی چەمكەكااا ، تەرجااومەی و گواسااتنەوە لە کە کااراوەتەوە، تەرجااومە کوردسااتا 

 ملای فارسای نااوەڕۆکی بێ کتێبی تەرجومەی پێناو لە جیهانی، شاکارەکانی و ەدەبیاتئ تەرجومەی باتی لە. دەکوتن ئاسما 
 لە خۆیااا  بە متمانەیااا  کااوردی زمااانی نوسااینی و خوێنااد  بااواری لە باشااوور شااارۆمەندانی سااەرجەم. دەشااکێنن بااۆ خۆیااا 

 .فراوانن یڕیز و قەدرزانین شیاوی کوردستا ، تری پارچەکانی نیسبەت بە و بەرزدایە فرە ئاستێکی
 
 کاورد کادیرەکاا  ساەدی لە نەودوناۆ. کاردەوە" ئوکتاوبر حیزبی مەدرەسەی" ناوی بە کادیرەکا  بۆ کۆرسێکی کۆمەپە بیرمە لە

 بە تەنیاا کوردساتا  ڕەنجادەرانی نااو لە پروپاگانادەیا  و تەبلیا . دەکارد سیاسایا  کااری کوردا ڕەنجدەرانی ناو لە و بوو 
 بەهاایچ کە تاوانێااک. دانەنااابوو کااادیرانە ئەو بااۆ کااوردی زمااانی بە وانەیەکیااا  هااێچ ئەممااا. هەبااوو ئیمکااانی کااوردی زمااانی
 کە نەباوو خۆیاا  بە متمانەیاا  کاۆمەپە رێابەری و هەباوو ساەرەکی دەوری متماانە دیااردەی بێگوما . نادرێت پاساو کلۆجێک

 لێدەکرا چاوی تر گرینگ فارسی زمانی و دانابوو کوردی زمانی بوونی فێر و خوێند  سەر لە ڕووخێنەری کاردانەوەی
 

 ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
  مەهاباد، لە کوردستا  کۆماری کاتی لە. هەبووە مێژوویی جیاوازی باشورەوە بەنیسبەت کوردستا ، ڕۆژهەاڵتی دۆخی بارو

 گۆڤارەکاا  لە ریاا ،فیک و بیار چۆڕاوەی و ئەندێشە کوردیزا ، خویندەوارانی لە تۆێژێک و کرد خێرای گەشەی کوردی زمانی
 دەورانای گرانبەهاای گەنجیانەی. کاراو  تۆماار مێژوودا لە کوردی زمانی بژاردەی و گەنجینە وەک کتێبەکاندا و ڕۆژنامەکا  و

 بە مانگەکاا  نااوی. کاراو  ئارشایو کاورد گەلی خوێناوی مێژووی لە کە کوردییەکانن نوسراوە مەهاباد، لە کوردستا  کۆماری
 ئەو سااەردەمەدا لەو بەگشااتی. دەپااارێز  خۆیااا  ڕۆمیەکااا  و فارساای مااانگە ناااوی لە و دێاات بەکااار کاندانوسااراوە لە کااوردی
 و کااز و ناایە بەرزی ئاسااتێکی کوردسااتا  رۆژهەاڵتاای لە هەبێاات کااوردی زمااانی نوسااینی و خوێنااد  بااۆ پێویسااتە کە متمااانە

 .الوازبووە
 لە خۆیاااا  هێااازی کاااۆمەپە و دیماااوکرات حیزبااای ساااایەوەگیر باشاااوور لە ڕۆژهەاڵت بااازووتنەوەی کاتێاااک بیااارەوەری، وەک

 لە نەودوناۆ. کاردەوە" ئوکتاوبر حیزبی مەدرەسەی" ناوی بە کادیرەکا  بۆ کۆرسێکی کۆمەپە بیرمە لە. دامەزراند ئوردووگاکا 
 ڕەنجادەرانی وناا لە پروپاگانادەیا  و تەبلی . دەکرد سیاسیا  کاری کوردا ڕەنجدەرانی ناو لە و بوو  کورد کادیرەکا  سەدی

. دانەنااابوو کاادیرانە ئەو باۆ کاوردی زماانی بە وانەیەکیاا  هاێچ ئەممااا. هەباوو ئیمکاانی کاوردی زماانی بە تەنیاا کوردساتا 
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 بە متمانەیاا  کاۆمەپە رێابەری و هەباوو سەرەکی دەوری متمانە دیاردەی بێگوما . نادرێت پاساو کلۆجێک بەهیچ کە تاوانێک
 تار گریناگ فارسای وزماانی و داناابوو کاوردی زماانی باوونی فێار و خوێناد  ساەر لە ڕووخێنەری کاردانەوەی کە نەبوو خۆیا 
 و کاۆڕ ساەقز و بۆکاا  مەریاوا ، سانە، شاارەکانی لە ئیساتا شاانازیە جێگاای و ئاگاادارم مان ئاساتە ئەو تاا. لێدەکرا چاوی

 خەباااتێکی لە خااۆی پڕۆسااەیە ئەم و پێکااردووە دەساات دپسااۆزانە کوردیااا  زمااانی خوێناادنی فیااداکار و کااوردیزا  کااۆمەپی
 .کراو  کوردی زمانی فێری کەنیشک و کوڕ گەنجانی لە بەرباڵو توێژێکی. دەکاتەوە تەرجومە مەدەنیدا

 
 ڕۆژئاوای کوردستان

 
 و بەرخاودا . باوو چااوەڕوانی لە دوور و کاردووە بەرچااوی گەشەی کوردستا  ڕۆژئاوای لە کوردی زمانی بوونی فێر و خوێند 
 داگیرکاارا  دژی چەکادارانە شاەڕی و نیزامی هەپسوڕانی بە تەنیا کوردستا  ڕۆژئاوای شارۆمەندانی و پارتیزانەکا  یخەبات

 گەشااەی  شارەسااتانیش و مەدەناای خەباااتی عەسااکەری، خەباااتی و بەرخااودا  لەپاااڵ. نەبااووەتەوە بەرتەسااک کۆنەپااارێزا  و
 هەمااوو لە" کانتۆنەکااا " هەپکەوتااووی و مااودێر  سیسااتەمی. ەکەوتااو جااێ پێشااکەوتوو کولتااووری وەک و وبەردوامە کااردووە

 کاۆمەاڵیەتی باواری و باارودۆخ لەگەڵ" دیموکراتیاک کۆنفیادرالیزمی" یاانی سیساتەمە ئەو. باووە ئااژین کۆمەپگا جومەگەکانی
 بە کەساێک هەر باۆ کاانتۆ  ئۆرگاانی دەروازەکاانی چونکاوو. ساازگارە و گونجاوە ڕەنگاوڕەنگەکا  پێکهاتە و توێژەکا  و چین
 وەک دیماوکراتێکە ئۆرگاانە ئەم. کاراوەیە رەگەزێاکەوە و زگماگی زما  پیست، ڕەنگی زاکا ، ئاین و ئاین و باوەڕ و بیر هەر

 چەشاانە هاایچ. دامەزراوە" تاااک" مااافی بناااغەی سااەر لە و دەکرێاات لااێ پارێزگاااری هاوواڵتیااانەوە الیە  لە چاااو گلێاانەی
  ڕادیکااااپی و مرۆڤدۆساااتانە و کاااۆمەاڵیەتی ڕەوتااای ساااەر بە سانساااورێک و حیزباااایەتی نێگەتیڤااای دیااااردەی و هەاڵوارد 

 و کاوردی زماانی فێرباوونی و خویناد  کە دەمێنێت، سوڕ سەری هەپسەنگاندنەکانی یەکەمین لە مرۆڤ. نیە زاڵ کانتونەکاندا
 زمااانی کە شااارۆمەندانێک بااۆ ئەلاابەت. کەوتااوە جااێ و کااردووە گەشااەی و دپخۆشااکەرە ئاسااتە ئەو تااا ماااوەدا تاارین کااورت لە

 و ئااازادە کەمینەکااا  زمااانی بە خوێناادنی دەکە ، ئاخااافتن عەرەباای و کلاادانی ئاشااوری، زمااانی بە و ناایە کااوردی زگماکیااا 
 بنەڕەتیەکااانی گااۆڕە و ئاااڵ چاااوەڕوانی خەباتکااارا  کە پێاازانینە و ڕێااز جێگااای ئەوەی. دەگێرێاات لااێ فراوانیااا  حااورمەتی
 و ژیانگە گرفتەکاانی کردنای چارەساەر بەمەبەساتی لۆژیکیاا  پالتفاورمی و داڕێاژراو بەرنامەی ئیستاوە لە هەر. نین کۆمەلگا
 ڕۆژئاااوای شااارۆمەندانی دەسااکەوتەکانی تەنااانەت. سااەرکەوتوو  فاارە بااورانەدا لەو و گرتااووە بەدەسااتەوە زگماااگی زمااانی

 کوردسااتا ، ڕۆژئااوای لە کە مێژوویاای دەساکەوتی تارین گرێنااگ. کاراوەتەوە بااڵو جیهااانیەوە ماسامێدیای الیە  لە کوردساتا 
 سیسااتەمی لە تااایبەت بە و وامااا  نمااوونەی. کۆمەپگااایە جیاوازەکااانی بااوارە لە" پیاااوا  و ژنااا  بەرابەری" هاااتوە بەدەس

 کبەرتەسا پیاوسااالری ڕمباازێنی مەیدانی هەنگاو بە هەنگاو. ناکەوێت بەرچاو ناوچەکەدا دیکتاتۆرەکانی و دڕندە حکومەتە
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 وەک ژناا  و کچاا . دەچێات نەماا  بەرەو پیاوسااالری کۆنی کولتووری هێواش، هێواش و ناوە ملی هەپدێر بەرەو و دەبێتەوە
 .هەیە پێشڕەویا  دەوری کۆمەپگا بردنی بەڕێوە و ئیدارە بۆ شیاو ئالترناتیڤی

 
 باکووری کوردستان

 
 دەساتی التاین خەتای و شاێوە بە زگمااکی زماانی خوێندنی و رباکو شارۆمەندانی کولتوری و فەرهەنگی هەلسوڕانی کۆنەوە لە

 و بااوو  زیاااد لە ڕوو کانیااا  بەرهەمە. داوە زۆریااا  یااارمەتی بەسااتێنەدا لەم ئوروپااا و تاااراوگە ڕووناااکبیرانی. پێکااردووە
 هەزارا  بە  خاۆی قورساایی و زەرفایەت و پوتانسیل باکوور، لە مەدەنی و سەرشەقام و جەماوەری بزووتنەوەیەکی. گەشەیە
 لە باازووتنەوەکە. باارد بااار لە پوتانساایلەی و زەرفاایەت ئەو تورکیااا فاشیسااتی حکااومەتی و کۆنەپااارێزا . دا پیشااا  شااێوە

 پااڕ ئاامێرە لەو کااورد گەلای و هااات قەیارا  تووشاای باااڵ ئاسااتیکی تاا خۆیاادا، ساەرکەوتوانەی و مەدەناای خەبااتی پێڤااژەی
 ڕۆژەی هەر کوشااتاری و زیناادانی و گارتن و دیکتاااتوری داسااەپاندنی و فاشیساتی کااردەوەی و پاایال .کارا مەحاارووم دەساکەوتە

 و گیارا  بازووتنەوەیە ئەو راستەقینەی ڕێبەرانی و هەبوو نیگەتیڤی فرە کاردانەوەی خەباتەکە ڕەوتی سەر لە خەباتکارا ،
 تووشاای بەرە بەرە اریزمااا،ک ڕێبەراناای نەبااوونی لە سەرشااەقام خەباااتی و جەماااوەری باازووتنەوەی. کاارا  زیناادا  توناادی

 خەبااتی دەباوا. کارد پێشکەش زۆریا  وخوێنی فیداکاری دیاردەیە ئەو بۆ کوردستا  باکووری شارۆمەندانی و. هات پاشەکشە
 تەلاه ئەگەرچی. کرابا هەست گرانبەهای نرخی و گیرابا دەستەوە بە توندی بە هەستیارە، ئامێرە وئەو شارستانی و مەدەنی
 مێشاک و تۆخ و شوینیستی بەرنامەکا  ناوەڕۆکی ئەمما داناوە، کرمانجی دیالکتی بە داڕێژراوی بەرنامەی حکومەتی ڤیزیونی
 . ئیسالمیە کمالیزمی سیستەمی بە شەرعیەتدا  و شوردنەوە

 
 بیاارە لە و و یارمەتیتااانم وچاااوەڕوانی سەاساابژێر دەتااوانن شااێوەیەک هەر بە باسااەکە، کردناای تاار کامیاال بەمەبەسااتی* 

 . دەکەم گەرم پێشوازی حورمەتەوە بە زەکا جیاوا
 

 باشاووری. زەوی گاۆی و ژیانگە تەندروساتی ساەر لە مەترسایدار هەڕەشاەیەکی بە باووە دونیاادا ئاساتی لە ئەمرۆ: بەرخۆریزم
 لە دێنێات بەکااری ئەوەشای و ناهێنێات بەرهەمی خۆی دەیخوات ئەوەی چونکوو ناوچەکەیە، کۆمەپگای بەرخۆرترین کوردستا 

 .دەفرۆشرین باشور لە ئێرا ، و تورکیا چوەکانی بەسەر کات خواردنە و دەرما  هەموو. دەیهێنێت ترەوە ایجێگ
 

 
 :سەرچاوەکان
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 کوردی                                                                             

 
 ئەمیاری دوکتاور - کانادا تورینتۆی زانستگای لە ەکا باس و دیالۆگەکا  کوردستا ، سەرجەم لە میللی پرسی بە سەبارەت -١

 .  حەسەنەوور
                   .ئوپساال زانستگای سوید شاکەلی، فەرهاد. دەرزیئاژ  و تازەدا سەردەمێکی ئاستانەی لە کوردی زمانی -٢
 .ئوپساال زانستگای ئەحمەدزادە، هاشم دوکتور ناسی، گێرانەوە ناسنامە، و ئەدەب زما  -٣
 .ئوسولیا  فازل. سێیەم بەرگی و دووەم بەرگی یەکەم، بەرگی: کوردی زمانی ناسنامەی -٤
 

 :سەرچاوەی فارسی

 
 عظیمی مراد مترجم آیوبوگا، ارکا  و فل  آنیا ن ، مایکل رۆژآوا انقالب -١
٢- Prickimg with a needle .Ferhad Shakali 
٣´- Language , literature and identity .Dr Hashem Ahmadzadeh 
٤- Narratology.Dr Hashem Ahmadzadeh 
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی بروسکە  : سەرچاوە
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 پرسی زمانی دایکی و ئەرکی کۆمەڵگا
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 پێژمان حەبیبی

 
 نەتەوە یونساااکۆی ڕێکخاااراوی الیە  لە خوێنااااوییەوە کارەسااااتێکی و ساااتەم رەنجاااامیدە لە دایکااای، زماااانی جیهاااانیی ڕۆژی

 گەالنای بەساەر ئاۆردوو زماانی زۆر، زەباری بە دا بڕیااری پاکساتا  زایینای ی١٩٥٢ سااپی له. کراوە دیاری یەکگرتووەکانەوە
 تی حکومااه ی نادیمۆکراتییانااه و  نااهنامرۆڤا کاااره م بااه دژ خوێناادکارا  ت تایبااه بااه نگاڵ بااه پکی خااه بسااەپێنێت، پاکسااتاندا
 تی حکومااه اڵم بااه. دا ساااز خۆپیشاااندانیا  ئااارامی بە پک خااه و وه بزووتنااه ری ڕێبااه ک وه خوێناادکارا . سااتا  ڕاوه پاکسااتا 
 پاندنی ساه باۆ پاکساتا  ی هەوپاه و ئاه. کوژرا  وا  له تاقمێک و را  خۆپیشانده ر سه برده هێرشی پۆلیس هێزی به پاکستا 

 بانگالدیش واڵتای جیاابوونەوەی هاۆی باه باوو ئاکامدا له پاکستا ، دیکەی نەتەوەکانی زگماکی زمانی ر سه به ئۆردوو نیزما
 . پاکستا  له
 
 دووی رۆژی زگماااک، زمااانی لەناااوچوونی لااه ڕێگااری و زگماااک زمااانی بااه گرینگیاادا  بااۆ یونسااکۆ زاییناایەوە ی١٩٩٩ ساااپی لە

 . کرد دیاری دایکی انیزم لە ڕێزگرتن ڕۆژی وەکوو ڕەشەمەی
 

 هازر، ساەرچاوەی دەبێاتە کاراوە، گاۆچ پێای مرۆڤ زمانێکە و خۆماپی فەرهەنگی ئاخاوتن، زمانی ئەوەی لەبەر دایکی زمانی
 بیار و هازر بناغەی زگماک زمانی. دەداتەوە ڕەنگ کۆمەپگەدا و تاک ژیانی کایەکانی هەموو لە و مرۆڤ خەیاپی و دنیابینی

 چاااکی و دەبێات فێار چااک خاۆی زگمااکی زماانی مارۆڤەی ئەو نیایە، شوناسای زگمااک زماانی بەباێ ۆڤمار. مارۆڤە شوناسای و
 ڕەخساانی لە زماا . دەبەخشاێت مارۆڤ بە بااوەڕبەخۆبوو  و پەرماین و متماانە. دبێات بەرفرەوانتار بیاری و هازر بەکاردێنێت
 ڕواپەت و گیاری بیچم لە زماا . هەیە یگەریكاار ڕۆپای ئافڕاناد ، ئاساتەكانی باۆ قوپباوونەوە و هزرین و تێفكرین دەرفەتی
 .یه هه زۆری ئێجگار کاریگەری گشتیدا كولتووری كۆی و كۆمەاڵیەتی ناسنامەی و تاك كەسایەتی پێکهێنانی و بەخشی
 و جەماااوەر ناساانامەی و بەكاۆمەڵ یااادەوەری هااێاڵنەوەی و مێاژوو ڕەوایەتاای و كولتااووری پەیوەنادی ئااامڕازی گرنگتاارین زماا 

 .گەالنە
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 و ئاسااااانترین بە دەتااااوانی هەیااااه، ناختاااادا لە وا ئەوەی کە ئەوەیە نەتەوەیەک هەر بااااۆ دایکاااای زمااااانی بااااایەخی یەکەم
 ناتوانێات تار زماانێکی هایچ دایکای زماانی لە جگە چو  بەردەنگەکەت؛ و بیسەر بۆ بیگوازیتەوە دەربڕین، شێوەی ساکارترین

! بالوێنێااتەوە کااۆرپەکەی چاۆ  دایکێااک نەبێات، دایکاای زماانی گەر ؛دەربخااات دەروو  شااراوەی قسااەی و مەبەسات ئاسااانی باه
 ؟!هەپبڵێ یارەکەیدا بااڵی و قەد بە چۆ  ئەویندارێک

 
 :پێ ده موکریانی ژاری هه
 
 .زمانه وی، رزه سه کانی وه ته نه گشت ی وه مانه و بوو  ی واپه قه
 

 وەك باووە كاورد ڕاگرتنای ساەرەكی فااكتەرێكی ئێمەدا نوێی و كۆ  مێژووی لە كوردی زمانی. چێ ده نێو له بوو  مێنێ نه زما 
 ئەم لەڕێای چاونکە. بێات زینادوو زماانەکەی کە زیندووە نەتەوەیە ئەو پێیە بەو نەتەوەیە، ڕۆحی شادەماری زما ،. نەتەوە

 . کۆمەڵ تاکی بە تاک دیکەی دەمارەکانی هەموو دەگاتە نەتەوەیی هەستی و نیشتماندۆستی خوێنی شادەمارەوە
 

 .بكات نەتەوەیما  یەكێتی بە خزمەت توانیویەتی ئابووری، و سیاسەت لە زیاتر زما  ئەمەش سەرەڕای
 

 ڕێاگە یاا تر  زمانەکانی نێو له بوو  ئاسیمیله له و بەارێزین خۆما  زگماکی زمانی دەتوانین چۆ  ئێمه ئەوەیه پرسیار ئێسته
 بچێ؟ لەناو خۆما  زمانەکەی نەدەین

 
 کۆمەپگایاه، مێاژینەی لاه ئەرکای بەپکاوو نیایە، تاایبەت ناوەنادی چەناد و پساەۆڕ چە  ئەرکای تەنیا زما  پاراستنی دیارە

 :پێ ده زما  خی بایه ر سه له "خاڵ د ممه موحه" مامۆستا
 
 بکاا بیر لە خۆی دایکی زمانی نەتەوەیەک. وه پڵیشێته ده کانیتردا وه ته نه پێی ژێر له رهەنگ فه بەبێ و زما  بەبێ پگا کۆمه"

 و نەتەوە پێشااکەوتنی هەروەهااا. سااەپاندووە سااەردا بە زمااانی کە زاپەی گەلە ئەو فەرهەنگاای کااۆیلەی و ژێردەسااتە دەبێااتە
  وێنا هاوبەش و تایبەت زمانێکی بێ بە نەتەوەیەک هیچ. پتەودا  پێوەندییەکی لە نەتەوە زمانی خودی پەرەسەندنی

 ".پێداوییستیە و فاکتەر گەورەترین زما  کۆ ، یادەوەرییەکی هەر هەپگرتنی و کەمینە هەر نەسڕانەوەی بۆ. ناکرێت
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 لە کەساێک ئەگەر. نووساین و خوێناد  ئاخاوتن، بیستن،: هەیە قۆنا  چوار تێەەڕاندنی بە پێویستی زمانێک هەر فێربوونی
 و دێاات پیااک ەوەیااینەت و کااۆمەاڵیەتی فیکااری، یەکگرتااوویی تێەەڕێنێاات، قۆناااغە چااوار ئەم زمانەکەیاادا فێربااوونی ڕەوتاای

 . دەبێتەوە نزیک زۆر داخوازەکانی و ویست بە گەیشتن لە کۆمەپگە
 
 نێااو لە دایکااا  بااوارەدا لەم بکەیاان، پااێ  دەساات خۆمااانەوە ی بنەماااپە لە پێویسااتە مەبەسااتە، ئەم بااۆ هەنگاااویەکەم  -١

 کەم بە خۆیاا  و باکە  قساە ۆیاا خ زماانی بە نەباێ شاوورەیی پێیاا  دایکاا  هەیە؛ گرینگیاا  هەرە نەخشاێکی بنەماپەدا،
 نەهێڵاێ ئەباێ کاه ئەوەی لاه جگاه دایکاا ! زانیانە کەم بە خاۆ قساەکرد  بێگاانە زماانی بە هاۆی گەورەترین چونکوو نەزانن

 بێات ده بێناێ، بەکاار.... و ،"عماو ز " ،"دایای ز " ،"عماو" ،"دایای" ،"عمە"،"خالە" ،"ماما : "وەکوو بێگانە ی وشە منداپەکەی
 .بکە  منداپەکانیا  فێری باشی بە ستاندارده زمانه و ئه و بن فێر کوردی ستانداردی زمانی باشی بە خۆیا 

 
 و گاۆرانیبێژا  ڕۆماننووساا ، نووساەرا ، شااعیرا ، ناحوکمییەکاا ، ڕێکخاراوە سەرشانی له زۆرتر زما  پاراستنیئەرکی  -٢

 زاراوە  دەبێت. وەربگر  کەپک کوردی پێوەری زمانی له اوتنیا ئاخ و نووسین بۆ  هوشیارانه زۆر پێویستە ئەوانە. رانه وێژه
 وشاەی هەمابەر لە هاوتاساازی باۆ ئاخاوتنادا و نووساین لاه و بکە  لێ چاو دەرفەت وەک کوردی پێوەری زمانی جیاوازەکانی

 .وەربگر  لێ کەپکیا  بێگانە
 
 گەورەی گەنجیاانەیەی خاااوە  ببێتااه زمااا  کااه ەئەو هااۆی دەبێااتە زمااا  لااه زۆرتاار لێکااۆپینەوەی و وەرگرتن کەپااکدیااارە  -٣

 ساااڵنە دەباێ نەتەنیاا وەاڵت، نااوەوەی و دەرەوە لاه زانکاۆ مامۆساتایانی و خوێنادکارا  کوردی، زمانی پسەۆڕانی. زمانەوانی
  بادە هاا  بیاانیش خەپکای باشاترە بەپکاوو بنووسان، کوردی زمانی ر سه له دوکتۆرا و ماجستێر زانستی لێکۆپینەوەی سەدا 

 .بکە  کوردی زمانی سەر له ئاکادیمیانه ی لێکۆپینەوە که
 
 ها روه هاه و تاایبەت زاراوەیەکی بن یا زاراوە باندووڕی لە بەدوور زمانەوانی زانستیی ناوەندێکی دامەزراندنی بۆ هەوپدا  -٤

 بخارێتە سااناتر یکیایە،دا زماانی بە خوێناد  کە یەکەم قۆنااغی تاا ساتاندارد و یەکگرتاوو ڕێزماانێکی و ڕێناووس چێکردنای
 پێشااکەوتن و گااۆڕا  بەرەو بەخێرایاای جیهااا  هەیە؛ ڕۆژانە نااوێکردنەوەی بە پێویسااتی کااوردی زمااانی. جێبەجێکاارد  بااواری
 .بگونجێنێت داهێنانادا و گۆڕا  ئەو لەگەڵ خوی زمانیش پێیویستە بۆیە دەڕوات

  
 ٢١١٩بریوێری ی فێ٢١: ڕێکەوتی  -  کوردستا  دەنگی ی نامه حەوته: رچاوه سه

 
 رۆژی جیهانی زمانی دایك.. ی شوبات٧٠
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 PUKmediaماڵپەڕی 

 
  و رۆژه چاااالكی جۆراوجااۆر ئااه  النی جیهااا  بااه موو گااه و هااه  موو ساااڵ رۆژی جیهااانیی زمااانی دایكااه ی شااوباتی هااه11 یژۆر
 111  باه  پك قساه و زۆرترین خه  ره سه نێوچوونیا  له ترسی له اڵم زۆریا  مه  ، به زار زما  هه هه 3اندا هجی  له. گر  رزڕاده به

 . هیهاندایج یزمان مین یه 91ی  پله   ، زمانی كوردیش له كه زما  ده
 
 یزماان  باه ت باهیتا یچااالك یت باهیتا كوردساتا  به یمێر هاه یگشت  كوردستا  به  له ،یكورد یزمان یباشتركردن ۆب دا ژهۆر م له

 . هیخرا  دا یكێوش ره  له یكورد یزمان ی وه   له ده ده یشدارۆه شیزمان یبوار یانیزا رهو شا چن ده وهڕێ به یكورد
 
 یزماان ایساور  لاه.  ندناهێت و خو حكوماه یسم ره یكوردستا  زمان یباشوور  و له  هییسم ره یم زمان دووه یكورد یزمان راقێع  له

 ڵ گااه له نن،ێكارد بااه یساام ره یك زمااان وه یكااورد یكوردسااتا  زمااان یژئاااواۆر یكان نااهۆكانت ماڵ بااه ، نراوه دانااهێپ یداناا یكااورد
 .  ده ده یب ره عه یزمان  به رۆز یك هییشدا گرنگ وه ئه
 
  ا لاههن و تاه  هییان ا ینینووسا یتایپ ی وه ئاه ۆیه ، باه ره سه له ا یوچوونێن له یترس مه ا یرۆ ، ز زار زما  هه هه 3 انداهیج  له

م  رده بااه له ا ۆیااناااتوانن خ ی وه ئااه ۆیه ، بااه ره سااه له ا یوچوونێن لااه یترساا مه شیزمااان 911بااۆ  111 ن،ێكارد كردندا بااه قسااه
 . رابگر  كا  وتنه شكهێو پ ایژۆلۆكن ته
 
 

 ؟ هاتووه  وه چییه رۆژی جیهانیی زمانی دایك له
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  ر لااه بااه یپاكسااتان یشااووێپ یتاااڵ ژهااهۆر) شینگالد بااه ی1191 پیسااا یزمااان ڤاایبزا یژۆر  لااه ك،یاادا یزمااان یانهاایج یژۆر
 .  گرتووه ی رچاوه سه  وه ه(ۆییخ ربه سه
 

  زهێااه یساات ده س به كااه 11 ،ڕیرباا ده ا ییاازا هڕنا یكزمان هیاا یت اسااهیس یداكااا دژ ۆیزانكاا یقوتاااب ك هیاا ژماااره 1191 پیسااا
 .نا داینگال به یزمان  به یدان یناچار به ت هپو ده 1193 پیپاكستا  كوژرا ، سا یكان هییمن ئه
 
 یزماان یهاانیج یژۆك ر وه یكپێموو ساا هاه یشاوبات ی11رۆژی 1111ساپی  كا  كگرتووه هی  وه ته نه  ربه سه ۆینسكیۆ یكخراوێر
 .كرایارید كیدا یزمان یژۆر  به شینگالد به یانیقوربان ۆب ك هی وه نانهێرهیك ب وه ی ژهۆو ر ناساند و ئه كیدا
 

 ...رۆژی زمانی دایك

 
  رگیراوه وه  وه سایتی خاك ه  له  هم دیدار ئه

 

  زما  لاه پیسكو یكورد یش به یستاۆمام ،اڵبدول مهاباد كامل عه  رهۆدكت ر ده دهیاری یرۆسیفڕۆپ كدا،یدا یزمان یهانیج یژڕۆ له
 ی و كاه ڵمنادا یال لاه كیادا یزماان ینایزان یر گاهیها كار وه ره و هاه كیادا یزمان یخ هیو با یگرنگ  به  ئاماژه ،یمانێسل ۆیزانك
ماا    وتناه كهێم چاوپ تر ئه یكێر وه ند ته و چه ڵمندا یال  م له دووه یزمان ینیزان یجابیو ئ یسلب ین هیو ال تێب رێف  ستهیوێپ
 نجامدا؟ ئه ڵ گه  له
 
 ؟ هیدایچ  له ی كه هیگرنگ كیدا یزمان ۆب كێژڕۆ یكردنیارید ایئا: س
 
  پاكسااتا  لااه ینااد ناوه یت پاكسااتا  حكومااه  لااه ی وه ابوونااهیج شێپا سااتا،ێئ یشااینگالد به یمااارۆك یتاااڵ ژهااهۆر ینگال بااه  لاه -
 یزماان ردووۆئا یزماان  كه اند،ی گهیرا 1140ی ئازاری 11 ی وه بوونهۆك  ، له وه ه(جناح یمحمد عل) یزمان  پاكستا  له یژئاواۆر
 كا  هیانغال به یكردار رچاه په یتا ره ساه  باوو باه  ماه باوو، ئه ت باهیتا یكێنیچ و نهیم كه یزمان  ، كهی وه ئه ڵ گه له ، تهاڵو یرم فه
 یوان زماناه ی وه بزوتنه)  به ا ی كه وه رپاكرد، دواتر بزوتنه به تدااڵ ژههۆر ینغال به  له ا یشاندانیپۆخ 1191 - 1191 پیسا له
  ، وه هیدا ا یران شاندهیپۆخ یماڵ ئاگر وه  به ناوێكاره به ا یك چه را  شاندهیپۆر خ رامبه پاكستا  به یسیلۆپ. ناسرا( ینغال به
 .دكرا یه شه شینگالد به یخت تهیپا یكا ده  له یشكیپز یژیلۆك  له ندكارێخو نجێئاكامدا پ  له
 



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

125 
 

  دا  بااه كرد ینااد وهی پااه وۆڕوگپئااا یك زمااان وه  ناچااار بكااات، كااه ینااد ناوه یت حكومااه  كااه ،ی وه ئااه ۆیه بااوو بااه  رووداوه م ئااه
 .كرا ۆب ا ی(منار دیه شه) ینتێمۆنۆم دا تهاڵو و ئه یشكیپز یژیلۆم ك رده به له  باسه ین هیشا. تێبن اندای كه انهزم
 
  و لاه كیادا یزماان یژۆر  تاهێبب  ژهۆو ر دا ئاه یارڕیاب ۆنساكیۆ یكخراوێر شینگالد به یاریشنێپ یدوا له  وه ه1111 - 1 - 19  له
 .تێڕێبگ ۆب ینگ ئاهه تدااڵو 10
 
 . وه كاته ده  ادهیم  زما  ئه یرۆراوجۆج و یریشنبۆر یرۆراوجۆج یپاراستن ناوێپ له ۆنسكیۆ  وه ژهۆو ر له یدیئ
 
 ؟ینێناس زما  ده  ۆچ یگشت یك هی وهێش  به :س
 
 و هییریشاانبۆر یك ره سااه یكێز گااه ره ت،ێنرێه كارده بااه كرد ینااد وهی پااه ۆباا كێز گااه ك ره وه  كااه ،ی هیاا اردهیااو د لااه  هیااتیبر زمااا  -

 .تر یك هی وه نه ۆب  وه كه هی وه نه  له  هییریشنبۆو ر ئه ی وه و گواستنه كا  وه ته نه یریشنبۆر یپاراستن ۆب  كهێئامراز
 

و ناا  تاهێچ زماا  ده  داو باه رده روه پاه  لاه رباوو ێف ۆبا  هیا گاهێنها ر ته ،ڵمنا یكردن شه گه یكان هیك ره سه  كارهۆه  له  كهێك هی زما 
 زما    به شیناڵمنا كوپ كات، به ده شا یستن كا  ده وره گه یریشنبۆر و یریژ ینها ئاست ك ته نه ، وه هییت هیاڵ مهۆك یانیژ و یچاالك
 . وه تهێكر ادهیج  وه هییریژ و یك رهیز یروو  له ا یكان هئاست

 
 ، ێنااو یایدیاائا رویااب یوروژاناادن ۆیهاا  تااهێب ده كااوپ هباا ، هییااكا  ن سااته هه ی وه گواسااتنه و یاریاازان یدانێااپ نها زمااا  تااه یرك ئااه
 .  وه تهێبكر شۆه رویب اتریز ی وه ئهۆب  كهێسروشت ، وه ركردنهیب و ند اڵجو ۆب  كهێر نهپپا
 
 ت؟ی بكه ۆب كما یدا یزمان ی ناسهێپ ت،ێكر ده  وه رهێل  واته كه :س
 
 : كهیدا یزمان دات، دهێپ یرنگگ یت هیاڵ مهۆك یوان زمانه  كه ی تانه و بابه له كێك هی -
 
 
 

 :ی زمانی دایك و پێناسه  مك چه
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 ۆیه تا باه ره ساه ش هییاند وهی م پاه ئاه كبخات،ێردا ر وروبه ده اڵ گه له ۆیخ یكان هییند وهی په دات دهپو هه تێب ده كیدا له  كه ۆڤمر
 زاناداێخ  لاه مجار كاه هی ڵمنادا  هیا و زماناه ئاه  كاه ك،یادا یزماان  باه تێاپژ ده یزمان كا  ناغهۆق ێیپ به  ره به ره به ، هی وه انهیگر
 یزانسات  لاه من،ینۆنیسا  زاراواناه م ت،ئاهێوتر ده  ێپا یشای(یریش ،پیماۆخ كبوو ،یدا زگماك، له م، كه هی) یزمان ت،ێگر دهیر وه

  لااه كێك هیاا  بااه تێااب ده شیو ئااه ،تێگر دهیاار تا وه ره سااه ڵمناادا ی وزمانااه ئه یربااوونێف ۆباا نێنرێه كارده بااه دایااروون ده یزمااان
 . ساواوه  له  سه كه نیكترینز كیدا  ، چونكه گونجاوتره تریكان زاراوه  له كیدا ی، زمان كه زمانه یران كهێپ قسه

 
 ت،ێب هاه ا ییااوازیج یبااوك دوو زماان و كیار دا گاه ئه ت،ێنێبهیكار باه و تێاربگر دوو زماا  وه ڵمندا  كه ت،ێو كه كدهێوار رجارۆز
زماا   نیناد چه  هیادایتوانا  لاه و وه هیا كاراوه یرباوونێف یتوانست ڵمندا   چونكه ت،ێگر رده وه م كه هی یدوو زمان یناچار  وا به ئه
 .تێربگر وه و تێرببێف
 

  لااه تێانێه ده م رهاه زماا  به ت،ێانێه سات ده ده به شاتن گهێرگاارتن و ت وه یتواناا ۆڤمار  وه هۆیاه به  كاه هی ساهڕۆرگارتن، پ وه زماا 
،  كانه وشاه یو واتاا مۆڕفا یكخساتنڕێ یم رهاه به  ، كاه ئااراوه  تاهێد شاتنی گاهێدواتار ت ، كاهڕۆ نااوه یگارپ هاه كه دا، ساتهڕ ی وهێش
 .تن بهیتا یاریزان ین خاوهش  و وشانه له ك هیر هه
 
 ت؟ێب كیدا یزمان یرێف  ستهیوێپ  وه هی كه  له ڵمندا: س
 
  كاه هییاوازیج كجارێناد هه ت،ێاب ده یرێاف  ندنگاهێخو  لاه  كه ی و زمانه له  اوازهیج تێگر دهیر وه اندازێخ  له اڵمندا ی زمانه و ئه -
 یرباوونێف یكات لاه اڵوا منادا باوو، ئاه اوازیاج - یكێزار - كێزمان و كیدا یر زمان گه ئه ماڵ دروست ناكات، به  شهێو ك مه كه رۆز

 .تێب دروست ده ۆمدا ب دووه و م كه هی ینزما وا ێن له ییزمان ییشاۆمدا ب دووه یزمان
 
 و رتۆراپاا نینااد چه  هۆیااب ، هیاا هااه یت بااهیتا یگرنگاا كیاادا یزمااان  كااه  وه تااهۆكرد  وه ر ئااه سااه له یخت جااه( UNISCO) ۆنسااكیۆ
 . ا یكردنیزگارێو پار مرد   كا  له زمانه یرزگاركردن یست به مه  به  نجامداوه ئه ی وه بوونهۆك وۆڕك و نفرانسۆك
 
  ی وه ئه یماف شیكێس موو كه هه ت،ێب كیدا یزمان  قوتابخانه یزمان بڕیاریدا 1113 - 11 - 4  لهوروپاش  ئه یمان رله په
 و تێااب ۆیخاا یزوو ئاااره  بااه ماڵ بااه ، سااتهیوێم پ دووه یزمااان ۆباا ربااوو ێف یزوو ئاااره  چونكااه ت،ێاارببێتاار ف یكان زمانااه تێب هااه
 .تێب نه داێت یت هیاڵ مهۆك و یاسیس یركردنۆز
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 ، هییان ناد ێخو  باه یساتیوێپ و تێگر دهیار وه  وه هی كه زانهێخ  له اڵمندا ، هیین داێت یركردنۆز و هییسروشت كیدا یزمان یرگرتن وه
 .تێب دهیرێف اخودی ت،ێگر دهیر وه( زا ێخ یدوا  واته) دایی وره گه  له  كه  هی و زمانه م ئه دووه یزمان ماڵ به
 
 یت بااهیتا به  ماه دووه یزمااان  باه انادایایت نااد ێخو  كاه  اناهیندنگاێو خو ئااه  رناهێن ده ا یكان هپامندا( باااوك و كیااد) كا  زاناهێخ
 كااوپ گار ، باه رده وه  و زماناه ئااه یاریاو زان نها زانسات ك تاه نااه  ، ده دهێاپ یو گرنگا گار  رده وه  و زمانااه ئاه یریشانبۆر ،یزیانگلیئ

 .گر  رده وه ش كه زمانه یرلتو و كه وشت خوره
 
 ك؟یدا یر زمان سه  له  هی هه یر گهیگار ڵمندا یدوو زما  ال ینیزان ی له سه مه: س
 
 كیادا یر زماان ساه ۆبا یخراپا یر گاهیكار پیساا( ٩) شێپا یت باهیتا نادا به مه ته یتاكان ره ساه  م لاه دووه یزماان  به ند ێخو -

 یم چاواره  واتاه پیساا( ٩) یدوا ین ماه ته ۆبا تێام دوابخر دووه یزماان  باه د ناێخو  كاه  وه ناه كه دووپاتده  وه ئه ا ۆڕپسە ، هی هه
 .كدایدا یزمان ینپاراست ناوێپ له یت هڕ بنه
 
 ڵمنادا یت هیساا ر كه ساه له یخراپا یر گاهیم كار دووه یزماان  تادا باه ره ساه  لاه ناد ێخو  ، كاه رخساتووه ده ا یا وه ئه كا  ره هۆپكێل

 .ندنداێخو یوتن ركه و سه یت هیسا كه یاتنانیبن  دات له ده یت ارمهی كیدا یزمان  به ند ێخو  هو وانه چهێپ  وبه هی هه
 
 و یت هیاااڵ مااهۆك و یرووناا ده یروو  لااه تێااب ده یباشاا ینجام ئااه كیاادا یزمااان  بااه نااد ێخو  ، كااه وه كاتااه دووپاتده  وه ئااه یمسااكۆچ
 یها باه  ساتكرد  باه هه یزبوونێه باه ۆیها  تاهێب ده ، وه تاهێب ده یریشانبۆر ی ژه هنگا ته یووڕ متر رووباه كاه  چونكه ، وه هیی رده روه په
 : چونكه تێبدر كیدا یزمان یربوونێف  واو به ته یك هییگرنگ  ستهیوێپ ،یی وه ته نه یشوناس  بهستكرد   هه و ۆیخ
 
 .گات ده ڵمنا یشكێم  به  ره وروبه ده و با ئه كاره یزوو ك ته وه و هیدایر وروبه ده یر گهیكار رێژ له ڵمندا یشكێم -١
 كیادا یزماان  باه ش هیساتیو شهۆخ زوۆو سا ئاه ، هیا بااوك هاه و كیادا یساتیو شهۆخ زوۆسا  باه یستیوێپ یكردن شه گه ۆب ڵمندا -٢
 .ڵمندا  گاته ده
 ر هاه ، وه ابكاتاهیج  كاهید یساان كه  لاه یكایدا ینگ ده  هی هه ی وه ئه یكات، توانا ده یزمان  ست به هه  وه كهیدا یسك  له ڵمندا -٣
 .دات ده ا یك هی له و كات ده مارۆكا  ت نگه ده  تاوه ره سه  له
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 یشاكێر م ساه  كاتاه ش كارده مه ئه ربووندا،ێف و وه ركردنهیب  له تێتواناترب به كات دهێل یوا یستیو شهۆخ زوۆس و یكیدا ینگ ده -٤
 .ڵمندا
 
 ؟ هیچ ڵمندا یال  دوو زما  له یربوونێف  له  هیچ یو سلب یجابیئ ین هیال: س
 
و   و زمانااه ئااه یربااوونێف  كااه ، هیااوا ا ێیاا ، پ ده م ده دووه یزمان بااه اتریااز یرا  گرنگاا نااده هه له كا  زانااهێخ  لااه كێنااد هه -
 یك هیاا بودجااه  انااهتاڵو و ئااه ی ربااهۆز  كااه  هیااكداێكات له  مااه كااات، ئه وتوو ده ركه سااه ا یكان هپاامندا ك،یاادا یزمااان یشااكردنۆرام فه
 شێپا. تێاد دایادوا تار به یزماان و ماه كه هی كیادا یزمان  هیوا ا ێیپ  ، چونكه رخانكردووه ته كیدا ینزما به ند ێخو ۆب ا یباش
  تاهێررێن ده ڵش منادا ناه مه م ته جاار زووتار لاه كێناد هه ،یت هیاایكیدا یرم رم و ناه گاه یشا باوه له ڵمنادا پیش ساا شه ین مه ته

 یت هیاا وه گواساتنه شیو ئاه كات، دهێااسات پ ده ڵمنادا یختتر ال ساه یكێناااغۆو ق زا ێاخ یناد ناوه  لااه اوازیاج ناد ،ێخو یناد ناوه
  و بااره ئاه یربار ساه ، وه هیاروون ده یووڕ لاه  قورساه یك هیتا ره ساه ڵمنادا ۆبا  كاه نادنگا،ێخو ۆتدا ب المه سه زراووێپار یكپێما له
م  ئااه یت هیاارا به كهڕ ت،ێاام ب دووه یزمان بااه دایااایت ربااوو ێو ف نااد ێر خو گااه كااات ئه ده زترپۆئااا ی كااه باره شیزمااان ، هیااروون ده
 . باره له یك هی نگهیژ یمكردن راهه فه  به یستیوێش پ مه ئه ۆب كات، دهێست پ ده  ناغهۆق
 

 :زمانی دایك  كانی خوێندن به گرنگییه

 
 . كانه تاكه ی وه تنهس به یكارۆه و هی وه ته نه یشوناس كیدا یزمان -١
 .یریشنبۆر رویب یاتنانیبن ۆب  باشه یكێر دهیت ارمهی -٢
 .ك هی وه ته نه یكان هیت هیاڵ مهۆك  وشته خوو ره یرگرتن و وه وه نگدانه ره ۆب  هییك ره سه یكێكارۆه -٣
 .بكات ۆیخ ی هناسنام  ست به هه ت،ێنێبناس ۆیخ یخود اتریز تێتوان ده ڵمندا  وه كهیدا یزمان ڕێی له -٤
 .تێزێبەار كا  هییت هیاڵ مهۆك  هییند وهی په و تێنێسە بچه ۆیخ یتواناكان ت،ێتوان ده یكیدا یزمان  به ڵمندا -٥
باشاتر  كا  هییااریزان ، وه هیزانسات و یمیكاد ئاه یووڕ له ڵمندا یوتن ركه سه  له  باشه یكێر دهیت ارمهی كیدا یزمان  به ند ێخو -٦
 .بكات ۆیخ یناخ باشتر گوزارشت له تێتوان ده و تێگر رده وه
 
   به شتنی گه ۆب  كهێر دهیت ارمهیو  وروپشت ر ده رامبه به زۆو س ست هه ینڕیرب ده ۆب  باشه یكێكارۆه ، وه هییروون ده یووڕ له

 .یروون ده و شۆه ینگ هاوسه
 

 : یه ی فێركردندا گرنگی خۆی هه پرۆسه  م له فێربوونی زمانی دووه
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 ینانێساته ده به یكات لاه یت باهیتا ردا، به وروباه ده یسان كه اڵ گه كرد  له یند وهی شت، په رو گه فه سه  له  باشه یكێر دهیت ارمهی -١
 .رزدا به ی وانامهڕب
 یكان زماناه یریشانبۆر  ناه گه و ئاساانتر ده زانان ده كێانها زمان تاه  كه ی وانه له كتر  رهیزانن، ز ده اتریز یزمان ی سانه وكه ئه -٢
 .تر
 .دات ده شكێم و خۆم یكان ماره ده یپاراستن یت ارمهیكات،  ده اتریز شكێم یم چاالك دووه یزمان یربوونێف -٣
 .  هی هه یاڵبا یكۆپێر دروستكردنداۆخ  ترو له یسان كه ینیناس و شۆڕش یروو  به  وه كرانه ۆب  ره دهیت ارمهی -٤
 
 م؟ دووه یزمان  به  هیچ ند ێخو یكان گرفته  وه تهی بكه وو ڕما   ۆب تێرر بك گه ئه  وه  رهێل  واته كه :س
 

 :م زمانی دووه  كانی خوێندن به گرفته

 
 ، هیا هاه ڵر منادا ساه له یخراپا یر گاهیتادا، كار ره ساه  م لاه دووه یزماان  باه ناد ێخو  ، كاه رخساتووه ده ا یا وه ئه كا  وه نهۆپیكێل

 ناوێپ لااه پیسااا( ٩) یدوا ۆباا تێاادوابخر  هیاا سااهۆم پر ئااه  باشااه ا ێیاازاناكااا  پ  لااه رۆز  هۆیااب ك،یاادا یر زمااان سااه  كاتااه كارده
 و ا یاژ یكان هیك ره ما ساه بناه  لاه  كاهێك هیزماا   ت،ێاب   و  ده ساه و ره چاه زما  و  بوو بنه  كه گوما ێب كدا،یدا یزمان یپاراستن

 یزماان  باه ناد ێخو یگرفتا نیناد چه  وه رهێار ل هاه ت،ێب اتریز ینانێكاره هر ب گه ئه ت،ێب ده ژترێدر ین مه زما  ته ،ۆڤمر یریب
 :رچاو به  نهی خه م ده دووه

 
  وا لاه ك،یادا یزماان یكان هییازمان اساای ی وه شااندنه وهپ هاه ۆیها  تاهێب ده ڵمنادا یتادا ال ره ساه  م لاه دووه یزماان یربوونێف -١

 .م دووه یزمان یما ر بنه سه له ماڵ به ، وه تهێبچ داۆیخ ی كه زمانه یاساكانی  به تریكێكات جار ده ڵمندا
 ڕییموكو كاه ا یاكیدا یگر ، زماان رده م وه دووه یتا زمان ره سه ی نهاڵو مندا ئه  ، كه لماندووه سه ا ی وه ئه  وه نهۆپیكێل نیند چه -٢
 ا یكێك هیادا  وباره لاه ت،ێاربگر وه یكێكاوپێر  زما  بهدوو  یستور دوو ده اساویكاتدا دوو  ك هی له تێناتوان  چونكه ت،ێو كه دهێت
 م كاه هی یزماان كانادا هییزمان اساای  لاه یواو ناته ۆیه  تهێب و ده كات ده ا پی كهێت اخودی  مه دووه یزمان یرۆز  به  كه ت،ێب ده ڵزا
 .تێب ل ده كه
  تاهێب خاات، ده دواده  وه ركردناهیب و ناا ێداه  لاه ڵامناد كێناد م هه دووه یزماان یربوونێف  هیوا ێیپ( Shlaykher) ر خهیشال -٣
 .كیدا یزمان یخنكاندن ۆیه
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  لااه یدانیاات ارمهی ۆكااات باا ده شێلك پااه شیباااوك و كیااكااات، دا ده ڵمناادا  وا لااه  كااه هی شااهێم، ك دووه یزمااان  بااه ربااوو ێف -٤
م  ئاه یركردن ساه چاره ۆبا شیكان هییاری و ینۆلكتر ئه  رهێئام و  یۆفز له ته رجارۆ ، ز بده یربوونێف پیو هه شیوان ئه داوی كه شهێك
 .ننێه كارده به  هی شهێك
  لااه ییمتوانا و كااه خاارا  یرووناا ده یبااار یوتن ركااه ده ناادكاروێخو یتوانااا یمااانڕدا ۆیهاا  تااهێب م ده دووه یزمااان  بااه ربااوو ێف -٥
نها  تادا تاه ره ساه  لاه  كاه ،ڵمنادا یال كاا  رهیب یكردناپ كهێتو ( شیتشو) كێژاو ژاوه  تهێب م ده دووه یها زمان روه هه. ربوونداێف
 یزماان یداخاوران ۆیها  تاهێب ده  هیا اردهیم د ئه ی وه ئه یاڕ ره سه. چن كدهێت شیكان واژه سته و ده دواتر زاراوه و نێشك كدهێت اساكا ی
 .تێنێمریب داییتاۆك  له  شه وانه له ك،یدا
 
 یكێكاار یركردن ساه دواجاار چاره و تێاب مادا ناوقم ده دووه یزماان یایار ده  لاه ڵمنادا ن،یئاگاادارب  مااۆخ ی وه ئه  ێب به ، رهۆمج به

 ت،ێو شاناكهێو پ ناكاات  شاه گه ك هیا وه تاه نه چیها  چونكاه ن،یربگار وه یو سااكار سااده  روا باه هاه  هیا شاهێم ك ئه تێناب.  مه ئاسته
 .تێب نه یكیاد یر زمان گه ئه
 
دروساات  داپاامندا  لااه ییشاااۆب و نێل م كااه دووه یزمااان  وه شااه وانه چهێپ به ، هپاامندا یوتن ركه سااه یلاایكل كیاادا یزمااان  بااه ربااوو ێف
 . وه خاته دوورده یكتر هی كا  له و تاكه كات ده
 
 رجاارۆز ماڵ باه ، اناهیندنگاێم خو ئاه  رناهێن ده  اڵبااوك منادا و كیادا ، وه تهۆوباڵب ییراێخ  به رۆكوردستاندا ز  له  هی اردهید م ئه

 و ساتیوێپ یكاادر یبوون نه ماڵ بواردا، به كێند هه  باش له یگرامۆپر یبوون یاڕ ره سه كا  هییكورد ندنگاێخو  چونكه ، هییناچار
 و كیادا یكاار یكاات اڵ گاه له یگونجانادن نه ند ێخو یكات  كه و وه هیی رده روه په یتێنۆچ و یتێند چه یووڕ له ندنگاكا ێخو یخراپ
 . انهیندنگاێو خو ئه  تهێرێبن ڵمندا  ، كه كردووه ا یكدا واباو
 
كاا   و زاراوه وشاه ت،ێاچ رده ده داپامندا یانیاژ  لاه كیدا یزمان تێدێل یوا ت،ێناب یباش یئاكام  مه ئه نیب وه ئه یئاگادار تێب ده
لتورو  و كاه زماا  ۆبا ا یساتیو شهۆخ زوۆزو سا حاه  اڵمنادا ، دارهیترسا مه یكاێنگ زه  كاه ی وه ئاه یاڕ ره م، ساه دووه یزماان  بن باه ده
 .تێنێنام ا یكیدا یزمان  به ا یرانۆگ قاویسۆم و یریشنبۆر
 

  ندنگاێخو یچاككردن ۆ  ب كاربكه كا  دارهیند وهی زگا په ده  ستهیوێپ ، هیدا هی اردهیم د ئه ییتا ره سه یناغۆق  له كوردستا 
 نادكارا ێخو و ا یساتاۆمام یای رده روه پاه و یزانست یتوانا و گرامۆپر  به یگرنگ ، وه هیت هیندا چه و یت هیناۆچ یووڕ له كا  هییكورد
 .تێبدر
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 ت،ێو كاه رده م ده دووه و م كاه هی یزماان ی هیاوپا پله دایایت  كه ن،ێكر شاندهیستن ده ندنگاێخو رۆج  ێمدا س دووه یزمان یندنێخو  له
 :شیوان ئه
 
  كاه زمانه كێرۆج باه مادا، كه هی یر زماان ساه به تێاب ده ڵم زا دووه ی، زمان مه دووه یزمان  به ند ێخو  كه ،ی انهیندنگاێو خو ئه -١
 .م دووه یزمان  تهێب ده م كه هی یزمان ، وه تهێگر ده م كه هی یزمان ێیج وتدا سوكهپ هه و ند ێخو  له
 یروونا ده یر گاهیش كار ماه م، ئه دووه یزماان  تار باه ی كاه هوین و كاهیدا یزماان  باه گارامۆپر ی وهیان  كاه ،ی انهیندنگاێو خو ئه -٢

 .تێب ده داییتا ره سه یناغۆق  له یت بهیتا به ندكار،ێر خو سه له یخراپ
م  دووه یزماان(  دواوه وت باه حه یلۆپ) یند ناوه  پاشا  له، كهیدا یزمان  به گرامۆپر داییتا ره سه  له  كه ی انهیندنگاێو خو ئه -٣
  تااهاڵو  لااه ا یاا شاانه م چه ئااه ت،ێاازێپار ده( شیتشااو)ژاو  ژاوه  لااه ش كااه هپمندا و تێاازێپار ده كیاادا یزمااان  رهۆمج ئااه. تێاانرێخو ده
 .تێكر وده هیڕ په كا  وتووه شكهێپ
 
 كپێاخا ناد چه تێاب ده ، هییار ن ستانده یزمان كیدا یزمان  كه ی و ناوچانه مدا، له دووه یزمان یركردنێف  وتن له ركه سه ناوێپ له
 :تێچاو بكر ره
 
 .مدا دووه یزمان یبژاردنپ هه  له تێب ر نهپپا یاسیس یكارۆه تێناب -١
 ت،ێاب اتریاز  كاه زمانه ۆبا ا یزوو ئاره ی وه ئهۆب ت،ێنرێه كارنه فشار به ت،ێنرێكاربه به یرم نه ركردندا،ێف یكات له  ستهیوێپ -٢
 .تێبگرنگ  زوۆریپ ەل ا یشیكیدا یما  كاتدا زمان هه له
 ی رباهۆز  له  نده رچه هه ، هیین ییكات یكێم زمان دووه یزمان  كه نێبكر  وه ئه یرێف ، وه تهێروونبكر ۆب ا یم دووه یزمان یگرنگ -٣

كاات،  دروسات ده ڵمنادا یخارا  ال یروونا ده یكێش بار مه ئه ت،ێكر ردهی سه خ هیبا  ێب  به كیدا یكوردستاندا، زمان یكان ناوچه
 .م بكات دووه یزمان یكان ره ربه رجار بهۆز تێد ێل یتا وا

 : به شیو م، ئه دووه یزمان یربوونێف ۆبار دروستبكات، ب له یك هی نگهیبكات، ژ  هی ژهۆم پر ئه یریپشتگ  رده روه په  ستهیوێپ -٤
 
 .تێبدرێپ یگرنگ یدوو زمان یركردنێف و لێدۆم تێبدرپو هه -ا
 .یزانست ی نگرهۆك و نفرانسۆك  هب چوو ۆاوبڕ یرگرتن وه وۆگفتوگ -  ب
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 یماااركردنۆداتاااو ت ی وه كردنااهۆك  چن، بااه ناوده لااه  كااهیر خه  كااه ی و زمانانااه ئااه یكردنیریپشااتگ ۆباا تێواو باادر تااه پیو هااه -   
 و تێبنوسار  راناهو زا و زماا  باه ت باهیتا یباێكت و وه ناهۆپیكێها ل روه ، هاه و زارو زماناه باه تن باهیتا  كه ی انهییاریو زان موو ئه هه

 .ا یچوون ناونه و له وه مانه ۆب  وه اكانهیدیم ی گهڕێ له ت،ێبكر یران كهێپ قسه یریپشتگ
 
   كه ت،ێر بكر سه چاره ند ێخو یت هینۆچ یروگرفتیگ تێب ده ماڵ ، به م گرنگه دووه یزمان یربوونێف: نپێی ده داییتاۆك  له
 .كیدا یر زمان سه  كاربكاته ی وه ئه  ێب ، وه نهڵێب  و زمانه گونجاودا ئه یكات و نێشو  له ۆڕپسە یسان كه
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -   وه كانه ئاژانسه له PUKmediaماپەەڕی : سەرچاوە
 

-------------------------------------- 
 

 ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانیی زمانی زگماکییە
 

 
 
 
 
 

  
 شەریف فەالح  

 
بە ڕۆژی جیهاانیی زماانی دایاک   وه (یونسکۆ)کا    کگرتووه  یه   وه  ته  ی شوباتی هەموو ساپێک لەالیە  ڕێکخراوی کولتووریی نه٢١

ه ، کاتێاک پۆلیسای پاکساتا  با١٩٥٢ی مانگی شاوباتی سااپی ٢١دەستنیشا  کراوە، مێژووی ئەم ڕۆژەش دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆژی 
ژمارەیەک خوێندکاری زانکۆی بە ڕەگەز بەنگالدیشی کرد، کە مانگرتنیا  بۆ بەکارهێنانی زماانی   ی له   قه  ت ته  وپه  رمانی ده  فه  

 .ست دا  ده  ندین خوێندکار گیانیا  له  نجامدا چه  ئه   بەنگالی لە ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی پاکستاندا ڕاگەیاندبوو، له
 

کانی جیهااا ،   وه  تااه  نه  م  رجه  کانی سااه  زمانااه   خشااین بااه هابه ئامااانجی ڕێزگاارتن و به   بااه ١٩٩٩و لە ساااپی دوای ئەو ڕووداوە 
 ی شوباتی هەموو ساپێکی وەک ڕۆژی جیهانی زمانی دایک ٢١ڕۆژی      (یونسکۆ)کا    کگرتووه  یه   وه  ته  ڕێکخراوی کولتووریی نه

https://www.basnews.com/so/nusar/652
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 .  ستنیشا  کرد  ده( زگماکی)
 

گشتیی زمانناسا  زما  بەو دیاردەیە پێناساە دەکە ، کە وەک ڕەگەزێاک باۆ پەیوەنادیکرد  بەکاار دەهێنرێات، ڕەگەزێکای بە 
و گواسااتنەوەی ئەو ڕۆشاانبیرییە لە نەوەیەکەوە بااۆ  سااەرەکی ڕۆشاانبیرییە و ئااامرازێکە بااۆ پاراسااتنی ڕۆشاانبیریی نەتەوەکااا  

 .نەوەیەکی دیکە
 

 .کۆپەکە و شادەماری ناسنامە و بوونی نەتەوە پێناسە دەکرێت لەالی نەتەوەی کورد زما  وەک
 

ناو  زماا  لاه ٢١١ی  نزیکاه  وه١٩٥١سااپی    ، لاهەجیهانادا ه  زما  لاه ٧١١ ی شەش هەزار و بەپێی دوایین زانیارییەکا  نزیکه
 ١١١م  پساەۆڕا  و شاارەزایانی زماا  لاههێنارێن، بەڕای  کار ده باه  وه ساه که ١١  متر لاه   که الیه جیهاندا له  زما  له ١٨٤چوو ، 
 .ناوچووندا   ی له شه ڕه ژێر هه کانی جیها  له ی زمانه ی ژماره ی داهاتوودا نیوه ساپه

 
مەبەساات لە دیاااریکرد  و بە فەرماای ناساااندنی ڕۆژێکاای تااایبەت بە زمااا ، هەوپاادانە لەپێناااو پاراسااتن و زیناادووکردنەوەی 

ە هەڕەشاااەی لەخشاااتەبردنی زمانەکەیاااا ، پاکتااااوی ڕەگەزی و ساااڕینەوەی ناسااانامەیا  زماااانی ئەو نەتەوە و ئیتنیکاااانەی ک
 .لەسەرە

 
 :ڕەوشی زمانی کوردی

 
جیا لە قۆناغەکانی گەشەکردنی زمانی کوردی لە ماوەی زیاتر لە یەک سەدەی ڕابردوو، کە لەسەر دەستی چاالکیی خۆڕساکی 

یچکام لە شۆڕش و دەسەاڵتە خۆجێی و کااتی و ناوچەییەکاانی کاورد و نوخبە و ڕۆشنبیر و ئەدیب و نووسەرانی کورد بووە، ه
جااگەلە . میرنشااینەکا  بە شااێوەی فەرماای و بە پااال  و بەرنااامەی دیاااریکراو هەوپیااا  بااۆ گەشااەکردنی زمااانی کااوردی نەداوە

اغە و بنەماایەکی سەردەمی کۆماری کوردستا  نەبێت کە بە فەرمی و بنەڕەتی کار باۆ گەشاەکردنی زماانی وکاردی کاراوە و بنا
 .پتەو و قایم دانراوە و بە قۆناغێکی گرنگ دادەنرێت

 
لە باشاووری کوردساتا  و بنیاتنناانی حکاوومەتی هەرێمای کوردساتا  و دامودەزگاا فەرمییەکاا ،  1111پاش ڕاپەڕینای سااپی 

 .ووژایەوەزمانی کوردی لێەدا ئیتر چووەتە قۆناغیکی گرنگەوە، چاپەمنی و وەشخانخانە و ڕۆژنامەگەری ب
 

بۆ باشتركردنی زمانی كوردی، لە باكوور و باشووری كوردستا  چاالكیی تایبەت بە زمانی كوردی بەڕێاوە چاوو  و لە بااكوور 
 .داوا كرا زمانی كوردی وەك دووەم زمانی فەرمی لە توركیا بناسێنرێت
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ەم باوارە و سااغنەبوونەوەی دەساەاڵت لەساەر لەبەر ئەوەی گەشەکردنی زمانی کوردی نەسەێردراوەتەوە پسەۆڕ و شارەزایانی ئ
زمانێکی فەرمی و پێوەر، شارەزایانی بواری زمانیش هۆشداری دەدە  لەوەی زمانی كوردی لە رەوشاێكی خراپادایە و میادیاکا  

 .و بەشێكیا  پارتە سیاسییەكا  بە بەرپرسیار دەزانن
 

لە . ردساتا  زماانی فەرمای حكاومەت و خوێناد  و سیاساەتەلە عێراق زمانی کاوردی دووەم زماانی فەرمیایە و لە باشاووری كو
سووریا زمانی کوردی دانی پێدانەنراوە، بەاڵم لەرۆژئااوای كوردساتا  زماانی كاوردی وەك زماانی فەرمای بەكاار دێانن، لەگەڵ 

 .ئەوەشدا گرنگییەكی زۆر بە زمانی عەرەبی دەدە 
 

دی دانااای پێدانەنااادراوە، بەاڵم بەشاااێوەیەكی زۆر الوەكااای لە لە ئێااارا  و ڕۆژهەاڵتااای کوردساااتانیش لەکاتێکااادا زماااانی کاااور
رۆژهەاڵتی كوردستا  دەخوێندرێت و چەند قوتابخانەیەک بە زمانی کاوردی هە ، لە زانكاۆی سانە مااوەی چاوار سااپە وانەی 

کاوردی  كوردی دەخوێندرێت، هەروەهاا چەناد تەلەفزیاۆ  و رادیاۆی پاارتە کوردییەکاانی بەرهەپساتکاری حکاوومەت بە زماانی
 .هە 
 

بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتا  لەسااەر دەسااتی چاالکوانااانی فەرهەنگاای و ئەدەباای و ڕۆشاانبیر و ئەدیبااا  کاااری زۆر گرنااگ و 
بنەڕەتاای لەسااەر زمااانی کااوردی کااراوە و بە سااەدا  پەرتااووک و فەرهەنااگ و کتێااب بە شااێوەزارە جیاجیاااکن چااا  و باااڵو 

ێااگەی گەشااەکرد  و پاراسااتن و زیناادووڕاگرتنی زمااانی کااوردی لە ڕۆژهەاڵت بە کااراوەتەوە و هەولێکاای گرنااگ هەیە کە لەڕ
تایبەت پارێزگاکانی ئیالم و کرماشا ، هەست و ناسنامەی نەتەوەیی گەشە و بااڵ بکاات کە تااڕادەیەک بەرەوپێشاەوە چاووە 

بەتاایبەت باۆ زارۆک و منادااڵ   دا بە دەیا  چاالکیی جۆراوجاۆر(زگماکی)و سااڵنە لە بەرەبەری ڕپژی جیهانیی زمانی دایک 
 .ساز دەکرێت و دایک و باوکا  ها  دەدرێن منداپەکانیا  بە زمانی ڕەسەنی خۆیا  باربێنن

 
 :لە هەرێمی كوردستان پێکهاتەکان ئازادن بە زمانی دایکیان بخوێنن

 
یاساای زماا   491انادا ئێساتا هلە جی. هەریەکە لە پەرلەمانی کوردستا  و عێراق یاسای تایبەتیاا  بە زماا  دەرچوانادووە

 .واڵت لە نەتەوە یەکگرتووەکا  دانیا  پێدانراوە 116هە  و 
 

کااورد وەک نەتەوەیەکاای دێاارین زمااانی خااۆی هەیە، لە چەناادین دیالێکاات و زاراوە پێکهاااتووە، بەاڵم لە چەناادین قۆناااخی 
 .جیاوازدا لەالیە  دەوپەتانی سەردەست هەوپی سڕینەوەی دراوە

 
 لە تورکیا هە ، لە  زما  63نەتەوە و  61ری تورکیا ئاماژە بە یەک زما  و یەک نەتەوە کراوە، بەاڵم لە دەستوو
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 .دەستووری عێراق دەپێت دوو زما  هەیە، بەاڵم جگە لە زمانی کوردی و عەرەبی زمانەکانی دیکە هە 
 

نن زمانی خۆیاا  لە راگەیانادنەکا  و هۆکاانی ئێرا  ئاماژە بەوە کراوە نەتەوەکا  دەتوا ی دەستووری11و  19ماددەکانی لە 
 .دیکە بەکار بێنن، بەاڵم دیسا  زمانی کوردی زمانی پەروەردە و نووسین نییە و گوشاری زۆر لەسەر ئاخێوەر  هەیە لەسەرە

 
 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی باسنیوز  : سەرچاوە

 
---------------------------------------------- 

 
 دایکزمانیجیهانییڕۆژی

 

InternationalyaDegaugnaLrehtoM 
 

 
 
 
 
 

 هاشمی دیاکۆ

 
 دەستپێک

 
نێو دەچێات و  ی لاێ بساەنرێتەوە، خۆشای لاه کاه ک زمانه یاه وه ته ر نه هاه.  یاه وه ته ی ژیاا  و ماانی نه کاه و کۆپه  زما  ناسانامه 

ر ڕۆژێاک  رگیز نامرێات و هاه ی خاۆی بەارێزێات، هاه کاه اڵم زمانه یشی نەبێت، باهخۆی ربه ر سه گه ک ئه یه وه ته ر نه هه. دەفەوتێت
 .بێت خۆ ده ربه ر دەکەوێت و سه سه  دێت که

 
ڵ  گاه بڕێات و له رده زماا ، هازر و بیاری خاۆی ده  رگرتن لاه پکوه کاه  ، مرۆڤ به وه کاته رانی تر جیا ده به گیانله  زما ، مرۆڤ له

  وه زماانیش پێکااه  ر بااه و هاه  وه کرێناه ر زمااا  لێاک جیااا ده باه کا  له جۆره جۆرباه  وه تااه نه. گرێات ی دهنااد پگای خۆیادا پێوه کۆماه
 .گر  ندی ده پێوه

http://diyako.yageyziman.com/wp-content/uploads/2016/03/Diyako-Hashemi.jpg
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هاۆی نااکۆکی و   بێتاه کی تار، ده یه وه ته اڵتی نه سه کی تر یا  ده یه وه ته   نه الیه ک له یه وه ته کانی نه زمانییه  پێشێلکردنی مافه
 . و ئاگر  شووره  بێته کا  و سنووری نێوانیا  ده وه ته نێوا  نه  خاته یاندا و، سنوور دهنێوان  ڕ له شه
 

باۆ   وه کتر، پێکاه ساتی یاه نێو ده سات لاه با و ده کا  ته جۆره جۆربه  وه ته نه  ی که وه هۆی ئه  بێته کا ، ده زمانییه  مافه  ڕێزنا  له
 . یی خشه زی و نه سنوورێکی کاغه  بێته نها ده کانی نێوانیا  ته هنگاو بنێن و، سنوور تی هه پێشچوونی مرۆڤایه

 
  وه کارده  باه  کتر، توانیویاناه موو ماافێکی تاری یاه نجامادا هاه ئه  ماافی زماانی و لاه  ڕێزگرتن له  به  که  ی ئورووپایه که نموونه

 . نێوا  خۆیا  البەر   موو سنوورێک له هه
 

 بەبۆنەبوونی ئەم ڕۆژە

 
 . یوەری ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکهی فێبر٢١

 
ییی زماانی  وه تاه ڕۆژی نێونه"  ، ببێتاه مه شاه ی ڕه٢  باه  ره رانباه به  ی فێبریاوەری کاه٢١  بڕیااری دا کاه ١٩٩٩ساپی   یوونێسکۆ له

 ".International mother language dayدایک 
  

نگی و  رهااه یوونێسااکۆ، باۆ پاپەشاتیی زماانی و فه  نادام لاه ئهتانی  وپاه   ده الیاه موو ساااپێ له ڕۆژی جیهاانیی زماانی دایاک هاه
کا  نااودێر کاراو ، باۆ  سااپه  زۆر لاه . وه کرێتاه پااریس یاادی ده  کیی یوونێساکۆ لاه ره ی سه نووسینگه  شنیی زمانی، له چه مه هه

ی  وه ییی باۆ نێزیکبووناه وه تاه پی نێونهساا"  باه  ٢١١١، سااپی "ییی زماا  وه تاه سااپی نێونه: " هب  ناو نرابوو ٢١١٨، ساپی  نموونه
 .ناودێر کرابوو  "کا  نگه رهه فه
 

 :هەموو ساڵێک

 
 ،  وه کرێته یادی ده  وه کانه جۆره جۆربه    چین و توێژه الیه  له  م ڕۆژه ئه -١
یای  بی و وێژه ده پی ئاه کۆماه نگی و کۆڕ و رهه کانی چاالکیی فه کا  و بنکه رتووکخانه په  کا ، له و خوێندنگه  قوتابخانه  له -٢

 .گیرێ ی ڕێزی لێ ده که ندێ شوێنی تر یادی دەکرێتەوە و بۆنه و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک فەیسبووک و هه
 ،  وه خوێنرێته ست ده پبه هه  کرێت، هۆنراوه و ڕکێ ده پەه ما و هه وترێ، سه دا گۆرانی ده و ڕۆژانه له -٣
 .کرێت پدانی ڕۆژی زمانی دایک ده رهه ی سه ر مێژوو و بۆنه سه له  قسه -٤
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 .کرێت گرنگیی زمانی دایک ده  باس له -٥
 . یه دنیادا هه  زما  له ٧١١١  زیاتر له -٦
 .نێو بچن له  زمانه ٧١١١و  ی ئه%٩١ی  نزیکه  یه ده م سه تا کۆتاییی ئه  گرێت که ده  نده زه مه -٧
 .پێش بگیرێت  ساته و کاره   له چی بکه  نێن که ریکن پال  داده خه -٨
 

کانیش  بییاه ده ری و ئه هوناه  پاه کا ، کۆڕ و کۆمه کا ، کتێبخانه و خوێندنگه  ندامی، قوتابخانه یوونێسکۆ و واڵتانی ئه  له  جگه
 .ڕێز لەم ڕۆژە دەگر  و یادی دەکەنەوە

 
 خەاڵتی لینگواپاکس

 
 

 
 
 
 
 
اڵتێک  موو سااپێک خاه ، هه  دایه"سەانیا"ی "بارسێلۆنا"  یا  له که ومییه و بنکهڕێکخراوێکی ناحوکو  ستیتۆی لینگواپاکس، که نه ئه
وانا ،  زماناااه  خشااێت بااه به ده  ری ی فێبریااوه٢١  لااه" اڵتی لینگواپاااکس خااه"  واتااه( Prize  The Linguapax)ناااوی   بااه

شانیی  چه مه هه"باواری   یا  لاه ی کااری بێوێناه وه نی باۆ پشتڕاساتکردنه ده پگای ماه ندامانی کۆمه وا ، پرۆفیسۆرا  و ئه ره لێکۆپه
 " زمانی ی فره رده روه یا په/ زمانی و

noitacude laugnilitlumro/dna ytisrevid citsiugnil 

 
ش  داباه  ر سااپه هاه ٢١١٤و  ٢١١٣، ٢١١٢  می واتاه کاه ش کرا، ساێ سااپی یه دابه  وه ه٢١١٢ساپی   ، له اڵتی لینگواپاکسه م خه ئه
 .س ک که یه  به  دراوه  و الوه به ٢١١٥ساپی   اڵم له سدا، به که ٢ر  سه کرا به ده
 

 .کرێت ش ده ریدا دابه ی فێربیوه٢١  له  که اڵته کرێن و خه ش ده دیسامبری ساپی پێشیدا پێشکه  کا  له پاپێوراوه
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 "ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک"مێژووی 

 
بینای و چاوار واڵت   وه خۆیاه  دا گۆڕانی باه١٩٤٨و  ١٩٤٧کانی  ساپه  ریتانیا بوو له ی به مۆپگه  ی هیندووستا  که دوورگه  نیمچه
شاای ڕۆژاوا و  ردوو به هااه  بااه)، پاکسااتا  (سااریالنکای ئەوڕۆ)یلۆ   هیندووسااتا ، بورمااا، سااه: ساات هێنااا ده خۆیییا  به ربه سااه

 (: وه اڵته ڕۆژهه
 

 
 

 
 
 
 
 . کرا ده  قسه" ئوردوو"  ڕۆژاوای پاکستا  به  له
 

  سێن لاه شه ندیی گه توێژی مامناوه ١٩٥١-١٩٥٢ری سااڵنی  ورووبه ده. کرد یا  ده قسه" نگالیی به"  اڵتی پاکستا  به پکی ڕۆژهه خه
 Bangla Language نگالیی ی زماانیی باه وه بزووتناه"  دواتار باه  شۆڕشاێک کاه  ساتیا  کردباوو باه نگاپادا ده اڵتی به ڕۆژهاه

Movement "اناسر . 
ری پاکساتا   رانساه سه  سمی له زمانی ڕه  تاقه  یاند که اڵدا ڕایگه کی ئاوه یه جاڕنامه  مەی پاکستا  له و ده تی ئه پڕا حوکوومه له
 .نیا ئۆردوو بێت نیا و ته بێ ته ده  وه اڵت و ڕۆژاوایه ڕۆژهه  به

 
 وت، ئاپۆزیی تێ که  و بڕیاره ر ئه به اڵتی پاکستا ، له ڕۆژهه

 .کا  قامه شه  ڕژانه  و بڕیاره دژ به
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شااری داکاا و کاۆپێجی پزیشاکیی   کانی زانکۆ له ، خوێندکاره مه ڕای ئه ره سه. دراو کرد کی ڕێنه یه وه کۆبوونه  شنه ر چه پۆلیس هه
 . ڕێ  کیا  خسته تییه زایه ، ناڕه١٩٥٢ی فێبریواریی ٢١  کا ، له سیاسییه  داکا و باقیی چاالکه

 
 
 
 
 

 
 

را  کارد و  خۆپیشاانده  ی لاه قه نگالدێشدا، پۆلیس ته ختی ئێستای به ی کۆپێجی پزیشکیی داکای پایته خۆشخانه نێزیکی نه  له
 .س کوژرا  پێ که کۆمه

 
 . ستا وه  که رێمه واوی هه اڵتی پاکستا  و ته موو ڕۆژهه ند بۆ هه ی سه ره په  که وه بزووتنه
 .پاکستاندا  یی له وه ته ڕیزی زمانی نه  کانی برده نگالیییه کۆپی دا و زمانی به تی پاکستا  حکوومه  وه پاش ئه

 
 کان رییه کاریگه

 
اڵتی پاکساتا  و  ی ڕۆژهاه وه جیابووناه  ی باوو باه کاه نجامه ره ده  خۆیی کاه ربه ی ساه وه تاۆوی بزووتناه  باوو باه  یاه وه م بزووتنه ئه
 .اد١٩٧١ساپی   نگالدێش له خۆییی به ربه سه
 
 
 

 
 
 

 ئااڵی بەنگالدێش
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چاێ   که شاوێنی کوشاتاره  ، لاه یییه یی و نیشاانه رێکی بۆنه یکه په  هید که ی شه پیرۆز بکرێت، مناره  یه وه م بزووتنه ی ئه وه بۆ ئه
 . کرا
 

 
 
( هیدانی زماا  ڕۆژی شاه)ها  هرو برێات هاه ی زما ، یا  ڕۆژی شۆڕشی زما  ناو ده وه ڕۆژی بزووتنه  به  و ڕۆژه نگالدێشدا ئه به  له

 .یشی پێ دەوترێت(کا  هیده ڕۆژی شه)یا  
 
 . ڕۆژی جیهاااانیی زماااانی دایاااک  بکرێتاااه  و ڕۆژه کا  پێشااانیار کااارا باااا ئاااه کگرتووه یاااه  وه تاااه نه  باااه  وه نگالدێشاااه   به الیاااه له

 (کا  کگرتووه یه  وه ته نگیی نه رهه یی، زانستی و فه رده روه ڕێکخراوی په)یوونێسکۆ 
 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

ی ٢،  مه شااه ی ڕه٢ری،  ی فێبریااوه٢١دا ڕۆژی ١٩٩٩مبری  نۆڤااه  ناادامی، لااه واڵتاای ئه ٢٨پاپەشااتیی   و بااه  و پێشاانیاره ر ئااه سااه له
 ".ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک"  اسفند، بوو به

 
یوونێساکۆ   ی کاه ره و پوساته ی ئاه ی خۆیا  دەگۆڕ  باۆ وێناه که ی ناوه یسبووک وێنۆچکه لە بەکارهێنەرانی فههەموو ساپێک زۆر 

 .ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک  ویش بۆ پاپەشتیکرد  له باڵوی دەکاتەوە بۆ ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک، ئه
 

 زمانی کوردی لە پارچەکانی کوردستاندا

 
کارا، نااوی   غاه ده ک قه یه موو شاێوه هاه  مالی ئاتاتورک زمانی کوردی لەوێ به رکاری که سه ش هاتنهدروستبوونی تورکیە پا  به
  لاه  کار هێنااوه ی باه"w"ی پیتای  وه ر ئه به نها له زیندا  ته  وتۆته تورکیەدا کوردی وا که  له. موو الدێکا  گۆڕدرا بۆ تورکی هه

 ە ئەلفبێی ئاساییی تورکیدا بوونی نییە، هەر لەبەر ئەوە نووسینیشی بۆ چونکە ئەو پیتە ل. دا Newrozی  نووسینی وشه
 .کوردەکا  سزای لەسەر بووە
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زارا  خولیاا و  هاه  باه  دایکوباوکێاک کاه.  ی کتێبی کوردییا  پێ بووه بەناد کاراو  وه ر ئه به نها له س ته اڵتدا زۆر که ڕۆژهه  له

  یااه س هه زۆر کااه. کانیا  بنااێن کۆرپااه  ز و ویسااتی خۆیااا  لااه حااه  ێکی کااوردی بااهناااو  بااێ، بۆیااا  نییااه منااداپیا  ده  وه خۆزگااه
 .  یه تۆماری واڵتەکەدا ناوێکی تری هه  و له  یه ماپدا ناوێکی هه  ، له یه دووناوه

 
بکاات و   قساه کاوردی  باه  یییه یب و شاووره س پێای عاه زۆر کاه  کاه  نگی کاوردی کاردووه رهه زما  و فه  تییا  به سووکایه  هێنده
  باه  کاه  ،  مزانینیا  تێادا درووسات باووه که بچووکزانی و خۆپێسووکبوو  و خۆبه ستی خۆبه وه و هه ته وا مێشکیا  شۆراوه  هێنده

 .  که ده  کانیا  قسه ڵ منداپه گه فارسی له
 

  فارسای قساه  باێ و باه دێکی تێادا دهوت کاور پکاه هه   و به کاه ت کاتێ بۆ نموونە لە ئێراندا فیلماێ فارسای درووسات ده نانه ته
   کردنه فارساییه قساه  و شاێوه باه  یا  درووسات کاردووه کاه ر خۆیاا  وا فیلمه هاه  کاه  ته قه شاڕ و ساه  ی هێناده که کات، فارسییه ده

وار  خوێناده هن  بکاات و باه  فارسای قساه  توانێ باه ک شاتێ کاورد ناه وه. تیی کاورد بشاکێنن ساایه ی که وه ر باۆ ئاه بوێر ، هه ڕاده
 .   ده پیشانی ده

 
ی بااش  که هجه  ، با له بکه  فارسی قسه  کانتا  به ڵ منداپه گه له  وه منداپییه  ر له   با هه که درووست ده  سته و هه ئه  و جۆره به

 .ببێت
افی نووساین و خوێناد  بوونی ما بی و بۆ هاه ره باشووری کوردستا  قوتابیا  کاتی خۆی دژی زمانی عه  حاپێکدا له  ویش له ئه
زماانی   وێ ببێتاه زماانی کاوردی لاه  ی ئێساته وه هاۆی ئاه  باووه  ربڕینانه تیده زایه و ناڕه کوردی خۆپیشاندانیا  ساز کرد و ئه  به

 .بیدا ره پاڵ زمانی عه  فەرمی له
 
  تورکیاا کاه  چی کوردێاک لاه  ، کاه هبکا  کاوردی قساه  به  یییه یب و عار و شووره ندێ کورد پێیا  عه هه  ی داخه ڕاستی جێگه به
 .کوردی بخوێنێ و بنووسێ  بێ به ی مافی هه وه سووتێنێ بۆ ئه ت کوردیش نازانێ، خۆی ده نانه ته

 
 جاڕنامەی جیهانیی مافی زمان

 
 .  که کا  ده وه ته مافی زمانیی نه  کا  پاپەشتی له یی و جیهانییه وه ته موو یاسا نێونه هه

 :لە ئینگلیزییەوە کردوویەتییە کوردی دەوترێت" حەسەنی قازی"دا کە کاک "نامەی جیهانیی مافی زما جاڕ"بۆ نموونە لە 
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 ٢٦مادەی  *

 
هەماوو کاۆمەپگە زمانییەکاا  لێیاا  دەوەشاێتەوە پەروەردەیەکیاا  هەباێ کە دەرفەت بادا بە ئەنادامەکانیا  بەتەواوی زمااانی 

بەجۆر لە هەموو بوارە ئاسااییەکا  دا، هەر وەهاا هەباوونی دەرفەتای هەرە خۆیا  فێر بن و لێی ڕابێن، لەوانە توانایی جۆر
 .گۆنجاو بۆ فێربوونی هەر زمانێکی دیکەی کە ئەوا  پێیا  خۆش بێ فێری بن

 
 ٢٨مادەی  *

 
هەموو کۆمەپگە زمانییەکا  لێیا  دەوەشاێتەوە پەروەرەیەکیاا  هەباێ کە دەرفەت باۆ ئەنادامەکانیا  بڕەخساێنێ زانیاارییەکی 

وەدەسات (مێاژوو، جوگرافیاا، ئەدەبییاات و، هێماکاانی دیاکەی کولتاووری خۆیاا ) تەواو سەبارەت بە میراتی کولتووری خۆیا 
 . بهێنن ، هەر وەها هەبوونی دەرفەتی هەرە گونجاو بۆ ئاگادار بوو  لە سەر هەر کولتوورێکی دیکەی کە پێیا  خۆش بێ

 
 ٢٩مادەی  *

 
 .انە پەروەردە ببێنێ کە تایبەتییە بەو خاکەی تێیدا دەژیهەموو کەس مافی هەیە بەو زم -١
ئەم مافە مافی فێرباوونی زماانێکی دیاکە چ بە قساە کارد  و چ بە نووساین بەرپەرچ نااداتەوە کە دەکارێ وەک ئاامرازی  -٢

 .پێوەندی لەگەڵ کۆمەپگە زمانییەکانی دیکە بەکار بهێندرێ
 

 ٣١مادەی  *
 

 .زمانییەکا  دەبێ ببێ بە بابەتی لێکۆپێنەوە و تۆێژینەوە لە ئاستی زانکۆ دازما  و فەرهەنگی هەموو کۆمەپگە 
 

 ٣١مادەی  *
 

 هەموو کۆمەپگە زمانییەکا  مافی ئەوەیا  هەیە کە سیستمی ناوی تایبەتی خۆیا  بەارێز  و لە گشت بوارەکا  و لە هەموو 
 .بۆنەیەک دا بە کاریا  بهێنن
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 ٣٢مادەی  *

 
نییەکااا  مااافی ئەوەیااا  هەیە ناااوی شااوێنا  بەو زمااانە بەکاااربهێنن کە تااایبەتی خاکەکەیااانە، هەم هەماوو کااۆمەپگە زما -١

 .لەقسەکرد  و هەم لە نووسین دا، و لە بواری خسووسی، گشتی و ڕەسمی دا
 .بگاۆڕ  هەموو کۆمەپگە زمانییەکا  مافی ئەوەیا  هەیە ناو لە شوێنا  بنێن، ناویا  بەارێز  و یا  ناوە ڕەساەنەکانیا  -٢

ئەو جۆرە ناوانەی شوێنا  ناکرێ بە زۆر ملی بگۆڕدرێن، تێک بدرێن یا  دابندرێن و لە بەر گۆڕانی بارودۆخی سیاسای، یاا  
 .هەر جۆرە گۆڕانێکی دیکە نابێ ناویا  بگۆڕدرێ

 
 ٤١مادەی  *

 
شاوێنی کاۆمەپگەکە بکەوێاتە بەر هەموو کۆمەپگە زمانییەکا  دەبێ بتوانن ئەو ماافە بە تەواوی بەکااربهێنن بەباێ ئەوەی . ٢

 .داگیرکاری بااڵدەستانەی کولتوورێکی بیگانە
 

 سێهەم
 

دەستەاڵیدارێتی گشتی لە بەر ڕووناکایی ئەو قانوونانەی کە کاریا  پێ دەکرێ، دەبێ سزا دابمەزرێنێن باۆ پێشاێلکردنی ئەو 
 . مافە زمانیانەی کە لەم جاڕنامەیە دا گونجێندراو 

 
 دەرەنجام

 
هانیی زمانی دایک لە الیەکەوە بۆ ڕێزگرتن لە خوێنی ئەو شەهیدانەی کە لەبەر بەیاساییبوونی زما  ڕژاو  بڕیااری ڕۆژی جی

لەسەر دراوە، لە الیەکی تریشەوە بۆ ئەوەی بە جیها  ڕابگەیەنرێات کە هەماوو کاۆڕ و کاۆمەپە نێونەتەوەیییەکاا  پاپەشاتی 
ک بۆی هەیە زمانەکەی ئاازادانە بەکاار بهێنێات و نابێات هایچ سانوورێکیش هەر نەتەوەیە. لە ئازادبوونی هەر زمانێک دەکە 

 .لەڕێی گەشەسەندنیدا دابنرێت
باااا هەمووماااا  هەوڵ بااادەین ئەمسااااڵ زیااااتر زمانەکەماااا  پاااێش بخەیااان و بااایکەین بە زماااانی فەرمااای لە هەماااوو نااااوچە 

 .تا زمانما  هەبێت هەرگیز نامرین. ینتا ڕۆژی ئازادبوونی بەتەواوی بیەارێزین و گەشەی پێ بدە. کوردنشینەکاندا
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ڕۆژانە منااداپی کااورد تەنیااا لەبەر ئەوەی ناااتوانێ بە زمااانی بااڵدەساات وانەکااا  بەباشاای جێبەجااێ بکااات سااووکایەتیی پااێ 

ئەو لێدانانە دەبنە هاۆی ئەوەی کە مناداڵ لە خوێناد  و لە . دەکرێت و کەسایەتیی دەشکێنرێت و تەنانەت لێدانیش دەخوات
 :نە بێزار بن، دەرەنجامەکەی دەبێتە کەسایەتییەکی ڕووخاو و شەرمن و نەخۆش و سەرنەکەوتوو لە ژیانداقوتابخا

 
 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ی  کورد یزمان ەیاژڕ ۆب کەیەرگێفماپەەڕی : سەرچاوە

 
------------------------------------------- 

 
 زمان هەیە لە جیهاندا ١٠٦٦نزیكەی .. ڕۆژی جیهانی زمانی دایك

 
 

 
 
 
 

 ماڵپەڕی شارپرێس

 
  ت؟ێمرەو د تێبەو  د داەفتەدوو ه ەیماو ەل كێزمان رەه ەك ت،یزانەد ایئا مەاڵب هاندا،یج ەل ەیەزما  ه ٦٥١١ ەیكینز
 
 وومااەه ۆباا كییەزگااارێپار كەو شەوەئ ،ەوەتێكاارەد داەكپێسااا مااووەه یشااوبات ٢١ یروارەب ەل ك،یاادا یزمااان یهااانیج یژڕۆ

 .ها یج یكانەزمان
 

 یگرنگاا یكێشااەب ەل ییەتیباار ەك كمااا ،یدا یزمااان یتەبیتاااەب كرد ،یناادەوەیپ ۆباا كەیەگڕێاا ایاانەتەل ەاتریااز رۆز زمااا 
 .تۆڕێبگ ها یج ینینیب ۆب دما ید تەنانەت تێتوانەزمانما  د وەوەنەكەردیوا ب سەك كێندەه ەك كاما ،ەلتورەك
 

 ڕۆژێكی تایبەت
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  ۆب ەژڕۆ وەئ یتر یكێستەبەم ك،یدا یزمان یهانیج یژڕۆ ك،یدا یزمان یندنەسەرەپەكرا ب تەبیتا یكێژڕۆ، ١٩٩٩ پیسا ەل
 ەیوەئ ۆو باا(ەیاایكینز ەب ٦٥١١) ەیەسااارەه مەئ رەسااەل كااا ەزمان ەیژڕێاا تەبارەساا ەوەنێیاائاگااا ب ەب اتریااز ەبااوو، ك ەوەئ

 . نەیبكێل ا یزگارێپار
 
 یزمااان ەك ،ەیەروارەب وەشااوبات ئ ی ٢١ یروارەو ب ەراویاارگەو ەوەشااینگالدەب یتاااڵوەل تەبیتااا یكااێژڕۆ ۆباا ەیەكۆریااب وەئ
 یرانۆو گا یباەدەئ ێیكڕشبێپ ەیوەكردنەب ەووەكرد ەیكەادی ردووەه شینگالدەب یتاڵو ەكرا، ك ندەسەپ یرمەفەب یشینگالدەب

 .وتن
 

 بابەتی جیاواز لە هەر ساڵێكدا

 
 سیپاارەل ا ەیكەبنك ەل داتەد نجامەئ اوازیج یچاالك و تێرێبژەدەپه اوازیج یكێتەباب "ۆونسكی" یكخراوڕی ك،پێسا مووەه 
، ٢١١٧ پیساا ەو ل ماێه یزمان و ناكا یناب ینووسڕێ ینینووس رەس یەخرا شكی، ت٢١١٥ پیسا ەل ،ەنموون ۆب نسادا،ەەڕەف ەل
 .باشتر یكیەتووداها یبوونەه ۆبدات ب ها یج یتەارمی تێتوانەد یزمانەفر یندنێخو  ۆچ رەس یەخرا شكیت
 
 یتە، حكااوم٢١١٤ پیسااا ەل ،ەنمااوون ۆباا ،ەژڕۆ وەئ یكردنیاریااد ۆباا كردەئاماااد ا یااتەبیتا ەیژۆتاار، پاار یتاااناڵو هاااەروەه

ناااو  یكارهاااتووەب رۆز یزمااان ٢٢ ەب كااا ەژێلۆو ك كااا ەقوتابخان ۆباا ەوەوكاارداڵب پیتااایجید یربااوونێف ەیسااتەرەهندسااتا  ك
 ٢٥١ ەل اتریاز ەیكیناز ەتاڵو وەل ەك ت،ێابەهندساتاندا ه ەل كتێالیا  دی اواز،یج یزمان ٧٥١بوو  ندراوڵێمەهندستا ، وا خ

 .ابردووداڕ پیسا ٥١ ەچوو  ل ناوەزما  ل
 

 گرنگی زمانی دایك لە خوێندندا

 
 یەئامااژ كیادا یزماان یهاانیج یژڕۆ ەل داییەیادوا وەئ یكێوتاار ە، ل'ۆونساكی' یكخاراوڕێ یگشت یرەوبەڕێب ،یئازول ەیئاودر

 . الواندا یشكێمەل كاتەدروست د اوازیج یدانێپەشەگ هاەنیۆمل كیدا یزمان ەكرد، ك ەوەب
 
  ت،ێبەه ا ەیتەرفەد مەئ ەشیمەه  اڵمندا ەگرنگ و بنەد رێف اندایكیدا یزمان ەباشتر ل نپمندا ەك ،یەوا ەڕیباو وەئ
 . ەكەد ێپ ەیقس ا ی  ەگەدێت ێیل ەك ەیزمان وەب ییەن ا یندێخو یتەرفەد كەپخ ی ٤١ داەس ەل هاندا،یج یرەرانسەسەل

 .ەوپەد ەتێچەزما  د
 



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

146 
 

 ،ەوییەشاكێم ەتێاچەد ەوەئ گاات،ەد ێتا ێیل ەك ك،ێزمانەب تەیبك ەقس كداێسەك ەڵگەل رەگەئ: "یوت كێجار الێماند  ۆسێڵن
 ".ەوپەد ەتێچەد ەوەئ دا،ەپیگەل ەیبك ەقس یشۆیخ یزمان ەب رەگەئ
 
 یهااانیجەل یهااانیج یزمااان ١١١ ەل متاارەو ك ەوییەترسااەم ەتەوتااوونەك كااا ەزمان مااووەه ی٤٣ داەساا ەل ێبااەن چیهاا سااتاداێئەل
 . ێكاردەب ادایدیم
 
 ،یباااەرەع ،یساااەانیئ ،ینااایچ ینیمانااادر ،یزیااانگلیئ: یەداەزماناااان وەل كێاااكیە ەل كاااا ییەتێرنەنتیئ یەنااادەوەیپ ەیربۆز

 ا یاااكیدا یبتاااوانن زماااان وا ەئ ینیەشاااا ماااوا ەه مەاڵب. یماااانەپو ئ یووساااڕ ،یاباااانی ،یزیماااال ،یزینۆنااادیئ ،یپورتوگاااال
 .  داتەد یشانیپ ا ەیكەزمان ەك ا ،ەیوەركردنیب ەیوێش ەڵگەل ەووەنێڵبه كا ەتیرەن كا ،ییەرەوەادی و ننێكاربهەب
  

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -  سێشارپرماپەەڕی : سەڕچاوە
 

---------------------------------------- 
 

 جیهانی زمانی دایکی و حکوومەتی ئێرانرۆژی 
 

 
  
 
 
 
 

 
 ئیسماعیل ئیسماعیل زادە

 
مرۆڤ لە سیگناپەکانی زما  کەپک وەردەگرێت  بۆ ئەوەی بزانێت کێایە، چای دەوێات، دەچێاتەوە ساەر کاام . زما  ناسنامەیە"

 ."گرووپی کۆمەاڵیەتی و ناسنامەی کام گروو  لەخۆ دەگرێت
 لەو وێناکردنانە پێکدێت کە تاک وشیارانە یا  ناوشیارانە ( identity)وایە کە ناسنامە  دەرونزانەکا  بە گشتی پێیا 

زماا  پرساێکە ناسانامەی . زماا  یەکاێکە لەو تاوخمە گەوهەرییاانەی ناسانامە سااز دەکاات. لەبارەی خۆیەوە بەدییاا  دێنێات
ەو واتاایە کە ئاێمە لە نیشاانە و شاەپۆلەکانی ب. مرۆڤی تایبەت بەو زمانە دادەڕێژێت و هەپگری کولتووری داهاتووەکەیەتی
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زما  کەپک وەردەگرین بۆ ناسینی خۆما  کە ئێمە کێین و چای و چۆنماا  دەوێات، ساەر بە کاام گرووپای کاۆمەاڵیەتیین و بە 
 . کام گرووپی کۆمەاڵیەتیی پێناسە دەکرێین

 
زماا  تەنیاا باۆ . نساتی زماانەوە واوەتار دەچاینلێرەدا زما  هەمیشە بەو جۆرە نیایە کە دەیناساین، واتە لە ئاسااییترین توا

پێوەندی لەگەڵ ئەویتردا نییە، بەپکو لە ناخیدا ئەو فەلساەفەیەی هەپگرتاووە کە واڵتێاک ناا، باا وردتار و راساتتر بڵێاین 
زمانێااک کە پاشااخا  و میراتێکاای . هەمااوو نەتەوەیەک خاااوەنی زمااانی تااایبەت بە خۆیااانن کە بە زمااانی دایااک ناسااێندراوە

بەاڵم لە چ کاات و قۆناغێکادا زماا  وەک . ی ئەدەبی و کولتووریی پێیە و مرۆڤەکا  بە شێوازی جۆراوجۆر رێکای دەخە مەزن
هەپگرێکی ناسنامە سەرنجی پێ دەدرێت، ئەمە پرسێکە دەمانخاتە ناو بازنەی کاتێک کە تایبەتمەندییەکانی تاری ناسانامە 

دەدەنەوە بە کولتوورێکی تایبەت و ئێسته زیندوو ناین و فەوتااو ، باۆیە  کاڵ دەبنەوە، واتە ئەو تایبەتمەندییانەی گرێما 
 .گرینگی زما  وەک هەپگری ناسنامە دەردەکەوێت

  
. ئەم پرسە کەمێک وردتر دەکەینەوە؛ زۆر شت هە  لەسەر ناسنامەی ئاێمە و چاۆنییەتی تێگەییشاتنی دیترانادا شاوێن دانەر 

بۆ نموونە جۆری جلوبەرگ، جۆری خوارد ، گۆڕینی پرۆفایلی . نی سەرنجی خەپکیدەشتوانن یاریدەدەرێکی باش بن بۆ راکێشا
 . الپەڕەی كهسی لە تۆڕەكانی کۆمەاڵیەتیدا

  
لە خواردنادا دەکارێ کەساێک باۆ نماوونە بە . لە جلوبەرگدا رەنگێکی دیاریکراو و بەردەوام دەتوانێ کەسێکی پاێ بناسارێتەوە

بەاڵم . لی ئینتێرنێتاای کەسااێکی شااانۆیی لەگەڵ کەسااێکی سیاساای جیاااوازیی هەبێااتیااا  پرۆفااای. رووەکخااۆر ناوبااانگی هەبێاات
کاااات چ کورتخاااایە  بێااات یاااا  . کاتێاااک هەماااا  خەپاااک زار دەکەنەوە بە تایبەتمەنااادیی جیااااوازەوە ماناااا بەرهەم دێااانن

خ دەگە ، هەمااووی لەو دنیااای بچااوک و گەورەی کە تێیاادا دەژیااین دەناساارێن و بە بااایە. درێژخااایە ، بەاڵم تۆماااری دەکە 
هەپگری توخمی جیۆگرافیی تایبەتن، واتاکا  دەکرێ بچانەوە ساەر هۆکاارگەلێکی . واتاکا  هەپگری تایبەتمەندیی جیاواز 

ئەماانە هەماوو لە .. سیاسی و مێژوویی دیاریکراو، یا  ئامااژە باکە  بە الیەنای ئاابووری و چیناایەتی، الیەنای کولتاووری و
 . ایکنتایبەتمەندییەکانی زمانی د

  
 بە واتایەکی تر، زمانی دایکی ئێمە تا ئاستێك پێما  دەپێت ئێمە کێین، لە کوێوە هاتووین و چیما  گوێ لێ بووە و 

لەبەرئەوە گرینگای زماانی دایکای، . ئەمە درکێکای تایبەتماا  تێادا دەئاافرێنێ و هۆگرماا  دەکاات. هەستما  بە چی کاردووە
 .حاشاهەپنەگرە
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ە کە ناساانامەیەکی هەبێاات و بەهااۆی ناساانامەکەیەوە رایبگەیەنێاات کە ئەوە ئەوە، ئەگینااا تووشاای بااۆ هەمااوو کەسااێک گاارینگ
ی باااێ ناسااانامەیی و لە ئاکامااادا جۆرێاااک ەنگاااژەت. ك دەبێااات کە لە ساااەرلەبەری هەبوونیااادا رەناااگ دەداتەوەەیەنگاااژەت

تە پااژێکی کااپی ەترین حاپەتادا باووکورد کە بەهۆی ژێرچەپۆکبوونەوە حاشای لێ دەکرێت یا  لە گەشبینانە. سەرگەردانیی
لە رێاگەی زماانی دایکایەوە دەتاوانێ یەکێاک لە کۆپەکەکاانی . ناسنامەی نەتەوەی زاڵ، پێویستی بە خۆپاراستنە باۆ ماانەوە

 . پێوەندییەک بە رەچەپەک و شوێنێک بۆ هاتن. ئەو پێویستییە بنیات بنێت
  

گێااڕانەوە رۆحاای لە گیاارا  . ربوردە و مێااژووی خۆمااا  بگێااڕینەوەئااێمە دەتااوانین بەهااۆی زمااانی دایکیاایەوە ئاسااتێک لە سااە
بەسەرهاتی ئەوەی ئێمە لە کوێوە هاتووین و چۆ  بووینەتە ئەوەی کە هەین و دەشمانەوێ ببین بە چی و . نەهاتووی زمانە

 .هەروەها شانازیشی پێوە بکەین، هەتا ئەو ئاستەی کە بگەینە هاوشانی گەالنی دیکە
  

وڕێااک لە ژیاانگەی سیاساای و کااۆمەاڵیەتیی ئێاارا  باادەینەوە، ساانوورێکی داسااەپێندراوی سیاساایی دەبینااین کە ئەگەر سااووکە ئا
بە ملیۆناا  کەس بەو .. چەندا  کۆمەپگای زمانیی تێیدا دەژین، وەک کۆمەپگای زمانی ئاازەری، کاوردی، فارسای، عەرەبای و

تااکە زمانێاک دەرفەتای ئەوەی هەیە لە . مانێک بااڵدەساتەزمانانە قسە دەکە ، بەاڵم لە چوارچێوەی سیاسی ئێراندا تاکە ز
دەزگا فەرمییەکانی فێرکارد  و بارهێنانادا پێای بنووسارێت، بگاوترێتەوە و گەشاەی پاێ بادرێت، واتە زماانی فارسای بەپێای 

 . تاکنەتەوە، تاکە زمانە لە ئاکاری فەرمی و كارگێڕی ئێراندا بە کردەوە کراوە -سیاسەتی تاکزمانی 
  

ێژایی مێژووی ئێارا  زماانی کاوردیی کە یەکاێکە لەو زماناانەی بە ملیۆناا  کەس قساەی پاێ دەکە ، زماانێکی بڤەکاراو بە در
بە پێای لێکۆپینەوەکاا  پرسای خوێناد  و بارهااتن بە زماانی . كاناداەرمانگەنایاساایی باووە لە ف. بووە لە قوتابخانەکانادا

نی دایکیی تاکە زمانێکە کە منداڵ بە تەواویای بە هاۆیەوە تێادەگات و اکاندا پرسێکی گەلێک گرانە، زماەدایکی لە خوێندنگ
بۆیە ئێرانیش وەک پیشەی واڵتە داگیرکارەکا  هەستی بە گرینگیای . کاریگەرترین رێگەیە بۆ فێرکرد  و گەشەپێدانی منداڵ

بادات لە ئاکامادا دەبێاتە  زمانی دایکیی کردووە و بە هەموو شیوەیەک هەوپای ساڕینەوەی زماانی کاوردیی دەدات و ئەگەر روو
 . هۆی سڕینەوەی ناسنامەی زمانیی

  
 مەبەست لە سڕانەوەی ناسنامەی زمانی کوردی ئەوە نییە کە خەپکەکەی لە رووی جەستەییەوە بە تەواویی قڕ بکرێن  و 

دا کاورد ئەگەر ئیتر کەسێک نەمێنێت بە کوردی قسە بکات، کارەساتەکە شتێک لەوە کەمتر نابێ، لەبەرئەوەی گەلێک و لێارە
زمانەکەی بکوژرێت ئیتر ئەو گەلە هەما  گەلی پێشوو نییە، کولتووری زماانی خاۆی لاێ دەساێندرێتەوە و کولتاووری زماانێکی 
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ئیتار وەک کاورد . تری بەسەردا دەساەپێنرێت و دەبێاتە ئەو دیتارەی کە خااوەنی زماانێکی دیاکە و هەپگاری کولتاوورێکی تارە
 .دەمرێت

 
 سما  کرد، زمانی دایکی تەنیا یا  باشترە بڵێم بەهێزترین توخمە کە مرۆڤ دەتوانن بەهۆیەوە بە هەر وەک لە سەرەوە با

. واتە ئەو توخمە مرۆڤەکا  گرێ دەداتەوە بە تانوپۆکانی بنەماپە و کولتوورەکەیاانەوە. ناسنامەی کۆمەاڵیەتی خۆیا  بگە 
 بەاڵم ئەگەر ئەو توخمە کاریگەرە بمرێندرێت؟ 

  
زمانی فارسی کە زمانی نەتەوەی زاپە بەرزترین پێگەی بۆ دانراوە و بە پاپەشتی هێزەوە توانیاویەتی لە هەماوو لە ئێراندا 

بۆ نموونە هەر لە قوتابخانەوە بگارە کە . الیەنەکانی کۆمەپگا واتە الیەنی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و كارگێڕیدا خۆی بسهەێنێ
کراوەتە زمانی کتێب لە گشت بوارەکاندا، کاراوەتە زماانی رۆژناامە، . رێتکراوەتە زمانی فێرکرد  و پەروەردە، کاری پێ دەک

کاتێک کە زمانی زاپکراو بە هەموو دەمارەکانی هەبوونی نەتەوەیەکادا رۆ کارا، بە ئاساتی پیرۆزباوو  دەگاات . فیلم، مۆسیقا
 . و ئەو مرۆڤانەی بەو زمانە دەدوێین بە بایەخە بااڵکانی مرۆڤبوو  دەبیندرێن

  
شێوەیەکی وردتار بڵاێم، کەساانێک کە بە زماانی فارسای ناادوێن لە هەماوو بوارەکانادا تەنگیاا  پاێ هەپادەچنرێت باۆ  با بە

 .ئەوەی خۆیا  قەناعەت بەوە بێنن هەست بە نزمی و چرووکیی لە کەسایەتیی خۆیاندا بکە 
  

ا  لە کوردساتاندا، لە پێشادا پێویساتە بە سەرنجدا  بەو خەسارانە و نەبوونی هیچ کام لە دەرفەتەکانی فێرکرد  و بارهێن
گااوێ بگاارین خەپااک چااۆ  زمااانی کااوردیی . رادەی زیناادووبوونی زمااانی کااوردی لە نێااوا  مااا  و فەوتاناادا هەپبسااەنگێنین

ئەوکاتە بۆما  دەردەکەوێ زمانی کاوردیی لە . زمانەکەیا  هەتا چەندە کەوتووهتە ژێر کاریگەریی زمانی زاپکراو. دەردەبڕ 
 . رۆژ دوای رۆژ الوازتر دەبێت. ەدای نگژهەت
  

باۆ ماانەوەش باشاترین کاار کە . پێموایە کورد تاکە رێگایەکی لەبەرە ئەویش بەرگرییە لە سەرلەبەری هەبوونیدا باۆ ماانەوە
وشیاریی نەتەوەیی دەبێت ببێت بە هەوێنی گشات چااالکیی ئەوانەی وا هەسات . دەکرێت، کارکردنە لەسەر وشیاریی نەتەوەیی

ئەوە روو  و ئاشاکرایە کە کۆمااری ئیساالمیی ئێارا  ساوورە لەساەر توانادنەوەی . اوچوونی ساڕی زماانی کاوردیی دەکە بە لەن
کورد و کوردیش ئیسته ئەو هێازەی نیایە خاۆی لە چنگای حکاوومەت و نەتەوەی سەردەسات راپساکێنیت، باۆیە پێویساتە بەشای 

وریی، ئەمایش نەک باۆ گەشاەپێدا  بەپکاو لە گەشابینانەترین زۆری وزەی چاالکا  تەرخا  بکرێت بۆ کاری بنچینەیای کولتاو
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باۆ نماوونە . حاپەتدا بۆ قڕنەبوونە کە دیارە هەر بەهاۆی هەماا  بندەساتبوو  کاارێکی ئاساا  نیایە، بەاڵم مەحااپیش نیایە
 ..کارکرد  لەسەر مێتۆلۆژییەکا ، ترادسیۆنی زارەکی، هونەر، مۆسیقا و زما 

 
 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١: کەوتیڕێ  -ماپەەڕی وشە  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------------------- 

 
 لە ڕۆژی جیهانیی زماندا، زمانی کوردیی لە چ دۆخێکدایە؟

 
 

 
 
 
 

 بەرهەم لەتیف

 
ۆژی جیهاانیی زماانی دایاک بە ڕ  وه "یونساکۆ"کا    کگرتووه  یاه   وه  تاه  ی شوباتی هەموو ساپێک لەالیە  ڕێکخراوی کلتاووریی نه٢١

، کاتێاک پۆلیسای پاکساتا  باه ١٩٥٢ی ماانگی شاوباتی سااپی ٢١دەستنیشانکراوە، مێژووی ئەم ڕۆژەش دەگەڕێاتەوە باۆ ڕۆژی 
ژمارەیەک خوێندکاری زانکۆی بە ڕەگەز بەنگالدیشی کرد، کە مانگرتنیا  بۆ بەکارهێنانی زماانی   ی له   قه  ت ته  وپه  رمانی ده  فه  

 .ستدا  ده  ندین خوێندکار گیانیا  له  نجامدا چه  ئه   لی لە ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی پاکستاندا ڕاگەیاندبوو، لهبەنگا
 

کانی جیهااا ،   وه  تااه  نه  م  رجه  کانی سااه  زمانااه   خشااین بااه هابه ئامااانجی ڕێزگاارتن و به   بااه ١٩٩٩دوای ئەو ڕووداوە و لە ساااپی 
ی شااوباتی هەمااوو ساااپێکی وەک ڕۆژی جیهااانی زمااانی دایااک ٢١ڕۆژی      "یونسااکۆ"کا    کگرتووه  یااه   وه  تااه  ڕێکخااراوی کلتااووریی نه

 .  ستنیشا  کرد  ده "زگماکی"
 

بە گشاتیی زمانناساا  زماا  بەو دیااردەیە پێناسااە دەکە ، کە وەک ڕەگەزێاک باۆ پەیوەنادیکرد  بەکاردەهێنرێات، ڕەگەزێکاای 
 و گواستنەوەی ئەو ڕۆشنبیرییە لە نەوەیەکەوە بۆ  پاراستنی ڕۆشنبیریی نەتەوەکا  سەرەکی ڕۆشنبیرییە و ئامرازێکە بۆ 

 .نەوەیەکی دیکە

https://rojnews.news/wp-content/uploads/2020/02/20190220-27973292-1644794862266861-1069404339110403638-n92a11d-image.jpg
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  زماا  لاه ١٨٤ناوچوو ،  زماا  لاه ٢١١ی  نزیکاه  وه١٩٥١سااپی   یاه، لاه جیهاندا بوونی هه  زما  له ٧١١ ی شەش هەزار و نزیکه

ناوچوونادا    ی لاه شاه ڕه ژێار هه  کانی جیهاا  لاه ی زماناه ی ژمااره هێنریت، نیوه کارده به  وه سه که ١١  متر له   که الیه جیهاندا له
 .دێت  ی که ساپه ١١١م  له
 

زما  بە پێناسەی گەال  دادەنرێت، ئامرازێکیشاە باۆ ناسااندی کەلتاوور و فەرهەنگای نەتەوەکاا ، نەتەوەی کاوردیش خااوە  
مێژوویی دێرینیی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەیە، لەگەڵ ئەوەشادا  زمانێکی دەوپەمەندە بە چەندین زاراوە، کە بنچینەیەکی

بێبەش نەبووە لە هێارش و نکاۆپیلێکرد ، کە بە باڕوای پساەۆڕانی زماانی کاوردی، داگیرکااریی دەوپەتاانی داگیارکەر لەساەر 
 .کوردستا ، ڕێگربووە لە بە ستانداربوونی زمانی کوردیی

 
 :دەوپەمەندە، کە هەریەک لەو زاراوانە چەندین زاراوەی ناوچەکردەیی لێبووەتەوە زمانی کوردیی بە چوار زاراوەی سەرەکیی

 
 :زاراوە سەرەکییەکانی زمانی کوردی و زاراوە ناوچەکردەییەکانیا 

 
 .بایەزیدی، هەکاری، بۆتانی، شەمدینانی، بەهدینانی، زاراوەی ڕۆژئاوا(: کرمانجی)زاراوەی کرمانجی باکور  -١
 .موکریانی، سۆرانی، ئەردەاڵنی، سلێمانی و گەرمیانی(: سۆرانی)ی ناوەڕاست زاراوەی کرمانج -٢
 .لوڕی ڕەسە ، بەختیاری، مامەسەنی، کۆهگڵۆ، لەک و کەلهوڕ(: لوڕ)زاراوەی کرمانجی خواروو  -٣
 .گۆرانی ڕەسە ، هەورامانی، باجەاڵنی و زازا: زاراوەی گۆرا  -٤
 

پیلێکرد ، لە قۆناغە جیاوازەکانی مێاژوودا، کاورد و زماانی کاوردی هەمیشاە لە زمانی کوردی بێبەش نەبووە لە هێرش و نکۆ
سااەنگەری بەرگریاادابوو  بەراماابەر دوژمنەکانیااا ، ئەم هێرشااانە لەدوای دابەشااکردنی کوردسااتانەوە بااۆ چااوار پااارچە چڕتاار 

 .بوونەوە
 

دەبااات و نەتااانەت ناااوی کوردیشاای لە باااکوری کوردسااتا  کە دەوپەتاای تااورک سیاسااەتی نکااۆپیلێکرد  و سااڕینەوە بەڕێوە
قەدەغەکردبوو، بەاڵم دوای دەستەێکردنی خەباتی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد لە باکوری کوردستا ، ئێستا زماانی کاوردی 
لەو پارچەیە ئاستێکی بااڵی گرتووە و خوێند  و نووسینی پێادەکرێت و چەنادین ڕۆژناامە، گۆڤاار و تەلەفزیاۆ  لەساەر ئەو 
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چەندین خوێندگای کاوردی لە بااکوری کوردساتا  کارانەوە،  ٢١١٥تا  ٢١١٣ەکرێن، لەگەڵ ئەمەشدا لەنێوا  سااڵنی زمانە دەرد
 .دەوپەتی ئاکەپە سەرجەم ئەو خوێندگایانەی داخست ٢١١٥بەاڵم لەدوای 

 
ە، لەمااڕۆدا لە ئیتاار زمااانی کااوردی هەنگاااوی گەورەی لەبااواری پێشااکەوتنەوە ناااو ٢١١١لە ڕۆژئاااوای کوردسااتا  دوای شۆڕشاای 

خوێندنگای سەرەتایی هەتا زانکۆ ساەرجەمیا  پەروەرەدەیاا  بە زماانی کاوردییە، لەگەڵ زماانی کاوردیش، زماانی عەرەبایش 
 .بەشێوەیەکی فەرمی لە پەروەردەدا دەخوێندرێت، هەروەها گۆڤار و کتێب بە زمانی کوردی دەردەکرێت

 
بە تێکۆشااانی کااورد، خوێنااد  و نووسااین بە زمااانی دایااک بااووە،  لە باشااوری کوردسااتانیش، لە سااەردەمی ڕژێماای بەعسااەوە

هەزارا  کتێب و سەدا  ڕۆژنامە و گۆڤار بە زمانی کاوردیی دەرکاراو ، بەاڵم لەدوای ڕاپەڕیانەوە، خوێناد  بە زماانی بیاانیی 
ێیاناادا بە زمااانی لە باشااوری کوردسااتا  پەرەیسااەند، ئێسااتا هەزارا  خوێناادنگا لە باشااوری کوردسااتاندا هە ، کە خوێنااد  ت

 .بیانییە، کە ئەمەش بە مەترسیی جددیی لەسەر پەرەسەندی زمانی کوردی هەژمار دەکرێت
 

لە دۆخاای ئێسااتادا لە هەر چااوار پااارچەی کوردسااتا ، زمااانی کااوردی پەرەسااەندنی بەخااۆیەوە بینیااوە، لە پەروەردەوە تااا 
هاااونەر، لە هەماااوو بوارەکانااادا زماااانی کاااوردی  تەندروساااتی، سیاسااایی تاااا ڕاگەیاناااد  و ئاااابووریی، وەرزش، کەلتاااوور و

بەکاردەهێندرێت، بەاڵم لەبەرئەوەی هەتا ئێساتاش کوردساتا  چاوار پاارچەیە سیاساەتی لەنااوبرد  بەڕێوەدەبێات، هەروەهاا 
سیاسەتی کوردیش نەبووەتە یەک، لەبەرئەوەیە زمانی کوردیش نەبووەتە ساتاندارد، ئەمەش کێشاەیەکە کە گفتوگاۆی لەساەر 

 .تدەکرێ
 

پڕۆفیسۆر دکتۆر هۆگر محەمەد، مامۆستا لە بەشی کوردی زانکاۆی سالێمانی، لە لێدوانێکادا باۆ ڕۆژنیاوز، بااس لە کااریگەریی 
هێرش و پەالمارەکانی داگیرکەرا  دەکات لەسەر کوردستا ، کە ڕێگربووە لە پەرەسەند  و دروساتبوونی زماانێکی ساتانداردی 

ە  چەناادین میرنشااین بااووین لە مێااژوودا، لە سااەردەمی ئەو میرنشااینانەدا زۆر جااار ئااێمە لە مێااژوودا خاااو: کااوردی و دەپێاات
زاراوەیەک لە زاراوەکااا  ڕێچااکەی گرتااووە بااۆ ئەوەی ببێاات بە سااتاندارد، بەاڵم بەپێاای ئەوەی کە ئااێمە داگیرکااراوین، ئەو 

تاووە باۆ ئەوەی ببێاتە ساتاندارد، هەلومەرجە لە ساتەوەختێکدا لەنااو دەچێات، بۆنماوونە ڕۆژگارێاک زاری گاۆرا  ڕێچاکەی گر
   https://youtu.be/B3ZFab4qC8M=  .بەاڵم بەهۆی داگیرکردنمانەوە وەستاوە

 
دکتاۆر هااۆگر مااحەمەد، هەبااوونی قەوارەیەکاای کااوردیی باۆ پاراسااتن و بە سااتاندارکردنی زمااانی کااوردیی بە گرنااگ دەزانێاات و 

ئەگەر ئێمە قەوارەیەکی ڕامیاریی سەربەخۆما  هەبوایە، ئەو ڕێچکەیە بەردەوام دەبوو، زاراوەی کرماانجیی ناوەڕاسات : دەپێت

https://youtu.be/B3ZFab4qC8M
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کە تا ئێستاش بەردەوامە لە پەرەسەند  بۆ بە ستناداردبوو ، بەداخەوە لەدوای ڕاپەڕینەوە سسات کاراوە، لێارە لە ڕۆژگااری 
ەمااا ، خوێنااد  بە زمااانی کااوردی بااوو، بەاڵم دوای ڕاپەڕیاان وەزیاار داوا ڕژێماای بەعساادا بە تێکۆشااا  و خوێنڕشااتنی گەلەک

دەکااات، کە زاراوەەکااانی دیااکەش بە زاراوەی خۆیااا  بخااوێنن، باشااە ئەگەر هەمااوو زاراوەەکااا  بەشااێوەی خۆیااا  خوێناادیا ، 
لەوەیە کە زمااانی ئەوکااات زمااانەکە بەرەو پەرتبااوو  دەچێاات، ناااپێین کاااری پێنەکرێاات و پێاای نەنووساارێت، بەاڵم مەبەساات 

 .نەتەوەکە بکرێتە ستاندارد
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١: رێکەوتی  -ماپەەڕی ڕۆژنیوز  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------ 
  

 وتەیەک بەبۆنەی رۆژی زمانی دایکی
 

 
 

 ماڵپەڕی پەیام

 
 ەوەل ڵساا ٦٧ ەک کێارووداو ۆبا ەوەتەڕێاگەد کێاژۆوهاا ر یردناک یاریاد ەینیشاێپ. یایەکیدا یزمان یهانیج یژۆر یەوریف ی٢١
 ی ١٩٥٢ پیساا یەیوریاف ی٢١ یژۆر. دایاروو وکات،ەئ یتەاڵژهۆر یو پاکستان ستاێئ یشێبنگالد یتاڵو ەل کۆیەزانک ەل شێپ
 یسامڕە یزماان کە، و"ئاوردو" یزماان یپاندنەداسا ەب یتیەزاڕەنا ەزما ، ل پیانگ به یندکارانێخو ەل رۆز یکەیەژمار ،یالدیم
 ەل( یبنگااال یزمااان)ا ۆیااخ یاایکیدا یزمااان یناساااندن تیەساامڕە ەب یئامااانج ەو ب ەوەپاکسااتان یناادەناو یتااپەوەد  یەال ەل

 مەل. کاراێل ەیقەت ەوەپاکساتان یتاپەوەد یکاانەزێه  یەالەل ەشااندانیپۆخ مەئ. برد وهڕێا باه ا یكێشااندانیپۆداکاا خ ۆیزانک
 یر ماوه جاه یبااتەخ ەیژێادر. بوو  نداریبر ا یخت كرد و  به ا یانیگ ندکارا ێو خو ا یستاۆمام ەل رۆز یکەیەژمار داەناتەج
 یکاێتاڵو ەب تێاو بب ەوەتێابیاپاکساتا  ج ەل شێبانگالد ،ینایزا ی ١٩٧١ پیساا ەل ەک ەیوەئ ۆیها ەباوو ب شێبنگالد یکەپخ
 ەوەتەن یکخااااراوڕی ەربەساااا ینگااااەرهەف و یزانساااات ،یئاموزشاااا یسااااازمان ،ۆنسااااکیۆ، ١٩٩٩ ینااااومبر ی١٧ یژۆر. ۆخەربەساااا
 هااەروەه. ەوەکارد یختاەداگار ج هاا یو ج یندەمۆشاار یکێمااف کەو یکیدا یزمان ەئاموزش ب یستیوێپ رەسەل کا ،ەکگرتویە

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://payaam.net/ku/%D9%88%D8%AA%DB%95%DB%8C%DB%95%DA%A9-%D8%A8%DB%95%D8%A8%DB%86%D9%86%DB%95%DB%8C-%D8%B1%DB%86%DA%98%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C/&psig=AOvVaw1U2WV2uRf6lhyW5LpqfUg8&ust=1613856965325000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIicjO_z9u4CFQAAAAAdAAAAABAD
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 ١٨٨. کاارد ڵباوەق (یاایکیدا یزماان یهااانیج یژۆر) کەو یەوریاف ی ٢١ یانادنەیاگڕ ۆباا شێبانگالد یتااپەوەد یسامڕە یاریشانێپ
 .داێپ ا ینێرەئ ینگەد را ،ێئ یسالمیئ یمارۆک ەوانەل ۆنسکۆی یندامەئ یتاڵو
 
  یبوونەئاماد ەب س،یپار ەل ینیزا ی ٢١١١ پیسا یەیوریف ەل ییکیدا یزمان یهانیج یژۆر یاسمەڕجار م مەکیە ۆب ەوەئ یدوا
. چاووەوەڕێب ەوۆنسکیۆ یراوكخڕێ  یەال ەل نا ێو باره ركرد ێف یبوار یرانۆزمانناسا  و پسە ر،ۆج راوۆج یتاناڵو یرانەنێنو
 ەل ەوانەل. تێااچەدەوەڕێب اساامەڕم دا ژهڕۆم  لااه كپێموو سااا هااه ،ەوەیەنۆباا مەب تااا اڵو ەل کێاالەگ ەل ،ەدواوەب  وتااه كهڕێ وەل
 یدروسات کردنا ساتەربەب یاەڕرەسا را ،ێائ یکوردساتان ەل ەو باان جاا یرباەئاز یشار نیمشک یكان شاره ەل ابردوودا،ڕ یژانۆر
 ەوەتەن یکخااااراوڕێ ەیرارەق مەئ ەل ۆیخاااا ەک یسااااالمیئ یمااااارۆک. چااااوو ەوەڕێب داەناااادەوێپ مەل دارۆشااااک یماسااااەڕم میااااژڕ
 مەاڵب ،ەناساراو تیەسامەڕەب یکیدا یزمان ەئاموزش ب شدایمیژڕ یساسەئ یقانون ەل تەنانە، ت ندكردووه سه په یکانەکگرتویە
 شەبێاب کانداەقوتابخان ەل یەسروشت ەماف مەل ،ییەن یفارس  اییکیدا یزمان ەک پیمندا  یۆمل ەب ەوەکرد ەب شداەوەئ ەڵگەل

 کیەترساەم ەب یایکیدا یزماان ەب رباوو ێف ،ۆیخا یانینیشاێپ ەیوێش ەب یسالمیئ یمارۆک. ەروون تەبەپه ەیکەکارۆه. ەوکرد
 یزماان ۆبا یدیاج یکەیەشاەڕەه ەب شەتەبااب مەئ شیساتینێشوو یكان هیینگساتان رهه و فه ێزاناەد را ێئ یخاک ەییکەارچیە ۆب

 یرەب ەگارتن ەشاا ب یمایژڕ کەو یساالمیئ یماارۆک یمایژڕ. ێنێناسەد ەانزم مەئ ەیوەکران نگڕە مەک ۆب کێالنیپ ەو ب یفارس
. یراناێئ ی وه تاه نه ەیسااخت یکێتیەوۆها یکردنا رەبەساتەد ۆبا ییەزماان -ینگەرهەف یكردن ك هیكوو  وه یکیرەخ ەتەاسیس مەئ
 یكان نهێشاو  وا  لاه ئاه یتااڵ سه هد رێژ یتاڵو  و له رووپاۆئ ەل یداریەرماەس یزامین یبوونپزا اتەرەس  له رەگەئ ەتەاسیس مەئ
 - تپەوەد یدروسات کردنا کانادا،ەکراویارید ییەایاافڕجوغ ەوێاچوارچ ەل گاکاا ەپمۆک یسااز کساا یە ۆبوو ب یکیەگاڕێ ، كهید
 یشاااۆڕش نیم و دووهاااه یەرماەسااا یریهاااانگیج یمەردەسااا ەباااوو، ل ۆییوخاااێن یکاااار و کااااال ڕیباااازا یناااانێکهێو پ کاااا ەوەتەن
گشاات  ەڵگەل. کانااداییەایماف ەسااتەدارود یپاراسااتن تەخاازم ەل ەیەرسااتانەپەنۆو ک یسااتینێشو یکااێتەکەرەح دا،یسااازەشیپ
 ،ەکیمااوکراتید یو دژ ەرانەرکوتگەساا یکااێکردار ،یاایکیدا یزمااان ەئاااموزش ب ەل  اڵمناادا یکردناا شەبێااب یرچااەگەئ دا،ەمااانەئ
 یئاماار یکێساانگاندەپه. ناناداێو باره ركارد ێف یشا به ەل  هی و كارناسانه  رونناسانه ده یکێتەباب ەوییەزانست یبار ەل مەاڵب
 وەئ چاوو ،ەرنەد کاا ەوەکردنیتاق ەل اباردوداڕ پیساا ٨ ەل ەک نادكارێخو ینیاۆمل ٥ یکەیەنیرۆز ەک داتەئ یشانین را ێئ ەل

 یروونا ەب یکایدا یزماان ەب رباوو ێف یساتیوێپ ەیەسااد ەئاماار مەئ رەه. یایەن ا یاکییدا یزماان یفارسا یزماان ەک  ەناڵمندا
 .داتەئ شا یپ
 

و  ەشناسان ستیز ەوەنیژێتو. بنەئ یرێف ەوپەماەبن یکانەتاک یو باق ا یو باوک کیدا ەل  اڵمندا ەک ەکێزمان ییکیدا یزمان
 ەڵگەل یناادەوێو پ تێااب ئاشاانا ده یاایکیدا یزمااان ەڵگەل ایاادن ەهاااتن ەل رەب تەنااانەت ڵمناادا ەک  ەخەد یرەد  روونناسااانه ده
 یتەارمیاا ەب یواتفااەو ع حساساااتێئ نگاااوەه ەب نگاااوەه. کاااتەد یئااارام ەساات بەه یکاایدا ینگااەد یسااتنیب ەڵگەل. تێااگرەد
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. تێاگرەد ینادەوێپ ەپایگەو ل تێابەئاشانا د یرەوروبەد یایادن ەڵگەل یایکیدا یزماان یتەارمی ەب. تێگرەد ڵشک یکیدا یزمان
 ەتێانەد یایکیدا یزماان یتەارمیا ەب داپیساا ٧تاا  ٥ یناەمەت ەل ،ەوەئ یانیاژ ەینیبنچ ەک شیاتەیح ەیورەد نیتر اریستەه

 ەیوەئ رەبەو ل زانانەد ەگاانێب ەب داەکەنگیاژ ەڵگەل ۆیخا ەساەدرەم ا یاو  کستا ەکود ەچوون یتاەرەس ەل ڵمندا. رەپشت س
تار  یکێزماان ەب میلەموع یکردن ەقس. كات ده یرانەگیترس و ن یستەه ناگات،اڕ یئاشنا یسانەو باوک و ک کیدا ەب یستەد

 مەئ مەاڵب تێانر داده  هۆیام نام باه میل عاهۆو م ڵمنادا یند وهێپ ی بناخه یرد به. کاتەد اتریز ەندێدوو ه ڵمندا ۆییترس و نام
  ساه دره و مه  هپاما بنه وا ێان  لاه كێاو پرد  وه تهێو هڕب ێتوانەد ،یەئاشنا ڵمندا ێیگو ەب ەک ەوەشەهاوب یزمان یگاڕێ ەل ەترس

 ۆییخا ەب ەڕو باو تێگرەردەو ەوەاتریز یکێئارامش ەئاموزش ب. ەوەتێگرەد وەترس ل یگاێج ستاۆمام ۆدانا  ب زڕێ. ێنابكریب
 پیساا ١١ا تا مەکیالن رشەروەئاموزش و پ یتەباب ەک  ەدەئ یشانین کا ەرەبەموعت یەزانست ەوەنیژێتو. تێبەد زێهەب ڵمندا

 یواوەت ەب ۆیخاا یتیەخسااەش یکااامولەو ت ەشااەگ یتاایەرفەز ەل ڵمناادا ەک ەیەکااات وەئ ایاانەت. تێااب یاایکیدا یزمااان ەب ێبااەد
 تارەکراو شیمەهێو سا مەدووه یزماان یرباوونێف ۆب ەویەگاڕێ مەل.   كه ده  شه گه یکانییەو توانا ستعدادیو ئ تێبەد ندەمەهرەب
 وا الوا  و ال تاازه  هییاتوانا  و لاه دا ئاه ند ێخو یدواتر یكان ناغهۆق  له. ەوەتێبەد نتریرەب ڵمندا یرەوروبەد یایو دن تێبەد

 ەوەئ یورەسااەت نیتااوانەد ەوەساافەو مەب سااتاێئ. ر شااه به ی شااهیند نگ و ئه رهااه ر فه سااه له ێب هااه ا یر گااهیكار  كااه تێااد كێاادا پ
چ   تاه داوه یسات ده دایاستڕ ەل ،ەکردو وتەز ەتاڵو مەئ یشتویدان پیمندا نا یۆمل ەل ییەیتاەرەس ەماف مەئ ەک کێمیژڕ نەیبک
 .یەگاەپمۆک مەئ یژۆر ەیسب یرەن ادیبن یزێه  ق به رحه و ده ەمامانەو ن به ەیرح ده کێتیەناەج
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 بە بیانووی ڕۆژی جیهانی زمانی زکماکی، 

 
  کورتە مێژوویەکی کتێبی خوێندن بە زمانی کوردی لە کوردستانی ئێران، 

 
 

 
 
 
 
 

 ئەحمەد کاکەمەمی

 
 یزماان یرساەد یباێکت مەکیە ەل زڕێا ەب یکێادیاو  را ێائ یکوردساتان ەل یکاورد یزماان ەب ناد ێخو یباێکت یکیەژووێم ەکورت
 کوردستا  ەیشەب مەل یرانەو نووس یکورد

 
کاار و  یبردنەوەڕێاب ۆبا( ...یساالمیئ ینقالبایئ یراۆش را ێئ)ناو ەب یکانەشار مووەه ەل یتیەپاشا یزامین یووخانڕ یدوا ەب

 . زرا ەمدادە ...دشار و گون یبار
 
 (هابادەم یسالمیئ ینقالبیئ یراۆش. )بوو ەشاران مەل کێکیە شیهابادەم
 ناابوو،ێکهێپ ۆیخا کییەساتیوێپ کەو داڕکتاوپ یکاێرجەم لەه ەل باوو،ەدەن ەڕەێاماناگ ت ندەچ ەل ینەمەت ەک مەکیە یراۆش
 یکاانەپادگاا  و بنک ۆپیو چا کەو چ ماوالەئ یکردنا لەیو م فەیح رەسەل شیمەو ه بووەن یکەپخ یرەوبەڕیب یتوانا مەه
 ەوەکانییەاسااایسەکخراوڕێت راسااا ەل ەک راشۆشااا یرپرساااەب یتەبیتاااا ەب. باااووەن رەساااەل ا یباشااا ۆینگاااەد یتاااپەوەد ەیکیاااد
 یگااێج باوو،ەن ڵد ەب ا ەیستێوەپه وەئ شیهابادەم یشار یکەپو خ نگەالس یرازووەت یو تا. بووەن کیە کەو یستێوەپه

دا  ارکاا یشااکردنەداب ەل. بااوو داێاات یتیەەاڵمۆکاا یکێژێتااو ەشاانەچ مااووەه یرەنێنااو ەک مەدوو یراۆشاا ەل. مەدوو یراۆشاا ەدا ب
 رپارسەب یگارێو ج راۆشا یرپرساەب کەو رزادێشا میو کااک بارا یباسەع میحەالرەم ستاۆمام شبووۆخێل اۆخ رەشۆکێو ت زەڕیب
و  یهاوکااار ەب. رشااا ەخاارا س رکاامەئ یتیەەاڵمۆکاا یکاروبااار یرپرسااەب کەبااووم، و راۆشاا یناادامەئ ەک سیمناا. ردرا ێاابژەپه

و  یزۆساپد ەڕیوپەب "...یهابەقاادر شا" و کااک "ۆپیاقیسا یشاەڕەمەح" اککا مارەن رمەشاۆکێو ت زۆساپزانا و د یبرا ڕییهاو
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 ەڵگەد یکاانەرەربەب" ەیداریائ ەل راۆشا وێان ەهااتن شێو من پا رزادێش میکاک برا. بردەد ەوەڕیب کانمەرکەئ ەوییەستیوەشۆخ
 مااووەه کە... بکااای، تکااا ۆب هاباااد،ەم ی، شااار(ئاااموزش)رکاارد ێف یرپرسااەو ب ەداریاائ یرپرسااەب کەو دا" یوارەناادیخوەن

 یکردنڕبەو خاشاا نااد ێخو ەبااوو ک مااواێپ شاادایکات وەل رەه. کااردەکارمااا  د ەوەگاارتەد ەیناادەبەپم وەب رەساا یکااانەناوچ
 ەگااانێب یزمااان ەب نااد ێخو ەک وتبااووەرکەد مااا ۆب شەوەکااردەب. یەشااتمانیو ن ەیاایوەتەن ینگاایگر یکااێرکەئ یوارەناادێخوەن
داباوو  کما ێاریشانێپ شاترێپ شەوەباار مەل. ەیەوانوتوەرکەناسا ەنادەچ یوارەنادێخوەن یکردنڕبەو خاش ییرتاەس یربوونێفۆب
 ینۆباا رما ەوا  ساا ەیوت ەب ەک ەاریشاانێپ مەئ رەسااە، لێبااەن شەبااا شاااراو. تااارا  ەل یەزگاااەد مەئ یگشاات یرەوبەڕیااب ەب

 و "میحاڕە الەم ساتاۆمام" یناابەج زا ڕێا ەب ەڵگەد راۆشا یرەفاتەد ەل کێاژڕۆ. نیدراەن باباێڕەج شیمەک دا،ەد یوزەسەقاورم
 ۆباا ەک ێناااب باااترەل رجەو م لەه سااتاێئ ەیناادەوەئ تەق ەک کاارد ێپ ارمیشاانێپ تااداەبیتا یکەیەوەبااوونۆک ەل "میکاااک باارا"
. نیناێزرەکوردساتا  دام یرەرانساەس یکەیەتێکوم یکورد یزمان ەب ند ێخو یبێکت یو دانان یوارەندیخوەن ەڵگەد یکانەرەربەب
 یفارسا یزماان ەکاورتم ب یکاێقەکاات د وەئ رەه. بوو شترۆخ ێپ ا یمن ەل کێلەگ میکاک برا مەستا و هۆمام مەه یاستڕ ەب
 یرکردناااێو ف ەردەروەپ یکانەداریااائ ەیربۆز ۆبااا راۆشااا یرۆو مااا ساااتاۆمام یمااازایئ ەکااارد و ب ەئامااااد ەناااام شاااتنێبانگه کەو

 .کرد یارید ما ەوەبوونۆک یو کات ژڕۆناردرا و  را ێئ یکوردستان یکانەشارکورد
 
 ەوەشاەکید یکایەال ەل. یکاورد یزماان ەب رسەد ینادنێخو یژووێام ەل کێشاەب ەتێابەد ەکاار وەئ ەک یزانەمدەکات ن وەئ تەق

. ەمااوەن رمیاب ەو ل ەکاردووەداشات ن ادیا کاانمەژڕۆو  وتەکڕێاو  ەکەنینووسا یتناەم ۆیەبا. باووەوا بااو ن یرەوەریاب ینینووس
 ساتاشێئ ەناگڕە. "پیخااەپخ یساادق  یشا" ناوبانگ ەب یوژاوکیپ ستەد ەوتەک ڕیخ ەب ییدوا اشۆڕش ییو دارا ەونام ەگەپب
ناااوبراو  یخێو شاا راۆشاا یکااار رەساا ەل وا ەئ وادارمیااه. مااابن رەه ەوەرەد ەژوور و ل ەل راۆشاا یناادامانەئ ەل کێسااەک ناادەچ

 یاننادەو کارم رساتارەپ یرەنێناو کەو دێساو یشاتوویدان "ردەوانامەج نیکەسا" ەخوشاک ەنێاو ۆبا. تر بنووسان ییوردتر و گشت
 ینگاەد ەبااش ب یکاێکەپخ ... مااپئا ێیجەشاتنی ... جواناا یتایەکیە یرەنێناو کەو "یخشەب نێحوس"کاک  کا ،ەشخانۆخەن
 یکچاان یراەدانشسا یوشاەح ەکوردساتاندا ل یهاارەب ینکێف یکەیەوارێئ ەل ەک داەوەنوونۆک کیە ەل. هاتن ەوەشتنێبانگه مەئ
 ەسااەک رەدرا ه ارڕیااب. را ەنووساا ەیسااتەد یتەبیتااا ەکاارا  ب یاریااد زەخکااا رەسااەل ەتیکااوم ناادەچ. رایااگ هابااادەم یشااار ەل

 ەل تاااەه. هابااادەم ۆباا ەوەنێااب ەڕپووشااە یمااانگ ی٢٥ یژۆر ۆبکااات و باا ەئاماااد یاریشاانێپ یکااێبێو کت ۆیخاا یشااار ەوەتێاابچ
 ەئامااد کێابێکت ەباان ەل ایانەت تێاب رمیاب ەمان ل ەیوەئ. تێاب مەرهەب ێلا یباشا یکێبێکت ەشنووسانێپ ەبێکت مەئ یوەاڵکێت

 یزماوونەئ ەب یریاپ یەیساتاۆمام ەوەسان یشاار ەل ...رۆخەجووج یقەچاوز یشا و ژاندارم یدژ یشمۆدر ەبوو ل ڕپ ەکرابوو ک
 ەل. بااوو شاادارەب "ا یشااتەردەز ڵماااەک"کاااک  ەپاااو یشااار ەل. ەماااوەن ریااب ەل میناااو ەوەداخ ەب ەبااوو ک شاادارەب کااارەنۆک
 ەل شیکاارەئاماد ەیساتەد کەو. نیباوو شادارەب ەویەاریشنێپ یبێکت ەو من ب یزەرکەم ا یوبەیئ حسال دەیکاک س شیهابادەم
 کاارەب ساتەد ەکیاد زا ێارەب ەڵگەو مان د "یموکر یمەئاد یدەمەمح"کاک  شبووۆخێخوال مرەسالح و ن دەیکاک س رەه هابادەم
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 یشااار رەساا ۆباا یسااالمیئ یتەحکااوم یاساادارانپ ەینیەالەمەه یشااێڕه پاایواەکااار دا ه یژڕۆ مەهێساا ەل ەوەداخ ەب. نیبااوو
و  ڵماااەکاااک ک. اناادراەیاگڕکوردسااتا   یکااەپخ یدژ ەل ینەخااوم یهااادیج یرمااانەف شیمااانگ ی٢٨ ەو ل شااتەیگێمااا  پ(ەپاااو)

 . ەوەانەڕو گ یرانەگین ڵد ەوتنەبوو ، ک ەپاو ەل یو کار سەک ەک شەکەییەسن ستاۆمام
 
  "ەوجەسا ستاۆمام" رۆدوکت دیهەش. هابادەم یشار ێیجەشتێن یسەک ندەچ کەو ەمێئ یشان رەس ەوتەک کرد ەئاماد بێکت یکار
. باوو یکاەالو یشاەکەکار ندەرچەه. کرا بارا ەگوول یرەس ەل ەک یکانەتاوان ەل کێکیەو  نیداەد یتەارمیجار و بار  ەالو ەل
 مەل ماا ەوەبوونۆک ەک باادهاەم یشاار یرەو هاون ناگەرهەف ەیداریائ یپرسا رەب "ەهابزادەو یحمانەبدولرەع"کاک  هاەو رەه
 رگەمەجاااوان ەکااارا و درا ب ەئامااااد بێاااکت کێااامانگ ەل متااارەک ەیمااااو ەل. نیکاااردەمانااادوو د ەوێاااپ ۆیباااا، خااا وەئ ەیداریااائ

 مەل. انادیخا یکێماانگ ندەچ شیوەئ. ەوەتێشێبک یکانەنێو ەک یقاز یرەعفەکاک ج نینگڕە ستەد یندەرمەنۆه شبووۆخێخوال
شاار و گوناد و  ۆیوچەاڵو قکوشت و کوشتار  ەل. نەیکەین ماەچ ن ینەیخوم یسالمیئ یانیشکرەدا ل شەمانگ ێس ەڕیش ەیماو
 ەک کاارەئاماد ەیمێئا ...ەتاتەو پ ەماتەت ەیگێڵک  ەکیب ییو دوا را ێو هابادەم یبوو شار هاەو ا یارڕیب ...ەردەو ب ەگرت
 ەل ەجاگ ەکەبێاکت ندەچ رەکرد، ه کێشت مووەه ە  لحاشاما ێبنووسر ەکەبێکت یپشت ەناوما  ل ستیوەمانەد ەویەەشاناز ەب

 سااتەد ەوتەک کەیەماااو ەکەبێااکت. تێااب نیو باا نیااد یدژ ەک بااوو،ەن داێاات ڤەیوا باا یکێشاات( ەکوردسااتان ەم یتاااڵو) یسااروود
 ەیساااتەد ەل. ەویەرکراەساااەو بماااا ێباااوو  و کت ەشاااێک یتووشااا شیواناااەدواتااار ئ. هاباااادەم یشاااار ی"ا یساااتاۆمام یتااایەکیە"

 یتایەراەبڕێ ەدا ب مەکەبێاکت.  ەخااو ێبا یباێکت ینەخااو ەو  باوو  ب رەبەشااخم گارت یگااڕێمان  ایانەت بێاکت یرانکاەئاماد
 ۆڕیکاا" یناااو رەساا ەل "یکااورد یزمااان یناادنێخو" یناااو ەب ا ەیااکەبێکت شیوانااەئ. "را ێاائ یکوردسااتان یکراتۆمااێد یزباایح"
چاا   ەل پیساا یکردنا یاریاد ێبا ەب کا یەنیساتەلەف یتەرمایا ەب "کوردستا  یرەرانسەس یرکردنێو ف ەردەروەپ یرەبەوەڕێب

کوردساتا   ەل ١٩٨٢ پیسا بێکت. ەوەبکات ۆب ا ەیلۆو خوا ت ێب دا ەئاو ا یردووالەه پیما یبەاری. لوبنا  چا  کرد ەدا  ل
 ۆش باابااا یکەیەرچاوەساا ەبااوو ب کااوەپکااورد، ب یناادکارانێو خو یقوتاااب یسااتیوەشۆخ یکااێبێکت ەبااوو ب کەو ن ەوۆباا واڵباا

 .کرا  ەدواتر ئاماد ەک مەکیە یلۆپ یکورد یبێکت یکردنەئاماد
 
 ،ەوەناانێرهێب ۆبا. ەیەباو و ه ەنێاو ێبا وکاتەئ ڕیکتوپ یرجەوم لەه ۆب مەاڵب. یەو ن بووەن ڕیوۆک مەک ێب ەکەبێکت ەارید
دا (شااتەهەو ب هااارا ەب) ەیو دوو واژ ەنراوێخااوەن( هااا)یتاایپ داەرسااەد مەل..." ... کوردسااتانە ەم یتاااڵو" یرسااەد ەل رەه

 رانشاارێپ ەیناوچ ەل ...ەزادیفۆس یحمان ڕەکاک  مرەن یدیهەش یزاۆئام شۆڕش یستاۆمام یكێالو ەژیجار ک مەکیە ۆب. ەهاتو
 . تێب رازیرفەو س تووەرکەس رەه شەشکۆخ مەئ وادارمیو ه رێخەب یادی. ەوەچاو دادام ەب ەپەیەیه مەئ
 
  ەل را ێئ یکوردستان یشتمانیو ن یتیەواەتەن یباتەخ ەیرەکخێو ر یرەبڕێ کەو " راێئ یکوردستان یکراتۆمێد یزبیح"
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 "کوردسااتا  یرەرانسااەس یرکردنااێو ف ەردەروەپ ۆڕیکاا" یناااو ەب یوانااەفر رەب یکێشااەدا ب ۆیخاا ەیاایكخراوڕێو  یرەبەوەڕێااب
 یساانەو ک ەرگەشامێکاادر و پ ە  بکوردساتا یکاانەئازادکراوەناوچ ماووەه ەکوردساتا  ل یکەپخ یتەارمی ەبوو و ب زراندەدام
 یالو یکڕیشااکەل. کیەهاوکارەشاانەچ رەو ه سااتاۆمام یکردناا نیو داباا ەقوتابخااان ەوەکااراون ۆبااوو  باا رەدیااتەارمی ەوەزۆسااپد
 . کرد  اڵمندا ەردەروەپ یکار ەب ا یستەو د شۆڕش وێن ەهاتن "رشۆش یستاۆمام" یناو رەس ەل ەڕو باو ریب ەو ب خشەبۆخ
 
 ێرەو کاااا ەقوتابخان ەوەرەب یزکماااک یزمااان ەب نااد ێخو ۆکوردساااتا  باا یوارەناادێخوەن یریااو الو و پ ڕوکااو ژیااک زارا ەه
 ەژوورا ، ل ەل شۆڕشا یانیساتاۆمام. ەلێچەساتەد ەباوونەو جاار د ناێهەد یووناکڕ یرەنگەس ۆب ا یئاوودوو ا ۆیو خ وتنەکەد
 مکاا یئ ۆێک رەه ەو ل کا ەقوتابخان ەنۆو ک وتەمزگ ،ەالوەو ک وارەو د پرەک ،ەارەیتەوونو ک وتەشکەدار و ئ یرەبێس رێژ

 ەل ساتاۆمام ۆپیکا رەسا یشاەڕەختەو ت یکاورد یزماان ینادنێخو یبێکت با،ەه شی(کەڕۆگ)ارەییس یستاۆمام یکێژڕۆ ەیحاوان
 مەک شۆڕشا ا یاو قوتاب ا یساتاۆمام یدانیهەسا یکااروان. باا شیکێنادکارێخو ایا کیەقوتاب ەتاق ۆب رەگەئ بوو ،ەئاماد یو
و  شۆڕشا یساتاۆمام "ینێحوسا ینساوورەم دەیس" ێڕشگۆڕش یالو یپاک یروح ۆب نێڕینەد وەاڵس ا یمووەه یادیو  زڕێ ۆب. نین

 . شۆڕش یانیو قوتاب شۆڕش ا یستاۆمام ڵەیقاف رەس یدیهەش مەکیە کەو "یزییپا ەیزیزەگ" ەلۆژیک دیهەش یقوتاب
 
 مێپا ،ەوەوتەک ەکەبێاکت ەچااوم ب یچاپکراو ەب ەک هابادەم پیمحا ەیناوچ "ێرەمتەق" یگوند ەل ١٩٨٢ یهارەجار ب مەکیە

 . ماو ەن زومەئار تریوابوو ئ مێکات پ وەدانا، ئ رمەس رەسەجارم ماچ کرد و ل وتەح ەدراوێپ امیوابوو دن
 

 ەیتیکااوم یمانناداەئ ەل کێاکیە مۆخا ەک هاباادەم ەل را ێائ یکوردساتان یکراتۆماێد یزبایح یالتیشاکەت یرەوبەڕێاب ەیتیکاوم
 یکاارەئاماد یکاەیەورەد یانیستاۆمام یکردنەو ئاماد ەوەتنۆگ رسەد ەیوێو ش یینماڕێ یستەبەم ەدا ب ارما ڕیبووم، ب رێکارگ
 .تێدابنر

 
 یانیساتاۆمام ەییفتەدوو ه( رکرد ێف)یئاموزش یکالس مەکیە ١٩٨٢ یژێالوەگ ی٢١ ەو ل مۆخ یرشانەس ەخست مەرکەئ وەئ من
 یسااتیالیسۆس یپااارت یرەبێاار یشاادارەب ەب شێااوەل رەه. بردەوڕێاا ەب هابااادەم یشااار کیاانز "نیالچاا" یگونااد ەم ل شۆڕشاا

 .زکردۆریپ ژما ێالوەگ ی٢٥ یژنێج "یبوورقا ڵماەک"کاک  رەشۆكێت یەتورک یکوردستان
 
 ەماان ل کەو( ...یزانااەمەر زیاازەالوچاااک، ع کرەبااوبەئ) ەیەورەد مەئ ەیرانەشااۆکێت سااتاۆمام مەل سەک ناادەچ سااتاشێئ رەه
 را ێائ یکوردساتان ەل یکاورد یزماان یرساەد یساتاۆمام یکردنەئامااد یکالسا مەکیە کەو ەورەکاالس و د مەمان ئ. نیاژەد دێسو

 . مەکەد یرێناود
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 یکانەگوناد ەل کاا ەئازادکراو ەنااوچ ەل شۆڕشا ا یساتاۆمام ەیوەانڕبا ێو با هاتووەن یشکان ەل یشکرەل ۆب شیدواتر پیسا
. بارد ەوەڕیاب انمیساتاۆمام یکردنەئامااد ەیکیاد یکالسا نادەچ "...ەلەاڵگ" شات،ەردەس ی"ەگێد" ،"ال یردشگ و ەماژگ" ،"مەکام"

 ینگاەتف یاێاڕکوردستا  و یکانەرگەشمێپ مووەه یاستڕ ەبوو، ب ستیوەشۆخ هاەو یکورد یزمان ەب وارکرد ەندێو خو ند ێخو
 ۆدابوو، جاا چ با ییپشتۆپەک ەد ا یشیکورد یزمان یندنێوخ یبێکت ا ،ۆپیک ینان ەیکەو توور ا یدەق یکدانەشیو ف رشا ەس
 . کرد  رێف ۆبوو  و چ ب رێف
 
 یکااەپخ ییەشااوازێو پ یوانیپشاات ەگشاات مەب کاارد ێپ سااتەه ەدا ب( یکااورد یزمااان یناادنێخو) یبااێکت یکردنەئاماااد یدوا ەب

 ەل نپیقوەدەپادووپشاک و ماار ه نیماەز ەو ل باارەد ەئاساما  گاولل ەل ەک داەڕش یبارەنال رۆز یکێرجەوم لەه ەکوردستا  ل
 رەساا ەل ماامەکیە یلۆپاا ی"رێااژمەئ"و  "یزمااوونەئ یزانساات" یکااانەبێدا کت شااتەردەس ەیناااوچ ڕیو پاا ڕچاا یکااەپێنگەج وێاان

 ندەساامر"الوا  کااک  یتایەکیە ینیرینشاێو خو رەشاۆکێت یرکارەنۆه یالو ەبن جووت ژێدر  ەمەت. کرد ەئاماد( کرمانج)یناو
. رانادەاپڕ ا یاکانەرکەئ ەو پاکاان ەزانۆساپو د گرتۆساتەئەو ا یینووس شۆو خ شێکەنێو "یورامەئ رەعوم" و کاک "هابەوورەو

و  یتیەەاڵمۆکاا یزانساات" یکااانەبێدواتاار کت. ەوەکااران واڵچااا  و باا دا ەئاااو شیاا"را ێاائ یکوردسااتان یاتڕکۆمااێد یزباایح" پیمااا
 ەورەگ ەیکەبێااکت ێاایج ەدا خنکااا  و ب یهاارێم ێو باا یشااۆرامەف یوێاڵسااەواباازانم د مەاڵب. کردەئاماااد م" اڵساااەورەگ یناادنێخو
 یویادەکوردساتا  ن ینێخاو یفارسا یزماان یناەرمەئ یکاێژن ینااو رەساەل "بااتەو خ ا یاژ" یاونا ەب ەکید یکێبێمن کت یناڵسا

 ەب ەویەچااا  کاارا ەدواتاار چااا  دووبااار شییتاەرەساا یمااەکیە یلۆپاا ەیکە(رێااژمەئ)ەبێااکت ...وکااوەپ ...ورچااوەد زا ەن یکااورد
 .ەویەاڕس ێل ی(کرمانج)من یو ناو( خالقەت)ەبوو ب ە(خالقەئ)یناو نەپێد ەوەئ ەیوانەچێپ
 
 ەیباانێکت مەل ەباووم جاگ یکانەنادامەئ ەل کێکیە شیمن کەیەماو ۆب ەک "کوردستا  یرەرانسەس یرکردنێو ف ەردەروەپ ۆڕیک"

و چاا   ەئامااد ییتاەرەسا یماەدووه یلۆپا( یزماوونەئ یزانسات)و  "یکورد یندنێخو" یبێکت ەانیو ئازا ەزانۆسپباس کرا ، د
 . کرد
 
 کەو "یدێاخال ڵمااەک"کااک  چکردوۆکا مارا ەن مۆخا یزۆساپو زاناا و د باتکاارەخ ڕێیدوو هااو ەل کێاادی تێابەد یگاەمەئ ێب
 یپرسارەب کەو "ایائار ڵساووڕە"کااک  رەشاۆکێت یزاناەڕێب هااەو رەه ،ۆڕک یندامەئ کەو "یقادر ریمەکاک ئ"و  ڕکو یرپرسەب
 ۆڕکا یرپرساەب کەو رەه "ەزاداڵبادوەع ڵماەج" کاک رەشۆکێو دواتر ت ەرۆک وەئ یندامەو ئ کەو "یریمەئ یمیحەر"کاک  ،ۆڕک
 . ەکید یرانەشۆکێت ۆب ژێدر  ەمەت یو ئاوات ێزبۆریپ رەه ا یادیو  مرا ەن ەل واڵس زرا ەه ،ەوەمەکەن
 

  یکوردستان یشانێتکەحمەز ێڕیرشگۆش ەپەیمۆک) یکخراوڕێ. "تا کوردس یرەرانسەس یرکردنێو ف ەردەروەپ ۆڕیک" ەل ەجگ
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 ۆیخا پیحاا ەب شەب شە( یۆسایمۆک) مەئ. نااێکهێپ( ەپەمۆک ینانێو باره رکرد ێف ینیۆسیکوم) یناو ەب یکێشەب شی(را ێئ
 یکااانەبێکت یتااوان ەوتووانەرکەگاارت و ساا سااتوەئەو یکردنااەردەروەو پ  یکااورد یزمااان ەب یرسااەد یبااێکت یکردنەئاماااد یرکااەئ
 نجاامەئ ەب ۆیخ ینسانیو ئ ەییوەتەن یرکەبکات و ئ ەئاماد "یکورد ەیوەندنێخو" یناو رێژ ەل ییتاەرەس ی٣ و ٢ و ١ یلۆپ
 مەئ ەڵگەد یرکاانەربەب ۆب شیرانێئ یسالمیئ یمارۆک یتەحکوم. نیبژ شۆخ ەب رەو ه تێب شۆخ ا یو چاو ستەد. تێنەیەبگ
 یناادم ەک "یوەخوسارەیفااروق ک" کااک ینااو ەب کێساەک ۆیه ەب ەوەالساکردن کەو ییەتیەواەتەو ن ینسانیئ ەزۆریپ ەباتەخ
چاا   ەب یتەحکاوم ەیو زاراو ناگەرهەف ەیوێشا ەب ییتاەرەس یمەکیە یلۆپ ۆب یکورد یزمان ەب یکێبێکت ،ەوۆابەڕو گ شۆڕش
 . ندراێخوەو ن راچا  ک رەوا بزانم ه مەاڵب اند،ەیگ
 
و  کێابێمان ناازانم چ کت ەوەداخەب مەاڵب ،ەباوو یکاورد یزماان ەب ناد ێخو کپیساا ەب کیا  دا نزکوردستا یمارۆک یمانەز ەل
 . ەبوو( ...ەرۆز ێڕیزارا ز)ا یکانەرسەد ەل کێکیە ەباسکراو مۆب کەو زانمەد ەندەوەئ. ەندراوێخو کێبێکت  ۆچ
 
 - مەشااەو ش مەنجێااپ یکااانەلۆپ ۆم باا(٤، ٣، ٢، ١ەهااارەبپگو" یبااێکت ەریااو زنج کااردەن ریااب ەل مۆخاا یرکااەئ شیرانەناادەه ەل
 ینادنێخو یزگااەد یتەارمی ەب مەکیە یبێکت. ناێه مەرهەب ...مەهەو دوازد مەهەازدی - مەهەو د مەهۆن - مەشتەه و مەفتەه
. ەوەکاران واڵچاا  و با ریاولەه ەل(  ڕۆکا ٧١١١١)مۆخا یرکاەئ رەس ەل( رگەب ٣١١١)ەکید ەیکەبێکت ێچا  و س یدێسو یاڵبا
 یتاەرامەک یایرزەو ب ییاریاختەو ب ییئازاد یکریو ف ریب ینانێاهڕو  ەردەروەپ ەب تەخزم ۆب ەک ەسانەک وەئ مووەه ەل واڵس
 .مەپەق ەوەتەداو ا یستەد ۆڤمر یانیژ
 
 . یزگماک یزمان ەیردەروەو پ رکرد ێف ۆب باتەخ یژڕۆ کەو ڵسا ەیکەژڕۆ ٣٦٥ مووەه رەه ێب زۆریپ
 
 ٢،٣،٤ ەیهارەبپگو یکانەبێکت ۆیپاشک ەل ەکەیەکورت ەنووسراو مەئ
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 تاراوگە دایك لە ناو كوردانی بایەخدان بە زمانی

 
 
 
 
 
 

 دیندار كۆچەر

  
 ناسااندنی یكاانەكۆپەو ك مااەبن ەل كێكیە زما  بە یبوونهە ،ەوەتەن ۆب ا یكردنەناسێو پ ا ۆڕو پسە ا ییزاشارە یواڕب ەب
و  مپااازو ماااووەه وئە یاێاااڕو شكاااوردی ەیوەتنە دا،یاااتیەامرۆڤ یكاااانەوڕەوڕە ەڵگەل ەك زاناااندە یراگرتنااا نااادوویو ز ەوەتنە

 ینكاورد خااوە ەیمێئا مبەاڵ كاورد، ەیوەتخااك و نە یشكردنەداب بە ،كراوە یرەرانبەب ەوەركارانیداگ  یەال لە ییەیمكارەست
 ینكاورد خااوە ەیمئاێ. رداتا یكاانەوەتەن كەت ەل ما ەوەشتنێه ندوویناساند  و ز ۆب نیكتێالید لە پڕ یكگرتوویە یكزمانێ
 ەتەنیباووەن ەوۆیەهابە ن،یباوو نااوبرد ەو ل ەوەنساڕی ەیشەڕەه رێژ ەل شەشیمەو ه نیمانخۆ یاڵو ئا ژووخاك و زما  و مێ

 . نەیبك زراوێپار اتریز دایایت كانما ییەرەروەس ەك تپەوەد  ەخاو
 
 ،گرتاووە ساەرچاوەی 1911 سااپی شاوباتی ی11 ەل كە ك،دایا زماانی یهاانجی یژرۆ یاگرتنڕزۆریو پ رزبە یادی ۆب تێوەمەد
 وەئ كە ك،دایا زماانی یژرۆ یكردنیاریاد ۆبا ماەبن یەكرا ەوەپاكستا  ئ مانگرتوو لە یقوتاب كەپێمۆك ەل كرد ەقتە ۆیهبە

 كاااا ەكگرتوویە ەوەتنە كولتاااووری یكخاااراوڕێ 1111 پیساااا نجامەرئەو سااا ا یكێنااادهە یساااتدانەدەانلگی ۆیهااا ەباااوو ەاوروود
 ەب رەگئە م،ڕرباەد مخاۆ یچاوونۆو ب ریاب شابووۆخ مێپا شمنای ك،دایا زماانی یهاانجی یژڕۆ كردە شوباتی ی11 یژڕۆ ،ۆنسكیۆ

 یكاانەاوازیج ەنااغۆق ەل  كاورد باكە یرانیشنبرۆ یسوپاس ادەژڕۆ مەل ەك ەوەمبخە نوێی ەیونە یربی ت،ێب شیكەیەوش ندەچ
و  ەقوتابخاااان ەب تااااەو ه كاااا ەوتەو مزگ ەحاااوجر ەل ا ینااادنێخو ەل رەه ەوەرانماااانیبااااب و باپ ەل اباااردووڕ یكانەدساااە

و چااا  و  كانااداەتەرفدە یدواەب ا ەڕو گ ششااۆڕ یكانەاریسااتەه ەناااغۆق ەبااوو  ل ەزمااان مئە یرەزێپااار گاااتەد شیكااانۆزانك
 رانمااا یباااب و وباپ داخە یگاااجێ ەیوەئ مبەاڵ مااا ،ەییوەتنە یژووێااو م اتیاابەدەئ ەل كااا ەاوەڕپ رەساا ەو خسااتن ەوكااراواڵب
 نێخااو ەب كە ئااازادییەی یمەردەسا مەل مااا ەوەو مان كرد ەشااگە یكێنااغۆق ەاناادەیگ ا ەیاامێپاراسات و ئ ا یاازمان ەیەوێمشاەب
 كدایا یزماان رەسەل ەشهەڕە یچكە كوردستا ، یمێرەه ەل نیانوحوكمڕ و ئازادی ۆییخەربەس ەمچنی ینەو خاو ەستهاتووەدەب
 زمانی یربوونێف ۆب ەكردنەەەپه وەو ئ كدای زمانی یپاراستن ۆب كیەاسای یبوونەو ن ند خوێ یمەستیس ێب لە ت،ێبەه
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 .تێنریبەد كانداەقوتابخان ەل ەك كدای زمانی ەیوەرچوونیو ب بوو و زاپ یانبی
 

 یكااوردان مبەاڵ ،هەیە كااوردی یزمااان ەب خاادا بایە یروو لە یمااەرخەمتەك كوردسااتا  كە یمااێرهە ەیەیاردیااد مەل اوازیااج
و   ەكەد شۆگا ا ەیاككولتاوور و زمانە یگارەپو ه كوردانە یكەیەوێشەب ا یكانمنداپە یانبی یتانواڵ یزمان كەت ەل تاراوگە
 و یكولتاوور ەپەمۆو كا ەكخاراوڕێ ەل  ەكەد رێاف ا زمانیا یرساۆو ك نێادوەد ا یاكانەوەو ن ڵمندا ەڵگلە یكورد ەب ەوپەما ەل
 ەتێاابب ەژڕۆ مەئ وامیااه بە ن،تاار باادەی یالنااگە یشااانین مااا ەییوەتنە ەیناساانام نیتااوانەد اتریااز شەمبە كا ،ییەریشاانبڕۆ

 یماكاانەبن ەل كێاكیە لە یزگاارێپار ۆبا دواداچاوو ەو ب تحكاوومە ەیوالكاردنەو  یكاورد زماانی پاراساتنی یاترزیا یهاندان
 كدای یزمان اننیوانكوردستا  چاوەڕ ەیندیئا ەك ا یكانێنو ەوەو ن تاراوگە یكوردان ۆب ەكمتۆ یكپالنێ یو دانان بوو ەوەتنە
 . تێب ەانیتكوردایە جوانی یكەیەو نموون شگە یكیەچرا اندایوێن ەل
 
 یرباوونێف ەباوو  ل ەو قوتابخان ستاۆمام كە م،ەبك مخۆ یو باوك كدای یسوپاس تێوەمەد دایتاۆك لە م،خۆ پیحا ەب شبە 
 یدوا ەل نیباوو شەئااوار كە باوو،ەن قوتابخاانە باووم، شۆڕاو شانا لە ەیوكااتەئ چاونكە ،یشاتماننی و وانەی كاوردی زمانی
 مبەاڵ ،ماانە ڕۆیمااەئ شەوئە ،ەبااوونە كااوردی قوتابخااانەی یناااوەب كێشاات چهاای ن،یاویااژ داێیاات كە ەیتاااناڵو وەئ نفااالئە
 یزماان ەئاشانابوونم ب ۆبا ەباوو كقوتابخاانەیە ۆیخا ۆبا مڵێب توانمدە ،دراوە كوردی یزمان ەب خیەبا ەمئێ پیما ەل ەشیمەه
 .كوردی زمانی ك،دای
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 نیی زمانی دایکدووی ڕەشەمە،ڕۆژی جیها

  
 

 
 
 
 
 

 سایتی هەولێر

 
زمااا  وەک ئااامرازێکی بنچینەیاای، پێویساات و کاااریگەر، ئەو شااتەیه کااه ماارۆڤ لااه کااۆمەپگەدا بە کەپااک وەرگاارتن لێاای، 

وەرگرتن لاه زماا ، هەنادێ واتاا و چەماک دەخاوپقێنێ و ئەم چەمکاانەش باۆ ئەو  مرۆڤ به کەپاک. پێوەندییەکانی ساز دەکا
 .رێن که له هەما  کۆمەپگەی کارپێکەری ئەوزمانەدا دەژینکەسانه دەرک دەک

 
. گەلێک به هەر ئەندامێکی دەبەخشێ که بێژەرانی زمانەکانی دیکاه نییاناه  بوو  لە دەستەی بێژەرانی زمانێکدا، بەرژەوەندی

زمانەکااا  ئەو  لەواناایش ئەمەیااه کااه تەنیااا بێااژەری ئەو زمانااه دەتااوانێ بااه تەواوەتاای مەبەساات وەرگاارێ و سااەرەڕای ئەوەی
تایبەتمەندییەیا  هەیه که وەرگێڕدرێن، بەاڵم بەردەوام بەشاێک هەیاه کاه وەرگێاڕا  دەیفەوتێناێ و باه هایچ شاێوهڕێی تاێ 
ناچێ بگوازرێتەوە سەر زمانی دووهەم و کەسێک که به زمانی دووهەم دەئاخفێ، بە تەواوەتی هەپیسەنگێنێ و لێای تاێ بگاا 

وەرگێڕا  هەرچەند بەهێازیش، ناتوانێگواساتنەوەیەکی بێخەوشای ماناا "دووپاتە دەبێتەوە،  و هەروەک له وتەی زۆر وەرگێڕدا
تەناانەت نەک . و ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ پێوەندییڕاستەوخۆی زماا  و فەرهەناگ و چوارچێاوەی بێژەیای زماا " و مەبەست بێ

و بااۆ زانساته ئەزموونییەکااانیش هەناادێ وگۆ و ئاخااوتن و پێوەناادیی ئاساایی و نەک بااۆ زانساته مرۆییەکااا ، بەپکاو باۆ گفاات
تێگەیشاتنه باه تەواوی ساەر نااگرێ و  پێیا  وایه که ئەم لێک( Benjamin Lee Whrof" )بێنیامین وۆرف"توێژەر وەک 

داوا دەکا که دوو فیزیکزانی خااوە  دوو زماانی جیااواز، هەرگیاز تەناانەت ساەبارەت باه ناسای زانساتییەکا ، باه پاوختی و 
 .ە تەواوی لێک ناگ

 
دا  باه زماانی زگمااکی لاه هەر نەتەوەیەکادا نیشاا  دەدا؛  ئەم مەسەلەیه خۆی وەاڵمییەکێک له بۆیەکانی پێویساتیی گرینگای

ئەوەی که تەنیا بێژەرانی ئەو زمانه به باشی دەتوانن بە زماانەکە بەرهەم بخاوپقێنن و ئااوێنەی کاۆمەپگەی مەبەسات بان و 

https://www.hawler.in/media/k2/items/cache/b8487e70db3860555c0bfb5e68c56721_XL.jpg
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وەرگرتن له زمانی دایکی و گوتن، نووسین و خوێندنەوە و خوپقاند  به زمانێکی  پکبە پێچەوانەشەوه، به خۆ بوارد  لە کە
دیکە، له باشترین ئاستی خۆیشایدا مارۆڤ هەرگیاز ناگاتاه کەساێک کاه ئەو زماناه، زماانی زگمااکییەتی و بێگوماا  هەر بەم 

کاااه دەرک نەکرێیاااا نادروسااات هەوڵ و تواناااایەوە، لاااه زماااانی زگماکیااادا ساااەرکەوتووتر دەبێ؛چاااو  بەردەوام شاااتێک هەیاااه 
 .بگوازرێتەوەیا له هەپگرتنەوەی مانادا، هەپە بکرێ

 
بە پێای . وەاڵمییەکێکی دیکە له بۆیەکا ،ڕۆلی فێربوونی زمانی دایکی لە سەر توانای فێربوونی مرۆڤ له زمانەکانی دیکەیاه

و هەروەهاا گەلێاک تاوێژینەوەی لاه زانکاۆی تۆرنتاۆ ( Commins ،j - 2001" )پڕۆفساۆر جایم کاامینس"توێژینەوەکاانی 
ناوەندەکانی زمانەوانی و پەروەرده، ئەو منااڵنەی که زمانی دایکی دەزانن و پێیڕاهاتوو ، فێربوونی زمانەکانی دیکە الیاا  
 .هاسانتر دەبێ، هەروەهاڕاهااتن و فێرباوونی زماانی دایکای، دەورێکای بەرچااوی دەباێ لاه پێگەیشاتن و پێشاکەوتنی مناپادا

کە، مەسەلەی ئەو زیانەیە که به مرۆڤ دەگا، بە تایبەت لاه ساەردەمی منااپی و دەساتەێکی فێربوونادا، کاتێاک مەسەلەی دی
کە ناچار دەبێ به زمانێکی جیا لە زمانی دایکی پەروەردە و فێربوونی بۆ بکرێ و بخوێنێ و بنووسێ و بەم هۆیەوە نااتوانێ 

( Irina Bokova" )ئیرینا بۆکۆڤا"لەم بارەیەوە، . خۆی وەرگرێبه تەواوی کەپک له توانا و تێگەیشتن و هەست و فامی 
کارگێڕیڕێکخراوی فەرهەنگیی نەتەوەیەکگرتوەەکا ،یونسکۆ، ئاماژه دەکا کاه زماانی دایکای کاارتێکەریی لەساەر کەساایەتی و 

اڵ بە چاڕی و پاڕی فەرهەنگی مرۆڤ دەبێ و پاشا  ڕاهێنا  به زمانێکی غەیری زمانیزکماک، نابێته چوارچێوەیەک بۆوەی من
 .و تەواوی کەپک له تواناکانی وەرگرێ و بەردەوام زیانی پێ دەگەیەنێ

 
لاه بارودۆخێکادا کاه بێژەرانای . مەسەلەی دیکە، مەسەلەی ئیز  نەدا  به ئاسیمیالسیۆنی زما  و هاوسانساازیی فەرهەنگییاه

واڵتەکەدا و کەپاک وەرگارتن لێای لاه شاوێنە زمانێک دەساەاڵتیا  باه دەسات باێ، زماانی زاڵ دەبێتاه بنەماای کاارپێکرد  لە 
جیاجیاکاندا و لاه دۆخە دووپاتەکاانیڕۆژانەدا، وا دەکاا کاه وردەورده زماانە پەراوێزخراوەکاا  لاه زماانی زاپادا بتاوێنەوە و 

ئەمە شاتێکه ئێساتا لاه زۆر نااوچەی کوردساتا  دەبینارێ، چ باه تێکەوتنای وشااەی . )ڕەنگیاا  نەمێناێ و دواجاار لەنااو بچان
نی له زمانەکەدا و نەمانی پاراوی و چ باه شاێوەی خۆباواردنی تاکەکاا  لاه ئاخااوتن و نووساین و خوێنادنەوە باه زماانی بیا

بە تایبەت کاتێک که سیستەمی پەروەردە به زماانی زاڵ باێ و زمانەکاانی دیاکە لەم پڕۆساەیەدا وەال بنارێن، واتاا (. دایکی
 Robert" )ڕابێرت فیلیەساۆ "ئەمە بارودۆخێکە که . یەکجار زیاتر دەبێپەروەردەی فرەزمانی نەبێ، کارتێکەریی ئەمڕەوشە

Philipson ) ئیمەریااالیزنی زمااانی"وەک( "Linguistic imperialism )لێکااۆپەرانی بااواری زمااا ، ئەمە . ناااوی دەبااا
دەوە بااۆ دەهێناانە ئەژمااار؛ واتااا دەسااتەیەک ئااایودیۆلۆژی، چوارچێااوە و کاار( Linguicism" )زمااانچییەتی"وەک جۆرێااک 

 .کردنی هەموو شتێک لە نێوانکۆمەاڵندا بە پێی ئەو زمانەی کە پێی دەدوێان بوونی زمانێک و هەروەها دابەش سەپاند  و زاڵ
پاارێز "لەمڕەوشەدا، هەندێک له بێژەرانی ئەو زمانه خۆیشی، بە تایەبت هەندێ خاوە  بەهارە و هونەرمەناد، باه پاسااوی 
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لەگەڵ جیهانی دەرەوە، پشات لاه زماانی دایکای دەکە  و وا بیار دەکەنەوە کاه نووساین و  و پچڕانی پێوەندی" له ئیزۆلەبوو 
هێنا  به زمانی دایکی، دەبێته هۆی دوورکەوتنەوە له کاۆمەپگەی جیهاانی و ئیزۆلەباوو  لاه  خوێندنەوە و ئاخافتن و بەرهەم

کردنی بیار و هازر و  گاۆڕینەوە و هااوبەشدۆخی باودا، کەچی به پاێچەوانەوە، زماا  و فەرهەناگ ئەو شاتانە  کاه دەرفەتای 
لەڕاستیدا، خوپقاندنی هونەری، ئەو شتەیه که ڕوانینای . ڕوانگه دەڕەخسێنن و نەتەوە جیاجیاکا  لەگەپیەکتر ئاشنا دەکە 

بیانییەکا  لەبارەی زما  و فەرهەنگی مەبەستدا شکڵ دەدا و پەی به دەوپەمەندیی ئەو نەتەوەیاه دەبە  و هەردوو دەتاوانن 
 ئێسااتا جیهااا ، زمااانی کااوردی بااه مۆساایقای مەزناای کااوردی، شااێعرەکانی بااێکەس،. لااه ئەزموونەکااانییەکتر کەپااک وەرگاار 

وە دەناسان و ئەمە نەک بەساترانەوە و چوارچێوەدارباوونی بیار و .. ڕۆمانەکانی بەختیار عەلی، سینەمای بەهامە  قوباادی و
 .وگۆڕ و مامەپەیه لەگەڵ جیها  ڕوانین، بەپکوو ئاڵ

 
به پێچەوانەی بۆچوونی بااو لە الی ئەو کەساانەی کاه نایاانەوێ فێار بان یاا کەپاک وەرگار ، فێرباوو  و پێاداگری لە ساەر 
کەپک وەرگرتن له زمانی دایکای، نەک دەماارگرژی و تەعەسساوبی نەتەوەیای و ڕەگەزی نییاه، بەپکاوو تەواو دژی ئەمەیاه و 

نەیه کاه هەوپای ئاسیمیالسایۆنی زماانی دەدا و دەیەوێ زمانەکاانی دیاکە لەڕاستیدا بەرپەرچدانەوەی ئەمڕوانگەڕەگەزپەرەستا
ئەمەش کاه الیەنگرانای ئەم تونادڕەوی و بیرکاردنەوە نالۆژیکییاه باه بیاانوو دەیهێنانەوە و دەپاێن فرەزماانی لاه . لە ناو ببا

و پێشاکەوتووی چەندزەماناه  واڵتێکدا دەبێته هۆی چەندبەرەکی و هەپوەشا ، بێگومانو به پێای ئەزماوونی زۆر واڵتای ئاارام
و زۆر واڵتای دیاکە بێبنەمایاه و ( ئینگلیزیای، فەرەنسای، ئیتااپی و ئەپماانی)، سویسارا (فەرەنسی و ئینگلیازی)وەک کەنەدا 

 .تەنیا پاساوێکه بۆ هەوپی نابەجێ و ڕەگەزپەرستانە و درێژەدانی ئەم هەپسوکەوته
 

ێویسااته، چااو  هەر زمانێااک خااۆی هەپگااری هەناادێ تایبەتمەناادی و دا  بااۆ پاراسااتنی زمانەکااا ، شااتێکی لااۆژیکی و پ هەوڵ
باوونی  وەرگرتن لێیاا  لاه جیهاا  و دەوروبەری خاۆی دەگاا و باه زاڵ ئامێری کۆمەاڵیەتی و تاکەکەساییه کاه مارۆڤ باه کەپاک

 .زمانێکی سەپێندراو، مەترسیی لەناچوونیا  هەیه
 

کی تااایبەت و ئەمەش نەبااوونێکی گەورەیااه و کااارتێکەریی مەزناای لەناااوچوونی هەر زمانێااک، واتااا لەناااوچوونی جیهااانبیبییە
وەرنەگارتن لاه زمانێاک، واتاا  کرد  و کەپاک  زما  ئەو شتەیهڕابردوو و ئێستەی کاۆمەپگە لێاک گارێ دەدا و فەراماۆش. دەبێ

 .پچڕانی پێوەندییه مرۆییەکانی ئەندامانی
 

دا  باۆ پەرەپێادانی زماانی دایکای و کاارپێکردنی،  ن و هەوڵجیا له هەر هەپوێست و الیەنگری و ڕەنگ و ڕەوشاتێک، پاراسات
لاه ساەردەمێکدا کاه ئەرک . ئەرکێکی مرۆییه و پاراستنی ئەو هەزارا  ساڵ ئەزموونەیه کاه لاه وجاوودی تااک بە تاکماندایاه
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باا باه گاوتن، دانی هەر ئەم ئەرکەش، کارێکی خەباتگێڕانەیاه؛ ساا  بووه به شتێکی به دەگمە  دەبینرێڕەچاو بکرێ، ئەنجام
 .نووسین و خوێندنەوە به زمانی دایکی، خەباتگێڕ بین

 
 :بێکەس گوتەنی

 
 ئێستا زمانی کوردی،"

 له بەڕووی بێکاڵو و
 له گوندیڕاگوێزراو و

 له هەتیوی کزی بەر بەرۆچکه و
 له چۆلەکەی کەسیره و

 لەو نیشانه بەستەزمانه ئەچێ،
 ".ڕۆژێ هەزار تیری نەزانیی تێ ئەگیرێ

 .دانی خۆما ، ببینه قەپغانێک دژی ئەو تیرانه که زمانی دایکمانی کردووەتە ئامانج ه ژیری و سەرنجسا، با ب
 .ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک بەرز و بەڕیز بێ دوویڕەشەمە،

 
 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢٥: رێکەوتی  -سایتی هەولێر  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *سەنگەری بەرگری لە زمانی کوردی ئاوەدانتر لە هەمیشە
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 سمایل شەرەفی

 
. ی ڕەشەممە، رۆژی جیهانیی دایکییەوە، ئەمساڵ رۆژهەاڵتی کوردستا  تایبەت لە سااڵنی پێشاتوو خاۆی دەرخسات٢بە بۆنەی 

لەم پێوەنااادییەدا ناوەنااادەکانی . ێوەچاااوو کوردساااتا  بەم باااۆنەوە رێوڕەسااامی تاااایبەت بەڕ لە زۆربەی شاااار و ناوچەکاااانی
ییەکااا ، مامۆسااتایانی بەشااێک لە قوتابخانەکااا ، فێرکااارانی زمااانی فێرکاااریی زمااانی کااوردی، ناوەناادە فەرهەنگاای و مەدەن

کوردی، هونەرمەنادا  و هەروەهاا کەساایەتییە ئەدەبای، ئاایینی و فەرهەنگییەکاانی کوردساتا  رۆپای ساەرەکی و بەرچاویاا  
 .ەستۆگرتبووە ئ

 
نێوەرۆک و شێواز و پێکهاتەی ئەم رێوڕەسمانە کە لە مزگەوتەکاا  و قوتابخانەکاا  و تااالرە تایبەتییەکانادا بەڕێوەچاوو ، 
. هەپگری کۆمەپێک پەیام و نیشانەی تایبەت و لە هەمانکاتدا دپخۆشکەر  کە جێی خۆیەتی ببیندرێن و سەرنجیا  بادرێتێ

نە لە بااازنەیەکی بەرتەسااک و بە بەشااداریی کااۆمەپە خەپکێکاای تااایبەتەوە بەڕێااوە ئەگەر سااااڵنی پێشااووتر ئەم رێوڕەسااما
دەچوو ، ئەمساڵ ئەم ڕێوڕەسمانە لە ئاستێکی جەماوەری و بەرباڵودا بەڕێوەچوو  کە بە چاولێکرد  لە تەرکیب و پێکهاتەی 

ڕەسمانەدا حزووریا  هەیە و شاێوازێکی ئەم رێوڕەسمانە، دەبینین کە زۆرێک لە چین و توێژەکانی کۆمەپی کوردەواری لەم رێو
 .گشتگیرتریا  بەخۆوە گرتووە

 
ئەم بەجەماااوەریبوو  و گشااتگیربوونە کە لەم چەنااد سااااڵنەی دواییاادا زیاااتر بە رەفتاااری خەپکاای رۆژهەاڵتاای کوردسااتا  لە 

یادا ڕاسات بەو ماناایە هەموو باۆنە و بەساتێنەکانی تێکۆشااندا دەبینادرێ، لە پێوەنادی لە گەڵ رۆژی جیهاانیی زماانی زگماک
هەر ئەم . دێاااات کە بەخۆشااااییەوە خەپکاااای کوردسااااتا  زیاااااتر لە هەمیشااااە بەدوای ناساااانامەی نەتەوایەتییاااای خااااۆیەوەیە

خاوەندارێتییە جەماوەرییە لە زمانی کوردی، نیشانەی بەرزیی ئاستی شاعووری نەتەوەیای خەپکای رۆژهەاڵتای کوردساتانە کە 
جاێ  –کە هەما  خەبات و بزووتنەوەی نەتەوەیی خەپکای کودساتانە  -شتمانییەکەدا لە خانەی پرسە گەورە نەتەوەیی و نی

 .دەگرێت

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/smailshafafiiiiiii2.jpg
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وەک لە زۆربەی ئەم ڕێوڕەساااامانەدا دیااااار و بەرچاااااوە، ناوەناااادەکانی فێرکاااااری، ئەنجااااومە  و رێکخااااراوە فەرهەنگیاااای و 

ئەوا  بە دەساتی بەتاااڵ و تەنیااا بە  .مەدەنییەکاا ، رۆپاای ساەرەکییا  لە پێکهێنااا  و رێکخسااتنی ئەم رێوڕەسامانەدا گێااڕاوە
هیمەتی خۆبەخشانەی کۆمەپێاک خەپکای نیشاتمانەەروەری دەروەسات بەرانابەر بە زماا  و پێناساەی ئەم نەتەوەیە، ساەرەڕای 
دنیااایەک بەربەساات و تەگەرەی جۆراوجااۆری یاسااایی، کەمیاای ئیمکانااات و گوشاااری هێاازە ئەمنیەتییەکااانی رێااژیم بااۆ سااەر 

اڵنە بە هەزارا  کەس بەتاایبەت منادااڵ  فێاری خوێناد  و نووساینی زماانی کاوردی دەکە  و، بە کاردوە چاالکییەکانیا ، ساا
هەوڵ و تیکۆشاانی چەنادین سااپەی ئەم کەساانە بە . بەشێکن لە تێکۆشەرانی بزووتنەوەی شوناسخوازانەی خەپکی کوردستا 

رهەنگاای و مەدەنیادا، ئێساتا بەرهەمەکەی جیااا لە تااک و لە چوارچێاوەی ناوەناد و ئەنجااوومە  و رێکخاراوەی جۆراوجاۆری فە
فێرکردنی دەیا  هەزار کەس کە دەتوانن بە زمانی دایکیی خۆیاا  بنووسان و بخاوێننەوە، باۆتە دەساتەبەرکردنی متماانەیەکی 

یە و ئێستا کۆمەپگە بە تەواوەتی متمانەی بەم ناوەناد و ئەنجاومە  و رێکخاراوانە هە. لەبڕاننەهاتووی کۆمەلگەی کوردستا 
 .هەر ئەم گشتێگربوو  و جەماوەریی بوونەی ڕێوڕەسمەکا ، سەپمێنەری درووستبوونی ئەم ئیدیعایەیە

 
پەیداکردنی گرینگایەتیی رۆژ لەگەڵ رۆژ زیااتری زماانی کاوردی لە کاۆمەپگەی کوردساتا  ساەرەڕای پشتگوێخساتنی لە الیە  

پەتاای و ڕەساامییەکا ، ڕاساات نیشااانەی بااوونی ئیرادەیەکاای نیزاماای زاڵ بە سااەر کوردسااتا  و قەدەغەبااوونی لە ناوەناادە دەو
ئەوەی لەم . لێبااڕاوی نەتەوەیاایە کە بە بێگوێاادا  بە هەرچەشاانە بەربەساات و تەگەر و هەڕەشااەیەک، رێاای خااۆی دەپێااوێ

سااااڵنەدا لە شااار و گوناادەکانی رۆژهەاڵتاای کوردسااتا  لە پێوەناادی لە گەڵ خوێنااد  و نووسااین بە زمااانی دایکاای لە نێااو 
اڵنی کوردسااتاندا کااراوە، کااارێکی پڕبااایەخی ریشااەییە کە بێگومااا ، لە داهاااتوویەکی نەزۆر دووردا، کاریگەرییەکااانی مناادا

باۆیە جێای خاۆیەتی وێاڕای گرینگیادا  بە کاۆمەپگەی مەدەنای، رێکخاراو و . لەسەر گەشەی کۆمەپگەی کوردستا  دەردەکەوێات
و نیشااتمانییە، بەچاااوی رێاازەوە بڕواناادرێتە زەحاامەت و تێکۆشااانی  ناوەناادەکانی فێرکاااری بە پەرەدا  بەم ئەرکە نەتەوەیاای

 .تەواوی ئەو کەسانەی کە لەم بوارەدا دەروەستانە کار دەکە 
 

رێز و پێزانین بۆ تەواوی ئەو مامۆستایانەی کە لەم بوارەدا ئەرکی قاورس و گارا  و پڕباایەخی فێرکردنای زماانی کوردییاا  
 .هەموو ئەو کەس و کەسایەتیانەش کە لەم پێوەندییەدا هاوکار و پشتیوانن گرتۆتە ئەستۆ و سەاس و پێزانین بۆ

 
 و زۆر جاریش چاالکانی بواری فێرکاریی زمانی کوردی بە تاک و لە چوارچێوەی ناوەندەکاندا  ئەوەی لە کۆتاییدا ماوەتەوە
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. ەک پێویست هاوکاار و پشاتیوا  ناینباسی لێوە دەکە ، کەمتەرخەمیی کەسانی دەوپەمەند و دەستڕۆیشتووی کوردستانە کە و
پێوەناادییەدا دەساات و دپئاااوەاڵ باان و بە یااارمەتی و  بااۆیە ئەرکاای کەسااانی دەستڕۆیشااو و دەوپەمەناادەی کوردسااتانە کە لەم

 .پشتیوانییە ماپییەکانیا ، ببنە بەشێک لە ڕاپەڕاندنی ئەم ئەرکە نەتەوەیی و نیشتمانیە
 

*** 
 

 .یادداشتێکی مامۆستا و هاوڕێی خۆشەویستم کاک قادر وەرگرتووە سەردێری ئەم وتارەم لە سەردێری *
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢٥: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
 

 فێرکردنی زمانی دایک لە خزمەت بە هێزکردنی شوناسی نەتەوەییدا
 

 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 یک، زمانی نەتەوەییزمانی دا

 
 زماااانی ئاااێمە، باااۆ دایاااک زماااانی واتە. کاااوردییە زماااانی واڵت، دەرەوەی و نێوخاااۆ لە کوردساااتانی ئاااێمەی باااۆ دایاااک زماااانی

 و زماااا  لە پیااااو و ژ  گەڵ لە ئاااێمە خەپکااای لەنێاااو ناااا  پاااێکەوە هااااوبەش ژیاااانی و تاااێکەاڵوی چاااونکە. نەتەوەییماااانە
 ی-زیااتر نەپاێم ئەگەر -٩١ سەتا لە دایکی زمانی و نییە زۆر ئەوەندە هتد و یینیئا کولتووری، هۆی بە دیکە، نەتەوەکانی

 .کوردییە زمانی واتە نەتەوکەما  زمانی ئێمە
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 خوێندن بە زمانی دایک

 
 و، واڵت دەساەاڵتی الیە  لە دیااریکراو زماانی چەناد یاا زمانێاک ناسارانی فەرمای بە دایاک، زماانی بە خوێند  لە مەبەست
 واتە فیرکاارد  و پەروەردە سیسااتەمی بەڕێوەچااوونی ئامااانجی بە واڵت فەرمییەکااانی دەزگااا و دام کردناای اوکاااریه و ملاادا 

 .دایە دیاریکراو ناوچەی و هەرێم یا جۆغرافیا لە زمانانە، بەو خوێند 
 

 وانە کاوردیزا  یاا کورد مامۆستای هەبێ، کوردی بە خوێند  کتێبی پێویستە خوێند ، زمانی ببێتە کوردی بکرێ ئەگەرقبووڵ
 و کتێاب چااپی دەگااتە هەتاا قوتابخاانەوە دابینکردنای لە خوێنادنەکەش تێچاووی دەباێ، کاوردی بە گاوتنەوە وانە بڵێنەوە،
 و ناوەناادی قۆناااغی لە بەپکااوو سااەرەتایی قۆناااغی لە هەر نەک. دەبااێ بەرپرساایار لێاای حکااوومەت مامۆسااتا، ڕاهێنااانی
 لە دەباێ بەشاێک بەپکاوو واڵت، پەروەردەی سیساتەمی دەرەوەی لە نابێ شتێک وێندنە،خ ئەم. دەبێ بەردەوام ئەوە زانکۆشدا
 زماانە ئەو ئااخێوەری نێاوا  لە تێگەیشاتن لێک بۆ هەبێ پێوەندی پردێکی ئەوەش بۆ. واڵت فێرکردنی و پەروەردە سیستەمی

 زانساااتیی و پەروەردەیااای ی،حکاااوومەت دەزگاااای و دام گەڵ لە دەخاااوێنن، زماااانە بەو ناوچاااانەی و هەرێااام ئەو خەپکااای و
 کە زمانێاک عادەتە  هەیە، دیکەیا  زمانێکی کە والتە ئەو دیکەی بەشەکانی خەپکی گەڵ لە وەها هەر و والت سەرانسەری

 ناااوچەکە خەپکاای زمااانی پەنااا لە بااووە، فەرماای زمااانی تاااکە یااا هاااتووە، بەکااار هاااوبەش زمااانی وەک واڵتە لەو پێشااتر
 سیسااتەمی و واڵت پێاای بە و، نیاایە چارەسااەری جااۆر یەک ناسااینیا  فەرماای بە و زمااانی ناادچە پرساای دیااارە. دەخوێناادرێ

 .هەیە جیاوازیش مۆدێلی سیاسی،
 

 :خوێندن بە زمانێک باشترین جۆری بە فەرمی ناسینی زمانێکە، چونکە

 
 و زانساتیی پێداویساتییە وەاڵمادەری کە بکاا ئەرکدار خۆی ناچارە دەکا، گەشە پەروەردەییەوە و زانستی ڕووی لە زمانەکە* 

 زانساااتە ئەدەبیاااات، وەک بوارەکاااا  هەماااوو باااۆ دەکێشااای پەل زماااا  باااوو، کاااوردی بە خوێناااد  کە. باااێ فێرکارییەکاااا 
 بیرکاااری، زیندەوەرناساای وەک زانسااتەکانی  وەهااا هەر هتااد، و زمااانەوانی جۆگرافیااا، مێااژوو، نمااوونە بااۆ کۆمەاڵیەتییەکااا 

 .هتد و کۆمەیوتێر سازی،بینا ئەندازیاری، فیزیا، کیمیا،
 
 و دەخوێناادرێ پێاای دیااکە زمانەکااانی وەک دەبینااێ چااونکە. سااەر دەچێااتە زمااانەکە ئاااخێوەری الی زمااا  جااێگەی و پااێگە *

 دیاکە زمانەکاانی لە سیاسایی و زانساتی گرنگیای کە دەباێ دروسات ال لە باڕوایەی ئەو. هەیە ئیعتیبااری زماانە بەو بڕوانامە
 .نییە کەمتر
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 و زانساتی ڕووی لە هەر نەک. تاکێاک هەماوو الی و چینێک هەموو نێو دەچێتە دەخوێندرێ، پێی زمانەکە کە ەهۆیەو بەو *
 دەبان ناچاار کەساانەی ئەو ژمارەی ڕووی لە چەندایەتییشەوە، رووی لە بەپکوو دەکا، گەشە و دەبێ دەوپەمەند فێرکارییەوە

 .دەستێنێ پەرە بژین، دا زمانە ئەو گەڵ لە بەردەوام
 
 ساۆزداری و هاۆگری و بەساتراوەیی عااتفییەوە، و دەروونی ڕووی لە قوتابخانەوە، چوونە دەسەێکی لە زمانێک بە خوێند  *

 شایوەیەکی بە واتە. دەکە  دروسات دەخوینێ پێی کە کەسەدا لەو دەکە ، قسە زمانە بەو کە خەپکێک و زمانە ئەو بەرامبەر
 قساە زماانە بەم کە خەپکێاک و ئەوێایە های زماانەکە ساەرزەوییەی بەو یهاۆگر و زماانەکە خۆشەویستیی بەرە، بەرە و نەرم

 .دەچێنن خوێندەوارەکەدا نەستی و هەست لە دەکە ،
 

  خویند  پەروەردەییشەوە، و زانستی ڕووی لە بەاڵم. هەیە شوناسخوازانەیا  و نەتەوەیی الیەنی ئەرێنیانە خاپە ئەم دیارە
 باۆ چاوو  لە خاۆدزینەوە کەمباوونەوەی فێرخواز، الی فێربوو  و وەرگرتن پڕۆسەی خێراتربوونی هۆی دەبێتە دایک زمانی بە

 و خوێنااد  ڕاناادومانی چوونەسااەری و دەرچااووا  ژمااارەی زیاااتربوونی وەهااا هەر خوینااد ، لە دەسااتهەپگرتن و قوتابخااانە
 .فێرکرد 

  
 :بەردەوامیی بێبەشیی نەتەوەی کورد لە مافی خویندن بە زمانەکەیان و ئەرکمان

 
 بەشاەی دوو لەو. قەدەغەیە وا هەر کاوردی، زماانی بە خوێناد  کوردستا ، باکووری و ڕۆژهەاڵت کوردستا ، پارچەی دوو لە

 کاتێاک لە ئەمەش. بخاوێنێ خاۆی زماانی بە کە بێبەشاە مافە لەو خویندندا قۆناغەکانی هەموو لە کورد منداپی کوردستا ،
 پەیماننااامە پااێچەوانەوە، بە و نااادە  بێبەشااکردنە بەو ڕەوایاای ەوپەتی،نێااود پەسااندکراوێکی و بڕیارنااامە هاایچ کە دایە

 کەماایەتییەکی یاا نەتەوەیەک خوێنادنی گەورەتاردا، باازنەیەکی لە و دایک زمانی بە خوێند ) مافە ئەم نێودەوپەتییەکا ،
 ئەم دیااارە. دەزاناان کااا نیودەوپەتییە پەسااندکراوە لە سااەرچاوەگرتوو و مرۆیاای مااافێکی بە ،(خااۆی زمااانەکەی بە نەتەوەیاای

 کە دەگارێ ساەرچاوە واڵتاانەوە ئەو سیاسایی ڕێژیمای و دەسەاڵت ڕەگەزپەرستانەی و شۆڤێنیستی سیاسەتێکی لە بێبەشکردنە
 .کردوە دابەش دا خۆیا  سەر بە کوردستانیا 

 
 ئەمەیااا  جێاادا لە ەره نەناساایبێ، ڕەساامی بە کوردییااا  زمااانی بە خوێنااد  مااافی تەنیااا هەر ڕێژیمااانە ئەو وەنەبااێ دیااارە
 والتەی ئەو چوارچێااوەی لە تەنااانەت - خااۆی سەرنیشاتمانەکەی لە هەیە مااافەی ئەو و نەتەوەیەکە کااوردیش کە ناایە قباووڵ

 خەپکای زماانی بە خۆبەڕیاوەبردنی کاروبااری هەباێ، خاۆی نااوچەیی حکاوومەتی ببا، بەڕێوە خۆی - کراوە دابەش بەسەریدا
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 لە ببااا، بەڕێااوە خااۆی خەپکاای و ناااوچە و شااار کە نەبیاانن ڕەوا پااێ ئەوەی مااافی تێااککا دیااارە جااا. هتااد و بااێ ناااوچەکە
 تاورکیە و ئێارا . ناادە  پاێ ساەرەکی پۆساتی دەساتی گارتنە و هاوبەشایکرد  ڕێگاای سەرانسەرییەکەشدا، و گشتی دەسەاڵتە

 لە. دەکە  واڵتەکەیاناادا لە دیاکە نەتەوەی باوونی لە حاشااا کە یەکان وەک لەوەدا بان، جیاااواز لێاک شتیشادا زۆر لە ئەگەر
 واڵتای تاورکیەش. فارساییە زماانەکەی کە ئێارا  نااوی بە نەتەوەیەکە واڵتای ئێارا  واڵتەوە، دوو ئەو ڕێژیمەکانی ڕوانگەی
 !تورکییە زمانەکەی کە تورکە نەتەوەی

 
 ئەو لەگەڵ دواتار تییەوە،شاایە ڕیژیمی سەردەمی لە واتە هەبووە، کوردی زمانی بە خویند  مافی کۆنەوە لە هەر عێراق لە

 بە خوێناد  ماافی بەاڵم هەیباوو، کاورد نەتەوەی و کوردستا  بە بەرامبەر بەعس حکوومەتی کە دڕندانەش سیاسەتی هەمووە
 دەرەتاانی کاوردی زماانی کوردساتا ، پارلماانی و حکاوومەت پێکهااتنی و ١٩٩١ ڕاپەڕینای دوای لە. ماایەوە هەر کوردی زمانی
  دەزگای و دام و دەسەاڵت سەرەکیی زمانی وەک و بکا گەشە و بکرێ پێ کاری بوارەکاندا، هەموو لە کە هات پێک بۆ ئەوەی

 .ببینێ خۆیەوە بە پێشکەوتن زۆرترین رەسمی،
 

 زاڵ چەشانە لەو عەقڵیەتێکای هەر جیهاا ، سیاسایی نەخشاەی ساەر هاتووەتە واڵتە ئەو کە کاتەوە لەو سووریەش لە دیارە
 لەم تەنیااا! عەرەبیاایە زمااانی ئەویااش هەیە زمااانی یەک و دەژی لااێ نەتەوەی یەک و عەڕەبیاایە یواڵتێکاا سااووریە،: بااووە

 هیازی و باووەتەوە کاورت کوردییەکاا  نااوچە لە حکاوومەت دەساتی ساووریە، لە نێوخۆیی شەڕی هۆی بە دواییدا،کە سااڵنەی
 .بخوێنن خۆیا  زمانی بە ڕەخساوە کورد مندااڵنی بۆ دەرفەت دەبە ، بەڕێوە کوردستا  ڕۆژاڤای کوردی

  
 ئایا گۆڕانێک بە ڕێگاوەیە؟

 
 پێاک خۆیانادا سیاساەتی لە باارەیەوە لەم ئالوگۆڕێکیاا  چ تاورکیە و ئێارا  لە حکوومەتەکا  دا ڕابردوو ساپی ٧٥ ماوەی لە

 هێناوە؟
 
 زماانی بە خوێناد  لە ا نەتەوەکا بێبەشایەی ئەم ساەر بە گۆڕانێک حکوومەتەوە الیە  لە کوردستا ، ڕۆژهەاڵتی و ئێرا  لە

 لەگەڵ دژایەتیایە کە دەڕوا پێشاوو ڕێژیمای سیاساەتی هەماا  ساەر لە ئیساالمییش کۆمااری ڕێژیمای. نەهااتووە پێک خۆیاندا
 تەنیااا. فارساای زماانی لە جااگە دیااکە زمانەکاانی بە خوینااد  لەگەڵ دژایەتیایە. دیااکە نەتەوەکااانی و کاورد نەتەوەیاای ماافی

 جاار یەکەم باۆ کە ١٩٧٩ سااپی کە ئەوەیە باارەیەوە لەم هااتووە پێاک ڕێاژیمە ئەو ساەرکاری نەهات دوای لە کە ئالوگۆڕێک
 قاانوونی ی١٥ ئەسالی) گونجاا تێادا ئەسالێکی کرا، پەسند( ئیسالمی کۆماری) نوێیە نیزامە ئەم دەستووری یا بنەڕەتی یاسای



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

174 
 

 دەقە نامەنووساین، بەپگەنامەکا ،. فارسییە زمانی ئێرا  خەپکی هاوبەشی و ڕەسمی خەتتی و زما »: دەپێ کە ،(ئەساسی
 و چااپەمەنی لە قەومییەکاا  و( محلای) خاۆجێیی زماانە خوێنادنی بەاڵم. خەتاتە  و زماا  بەو دەرسای کتێبی و ڕەسمییەکا 
 )*(«.ئازادە فارسییەوە زمانی تەنیشت لە قوتابخانە لە ئەوا  ئەدەبیاتی خوێندنی و گشتیەکا  ڕاگەیەنە

 
 وشاەی ،(ڕاباردوو سااپی ١١) دواییادا ساااڵنەی لەم ئەوەیە بکەیان پاێ ئامااژەی دەباێ کە گۆڕانێاک دساتانیشکور باکووری لە

 دراوە، کاوردی کتێبی چاپی ڕێگەی هەپگیراوە، سەر لە قەدەغەی ئیستا بوو، قەدەغە وشەکەش بەکارهێنانی جارا  کە کورد
 دووهەمە نەتەوەی کاورد کە دانەناراوە بەوە دا  تەنیاا نە بەاڵم. هەیە کاوردی زماانی بە بەرناامەی حکوومەتی تەلەڤیزیۆنی

 .قەدەغەیە وا هەر کوردییش زمانی بە خوێند   نەناسراوە، فەرمی بە مافەکانیشی و واڵتە لەو
  

 نەکەوینەوە؟ دوور کوردی زمانی بە خویند  ئامانجی لە ئەوەی بۆ بکەین چی
 

 دەرەوەی یاا کوردساتانە لە کاورد منادااڵنی مەبەساتما  وێانە باۆ. ێنێد خۆیدا دوای بە دیکە پرسیاری کۆمەپێک پرسیارە ئەم
 دایکاای زمااانی بە خااۆیەتی الی ئەو الو ئەم بااێ مااافی کااورد منااداپی لەوێ کە مەبەسااتە کوردسااتانما  ئەگەرنێوخااۆی  واڵت؟

 ئەدی. بخاوێنێ ماانەز بەو نااتوانێ کاردەوە بە و بێبەشاە ماافە لەو کوردساتا  پاارچەی دوو لە ئێستا دەبینین وەک بخوینێ،
 هەیە، پێویسات ئەرکێکای چ دەگەیان، ماافە بەو هەتاا بکەین؟ چ مافە بەو گەیشتن بۆ کوردستا  بەشێکی هەر لە کورد وەک

 گەڵ لە پێوەنادی لە کوردساتا ، دەرەوەی لە کوردەکاا  بنەماالە بۆ بارەیەوە لەم بدەین؟ ئەنجامی و نەبین غافڵ لێی ئیستا
 هەرلە یااا هەناادەرا ، لە کوردسااتا ، دەرەوەی لە کااورد هەزار سااەدا  بە دەکەیاان؟ دیاااری رکێااکئە چ زمانەکەیااا  و منااداڵ
 کاوردی کاۆمەپی لە دوورکەوتنەوەیاا  بە ساەرنجدا  بە. دەژین کوردستا  لە دوور بەالم سووریە، و عێراق و ئێرا  و تورکیە

 بە تاایبەت مەترسایی ئەوانایش دیکە، زمانی بە د قسەکر و خوێند  بە ناچاربوونیا  و دیکە زمانی گەڵ لە تێکەاڵوییا  و
 .زمانەکەیانە بەرەبەرەی بیرچوونەوەی لە کە سەرە لە خۆیا 

  
 لە نێوخۆی کوردستان، بە تایبەتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
 گشتی بەستەیەکی وەکوو نەتەوەییەکانما ، مافە وەدەستهێنانی بۆ خەبات :ئەلف

 
 شاێلگیرتر تەناانەت و بەردەوام ساەرخەبات لە پێویساتە ناوەنادییەوە دەساەاڵتی الیە  لە مافاانە ئەو ناسارانی بەڕەسمی بۆ
 هەتاا دامەزرانایەوە یەکەمای ڕۆژی لە کوردساتا  دیماوکراتی حیزبای تایبەتی بە سیاسییەکا ، ڕێکخراوە و حیزب دیارە. بین
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 لە کوردساتا ، لە بەڕێاوەبەری و کوومەتیح باری کارو و خوێند  لە بەکارهاتنی و کوردی زمانی ناسرانی فەرمی بە ئێستا،
 بە و ڕێککەوتان ساەر لە باووبێ، بەدەسات دەسەاڵتی خۆی بۆ قۆناغێکیشدا چەند یا قۆناغێک لە ئەگەر. هەبووە بەرنامەیدا

 وەک. کااردوە جێبەجااێ کااردەوە بە مااافەی ئەم خااۆی بااۆ و رانەوەسااتاوە ناوەناادی، حکااوومەتی دانەێاادانانی و ناسااین فەرماای
 .خست وەڕێ کوردیی زمانی بە خوێند  کە ئیسالمی کۆماری کاری هاتنەسەر دوای سەردەمی و کوردستا  ۆماریک سەردەمی

  
 دیاریکراو داوایەکی وەک کوردی زمانی بە خوێند  مافی داوای :ب
 

 ەساسای،ئ قاانوونی ی١٥ ئەسالی و ئێارا  دەساتووری( ٢ هەیە، داوایە ئەم دیاکەش، نەتەوەکاانی نێاو لە( ١: کە هۆیەوە بەو
 پێویساتە سیاسای، تاا هەیە کولتووریی و حقووقی نێوەرۆکێکی پتر داوایە ئەم( ٣ و داوایە، ئەو بەدواداچوونی بۆ مەجالێکن

 دەتاااوانێ داوایە ئەم پارلماااانی، و مەدەنااای خەبااااتی باااۆ تاااایبەتی بە. بکااارێ باااۆ خەبااااتی یاااش«مەوریااادی» شاااێوەی بە
 .بێ گونجاو داواکارییەکی

 
 کوردی زمانی بە نووسین و ەوەخوێندن فێرکردنی :ج
 

 لەم کەس بەهەزارا  و پێکاردوە دەساتی کوردساتا  ڕۆژهەاڵتای ناوچەکاانی شاارو لە سااپە چەنادین خۆشاییەوە بە کە کارێک
 هیممەتی بە ئەمانە. دراو  گرێ کوردییەوە ئەدەبیاتی و زما  بە و بوو  نووسین کوردی و خوێندنەوە کوردی فێری ڕێگایەوە
 حکاوومەتی یاارمەتیی باێ بە و خەپاک پشاتیوانیی بە و کاوردی ئەدەبیااتی و زماا  دلساۆزی کەساانی و هەنگایفەر چاالکانی

 گیاا  هەم کاردوو ، خاۆی زماانەکەی نووسینی و خوێندنەوە فێری هەم گێڕاوەتەوە، خرا  شتی زۆر لە الوەکانی هەم. کراو 
 لە جاۆرێکە بەاڵم نیایە، کاوردی زمانی بە خوێند   گەرچیئە ئەمەش. کردوو  دروست دا نێو لە نەتەوەیی هۆگریی و باوەڕ و

 .دەرفەتدا یەکەم لە کوردی زمانی بە خوێند  بۆ پێکهێنا  ئامادەیی و زمانەکە لە کرد  خۆبەخاوە 
  

 ئەرکی زمانیی بنەماڵە کوردەکانی دوور لە کوردستان

  
 منااادااڵنی لە پتااار بااژین، ئاااازادیش واڵتێکاای و کاااۆمەڵ لە ئەگەر دەبااان، گەورە کوردسااتا  لە دوور کاااوردانەی منااداپە ئەو

. سااەرە لە مەترسااییا  زمااانەوە ڕووی لە دایااک، زمااانی بە خوێنااد  و نەتەوەیاای مااافی لە بێاابەش و بندەساات کوردسااتانی
 دەبان، گەورە خەباتادا حااپی لە نەتەوەیەکای نێاو لە چاونکە بخاوێنن، نەتوانن خۆشیا  بەزمانی ئەگەر کوردستا  مندااڵنی

 خۆیاا  شوناسای بە پێوەنووساا  توند هەستی دەکرێ، شوناسەکەیا  بە و زمانەکەیا  بە سووکایەتی ڕۆژانە کە ەوەهۆی بەو
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 مااپەوە، لە هەم دەکە  پاێ قساەی ڕۆژانە النایکەم. دەباێ زیااد زمانەکەیاا  باۆ هۆگرییاا  و سۆز بەردەوام و دێ پێک تێدا
 لەوەی جااااگە. هەیە جیاوازیااااا  دۆخێکاااای کوردسااااتا ، لە وەدوورکەوتااااۆ بنەماااااپەی منااااداپی بەاڵم. کااااۆمەڵ نێااااو لە هەم

 و کااۆڕ کە بەرە بەرە. بااکە  قسااە دیااکە زمااانێکی بە ناچااار  ماااڵ دەرەوەی لە دەخااوینێ، دیااکە زمااانێکی بە کەمنااداپەکەیا 
 بنەمااپە ئەنادامانی کەمتار مااپەوەش لە ئوساترالیا ، و کاناادا و ئەمریکاا و ئورووپا لە ئەوانەی. دادەبڕێن کوردی کۆمەپی
 بە سااڵ.  دەکەونەوە دوور کاوردی تەلەڤیزیاۆنی بەرناامەی و کوردی گۆرانیی و مۆسیقا لە بەرە بەرە. بن یەکەوە بە دەتوانن

 ئەوەنادەی ڕۆژگاارە ئەم منداپی بێ لەبیر ئەوەشما . دەبن نامۆ پتر کوردی خوێندەوەی و نووسین و کوردی ئەلفوبیی لە ساڵ
 و باااب و دایااک الی دانیشااتن لە حەزی ئەوەناادە ئایەااادەکەیەتی، و موبایاال گەڵ لە ربرد بەسااە کااات و تەنیااایی لە حەزی
 لە تەواوی بە واڵت دەرەوەی لە کاورد منادااڵنی دەبیناین مااوەیەک دوای باین بێخەم وەزعە لەم ئەگەر جۆرە بەم. نییە میوا 

 .نابینم بوونەوەی ڕووبەڕوو بۆ جیددی کیمشوورخواردنێ داخەوە بە من کە کێشەیەکە ئەمە. دادەبڕێن خۆیا  زمانەکەی
  

 دەتوانین چ بکەین؟

 
 هەیە ڕۆژاوایی واڵتانی لە کە دایک زمانی خوێندنی ئیمکانی و ماف لە وەرگرتن سوود :ئەلف

 
 و ناسایوە رەسامی بە جیاوازەکاا  نەتەوەیایە و زماانی گارووپە منادااڵنی باۆ دایکیاا  زماانی خوێندنی مافی واڵتانە لەو زۆر
 کوردەکاا  بنەمااپە. داناسەپێنێ سەر بە مافەت ئەم زۆر بە واڵتە ئەو خۆ بەاڵم. بکە  دابین خوێندنە ئەم تێچووی دە ئاما

 بە هەساات نەتەوەکەیااا ، زمااانی لەگەڵ منااداپەکانیا  نااامۆنەبوونی و زمانەکەیااا  داهاااتووی ئاساات لە خۆیااا  بااۆ دەبااێ
 حەوتاوودا، دیااریکراوی لەڕۆژانێکای ئەوەی باۆ باکە  قوتابخاانە و تامامۆسا داوای باکە ، بەدواداچوو . بکە  بەرپرسایەتی
 .بن کوردی زمانی بە نووسین و خوێندنەوە فێری منداپەکانیا 

  
 کوردەکا  بنەماپە و کوردی کۆمەپی کۆڕو لە دانەبڕا  :ب
 
 بمێناێ، تێادا زماانەی بەو نووساین و خوێناد  فێرباوونی و دایکی زمانی بە قسەکرد  هۆگریی و حەز کورد منداپی ئەوەی بۆ

 بااۆنە و جێااژ . بهێناارێ پێااک بااۆی دەبەسااتنەوە زمااانە ئەو ئاااخێوەرانی و زمااانە بەو ئەو بااوارانەی و بااۆنە ئەو پێویسااتە
 بەرناامەی و زەماوەناد دێ، پێاک کوردەکاا  بنەمااپە بەشاداریی بە کە ڕێبەنادا  ی٢ و نەورۆز وەک کوردییەکانی کولتوورییە
 مااپەوە، لە کاوردی زماانی بە قسەکرد  کوردستا ، بۆ سەفەر کوردەکا ، بنەماپە تێکەاڵویی و وچۆهات جۆراوجۆر، هونەریی

 .بێڵنەوە دا کوردی زمانی بازنەی لە ڕادەیەک تا مندااڵنە ئەو دەتوانن لەمانە یەک هەر
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  گەورەکاا ، و بااب و یاکدا ساەر لە ئەرکە مێرمندااڵنادا و مندااڵ  لە نەتەوەیی شوناسی و زما  خۆشەویستیی پێکهێنانی: ج
. باکە  هێاز بە مێرمندااڵنیانادا و منادااڵ  لە کاوردی کولتاووری و زماا  و کاورد نیشاتمانی و نەتەوە خۆشەویساتیی و هۆگری
 خۆباااواردنی. دەکاارێ هەیە، نێوانیاناادا لە تااایبەتیەی پێوەناادییە ئەو و ڕۆژانە هەپسااوکەوتی ڕێگااای لە بەشااێکی ئەمەش

 و کااوردی حیزباای و کااوردی دەسااەاڵتی نەرێنییەکااانی دیاااردە و کەموکااووڕی لە قامکاادانا  سااەر لە زێاادەڕۆیی لە گەورەکااا 
 .هۆگرییە و خۆشەویستی بەو نەگەیاند  زیا  بۆ بێ دیکە ڕێگایەکی دەتوانێ کوردییش کۆمەپگەی

 

*** 
  

 :ایرا  اسالمی جمهوری اساسی قانو ( 19) پانزدهم اصل)*( 
 

 خاط و زباا  ایان باا باید درسی کتب و رسمی متو  و مکاتبات و اسناد. است فارسی ایرا  مردم مشترک و رسمی خط و زبا 
 کناار در مادارس، در آنهاا ادبیاات تادریس و گروهای هاایرساانه و مطبوعاات در قومی و محلی زبانهای از استفاده ولی باشد
 .است آزاد فارسی زبا 

 

 ٢١١٩مارچی ی ٧: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------------------- 
 

 مافی خوێندن بە زمانی دایک
 

 
  
   
    
 

 ئازاد وەڵەدبەگی، 
 

 ماستەر لە یاسای گشتی

 
 ییەوە،مێشاک نااو دەچێاتە قساەکە ئەوا دەگاات، تاێ لێای کە بکەیات قسە زمانێک بە کەسێک لەگەڵ ئەگەر: "ماندێڵاڵ نێلسو 
 ."دپییەوە ناو دەچێتە قسەکە ئەوا بکەیت، قسە دایکی زمانی بە کەسێک لەگەڵ ئەگەر بەاڵم

http://www.penus.krd/media/k2/items/cache/94dc54329e25f79c8a3f66d37ea38c47_XL.jpg
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 پێشەکی

 
 باۆ دۆخەکە بەاڵم. دەکە  قساە یەکتار لەگەڵ زماا  ٦٥١١ لە پتر بە کە دەژین کەس ملیار حەوت لە پتر زەوی، گۆی لەسەر
 زماانی خوێنادنی و فێرباوو  باۆ یەکساا  هەلای لە زەوی گاۆی نیدانیشتووا لە زۆر بەشێکی نییە؛ یەک وەک زمانەکا  هەموو
 ڕێکخااراوی زمانەکااا ، هەمااوو پاراسااتنی و دایااک زمااانی بە خوێنااد  بە گرنگیاادا  مەبەسااتی بە بااۆیە، هەر. بێبەشاان دایااک

 ئەم ،یۆنساکۆ. کاردووە دیااری دایاک زماانی ڕۆژی وەک سااپێکی هەماوو شوباتی ی٢١ یەکگرتووەکا  نەتەوە بە سەر یۆنسکۆی
 ڕیزگرتنای بۆ هەوڵ و، کردووە دەستنیشا  ٢١٣١ ساپی هەتا کارکرد  بەردەوامی گەشەپێدانی پالنی چوارچێوەی لە بابەتەی

 ساەرچاوەی فرەزماانی. دەدات فرەزماانی بەهێزکردنای و پاراساتن و فێرکرد  و خوێند  پرۆسەی لە دایک زمانی بەکارهێنانی
. دەدات وێناکاا  و بۆچاوو  و بیاروڕا ئااپوگۆڕی هاانی و دەداتەوە ڕەنگ رەفەرهەنگیف تێیدا کە مرۆڤایەتی، بۆ هەلە و هێز
 .دەبێت هەژارتر ڕۆشنبیرییەوە گەنجینەی ڕووی لە جیها  زمانەکا ، لە بەشێک لەناوچوونی بە
 

 ەنەتەو بااااۆیە هەر هەیە؛ جیهاناااادا لە زمانەکااااا  %٤١ لەناااااوچوونی ئەگەری کە داوە ئەوەیااااا  هۆشااااداریی زمانناسااااا 
 ناوناانی کە جیهانادا، لە زمانەکاا  پاراساتنی باۆ گەاڵپەیەک داڕشاتنی  باه كارد ستیا  ده یۆنسکۆ ڕێکخراوی و یەکگرتووەکا 

 هەواڵنە لەو یەکێااک بە(  International Mother Language Day)دایااک زمااانی جیهااانیی ڕۆژی وەک شااوبات ی٢١
 پێشاااکەوتنی ڕووی لە کە جیهاااا  دەوپەتااای ١٩ لە کە دەکاااات، لەوە بااااس یەکگرتووەکاااا  نەتەوە ڕاپاااۆرتێکی. دادەنرێااات
 ئەوە تااردا تااوێژینەوەیەکی لە هەروا. دایااکە زمااانی بە توێژینەوەیااا  و خوێنااد  پێشااەوە ، هەرە ڕیاازی لە  وه تەکنیکییااه
 دایااک زمااانی بە هەموویااا  هەر هەپکەوتااوو ، دەوپەتاادا ٣٥ لە کە جیهااا  زانکۆکااانی باشااترینی ٥١١ لە کە دەرکەوتااووە

 جاگە تار زماانێکی بە خوێناد  کە دەردەخە ، ئەوە دراو  ئەنجاام کە تاوێژینەوانەی لەو هەندێک لەمەیش، بەدەر. دەخوێنن
 منادااڵنە ئەو پێبەنادیی و ساۆزداری و زماانی گەشاەی لەسەر هەیە نەرێنیی ئەنجامی سەرەتایی، قۆناغی لە دایک زمانی لە
 و بەپگەناامە لە دەکەیان ماافە ئەم ڕەنگادانەوەی و دایاک زماانی گرنگیای لە بااس وتارەدا لەم. خۆیا  کەلتووری و زما  بە

 .نێودەپەتییەکاندا دیکۆمێنتە
 

 گرنگیی خوێندن بە زمانی دایک

 
 دروساااتکردنی ئاااامرازی کە لەوەی بەدەر زماااا . مااارۆڤیکە هەر ساااەرەتاییی و سروشاااتی ماااافێکی دایاااک زماااانی بە خوێناااد 

 هەر لە مارۆڤ. دادەنرێات نەتەوەیای ی ناسانامه بنەماکاانی لە یەکێاک بە کاتادا هەماا  لە مرۆڤەکا ، نێوا  لە پەیوەندییە
 باۆیە، هەر. بخوێنێات دایاک زماانی بە هەیە ماافی هااوواڵتیبوو ، ماافی بنەماکاانی لە یەکێک وەک بێت زەوی گۆی شوێنێکی
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 و ڕێککەوتاااان چەناااادین سااااتنەڕوویخ بە یۆنسااااکۆ ڕێکخااااراوی سااااەروویانەوە لە و جیهااااا  لە نێودەوپەتییەکااااا  ڕێکخااااراوە
 زمانی جیهانیی ڕۆژی وەک شوباتیش ی٢١ ناونانی و جیهاندا لە دایکن زمانی پەرەپێدانی و پاراستن خوازیاری ڕاگەیاندراو،

 مارۆیییە و سروشاتی ماافێکی دایاک، زمانی بە خوێند  و قسەکرد  مافی. دادەنرێت هەنگاوانە و هەوڵ لەو یەکێک بە دایک،
 جیهاا  دەوپەتاانی یۆنساکۆ، مانیفێساتی بەپێای و ناراوە پێادا دانی کۆمەاڵیەتی و سیاسی مافێکی وەک ئەمڕۆ یجیهان لە کە

 .بەارێز  ڕۆشنبیرییە بەنرخە میراتە ئەم کە لەسەریانە
 
 و هەسات دایاک زماانی بە ساەرەتا منادااڵ  کە دەکەنەوە ئەوە لەساەر جەخات مندااڵ  بواری دەروونناسانی ترەوە، الیەکی لە

 لە هەر دایاک زماانی فێربوونی ڕەوتی. دەناسن دەوروبەریا  و خۆیا  جار یەکەم دایک زمانی بە و، دەردەبڕ  خۆیا  نەستی
 وەردەگار  خۆیاا  تااکفۆرمیی ی ناسانامه فاکتەرەکاانی پرۆساەیە ئەم ئەنجامی لە و دەکات پێ دەست لەدایکبوونەوە سەرەتای

 سروشااتییە، پرۆسااە ئەم ساانوورداربوونی. بگێڕێاات ڕۆڵ خۆیاادا کااۆمەپگەی ولەنااا کە دەبەخشاان منااداڵ بە توانااایە ئەو و،
 تووشای دەوروبەر ژیانگەی لەگەڵ سروشاتی پەیوەنادیی دروساتکردنی بۆ و دەبات لەبار فێربوو  و خوێند  بۆ منداڵ تواناییی
 واتااای بە دایااک، انیزماا بەکارهێنااانی لە ڕێگەگاارتن یااا  ساانووردارکرد  ئاراسااتەی بە هەوپێااک هەر بااۆیە،. دەکااات گرفتاای

 .  دێت نەتەوەیە ئەو هزری و ڕۆشنبیری لەناوبردنی بۆ هەوپدا 
 

 زماانی بە خوێناد  دراو ، ئەنجام دووزمانە مندااڵنی لەسەر ڕابردوو دەیەی سێ لە کە بەرباڵوانەی توێژینەوە ئەو بەگوێرەی
 دایااک زمااانی واتااا یەکەم، زمااانی کە ااڵنەیمنااد ئەو. دەگێڕێاات دووەم زمااانی زانسااتیی پێشااکەوتنی لە گرنااگ ڕۆپێکاای دایااک

. دەبێات زیااتر دووەم زماانی لە لێهاتوویییاا  و ساەرکەوتن ئەگەری دەبن، فێر زمانە بەو زانیارییەکا  و چەمک و دەپارێز 
 ئینگلیازی زماانی ساەرەتا دادەنرێات، پیشەساازی و ئاابووری پێشاکەوتووی واڵتاانی لە یەکێاک بە کە مالیزیاا لە نموونە، بۆ

 ڕەوتای لە دادەنارا گرناگ هەنگااوێکی بە ئەمەیاش و، دەهاات بەکاار زانساتەکا  و ماتماتیاک باواری لە خوێناد  زمانی وەک
 ئەم وەسااتاندنی بڕیاااری مالیزیااا دەوپەتاای تاااقیکردنەوەیە لەم ساااڵ شااەش پاااش بەاڵم مالیزیااادا، ئااابووریی و پیشەسااازی
 قوتابخاانە ١١١١١ لە پتار لە کە تاوێژینەوانەی ئەو بەپێای چاونکە ؛مااالوی زماانی بە خوێناد  باۆ گەڕایەوە و دا پرۆژەیەی
 باووەتە بەربااڵو ئاساتێکی تا و نەبووە سەرکەوتوو ئینگلیزی زمانی بە خوێند  پرۆژەی کە دەرکەوت، بۆیا  دابوو ئەنجامیا 

 . قوتابیا  ئاستی دابەزینی هۆی
 

 و دەگێڕێات کەساییەکانی پەیوەنادییە لە گرنگ ڕۆپێکی و گرێتوەردە لێ خۆی ی ناسنامه تاک، کە زمانەیە ئەو دایک، زمانی
 خوێناد . وەردەگار  فۆرم زەینیدا لە زمانە بەم واتاکا  و چەمک یەکەمین و، دەکات خەیاڵ و دەکاتەوە بیر زمانە بەو تاک
  توانای بوونیفراوان فێربوو ، پرۆسەی بۆ ئاسانکاری لەخۆنامۆنەبوو ، متمانەبەخۆبوو ، هۆی دەبێتە دایک زمانی بە
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 .منداپدا لە خوێند  بۆ تامەزرۆیی زیاتربوونی و داهێنا 
 

 چەمکی مافی خوێندن بە زمانی دایک

 
 فێرباوونی باۆ کەمینەکاا  ماافی هەروا و دایاک زماانی فێربوونی بۆ تاکەکا  مافی لە بریتییە دایک، زمانی بە خوێند  مافی

 شااێوەی دوو هەر بە داهاااتوو نەوەکااانی بااۆ گواسااتنەوەی رەنتیکردناایگە و گەشااەکرد  و پاراسااتن مەبەسااتی بە خۆیااا  زمااانی
 .خوێند  بابەتەکانی لە یەکێک وەک یا  فێرکاری ستانداردی زمانێکی هەروەک دایک زمانی بە خوێند  و فێرکرد 

 
 ەناابەرێتیپ و کاۆچ بەربااڵوی شاەپۆلی هاۆی بە چ و، دروساتبوونیا  مێژووییای شێوازی هۆی بە چ ئەمڕۆ واڵتانی - دەوپەت

 چەنادێتیی و فرەیای باۆیە، هەر. ناین هااوجۆر و یەکساا  دانیشتووانی پێکهاتەی خاوە  یەک و بیست و بیست سەدەکانی لە
 بااواری لە فاارەیییە ئەم. دادەنرێاات واڵتااا  -دەوپەت  دیاااری تایبەتمەناادیی بە ئااایینی، و فەرهەنگاای ئیتنیکاای، ڕەگەزی،
 زەوی گااۆی لەسااەر کاتێکاادا لە هەیە، زیناادوو زمااانی ٦١١١ ئەمااڕۆ جیهااانی لە. ەبەرباڵوتاار زۆر ڕەهەناادێکی خاااوە  زمااانی،
 هاااوجۆر و یەکدەساات زمااانییەوە ڕووی لە کامیااا  هاایچ کە هەیە، واڵت - دەوپەت چوارچێااوەی لە سیاساای یەکەی ٢١١ تەنیااا
 .نین
 ١٧ سااەدەی دووەماای نیااوەی لە دەناساارێت، جیهااا  لە نااوێ فێرکردناای و پەروەردە باااوکی بە کە" کۆمنیااۆس ئااامووس یۆهااا "

 جەختای هەمیشاە نااوبراو. دەکاات لاێ پەیڕەویای ئێساتا تااکوو جیهاا  کە دانااوە فێرکارد  و پەروەردە باۆ ڕێساای کۆمەپێک
 و پەروەردە سااااڵ  ١٢ تەمەناای هەتااا کە بااوو باااوەڕەدا لەو و، دەکااردەوە دایااک زمااانی لە کەپکااوەرگرتن پێویسااتیی لەسااەر

 بەرنااامەی بخاارێتە تاار زمانەکااانی بە خوێنااد  دەکاارێ تەمەنە ئەم پاااش و، بێاات دایااک زمااانی ەب تەنیااا دەبێاات فێرکاارد ،
 .کارەوە

 
 ١٩٥٢ی شاااوباتی ٢١ ڕێکەوتااای لە. دەگەڕێاااتەوە بەنگالدیاااش واڵتااای باااۆ ڕۆژە، ئەم ساااەرهەپدانی مێژووییااای ڕیشاااەی و ڕەگ

 لە بااوو بەشااێک و دەناساارا ڕۆژهەاڵت تانیپاکساا بە ئەوکااات کە بەنگالدیااش پااایتەختی داکااای شاااری زانکۆکااانی قوتابیااانی
 الیە  لە کە خۆپیشاااندا ، دایە دەسااتیا  دایااک زمااانی بە خوێنااد  بە بەراماابەر ناااڕەزایی وەک ئەمااڕۆ، پاکسااتانی واڵتاای

 زماانی پااڵ لە پاکساتا  دووەمی زمانی وەک بەنگاپی زمانی کە بوو  ئەوە خوازیاری خۆپیشاندەرا . کرا سەرکوت پۆلیسەوە
 بەدەسات ساەربەخۆیییا  سااڵ حەوت پااش و ئاکاام گەیشاتە ساەرەنجام بەنگالدیشاییەکا  خەبااتی. بنرێت پێدا دانی ئۆردوو
 بەفەرماای بەنگالدیااش دەوپەتاای ١٩٩٩ ی نااۆڤەمبەری١٧ لە. دەدا ئەنجااام ڕێوڕەساامێکیا  ڕۆژەدا لەم ساااپێک هەمااوو و هێنااا

  ئەم کە بوو ئەوە. بنرێت پێدا دانی دایک زمانی انۆیجیه ڕۆژی وەک شوبات ی٢١ ڕۆژی کە کرد، یۆنسکۆ بە پێشنیاری
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 .دەکرێتەوە یادی ساپێک هەموو ڕۆژە ئەم ەوە٢١١١ ساپی لە و کرا پەسند ڕێکخراوە ئەو دانیشتنی مین سییه لە پێشنیارە
 

 زمانی دایک لە دیکۆمینتە نێودەوڵەتییەکان

 
 بە کااردووە؛ پەسااند ماارۆڤ سااەرەکیی مااافێکی وەک یکاایدا زمااانی بە خوێنااد  پێویسااتیی و گرنگاای نێااودەوپەتی، کااۆمەپگەی

 زماانی بە خوێناد  باۆ تاکەکاا  ماافی بە دانناا  وێاڕای نێاودەوپەتی ڕاگەیانادراوی و ڕێککەوتنناامە چەنادین لە کە جۆرێک
 پابەناادیی لە مەبەساات. کااراوەتەوە لەسااەر جەختاای ماافە بەم داننااا  لە دەوپەتەکااا  نەرێنیاای و ئەرێناای پابەناادیی دایاک،

 وەک باااکە ، دەساااتەبەری لەساااەریانە ڕاگەیانااادراوەکا  و ڕێککەوتااان بەپێااای دەوپەتاااا  کە پابەنااادییانەیە ئەو ەرێنااای،ئ
 مافەیاا  ئەم مومارەساەی بتوانن تاکەکا  هەتا پێویست، پاراستنی و پێداویستییەکا  و هەلومەرج دابینکردنی و ئاسانکاری

 ساەر باکەنە دەساتدرێژی کە دەگرێات دەوپەتا  لە ڕێگە کە بەپێنەیە ەوئ نەرێنییەکا ، پابەندییە لە مەبەست هەروا. بکە 
 :دەکە  دایک زمانی بە خوێند  مافی لە باس کە دەکەین دیکۆمێنتانە و ڕێککەوتن بەو ئاماژە خوارەوە لە. مافە ئەم
 
 کە واڵتااانەی لەو: دەپێات خۆیاادا ٢٧ بەنادی لە ١٩٦٦ سااپی سیاسااییەکانی و شارساتانی مااافە نێاودەوپەتیی ڕێککەوتنای( ١

 و کۆباوونەوە و کاۆڕ پێکهێناانی ماافی لە کەمیناانە بەو ساەر تاکەکاانی ناابێ هەیە، زمانییا  یا  ئایینی ڕەگەزی، کەمینەی
 .بکرێن بێبەش خۆیا  زمانی بەکارهێنانی و ئایینییەکا  ڕێوڕەسمە ئەنجامدانی و کەلتوور لە کەپکوەرگرتن

 
 کەمیانەی کە واڵتاانەی لەو: دەپێت ٣١ بەندی لەوانە و خۆی بەندی چەندین لە ١٩٨٩ ساپی منداڵ مافی ڕێککەوتننامەی( ٢

 یاا  کەمیناانە بەو ساەر منادااڵنی هەیە، خۆجێیاا  ڕیشاەی و ڕەگ کە کەسانەی ئەو یا  هەیە زمانییا  یا  ئایینی خۆجێ،
 گرووپەکانیااا  دیااکەی ناادامانیئە لەگەڵ خۆیااا  زمااانی یااا  ئااایین کەلتااوور، لە کەپکااوەرگرتن مااافی لە نااابێ خۆجێیااانە،

 .    بکرێن بێبەش
 
 ٤ و ٣ بڕگەکااانی لە ١٩٩٢ ساااپی زمااانیی و ئااایینی نەتەوەیاای، ئیتناای، کەمیاانە بە سااەر تاکەکااانی مااافی ڕاگەیاناادراوی( ٣

 :دەپێت ٤ بەندی
 

 کەمیناانە بەو ەرسا تاکەکاانی ئەوەی باۆ بادە  ئەنجاام پێویسات کرداری دەبێت دەرفەت، بەپێ ئەندام دەوپەتانی :٣بڕگەی 
 .خۆیا  دایکی زمانی بە ڕێساکا  و یاسا وەرگرتنی یا  و دایک زمانی فێربوونی بۆ بڕەخسێت بۆ لەباریا  هەلومەرجی

 
  بۆ هاندا  و دایک زمانی بە خوێند  بۆ بدە  ئەنجام پێویست ئامادەکاریی دەبێت ئەندام دەوپەتانی :٤بڕگەی 
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 کەمینااانە ئەو کە هەیە سانوورانەدا ئەو لەنااو کە ڕۆشانبیرییەی ئەو و زمااا  یتەکاا ،نەر مێژوویای، زانیااریی وەدەساتهێنانی
 .دەژین تیایدا

 
 هەمااوو تێیاادا و هاااتووە پێااک بەنااد ٥٢ لە ڕاگەیاناادراوە ئەم کە ١٩٩٦ ساااپی زمااانیی مااافی جیهااانیی ڕاگەیاناادراوی( ٤

 .کردووە دیاری بارەیەوە لەم ەتانیدەوپ ئەرکی و کەمینەکا  زمانی پاراستنی بە پەیوەست وردەکارییەکانی
 
 ئەم بەنادەکانی بەپێای و کاراوە پەساند و ئاماادە یۆنسکۆوە ڕێکخراوی الیە  لە چارتە ئەم: یۆنسکۆ دایکی زمانی چارتی( ٥

 هەمااوو هەروا و، باادە  ئەنجااام دایااک زمااانی بە خۆیااا  فەرمیاای خوێناادنی دەبااێ قوتابخانەکااا  قوتابیااانی هەمااوو چااارتە
 بااۆ و، بااکە  دابەشاای و بهێاانن بەرهەم پێویسااتەکا  ئااامرازە و کەرەسااتە و سااەرچاوەکا  هەمااوو کە سااەریانەلە دەوپەتااا 
 بە دایاک زماانی بە خوێند  چارتە ئەم هەروا. بکات پەروەردە و ئامادە مامۆستا پێویست بەپێی دەبێ دایک زمانی خویندنی
 .کۆمەاڵیەتی یەکسانیی بۆ دەزانێت ئامرازێک

 
 . ١٩٦٧ ساپی لە یۆنسکۆ پەسندکراوی فێرکرد ، و پەروەردە لە جیاکاری بە دژ مەیڕێککەوتننا( ٦
 
 کاۆمەپەی الیە  لە ١٩٨١ سااپی لە کە ئاایین بنەماای لەساەر جیاکااری و نایەکساانی جۆرە هەر نەهێشتنی ڕاگەیاندراوی( ٧

 .گرینگیی زمانی دایکی لە ڕوانگە و بۆچوونی گەورەپیاوانەوە
 

 و کەمیانە بە بەرامابەر جیاکاارییەک هایچ ناابێ کە دەکاات لەوە بااس تێیادا و، کاراوە پەسند تووەکا یەکگر نەتەوە گشتیی
 .هەیە خۆیانیا  زمانی و ئایین لە کەپکوەرگرتن مافی و بدرێت ئەنجام ئیتنیکەکا 

 
 ئەناادام انیدەوپەتاا ،A/RES/61/266 ژمااارە بڕیاااری بە یەکگرتووەکااا  نەتەوە گشااتیی کااۆمەپەی ٢١١٧ی ئایااری ١٦ لە( ٨

 کااۆمەپەی بڕیااارە ئەم بەپێاای هەروا. دەهێاانن کاااری بە جیهااا  گەالناای کە زمانااانەی ئەو هەمااوو پاراسااتنی بااۆ دەدات هااا 
 باواری لە نێاودەوپەتی لێکگەیشاتنی بەهێزکردنای باۆ کارد دەستنیشاا  زمانەکا  نێودەوپەتیی ساپی بە ی٢١١٨ ساپی گشتی،

 .فرەکەلتووری و فرەزمانی
 

 مااافی ،...و ئااایین زمااا ، ڕەگەز، لە بەدەر ماارۆڤ مااافی نیودەوپەتییەکااانی دیکااۆمێنتە کە دەردەکەوێاات، مااا بۆ جااۆرە بەم
  بنەمای بە پشت ڕووەوە لەم و، دەزانن هاوواڵتییەک هەر سەلمێنراوی و سەرەتایی مافێکی بە دایک زمانی بە خوێند 
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 هەیە هەرێمیایش دیکاۆمێنتی کۆمەپێاک نێودەوپەتییانەیش، دیکۆمێنتە لەو جگە. دەبەستن جیاکاری ڕەتکردنەوەی و یەکسانی
 و کەمینەکاا  و هەرێمییەکاا  زمانە ئەوروپیی چارتی: وەک دەکات، ڕەگەزییەکا  و ئایینی زمانی، کەمینە مافی لە باس کە

 .هتد و نەتەوەیییەکا  کەمینە خوێندنی مافی بە سەبارەت الهای ڕاسەاردەی
 

 ئەنجام

 
 مارۆڤ فێرکردنەوە و خوێند  ڕێگەی لە سروشتییە و، تاکەکا  ی ناسنامه فۆرموەرگرتنی لە هەیە رنگیگ ڕۆپێکی دایک زمانی
 خوێناد ، ئاساتی دابەزینی هۆی دەبێتە دایک، زمانی لە جگە زمانێک بە فێرکرد  و خوێند . دەبێت زاڵ زمانەدا ئەو بەسەر

 زماانی بە خوێناد  فەرهەنگیایەوە و کاۆمەاڵیەتی سیاسای، یڕوو لە. کاۆمەاڵیەتی نیگەرانیی و داهێنا  توانای گەشەنەکردنی
 هەر تار؛ زمانەکاانی لەگەڵ ئاشاتییانە پێکەوەژیاانی و زماانی یەکگرتاووییی هاۆی دەبێاتە فرەزمانەکاندا، کۆمەپگە لە دایک
 نااو کەلێنی و، بێت بەدواوە ترسناکی زۆر دەرەنجامی دەتوانێ مافە، لەم کۆمەپگە هاوواڵتیانی لە بەشێک بێبەشکردنی بۆیە

 .دەبێت بەدواوە گەورەی زیانی کات تێەەڕبوونی بە و بکات زیاتر واڵت دانیشتووانی
 
 لە پێویسااتە کە ماارۆڤ سااەرەکییەکانی و سااەرەتایی مااافە لە یەکااێکە دایااک زمااانی بە خوێنااد  مااافی یاساییشااەوە، ڕووی لە

 نێودەوپەتییەکااانی دیکاۆمێنتە لە چاۆ  هەروەک ێت؛بناسار بەفەرمای فرەزماانن کە واڵتاانەی ئەو نااوخۆی یاساای و دەساتوور
 کاۆمەپگەی کە گرنگیەێادانەیە، ئەم ساۆنگەی لە هەر. کاراوەتەوە لەساەر جەختای و کاراوە لاێ باسای مرۆڤ مافی بە تایبەت

 لەم نێودەوپەتییشاای دیکااۆمێنتی چەناادین دایااک، زمااانی جیهااانیی ڕۆژی وەک شااوبات ٢١ ڕۆژی داننااانی وێااڕای نێااودەوپەتی
 .کردۆتەوە دایک زمانی بە خوێند  لەسەر جەختی و دەرکردووە یەوەبارە

 
 ٢١١٩ی مارچی ١٣: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی پێنووس  : سەرچاوە
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 شووینیزمی فارس و پرسی زمانی دایک

 
 

 
 
 
 

 
 عەلی لەیالخ

  

 ))داگیر دەکا« زما  و ناسنامە»سەرەتا  داگیرکەر: جا  ستوارت میل ((
 

ڕوانگە شووینیزمی بۆ پرسی زما  و کولتووری نەتەوەکانی نێو جوغرافیای ئێرا  ڕەناگە مێاژووەکەی باۆ دوای هاتنەساەرکاری 
کۆماااری ئیسااالمی نەگەڕێااتەوە، بەاڵم لە دوای خۆسااەپاندنی ئەو سیسااتەمە حکااوومەتییە لە ڕەهەناادە جیاجیاکااانەوە هەوپاای 

ککرد  و بێڕیزی کرد  تا ئاستی تواندنەوەی زما  و کولتووری گەال  لە ئێرا  بە شێوەی بەڕنامەداڕێژڕاو دەساتی پێکارد سوو
و ئێساااتاش ساااەرەڕای ناڕەزایەتییەکاااا  ئەم هەوپە سیاساااییە نازانساااتییانە باااۆ ساااەپاندنی زماااا  و کولتاااووری حکاااوومەتی 

 .بەردەوامە
 

اری کۆماری ئیساالمیی ئێارانەوە چ لە ڕووی هەپوێساتی سیاسای و چ تایبەیمەنادیی گەلی کورد هەر لە سەرەتای هاتنە سەرک
فەرهەنگییەوە یەکەم ئیتنیکی نێو ئێرا  بوو کە ڕووبەڕووی سیاسەتی سڕینەوەی زماا  و فەرهەناگ وەساتایەوە و ئەمە ویسات 

وبێ لە یاساای بنەڕەتیای ئێرانادا و پێداگری و بەربەرەکانیی کورد بوو کە پرسی زمانی دایاک تەناانەت بە نەقوساتانیش باو
ئاماااژەی پێاادرا، بەاڵم ئێستەشاای لەگەڵ بێاات دیسااا  بە هۆکاااری ئەمنیەتاای و سیاساای نەخااراوەتە بااواری جێبەجێکاارد  و 

 .مەیدانییەوە
 

وەگەڕخستنی زمانی دایک لە کەرتی پەروەردە و ڕاهێنا  لە ئێرا  لە واقعدا ئەرکی وەزارەتی فێرکرد  و پەروەردەی کۆمااری 
ئیسالمییە کە نەتەنیا لەو ئەرکەدا خۆی بواردووە بەپکوو ئەم وەزارەتە بە شاێوازی گەاڵپەدارێاژراویش ماافی ڕەوای منادااڵنی 

 .کەمە نەتەوەییەکانی لە ئێرا  پێشێل کردوە

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://chawnews.com/?p=2435&psig=AOvVaw3tbSCIY62nK_onSGMGVj9e&ust=1614002837350000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjgqKOT--4CFQAAAAAdAAAAABAD
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ەوە و بۆتە لە تازەترین بڕیاری ئەو وەزارەتخانەیەدا کە لە توڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا مشتومڕ و کاردانەوەی زۆری لێ کەوتۆت
باسی مەحافیلی زماانەوانی، جەناابی جێگاری وەزارەتای پەروەردە و فێرکارد  ڕایگەیانادوە کە دەیاانهەوێ بەپێای گەاڵلەیەک 
هەپسەنگاند  بۆ ئەو مندااڵنە بکە  کە تا ئێستا تەمەنیا  نەگەیشتۆتە تەمەنی یاسایی خوێناد  و پێویساتە ئەو منادااڵنە 

 .ی فارسی بزاننپێش چوونیا  بۆ قوتابخانە زمان
 

گەاڵپەی نوێیەکەی وەزارەتی وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنی ئێرا  بۆ قسە و نیگەرانییەکانی ئەم دواییاانەی ڕێابەری باااڵی 
ڕێژیم، سەید عەلیی خامنەیی دەگەڕێتەوە کە لەو کەپکەبوونی کێشە و گارفتە ئاابووری و سیاساییەکانی واڵتادا، هاات و باۆ 

سەیر ئەوەش کە قسەکانی نەک هایچ لاۆژیکێکی زانساتیی تێادا نەباوو، بگارە دوور لە . کڕووزایەوە! یالوازبوونی زمانی فارس
 .چاوەڕوانیش بوو؛ بۆیەش زۆر زوو بوو بە گاپتەجاڕی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکا 

 
یەنە دەربااڕی و داوای لە ال! عەلاای خااامنەیی لەو قسااەکردنەیدا نیگەرانیاای خااۆی سااەبارەت بە الواز بااوونی زمااانی فارساای

 .پێوەندیدارەکا  کرد کە پتر لەوەی ئێستا هەیە گرینگی بە زمانی فارسی بدە 
 

، جێگااری وەزارەتاای «ڕیاازوا  حەکاایم زادە»ی هەتاااوی ١٣٩٨ی جااۆزەردانی ٨دوابەدوای قسااەکانی عەلاای خااامنەیی، ڕۆژی 
ساااتەکەی ساااڕینەوەی زماااانی پەروەردە و فێرکردنااای ئێااارا  گەاڵلەیەکااای هێناااایە بەربااااس کە بەتەواوی شوینیساااتییە و مەبە

 .نەتەوەکانی دیکەی ئێرانە
 

فارس پێویستە پاێش ئەوەی لە قوتابخانەکانادا بە ڕەسامی دەسات « غەیرە»لەو گەاڵپەیەدا باس لەوە دەکرێ کە مندااڵنی 
بەشای  بە خوێند  بکە ، دەبێ لە باری زانینی زمانی فارسییەوە هەپسەنگاندنیا  باۆ بکارێ و لە ئەگەری الوازبوونیاا ، لە

 .تایبەتدا کاریا  لەگەڵ بکرێ
 

ئەوەی کە تا ئێستا زمانی فارسی بەزۆر بەسەر نەتەوەکانی دیکەی ئێراندا سەپاوە و منادااڵ  لە دەساەێکی خوێنادنەوە و لە 
یەکەم ڕۆژی قوتابخاانەوە دەبااێ بە فارساای بخااوێنن و فێاری زمااانی فارساای باان، زوپمێکای ئاشااکرایە کە لە مناادااڵنی غەیاارە 

ەکرێ و بۆ منداپێکی کوردی گوندێکی کوردستا  زۆر ساەخت و دژوارە کە لە یەکەم ڕۆژدا باێ و بە زماانێکی بێگاانە و فارس د
ئەم سانتراپیزمە فەرهەنگییە خەساری زۆری بە منادااڵ  گەیانادوە . جیا لە زمانی دایکیی خۆی بخوێنێ و فێر بێ و تێی بگا

 .مندااڵ  کاریگەریی خراپی داناوە« کێیەتی»و لە سەر گەشەی پەروەرە و هەروەها شکلگرتنی 
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بە لەبەرچاوگرتنی خەسارەکانی زاپکردنی زمانی فارسی لە قوتابخانەکا  و پێشێلکردنی ماافی زماانیی کەمە نەتەوەییەکاا  
لە ئێرا ، ئەم گەاڵپەیەی کە ئێستا باس دەکرێ لەوەش خراپتر و بە تەواوی سیاسەتێکی شوینیساتییە نەک گەاڵپەیەک باۆ 

لەو گەاڵلەیەی وەزارەتاااای پەروەردە و فێرکردناااادا هاااااتوە کە مناااادااڵنی تەمە  پێاااانج ساااااڵ دەبااااێ . روەردە و فێرکااارد پە
هەپسااەنگاندنیا  بااۆ بکاارێ و لە هااێڵەک باادرێن هەتااا باازانن چ کەموکوڕییەکیااا  هەیە کە یەکێااک لەو خااااڵنە ئاخاااوتنی 

کە لە بنەماپەیەکی غەیرە فارسدا پەروەردە دەبێ و پاێ دەگاا،  بۆ منداپێکی وەکوو کورد و بەلووچ. ڕەوانە بە زمانی فارسی
چ مەنتقێک قباووپی دەکاا کە لە تەمەنای پێانج سااپی تاا حەوت سااپیش کە زماانی دایکیای بە تەواوی ناازانێ، بتاوانێ بە 

، بێ و قساەی زمانی فارسی کە زمانێکی بێگانەیە و منداپەکە هیچ سەرەندەرێکی لێ دەرناکا و هیچ حەوجێیەکی پێی نەبووە
کە ئەوەش نەک هەر ( ئیستساانایی)پااێ بکااا و ئەگەریااش نەتااوانێ قسااەی پێبکااا، ئەوە دەکەوێااتە لیسااتی مناادااڵنی ڕیاازپەر 

دەکەوێاتە خااانەی هەاڵوارد ، بەپکااوو بە ئاشااکرا تاااوانێکی گەورەیە دەرحەق بە مناادااڵنی کااورد، بەلااووچ، ئااازەری، تااورک، 
 .کی دی کە لە ئێراندا دەژیعەڕەب و تورکمە  و هەر کەمە نەتەوەیە

 
الیەنە نگەتیڤەکاااانی دیاااکەی تاااازەترین گەاڵپەی ڕاهێناااا  و پەروەردەی ئێااارا  باااۆ ئەوە دەگەڕێاااتەوە هێرشاااێکی نەرم و 

کە بەپێاای بەپااگە زانسااتییەکا  یەکەم قوتابخااانەیە بااۆ فێربااوونی ! فەرهەنگیاایە بااۆ لەنێااوبرد  و سااووککردنی زمااانی دایااک
 .ەها بۆ جیهانبینی تاکەکا  پەنجەرەیەکی پێویست و بەرینەزانست و خۆناسین و هەرو

 
کۆتااا قسااە ئەو ترسااەی کە لە بەرپرسااانی بااااڵی ڕێااژیم نیشااتووە، گەشااەی ڕۆژبەدوای ڕۆژی زمااانی نەتەوەکااانی دیااکەیە، 

، تاێ گەیشاتوە، کە نەتەوەی باێ زماا  و ئەدەبیاات« مهاتماا گانادی»بەتایبەت زمانی کاوردی و کاوردیش بااش لەو قساەی 
 نەتەوەیەکی بێ داهاتوویە

 
 ٢١١٩ی جوونی ٦: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە
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 چەند سەرنجێک سەبارەت گرنگی زمان و زمانی دایک
 
 
 
 
 
 

 ئارام کۆشکی

  
 ەب ەن مەاڵ، ب"یەدایترسااەم ەل یکااورد یزمااان" ەک ەوەنەکەد ەدووبااار کەیەزمااا  زوو قساا یبااوار یانیزاەو شااار ا یسااتاۆمام
دژ  نێناەد شیکاردار یکێنگااوەه چیها ەن ،ەوەتەباوو یکاورد یزمان یووەڕووبڕ ەک  ،ەکەد ەانیترسەم وەئ یباس ەوییەکارەورد
 یساتمیس وێانەل مەڕیاگەد دایشاەکەمەاڵو یدواەو ب مەکەد اریپرسا ما ەمن ه مداەکەنینووس ەیشەب مەل مەاڵب. ەانیترسەم وەب
 . داەردەروەپ
 
 رخاوازێتا چوار ف ییتاەرەس یکیە یلۆپ ەل وکاتەو ئ ەبوو عسداەب یمەردەس ەل ندمێخو یکپێسا ندەچ ەک کەیەوەن وەل من
 ەل ەوات ش،یدواتار کپێو ساا نادراێخوەد یباەرەع یزماان ەوییەتاەرەسا یچاوار یلۆپا ەل بووەئاشنا د یکورد یزمان ەب نهاەت
 یلۆپا ەل یزیانگلیئ یزماان ەردەروەپ ەیەیتااز ەستمیس مەئ ێیپەب ستاێئ مەاڵب. ندراێخوەد یزینگلیئ یزمان ییتاەرەس ینجێپ
 ەساااتیوێپ ەوەئ ەناااا، چاااونک ا یااا ەباشااا یکێکاااار ەمەئ مڵاااێب تێاااوەمااان نام گوماااا ێب ت،ێااانرێخوەد ەوییەتاەرەسااا یماااەکیە
 کاوەو مەاڵب. ەوەنەباد ەمەئ یماەاڵو ەیەه ییتاەرەسا یرخاوازانێف ەڵگەل ا ۆیوخەاساتڕ ەیوتەرکەب ا ۆیاخ ەک کاارا ەردەروەپ

 اڵساکا ا یکێشاەب ەک وو،ەڕمەبخ کێرنجەس ندەچ تێوەمەد مەکەد ەکەستمیس یرێو چاود مەردەروەپ ەیوەرەد ەل ەک کێرێچاود
 .ناکات رخوازێف ەب تەخزم ەک یەانوایال وا ەو ئ ەستمیس مەل اننیستاۆمام ەیو گازند

 
 یناااغۆق ەل کااا ەوەن ۆباا یکااورد یرەیااغ یانیااب یزمااان یناادنێخو ەکاارد ک ەوەل یباساا مڕێهاااو یکیەسااتاۆمام شااووێپ ەیفااتەه
 ەکارد ک یزیانگلیئ یزمان رەسەل ییداگرێپ تەبیتاەب وەئ ،ییەباش ن یکێکار تاداەرەس پیچوار سا ەل تەبیتاەب داییتاەرەس

 یەساتاۆمام وەئ.  ەکەد ەڵکێتا ەوەئ داەنەمەت وەل  اڵمنادا ەل( کێشاەب)و  ییەکاورد ینینووسا ەیوانەچێپ یزینگلیئ ینینووس
 ،ەوەتەبوو تپەحا نیندەچ یووەڕووبڕ ۆیخ ووەڕخست یشەوەئ ،ەیەه کانداەندنگێخو ەل پیسا ستیب ەل اتریز یزموونەئ ەک
 یەناااێه یشاەوەئ ەیگەپااب یەساتاۆمام وەئ. ەبااوو ەڵکێتا ێلاا ا ییازینگلیو ئ یکااورد یتایپ ینینووساا ەنااغۆق وەئ پەیمنادا ەک

 ەل ەوەکااانەزانێخو  یەالەل کا پەمناادا یهاااتن ەوەنااگەت ەو ب کاارد ەردەروەپ یئاساات ەچااونک شێپاا ەتێااد ۆیەباا ەکەگاارفت

https://www.hawler.in/media/k2/items/cache/233c77b04f91688870fb1e1995cc4f98_XL.jpg
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 ەیورەد ەرنێاانەد ا یکانپەمناادا ،ەباشاا ا ییاادارا یخۆبااارود ەیزانااانێخ وەئ یگااوت ،یاایەئاسااتدا ن کیە ەل داەمێئاا ەیگەپمۆکاا
 یساتمیس وێنەل ەکار مەئ نەیبک ەکەخۆد یرەیس یگشت ەب رەگەئ ەۆیب  ،ەناک ەمەئ ەکید یکانەزانێخ مەاڵزما ، ب یربوونێف
 .رخوازێف ۆب ەندەانمیز شیرجارۆو ز ییەن ندەسوودم ستیوێپ کوەو داەردەروەپ
 
 ناااوێپەل نهاااەت ەمەئ ت،ێاانرێبخو کیاادا یزمااان نهاااەت ندنااداێخو ییتاەرەساا پیچااوار سااا ەل ەک مەوەئ یاایرینگیەال مۆخاا ماان
و  گاارامڕۆپ ەب مەاڵب ت،ێباادر ەکیااد یکااانەزمان ەب یدواتاار گرنگاا. تێنرێسااەەبچ ڵمناادا یال کیاااد یزمااان یباشااەب ەک داەوەئ
 یدوا ەیەه کەیەوەن سااتاێئ. تێااب کا ەو وشاا تیااپ یئاشاانا نهاااەک تەن ت،ێاازمااا  بب یرێااف رخااوازێف ەک ،ێنااو یکەیەرنااامەب

 ەساتڕ شەشا تێاناتوان مەاڵب ،یزیانگلیو ئ یباەرەع یزماان ردووەه ەل ندناداێخو یکانەنادەناو ەل ڵساا ەپازد ۆب ەد یندنێخو
 تێاانرێخوەد دازماناا ەک ەگرامااانۆپر وەئ. ەکااارۆه ەکەگاارامڕۆپ ت،ێاابەن کااارۆه کێشاات چیهاا ەمەئ ەک. تێباادو ەدوو زمااان وەب
 یساااکانڕێو  زمااا ڕێ ربااوو ێف ەب یناادەوەیپ کااوەپب ،یاایەن ەوەزمااان یربااوونێف ەب یکییەناادەوەیپ چیهاا ەک ەکێلەگاارامگڕۆپ

 وەئ کااااوەپب ،یاااایەن ەیەوەبااااوونپقوو وەب یسااااتیوێپ ندنااااداێخو یکااااانەناغۆق ەل ەمەئ ەک ،ەیەه ەوەسااااتڕ یدروسااااتبوون
 ۆبا یایەنیبێت مەئ گوماا ێب. ربگار ەو ۆڕیزمانادا پساە یرباوونێف وەل ار یازخوا ەک ەساتیوێپ ەساانەک وەئ ۆبا ەیەوەبوونپقوو
 . ەدروست رەه ەکیدا یزمان ەک شیکورد یزمان
 
 یزماانڕێ ندناداێخو یکانەندەناو ەل رخوازێف رۆز یکێناڵسا ،ەوەمەبک وونترڕ ەکەچوونۆب ەوەئ ۆب ەوەمنێبه کەیەنموون رەگەئ

 تێابکر ەوەئ یرێاف ەیوەئ ێباەب مەاڵب ت،ێابەئاشانا د ەکیاد یشت نیندەو چاوگ و چ ناوەپو ئاو اناوڕ ەو ب تێنێخوەد یکورد
 ۆیەباا. تێاابەه یجااوان یکێنووسااڕێو  یناادەبپخا اردایپرساا ەیوەماادانەاڵو ەل ا یاا ت؟ێجااوا  بنووساا یکێشااتنڕدا تێاابتوان  ۆچاا
 یساوود کاداێبوار چیها ەل شیناکاات و دواتار رخاوازێف ەب کێاتەخزم چیو چاوگ ها ناوەپو ئاو اناوڕ پەسا نیندەچ یندنێخو
 ساتەدەب رخوازێف ەیماندووبوون وەئ ەواتەک. یکورد یاتیبەدەزما  و ئ یژیلۆک ەتێبچ ەرخوازێف وەئ نهاەت رەگەم ۆیب تێناب
 ۆیەبا ،یتییەساتیوێپ ەینادییئا ۆو با ناد ێخو یکاانەناغۆق ۆبا ەک ەیساوود وەل ەمتارەک رۆز تێاژێچەید ەوییەشاۆخ ەیکەزمان

 تێاناب یتاەواوەت یئاشانا رخوازێف ەچونک ،یەدایترسەم ەل یکورد یزمان ەک تێدروست ب ەزانەڕێب ستاۆمام وەئ ەیقس تێشەد
 . تێکرەد ڵرقاەس ەوەستیوێناپ یشتەو ب داەپیگەل
 

 ەسااتیوێپ ەک ەیەه ییشاااۆو ب نێلااەک ا ەیااد ەک نەیااکەد ەوەب سااتەه ،ەویەناایوردب رێااژ ەنەیااخەد ەردەروەپ یسااتمیس کێااکات
 ەیوتاار مەئ یکاانەکۆریب ۆیکا ەک ووەڕمەخەد کێاریشانێپ نادەچ داییاتاۆک ەمان ل. تێابکر رەساەو چار ەوەتێبدر ێل ا ڕیئاو
 :ەوەمەکەد ۆک داێت
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 یکانەنادەناو ەل کێشاەب ەل ەک ەیەه ەوەئ ۆینگاەد ساتاێئ کاوەو کەن ت،ێبدر کیدا یزمان ەب اتریو ز اتریز یگرنگ :یەکەم
 ەب نهااااەت ەکییەگااارنگ گوماااا ێب. یکاااەالو یکێزماااان ەتێااابب کیااادا یزماااان( کاااا ییەناحوم ەنااادنگێخو تەبیتااااەب) ندناااداێخو
و  ا یمامرسااتا یاریشاانێپ ەسااوود ل تێشااەد و تێاابەد ەوەو گاارنگ ێنااو یگرامااۆو پر وەیااڕەپ ەب کااوەپب ت،ێااناب شیکەرزارەساا

 .تێریربگەو ەبوار وەئ یانۆڕپسە
 

 ت،ێااوانرڕب ێاایل ەوەخیەباا ەب ەسااتیوێو پ ەیەه ۆیخا یگرنگاا( یبااەرەع ا یا ،یزیاانگلیچ ئ) یانیاب یزمااان ینادنێخو :دووەم
 ماووەه ەو ل کا ەنادکارێخو ماووەه ەک ت،ێاریبگ رچااوەبەل ەساتیوێپ ەکەگەپمۆکا یتیەەاڵمۆکا یو بار ەگەپمۆک یعیواق مەاڵب
 ۆبا یایەن یتواناا کیە شپیو منادا ا یکانپەمنادا یکردناەردەروەپ ۆبا یایەن ا یمکانیئاست و ئ کیە کا ەاوازیج ەژێو تو نیچ
 یکردنااەردەروەپ ۆباا یاتریااز یتااەرفەد ەک کێاازانێخ وا ێاانەل ،ەاوازیااج یاریاازان یرگرتنااەو و یکااەریز یو ئاساات رگاارتنەو

 .ەخساندووەڕەن ۆب ەیتەرفەد وەئ ەک ەکید یکێسەک ەڵگەل ەخساندووڕە ەیکپەمندا
 

 ێباااەب. ەییەناااووکەه یکییەساااتیوێپ ەوەکاااانەزمان ماااووەه ەزمانااادا ب یکاااانەگرامۆپر ەل ەییشاااڕی یکییەانکاااارۆڕگ :سهههێیەم
 رەه ەل رەب ۆیەباا. تێاابەد وامەردەب مااا ینیزماناادا ب یربااوونێف ەل ابااردووداڕ پیسااا سااتیب ەل یەیایدیااتراژ وەئ ییانکااارۆڕگ
 . تێبگونج مانداەکەگەپمۆک یعیواق ەڵگەل ەک ەوەنەیبک اویو ش ەستیشا یکێگرامۆپر ەل ریب ەگرنگ کێشت

 ت،ێاب داێت یزمان یکانەگرامۆپر یستنیشوۆهاندا  و خ ەک  ،ەبک وەیڕەپ ەوەوتن ەوان ێینو ەیگڕێو  ۆتیم رکارا ێف: مەچوار
چااوار  ەل نهاااەتااا زمااا  ت رۆراوجااۆج ەیکیااد ییزمااا  و چاااالک ەب تەبارەساا ەییمااانەگەپب یلماایو ف لمیفاا یرکردنەیساا کااوەو
 .تێکرەن ناێو حداێڕۆوشک و ب یکەیەوێچ
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٧: ڕیکەوتی  -سایتی هەولێر  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 ٧١٧٠و  ٧١٧١:  بابەتی ساڵی

 
 

 
 

 دایکی پێستی لەشەرۆژی زمانی دایکی؛ زمانی 
 

 
 
 
 
 
 

 کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستانماڵپەڕی 

 
بەهۆی گرنگی زمانی دایکی، ڕێخراوی جیهانی یونسکۆ بە مەبەستی یارمەتی دانی باش بوونی فارە زماانی و فارە کەلتاووری، 

ی جیهاانی زماانی (نادراوڕاگەیە)ی جاڕناامە ٣ماادەی . فێبرییەی هەر ساپی وەکوو ڕۆژی جیهانی زمانی دایک ناو لێنااوە ی٢١
 :لەو بڕایەدایە کە بۆ هەر زمانێک مافێک بوونی هەیە و هەموو زمانەکا  هاوسا  و بەرابەر 

 
 پەروەردەی زما  و کەلتوور بە زمانی دایکی مافی ١: بەندی
 ٢مافی دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزاری کەلتووری وەکوو فەرهەنگستانی زما : بەندی
 TVاوسانی زما  و کەلتوور لە پێگەیەنەرەکانی پێوەندی گرتن وەکوو ڕۆژنامە و مافی بوونی ه ٣: بەندی
 مافی بایەخمەندبوو  لە پشتیوانییەکا  وگرنگی پێدانی هاوسانی حکوومەتەکا  لە هەموو بوارەکا  ۴ :بەندی

 
گرافیاای سیاسای ئێارا  یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسالمی ئێرا ؛ زما  و ڕێنووسای فەرمای و هاوبەشای جو ی١٥بەپێی بنەچەی 

بەپگەکاا ، پێوەنادییە ئیادارییەکا ، دەقە فەرمییەکاا  و کتێبای وانە وتانەوە دەباێ بەم زماا  و شاێوازە نووساینە . فارسییە
بەاڵم کەپااک وەرگاارتن لە نەتەوە جیاوازەکااانی جوگرافیااای سیاساای ئێاارا  لە بالڤااۆگ و پااێگەیەنەرە گرووپییەکااا  . بێاات

بنەچەیەک کە بەشای دوویەمای هەرگیاز نەکەوتە . قوتابخانەکا  لە تەنیشت زمانی فارسی ئازادەوتنەوەی ئەدەبی ئەوا  لە 
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بااواری جێبەجااێ کااردنەوە و تەنااانەت لە گەڵ مامۆسااتایا ، نووسااەرا ، هونەرمەناادا  و هەمااوو ئەو کەسااانەی کە لە بااواری 
پاێگەی مرۆیای و هاوکاات لەگەڵ تاۆمەتگەلی زمانی دایکی کاریا  کردووە لە گەڵ هەپسووکەوتی قیازەو  وگەماار و دوور لە 

 .گرانی ئەمنییەتی ڕووبەڕوو بوونەتەوە و لە دادگای نادادوەرانە مەحکووم و سزا دراو 
 

زمانی دایکی وەکاوو پێساتی لەشای : بە ئاماژەدا  بە گرنگ بوونی زمانی دایکی دەپێ« تووە سکۆتنابب کانگاسی»پڕۆفیسۆر 
ی جین، نامۆ و تەنگە بە لەشما  کە هێدی هێدی دەتوانین لەگەپی ڕابێاین بەاڵم بە باێ مرۆڤ و زمانی بیانی وەکوو پانتۆپ

ئەوەی بااۆ ڕۆژێکاایش بااووە شااوێنی حەسااانی پێساات، واتە بەرگمااا  بگاارێتەوە و هەمااا  گرنگاای لە حەسااانەوە و پاراسااتنی 
بادرووین و هەر ڕۆژیاش بە جلێکای زمانی بیانی وەکوو بااڵپۆشێکە کە ئێمە دەتاوانین باۆ لەشای خۆماانەوەی . لەشمانی هەبێ

دوور ڕاگرتنی زماانی دایکای وەکاوو لێکاردنەوەی . نوێوە دەرکەوین بەاڵم هەردەم وەکوو توێژکاپێک لەسەر لەشما  دەردەکەوێ
 .پێست لەسەر لەشما  وایە

 
لەساەر ئاماااری  بە بەپگەهێناانەوە -ااا مامۆساتای ئااابووری زانای زانکاۆی ئەسااەەها  « موحساین ڕەنااانی»لەم چوارچێاوەیەدا 

پارێزگاای دوو زماانەی  ٩بە لە ساەتی ڕەتەوبووەکاانی قوتابیاانی پاولی یەک و دووی ساەرەتایی تاایبەت  ٦٧: فەرمی دەپێ
کە پشتڕاست کەرەوەی ئەوەیە، مندااڵنی ئێرانی کە زمانی دایکیا  فارسی نییە کاتێک لە گەڵ زماانی فارسای ڕادێان . وواڵتە

 .کە منداپییا  بە خەسار چووبێت
 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردساتا  نەتەوەی کاورد هەردەم لە گەڵ هەاڵوارد  ڕووبەڕووە، ساەرەڕای ئەوەی کوردەکاا  پشاکێکی مەزنیاا  
لە پێشکەوتنی کەلتووری و هونەری ئێرا  هەبووە، بەاڵم بە سەدا  جار بۆ وەرگرتنی مۆپەتی چاپی کتێاب، کۆنساێرتەکا ، 

لە پااێگەیەنەرە فەرمای و نافەرمییەکااا ، زماا  و جاال و نێادا  و چەنااددین جاار لەگەڵ کێشاە و گرفاات لە ملمال... وڕۆژناامە 
لەباواری تەرخاا  کردنای باووجە باۆ چااالکی لە بوارەکاانی کەلتاووری و هاونەری، . کەلتووری کوردەکانیا  داوەتە بەر توانج

 .ڕۆژهەاڵتی کوردستا  کەمترین پشکی لە پالنەکانی تەرخا  کردنی بووجەی دەوپەت هەبووە
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  کۆمەپەی مافی مرۆڤی کوردستا ماپەەڕی : سەرچاوە
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 بە بۆنە ڕۆژی جیهانی زمانی دایک
 
 
 
 
 
 

 (جەعفەر)كۆمار ڕەشی : ن

  
 .ێچەد ما ەن وەرەب شەیەوەتەن وەئ ،ێناو بچ ەل كەیەوەتەن یزمان رەگەئ :رێدگیها
 
مهابااد  یشاار ەكردباوو ل ەوەب ەیئامااژ ەك  وتەك كەیەنووساراو ەچاوم ب كا ییەتیەەاڵمۆكەرۆت ەل وتەكەپه ەب ەژانۆر مەل
 یزماان تاواننەد كیەچاووێت چیها ێو با رەرامابەب ێبا یتورك یزمان یربوونێف یارانیو خواز  ەوەتەكراو یتورك یزمان ەیرگێف

 ەكااركرد  ل ڵساا ساتیب ەل اتریاز یمهاباد دوا یشار ەل" ماۆس" یكورد یزمان ەیرگێف ەك یەكداپێحا ەل ەوەئ ربن،ێف یتورك
 یكانەشااار ەیربۆز ەل ەناادەناو مەئ یتیەراەنێناو ینكردناایو داب رخاوازێف زارا ەه یركردنااێو ف یكااورد یزماان یركااارێف یباوار

 یشاااتوانیدان ەك ەیشااااران وەل ەك یەكاااداپێحا ەل ەوەئ ،ەداخاااراو كاااا ێتییەمنەئ ەنااادەناو   یەال ەل تەاڵژهۆر یكوردساااتان
 ەتێخارەد رۆز رەماەەل كاا ێتیەمنەئ ەنادەناو  یەال ەل ەوەئ ت،ێبەه شیرەگەو ئ ییەن  یبوون یتوورك یزمان ەیرگێتوركن، ف

... و ەیوەرانساەو ف یماانپو ئا یزیانگلیئ یزماان ەوانەل كێازمان رەه یركاارێف یندەناو ا ی ەرگێف یبوون ەارید. ا یمەد رەب
 یمهابااد زماان یشاار ەل ەك ەیوەئ مەاڵب بن،ەد كا یەانیب ەزمان یرێف چنەد ڵپو یدان ەو ب ار یخواز كێكانەپو خ ییەاسائ

 ەیوەئ ەوەتەاوەد یساتەد ەژێامەل یماڵسایئ یماارۆك نادەرچەه ،ێئامانجدار با ێدواتون ەوەئ ەیەه یبوون رەرامبەب ێب  یتورك
 ەشاار مەل ەك ییەیروانەچااو مەبخات و ئ یچاوان رەب ەل یتەیەه ەك یەیژووێم مەئ ێیپ ەمهاباد ب یشار ەوەبوار رۆز ەل ەك
 یرۆز یكێشاااەب ەل" مهابااااد" یشاااار تێاااوترەد ەك نیتسااایبەد گااااێو ج نێشاااو رۆز ەجاااار ل رۆز ،ەوەبكاااات ناااگەر مەك تێااكرەد

 نگەدێاب یكێشاار كاووەو  و ییەن جارا  كووەو ەئاراو ەتێد تەاڵژهڕۆ یكوردستان ەل یسالمیئ یمارۆك یدژ ەك كا ییەتیەزاەنار
 ەب مەاڵب رهاتوو،ەساەب یچ ەشار مەو ئ یەوا یچۆب ەك ێناگونج داەنووسراو مەئ ۆییت ەل ەك ەكێباس ەوەئ ەارید نن،ێد یوێن
 ییایانپد ەو ب  ەشاار مەئ یگرافۆمێد ینیرۆگ یكیرەخ ،یتیەەاڵمۆو ك ایو جوگراف یاسیو س ینگەرهەف یبوار ەل ەارید یوونڕ
 یكانەمهابااد و شااار ەل ەك ەیكااران مەل كێااكیە ۆیخا یژوویاو م یتیەناەساڕە ەل یوەو دوور خسااتن یكاورد ینزماا ینواندێشا
 .تێدرەد نجامەئ شەكید یكانەوەتەن یدژ یگشت ەو  ب تەاڵژهۆر یكوردستان ەیكید



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

193 
 

 ەوەزماان ەب كاا ەوەتەن یرۆز ەرەه ێكێشاەب ،ەیەمێئا وا ێان ینادەوێپ یكەرەس ەیسەرەو ك یەگاەپمۆتاك و ك ەیناسێزما  پ
 یزمااان تااا اڵو ەیربۆز ەل ت،ێااكرەد ەناسااێپ كەیەوەتەن رەه ەیكۆپەكاا ەزمااا  ب ۆیەباا  ،ەكەد ێپاا ەیقساا ەك ەوەرنێناسااەد
 ۆنااو داناا  با ،یباوون یمااف ەل كاووەپب ،یایەزماا  ن ەب تەبیتاا ایانەت شەمااف وەو ئ تێادرەد ێپا یتەبیتا ینگیگر یکیدا
 .ژمارەئ ەتێد ندا ەمۆشار یتەرەبن یماف كووەو و ەنۆزیوەلەو ت یۆراد كووەو ند اەیاگڕ یبوون  ،ۆاڵو ك قامەش
 
 یرەو ب تێنادرێكاار ناه ەب كا ەكڤۆاڵو ب ندگاكا ێخو ەو ل ێناناسر یرمەف ەب ا ەیكەتاڵو وەل ا یزمان ەك ەیانەوەتەن وەئ
 ی٢واتااا  یەورێااف ی11 گاار ،ەد ییەژووێاام ەژۆر وەل زڕێااو  ژمااارەئ ەتێااد نااگیگر  یكااێژۆر ەب  كیاادا یزمااان یژۆر تێریگەدێااپ
 ەیوەباونۆک ەپاكساتا  ب ەباوو ل  کێشاەب وكااتەئ ەك" شێانگالدەب" یختەتیەپاا" داكاا" یكاانۆزانك یندكارانێخو ەك ەممەشڕە
 مەو ب ەتاڵو مەل ەوەوتەكێلا یشیژیدواتر تووندوت ەبوو  ك ینگالەب یزمان ینیناس یسمڕە ەب یاریخواز ەمنانێه یتیەزاڕەنا
 نادوویز یزماان زارەه ٦ ەل ۆونساكی یئاماار ێایپ ەب رەه. كرد رێودێن یکیدا یزمان یژۆر یناو ەب ەیژۆر وەئ ۆونسكی ەوەنۆب
 یكێساااتەكار تێااتوانرەد ەمەئ ەك چن،ەناااود ەل ا ەیااویداهاااتوو ن ەیدەساا ویااتاااكوو ن ەیەه ا یاابوون هاناادایج ەل سااتاێئ ەك

 ەل یترسااەم ەك ەیزمانااان مەئ ینااانێكارهەو ب نااد ێخو ،ەوەتێزرۆبااد ۆباا یگونجاااو یكەیەچااارەگێر تێاابەو د تێااب یكولتااوور
  یاۆلیم 41كوردساتا   ەیچاوار پاارچ رەه ەل. ێزێانەااریب ماا ەن ەل ێتوانرەد داەردەروەپ یمەستیس ەل ەرەسەل ا یناوچوون

 ێساا ەل راقێااع ینكوردسااتا ەلەجگێباا ەك ەیەناادانەمپەوەد ەزمااان وەل یكااورد یو زمااان  ەكەد ەقساا یكااورد یزمااان ەب سەك
 ەب ەوەتەن نینادەچ را ێائ یتااڵو ەل ،ەكاراو ركوتەساو  ەغەدەو ق یایەن یناانێكاراهەب یمااف یكاورد یزماان ەكیاد ەیكەتاڵو

و  یكااورد یزمااان را ێاائ ەزمااا  راناگااات ل یركااارێف ەب ا یسااتەد كسااا یە یكەیەوێشاا ەب ەك یەهاا ا یاابوون ەوەاوازیااج یزمااان
 ەل نادەچ رەه. ێریرگەوێال یكاەپك كاناداەاندنەیاگڕو  نادگاکا ێخو ەل یایەن ا ەیاوەئ یفما كا ەفارس ەرەیغ ەزمان مەرجەس
 یكاانەوەتەن مەاڵب ،ییەفارسا را ێائ یرماەف یزماان ەك ەكاراو ەو ەدا بااس ل 19 ینادەب ەل یساالمیئ یماارۆك یتەڕەبن یاسای
 ەیناادەب وەئ ناادەرچەه ربگاار ،ەو ێلا یكااەپك تااواننەد كاا ەژنامۆو ر انااد ەیاگڕ ەو ل ننێبخااو ا ۆیاخ یزمااان تااواننەد ەكیاد
 كاا ەوەتەن یو خواسات یساتیئاست و ەل ەندەب مەئ  ێب را ێئ یالنەگ یستیوخواست و  ەیوەرەمداڵو ێناتوان یتەرەبن یاسای
 تەبیتااا ەو ب كااا ەوەتەن  ەك ەیوەئ رەب ەل نن،یناااب واەر ەب ا ۆیااخ یتەاڵسااەد رێااژ یكااانەوەتەن ەب شەوەئ مەاڵب ،ەمەك

 ایاانەت كااووەو یكاایدا یانزماا ەیوەئ کەن تێاابەه یبااوون كانداەئاساات مااووەه ەل یکاایدا یزمااان ەب ەردەروەپ تێااوەنهاەیكااورد د
 .تێبكر رخوازا ێف یرێكورتدا ف یكەیەماو ەل یرسەد یكێدیواح
 
 یرەگیكاار ەوەئ ،ێنێبخاو رسەد ەكیاد یكێزماان ەب نادنگاێخو ەو ل تێاب ەکیاد یكێزماان رەه ا یا یكاورد كیدا یزمان كێسەك

و تااا  یبااوون ەرەوەتاااكوو گ ەنیاازان مەكەبۆخاا ەمەو ئ ەوەاێاابەد مەك رۆز یبوونۆخەبەڕو باااو تێاابەد ڵمناادا رەسااەل یخراپاا
 ت،ێابەد شینااوبراو یاریازان یئاسات رەسا ەل یڤیتەگێن یرەگیو گار ەوەاێنێمەد داۆیخ ەڵگ ەل ند ێخو یرووترەس یكانەئاست
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 ەوەو چاوون ناد ێخو ەل ەوتنەشاكێپ یكاانەنگیگر ەكاارۆه ەل كێاكیە یكایدا یزماان ەب یركاارێف ەانخساتوویرەد كا ەوەنیژێتو
 یوەپات ینادەوەیپ یبوندرووسات ۆیها ەتێابەد یكایدا یزماان ەباوو  ب ەردەروەپ ،اڵمنادا  یاریو زان یاریشۆه یئاست ەیوەرەس

 سەركەبان، ه رێاف ەكیاد ێیناو یزماان ەك ەیوەئ ۆب تێبەد رەد یتەارمی هاەروەه. ۆیخ یرەوروبەو د گاەپمۆک ەڵگ ەل ڵمندا
 یكاانەرەو باو ناگەرهەف ەل تێابەد ا یارترۆز یكاێركەد ەوەئ  ێبا یرێاو ف ێبزانا ۆیخا یكایدا یزمان ەل رەدەب ەكید یكێزمان

 .ەكید
 

 ێسا ەو ل ەیگااكەپەمۆو ك نادگاێخو یرماەف یزماان ەتۆكوردساتا  با یكەیەپاارچ ەل ەك نادوویز یكێزماان كووەو یكورد یزمان
 یپاراساتن ۆبا ێباەد ،ەزاراو كەپێامۆك ەب ەوەتەازاوڕ یكاورد یزماان ،یەدا ۆچاەاڵق رێاژ ەل شاتاێوردساتا  هك ەیكیاد ەیپارچ
 ەوەكێوازێشا ماووەه ەو ب ەویەگوشاار دا رێاژ ەكوردساتا  ل یخااك ەیپاارچ ێس مەئ شتاێه ەك كداێخۆد هاەو ەل یكورد یزمان
 یاسایس یكێانیاك ەوەداخ ەكاورد ب ەك ساتاداێئ ەل ن،یگارراب ینادوویز ەب ماا ەكەزمان ەیوەئ ۆبا  ەباك یچا ،ێكرەد ركوتەس
 .ییەچ مانا ەمێئ یركەزما  ئ ەل یوانیپشت ۆب ییەن یتەقوەب
 
 یناااو ەسااتیوێپ ۆیەباا ،ێریااگەد ێپاا یرەجااار ب رۆز ڵحااواەو ئ بتەساا ەیداریاائ ەل كانمااا پەمنا ۆباا یكااورد یناااو ەاسااتڕ

 ەنااو مەو ب نێدابنا ۆبا یكاورد یماەدووه ینااو ەناسانام رەسا ینااو ەل ایاج شاتێانهەین شیارەگەو ئ ێبا یكورد كانما پەمنا
 ەخوشاك ا یا ەو داد ەو كااك ەو بااب یەدا یناو ەو خواهر، ب دادشماما  و بابا و  یگاێج ەب  ەنەیبك ا یرێف. نەیبك یبانگ

و  ڵنااو ماا ەیژانڕۆ ەیقسا نااوەل ،ەوەنینێبخاو ا ۆیاو ب نەیابك نیدابا ۆبا ا یاكورد یكاۆریو چ عریشا یباێكت  ،ەبانگما  باك
چ  تەاڵسااەد ەك ەیوەل رەد ەب كااا ەنۆاڵو ك قامەشاا یناااو رەگەئ ن،یربگاارەو كەپااك یكااورد ینەسااڕە ەیوشاا ەل ڵمااا ەیوەرەد

 کێار ەوەئ ماا ۆخ ینااو شاار ەو ل  ەباك یارید ۆب یكورد یكانەشناوۆخ ییەتیەساەو ك یكورد یناو ەكردوو یارید ۆب یكێناو
و  یعریشاا یرۆو كاا ەوەكااردن ادیااو  ناریساام یگرتناا ەب رۆراجااۆج یوازێشاا ەب یكاایدا ینزمااا یژۆر ن،ەیبااد ێپاا ەیرەو پ نەیاابخ
 ینگاەرهەف یباوار ەو ل ێبب ا یناڵمنا ەب تەبیتا ەیبرنام یكورد یكانییەونیزیلوەت و یئاسمان پەبگر ، كانا ژ ێج یبەدەئ

و  ناد ێخو ۆبا ناا ێو باره ەردەروەپ ،ێباەه ا یاتەبیتا ەیرنامەب یكورد یكانەرۆراوجۆج ەزاراو ۆو ب  ەزما  بك رەس ەكار ل
و  یعریشاا یرۆكاا كێااجار خااتەو ناادەچ رەه مەك یالناا كێااكەرەو گ  ۆاڵكاا رەه ەل. ەوەنەبااك واڵباا یكااورد یزمااانڕێو  ینینووساا
 ا ۆیاو ب نێبكار یتەارمیا ەیەه ا یاو وتار كۆریاو چ عریشا یباێكت ەیساانەك وەئ  ،ەبب ەوێرەب یكورد یكۆریچ ەیوەندنێخو

دروسات  ۆبا ێزماا  ناساا  دروسات بكاردر ەل زێاهەب یكەیەساتەد. تێاب یكاورد ەب كانماا ەدووكاا  و بازار یوناا ،ێچا  بكر
 تێادروسات بكر یكاورد یزماان ەو ب ساتاێئ یمەردەسا ێیپ ەب ێینو یرانۆو گ ۆو شان لمی، ف(یساز ەوش)  یدكور ەیوش یكردن

 ەو گاروو  ل جەیپ ا ەید یدروست كردن. بكات یندەسەپو  تێب یاریخواز ۆمرەئ یلیج كێرۆج ەب تێبكر زێهەب یبالژۆد ا ی
 ەگێاار ەو چ ل نینووساا ەچ ب  یكااورد ەب ەنااام ەو كااورت ەنااام ینینووساا ،یكااورد یزمااان یركااارێف ۆباا كااا یەتیەەاڵمۆكەرۆت
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 و بێاكت وەل رۆز یكێشاەب ،ێدروست بكار ەییوەتەن یستەزما  ه یپاراستن ەیگێر یگرتن، دروستكردن یندەوەیپ یكانەرێئام
 شەكیاد ەیچاار ەیگێار ا ەیاد ەماانەئ ەارید ،یكورد ەب نێبكر ەوەرانێرگەو ەیگێر ەل ەكید یكانەزمان یكانەنگیگر ەنووسراو

و  ۆیخا یاسایس یانیاك  ەخااو ەتێابەد ییایانپد ەب شیكاورد ەیوەتەوەن كێاژڕۆ ەاریادروو  و  مەاڵزما  ب یپاراستن ۆب ەیەه
 ماا ۆخ ێبەد ەژۆر مەئ یهاتنیدەتا و مەاڵب ،یكورد یتەاڵسەو د تپەوەد یركەئ ەتێبەد ەكاران مەل رۆز یكێشەب ترێئ وكاتەئ
 یزمااان ەوات مااا ۆخ یكاایدا یمااانز یپاراسااتن ۆباادات باا ڵوەه ەوۆیەخاا ەیگێجاا ەل سەك رەو ه نیبگاار ۆسااتەئ ەل ەركەئ مەئ

 .یكورد
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی ئاسۆی رۆژهەاڵت  : سەرچاوە
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 رۆی جیهانی زمانی دایک و دەسەاڵتی کوردی
 

 
 
 
 

 شێرکۆ حەمەئەمین قادر.د

 
نەتەوەکااا   کەلەم رۆژەدا، جیهااانی زمااانی دایااک داناااوە، بەرۆژی ٢١ - ٢بەبڕیارێااک ڕۆژی  ١٩٩٩یونسااکۆ ساااپی رێکخااراوی 

بەبڕیارێااک ئەم بڕیااارەی  کااۆمەپەی گشااتی نەتەوەیەکگرتوەکااانییش، چێااوەیەدا،لەوچوار چاااالکی جۆراوجااۆر ڕێااک دەخە ،
 .یونسکۆی پەسەند کردوە

 
هەرباۆیە هەماو گەل و نەتەوەیەک باایەخی پێادەدات و سیاساەتی  بۆنەتەوەکاا  گرنگای وباایەخی خاۆی هەیە، زمانی دایک،

لەباشااوری کوردسااتا   سااتەکانی سااەدەی ڕابااوردوش،بی بۆدادەنێاات، زمااانی و رێکخااروای پاراسااتن و بژارکاارد  و گەشااەپێدانی،
شاااایعرە  دا،( نااااالی) لەسااااەردەمی حەزرەتاااای کااااۆمەپەی تااااایبەتی بژارکردناااای زمااااانی کااااوردی دروسااااتکراوەو پێشااااتریش،

 :داناوە لەستایشی زمانی کوردیدا، بەناوبانگەکەی،
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 کەس بەئەلفازم نەپێ خۆکردیە خۆکوردیە
 دەکاهەرکەسێ نادا  نەبێ خۆی تالبی مەعنا 

 
دیاااارە،لەدرێژایی جاااواڵنەوە سیاسااایەکا  و شۆڕشاااەکانی کوردیشااادا،مافی بەکارهێناااانی زماااانی دایاااک داوایەکااای ساااەرەکی 

کەلەگەڵ عەرەب و  بەتاایبەتی، بۆکاورد زماانەکەی هۆکاارێکی ساەرەکی جیااوازی و ماانەوەیەتی، چاونکە، جواڵنەوەکا  باوە،
 .لەیەک دەچین تیش تاردەیەکی زۆر،تورک و فارس ئاینی هاوبەشما  هەیە و رەنگی پێس

 
ناوخۆییەکااااا  یااااا  محەللییەکااااا   زمااااانە ٧٤یاسااااای ژمااااارە  ١٩٣١ساااااپی  هەرلەچوارچێااااوەی خەبااااات و داوای کااااوردا،

لەناوچەکاانی ئۆتۆناۆمی  زماانی کاوردی، عێراقادا ١٩٧١لەدەستوری کاتی  ١٩٧١ئازاری  ی١١ڕێکەوتنی دەرچوە،کەدواترو دوای 
 .انراوە و جێگیرکراوەئەو کاتەدا دانی پێد

 
 عێاراق، ٢١١٥دەستوری هەمیشاەیی سااپی  ٤بەاڵم ئێستا دوای چەندین ساڵ خەبات و حوکمی کوردی و دوای ئەوەی لە مادەی 

لەژێاار ڕۆشاانایی ئەومااادەیەی  لەعێراقاادا ناساااندوەو داناای پێااداناوە، وەک دو زمااانی فەرماای، کە زمااانی کااوردی وعەرەباای،
سەرباری بونی دەیاا  زانکاۆو  زمانەفەرمیەکا  دەرچوێنراوە، ٦ەپەرلەمانی کوردستا  یاسای ژمارە ل ٢١١٤ساپی  دەستوریشدا،

لەئاساتێکی خراپادایە و بگارە  بەشی زمانی کوردی و دەیاا  دەزگاای میادیایی و چاا  و پەخش،کەچای دۆخای زماانی کاوردی،
 .ی کوردیدا دەبیننهەندێ کەناڵ و دەزگای میدیایی ڕۆپی زۆر خرا ،لەشێواندنی زما  و ڕێنوس

 
 ۲١١۹بۆنمااونە ساااپی  دەبیاانن، لەم بااوارەدا نەک هەر دەزگاااو کەناااپی میاادیایی فەرمااانگە حکومییەکااانیش ڕۆپاای خاارا ،

باااۆ سااااەرجەم وەزارەت و  ئەنجااااامەکەی، ئەکادیمیاااای کاااوردی کۆنفرانساااای بەرەو ڕێنوسااای یەکگرتااااوی کاااوردی ئەنجامااادا،
 ئەمە جاگەلەوەی حکااومەتی هەرێاام، ە تەواوی کوردسااتاندا کاااری پاێ ناکرێاات،بەاڵم تائێساتاش ل فەرمانەگەکاا  پەخشااکرا،

هەربەو  بااۆ بوارەکااانی تااری ئااابوری و ژیااانی خەپااک پالناای درێژخااایە  و مااام ناوەناادی و کااورت مەودای ناایە، وەک چااۆ ،
 زماانی کاوردیش، ،برواشایا  پێای نایە بۆ زمانی کوردی سیاسەتی زمانی و پالنی زمانی نایە و هەرناشازانن چایە و جۆرەش،

 تااۆ بڵێاای بەم دۆخەوە، لەسااەرکردوە، کەوتااۆتە نێااوا  بەرداشاای پااارتی و یەکێتاای و سیاسااەت کاااری، وەک بوارەکااانی تاار،
لەهەژماااونی زماااانە خااااوە  و دەوپەت و بەهێزەکاااا   باااڕوات و خاااۆی، جیهانگیریااادا، لەگەڵ دنیاااای پێشاااکەوتوو بتوانێااات،
 !بەارێزێت؟
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 !زمانی زگماک هێڵی سوورە، بۆ گاڵتەپێکردن نابێ

 
  

 
 
 
 
 

 کامران ئەمین ئاوە. د

 
 "نەتەوە یەک دەوپەت و یەک"لە واڵتگەلاای نادێموکراتیااک وەک ئێاارا  نەتەوەی سەردەساات و دەسااەاڵتدار، بە پێاای تێاازی 

ئەم . و بە بەکارهێناانی شاێوازی جۆراوجاۆر هەوپای توانادنەوەی نەتەوەکاانی دیاکە دەدا "ئاوممەتی ئیساالمی"یاخود بە ناوی 
چەشنه دەسەاڵتدارە بێجگە لە بەکارهێنانی زەبار و زۆری فیزیکای و کوشاتن و باڕین و لە بەنادیخانە خساتنی ئاازادیخوازانی 

دەکۆشااێ بە شااێوەیەکی  ەواشااە و بااێ بەهااا کردناای بااایەخە مەعنەوییەکااانی ئەوا ، تێنەتەوەی ژێردەساات، بە گەمرانااد ، چ
ئارام بەاڵم بەردەوام، مێژوو، کولتوور و زمانی ئەو خەپکانە بکاته ئامانج و خەپکەکە لەباری مەعنەوییەوە بێ نێاوەڕۆک و 

 .کلۆر و، لە کۆتاییدا ئاسیمیلە بکا
 

ەعنەویاایەک کە هەیااانە، لە هەمااوو ئااامرازێکی خۆیااا  وەکااو فێاارگە، ڕادیااۆ و حکوومەتەکااا  بە هااۆی دەسااەاڵتی ماااددی و م
تەلەویزیااۆ ، فاایلم و شااانۆ و بە گشااتی لە تەواوی بوارەکااانی میاادیایی و ڕاهێنااا  بااۆ بەرێااوەبردنی سیاسااەتی فەرهەنگیاای 

دەکاارێن بە چەتە و،  بە هاسااانی میااژوو و ڕاسااتییەکا  چەواشااە دەکە ، قارەمااانە نەتەوەییەکااا . خۆیااا  کەپااک وەردەگاار 
و؛ سااەرکوتکەر، خااۆفرۆش و شااا و پاشااا و مەالکااا  دەکەنە سااێمبولی ئااازادی، ماارۆڤ دۆسااتی و   خااائین و ساایخۆڕی بێگااانە

لە ئێرانای ساەردەمی ڕەزاشاا و ماحەمەد ڕەزاشاای کوڕیادا، کە قااتڵی هەزارا  ئاازاردیخوازی کاورد و لاۆڕ و . پەروەری نیشتما 
خوازانی ئێرانی باوو ، دەکارا  بە بااوک و دپساۆزی گەل، بەاڵم قاازی محەمامەد، پیشاەوەری،  ئازەری و بە گشتی پێشکەوتن

. فرۆش پێناساە دەکارا  زادە، ڕوزبە، جەزەنی و ڕەزاییەکا  وەک نۆکەری بێگاانە و نیشاتما  سولێما  موعینی، سمایل شەریف
ئیساالمییەوە بە چەشانی دیاکە بەاڵم هەر  ی هەتااوی لە ئێارا  لە الیە  حکاوومەتی١٣٥٧ئەم سیاسەتە پاش شۆڕشای سااپی 

 .لەهەما  سۆنگەوە درێژەی پێدرا

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/10/kameranaminawe-700x375-1.jpg
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سااڵنێکی زۆرە کە بەرگری و قەدەغە و دانانی ئاستەنگ لەبەر نووسین بە زمانی زگمااکی گەلە نافارساەکا  و ڕێگاری کارد  
د  و زەبرلێادا  لە کولتاوور و لە خوێند  و نووسین بە زمانی دایکی لە فێرگەکاا  یەکێکای دیاکە لە شاێوەکانی ئاسایمیلە کار

ڕۆپەی کورد و ئاازەری و عەڕەب و بەلاووچ و هتاد هەر لە مناداپییەوە ناچاار کاراو  بە زماانی . زمانی نەتەوەکانی نافارسە
 .فارسی بیر بکەنەوە، بخوێنن و بنووسن و جوانترین هەستەکانیا  بە زمانی فارسی دەرببڕ 

 
نافارساەکا  وەکاو ئەحامەد محماوود، عەلای محەمامەد ئەفغاانی، محەمامەد قاازی،  لەم سۆنگەیەوە نووسەر، وەرگێر و شاعیرە

، سااەمەد بێهرەنگااای، (شاااهریار)محەماامەد عەلااای دەروێشاایا ، بااارایم یوونساای، ساااەید محەممەدحوسااێن باااێهجەت تەورێاازی 
گەشەساەندنی زماا  حوسین ساعیدی، مەنسوور یاقووتی و هتد لە مێژووی سەد ساپی ڕابردوودا زیاترین خزمەتیا  بە  غواڵم

مخاابن ئەوا  بە هاۆی نەباوونی دەرەتاا  و ئیزنای نووساین بە زماانی دایکیایەوە نەیاانتوانی ئەو . و کولتووری فارسای کاردوە
بێژە  سااز و گاۆرانی ئەمە شاتێکی ئاشاکرایە کە بەشاێک لە ئاهەنگ. خزمەتەی پێویست بوو بە زما  و فەرهەنگی خۆیا  بکە 

ەیهااا  کەلهااۆر، شااەهرام نااازری، عەناادەلیبی و کامکارەکااانیش خزمەتێکاای زۆریااا  بە ڕەوتاای بەناوبانگەکااانی کااورد وەک ک
پێادراو بەاڵم نەک لە ئاساتی گاۆڕانیی فارسایدا، خزمەتیاا   گەشەسەندنی مۆسیقای فارسی کردوە، هەرچەند هەتاا ڕادەی ڕێ

 .بە موسیقیای کوردیش کردبێ
 

رساەکا  تەنیاا لە باواری قەدەغەکارد  یاا  ڕێگاری و ئاساتەنگ دانااا  بەاڵم سیاساەتی باێ باایەخکردنی زماا  و وێاژەی نافا
لەسەر ڕێگای بەکارهێنانی زمانی زگماکی و ڕوو کردنە زمانی فارسی و خوێند  و نووساین بە زماانی حکاوومی نیایە، بەپکاوو 

ساااەر شاشاااەی باااواری ئیزنااادا  بە چەشااانێکی ئامانجااادار بە زماااانی نافارساااەکا  بە تاااایبەتی کاااوردی و تاااورکی و لاااوڕی لە
 .تەلەویزیۆ  و شانۆ و سینەماش لەخۆ دەگرێ

و بەرناامەی هاوشااێوە  "ساائوالی ٢١"و کێبەرکێای  "هاوش برتاار"کاتێاک ساەیری بەشااێک لە بەرنامەکاا  وەک کێبەرکێاای بەنااو 
ی یااا  کااورتە فیلماای کااوردی لە ساانە و کرماشااا  و ئازەربایجااا  و لوڕسااتا  و هتااد بە زمااان "انااز"دەکاارێ کە لەژێاار ناااوی 

گاپتەجاڕی کوردی یا  لوڕی و تورکی تێکەاڵو لەگەڵ فارسی ئاماادە دەکارێ، دەبیناین کە ئاکتەرەکاا  وەکاوو ئەوەی خەپکای 
کردنای فارسای و کاوردی یاا  بە   ئەم ناوچانە نەبن و هیچ ناسیاوییەکیا  لەگەڵ زمانی فارسیدا نەبێ، به تاێکەڵ و پاێکەڵ

ئەو بەرنامااانە بە ئامااانجی پێکەنیناای .   و وەاڵماای پرساایارەکا  دەدەنەوەلەهجەیەکاای کااوردیی سااەیر و سااەمەرە قسااە دەکە
بینەری فارس و ناکورد ئاماادە دەکارێن و بەدەساتی خۆیاا  و بە پێای سیاساەتی نادیااری نەیاارا ، گااپتە و ساووکایەتی بە 

یمایەکی نەزا  و گەوج بە دا، س"هوش برتر"لە زنجیرە بەرنامەکانی . زما  و ئاستی تێگەیشتوویی خەپکەکەی خۆیا  دەکە 
 .بەشدارە کوردەکا  و لە ڕاستیدا بە گشت کۆمەپگەی کوردی دەدرێ
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لە الیەکاای دیکەشااەوە، بەردەوام لە سااەر یووتیااووب، ئینسااتاگرام و تێلێگاارام و واتسااا  گەلێااک بەرنااامەی کااورت دەساات بە 
باۆ وێانە، کاتێاک لەساەر ساکۆی . وە نافارسەکا دەست باڵو دەبێتەوە کە ئاشکرا سووکایەتی کردنە بە فولکلۆر و وێژەی نەتە

ئازەرییەکا  بە فارسی تەرجاومە دەکارێ و قاقاای پێکەناین  "سکینە دای قیزی نای نای"شانۆی شارێکی ئازەربایجانی ئێرا  
سااپۆنەکە پااڕ دەکااا، کەس نیاایە بەرسااێت گااۆرانیی فولکلاۆر چااۆ  بەو شااێوەیە تەرجااومە دەکاارێ و بە گشااتیی چ پێویسااتیەک 

ایە کە هونەرمەندانی نەتەویەک بۆ خۆشیی فارس زمانەکا ، گاپتە بە خۆیا  و فەرهەنگەکەیاا  باکە ؟ ئەگەر ئەماڕۆ لەوەد
و زۆر گااۆرانیی حەسااە  زیاارک و هتااد وەربگێااڕێتە سااەر هەر زمااانێکی دیااکە،  "شااەمامە خاااڵ خاااڵ"کەسااێک باایەوێ گااۆرانیی 

ییانه بەشێکن لە مێژووی ئەدەب و فەرهەنگی فولکلاۆریی کاوردی بێگوما  شتێکی سەیر و سەمەری لێ دەردێ، بەاڵم ئەم گۆران
و خەپکاایش چێااژ لە بیسااتنیا  دەبە  و تەرجااومە کردنیااا  بە زمااانێکی دیکااه نەک پێویساات ناکااا، بەپکااوو بە تەواویەتاای 

ئاساتێکی خزمەت بەوانە دەکا کە دەیاانەوێ پیشاا  بادە  ئەم چەشانە زماناانە تەنیاا باۆ دەڕبڕینای گاۆرانی و شاێعرە و، لە 
و  "حااف "دا  کە تەنیا بۆ گاپتە پێکرد  و پێکەنین دەبن و لەئەنجامدا توانای بەرانبەری کردنیا  لەگەڵ زماانی  وەها نزم

 !نییە "سعدی"
 

دوژمن بۆ بچووک و بێ بەها کردنی هەر شتێکی پیرۆزی نەتەوەکاانی دیاکە کەپاک لەهەماوو چەشانە ئامرازێاک و یەک لەوا  
کاارەکە دەگااتە ئەو شاوێنەی کە  ...وەنگی وەردەگرێ، هەتا ئەو ڕادەیەی بۆ بەشێک لە کورد و ئاازەری ئاسیمیلەکردنی فەره

بنەماپەکااا  و بە تااایبەتی دەکۆشااری تەنااانەت لە بەشااێک لە  قسااەکردنی بااێ لەهااجە بە فارساای دەبێااتە شااانازییەک و تێ
زمااانی فارساای قسااە بکاارێ، بااۆ ئەوەی نەکااا لە ئەوانەدا کە لە دەرەوەی کوردسااتا  دەژیاان، لەگەڵ منااداپەکا  تەنیااا بە 

دەرەوەی ماپێ و لە فێرگە و شەقامەکا  گاپتەیا  پاێ بکارێ و لەم ساۆنگەیەوە زەبرێکای زۆر دەدرێ لە متماانەبەخۆیی ئەم 
 .مندااڵنە و ڕووخانی پردی پێوەندییا  لەگەڵ گشت بنەماپە و نەتەوە و نیشتما 

 
ەرک و بەرنامەکااانی خۆیاادا نیاایە، کارەسااات لە هاااوڕێیی کردناای بەشااێک لە کارەسااات لە هەوپاای دوژماان بااۆ پێشاابردنێ ئ

ڕۆپەکانی کورد بە چەشنێکی خوازیار و ناخوازیار لەگەڵ ئەم هێاڵ و سیاساەتەیە، کە باێ ئەوەی بیاری لاێ بکارێتەوە دەبانە 
رماشاانییەکا  واماا  لاێ ئامرازی دوژمن بۆ لەنێو بردنای ڕێاز و کەرامەت و کەساایەتیی خاۆ و نەتەوەکەیاا  و، بە قەولای ک

 ."وەکو مریشک بۆخۆما  خۆڵ بەسەر خۆماندا بکەین"یا   "ودس خوما  ئاگر نینە غژ خوما "دەکە  
 

گوما  دوژمن و نەیارانی کورد و گەالنی دیاکەی ئێارا  باۆ گەیشاتن بە ئاماانجە ناپیرۆزەکانیاا  و ساڕکرد  و توانادنەوەی  بێ
ا  سارینەوەی زماا  و ئەدەبای نافاارس یااخود بە گەمرانادنیا  کەپاک وەردگاار ، ئەوا ، لەهەر چەشانە ئامرازێاک و یاک لەو

 خۆشکەر و باڵوکەرەوەی ئەم فیلم و  بەاڵم ئەوە ئەرکی ڕووناکبیرانی ئەم نەتەوانە و بە تایبەتی کوردە کە بەالنی کەم ڕێ
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 .کلی  دزێوانە نەبن و ڕێ بە پەرەسەندنی ئەم کارە قیزەونانە لەنێو خەپکدا نەدە 
 

ڕۆپەکااانی گەلاای کااورد دەبااێ بەراناابەر بەو سااووکایەتییانە بوەسااتن و بە دەنگاای بەرز ناااڕەزایەتیی خۆیااا  بەراناابەر بەو 
هەروەها کۆمەاڵنی خەپک پێویستە بەرگر بان لە باڵوکاردنەوەی ئەو کلیاەە قیزەوەناانەی وا . سووکایەتییە ئاشکرایە دەرببڕ 

 .و زمانی نەتەوایەتییا  دەکرێتێیدا سووکایەتی بە هۆش و لێهاتوویی خەپک 
 

ئەوانە بۆ پێکەنین نین بەپکوو کورد دەبێ بە دیتنیا  بگری و تووڕەیی خۆی بەسەر ئامادەکارا  و ئەکتەرەکانیانادا بباارێنێ 
 .کە بوونەتە کەرەسەی بەڕێوەچوونی سیاسەتێکی دژە نەتەوەیی نامرۆڤانە

 
 ٢١٢١ی ئۆکتۆبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------- 

 
 كان ندییه كوو ئامرازی پێوه زمان وه  رگرتن له ڵك وه ڕۆژی جیهانی زمانی دایكی و كه

 
 
 
 
 
 

 واله مین خه ئه  وه كردن و لێكۆڵینه  ئاماده

 
 ڵ گاه  گارتن لاه یناد وهێپ یو ئاامراز  وه تاه و نه ئاه ینگ رهه وور و فهكولت  له  رچاوه و به  وره گه یكێش به ك هی وه ته ر نه هه یزمان
 یماكان بنااه  لااه یزگااارێپار ك هیاا وه تااه ر نه هااه یكان موو تاكااه هااه یرشااان سه یرك و ئااه ێدراوساا یتاااناڵو و  كااهید یكان وه تااه نه

كاوو  وه  و زماناه ئاه یكان واژه ساته و ده  وشاه ینااوچوون  و له یزمان یشانێك زێراو په  به  له یرگر و به  هی زمانه و ئه یر نهێزر دامه
 . و زمانه ئه یاگرتنڕندوویز یكان چارهڕی  له  كهێك هیو  زۆریپ یكێرك ئه
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و  ایادون یو بچاووك  وره گاه یتان للهیكا  و م وه ته موو نه هه  مه شه هڕ ی٢ ڵ گه  ر له رانبه به  هییورێف ی٢١ یوت كهڕێ كپێموو سا هه
 ینگ رهاااه زماااا  و كولتاااوور و فه  باااه یگااار  و شااااناز ده ژ ێااج یكااایدا یكاااوو زماااان وه  ژهڕۆو  ئاااه ایااادون یكان ناااهیم كه  وه تااه نه
 .  كه ده  وه انهی كه وه ته نه
 
و  ۆنسااكیۆ یكخااراوڕێ   هیااال  لااه  كااه ینااییزا ی١٩٩٩ پیسااا ۆباا  وه تااهڕێ گااه ئه یكاایدا یزمااان یژڕۆكااوو  وه  ژهڕۆو  ئااه ینااانێولێن
  وه تااه نه یزمااان یناااوچوون  وتن و لااه كااه زێراو پااه  لااه یرگر بااه ۆباا  وه كانااه كگرتووه هی  وه تااه نه یكخااراوڕێ یگشاات یدناا بهۆڕك
كا   وه تااه نه یتاا هڕ بنااه یو زمااان یكاایدا یزمااان ا یاا یزگماااك یزمااان یژڕۆكااوو  وه  ژهڕۆو  ئااه كا  سااته دهبن  وه تااه و نه كا  نااهیم كه
 ینادكارێخو كپێا ماهۆك   هیاال  لاه  كاه یناییزا ی١٩٥٢ پیساا ۆبا  وه تاهڕی گاه ئه  ژهڕۆو  ئاه یناانێاولن یك ره ساه یكارۆه. كرایارید
 ا یا كاه تهاڵو یكاانۆزانك  م لاه دووهه یكوو زمان وه ینگال به یدرا زمان ڵو هه  پاكستا یتاڵو یت هێیدراوس  له شێنگالد به یتاڵو
  ندكاراناهێو خو الم ئاه باه یت هیو ساووكا یت رماهۆحێو ب ژڕێسا ر ده باه  وتناه كه  وه پاكستانه یسیلۆپ   هیال  له  كه ت،ێبكر یارید
 یكخاراوڕێ   هیال  له ینییزا ی١٩٩٩ پیك باس كرا سا دواتر وه. ا ی كه ئامانجه  به شتنی ر گه سه  دا و سوور بوو  له نه ا ۆپیك
 .كرا مارۆت ییرم فه  هو ب كرایارید یكیدا یزمان  له زگرتنڕێپاراستن و  ۆب كێژڕۆ ۆنسكیۆ
 
و   وه تااه نه یحماا هێڕباار و ب ر زه بااه  تااه وتووه كه ایاادون یساات بنده ی كااهید یكان وه تااه نه  لااه رۆكااوو ز كااورد وه ی وره گااه ی وه تااه نه
كاوو  وه  ش كاردووه داباه دا كاهید یتااڵ  و ر چاه ساه  باه ا یكوردستان ی وره گه یتاڵكوردستا  و و یر ركهیداگ ێیدراوس یتان هپو ده
 ۆیها  تاه بووه  ماه و ئه  هیا هاه ا ییااوازیج یسام هڕو  ییرم فاه یزماان  تاناهاڵو و ر كاام لاه هه.  هیو سوور  هیتورك راق،ێع را ،یئ
 رێاژ  لاه  كوردساتا  كاه ی و پارچاه ئاه یشاتووانیر دان ساه  لاه تێاب ا ۆیوخ اساتهڕ یر گاهیكار  تاناهاڵو و ئاه ییرم فه یزمان ی وه ئه
 یناااو زمااان  تااه كردووه ا یاا دزه ر ركااهیداگ یتاااڵو ینگ و كولتااوور رهااه و فه زمااا ڕێ یرۆز یكێشاا و به دا  تااهاڵو و ئااه یتاااڵ سااه ده
 ی رباهۆو ز  هییفارسا یزماان را ێائ یتااڵو ییرم فاه یزماان  ناهێكوردستا  باو و ی و پارچه ئه یشتوویدان یما  و كوردان كه وه ته نه

 ساتاداێئ  له  كوردستا  كه یتاڵ ژههڕۆ یكوردان یكان هییئاسا  و وشه زما ڕێناو كولتوور و   ته هكردوو ی دزه  و زمانه ئه یكان وشه
 .دا  تهاڵو و ئه یتاڵ سه ده رێژ  له
 
 رۆز  كاه  كاردووهیوا یكاورد یكان واژه سته و ده زما ڕێ یپاراستن ۆب كگرتوو هی یكێكخراوڕیند و  ناوه یبوون نه ش كهید یك هیال  له
نااو   تاه ناوهێه ا یناساراو داتاشراو و نه ی وشه ما  كه تهاڵو یران ركهیجار داگ رۆو ز  ڕۆناوچوو  ب  و له ره به كا  نهۆك  وشه  له

زا و  ناشااره یساان جااربش كه رۆو ز  كاردووه ا یمارۆما  ت كه وه ته نه یزمانڕێ ینگ رهه فه  و له یكورد ی وشه  و به یكورد یزمان
 دا رشاهێو ه ئاه یر رانباه به  و لاه  رگرتووه وه یكورد یزمان یزمانڕێكوو  وه ا ی وتانه و پاشكه  و وشه  واژه سته دهو  ئه وار ندهێخو نه
وتن و  كااه زێراو پااه  كاارد  لااه یرگر و بااه یزگماااك یو زمااان یكاایدا یزمااان یپاراسااتن.  كردووه نااه ا یك هیاا وه نااهۆپیكێل چیهاا
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و بچاووك و   وره و گاه اویاژ  و پ  باه گااپ ماهۆك یكان موو تاكاه و هاه  هییا وه تاه و نه یانشاتمین یكێرك ئه  و زمانه ئه یناوچوون له
 گااڕێو  كا  هییاژووێو م  ۆكا  و وشه  واژه سته ده    له بكه یزگارێپار  كه  ر شانه سه  له ا ی ركه و ئه ئه وار ندهێخو و نه وار ندهێخو
 ا یا كاه   زمانه ده ناه گااڕیو  تێو بكاه زێراو په وه ا ی كه زمانه یكان هییژووێم  واژه تهس نگ و كولتوور و ده رهه فه  كه ی وه   به ده نه
 .واتڕناوچوو  ب وتا  و له فه  وه ره به
 
 یكخاراوڕێو  كا  كگرتووه هیا  وه تاه نه یكخاراوڕێ یگشات ین ماهۆنج ئه یند كاراو ساه په ۆڤمار یمااف یهاانیج ی ارنامهڕیب ێیپ  به
 یكایدا یزماان  باه نیو نووسا ناد ێخو یمااف ك هیا وه تاه ر نه هه یكان موو تاكه هه كا  ته هپو ده ێب  وه ته و نه ا ك نهیم كه  وه ته نه
 یر ركااهیداگ یتاااناڵو  وه داخااه  بااه ماڵ بااه ك هیاا وه تااه ر نه هااه یكان هییتا ره سااه  مافااه  لااه  بچووكااه یكێشاا به  وه و ئااه  هیاا هااه ا ۆیااخ

 یكان موو پارچاه هاه یشاتووانیدان  لاه ا یا و مافاه ئاه ساتاێتااكوو ئ  وه ناهۆك  ر لاه هاه  ماناهیژڕو  هئا یتاداراناڵ ساه كوردستا  و ده
 یركاارێو ف  رده روه پاه  باه ابگاتڕ ا یست ده ییرم فه  كوردستا  به یگاپ مهۆك یكان تاكه  داوه نه ا یگاڕێو   وتكردووه كوردستا  زه

و  ئاه یشاتوانیر دان سه  به  بووهپزا ریداگ یزمان  به یركارێو ف  رده روه ركوت په و سه گوشار رێژ  و له رۆز  و به ا ۆیخ یزمان  به
كوردساتا   یباشاوور یمێر هاه  لاه یناییزا ی١٩٩١ پیساا یكان ناهڕیی اپاهڕ یدوا  لاه.  تهاڵو و ئه یتاڵ سه ده رێكوردستا  ژ ی شه به
 ا یاكێتاڵ ساه ده  عسدا باوو  كورتاه به یمیژڕو  راقێع یتاڵو یتاڵ سه هد رێژ  له  و كاته ئه شێتا پ هه  كوردستا  كه ی شه و به ئه

  عس لاه باه یمایژڕ یك گجاره هیا یووخاانڕ ڵ گاه  بن و دواتار لاه زگارڕ یگشت یمانا  به یتاڵ سه ده رێژ  له ا ییستو توان گرته ده
تاا  یشاتووانیكوردساتا  و دان یمێر هاه راقێاع یتاڵو  له پیدراێف یتاڵ سه ده یركار سه  و هاتنه  دواوه  به ینییزا ی٢١١٧ پیسا
  و لاه یگشات  به ڵدراێف یراقێع یتاڵو موو هه  له ییرم فه یزمان نیم كوو دووهه وه یكورد یبوو ، زمان ۆخ ربه سه رۆز یك هی ادهڕ

و  كا  تابخانااهۆق  لااه یركااارێو ف نیو نووساا نااد ێو خو دانراێااپ یداناا ییرم فااه  ناساارا و بااه یساام هڕ  كوردسااتا  بااه یمیر هااه
 یدوا  لاه كێاارڕیب یدوا كارد و هاوكاات دواباه دایا پاه یچااك یك هیا شاه گه یكاورد یو زماان كاردێپ یست ده ییرم فه  به كا ۆزانك
كوردساتا  و  یمێر هاه  كارده ا یاووڕكوردساتا   ی كاهید یكان موو پارچاه هاه  لاه نادكارێخو رۆز یكاپێ مهۆك ینییزا ی٢١١٧ پیسا

و  یكاورد یزماان  باه تێبادر  ره پاه اتریاربگار  و ز باشاوور وه یكوردساتان یمێر هاه یكاانۆزانك  لاه ند ێخو ی هیبوورس ا ییتوان
ر  ساه  له  وه نهۆپیكیو ل زما ڕی یبوار  زا له شاره یسان كه یبوون نه ك هیال  له ماڵ به. ش كهید یكان پارچه  له یو كولتوور زما ڕێ

 یكورد یزمان یستاندن ئه  ره په  له یگاڕێ ۆخ ربه سه یكێتاڵ سه و ده زۆسپد یسان كه یبوون نه ش كهید یك هیال  و له یكورد یزمان
و   كردووه ناه یرگر باه كێاكخراوڕێ ا یا كێناد ناوه چیما  و ها كاه نااو زمانه  وه كردووته ی داتاشراو دزه ی وشه رجارۆو ز  گرتووه

ردا  ساه  باه ا ییاانكارۆڕو گ شتوو ۆیناوچوو  ر  و له ره به كا  نهۆك  واژه هست و ده  وشه تاڵ سه ده ییزا ناشاره ۆیه  به شیجار رۆز
 . هاتووه
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 ۆ  با بده ڵو هه یكورد ی ژهێو و یزمان یزا شاره یزانۆسپكوردستا  و د یباشوور یمێر هه  له داریند وهێپ یكان نده ناوه  ستهیوێپ
   باده ڵو و هاه كا  هییاژووێم  و زاراوه  وشاه ی وه كردناهۆو ك  كەارچه هی یكێنگ رهه و فه كگرتوو هی یزار وهێو ش زما ڕێ ینانیكهێپ
موو  هاه  لاه یكاورد یزماان ی رده روه و پاه یركاارێف یكان ناده ها ناوه روه ناو بچن و هه  و له نێوت بفه كا  نهۆك  شهو تێدر نه گاڕی
   كاه نه ریب  له ا ۆیخ یكیدا یزمان  مهێئ یكان هپداهاتوو و منا یكان هو ته نه ی وه ئه ۆب تێبدر ێپ ی ره كوردستا  په یكان شه به

 ی زمااا  و ناساانامه یاگرتنااڕ ناادوویز ۆ  باا بااده ا ۆیااخ یكان هپااو و  و هه كااه نه كیر تااه ا ۆیااخ یاای وه تااه نه یزمااان ڵ گااه  و لااه
 .ما یی وه ته نه
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 گرنگی زمانی دایك لە پێکهێنانی هزری کۆمەڵگەدا

 
 
 
 
 
 
 

 عەبدولکەریم بەرزنجی

 
 هااەب یرگەپه ەب شیریشنبڕۆ، دایماناکان ێیدووتو ەل ەیەگەپمۆک یریشنبڕۆ ەیوەزما  پاراستن و گواستن یکار تداەڕەبن ەل
 . تێنێکدێپ ەڵمۆک یژدانیو یماەو بن یتیەەاڵمۆک یخود ەیناسێو پ تێنرەداد ال ەگ یکانەزۆریپ
 

 .ەکردوو یاندنمانەیگێپ یشدارەب ەیزمان وە، ئكیدا یزمان یناوبردن ەل ا ی ا ڕداب ەب نیستەدەپه ەک كێکات
 

 نەیبەنااود ەل ەکاارانۆه وەئ ماووەه ەمێئا نڵێایب استترڕ. نەیبەناودەل ما ۆخ یکولتوور یگرنگ رۆز یکێنیەال ەمێئ..!  مخابن
 . ەشمانەهاوب ەیناسێپ یکردن ەیینموون ەو ب یتیەەاڵمۆک یرەوەریب یکردنەستەرجەب یتەارمی ەک
 
دا  کێارگانۆئ چیها ە، لیکاریف ا یا یریشنبڕۆ یستەداڵبا ێبەب تێناتوان تەق یاسیو س یئابوور یتەاڵسەد ەک ەدیشاه ژووێم
. ەکیاد یکاەپو خ ا ۆیاخ ۆبا اناداینیوانێڕت ەل کااتەد كەپاخ یگاینەشاۆگ یرخۆقا ەک ەیەمکانەچ مەئ ە، چونکتێب ستەداڵبا
 ا یاکاار و ژ ڕیباازا یقاینتەم یسانوور ەوەکۆپێچاا قا ەل ە، ککااتەد شاا یسنەد ۆڤمار یتیەەاڵمۆکا یبازڕێ ەیخشەن رواهاەه
 . بکات ەادیپ
 
 ەوەنەڕیاااپڕپاااش  ە، لیبااەدەو ئ یکااریف یپااانۆڕەگ رەساا یکانییەریشاانبۆڕ ەوەباازووتن ەک ییەیکااریف ەکبااوونیداەل یژاناا وەئ
 .تێمابێجەب کاروا ەدا ل ما یوارەکورد یمیکادەئ یپانۆڕەگ رەسەل تێچەدێ، پنەڕێیو چاو نیژەد اەپیگەل
 
  وێن ەتەدا خزاون ەییوەتەن یکولتوور یریب یرەگیکار رێژە، لرا یشنبڕۆ ەشومار ل ێب یکەپخ كێندەه ەیوەئ ەڵگەل
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 . کا ییەالینۆپۆک وازێش ەنیو نووس کا ەتەباب ەیوەشاندنەوەپه ۆ، بەو ەکەپانۆڕەگ پینجاەج
 
 ەیناسااێپ ەیوەانێااڕگ ۆباا کانااداییەفیعرەو م یزانساات ەوتەسااکەو د کااا ییەبەدەئ ەنینووساا ەناکااات ل یدەب چیهاا سەک مەاڵب

 وەفساانەو ئ تەهاالەج یخاشااک ەل کاا ەزاراو یەوەپااقژ کاردن ۆبا ەوەکیادا یزماان یکردنا ەشاتپپا ەیگڕێا ەل ما یوارەکورد
 . ما ەییوەتەن یریب رەس ەتۆشتین وارا ەهەنۆک یلەلوپەک رەس یردەگ كەپشتاوپشت و ە، کاتییبەیغ
 
 یزماانڕێ یدواەب تاریو ئ ئاگاابنەب ەماکەچ مە، لوشاما ەخ ێبا یاباردووڕ ەل نراوڕێداب یرانیشنبڕۆ ەیژێتو یەن ستیوێپ ایئا

 ەل ەنڕیربااەد ە، ک ەخەن ێرپااێژ كیاادا یکااانەو زاراو واساانەنەپه ەوەرەرکیااداگ یزمااان ەب ا ۆیااو خ  ەکەن وتڕەزانسااتدا 
 ..!   ەرزەربەس ێیپ ما یوارەکورد ەیگەپمۆک ە، کانما ییریشنبڕۆ
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢٥: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستانەۆست  : سەرچاوە
 

-------------------------------- 
 

 !پێدەکا هەرهەمووی لە خاڵیگەی دایکەوە دەست  زمانی دایکی
 
 
 
 
 
 

 تحی لی فه عه

 
 یتاااڵو و نێکااام شااو یکااەپخ ەپااێد  مااا ێپ ەکێزمااان. نەیاابک ێپاا ەیقساا ەنیبااوو یرێااف ەک ەیەزمااان وەل ادتریااز ،یکاایدا یزمااان

 وێاانەل شااتاێه کێااختەو ،کاااەد ێپاا ەیقساا وەئ ەسااتوومانیب ەتاوەرەساا ەو ل ەکیاادا یزمااان. ەنیبوو کیااداەل ێاایو ل نیکراویاریااد
 ،ەوڕیااربەد وەب یکااانەجوان ەسااتەو ه نیکااردووێپ یرهاااتنێخەدواتاار ب ەکیاااد وەئ رەه ،ەکێزمااان. ەنیبااوو وداەئ یدانپاامنا
 .ەپشکووتو ایدن ەچاوما  ب کێختەو
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  ەناسراو ەتەبیتا ەوێش وەئ. ێبەد یکیدا ینگەد ەل ێیگو تەبیتا یکەیەوێش ەب کدا،یدا یدانپمنا ەساوا ل یکەیەرپۆک رەه
 ەیوۆبا کاەکاراد یافراگمید ەیردەپ ،ڵێب کەیەگوت ێخوازەد کیدا ەک داەکات وەل استڕ ک،یەواتاەب. «یناوەه» یستنیب ەب
 ۆوخەاساتڕو  ێبەد کیداەل کێختەو. ێگرەد کیدا یافراگمید ەیاوازانیج پەجوو وەخوو ب ەرپۆک ،ێنێقپبخو رۆراوجۆج ینگەد

 وێاانەل شااترێو پ یەئاشاانا ەکپەمنااا ینااەیز ۆباا ەکەئاخاااوتن یتمااڕیو  کیاادا ینگااەد ینۆتاا ،ێبااەد یکاایدا یکردنەقساا ەل ێیگااو
 .ەاهاتوڕ ەپیگەل دانداپمنا
 
 وا ەئ. ەتەبیو تاا اوازیاج واوەت پەمناا وەئ ەڵگەو بااب ل کیادا یکردنەقسا ەیوێش ،ێپشکوەد ایدن ەب یچاو ڵمنا کێختەو
 ەل ۆپەو بااا یو گنااا  ەکەد ەڵگەل ەیقسااا یساااتیوەشۆخ ەل یژەت و نیریشااا وو ،ڕو  نێخااااو رۆو ئاااارام، ز ۆخەرەساااەل رۆز
و  ەگرتاو وا ەئ ەیقسا ەل ێیو گاو ەیەه انادایرەرامبەب ەل کێساەک زانانەد ەچاونک. ێناکر  یدەب کانداەتیپ ینگەد ینڕیربەد
 یرێاف ەوەکردنییالساا ەو ب ەوەتیڵێاب ا ەپیگەو ل ێرگرەو کا ەوش پەمنا وەئ  ،ەدەد  ڵوەه هاەروەه. ەانۆیخ یکۆزار شیوەئ
  ۆواشانگت یشاگایدان ەل کەیەوەنۆپیکاێل. بکاا ماارۆت داۆیاخ یناەیز ەل ەکەگاوت یو ئااواز تمڕیاو   ۆو تا ێب کا ەتیپ ینگەد
 یکێشاات ن،ێاایدان ەکپەمنااا ۆباا یمااارکراوۆت ەیوێشااەب ڵمنااا ەڵگەل کوبااابیدا یکردنەقساا مااا ەه رەه رەگەئ ەک ەخسااتوو  یرەد
 .ێمارکرابۆت شپیشناێفۆو پر تەبیتا رۆز یکەیەوێشەب ەکەنگەد رەگەئ تەنانەت ،ێناگر  یرەو و ێرنابێف ێل ۆیوتەئ
 ەب  ەدەد رنجەسا کا ەرپۆک. تێد ەوێوەل نگەد ەچونک  ،ەکەد کیدا یزار یرەیس وامەردەب کا ،ەچاو ەل ایساواکا  ج ەرپۆک

 یرەدەبەادەڕل یکااااێزێه  ەخاااااو ڵمنااااا. داەوشاااا یگااااوتن یکااااات ەل کیاااادا ینگااااەد یو نزمکردناااا رزەو ب کااااا ەوێل پەیجااااو
و  ێوماەقەد پیساا کیە یناەمەت یکردناڕپ یدوا تەبیتاەب شەوەئ. رەدەنێد کیدا یزار ەل ەک ەیەوشان وەئ ەیوەکردن ییالسا
.  ەگەدێات کا ەوشا ەئاخااوتن، ل یکردنێساتەەد ەل شاترێپ رۆز تەبەپاه کا ،ەرپۆک. ەوەنەپێد داەنەمەت وەل کا ەوش مەکیە
 ەل شەمێئا. نیباەد یانیاب یکێزماان یرباوونێف پیرقاەسا کێاختەو ێومەقەد شەمێئ ۆب ەنڕیربەو د کرد ەقس ەوێش وەل ەینێو
 .ەیەئاخاوتندا گرفتما  ه ەل مەاڵب ن،ەیگەدێت ەکەزمان ەل تاداەرەس
 
 ەب کیەواتااەو ب کااەد کاارەد ر یو ناساک و شا وو ڕ یتەبیتاا یکێوازێشا ،ەیکەرپۆکا ەڵگەل کرد ەقس یکات کێکیدا مووەه

 نیتاوانەد ەنێو ۆب. اواز یج کانداەزمان ەل ەانیی ندەتمەبیتا وەئ. ێبگونج ەکەرپۆک یوحڕ ەڵگەل ەک ێدوەد ەناڵمنا یکێزمان
 یناڵمنااا یانیاگر ەب ت،ەبەپااه. نینایئاشاکرا بب ەب یو کااورد یماانپئا یکاانیدا یەیالیەو ال ەوەئاخااوتن و الواناادن یاوازیاج

 ساتەه ئاشاکراەب دایمانگ ١٢ ینەمەت ەل ا یشۆیخ  اڵمنا. نینیبب کا پەمنا  یکیاد یزمان یاوازیج نیتوانەد کبووشیداەلەتاز
 . ەکەد ا ی ۆخ یکیدا یزمان ەڵگەل تریکانەزمان یاوازیج ەب
 
 . ەنرخەو ب نگیگر ەندەچ کەیەواژەستەد کووەو ،«یکیدا یزمان» نڵێیب ەبوو ک ەوەئ رەبەل ستاێتا ئ ما ەباس وەئ یمووەه



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

207 
 

 ەل ەزماان وەب رەه ،ێپشکوەد ایدن ەب یشیچاو کێو کات ێگرەدێپ یخوو ەوییەکیدا یزگ ەل ەرپۆک ەکێنزما ەئاخر گوتما  ک
 یکاانەبیاهڕ  یەالەل ەویەناییزا ی٦ ەیدەسا ەل مجاارەکیە ۆبا «یکایدا یزماان» ەیواژەستەد. گاەدێت ۆیخ یرەوروبەد یهانیج
 انادایکانەخوتب ەل  ەبد ێپ ا یزنیناچارکرد ئ ا ی«ینۆلک» یمانڕۆ یسایکل یکانەبیاهڕ ەوانەئ. ۆڕێگەهات «ەرزۆگ» یسایکل
 ەیزاراو ەب «ەرزۆگاا» یرەڤەد یژنااان ەک ەوونڕ ێلاا ما ەناادەوەئ کااا ،ییەاریزان ێاایپەب. رگاار ەو یفرانساا ەیزاراو ەل کەپااک
 ساایکل ینئاخااوت یزماان ەک ەکاردوو یماانڕۆ یکتێالیاد یرباوونێف ەل ا یاووڕ ا یاکانەاویو پ ەکردوو ا ەیقس ا ۆیخ یتەبیتا
 .ەبوو
 
و هازر و  ریاب ەینێئااو کووەپب ،ییەگرتن ن یندەوەیپ یئامراز اینەرتەزما  ه ەک نەیبک ییەتەڕەبن پەخا وەئ پیقبو رەگەئ
و  سۆنێکساا  کەو. نێاایک یاسااتەڕب ن،ەیااکەد ەقساا کێااختەو ەک نەیگەدێاات وساااەئ ،ەشاامانیزۆو س سااتەه یایاادن یرەرخەد
 ایاانەشااتن، ت کیەو فکاار  ەگااوت: ەپااێد سۆنێکساا. شااتن کیە فکاارزمااا  و : نەپااێد  کاااییەفالتوونیئ ەفۆلساایف س،ۆتیتیئاااێت
 .ێهاتب ەوێل ینگەزار و د رەس ەتێهاتب ەیوەئ ێب وح،ڕ ەڵگەل ۆڤەمر یروونەد یکێگۆالیفکر د ەک داەوەل ا ییاوازیج
 

 ەسااتەه یانەیااب نیتااوانەد وەئ ییتەارمیاا ەو ب ەگاارتن یناادەوەیپ یئااامراز رەگەئ ،ەئاخاااوتن یزمااان رەگەئ یکاایدا یزمااان
 ێدرەد ێپا یتەبیتاا ینگایگر. تێکرەردەیس ۆڤمر ەییوەتەن یکێناسێپ کووەو شدایکات ما ەه ەل ن،ەیبک ما ۆخ یکانییەوحڕ

 یئاکااام ێااێپەب د،ێسااوئ وا ەل کیە وتوو،ەشااکێپ یتاااناڵو. ەیەه داپاامنا ەیردەروەو پ ەشااەگ ەل یتااەڕەبن یخشااەن ەچااونک
بکاا   رخاا ەت کاا ییەانیب پەمناا ەیردەروەپ ۆب واوەت یمکاناتیئ ێبەد ەک ەشتوەیگ ەتەناعەق وەب ەکێناڵسا کا ،ەوەنۆپیکێل
 یگااەپمۆک ەل ەانیوتنەرکەسا یماەحکەم یکاانەەلێپ شەناڵمناا وەئ ییکیدا یو زمان نێابڕ ترەانیبتوانن باشتر و زانست ەیوۆب

 .دا یدێسوئ
 

 ەچاونک. ۆیبا ەیەناساێپ نیو گونجااوتر نیباشتر «ەییوەتەن  یزمان» ت،ێبکر  ەناسێپ یمەدووه یناو ەب رەگەئ یکیدا یزمان
 ەل کێااتاک رەه یانیااژ یتەبیتااا ەیفەلسااەف یانەیااب ێتااوانەد ەک کێاائامراز ،ییەتیەەاڵمۆکاا یناادەوەیپ یئااامراز نینگتااریگر
 یانەیاو ب ەراساتوپا ەیگەپمۆکا یانیاژ یتەبیتاا یخالقەو ئ وازێو ش ەفەلسەو ف یەییەەاڵمۆک یکێاتیزما  بن. بکا داەگەپمۆک
 ەل ژووێااام یااایژاێدرەب ەیوانەئ یماااووەرهەه کاااا ،ەو فکر چاااوو ۆروبیب کا ،ەشااایرزەو ئ هااااەب کاااا ،ەزموونەگشااات ئ. کااااەد
 ییتەارمیا ەب شەوانەئ یواوەت. ماارکراو ۆت داەیەوەتەن وەئ یزماان ەو، ل کنەیەوەتەن یکڵکراو  و م سندەپ کداەیەگەپمۆک
 .ننێد  کێپ ەکەوەتەن یاسیس یکلتوور یژووێم ستەبەو م مکەو چ ەستعاریو مانا و ئ ەوش واز،ێو ش یژۆلۆرفۆم زما ،ڕێ
 

 زانست و  ەل ،ێب ندترەمپەوەد ەوییەنگەرهەف یبارەل یچ رەه ،ەیەیەوەتەن وەئ یایگوتما  دن کەروەه یکیدا یزمان
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و  نادووتریز نادتر،ەمپەوەد یشاەکەزمان ،ێبا زتارێهەب ۆیخەربەسا یو ئابوور تپەوەد  ەخاو ،ێب وتووترەشکێپ داەردەروەپ
 یایکیدا یزماان کەیەوەتەن رەه»: ەپاێو د ەیەه یجوان رۆز یکەیەستڕ یوەانسەڕف یرەنووس ،ەدوود نسۆفپئا. ێبەد لتریقاب
 «.ێکردب  و  ەیکەندانیز یژوور یلیکل یندانیز یکێریخسیە یەوا ەوەئ کووەو استڕبکا،  شۆرامەف ۆیخ
 
 یترساەم ەب ساتەه ێبەد ەوەشییاینپدەب ن،یشتەیگێت ەییوەتەن یزمان کووەو یکیدا یزمان یگنیمانا و گر ەل ەک ستاێئ ەمێئ

 یزمااان. نەیاابک ارا ەیااو ن فااامەن  یەالەل مااا ەکەزمان یوتاناادنەو ف شااتنیهاو زێااراوەپەخسااتن و ل  ێکزکاارد  و پاشااگو
 یتییەشارسااتان ەل کەیەشااۆگ یرگااەم یمانااا ەب کەن وەئ یرگااەو م ەیەمێئاا یتیەشارسااتان ینێنواڵبااا ەینێئاااو مااا ،یکورد
 ەیوێشااەب رەگەئ دا ،یترسااەم رەراماابەب ەل ایاادن یکااانەزمان مااووەه. ەشاامانەکەوەتەن ەیوەو تااوان وتااا ەف کااووەپب ،ەهااانیج

 یترساەم ا ەیوین و ەیەه ایدن ەزما  ل ٦٥١١ ەپێد ەک ۆنسکیۆ یکخراوڕێ یئامار ێیپەب. نێزرێپارەو ن نێکرەکارنەد ەییکرد
  یو فکااار ینگاااەرهەف یراتااایو م تییەو شارساااتان لتاااوورەک ەل کێاااهانیج شەداچوونێااات وەئ ەڵگەو ل ەرەساااەل ا یاااوتانەف
 نیالتا یکاایو ئامر ایئوساترال ەل یتەبیتااەب کاا ەزمان ەل رەنێهڕرساوەس یکەیەژمار دا،ییدوا پیسا ٣١١ ەل اینەت. ێوتەفەد
 یشاۆرامەف یترسەو چوار زما  م ستیب دراودا،ێل الەو م ەاڵب یرانێئ ەل ،ۆنسکیۆ یکانەمارئا ێیپەب رەه. ماو ەو ن وتاو ەف

 یکخاراوڕێ یایەن اۆڕخەل. ناکا  ێپ ا ەیقس سەک شیزمان نجێو پ ەداچوونێت یواوەت ەب رەدوو زما  ه ،ەرەسەل ا یوتانەو ف
گشات  ێخاوازەد وەئ. ەکاردو یاریاو د ساندەپ کیلۆمبیس ەیوێشەب یکیدا یزمان یهانیج یژڕۆ کووەو ییەیورێف ٢١ یژڕۆ ۆنسکیۆ
 یکاانەزمان یپاراساتن یساتەبەمەبادا ب ها  تا پەوەو د کەپخ مەه ەوەبکات اریوش یهانیج یاڕرویب مەه دا،ەژڕۆ وەل کپێسا
 یتییەکولتااوور و شارسااتان یوتااانەف ەب شێپاا داەد  ڵوەه ۆنسااکیۆ. رەبەو گونجاااو بگاارن راێااو خ سااتیوێپ ینێوشااوڕێ ایاادن
 .ەرەسەل ا یداچوونێت ییترسەم ێزانەباش د ەچونک ،ێبگر تا ەرەدێب یتانەللیم
 
. ەیەه یناااوێخو یاایژووێم یکەیەنیشااێپ ەژڕۆ وەئ. ەبااووەن اۆڕخااەل رواەه ەوۆنسااکیۆ  یەالەل ییەورێااف ی٢١ یژڕۆ یکردنیاریااد
 رەبەستەد ۆییخەربەس شتاێه مەردەس وەئ ەک ڕۆمەئ یشێنگالدەب یختەتێپ یداکا یشار یشگاکانیدان یندکارانێخو داەژڕۆ وەل
 یشااگایداکااا و دان یشااگایدان یکانەناادکارێخو. ەخسااتو کڕێاا ا یااوانێەڕێناساارا ەد تەاڵژهڕۆ یپاکسااتان یناااوەو ب کردبااووەن

 مەدووه یزمااان کااووەو( یبنگااال) یکاایدا یزمااان ەکااردو ا یااداوا ەوانەئ. ەبااووەه ا ییااتەڕەبن یخشااەن تەبیتاااەب یشااکیپز
. ەکوشااتو ەناادکارانێخو وەل یرۆز یکەیەو ژمااار کااردوو ێل یژڕێسااتەد سیلۆپاا خااابنەم. ێناادرێبخو ردووۆئاا یزمااان شااتینەتەل

 ەژڕۆ وەئ ەانییاقوربان وەل زگارتنڕێ یادەیاکارا ب ۆنساکیۆ یکخاراوڕێ ەداوا ل رکرد،ەبەساتەد ۆییخەربەس نگالدشەب ەدواتر ک
و  سااندکردەپ ییەیورێااف ی٢١ یژڕۆدا ١٩٩٩ پیسااا ینااوامبر ی١٧ ەل ۆنسااکیۆ. بکااا  یاریااد یکاایدا یزمااان ییهااانیج یژڕۆ کااووەو
 .ێریگەد ێل یزڕێ کپێموو ساەه ەژڕۆ وەئ یدیئ ەوساوەل
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و  ۆباار یماااێو ه یتیەنۆچا ،ۆپااەک ەیوارەچااو، ق ینگااڕە ەیوێشا یکاایدا یزمااان ەک نڵێایب ێبااەد ،ەوەباار وەل مااا ەوت نیایدوا
 ەتەو باوون ەباووەن خشاما ەن انادایبژاردنەپو ه کرد یاریاد ەل ماا ۆخ ەمێو ئا نۆڤمار یهناێو ز یناەیع یندەتمەبیتا کێلەگ
 ەب کانماا پەمنا ەڵگەل ەساتیوێپ ن،ەیابک رەفەسا ێنێشو رەه ۆب این، یبژ کیەگاێج رەهەل ۆیەب. ەمێئ ەیناسێپ ەل کێشەب

 ا یاتەارمی ێباەد.  ەبگێات ێایو ل ربنێاف یچااکەب یکایدا یزماان نەیابک ا یارێو ف نەیباد هاا   وا ەو ئ نێیبادو یکایدا یزمان
 نەیبااد ڵوەو ه نەیاابک ۆباا ا یاامانۆخ یتیەکولتااوور و شارسااتان یو باساا ەوەننێبخااو ۆباا ا یعرێسااتا  و شاادا وامەردەو ب نەیبااد
 .نەیئاشنا بک ما ۆخ ییوەتەن یکانەوتنەرکەو س یشاناز ەب ا یوحڕو  لمیف ەب ا یو چاو قایسۆم ەب ا ێیگو
 

 ٢١٢١ی مای ٧: ڕێکەوتی  -  دەنگەکا ماپەەڕی : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
 

 ..زمانی دایکی و مەترسییەکانی بەردەمی
. 

 
 
 
 
 

 شیوا میرەکی

  
ترین جیاااوازی نێااوا  ئاااژەڵ و ماارۆڤ توانااای  سااەرەکی. زمااا  کااۆپەکە و بنەڕەتاای مااانەوەی هەر نەتەوەیێااک بەئەژمااار دێ

وەرگرتن لە زماا  باۆ  کتار واتاا کەپاکگرتن لەگەڵ یە قسەکردنە کە مارۆڤ گرینگتارین و پێشاکەوتووترین شاێوە باۆ پێوەنادی
 .فێربااوونی هەر زمااانێ چەنااد قۆناااغی بیسااتن، ئاخاااوتن، خوێنااد  و نووسااینی هەیە . ئاااپۆگۆڕی بیااروڕای بە کااار هێناااوە

ئەگەرچاای زمااا  وەکااوو ئامرازێااک بااۆ گەیشااتن بە ئامانجەکااا  بەکااار دەهێناارێ، بەاڵم هاوکااات لە زۆربەی شااوێنەکا  وەکااوو 
بە وتەی جاا  . نادنەوەی شوناسای کەمینەکاا  لە الیە  دەساەاڵتە پاوانخوازەکاا  کەپکای لاێ وەردەگیاردرێئامرازێک باۆ توا

ئێستوارت میال کااتێ داگیارکەر بایهەوێ نەتەوەیێاک بکااتە کاۆیلە و بە دوای خۆیادا ڕایبکێشاێ ساەرەتا زماا  و شوناساەکەی 
کاتێ تەواوی کەپاک وەرگرتنای مارۆڤ لە زماانی . وێتەوەنەتەوەیێکیش کە زما  و کولتووری لە دەست دا دەت. دەکاتە ئامانج
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دایکاای تەنیااا قسااەکرد  بێاات و پاپەشااتی نووسااینی لە گەپاادا نەبااێ، وشااەکا  وردە وردە لە بەیاان دەچااێ و ئەو زمااانە الواز 
 .کاتێ زمانی نەتەوەیێک الواز بکرێ سڕینەوەی مێژووی زۆر ئاسانە. دەکرێ

 
 .لەو زمانانە لە مەترسی لە ناوچوونن 6011  هەیە کە زما 3011لە سەرانسەری جیها  نزیک بە 

 
له ڕوانگەی یۆنسکۆ هەموو زمانە دایکییەکا  شاایانی ئەوە  کە بناسارێن، شاەرعیەتییا  پاێ بادرێت و لە هەماوو بوارەکاانی 

یکییەکااا  زماانە دا!. ژیاا  و باازنەی گشااتیی، بایەخیاا  پااێ ببەخشارێت؛ بەاڵم ئەوه شاتێک نیاایە کە بەکاردەوە ڕووی دابێاات
زۆربەیا  بەپێی پێویست پێگەی زمانی نەتەوەییا  نییە، نەبوونەتە زمانی فەرمی و تەنانەت پێگەی زماانی پەروەردەشایا  
نییااه و ئەوەش دەتااۆانێ ببێااتە هااۆی کەم کااردنەوەی بااایەخی خۆرسااکی زمااانی دایکاای و مەرگاای یەکجااارەیی ئەو زمااانە لە 

هەماوو زماانە دایکییەکاا  جاێگەی "مانی دایکی، ئێمە دەبێ وەبیرماا  بێاتەوە کە لە ساپوەگەڕی رۆژیی جیهانی ز. درێژخایە 
 ".بایەخن و هەمووا  بۆ سەقامگیری گشتی و گەشەی بەردەوام پێویستن

 
زمانی دایکی بۆ خوێندەواری پێویساتی ساەرەکییە لە بەر ئەوەی کە لە سااپەکانی ساەرەتایی خوێناد  بەهرەکاانی بنەڕەتای، 

بەهرەیێاک کە بنەماا و بنەڕەتای گەشاەی کەساایەتی مناداال  . هەروەها پڕۆسەی فێربوو  ئاساا  دەکاات خوێند ، نووسین و
ساەرچاوەیەکە باۆ زانسات و  زمانی دایکی هەروەها دەرخستنێکی تاایبەتە لە شاوناس و تواناای داهێنەریای و. درووست دەکات

 . ند  بەدەگمە  زمانی دایکی مندااڵنی قۆتابیيەبەاڵم بەوەشەوە زمانی پەروەردە لە ساپەکانی سەرەتای خۆێ. داهێنا 
 

لە . ی دانیشتووانی جیها  دەستیا  بە سیساتەمی پەروەردە بە زماانی دایکای ڕاناگاات۴۰بەگۆتەی یۆنسکۆ، نزیکەی لە سەدا 
ئاساانتر تر  کاتێکدا زۆربەی لێکۆلینەوەکا  دەریا  خستووە کە زمانی دایک پرۆسەی فێربوونی گشاتی و فێرباوونی زمانەکاانی

 .بە گوێرەی ڕاگەیاندنی یۆنسکۆ هەر کەس بە زمانی خۆی نەخوێنێ و نەنووسێ نەخوێندەوار دێتە ژمار. دەکات
 

گرتن لە گەڵ دەوروبەری خاۆی فێاری زماا  دەبێات و زماا  دەبێاتە کەرەساتەیێک باۆ  بوونی و بۆ پێوەندی منداڵ پاش لە دایک
بوونی دایاک لە ساێ  زماا  کااتی دووگیاا . و بە کۆمەپی خۆی لە کۆمەپگااکەسی فێربوو  و ناسین و ناساندنی شوناسی تاکە

 . دا ئاشنای ڕۆح و مێشکی منداڵ دەبێ و دەبێتە هۆی ئەوەی بنەڕەتی کۆدی ژنتیکی بە شێوازی زمانی دایکی دابنرێت مانگا 
 

 .یەکجاری دەشێوێ بەاڵم ئەگەر کاتی بەدنیاهاتنی منداڵ بە زمانی دایکی قسەی لەگەپدا نەکرێ، ئەو کۆدە بە
 فێرکاری بە زمانی دایکی هۆکاری دوورکەوتنەوە یا  جیابوونەوەی نەتەوەکا  نییە، بەپکوو لێکۆپینەوە کۆمەپناسییەکا  
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دەریااا  خسااتووە کە سیاسااەتی چەنااد زمااانی لە کاروباااری پەروەردەییاادا کاااریگەری زۆری لەسااەر ڕاگاارتن و پەرەسااەند  و 
 .کا  هەیەگەشەکردنی فەرهەنگە نەتەوەییە

 
زماانی دایکای زماانێکە کە مارۆڤ لە ڕێگاای ئەوە بیار ": دوکتور کانگاس تیۆریسیە  لە بواری زما  دایکی لەوبارەیەوە دەپێت

هااونەر . "تاار ئاسااەڕێ زیاااتر نااین  لە ڕاسااتیدا زمااانی دایکاای وەکااوو پێسااتی لەشااە و زمانەکااانی. دەکاااتەوە و خەو  دەبینێاات
زماانی دووهەم لە ڕێاگەی ڕاهێناا  و بە شاێوەی . کە لە ڕێگەی زانست و مەنتقەوە پێکنایە ترین ئاستی بەرزی مرۆڤە سەرەکی

خۆوشیارانە فێر دەبین، بەاڵم ناوشیارانە فێری زمانی دایکی دەبین بۆیە لە نێوا  زمانی دایکی و هونەر هاوئااهەنگی هەیە؛ 
 .لە نێوا  دوو شت کە سەرچاوە لە دنیای ناوشیاری مرۆڤەکا  دەگر 

 
ە پەراوێزخستنی زمانی دایکی، تونادوتیژی بەرانابەر بە مناااڵنە و پێویساتە بهزووتارین کاات چاارەدۆزییەک باۆ ئەو شاێوە ب

چونکە کاتێ لەگەڵ منداڵ بە زمانێ جگە لە زمانی دایکی قسە دەکرێ، دەبێتە هۆی ئەوەی مناداڵ لە . توندوتیژیانە بکرێت
ڵ لەو کاتەدا بیردەکاتەوە بنەمااپەکەی باشاترین شاتیا  باۆی دەوێ و ئەمە مندا. دایک و باوک و بنەماپەکەی سووک بڕوانێ

دەبێتە هۆی جۆرێک دژوازی لە دەروونیدا کە لە درێژەی زەما  تووشی هەستی پووچی دەکا و لە پرۆساەی فێربوونادا تووشای 
خاۆی و دنیاای دەرەو پێوەنادی کێشە دەبێ، متمانە بەخۆی لە کۆمەپگا لە دەست دەدا و ناتوانێ بە باشی لە نیاوا  دەروونای 

 .ساز بکات
 

دیارە گاپتە و سووکایەتی کرد  بە زمانی دایکی، دەبێتە هۆی هەستی خۆ بەکەم زانین و ئەو ڕەوتە تاا ڕادەیەک ڕێخۆشاکەر 
بێ بۆ هێژماوونی دەساەاڵتی باااڵدەس و دور کەوتانەوە و تەناانەت نکاۆپی تااک لە ناسانامە و شوناسای ساەرەکی خاۆی کە  ده

ڕووی دووهەمی بە پەراوێزخرانی زمانی دایکی واتە ئاسمیالسایو  یاا  توانادنەوەی گرووپێاک بە شوناسای جیااواز لە  ئەمیا 
ئاسمیالسایۆ  دەبێاتە هاۆی لە نااوچوونی . نێو گرووپێکی دیکە لە ڕێگەی باااڵ دەساتی و هێژماوونیی فەرهەناگ و زماانی زاپە

کە زمانی میللەتێک یاسا  بکرێات و بە کاار نەبارێ، دیاارە ئەو زماانە بۆ وێنە کاتێک . گروپێک بە شێوەیەک نەرم و نادیار
ڕوونە کاتێ زمانی نەتەوەیەک لە ناو بچێ، سڕینەوەی مێاژووی و . دەکەویتە بەر مەترسی کاڵ بوونەوەوە و بگرە لەناوچوو 

 .یادەوەری ئەو نەتەوەیە زۆر ئاسانتر دەبێتەوە
 

دەکاتەوە، جیاا  زمانێ جگە لە زمانی زگماکی قسە دەکات و زمانێ کە بیری پێکەواتە کاتێ مرۆڤی کورد لە گەڵ منداپی بە 
وەرگرتنی مرۆڤای  لە زمانی خۆیەتی تووشی ئاسمیلەبوو  هاتووە و شوناسی خۆی لە بیر چۆتەوە،یا  کاتێ کە تەواوی کەپک

بیرکردنااای لە گەڵ نەباااێ، کاااورد لە زماااانی دایکااای تەنیاااا لە قساااەکردنی ڕۆژانەدا باااێ و پاپەشاااتی نووساااین و پەروەردە و 
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بەو هیاوایە کە ئەم . وشەکانی لە بیر دەچنەوە و ئەو زمانە وردە وردە بەرەو گۆڕانی نەرێنی و تەناانەت لەنااوچوو  دەچێات
کرد  لە زمانی دایکای وەکاوو  ڕۆژە ببێتە هۆی ڕاچڵەکاندنی کەمینەکا  بۆ ڕێزگرتن لە خۆیا  و زمانی دایکییا ، چونکە پشت

 .ایکەکرد  لە د پشت
 

 قوروە
 

 ٢١٢١ی مای ٧: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی دەنگەکا   : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
 

 ئاخووندەکانی کۆماری سێدارە دژایەتی زمانی کوردی دەکەن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









 ا شوانرەز

 
بەپکاو زماا  ناسانامەی نەتەوەیای . زما  بنەماایەکی ساەرەکی و گرنگتارین کاۆپەکەیە لە کۆپەکەکاانی پێکهااتەی نەتەوەیای

 بۆیە زما  فاکتەرێکی سەرەکی و گرنگە بۆ . هەر نەتەوەیەکیش زمانی تایبەتی خۆی هەیە. لەسەر بنیاد نراوە

https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=1593
https://www.kurdistanpost.nu/images/article/2020_07/88066/Zimani_Dayk_l.jpg
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 .پێناسەکردنی هەر نەتەوەیەک
 

هەرنەتەوەیەکیش گەر زماناەکەی خۆی فەرامۆش بکاا و لە بیاری بکاا، یاا . ژیا  و مانی هەرنەتەوەیەکە کەواتە زما  مایەی
گەر چاوێاااک بە مێاااژوودا .. لە الیە  داگیااارکەرانەوە لێااای داگیاااربکە ، ئەو نەتەوەیە بەرەو تاااوانەوە و لەنااااوچوو  دەچێااات

هەر . نی دێارین لەنااوچوو  و تەنیاا ناویاا  مااونەتەوەبگێڕین ئەم راستییەما  بۆ دەردەکەوێات، کە چەنادین نەتەوە و زماا
نەتەوەیەکاااایش گەر خاااااوەنی قەوارەی سیاساااای سااااەربەخۆش نەبااااێ، گەر زمااااانەکەی خااااۆی بەکاربهاااااێنێ و بیەارێااااازێ و 

( فااریدریك هاۆپاادرلین. )منداپەکانیا  فاێری زمانەکەیا  بکە ، هەرگیاز ئەو نەتەوەیە نامرێات و بە زینادوویی دەمێنێاتەوە
 " زماا  دوا شتە کە بمێنێت بۆ ئەو کەسەی کە نیشتمانی لێ داگیرکراوە: "ەپێد
 

رۆپای لە . زما  سامانێکی کولتوورییە و هەپگار و پارێزەری هەزارا  داب و نەریت و بەها و ئەزموونی سەردەمە جیاوازەکانە
 .ژیانی رۆژانەی هەر کۆمەپگایەکدا هەیە

 
بە نووسین بێ، گرنگترین کەرەستەی دەربڕین و گۆزارشاتکرد  و تێگەیشاتنی مارۆڤە،  زما  بە شێوازی قسەکرد  و گفتوگۆ یا

کەرەساتەیەکی گرنگیشاە باۆ . هۆیەکی گرنگە بۆ گەیانادنی هاازر و ئەندێشاە و خەو  و بیرۆکەکاانی مارۆڤ بە کەساانی دیاکە
 . دروستکردنی پاردی پەیوەندی و لە یەکگەیشتن و لە یەکوەرگرتن لە نێوا  نەتەوکاندا

 
هەر زمانێاک، باایەخی پێبادرێ و خازمەت بکارێ، هەروەکاو چاۆ  بە خزمەتکاارد  و راهااێنا  ئەنادامەکانی لەشای مارۆڤ بە 

بە هەماااا  شاااێوەش گەر زماااا  هەمیشاااە بەکاربهااااێنرێ و بە باشااای . دروساااتی دەڕساااکێن و گەشاااەدەکە  و بەهااااێزتر دەبااان
، بە زاراوە و بە وشە گەلێکی تازە، فەرهەنگای دەوپەمەنتار خزمەتبکرێ، پەرەدەستێنێت و گەشە دەکات و تەمەندرێژ دەبێت

 . ئەو زمانە نامرێت و هەر بە زیندوویی دەمێنێتەوە. دەبێت
 

کەس پاێ ( ١١)هەنادێ لەم زماناانە تەنیاا . زما  لە جیهاا  دا هەیە( ٧١١١)بە پێی ئاماری رێکخراوی یۆنسێف، زیاتر لە 
بۆچوونەکااانیش وا دەگەیەناان، کە تااا . زمااا  لەناااوچوو ( ٤١١)ا زیاااتر لە تەنیاااش لە سااەدەی بیسااتەمی رابااردوەد. دەدوێاان

 . کۆتایی ئەم سەدەیە، نیوەی زمانەکانی جیها  کە تا ئەمڕۆ ماونەتەوە، لەناودەچن و دەبنە هەواپی هەبوو 
 

کورد لە کوردساتا  و ملیۆ  ( ٥١)زمانی شیرین و دێرین و رەسەنی کوردی، زمانی نەتەوەی کوردمانە، کە لە ئەمڕۆدا نزیکەی 
 . شانازیش بە رەسەنایەتی زمانەکەمانەوە دەکەین.. لەو واڵتانەی کە رەوەندی کوردیا  لێ دەژین، بە زمانی کوردی دەدوێن
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زماانی کاوردی یەکاێکە لەو زماناانەی کە ساەر . زمانی کوردی یەکێکە لە هەرە زمانە کۆنەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیها 
 . بەپکو کوردستا  بە النکەی سەرهەپادانی زمانەکانی هایندو ئەوروپی دانراوە( هیند و ئەوروپییە)کانی بە بنەماپەی زمانە

 .سروشتیە کە کۆمەپێک زاراوە و وشەی هااوبەش و نزیک لە یەکتری، لە نێوا  زمانەکانی ئەم نەتەوانەدا هاە 
 

ئەمەش قساەی رووت . زار ساڵ بەر لە ئەمڕۆ دەگەڕێاتەوەهە( ١٥)بۆ ( مێژووی زمانی کوردی)زیادەڕۆیی ناکەین کە دەپاێین، 
 .و بێ بەپگە و بێ بنەما نییە، بەپکو بە بەپگە و بە لێکۆپینەوەی زانستی ئەم راستییە مێژووییە سا  بۆتەوە

 
بااۆ   هو دەنااگ و ئاااوازه  و بااه  دایكااانی كوردمااا  دایااا  ناااوه  ، كااه یااه زمااانی كااوردی هه  یەکمااا  بااه(  الی الیااه)بااۆ نمااوونە 

هەزار ساااڵ بەر لە ئەمااڕۆ دەگەڕێااتەوە کە ( ١٤)  ما ، بااۆ زیاااتر لااه كوردییااه  م الی الیااه كانیا  وتوویااانە، مێااژووی ئااه كورپااه
م الی  قی ئاه ده( یی كه بۆره  فی زاده فاروق سه)نووسەری ناسراوی کوردما  پرۆفیسۆر . کۆنترین الی الیەیە لە هەموو جیها  دا

پروفیساور .  وه دا باڵوكردوتاه( ئاناهاایتا)ی گوڤاری ( ٢١١١)ی ساپی ( ٥)  ژماره  رێنووسی ئارامی كوردی له  ی به كوردییه  الیه
( یی كه میاانا ئێزدیمهاار بااۆره)  مای کاۆچکردوو دایكاه ده  لاه  کاوردییەی  م الی الیاه فاروق بۆرەکەیی ئاماژەی بەوەش داوە، کە ئه

ی و ( مااااد)زماااانی   ، كاااه ی کاااۆ  داناااراوە و وتاااراوه( ئااڤااااێستا)ەکە بە زماااانی لە بنەڕەتیشااادا الی الی. یەوە وەریگرتاااووە
نەوە لە دوای نەوەی کوردمااا  بە زاری ئەم الی الیەیەیااا  لە یەکتاارییەوە . باوباااپرانی مااادی و زمااانی ئەمااڕۆی کوردیمااانە

پێکهاتاااووە، وەریااا  گێااڕاوە بااۆ سااەر ئەم الی الیە کااوردییە لە ناااۆ دێاااڕ . وەریااانگرتووە، تااا گەیشااتوو بە نەوەی ئەمڕۆمااا 
کە لە زمااانی فارسااییەوە وەرگێااڕاوە بااۆ . ئەمەش دوو دێااڕی دەسااتەێکی ئەو الی الیاااە دێاارینە رەسااەنەمانە. زمااانی فارساایش

 :دیالێکاتی سۆرانی کوردی
 

 ، کۆرپااااەم الی الیااااەرۆپااااە الی الیاااە
 اە ناازانااااام باااااۆچای دەناگااااات دەرناایااا

 راساااتی و رەوا چااکاااتریان دیااااااااریایاە
 ئااکااااااااری بااااااااش باەخاتاااااااەوەریایاە

 
گەر سەرنج لە الی الیەکانی ئەمڕۆما  بدەین، دەبینین کە دێڕی یەکەمای ئەم الی الیە کاوردییە دێرینەماا ، باووە بەهەوێان 

 . یکانی ئەمڕۆی کوردما و بە ئیلهام بۆ دەستەێکی زۆربەی الی الیەکانی دا
 

نەک هەر خۆماا  جەخااات . کە باوبااپیرانی کاورد ( ماااد)بێگوماا  رەگ و ریشاەی زماانی کاوردی دەگەڕێااتەوە باۆ ساەر زماانی 
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بەپکو بەشێکی زۆر لە تاوێژێنەرانی رۆژهەاڵتناساانی رۆژئاااوایی و روسایاش، کە بە شاێوەیەکی . لەسەر ئەم راستییە دەکەیان
جەخت لەسەر ئەم راستتیە دەکە  کە زمانی کوردی ئەمڕۆ . ک و رەسەنایەتی زمانی کوردی کۆپیونەتەوەئاکادیمی لە رەچەپە

 .هەما  زمانی مادەکاانە
 

 "ماان دپنیااام کە رەگ و ریشااەی زمااانی کااوردی لە زمااانی مااادی دایە" :دەپااێ( فالدیمێاار مینۆرسااكی)رۆژهەاڵتناساای روساای 
ر لە یەکەم سااەرنجدا، ماارۆڤ هەساات بەوە دەکااات کە زمااانی مااادی و زمااانی هە:"یااش دەپااێ( كااانزی مه)پرۆفیسااۆری ئەپمااانی 
مااااد، یااانی هەر هەمااا  مەزنتاارین نەتەوەی ناااوچەکەیە، کە ئێسااتا بە ناااوی کااوردەوە درێاااژەی بە . کااوردی هەر یەک زمااانن

 .."ژیا  داوە
 

بە زماانی کاوردی دەدوێاان، بە زۆری لە بەشای هەرە زۆری ئەوانەی "ئەپماانی، ئەویاش پێای وایە ( ر گێرنۆت وینهۆڤاه)دکتۆر 
 "راباردوودا بە زمانی مادی قسەیا  دەکارد

 
 " میدییەکا  باوباپیرانی کورد " ئەویش لەو بڕوایە دایە( جا  لیمبرت)رۆژهەاڵتناسی ئەمریکی 

 
لە . ساارواوەزمااانی کااوردی لەنێااو زمااانە چاالکەکااانی جیهااا  دا، پااێگە و پلەیەکاای دیاااری و بەرزی هەیە و بە فەرماای نا

ی هەمااوو ( %٨١)ئەو زمانااانەی کە لە ( ١١١ - ٨٨)لە کااۆی . ی زمااانە زیناادووەکانی جیهااانی تۆمااارکراوە( ١٤٣)ریزبەناادی 
 . دانیشتوانی جیها  قاسەی پێدەکە ، زمانی کوردی لە ریزبەنادی نیوەی یەکەمی ئەو زماناانە دایە

 
ی مێاژووی  ربااره باساێك ده  كورتاه)وساینێکی باڵوکاراوەی دا، لەژێاار نااوی لە نو( الوی ناده د مه مه محه)نووسەری کوردما  کاک 
ساازمانی یۆنسااکۆ کە ساەر بە نەتەوە یەکگرتووەکاانە لە رێاای :"نووسایوێتی( زماانی شایرینی كااوردی  لااه  نااو و نازنااو و وشاه

پەماەناادی تۆماارکراو لە جیهاا  دا زمااانی کااۆ  و دەو( ٣١٦)راگەیاندنەوە هەموو نەتەوەکانی جیهانی ئاگاادار کااردەوە، کە 
زماانی   ، كاه و مانایاه ؟ باه دا هاااتووه( ٨١)ی  پله  اڵم زمانی كاوردی له ، به دا هاتووه( ٢٧٤)کە زمانی تورکی لە پلەی . هە 

ەنسای ی زاینای، گۆڤااری رۆشانبیری فەر( ٢١١٨)دیسا  لەم بوارەوە لە سااپی .  پێش زمانی توركی دایه  له  پله( ١٩٤)كاوردی 
زماانی زیناادوو ( ٨٨)نێاوا    دا، لاه( ٣٥٥)دا، کە تایبەتە بە زماا  و زمانەوانی، لە ژماارە ( جیها   نسی له ره فه)بە نێوی 

 لە جیها  دا، زمانی ئینگلیزی بە پلەی یەکەم باوو، فەرەنسی پلەی دووەم باوو، ئیسەانی پلەی سێیەمی بە دەست هاێنا، 
 

 زمانی فاارسی بە نۆ خاڵ لە دوای زمانی کوردی . ی بە دەست هاێنا( ٣١)زمانی کوردی پلەی  .ئەپامانی پلەی چوارەم باوو
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 " هاتد... ی بە دەست هاێناوە، زمانی( ٤١)ی یەوە هاتاووە کە پلە
 

لە رووی رەسەنایەتی و مێژوویی و پەتیای . گەر بەراوردێک لە نێوا  زمانی کوردی و زمانی تورکی و زمانی فارسی دا بکەین
. و پاکییەوە، ئەو راستییە حاشا هەپنەگرەما  بۆ دەردەکەوێ، کە زمانی کوردی لە تورکی و لە فارسی دێرینتار و رەساەنترە

بەاڵم تااا .. سااەرەڕای هەمااوو ئەو هەواڵنەش، کە داگیرکەراناای کورددسااتا  داویااانە بااۆ شااێواند  و الوازکردناای زمااانی کااوردی
فارسای و تاورکی لە تاێکەپەی چەنااد زماانێکی تاار .. فارسی رەساەنتر و پااکترە ئەمڕۆ زمانی کوردی زۆر لە زمانی تورکی و

گەرچای مێازەری رەش و تەرباووش .. بە هاەزارا  زاراوە و وشەی کاوردی لە نێاو زماانی تاورکی و فارسای دا هە . پێکهااتوو 
 . یا  لەسەر کردوو ، بەاڵم مۆرکی کوردییا  پێاوە دیارە( کاڵوی سوور)
 

وردستا  لە تورک و فارس و عەرەب، ساپەهاای ساپە، بە ئەوپەڕی رەگەزپەرستییەوە، بە هەموو شاێوەیەک و داگیرکەرانی ک
ئەم داگیارکەرانە هااێندە . بە پیال  داڕێاژراوی، هەوپی شێواناد  و الوازکررد  و سڕینەوەی زمانی کوردیمانیاا  داوە و دەدە 

نیاایە، نە دا  بە زمانەکەمااا  و نە دا  بە بااوونی نەتەوەییمااا  دا فاشسااتی و رەگەزپەرسااتن کە لە جیهااا  دا لە وێنەیااا  
نە دانیش بە کوردستانی نیشتما  دەنێن، هێندەش دپڕەش و کۆنەپەرسات و لەخۆبااایی و نەژادپەرسات و دەماارگیر ، . دەنێن

ەوە، با تورک و فاارس و ئێمە چەند جاریکی دیکە وتوومانە و دەیڵێن.. خۆیا  لە سەرووی هەموو نەتەوەکانی تارەوە دەزانان
عەرەب، باااش ئەوە باازانن تااا کااوەردیش نەبێاات بە خاااوەنی دەوپەتاای سااەربەخۆی کوردسااتا ، نە تااورک و نە فااارس ونە 
عەرەباایش ناااتوانن بە ئاسااوودەیی و بە ئااارامی و ئاشااتی بژیااان، تااا رۆژێ زووتاار کااورد رزگاااری بێاات و دەوپەتاای کوردسااتا  

ئەگینااا تااا بێاات . چااوار نەتەوەیە دایە چااونکە ئاسااایش و ئاشااتییا  پااێکەوە گاارێ دراو  دابمەزرێنێاات، لە بەرژەوەنااادی ئەم
قوربانی و ماپوێرانی و ناسەقامگیری و شەڕ و خوێنڕشتن و رقێکای زیااتری . کێشەکا  گەورەتر و برینەکا  قووپتر دەبنەوە

کێشاەی ئاێمەی کاورد .. و خێرپێکرد  نییە کێشەی کورد کێشەیەکی سۆزداری و بەزەیی و مرۆڤایەتی. و زیاتری لێدەکەوێتەوە
هەرگیاز ئەم کێشاانەش . کێشەی خاک و مافەکانمانە، کێشەی کوردستانی نیشاتمانی داگیرکراوماا  و ماافە زەوتکراوەکانماانە

تەنیا چارەسەرکرد  ئەوەیە کە داگیرکەرا  دەسات .. بە شەڕ و لەشکرکێشی و کۆمەپکوژی و بە سەرکوتکرد  چارەسەر ناکرێن
ئەمەو بەپێای پرەنسایەەکا  و بڕیارەکاانی نەتەوە . وردستا  هەپبگر  و کورد ماافی چاارەی خۆنووساین بەدەسات بهێنێاتلە ک

یەکگرتووەکا  مافێکئ رەوایە، کە گەالنی مافخاوراو و نیشتما  داگایرکراو خەبات بکە  و شۆڕشای چەکااداری بەرپاابکە ، لە 
ردیش مافی خۆمانە کە ژێردەستەیی قبووڵ نەکەین و بە هەماوو تواناا و بە ئێمەی کو. دژی چەوسانەوە و لە دژی داگیرکەرا 

هەر شااێوەیەک بۆمااا  بەرگاارێ، داکااۆکی و پارێزگاااری لە گەلاای کوردمااا  و لە کوردسااتانی نیشااتمانما  و لە زمانەکەمااا  
 . سەردەم سەردەمی رزگاری گەالنی ژێاردەست و چەوساوەیە لە داگیرکەرا .. بکەین
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ایە کە مندااڵنی تورک و فارس و عەرەب بە زمانی دایکیا  فاێربن و بخوێنن و بنووسن، ئەی باۆ ئەم ماافە بە بۆ مافێکی رەو
 ! مندااڵنی ئێمەی نەتەوەی کورد رەوا نابینن؟

 
ی جاڕناامەی مافەکاانی زماا  دا هااتووە، هەماوو کەساێک ماافی ئەوەی هەیە بەو زماانە ( ٢٩)ی  ی مااده( ١)وەکو لە بڕگەی 

 . بکرێت، کە تایبەتە بەو خاکەی لێی دەژی پەروەردە
 

ئەمە . فێرباێ و بخاوێنێ و بنووساێ( زمااانی زگااماكی)بەبێ جیاوازی، هەر منداپێک ماافی ئەوەی هەیە کە بە زماانی دایکای 
زماااانی دایاااک ئەو زماااانەیە کە منااادااڵ  لە دایکاااا  و باوکاااا  و ئەنااادامانی خێزانەکانیاااا  و لە . ماااافێکی رەوا و یاسااااییە

زمااانی دایااک بەشااێکە لە ناساانامەی کەسااێتی و کااۆمەاڵیەتی و رۆشاانبیری . سااوکاریانەوە فێااری دەباان و قسااەی پێاادەکە کە
. زمانی دایک ئەو زمانەیە کە مندااڵ  لە هەموو زمانێکی کە، باشتر دەیزانن و زیاتر توانایا  بە ساەریدا دەشاكێ.. مندااڵ 

فێرباوو  و خوێناد  . ئەندێشە و خەو  و خواست وبیرۆکەکانی خۆیا  بکە دەتوانن باشتر و شیرینتریش گوزارشت لە هازر و 
کەواتە ئامانج لە فێرباوونی زماانی زگمااکی کوردیماا  . بە زمانی دایک گاریگەری لە بەهێزکردنی ناسنامەی نەتەوەیی هەیە

ااوبەستەبوونە باۆ کاورد و پارستنی ناسنامەی نەتەوەییما  و بەهاێزکرد  و شیرینکردنی دپساۆزی و ساۆز و خۆشەویساتی و ها
ئەمەش نە تاوانە و مەترسیشە بۆ سەر ئۆقارە و ئاسایشای هایچ نەتەوەیەکای تار، وەکاو . بۆ کوردستانی نیشتمانی پیرۆزما 

داگیرکەراناای . داگیرکەراناای کوردسااتا  کردوویااانە بە بیااانوو، گااوایە ترسااناکترین هااۆیە بااۆ سااەر ئاسایشاای نەتەوەییااا 
 .! وێند  بە زمانی کوردی، بە ناپاکی و تااوانی جاوداخاوازی دادەنێنکوردستا ، فاێربوو  و خ

 
هەر چااوار دەوپەتە رەگەزپەرسااتە داگیرکەرەکااانی کوردسااتا ، هەر هەمااا  نیااازگاڵوی و پاایال  نەگریسااییا  لە دژایەتیکرناای 

چەناد جارێاک باساما  . دوو هەرچواریا  فێرکرد  و خوێندنیا  بە زماانی کاوردی قەدەغااەکر. کورد و زمانی کوردیما  هەیە
لەم تاوانااانە کاارد کە چاااۆ  تورکیااا و سااوریا و پێشااتر عاێراقااایش، کە بە زۆرداری و بە تۆبااازی مناادااڵنی کوردیااا  فاااێری 

 . زمانی تورکی و عەرەبی کارد  و دەکە 
 

خات و بێناازی کوردماا  لە لەم نووسینەدا، بە کورتی باس لە ستەم و زۆرداری و چەوسانەوە و سەرکوتکردنی مندااڵنی بەدبە
رۆژهەاڵتی کوردستا  دەکەین، کە لە سایەی دەسەاڵتی خۆسەپێان و پاوەنکەری ئاخوونادە رەگەزپەرسات و مەزەهاەبااەەرست و 
کۆنەپەرستەکانی سەدەی بیست و یەکەمین دا، شەمشمەکوێرەکانی تارێاکی، کە لە فایرۆسی گۆڤااید نااۆزدە زۆر مەترسایدارتر 

 . و قاێزەوەنتر 
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رژێماااای ئیراناااای فارساااای رەگەزپەرساااات، مااااافی فێرکاااارد  و خۆێناااادنیا  بە زمااااانی کااااوردی لە رۆژهەاڵتاااای کوردسااااتا  دا 
رێاش بەوە ناادە  کە قوتابخاانە و کۆرسای . ملیۆ  کورد لەم بەشەی کوردساتا  دا دەژیان( ١١)  قەدەغاەکردوو ، کە زیاتر له

تای دپسۆزما  هەیە کە ئامادە خۆبەخشانە وانەی کاوردی بڵااێنەوە و زۆر مامۆس. فێرکرد  و فێربوونی زمانی کوردی بکرێتەوە
رێگرتن لەم ماافە، تااوانێکە دەرهەق بە .. مندااڵنی کوردما  کە تاماەزرۆی خوێناد  بە زمانی کاوردی، فاێری کوردییا  بکە 

 . مافەکانی مندااڵنی کوردما 
 

کە زمااانی . ی کوردمااا  فێااری زمااا  و کولتااووری فارساای دەکە رژێماای رەگەزپەرسااتی فارساای، بە زۆرداری و تۆبااازی منااادااڵن
هەر ئەمەش باۆتە هاۆی دواکەوتان و الوازیاا  لە خوێناد ، یاا .. خۆیا  نییە و نامۆیە بە الیانەوە و پێیاا  هەرس ناکرێات

 .دەرنەچوونیا 
 

 .بەپکو مندااڵنی کوردما  ناچاردەکە  کە قوتابخانەکا  جێبهاێڵن و واز لە خوێند  بێنن
 

بێگومااا  مەبەساات لە بە زۆر فێرکردناای زمااانی فارساای، ئەوەیە کە مناادااڵنی کوردمااا  لە کااوردایەتی دووربااخەنەوە و سااۆز و 
هەوبەستەبوونیا  بۆ کوردوستا  و خۆشەویستیا  بۆ زمانی شیرینی کوردیما  کاپبکەنەوە، داب و نەریتای رەساەنی کوردیماا  

و هەوپێکیا  ئەوەیە کە منادااڵنی کاورد هەپگەڕێنانەوە و بیاانکە  بە فاارس و بە کورتی هەمو. الیا  بێ تام و سووک بکە 
ئەم نیااازە گاڵوەشاایا  بە .. لە بااۆتەی نەتەوەی فااارس دا بە ناااوی هاونەتاااەوەیی ئێاارانییەوە، نەتەوەی کااورد بتااوێننەوە

بەگۆڕەوە دەساتی پێکاارد، بەاڵم ئەم پیالنەش لە سەردەمی حەمەرەزا شای نەفرەتی و گۆڕ. بەرنامە داڕێژراوی جێبەجی دەکە 
ئاخووندە کۆنەپەرستەکا  کە دژی ئازادی ودیموکراتی و یەکسانی و مافەکانی مرۆڤی کورد و ماافی منادااڵنی کاورد ، تاۆختر 

زیاااتریش گەلاای کوردمانیااا  پاروێااازکردوو  و کەمتااریش لە . و توناادتر سیاسااەتی بە فارسکاااردنی کااورد جێبەجااێ دەکە 
بە تاااوانی بێبنەمااا و هەپبەسااتراو بە سااەدا  مێردمنااداپی کوردیااا  بەناادکردوو  بە .. ە کااورد دەڕواناانهاااواڵتی پاالە دوو ل

 . شێوەیەکی دڕندانە و نامەردانە ئەشکەنجە و ئازاریا  دەدە ، تا ئێستا بە دەیا  مێردمناداپی کوردیا  لە سێدارە داو 
 

دمنااادااڵ  و ژناااا  بە تاااایبەتی، خااااوەنی پااالەی یەکەمیااانە و ئێاااارا  لە لەساااێدارەدا  دا بە گشاااتی و لە لەساااێدارەدانی مێر
بااڵترین نمرەی و ریکاوردی جیهاانی لە لەساێدارەدا  دا تۆماارکردووە، کە الوا  و مێردمنادااڵنی کوردماا  پشاکی شاێریا  لە 

 .لەسێدارەدانی کۆمارێ ئیسالمی سێادارەدا هەبووە و هەیە
 

ە بە نەتەوەکانی بێجگە لە فارس، دراوە کە بە زمانی زگمااکی خۆیاا  فااێربن ی دەستووری ئێراندا، ئەو ماف( ١٥)لە مادەی 
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ساااپە، ئەم مااادەیە ( ٤١)و بخااوێنن، بەاڵم وەکااو دەپااێن ئەمە تەنیااا مەرەکەباای سااەر کاااغەزە و هیچاای تاار نیاایە، ناازیکەی 
مانەکااانی نەتەوەکااانی جێبەجااێ نەکااراو و ناشااکرێت، بەپکااو بە پااێچەوانەی ئەم مااادەیە، هەوپاای لەناااوبرد  و سااڕینەوەی ز

 .تریاا  داوە و دەدە ، بە تایبەتیش زمانی کاوردی
 

الیەکاای تریشااەوە، بەشاای کااوردی لە و کەناااپە تەلەفزیااۆنی و رادیااۆ بەکرێگیراوانەیاای کە لەژێاار چاااودێری و سانسااۆر و 
ێوازێک هەوپی شاێواندن  و ئاراستەی رژێمی ئێرا  دا، پرۆگةرام و بەرنامەی بە مەبەست باڵودەکەنەوە، بە هەموو شێوە و ش

 .الوازکردنی زمانی کوردیما  دەدە ، بە ئەنقەست وشەی فارسی دەخەنە شوێان وشەی رەسەنی کوردیمانەوە
 

 
 

کارد  و الوازکردنای زماانی کوردیماا ،  پیال  و هەوپێکی قێزەوەنای تاری دەساەاڵتدارانی رژێمای ئاخوونادەکا ، باۆ دژایەتای
وسینی فارە دیالێکات و شێوە زاری ناوچەیی زمانی کاوردی دەدە ، باۆ ئەوەی کە کاورد نەبێات هانی قسەکرد  و فاێربوو  و نو

ئەمە نیازە گاڵوەیا  . بە خاوەنی زمانی ستاناداردی یەکگرتووی کوردی و بە خاوەنی زمانێکی یەگرتووی ئەدەبی و فەرهەنگی
ەوە کە دەسەاڵتااادارانی بەڕێوەااابرد  و حکااومەت لە بە داخ. زیااانێکی گەورە بە زمااا  و بە یەکێتاای نەتەوەییمااا  دەگەیەنێاات

باشووری کوردستانیش، کە نزیکەی بیست و نااۆ سااپە دەساەاڵتیا  بەدەساتەوەیە، نەک هەر نەیانویسات و بەپکاو رێیاا  بەو 
ێناد  تا ئەمڕۆش درێژە بە دوو دیالێکات و دوو شاێوازی خو. هەواڵنەش نەدا، بۆ دانانی زمانی ستانداردی یەکگرتووی کوردی

و دوو میاااادیا و راگەیانااااد  دەدە ، دوو بێااااژەر دەدە ، دوو ئەلفااااوبێی کااااوردی دەخااااوێنرێ، ئەمەش ویساااات و خواساااات و 
جێبەجێکردنی پیالنی داڕێاژراوی داگیرکەرانی کوردستا  و دوژمنانی گەلەکەمانە، لە دژ یەکێتای نەتەوەی کوردماا  و لە دژی 

 . داناانی زمانی یەکگرتووی ستانداردی کوردی
 

 دپنیام بە هاۆشیاری و بە دپسۆزی گەلەکەما  لە رۆژهاەاڵتی کوردستا  دا، هەموو پیال  و نیازگاڵوییەکی ئیرانی داگیرکەر 
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 بۆ شێواندنی زمانی کورد پووچاەڵ دەکەنەوە، 
 

زماانی کاوردی داواش لە دایکا  و باوکاانی کوردماا  لە رۆژهەاڵتای کوردساتا  دەکەم، کە لە مااپەوە و لە دەرەوەدا، هەر بە 
خۆشەویساتی و دپساۆزی و هاوبەساتەبوونیا  باۆ کاورد و . لەگەڵ منداپەکاانیا  دا بدوێن، و زمانەکەمانیاا  ال شایرین باکە 

 . ئەمەش ئەرکێکی پێویست و پیرۆزی نیشتمانیتانە.. کوردستا ، لە هۆش و دەروونیا  دا بڕوێنن
 

( ناادی میدیااای زه)داناانی خااتوو   له  ، كه وه دا خوێندمه( كوردستا  ی چریكه)گەر بە هەپەدا نەچم، وا بزانم لە پەرتووکی 
میاادیا خاا  نووسایوێتی ا دەقای نووسینەکەیشام ناایەتەوە یااد ا ئەوە دەزانام کە (. ك   زیاره سه حه)ی هونەرمەند  رباره ده  یه

شاتی ساەپاند بە سەرماناادا، یەکەمیاا ، کە رژێمی شا باوکمیا  بۆ تارا  دوورخستەوە، باوکم لە مااپەوەدا دوو : نووسیوێتی
 . دەبوو هەر بە زمانی کوردی قسەبکەین، دووەمیا  دەبوایە لە ماپەوە جلی کوردیما  لەبەر بکاردایە

 
.. زمانی کوردیما  زۆر لەوە گەورەتر و خۆڕاگرترە، کە ئاخوونادە رەگەزپەرساتەکا  بتاوانن الوازی باکە  یاا کااپی بکەنااەوە

بەاڵم گەلاای کوردمااا  و زمااانی کوردیمااا  هەردەم بە زیناااادووی .. م ئاخووناادانە گۆڕبەگااۆڕ دەکااارێنزووبێاات یااا درەنااگ ئە
 . دەمێنانەوە

 
 ١٢١٢ جووالیی ٣: ڕێکەوتی  -  کوردوتاری ماپەەڕی : سەرچاوە

 
---------------------------------------- 
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 نابێ زمانی کوردی بە پێوانەی سیاسیی و نەتەوەیی هەڵسەنگێنین: ناسر حیسامی

 
 

 
 
 
 

 جان هیدایەت: دیمانە

 
و  یب ده ئاه یاناێڕرگ وه یماكان ر بناه ساه  خاتاه ده شاكیت " وشه" ۆب دا وتنه كهێم چاوپ كورد له ێڕیرگ ر و وه نووسه ،یسامیح ناسر
و  ئاه ڵ گاه له  اوازهیج ی شه گه یتوانا و ئاست یكورد یزمان ت،ێن هی گه ده یو را یاسیس یتاڵ سه ده  به  هو داته ده ێزما  گر یپرس

 یزماان  ماهێئ یزماان ، نراوهێخاو ا ێیاو پ  كاردووه ا ی شه و گه  قاوهپخو ێپ ا ینیر به یكێاتیب ده ئه  هی ده سه ندا  چه  كه  زمانانه
 .تێنێبخو ۆیخ یزمان  به  كراوه  غه ده قه ێیل رجارۆو ز  وتدا بووهرك سه رێژ له  كه  كه هی وه ته نه
 
 ماڵ بكاات، باه ا یاچاو ره ێاڕرگ وه ێبا ده  كاه  هی هه یكراویاریو د تینكرۆك یما بنه كپێ مهۆك ا ێڕرگ وه یگشت  به :جان تیەدایه

 یكااێق ده یانااێڕرگ وه یماكان بنااه ت،ێااردا د سااه به ا یااانڕۆگ كێنااد هه  انااهیما و بنه ئااه كا  هییااب ده ئه  قااه ناااو ده  وه نااهیب ورد ده  كااه
 ت؟ێب داێت یك هییند تمه بهیچ تا ێب ده یب ده ئه ێڕیرگ ش وه وه ئه ڵ گه   و له كامانه یب ده ئه
 

 ییتواناا ۆت  كه  هی وه ئه یك ره سه یرج واتا مه ، نهینووس یتر یكان موو بواره هه یما ك بنه وه ا ێڕرگ وه ۆب ما بنه :ناسر حیسامی
و  و ئاه  رچاوه ساه یزماان“ردوو زماا   هاه  كه تێدابێت ی رجه و مه ئه ێڕرگ وه ێب ده ا ێڕرگ ر وه سه له ت بهیتا  به. تێب ت هه كه كاره
  وه ئاه یب ده ئاه یاناێڕرگ وه یت باهیتا  باه ا ،ێاڕرگ وه ۆزما  ب ینیزان  له شیست به مه. تێبزان یباش  به ”تێڕێگ رده وه ۆیب ی زمانه

  ناده وه ئه یشا به  تاهاڵو و ئاه یو زماان كێاتاڵو ۆكات ب شت ده گه كێس كه  نموونه ۆب. تێزانیب دا ژانهۆر یزمان یئاست  له  كه  هیین
. ێاڕیربگ وه ێپا  وه و زماناه لاه یب ده ئاه یكێم رهاه به ی وه ئاه ۆش ناكات ب به  نده وه ئه. تێنڕێ اپهڕ ۆیخ ی ژانهۆر یكار تێب ده رێف
و  ڕ و كولتاوور و بااوه یایژووێم ی نهیشاێپ  لاه  ستهیوێپ.  هیداێت ی ئاماژه كپێ مهۆك عریش ن،ی بكه عریش یانێڕرگ وه یر باس هگ ئه
 .ی بگه  نانهڕیرب و ده  و ئاماژه له ی وه ئه ۆب تیبزان  هیگاپ مهۆو ك ئه ینانیشێپ یند په
 

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/12/naser-hesami.jpg
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 یكاارۆه ن،یب ده ئه یبوار  له كا  اوهێڕرگ وه  بهێكت ی نهیرۆز ن،ی بكه یدكور یانێڕرگ وه ی بخانهێكت یری سه ر گه ئه :جان تیەدایه
 ؟ تر دراوه یكان بواره ی ره قه  له ۆمتر خ كه  كه  هییچ  مه ئه
 

و  ئااه یرۆز یكێشاا ، به راسااته ماڵ ، بااه كااراوه شیتاار یكااان بواره  لااه ا ێااڕرگ وه كێنااد دواتاار هه ی نهاڵسااا و لااه :ناسههر حیسههامی
 یكان نووساراوه یرۆز یشا به  كاه تێاب  وه ئاه اتریاز ی كاه كارهۆه  نگه ره.  بووه اتیب ده ئه یبوار  له یكورد  كراو  به ی انانهێڕرگ وه
 ۆبرد  با ساتنه ده ۆتار با یك هۆیاه. بان یب ده ئاه شاما یكان انهێڕرگ وه ێبا ده  كاه نیراهاتوو  وه بوو  و به یب ده ئه  مهێئ ی گهپ مهۆك

و  یاسایس یانیاژ یتار یو كاروباار نیبوو نه ۆخ ربه سه یتاڵو.  بووه نه یكورد  به ندنما ێخو  كه تێب  وه ئه  نگه تر ره یكان بواره
 یكێزانساتما  زماان یواتا زمان.  تر بووه یزمان  به كا ۆزانك  له ندنما ێخو.  اندووهڕ تر راپه یكێزمان  به ما ۆخ ییت هیاڵ مهۆك
 ۆبا شاما یزانست یت باباه  كاه تێكراب ناه  هییساتیوێو پ ست باه هه رۆز  نگه ره  وه تانه و بابه له  هۆیب.  بووه یكورد یزمان  ر له ده به
 .نێڕیربگ وه ۆب یت بابه  هی وه به ستما یوێو پ ێو ده یكورد  بخانهێكت
 
دوا  تێااكر ساات ده هه شیكان انااهێڕرگ وه ۆكااورد باا ی قهیل سااه ،ی بكااه شیكان بااهێكت یبژاردنااپ هااه یریاا سااه ر گااه ئه :جههان تیەدایههه
 یوا  وه ئاه ت،ێڕێاگ رده وه م ساتهیب ی ده ساه یتاكان ره ساه یب ده ئاه یكێق ده تێد ێڕرگ و وه  ه11 ی ده سه  ستهێئ  نموونه ۆ، ب وتووه كه

 ا ؟ێڕرگ وه ۆب  گرنگه  نده ق چه ده یبژاردنپ هه ت،ێئاگادار ب ایدن ڕۆیم ئه یاتیب ده ئه  همتر ل كه  تازه ی وه نه  كردووه
 

 یشا به  وه ئاه.  هێڕرگ وه یكار یش به نیگرنگتر ،یكورد یر زمان سه  وه هێڕییگ رده وه یچ ۆت  كه ی وه ئه یبژاردنپ هه :ناسر حیسامی
و  ئاه یاتیب ده ئاه یزا ناد شااره تاا چه ۆیخا ا ،ێاڕرگ وه ۆبا تێرێبژ دهپا ت هاه باباه ێڕرگ وه كێكات  كه  هی هه  وه به یند وهێپ یرۆز

  یاۆزڤ لاه ته  لاه  كاه یدا بزان و ئاسته له یر فارس گه ئه ، وه نمهێه ده یفارس یزمان ی من نموونه. تێڕێگ رده وه  وه هێیل  كه  هی زمانه
 ۆبا تیرێبژ دهپا هاه كێق ده كن،پ خه ییرم رگه سه ۆب رترۆز یكان ته بابه  كه كدا هیایدیم  له ، ستووتهیب یۆراد  له ا ی یبوو یرێف
و كولتاوور و  ژووێاو م گااپ ماهۆباوو و ك  اتاهیب ده و ئه ئاه ینێل كاو  و كاه یزا شااره كێس كه ر گه ئه ماڵ به ،یكورد  تهی كهیب ی وه ئه

 كێعریشا نینایب جاار ده رۆرنا ز گاه ئه. ا ێاڕرگ وه ۆبا تێرێبژ دهپ هه اوازیج یكێق وجار ده ئه ،یناس ی هیگاپ مهۆو ك ئه یكان پرسه
 ت كه هییریشانبۆزانسات و ر ی رچاوه ساه ۆر تا گاه ئه  واتاه ،یرانۆگ  ته انهیكردوو نیموع ا ی  دهیها  كه ا ێڕرگ وه ۆب ر ێبژ دهپ هه
 ت گاكاهپ ماهۆر ك گه ئه ۆت ماڵ به ،یرانۆگ  ته انهیوا  كردوو ئه  كه یكورد ۆب ێڕیگ رده وه  عرانهیو ش ئه یچ ده ت،ێب نیو موع  دهیها
 .نێك  بووه هه ا ییر گهیكار  كه  هیگاپ مهۆو ك ئه یكان هییب ده ئه مایس نیگرنگتر یبزان ڕێی گه ده ،یناس
 
 ت؟ێكێبە ی كه ئامانجه یت هیویكرد توان ێت پ ئاماژه  دا كه قانه و ده ئه یبژاردنپ هه  كورد له ێڕیرگ وه :جان تیەدایه
 



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

223 
 

 یب ده ئااه  و چ لااه یهااانیج یب هد چ ئااه. انااداێڕرگ وه یبااوار  لااه  باااش كااراوه یكااار داییاادوا ی نهاڵسااا م لااه :ناسههر حیسههامی
 ا یا تێابچ ریب لاه بمێاكت كێناد هه  هیا واناه له نمێار نااو به گاه ئه  ساتهێئ. یكاورد  بااش كاراو  باه یم رهاه به شماندایكانێدراوس
 یساتیوێپ ڕۆم ئه ما  گاكهپ مهۆك نیبزان ی وه ئه ۆب  وه نهیزۆد ده ك هی چه ره  كهیر خه  تازه یگشت  به ماڵ به ،ێتبید ر نه هه كمێند هه
ر  گاه ئه  زانان كاه   و ده كاه ده یاریرپرسا به  ست به و هه  داوهپ هه ا یر سه رترۆز یوار ندهێخو  مهێئ ی گهپ مهۆك  له.  هی هه یچ  به
 ی گاهپ ماهۆك  لاه  عرهیو شا ئاه نن،ێبناسا یانۆیاخ ی گهپ مهۆك  و به ر ێبژپ هه كێعریش  رهۆچ ج ێب ده  ،ێڕربگ وه عریش تێب ارڕیب

  ، تاازه بووه نه ندما  مه هپو ده یك هی نهیشێپ  مهێئ شدایمانۆر  له. نێك یكان ناسراوه مایو س  بووه هه یك هییر گهیدا چ كار رچاوه سه
 ا یا وه ئاه یت رفاه ده " وه نناهێخو ده یكاورد یزماان  باه ی واناه ئه"  ماهێئ یر ناهێو خو یكاورد  باه نیا كه ده ما ۆر كپێ مهۆك نیكیر خه
 .ئاشنا بن كا  هییهانیج  مه رهه و به  وره گه یران نووسه ڵ گه له تێو كه ست ده ده
  
ش  وه و ئاه تێب هاه ا یشاۆفر داڕبازا  له  گر  كه رده وه  انانهێڕرگ و وه ئه اتریكا  ز كوردستا  چاپخانه  له  ستهێئ :جان تیەدایه
  كاه بهێكت كێاكات ماڵ  ، باه بباه ا ێاڕرگ وه ۆسات با ده ، هییازماا  ن  لاه ا ۆیوت ئاه یك هییزا شااره  س كاه كاه كپێ مهۆك  كردووه یوا
  ماه رهه به یانێڕرگ وه یست روه ده یكورد یزمان  كه گات دهێ، وا ت هاتووه نه یست روه ده  كه زمانه تێنیب دهو  ر نهێم خو رده به  تهێچ ده
 ؟ كهینز  وه هییراست  ند له تا چه  دروست بووه ی چوونهۆو ب ئه ی كه هییاستڕ ت، هینا كا  هییفیعر مه  مه رهه و به یهانیج  هییب ده ئه
 

   له كێش به.  هی ترش هه ێیج  له  وه ئه ،ێداهات ب ۆب ك هی شهیك پ وه ،ڕبازا ۆب ا ێڕرگ ر وه سه باس له ر گه ئه :ناسر حیسامی
 یقا ده  هیاداێت ی وه ئاه ی هیاما یكاورد یزماان ایائا  كاه  هك ارهیپرسا ی شاه و به ئاه یمااڵ وه  لاه ماڵ باه. ێكار ده ڕبازا ۆب را ،ێرگ وه
و  نێاڕیربگ وه  اناهییهانیج  قاه و ده ئاه نیتاوان ده  ماهێئ  كاه  هیا وه مان ئاه یچاوونۆناا، ب ا ی یكورد  تهێبكر ێپ ییهانیج ییب ده ئه
 یناد وهێكاات پ رۆزماا ، ز ییتواناار  ساه  تاهێبااس د كێاكات.  هییائاساا  ن شیرۆما  كاتدا ز هه  له ، هیین شیم سته ئه یكێكار
  لاه  متره كاه یچا یكاورد یتار و زماان یكان وه تاه نه  لاه  متره كاه یچا وردكا نپاێ و ده یشاتمانیو ن ییاسایس یپرسا  باه  وه نه ده ده

.  ساتهیوێپ یتا بكاات خزماه  شاه گه ی وه ئه ۆزما  ب. نینێنگ سهپی هه یی وه ته و نه یاسیس ی وانهێپ  به ێناب  مهێئ. تر یكان زمانه
  قااوهپخو ێپا ا ینیر باه یكێاتیب ده ئه  هی ده ندا  سه چه  هك  و زمانانه ئه ڵ گه له  اوازهیج ی شه گه یو ئاست ییتوانا یكورد یزمان
 یزماان  ماهێئ یزماان.  نراوهێخاو ا ێیاباوو  و پ  یاۆزڤ لاه و ته یاۆراد یو زماان  چاا  كاراوه ێپ ا یت و بابه  كردووه ا ی شه و گه
  و زماناه ئاه یكردن شاه گه یئاسات. تێنێبخو ۆیخ یزمان  به  كراوه  غه ده قه ێیل رجارۆو ز  ركوتدا بووه سه رێژ له  كه  كه هی وه ته نه
نادا   و چه یوان زماناه ینیر باه یزگاا نادا  ده چه  كاه یزیانگلیئ ا یا یمانپ ئه یزمان  نموونه ۆب ڵ گه له  هی هه ییاوازیج گوما ێب

 ۆبا  وه تاره یكان زماناه  لاه ا یا و وشاه قانادوو پخو ۆبا ا یا ر كاردوو  و وشاه سه له ا یكار  اڵسا ییژاێدر  به  زراوه و دامه  بنكه
  لاه  وهیاتوانی ناه ی گاكاهپ ماهۆك یكاپ خاه یانیاو ژ ییاسیس یرج لومه هه ۆیه به  كه كێزمان ڵ گه له  هی هه ییاوازیج  وه ئه. ناو ێه

و  باه ماڵ هبا ، هیا هاه ییاوازیاكا  ج كردووه شاه گه  زماناه ییتواناا ڵ گه له یكورد یزمان ییتوانا. تبكا  شه گه ستدایوێپ یكێئاست
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 ، هییاس ن موو كاه هاه یكار ا یانێڕرگ وه  كه نیش بزان وه ئه ێب ده. نێڕیربگ وا  وه ئه یم رهه به نیتوان نه  مهێئ  كه  هیین ش هیمانا
 .تێبزان ۆیخ ی كه زمانه یكان هییموو توانا هه  وه مه كه یال به  كه ێو ده یكێس كه
  
 یكان رجااه مه ی وه ئااه ێب بااه ژ ڕێاا داده  وشااه ا ۆیااخ یفاای كااه  بااه نێااد كێاانیۆزڤ لااه ته یكان نااده كارمه  مااهێئ یال :جههان تیەدایههه

و  كپا خاه یر زماان ساه  تاهێد  كه وشاه ، هیا هه ا یشینیر به یاندنی و راگه  نده وپاگهڕپ یتوانا ی وه رئه به و له ێدابێت ییوان زمانه
  هۆڕتا  و گاروو  لاه جیا پاه كپیا ماهۆك  ساتهێم، ئ بااس بكاه ۆبا كت هیا باا نمووناه. یت باهیتا كا  به نجه گه یناو نووسراو  تهێچ ده
  وشاه  اڵفا یماناا ێر  ، ئه كه ده اریكا  پرس نجه گه نمیب جار ده رۆ ، ز كه زما  ده یر بوار سه كار له    كه هه كا  هییت هیاڵ مهۆك
 رۆمان ز.  اردهیاد  باه  باووه.  نیو دوو نا ك هیا. نین شیم كه  سانه و كه ئه ؟ هییژار چ هه ا یقادر  یحاج ا ی منێه ی عرهیو ش له

 تێاب رێاف یكاورد كداێئاسات  له ێتوان نه اڵبا یندنێخو یئاست  و له  ندنگهێخو  له  مهێئ یوار ندهێر خو گه ئه  بم كه داخ ده جار به
  ؟ كه ده ندكارێخو یرێف یچ  مهێئ یندنێخو یستمیس ی ئه ؟ ندووهێخو یچ  قوتابخانه  له ید بگا ئه منێه یعریش  له  كه
 

.  وه انهیكان نااو باساه  ته هاتووه یروونناس ده.  وه زترهپۆئا رۆز یپرس  ته چوونه  ستهێئ كا  وتووه شكهێپ  گهپ مهۆك :ناسر حیسامی
 یكاان اردهیو د كیازیو ف یروونناسا و ده یشاكیپز یباسا یكان ماناهۆر  لاه ت،ێنووسا ده ماا ۆر  كه یهانیج ڕۆیم ئه یكێماننووسۆر
  رادهیائ  باه  وه ئاه.  هیا هاه ا ۆیخ  به ت بهیتا یمك و چه  واژه سته و ده  زاراوه  وانه موو ئه هه. كات ده  نگهیژ یبوار  له ایدن ڕۆیم ئه
  ، مانهین رێخ نه.  هی ما  هه مكانه و چه  واژه سته و ده موو ئه هه  مهێو ئ  هی وره گه یك هی وه ته نه یزمان یكورد یزمان ڵێیب  هیین
 .نی بكه ا یو دروست نیژڕێانبیدا نی بده ۆب پیو هه ێب ده
  
و  ن، ئاهتاشا داده یكاورد یزماان ۆبا  وشاه ا ۆیاخ یزوو ئااره  به ا یكان نده كارمه  كرد كه  انهیایدیو م به ت ئاماژه :جان تیەدایه

  ێس  به ، هێیل ییایدیم یزگا ده ێس  نموونه ۆب ی نگهینووس  كه كێك هڕ گه  و له  هی هه ادایدیم  له یگشت  به  هییردان پاشاگه
 ت؟ێب ما  ده كه زمانه یداهاتوو ۆب یكێسار چ خه  وه  ، ئه كه ده ركا اوازیج ی وه شتنهڕو دا نووسێر
 

و   وه ناهیساا  بب یر ساه مووما  له هاه تێاواماا  ناب یكێداهاتوودا زماان  له  مهێئ  كه تێب ده  وه ئه ی كه هییر گهیكار :ناسر حیسامی
 ۆتا. كتر هیا ڵ گاه له گااپ ماهۆك یكان تاكه ییند وهێپ ۆب ێب ك هۆیه ێب زما  ده.  هییت هیاڵ مهۆك یك هی اردهیزما  د. نینێبه یكار به
 تادا گاكهپ ماهۆناو ك لاه  هییاند وهێو پ ئاه ،ێو بنووسا ێبادو ێیپ ك هیك  وه ت گاكهپ مهۆموو ك بوو هه نه تش هاوبه یكێر زمان گه ئه

ر  ك هاه نه ن،ێیدابن ۆب یكورد یك هیو با هاوتا  هیین یكورد  هی و وشه ئه ێر پرسن، ئه ده نێد كێسان جار كه رۆز. تێدروست ناب
نااو   تاهێنێهیدروسات بكاات و ب  وشاه ی وه ر ئاه ساه دات له ده ارڕیاب ۆیخا ۆبا س ركاه هه شیكان تاكاه  ساتهێئ كا ، هییاایدیزگا م ده

ش و  هاوباه یكێزماان ین خااوه  ناهیب نه ی وه ئاه ۆیها  تاهێب ش ده وه ئاه ، وه ناهێكر ده واڵو با نێنووسار ده  واناه ئه.  وه هییاكورد یزمان
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گ و  ره ایائا ێبكاات بزانا ویود و ئاه ویمد ئه ك هی موو وشه هه  وه انهشك و گوم  و به تێس ب ركه هه  كه ی وژمه و ته ئه. كگرتوو هی
موو  ك هاه ، وه بكاه كانما ێدراوسا یزماان یریا ساه.  هییاتاردا ن یزماان  لاه  وه ناا، ئاه ا یا  باووه یكورد  وه نهۆك  له ی كه رچاوه سه

 ی موو وشاه هاه نێیب نیناتوان  مهێئ.  هیر وا هه شیكورد یزمان. تر یزمان    به ده ده  گر  و وشه رده وه  وشه ایدن یتر یكان زمانه
. تێاناكر  وه تاه هڕ بناه  ر لاه هاه  هیا وهێو شا لاه یكار.  بووه یكورد  وه ته هڕ بنه  له ی كامه نیو بزان نی بكه ویود و ئه ویمد ئه یكورد

  وهێاكو  لاه  تاوه ره ساه  لاه ایائا  كاه  وه تاهیزۆبد ۆبا ا یا رچاوه سه یناتوان كێر زمان هه یكان وشه  له رۆز كجار هی یكێش به  چونكه
بوو  و  ناه كا  تاهاڵهاتوو ، و ناه كێاكا  پ وه تاه نه شاتاێه  كاه  هیا هاه  وه كهێم رده ساه  به یند وهێزما  پ یرۆز یكێش به. هاتوو 

 ا یا و قساه  بووه هاه كتر هیا ڵ گاه له ا ییناد وهێو پ او یاژ كتر هیا ینا پاه  له ۆڵو د و له ۆڵم د له رداۆراوجۆج پی مهۆك  له ۆڤمر
 ی كه رچاوه و ساه یو تاورك یكاورد ا یا  هییاب ره عه  هیا و وشاه ئاه ۆئااخ  كاه ێو رناكاه ده تاریئ.  دروسات كاردووه ا یا و وشه  كردووه

 یكێزماان  تاهێب ده ا م كاه كاات، زمانه دروسات ده  وشه ا ێیج  له  كهیر خه كێر زگا و نووسه ر ده هه  ستهێئ  كه ی وه ئه.  وه تهێزرۆناد
  لاه تێادابنر  وه ئاه ێبا ده  واباووه ا ێیپ كپ خه  هیداێت ی و وشانه له رۆز  كه  وه نمهێخو ده كێنووسراو  جار كه رۆز.  ره وبه ره سهێب
  وه نماهێخو هد یكاورد یكێق ده كمیر خه  نادات كه ێم پ وه ئه یست هه ، وهیزان ا ییب ره عه ا ی یفارس  به  كه شترێپ یكان وشه ێیج

  كاه ێت نااب قه ساه  وه زما  به.  هیین ارید یر روبه و سه  هی ناسهێپ ێب یكێزمان.  كه نهینووس ڵ گه م له كه ده بوو ۆنام  به ست و هه
 ی واناه ئه ی رباهۆز  وه داخاه و به تێب ناه یكاورد ی كه شاتنهڕدا  كاه ێبا ت ده قه ساه  وه زماا  باه كاوپ باه ،ێدابێات یتر یزمان ی وشه
  ، باه كاه نااو زمانه  نناهێهی   و ده كاه دروسات ده  تاازه ی   و وشاه ده ده ڕێفا  كاه زمانه  لاه "ینااكورد" ی وشاه اكدێل كداێل كنیر خه
    ، له ده ده یشانێپ  وشه یبوونیئاست ناكورد  له ی سواسه و وه ئه ماڵ به.  هیین یكورد ی كه و بناغه شتنڕدا  نووسن كه ده كێزمان

 .انهیین  كه ستهڕ ینایو ب شتنڕدا یبوونیردئاست ناكو
  
نج  گاه  كاردووه یوا ی هییار گهیو كار لاه  هییان كێش زما  به ڵ گه را  له و نووسه ایدیم ی كردنه هپ مامه  وازهێش و ئه :جان تیەدایه

  ماهێئ یجانن گاه  كاه  هییاچ كاارۆه یگشات دا؟ به ێت پ ئاماژه شترێپ  بكات كه  انهییكورد  ساكاره  و وشه ئه یر مانا سه له اریپرس
 ؟ وه ته وتوونه دوور كه ا ی كه زمانه یشتنی گهێت  له  نده وه ئه
 

 یر چاا سااه له ت كااه ركردنهێف یسااتمیس یبزاناا ێباا ده.  هیاا رده روه پااه یوازێشاا ییر گااهیكار  وه ئااه م كااه هی ی پلااه  بااه :ناسههر حیسههامی
 نادكارێخو یرێاف یكاورد ینووساێو ر زماا ێر  كاه تێانادر  وه باه رۆز  یایگرنگ دایاكورد ی رده روه پاه یساتمیس  لاه ت،ینێزر مه داده
 ۆبا  رده روه پاه یساتمیر س ساه له كت هیا باا مان نمووناه. دا ێم پا ئامااژه شیشاترێو پ  هیا هاه یور ده اشیدیم  وه ئه ڵ گه له. تێبكر
 یچا  باه ڕ ماه ێناازانن، واتاا ناازان و باز  ڕ مه یاوازیج او ،یكا  ژ وره گه  شاره  له  كه  ستهێئ ینج گه  س له كه رۆز.  وه نمهێبه
 نیماا یاتیج لاه. "ڕ ماه" نپای ده ێپا یباوو چا ێر ما گه و ئه "را  به" نپێ ده ێپ یبوو چ رێر ن گه ئه. نپێ ده یچ  و بز  به نپێ ده
  ماهێئ ی رده روه په یستمیس  كه  هی وه ئه  كه ته بابه ؟یچۆب  وه ئه. س  ئه یچووێنووسن ب جوانوو ده یبر له ا ی! ێم یسە نووسن ئه ده
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 ت،ێانێخو ده دیساو  لاه  كاه كپێمنادا ماڵ باه ، هییان تاریی شاهیپ دیسو  له  مهێئ یگاپ مهۆك ۆخ. ناكات ندكارێخو یرێف  و شتانه ئه
دارساتا   ناو  نه انبهی ده ت،ێب ده رێ ، ف هه دای كه گهپ مهۆك  له ی نهاڵ و ئاژه ئه یواو ته یناو ند ێخو ییتا ره سه یناغۆق  ر له هه

 ی وهێنااو و شا.  هپ كام ئاژه ڕۆی پاشه  وه ئه  وه تهێبناسر ێب ده  وه هپ ئاژه ڕۆی پاشه یووڕ   و له ده ده شا ێپ ا پی ئاژه ڕۆی و پاشه
  واناه ئه ، كاه لهۆچ پاێ ده ك هیا نادهپموو با هاه  باه  هیا ساما  هاه كه رۆز ماا ۆخ یكوردساتان  لاه.   كه ده رێف ا یكان ندهپموو با هه
 .نێبكر رێف ندنداێخو یستمیس  له ێب ده یموو هه
  
 یتار یكان قاه ده یاناێڕرگ وه ڵ گاه له یاوازیاج كپیا مهۆك عریش یانێڕرگ وه گوما ێب عر،یش یانێڕرگ ر وه سه  نهێید :جان تیەدایه
 ستن؟یوێپ عریش یانێڕرگ وه ۆب  كه نیچ  انهیما و بنه ئه ، هی هه یب ده ئه
 

 یكیر خاه  كاه تیاب  و باواره ئه یزا شاره ێب ده ۆشدا ت ردوو به هه  واتا له. نین اوازیج رۆز انداێڕرگ وه یما هبن  له :ناسر حیسامی
و  ئاه یزا شااره شاداێپ له ێبا ده ،یكاورد  باه تیا بكاه یرازیشا یحاافز یعریشا ی وه ئاه ۆبا ۆت  نموونه ۆب. تی كه ده داێت یانێڕرگ وه

و  ڕ و بااوه ریاب ی نهیشاێپ ی باره له بتێكت ا ی ده ی وه ئه ێب به ۆكردوو ، واتا ت یباس دایكان عرهیش  له  كه تیب  و ناوانه  ئاماژه
كا   وشاه ،یشاتی گاه نه ێیت  كه. ی حافز بگه یعریش  له یناتوان ، وه تهینێبخو  وه هییچۆك ینجێچوار و پ ی ده سه  له یرانێئ یفكر
 ماڵ باه.  هییاچ یواتاا یبزان ی وه ئه ۆب ڕێی بگه دایفارس یزمان ینگ رهه فه  له یبچ ێب و ده ۆنام ی وشه كپێ مهۆك  بن به ده ۆت ۆب

 ی وشاه یتووشا كداێعریشا  ر لاه گاه ئه ۆتا.  هیا هاه ك هیا نهیشاێچ پ  و وشاانه ركام لاه هه ی وه پشته  له پێنا تێزما  پ ینگ رهه فه
 ی كاهیب یتاوان ده  ۆو چا یچا  باه  هی ئاماژه ش اوهیس ینێوخ یزانتا ب  وه تهێندبێخو رتۆز شترێپ ێب ده ،یبوو "ش اوهیس ینێخو"

م  ئاه ێو هیا و ده  باووه رێاف یكاورد  هااتووه كێسا كه ێدابنا یوا ۆت.  هیر وا تر هه یزمان ۆب  وه شهیكورد  له ا ێڕرگ وه. یكورد  به
 :ۆیخ ی كه ر زمانه سه  تهێڕێربگ وه ینال ی عرهیش
  

 ۆڵاك و خخ ییسارا یر نبه عه  به یب نه ڵداخ
 عوبوور اییمانی سوله یخاك  به ی كه نه تا هه
 
قاامووس  ییت ارماهی  باه یناال ی عرهیم شا ئاه ێو هیاو ب  بووه رێف  ژانهڕۆ ی قسه یش ر به هه یكورد  كه كێڕێرگ وه ك،ێس كه ر گه ئه
 .ۆڵو خ زۆت یانی "ۆڵخاك و خ" پێ ده ێیقامووس پ ،ێڕێربگ وه
 
 :پێ قادر ده یحاج ا ی
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 ت ممهیه  به اڵ به واڕو بوخارا، نا  وهێخ ك وه
 التا    مه بكه یفع ده  ،یشا   مه بكه یفع هڕ

 ووتڕو  ش هڕ یس دوو كه ك هی ینێشو  وته كه ێریم ر هه
 ما ی سوله یت زره حه ۆیخ ،ێزان موور ده  به یكپ خه
 
 یقادر باسا یو حاج  داوه یووڕچ  ژووداێم  له "و بوخارا  وهێخ"  له ێزان تر و نه یكێر زمان سه  تهێڕێربگ وه  وه ئه كێس كه ر گه ئه

قاامووس   له شی"ووتڕو  ش هڕ" یمانا ۆر ب گه ئه. ێڕێربگ وه  كه عرهیش یچاك  به  وه قامووسه یووڕ  له ێناتوان گوما ێكا، ب چ ده
 یسا كه  باه ۆبا ی كه قاامووس وشاه  هیا هوانا له ووت،ڕشاو هڕ نپاێ ساكورت ده ژار و ده هاه یكپ خه  كوردستا  به  له ێزان و نه ێوانڕب
 كاداێكات  له ،پێنا ێپ رتۆز یكێقامووس شت شی"ما ی سوله"و  "موور" یباس  له.  هییردا ن به له یجل  كه  وه مانا بكاته  هپشتا هڕ

 . وهڕیرب ده پیقوو یك هیمانا  كورته  م ئاماژه قادر به یحاج
 
 ەوییەفارساا یزماان ەل ێایب ۆتا رەگەئ ەنماوون ۆبا. تێانرێناه كااارەزماا  ب یرۆجا كیە كێاقەد ماووەه ۆبا ایادن یكاانەزمان ەل
 ێنووسااەد كێازمان ەب مەئ. ساالس یواناەخەئ یهادەم یزماان ەڵگەل ەاوازیاج عردایشا ەشااملوو ل یدەحامەئ یزماان ،ێاڕیربگەو
 یمەردەساا ەل ەك یباسااتان یزمااان ەو ب ەوەتێاابن اتیاابن ێنااو یعریشاا ەل یوسااەردیف ەیشااانام ینااڕیربەد ەیوێشاا داەد ڵوەه
 ەل ەك ،یفارسااا یزمااان ەینیشاااێپ ەب ێسااتەبەپشاات د ەیوەئ ەڵگەشااااملوو ل یدەحاامەئ ت،ێبنووسااا عریشاا ەیەه دایوسااەردیف

 ەریدوو شاااع وەئ یمااەرهەب كێسااەك كێااكات. تێاانێهەد كااارەتاار ب یكێزمااان تاار ڕۆییمەئ ەك تێاادوەد گاااەپمۆك یكانەپرساا
و  ا ێاڕگیرەزماا  و كیە ەب رەه شیارەگەئ ت،ێڕێاربگەو ا یاردووكەزماا  ه كیە ەب ێناتوان ،یكورد یزمان رەس ەتێڕێگەردەو
 شاادایمانۆر ەل. یاایەن وتووەركەساا یكااێانێڕرگەو ەیكەانێااڕرگەو ەیەوەئ یواتااا ،ەوەشااتڕدا كیە كەو یانیااردووكەه دایااكورد ەل

 ەل یایەبەدەئ ەزماان وەئ یهاوتاا یبزانا ێباەد ت،یەدایاساادق ه یزماان ەڵگەل ەیەه یاوازیاج یتئاباادپەوەد حموودەم یزمان
و،  سەكێباا ۆركێو شاا را ۆگاا یزمااان ەڵگەل ەاوازیااج ەزادیلخااانیئ ەیسااوار یزمااان دایااكورد ەل كەو رەه. یاایەچ دایااكورد یزمااان
 ەكارد ب ەنماوون ۆبا یساەكێب ۆركێش یعریش كێسەك رەگەئ. یانینەسەح یلەو ع ەچاو یزمان ەل ەاوازیج سەكێب ۆركێش یزمان
 نیباازان ێبااەد ەوەئ ت،ێاابڕیربەد كیە كەو یانیااردووكەه رەگەئ ،یفارساا ەكاارد ب یشااەسوار یعریكااات شاا مااا ەه ەل ،یفارساا

 .ییەن وتووەركەس ەیكەانێڕرگەو
  

 ٢١٢١ی دێسەمبەری ٢٢: رێکەوتی  -ە  وشماپەەڕی : ەرچاوەس
 

--------------------------------------- 
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 زمانی کوردی و مەترسییەکانی دەوروبەری

 
 
 
 
 
 
 سەلیمیهەردی 

  
، مامۆساتای زماا  و ئەدەبیااتی "زارا محەمامەدی"کراوی سەپاندنی حوکمی دە سااڵ زینادا  بە ساەر  لەم دواییانەدا، بە دیاری

کوردی و بە دوای ئەویشدا باڵوکاردنەوەی وتووێژێاک بە زماانی فارسای لە ساەر زماانی کاوردی لە هەواپادەریی مێهار، دیساا  
بە زمانی زگماک لە کۆمەپگەی فرە نەتەوەی ئێرا  و بە تایبەت کۆمەپگەی کوردساتا ، پرسی زمانی کوردی و مافی خوێند  

 .بەڕۆژ کردەوە
 

زاراوەیاا  لاێ  زمانی کوردی بە ساەر چاوار زاراوەی ساەرەکییدا دابەش باووە و ئەم چاوار بەشاەش پتار لە سێساەد ژێرکاۆ و بن
ساەرەڕای . زمانەکاانی هێناد و ئورووپاایی بە ئەژماار دێ دەبێتەوە، کە لەم ڕووەوە زمانی کاوردی یەکێاک لە دەوپەمەنادترین

. ئەم دەوپەمەناادییە و ژماااری زۆری ئاااخێڤەرانی ئەم زمااانە بەاڵم ئێسااتاش لەگەڵ کێشااە و کەنااد و کۆسااەی زۆر بەرەو ڕووە
بەشاااێکی بەرچااااوی ئەم کێشاااانەی بەر دەمااای زماااانی کاااوردی ڕیشاااەی مێژووییاااا  هەیە و زماااانی کاااوردی بە هاااۆی نەباااوونی 

لەم پێوەناادییەدا، . کە ئااایین ڕۆپێکاای سااەرەکیی گێااڕاوە-وپەتێکاای سااەربەخۆ کەوتااوەتە ژێاار کاااریگەریی زمااانی عەرەباای دە
، - هەرچەند ناسیۆنالیزمی دەمارگرژانەی عەرەبی بە تایبەتی لە سەدەی بیستدا یەکێکای دیاکە لە هۆکاارە گرینگەکاا  باووە

؛ بەاڵم ساەرەڕای - بیری تەساکی فاشیساتی و سیاساەتی ئاسایمیلە باووەکە ئەما  زیاتر بە هۆی  -زمانی فارسی و تورکییش 
زاراوەکاااانی و هەروەهاااا هەوپااای  ئەم کێشاااانە زماااانی کاااوردی بە هاااۆی جوغرافیاااای کوردساااتا  و جۆراوجاااۆریی زاراوە و بن

 .پەرچەکردارانەی خەپکی کورد توانیویەتی پێش بە لە نێو چوونی خۆی بگرێ
 

لە کێشاااەکانی بەر دەم زماااانی کاااوردی لە ڕۆژهەاڵتااای کوردساااتا  بکااارێ، کە بە هاااۆی  لەم باااابەتەدا هەوڵ دەدرێ بااااس
دراوسێیەتیی لەمێژینەی دوو نەتەوەی کورد و فارس و هەروەهاا خوشاکایەتیی ڕەگەزیای ئەم دوو زماانە ئاساتی کاارتێکەری و 

جێی خاۆیەتی لێارەدا ئامااژە . ۆرترەکاریگەریی دوو الیەنەیا  لەسەر یەکتر بە بەراورد لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستا  ز
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بەوەش بکرێ کە بە هۆی بااڵدەسات باوونی نەتەوەی فاارس و دەساەاڵتداریی ساەدا  سااپەی ئەم نەتەوەیە بە ساەر کاورددا، 
ئەم تێڕوانینە ناڕاستە هەیە کە پێیاا  وایە هاوبەشایی ئەم زماناانە لە ساۆنگەی ڕەخانە کردنای زماانی فارسای و کااریگەری 

ی کااوردییەوەیە؛ کە بە دپنیاااییەوە وا نیاایە و ئەم کارتێکەرییااانە دوو الیەنە  و پێویسااتە پسااەۆڕانی زمااا  وەرگرتناای زمااان
 .زیاتر لەم بارەوە کار بکە 

 
بەش مااا، نەبااوونی  نەتەوە بەجااێ و بااێ-نەتەوەی کااورد بە شااێوەی گشااتی و لە هەر چااوار بەشااەکەیدا لە پرۆسااەی دەوپەت

واتاای ئەماڕۆییەکەی کااریگەریی نەرێنیای سیاسای، کاۆمەاڵیەتی، ئاابووری و کولتاووریی دەسەاڵتێکی خۆجێیی و سەربەخۆ بە 
یەکێااک لە کاااریگەرییە نەرێنییەکااا  لە . زۆری لەسااەر کااورد دانااا کە بەشااێکی هەرە زۆری ئەوانە هەتااا ئەمااڕۆش بەردەوامە

یەوە گەلای کاوردی بە زماانی ناوەنادەوە بواری کولتوورییدا بوو کە بە هۆی نەبوونی دەسەاڵتێک کە باس کرا، لە ڕووی زمانی
دەبەستەوە و بە کار نەهێنانی زماانی کاوردی لە کاروبااری ئیاداری و فەرمییادا ئەم زماانەی پتار پەراوێاز خسات و لە دەقای 

 .دوور خستەوە؛ ئەم پەراوێزکەوتنەش ڕێگەی بە هاتنی زما  و وشەگەلی بێگانە دا
 

بەشااێک لە مەترسااییە دەرەکییەکااانی سااەر زمااانی کااوردی بااوو ، لێاارەدا ئەمااانەی کە بە کااورتی لە سااەرەوە باااس کاارا ، 
ئااوڕێکیش لە مەترساییە نێوخۆییەکاا  دەدەیاانەوە؛ پێویساتە ئامااژە بە دوو ڕواناگەی لێااك جیااوازی نێوخاۆیی لە مەڕ زمااانی 

گیری هەباێ و  و گشاتکراو  ڕواناگەیەک لە ساەر ئەم باڕوایەیە کە زماانی کاوردی دەباێ ساتانداردێکی دیااری. کوردییەوە بکارێ
 - کە جارێ هایچ الیەک لە ساەری ساا  نەباوونەتەوە -بەشی فەرمی و بە تایبەت میدیایی ئەم زمانە بەو زاراوە ستانداردە 

دەسات  بنەمای ڕوانگەی ئەم کەساانە زۆرتار لەساەر الیەنە سیاساییەکانی زماانە و پێیاا  وایە زماا  و زاراوەی یەک. بئاخڤێن
ڕوانگەی دەساتەی بەرامابەر ڕێاک . دەست و لەم ڕێگەیەوە دەکرێ نەتەوەسازی بکرێ نەتەوەیەکی یەکهاتنی  دەبێتە هۆی پێک

بە پێچەوانەیە و دژایەتی لەگەڵ ئەم بۆچوونە دەکە ، الیەنگرانای ئەم ڕواناگەیە پتار جەخات لەساەر الیەنە زانساتییەکانی 
ە وردە لە نێااو بردناای زاراوەکااانی دیااکەیە و ئەمەش دەساات کردناای زمااا  بە واتااای ورد زمااا  دەکەنەوە و باوەڕیااا  وایە یەک

زەبااری کاااریگەر لە دەوپەمەناادیی زمااا  دەدا و، زیاااتر دەساات بە داوێناای زمااانی بێگانەیااا  دەکااا؛ چااونکە لە سااەرچاوە 
بە تاایبەت  -بە کورتی دەکرێ بڵێاین دەساتەی یەکەم وەک هەڕەشاەیەک . خواردووەکەی نێو زمانی خۆیا  غافڵیا  دەکا پەنگ

سەیری ئەم جۆراوجۆرییەی زمانی کوردی دەکە  و، ئەوانای دیایش وەک دەرفەتێاک باۆ بەهێزتار  - ە هاوکێشە سیاسییەکاندال
 .بوونی زمانەکەیا 

 
بەدەر لەوەی کە کام یەک لەم ڕوانگاانە ڕاساتن و کاام یەک هەپە، بەاڵم ئەم جیااوازیی بۆچاوونە لە الیە  دوژمناانی گەلای 

ئەوا  بەڕوونای لەم کەلێانە کەلکیاا  وەرگرتاوە و . ی ناوەنادگەراوە وەک مەجالێاک قۆساتراوەتەوەکورد و الیەنی دەساەاڵتدار
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جیاااکردنەوەی زاراوەی لەکاای لە زمااانی کااوردی و ناساااندنی وەک . لەم ڕێااگەیەوە ڕەخنەیااا  کااردوەتە نێااو زمااانی کااوردییەوە
نە بااۆ زاراوەی هەوراماای و ناوهێنااانی وەک هەزار وشااەوە و، بینیناای خەونێکاای دیااکەی لەم چەشاا ٣١زمااانێکی سااەربەخۆ بە 

ئاێمە . زمانێکی سەربەخۆ بەشێک لەم شەڕە نەرمەیە کە بەدژی زمانی کوردی لە الیە  حکوومەتی ناوەنادییەوە بەڕێاوە دەچاێ
کە بەشێک لە خەباتەکەما  لە تەنیشت خاکدا بۆ زمانەکەما  بووە، دەبێ باشاتر لە هەر کەساێک ئەوە بازانین کە پەراوێاز 

ن و وردە وردە لە بیر چوونەوەی زاراوە و زمانێاک بە واتاای لە نێاو بردنای بەشاێک لە فەرهەناگ و کولتاوور و مێاژوو و خست
جاا باۆیە پێویساتە لەم باارەیەوە بە وشایاری و دەروەساتییەکی نەتەوەیایەوە هەنگااو بنێاین و . چیرۆکی بە کار هێنەرانیەتی

 .فکرینێکی بنەڕەتی، بە سەنتێزێکی باش بگەین دەکرێ بە تێ. کەمترین خەسارەکانیش نەهێڵین ڕووما  تێ بکا
 

لێرەدا دەبێ ئاماژە بە ڕۆپی هێزە سیاسییەکا  بکرێ وەک چۆ  لە ڕاباردوودا و ئێساتاش لەساەر باڵوکاردنەوە و پەرەپێادانی 
کاریااا  کااردوە و  ...وبەکارهێنااانی زمااانی کااوردی لە گۆڤااار و ڕۆژنااامە و تەنااانەت دانااانی قوتابخااانە لە سااەردەمی کۆمااار 

خزمەتی زمانی کوردییا  کردوە؛ ئێستاش دەبێ پێش لە هەماوو شاتێک هاوساەنگییەک لە نێاوا  ئەم دوو ڕواناگە ساەرەکییەی 
بۆوەی هیچ کام لە بۆچوونەکا  و هیچ زاراوەیەک فیدای بۆچوونەکەی دیکە و زاراوەیەکی تار . اژەی پێ کرا پێک بێننکە ئام
 .نەکرێ

 
 کە کەسانێک   ئەوەی. کوردی دەکەین نابێ لە دەوری کەسانی خەمخۆر و دپسۆزی ئەم زمانە غافڵ بین کاتێک باس لە زمانی

زا  و پساەۆڕی خااوە   پێیا  وایە پەرەدا  بە زمانی کوردی و دانانی فێرگە و کالسەکانی تەنیاا دەباێ ئەرکای کەساانی زماا 
ئاێمە لەم . ە، وەدوا خساتنی پرۆساەی گەشاەی زماانی کاوردییەبڕوانامە بێ و تەنیا ئەوا  مافی چاالکیی لەم بوارەیاندا هەی

قۆناااغەدا پێویسااتما  بەوەیە منااداڵ و کااوڕ و کاااپی ئەم نیشااتمانە و ئەوانەی وا میراتگااری داهاااتووی ئەم زمااانە  فێااری 
نەباوونی ئەم ئەرکەش لە . نووسین و خوێندنی زمانی دایکیا  بان و ڕێاژەی بە کاار هێنەرانای زماانی کاوردی بەریانە ساەرەوە

بە خۆشاییەوە . شوێنی فەرمی و قوتابخانەکاا  دەکەوێاتە ساەر شاانی ئەنجاومە  و ڕێکخاراوە خەپکییەکاا  و کەساانی دپساۆز
سەرەڕای زەبر و زەنگ و سەرکوت و ڕێگە پێنەدا  لە الیە  حکوومەتەوە، ئەم ئەرکە بە پیرۆزانەترین شێوە بەڕێوە دەچاێ و 

کاتێاک کە زماانی کاوردی گەیشاتە ئەو ئاساتەی کە لە . ە دوای یەکی ئەم ناوەندانەینئێمە ڕۆژانە شاهیدی دامەزرانی یەک ل
باااواری چااااپەمەنی و باڵڤاااۆک و کتێبااادا کەوتە کێبەرکاااێ لەگەڵ زماااانی زاڵ بەساااەر واڵتااادا، واتە گەیشاااتە ئەو ئاساااتە لە 

پێکیاایەک و سااازمانێک بەم گشاتگیری، ئەم جااار ڕێااگە بااۆ کەسااانی پسااەۆڕ و شاارەزای زمااانیش دەکاارێتەوە کە بااێن و ڕێااک و 
 .چاالکییانە بدە 

 
 ئێمە پێویستە لە بازنەی گلەیی کرد  لە حکوومەتی ناوەندی بۆ نموونە کۆماری ئیسالمی، خۆما  درباز بکەین و بەو باوەڕە 
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 بگەین کە ئەوا  لە هەمبەر زمانی ئێمەدا ئەرکای خۆیاا  بەجاێ دێانن؛ ئەی ئاێمە چاۆ  دەباێ ئەرکای خۆماا  بەجاێ بێناین و
. ئەرکەکانمااا  چیااین؟ واڵماای ئەم پرساایارە سااادە دیااارە و دەبااێ هەر تاااکێکی کااورد لە ئاساات خااۆی پااارێزەری زمااانەکەی بااێ

پاراستن و بەهێز و دەوپەمەندتر کردنی ئەم زمانە ئەرکێکای نەتەوەیایە لە پااوانی چینێکای تایبەتادا نیایە؛ هەمووماا  لە 
 .بەرامبەریدا ئەرکدارین

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ردستا  و کورد  ماپەەڕی کو: سەرچاوە

 
 --------------------------------------------- 

 
 ی فێڤرییە ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی٧٠بەبۆنەی 

 
 

  
 
 
 

 سندووس

 
ەی ڕێسا بۆ داڕێژراو، فێری بووبێ؛ قسەی پێادەکات و بەخەساتی زمانی زگماکی یانی زمانێک کە مناڵ بە بێ ئەوەیکە بەشێو

فێاری دەبێات و لە ڕاساتیدا ئەوا  لە گەشاەی زماانیی مناپادا ڕۆپێکای بەرچااو ... یک و باوک، مامۆساتای قوتابخاانە ولە دا
ەو ڕاساتییە لە یەوە، ڕیشەی گەشاەی زماانیی دەگەڕێاتەوە باۆ گەشاەی بەرەی مرۆڤاایەتی و ئ"نەڤام چامسکی"بە الی . دەگێڕ 

سیستمی میشکیدا داڕێژراوە و ئەوە ژینگەی زمانییە کە دیاری دەکات، کاامە زماا  دەبێاتە زماانی دایکای، ئەوەش دەگەڕێاتەوە 
بە باااوەڕی چامسااکی زمااا  لە . بااۆ چاوپشااکووتنی مناااڵ لە بنەماااپە، گەڕەگ و ئەو شااوێنانەی زمااا  تێیاادا کااارا دەبێاات

 .الیرەدا بۆچوونی زمانی چامسکی بەالی دەروونناسیدا دەشکێتەوەگشتییەتی خۆیدا شتێکی خۆماکە و ئ
 
الکاانی بە مەبەساتی پوویاا کردنای زماا  و دەرکێشاانی لە چەقبەساتوویی،  -ش وەک دەروونشیکارێکی دوای فڕۆیاد "کریستوا"

 :باسی دوو جۆر زما  یا  ئەمری دەاللەتیما  بۆ دێنێتە ئاراوە
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 دەاللەتی نیشانەیی -١
 .ی هێماییدەاللەت -٢
 

دەگاارێ کە مناااڵ ئێسااتا   دەاللەتاای نیشااانەیی کە بە زمااانی دایکااانەش ناسااراوە، لە شااوێنێکی وناای دوای لەدایکبووناادا بااێچم
ناسراوە و وزەی لەش، مەیال، خواسات، دەروو  و ساۆز، هەپقاوواڵوی ئەم " کورا"نەهاتووەتە ناو دونیای زمانەوە و بە خاپی 

 .دەگەڵ مرۆڤدا دەمێنێتەوەخاپەیە و تا دواچرکەکانی ژیا  
 

زمااانی هێمااایی یااا  زمااانی باوکااانە، ئەو چوارچێااوە و یاسااا زمااانی و دەاللەتیاایەیە کە هەپقااوواڵوی ئاااوەزە و لە بەرەکااانی 
ڕابااردووڕا بۆمااا  ماااوەتەوە و ئێسااتاش تااێکەپە بە زمااانی قسااەپێکرد  و زانسااتی و ماارۆڤ لە ڕێااگەی زمااانی هێماااییەوە پااێ 

 .دیاردە و ماناکانەوەدەنێتە ناو جیهانی 
 

دەگرێ کە هەر دوو بواری زماانیی واتە نیشاانەیی و هێماایی  بە باوەڕی کریستوا کۆمەپگای نوڕماڵ و دێموکراتیک کاتێ بێچم
 .تێدا کارا بێ و هاوتەریب بچنە پێش

 
ش ڕێگەی ڕەنگدانەوەی پاێ لە واڵتانی دوو زمانەدا، زمانی دایکانە وەک خۆی لە دەروونی مرۆڤەکاندا دەمێنێتەوە و زۆر کەمی

دەدرێ، هەر بۆیە شاعیرا  ئاوا کارا دەردەکەو  و زمانی باوکانە و هێمایش دادەپەپۆسرێ و بە تەواوی دەستکاری دەکارێ و 
ئەم کاارە کە شاێوەی داساەپانی هەیە، دەبێاتە هاۆی ئەوەیاکە . لە هێماگەلی جیا لە زمانی باوکانەی خۆی کەپک وەردەگیرێ

لە ناو دەروونی مناپدا چەقەرە بکات و تووشای باێ مەیلای ساەبارەت بە خوێناد  و ... نی، شەرمێونی وهەستی خۆ بەکەم بی
 .کارتێکردنی نەرێنی لەسەر هۆش و زەینی مناپەکا  دەبێ

 
کۆماااری ئاخوناادی لە ماااوەی تەمەناای خۆیاادا گەلێااک نەهااامەتی بااۆ کۆمەپگااای ئێاارا  بە گشااتی و کوردسااتا  بەتااایبەتی 

ە لە بەشە جیاجیاکا  کە داپڵۆسینی تێادایە، گەورەتارین کارەساات، بێبەشاکردنی مناااڵنی بااقی گەالنای درووستکردووە، جگ
کریساتوا پێمانادەپێ کااتێ باسای ساڕینەوەی هەاڵواردنای ڕەگەزی . ئێرانە هەم لە ئەمری نیشاانەیی و هەم ئەماری هێماییادا

یااا  هەبااێ و هاوتەریااب و شااا  بە شااانی یەک بچاانە دەکەیاان، دەبااێ هەر دوو بااابەتی نیشااانەیی و هێمااایی بااوونێکی ئازاد
 .پێشێ، دەنا هیچکات ناتوانین باسی البردنی چەوسانەوە لە کۆمەپگادا بکەین

 
 ئەی لە سیستمێکدا کە هەر لە مناپییەوە ناهێڵێ سۆز و  -کە درووستە  -ئەگەر بۆچوونی کریستوا لەم بوارەدا درووست بێ 
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اپدا بڕژێ چی؟ کە منااڵ پێای ناا نااو ئەماری هێماییشاەوە هەر دەباێ فێاری هێماکاانی خۆشەویستی زمانی دایکانە بەسەر من
 .بە مانا هایدگێرییەکەی" بوو "زمانی بێگانە بێ کە پەوەش زوپمێکی گەورەیە لە 

 
ی بۆ دەرباز بوو  لەم دۆخە زاپمانەیە دەبێ، کارناساانی پەروەردە بە هاوکااریی دەرووننااس و دەروونشایکارا  باێن ڕاوەساتە

 .لەسەر بکە  و بڕیاری کارناسانە، بەبێ دەستێوەردانە ئایدیۆلۆژییە دەمارگرژەکانی لەسەر بدە 
 

زمانی تێکەڵ بە ئایدیۆلۆژی، نەک هەر گەشە ناکات بگرە لە بواری زمانییەوە هەر کە مناڵ سەرکوت کرا، هەساتی تاۆپە لە 
یااانی لە جااێگەی . بکاارێ لە دژی مرۆڤااایەتی چاااوی لێوجودیاادا سااەرهەپدەدات و ئەم بااابەتە دەبااێ وەک گەرەتاارین تاااوا  

 .بکەوێتەوە پەروەدەیەکی نۆڕماڵ، مناڵ تووشی تێکدانی بواری دەروونی دەبێت و ڕەنگە گەورەترین کێشەکانی لێ
 

با هەمووما  هەوڵ بادەین، کۆمەپگاایەکی فرەچەشانی بە دوور لە داپڵۆساینما  هەباێ، ئەوەش ناایەتە دی مەگەر لە ڕێاگەی 
 .ێکی هەمەالیەنەوە نەبێتخەبات

 

 .ناوەڕۆکی ئەم بابەتە را و تێبینیی نووسەرە و ماپەەڕی کوردستا  میدیا لێی بەرپرسیار نییە
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستا  میدیا  : سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
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 ٧١٧٠:  بابەتی ساڵی

 
 

 
 

 دا نی دایک لە قەوارەی زێهنیی زمانزما
 

 
 
 
 
 

 زادە جەالل حاجی. د

 
 ەزانساات یراۆدکتاا ەیوانااامڕب  ەو خاااو ینااەدەم یو چاااالک رەنووساا ر،ەژێتااو امااا ،ڕ ەناسااراو ب ەزاد یحاااج اللەج رۆدوکتاا

 .دا ستەد ەل یانیگ ڵد یستانەاوڕ ۆیه ەب شتەردەس یشار ەرابردوو ل پیسا یفرانبارەب ی٢٣ یژڕۆ کا ییەاسیس
 
 ەل یکااانەوتار یوامااەردەب ەو ب ەکااورد کااردوو یپرساا رەسااەل یکیو ئاکااادم یزانساات ەیوەنۆپیکااێل نیناادەچ ەزاد یحاااج امااا ڕ
 یناااو رێااژ ەل دا ۆیخاا یوتااار نیاایدوا ەل ەزاد یحاااج رۆدوکتاا. ەوەتەبااوون واڵکوردسااتا  چااا  و باا یتااەاڵژهڕۆ یکااانەارۆڤگ
و  نگاندبووەسااەپه یکاورد یژۆلیۆساۆکااورد و س یپرسا یو زانسات کیاامئاکاد یکەیەوێشا ەب "یکاورد ینااەیز رەساەل کێکێساتەەد"
 .کردبوو ۆب ەیوەکدانێل
 

 ڵایقەع یرەدێپەژێقاسم در": یبووینووس یمانێقاسم سل رەسەل دا، ییو گوماناو ختەناو یمردن شێپ ژڕۆ ندەچ اللەج رۆدوکت
  کا ەکورد شەتەاسیس وەئ ییکەرەس ییو قوربان ەوەتیدەد اد یزامین یندنەسەرەپ ەل ۆیخ ەمالوەب ووشیدار ەل ەبوو ک یرانێئ

 .ێدێپ ییتاۆک شەتەاسیس وەقاسم ئ یمردن ەب ەک یگوتبوو دا ەیکەنینووس ییتاۆک ەل هاەروەه. "بوو 
 
  ۆب کیەفاەو و گەمەئ کەو ،ەنووسراو کیدا یزمان ییهانیج یژڕۆ ەینۆبەب ەک ەزاد یحاج اللەج. د ەیوتار مەئ

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2021/02/jalalhachizaaa.jpg
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 .ەوەتێکرەد واڵدا ب" کوردستا " ەکورد ل ەییوەتەو ن یاسیس یزما  و هزر ەب یکانەتەخزم
 

و  ەشاێندەو ئ ڵقاەواتاا زماا  و ئ س،ۆگاۆل ۆیها ەب ۆڤمار. ۆڤەمار یساۆگۆل یکانییەکەرەسا شاهەب ەل کێاکیە یگشت ەب زما 
 سۆتاایراکلیه ؛ەدراو ێپاا یرۆز یااینگیگر دا یوونااانی یهنااێز ەو زمااا  ل سۆگااۆل. ەوەتێاابەد ایااج ەکیااد یرەوەبااوون ەبااوو ، ل

 سۆگاۆل ،ەکیاد یکاانەرەوەبوون ەل ۆڤمر ییاوازیج پیخا دا یاستڕ ەل. ێبگر ەشێندەو ئ سۆگۆل ەل ێگو ێبەد ۆڤمر هیوا ێیپ
 ەب ؛ێناساەد یرێو نابااژ ەڕبەڕب ەب( یفهاوومەم یرەیاغ) نادراوێمکەچەن یو زماان سۆگاۆل ێبا ۆڤایمر فالتوو ەئ. ەو زما  بوو

 ەیژێادر ەل رەه.  ەبگێات یکادیە ەو ل ننێبئاافر گۆالیانااتوانن د ن،ین ەییشێندەو ئ یمکەچ یزمان ینەخاو ەک  ەیوەئ ۆیه
 ییەرەو هاازرگ ڵقاەزماا  و ئ ەیکییەنادەتمەبیتا ەک کااەد ەناساێپ یساۆگۆل یکێرەوەباوون کەو ۆڤمار ساتووەرەئ دا،ەباسا وەئ
باه  ۆڤمار. یایەن دا تپەوەشاار و د ەل یکاەیەگێپ چیها ەشاێندەو ئ زماا  ێبا ۆڤیمر ،ەوەستووەرەئ ەیوانکڕ ەل(.  ۆگۆزوو  ل)

 ەب ۆڤمار ەکیاد یکیەواتاا ەب خاا؛ەد کڕێ ۆیخ ییندەانمیو ژ ستانسیگزیئ ەوەزمان ۆیه ەو ب ەندەزمانم یکێرەوەبوون یگشت
. ەانیاژ ەل کەیەوێباوو ، واتاا شا ەب ییەخشاەزماا  واتاب ەوەیەنگۆسا وەل. ێنێلمەساەد ۆیخ یو بوون ێکرەد ەناسێپ ەوەزمان
 ەڵگەل ڕیوپاڕچ یکییەنادەوێپ ەک ،ە(کردۆو ه ۆواتا ه) کا ەشانین یزامین دا ۆیخ ەزما  ل ەبوو ک ەڕەباو مەئ رەسەل رۆسۆس
 ەوەئ ؛ێناسارەد یایژووێم یباه زماان ەک ەیەه یشییژووێم یکییەندەتمەبیزما  تا شەوەئ ەڵگەل مەاڵب ،ەیەه ۆڤمر یهانیج
 ەیوت ەب ێکاارەد ەزمااان وەئ. ییەیەژووێاام ەزمااان وەئ ینەخاااو کەپێاامۆو ک لەگ رەه ەک ییەزگماااک یاایژووێم یزمااان مااا ەه
و  نگەئاسات کاووەو، زماا  و داەد ێگار ەوەکێپا ەشاێندەزماا  و ئ نیتگنشاتایو. ێبا باوو  یماێرەو ه بااتپما ماا ەه رێدگیها

 ییتیەخزماا. بکاا رباازەزماا  د یفساوونەئ ەل ەشاێندەو ئ ۆڤمار ەک ەیەوەئ ەفەلسەف یرکەئ. کاەد یارید ریهزر و ب یسنوور
 رمااسێهاب. ەکەپاکەب ەوەنادەهڕە وەل کا ەلەو گ ۆڤمر یژووێم یهانیج ەل کا ییەزمان ەمەو گ پەییماەبن یکچوونێو ،یزمان
زمااا ،  ەک یەوا ەڕیباااو یچامسااک ؛ێناسااەد(  communicational) راەگ یناادەوێو پ ناادەزمانم یکێرەوەبااوون ەب ۆڤماار
 ینادەهڕە وود ەبااس ل نیتاوانەد ەچووناانۆب وەئ ێایپەب. یەدا ۆڤمار ەیرانەئااوزگ یهنێز ەل ەیشڕیو  ڵییەقەئ یکەیەکهاتێپ
 وەئ) هانێز یزما  و زمان یهنێز: ەیەه ا یوەپت یکێتەسبین کتریە ەڵگەل ەارید ەک دا یوانەزمان یژووێم ەل ەوەنەیبک اوازیج
و  رێاات ەب ەک میناا ەوەوەئ یدوا ەب داەتەباااب مەل(. ەوەتەکااراو یشاا یوردەب ژداێاادر یکێوتااار ەل کەیەدیاائ کااووەو ەچااوونۆب
 ەیناساێپ کیادا یایژووێم یزماان ،ەوەواناگڕ وەل یگشت ەب مەاڵب ،ەوەمەبد ێگر ەوەرەس ەیوێچچوار ەب یکورد یزمان یلەسەت
 .ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ۆڤمر
 
و ئاخاافتن و  نگاهیگر رۆز ،یکاورد یزماان کاورد، واتاا ییژووێم یزمان ندەرچەکورد، ه رەس ەوەتەڕێگەد ەک ەیەیگێج وەئ تا
 ەویەرۆز یباار ەمان ب ەڕیبااو ەب مەاڵب ،ەرەاتنیاو بون رەگیکاار کێالەگ داۆیاخ ەیگێجا ەل ەزمان وەب ەوەرکردنیو ب یندەوێپ
 و  ەوەوردبوون ستیوێو پ ینێرەئ پیو خا ینیبێت کێندەه رەسەل ەستیوێپ ەک ەدراو یکورد یزمان یمۆڕف ەب ییەنگیگر وەئ
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 .ێبکر رفراوانترەو ب اتریز یکەیەوەنیژێتو
 

 ەک ەیەه ەییشاێندەو ئ یمۆڕفا ینایەزماا  دوو ال یواتا شوناسا. ەیەشێندەو ئ کۆرەوێن شیمەو ه ەمۆڕف مەه یبه گشت زما 
 The)« زماا  یهناێز» ەب مەدووه ەینیەال وەئ. ێبکار رەیس کتریە یرەواوکەت کووەو ەکەنیەال ردووەه یینگیگر ەستیوێپ

mind of language )ناااوام  ەیشاااێندەئ ەل. ەیەه یینااادەوێپ «هااانێز یزماااان» ەڵگەل شیاااوەئ ەک م،ەکەد دەنااااوز
 ەل کێشاااەزماااا  ب( performance) یردەو کاااارک ەوەو کاارد( competence) ینااادەو توانم یتااایەفراەد دا، یچامسااک

 کشێزماان رەو ه ییەژووێام یکێزماان  ەوخاا کێهنێز رەه. ێب رەدەدیاری دا کۆرەوێو ن مۆڕف ەل ەنگڕە ەک ەهنێز ییندەتمەبیتا
 یهناێز یتانادنیزماا ، پ یهناێز ،ەیەبنااغ وەئ رەساەل ؛ەتەاللەو د ەشاانین هنێز یو زمان ەمکەزما  چ یهنێز ؛ەیەه یکێهنێز
 یماەرهەب اخودیا ەوەتێازۆدەد تەقیقاەزماا ، ح یهناێز ەک ەیەوەئ تار یکاانییەاوازیج ەل کێاکیە. ییژووێم یکێزمان ەب ۆڤەمر
و  ەناساانام یکااانەتەڕەبن ەل کێااکیە ەزمااا  ب ێاایەپ وەب. کاااەد یوتارسااازو گ ڕێبااەدرد تەقیقااەح هاانێز یزمااان مەاڵب ،ێنااێد

 وەئ یمۆڕفا ینایەال ەکاراو یو باس ەداوێپ یینگیکورد گر ستاێتا ئ ەک ەیوەئ. ێکرەد شا یستنەد کا ەوەتەو ن ۆڤمر یشوناس
و  ینگایگر «ییەکاورد یزمان یهنێز» ما ەه ەک ەزمان وەئ یو ناوئاخن یکورد یزمان ەییشێندەئ ینیەال ەب مەاڵب ەبوو ەزمان
 یزماان یشوناسا یراناەیق رەساەب ەک ییەکاورد یشوناسا یکانییەفیعرەم ەرانەیق ەل کێکیە شەوەئ. ەدراوەن ۆوتەئ یکێخیەبا

 یکاێیەو ب لافەو ئ ەیایوەتەن یکێزماان رەسەل یتیەکیەو  کرد  شا یستنەو د نیداب ەکورد ل ەک ەگوتراو رۆز. پەزا شدایکورد
 ینگاایگر ماا ەه دا یاسااتڕ ەل مەاڵب ەنگیگار نادەرچەه ەرەوەت وەئ کن،ۆو ناااک هااتوو ەن کێاو هتااد پ ناووسڕێو  ساتانداردیئ
زماا   ییهنێز ەیقوولەم ،ەیەشێئار وەل ترپو قوو نگتریگر مەاڵب  ؛ەگەن شینێرەئ یکێنجامەرەد ەب ەنگڕەو  ەمۆڕف ەب دا ێپ
 رەساەل کیایەتیەکیەو  ییبااەت ەب دا ۆیخا یهاانیجەنگیژ ەل ردکاو ەک ەکاات وەتا ئ. ییەکورد یزمان ەییشێندەئ یشەب اخودی
 ەب شیرمۆفا رەساەل رەگەئ تەناانەت ێچاەد ڵحااەم ەو ل ەمەساتەئ رۆز ەئااوات وەب شاتنەیگ ەوەئ گااەن یکاورد یزماان یهنێز
 وەئ ەیژکااراوێو در یو تااورک یبااەرەو ع یفارساا یاایهنێز یزمااان مااا ەه رەه یکااورد یزمااان یهنااێز ەوەئ  ،ەبااگ کێاانجامەئ
 ەب ەک ەیەورەگ یایفیعرەم یکێسااتەکار ؛یکاورد ەیژێازماا  و و ەب ەلەگ هانێز وەئ ەیوەناانێمهەرهەب گوما ێب ەک ؛ەیەهنانێز
 .ێناسرەد یکورد یهنێز یرانەیق یکانەچەبن ەل تر یکیە
 

 ووم،یاه ،ەتۆگا ل،ێگێکانت، ه ر،ێلوت تس،ین بیال کارت،ێد ،یلڤێایماک ،یردەوەرۆس نا،یس یبنیئ ،پیزاەغ ،یرێعام کێکات
 ا یشاتنەیگێو ت ەوەرکردنیب یوازێش ە، ب!یڤو نات پیماۆخ یزمان ا ،ۆیخ یییژووێم یزمان ەب  ەدەد ڵوهە ...و گاردەرکەیک
و  ییژووێم یزمان ەندانەرمیب وەئ شۆیەب رەه.  ەدەد ینگیگر کنیرەخ ا ۆیخ یانزم یهنێز ەب دا یاستڕ ەل ننێبخولق مەرهەب
 یایتەپ یزماان ەب ەمێئا ەناگڕە. فنەلساەفەو د ەوەنەکەد ریاب ەزمان وەئ ەو ب  ەکەد ەلسفەو ف نیهزر یرێف ا ۆیخ پییماۆخ

 یحاڕۆو،  ێبا یو تاورک یباەرەو ع یو فارسا یراناێزمانماا  ئ یهناێز مەاڵب نیبنووسا مەرهەو ب نەیبک ەقس دا رمۆف ەل یکورد
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و گوتااار و  کۆرەوێاان ەل کااووەپب یاایەن یکااورد ،یکااورد یزمااان یهنااێواتااا ز. ێباا تاار ەیوانەئو  یفارساا ەیکیاایەهنێز یزمااان
و  یفارسا یزمان یرمۆف ەب مەاڵب یکورد یهنێز ەب کێکات ،ەدروست رەه یشەکەوانەچێپ. ەو هتد یبەرەو ع یرانێئ داەشێندەئ
 یهناێز یزماان ،یفارسا یزماان یهناێز ،ەکیاد یکیەواتاا ەب ؛ەنووساراو یکاورد یزماان یهناێز ەب دا یاستڕ ەل سنبنوو تر یوانەئ

 یکێشاەب. ییەکورد یزمان یهنێز ێبەد ەردەروەپ ێیو پ ێنێد کێپ یکورد یزمان ەک ەیەکمۆو ت ەسەرەک وەئ یەوا ەک. ییەکورد
 ەدواو  ل یکەرزارەساا ەیژێااو و رۆلکلااۆف ەل ەزمااان وەو ب سااراو نوو یکااورد یزمااان ەب ەک کااا ییەژووێم ەمەرهەب ەل رچاااوەب
 کێاکیە. ییەرانااوەیو ق شێاکڕرنجەسا رۆز یکێرەوەت ەک ییەکورد ەب ەورەگ یتر یوانەو ئ یفارس یزمان یهنێز ما ەه دایاستڕ
 یزماان یهناێز یژڕۆ ماا ەه ێباەد کیادا یزماان یژڕۆ. ێد ژماارەئ ەب ەاردیاد وەئ رەه یکاورد یهناێز یراناەیق یکانەچەبن ەل

و  ەوەناادنێخو یدوا ەزمااا  ب یهنااێز. ەوەنینێبخاو کا ییەناادەوێو پ هااا یو ج ەگنیااو ژ ەوەنەیابک ریااب ەهاانێز وەو ب ێباا یکاورد
. ەوەبکاات ەتەو بااب رەوەت وەل ریاب ەوەنگۆسا وەل ێباەد شیکاورد ەک یەدا یایژووێم یهاانیجەنگیژ ەل تەقیقاەح ییندەب نێلۆپ
 ەوەدیااد وەل کااا؛ەد «ۆواژ هااا یج» شەزمااان وەو ب ەوەتێاابەد ووەڕووبڕ تەقیقااەح ەڵگەل ۆیخاا یزمااان ەب کەیەوەتەن رەه
 رێاف یکاورد یزمان یهنێز ەب کیدا یزمان. کاەد ەیناسێو پ ەوەتێنێخوەکورد د یهنێز یزمان ەب تەقیقەح ،یزما  کورد یهنێز
 .نینێب مەرهەب تەو باب قەو د نیو بنووس نیب
 
 .یکورد یزمان یهنێز رەسەل ەیەوەرکردنیب یژڕۆ ک،یدا یزمان یژڕۆ

 
 ٢١٢١ی فێبریوێری ١٩: رێکەوتی  -ردستا  و کورد ماپەەڕی کو: ەرچاوەس
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 !لە رۆژهەاڵت، كوردی هەر بڤەیە

 
 
 
 
 
 

 ناسر باباخانی

 
1 

 
 ەك ێكااارەد ەناساااێپ ییوروپااااەئ یكەیەاردیاااد كەو یگشاااتەب ەتیرنێدۆمااا ،ەوەرەبڤێااامااااكس  یماااانپئا یساااووفەلەیف یال ەب
 ەك كاااتەد ەوەئ رەسااەل یداگرێااهابرماااس پ نێورگیاا تەنااانەو ت ەیەه داەییسااتەرەك یهاازر ەڵگەل ۆیوتااەئ یكییەناادەوەیپ
 .چوو شێوپەرەكرد و ب ەیشەگ داەیەناوچ وەل ەنێو مەك یكەیەوێش ەب ەیەسڕۆپ مەو ئ ەوەگرت یوروپاەئ اینەت ەتیرنێدۆم
 
 ەل ەتپەحاا مەو ئ رەبەگرت ەیگێر تیەناڵقەئ ەیئاراست ەب وروپاداەئ ەل یو ئابوور یاسیس ،یرەهون ،یزانست یندنەسەرەپ
 كەو وروپاااەئ دا،ییااوروپاەئ یكیكالساا ی(ژووێاام ینینووساا) یسااارڤیژوونێم ەل ۆیەباا رەه. داەن یروو ادایاادن یكااەیەگێج چیهاا
 !نۆڕیگ یژووێم ۆب ژمارەئ ەهاتنەد یكەشێپ كەو ەكید یكانەوەتەن یژووێو م كراەد رەیس ندەناو
 
 ەب ەتەبیتاا ایانەو ت ایانەت واباووێیپ رەبڤێا ەك كەیەتیرنێدۆما یبارەل  ەڕەبااو وەئ رەساەل ناسەپمۆك ێندەه ڕۆمەئ مەاڵب
 ینااو" یكەنادبنەچ ەیتیرنێدۆما" ەمان ب ەك كەیەتیرنێدۆما نادەچ ەبااس ل ێباەد( ەپاێوا د شیهابرماسا تەناانەت) وروپااەئ
و  مۆڕفا كاداەیەناوچ رەه ەل.. و نیاد تەناانەزماا  و ت ناگ،ەرهەف ژوو،ێام ێیپەب ەتیرنێدۆم دایاستەڕچو  ل. ێبكر م،ەبەد
 . ێنیبەد ەوۆیەخەب تەبیتا یكێلەماگێه
 
، "ید یوەئ" ەیوەنڕیساا ەب كیەژووێاام ەك یددیااج یكااەیەخنەر رەب ەتەوتااووەرابااردوودا ك ەیەید ناادەچ ەل ییەپاااوانخواز مەئ
 .بكات ناێو" ۆیخ" ێوەیەد

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kurdistanukurd.com/?tag=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&psig=AOvVaw0R3x8Dz0VoP1azFefPAeAa&ust=1613897301560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDf0KOK-O4CFQAAAAAdAAAAABAJ
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 كەو یتاەاڵژهۆر ەك یە"ۆخا" وەل ییەتیبر ژئاواۆر: ەپێد كێكات ێد ەوەهانامان ەب دیعەس دواردێئ یزۆردیب ەك یەداەرێل رەه
 ساتۆپ یناسەفیعرەم یوامدار شەیەخنەر مەئ ەك ەارید. ڵزا یگوتار كەو ۆیخ یگوتار یپاندنەس ۆب ەساز كردوو" ید یوەئ"
 ایاانەت كەن ەیەه ا یاابوون ەك كاااننەتەقیقەح ەوەئ یەوا یو ال كاااەد ەكیە یكااێتەقیقەح یبااوونەن ەباااس ل ەك ەساامیرنێدۆم
 ! تەقیقەح كیە
 
 رەبڤێامااكس  ەیەیتیرنێدۆما مەئ ەتەوڕیاب یچااو تەقەسا یكەیەوێشا ەب شیرانێائ ەیتیرنێدۆما یەواێیاپ یشااد رەدەیح رۆدكت
 ەڵگەل ەپەمااام ۆباا ییوروپاااەئ ەیتیرنێدۆماا كێاالێدۆم كەفااارس و یریرووناااكب ،یەماااەبن مەئ رەسااەو ل كااردەد ەوێاال یباساا

 ەل رەه كاات،ەد رەیسا نادەو ناو قەچ كەو ۆیخا ەك یراناێئ ەیتیرنێدۆما ەیسڕۆپ دایاستەڕل. باتەكاردەب ەكید یكانەوەتەن
 یزمیرالۆپلاا یگااژەب یتونااد ەو ب ەیەه ەیژێاادر شەنااووكەو ه ەكردووێەیسااتەد ەویاایەوەهلەپ یتەحكااوم یزرانااەدام یتاەرەساا
 .ەوەتێد داەییتیرنێدۆم
 

1 
 
 ەساانەك وەئ ەیئاراسات كێاریپرس ندەو چ نەیبك یزگماگ یزمان ەب ند ێخو یماف ەیتێئاو تەبیتا یكێستەبەم ندەچ ێكرەد

 :یكورد یزمان ەل ەزترێهەب یكێزمان یفارس یەانواێیپ ەك ێبكر
 
 ۆیگا مەئ رەس یكێزمان مووەه كەو یكورد یزمان ەك نیب ییەكەرەس ماەبن وەب لیقا ێناكر ایئا: ەوییەزمانناس ەیوانگڕ ەل -
 ؟ێبدر ەزمان مەب تەخزم یتەرفەد رەگەئ ێبدرێپ ەیرەپ اتریز ێكرەد ییەوەز
 
 یزماان یها ەڵگەل یكاورد یرۆلكلاۆو ف یكاەزار یباەدەئ ێییرپەسا یكاێراوردەب ەل یاستەڕب: ەوییەبەدەئ یژووێم ەیروانگ ەل -

 یفارسا یزماان ەیرەق ەل ۆیخا ییساانا ەب مەكیالنا ەنادترەمپەوەد مەپاێن رەگەئ یكاورد یزمان ەك ێوەرناكەد ما ۆب ،یفارس
 .داەد
 
 یباارەبكاات و ل ەشاەگ ەویاتوانەین ەوەخوونكاار یتەاڵسەد یگوشار ۆیه ەب یكورد یزمان ما یگر: ەوییەخالقەئ ەیروانگ ەل -
 یانزما ەب نیو نووسا ند ێخو یماف ەیوەئ ۆب ەگونجاو یكێپاساو ەمەئ ەوییەخالقەئ یبارەل ایئا ،ەالواز ەوییەسارڤین یبەدەئ

 ؟ێبكر وتەز نسا یئ نا یۆمل ەل یكورد
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ساااز  را ێاائ ەیاایوەتەن یشاایئاسا رەساا ۆباا كێااچ گرفت یكااورد یزمااان ەب نیو نووساا نااد ێخو ۆلااەگ: ەوییەاساایس ەیوانااگڕ ەل -
 ا ەیااكەتاڵو ەن یچااەك اواز یااج یرمااەف یزمااان نیناادەچ ینەخاااو نەیكەدێااپ ا ەیاادواتاار ئاماژ ەك تاڵو دا ەساا ەب كااات؟ەد

 !ا ەییوەتەن یشیئاسا رەس ۆب ەشەڕەه ۆیه ەتەبوو ەو ن ەرووخاو
 
 ینگااەرهەزمااا  و ف ۆباا ەیەه ەینیااروان ەوێشاا مەفااارس ئ یریرووناااكب یچۆباا: ەوییەناسااەپمۆو ك یوانناسااەر ەیروانااگ ەل -
 یزمیرالۆپلاا ەب ەڕیباااو ییژئاااواۆر یكااانەوەتەن یو زمااان نااگەرهەف رەماابەهەل ەك كێااریرووناكب را ؟ێاائ ەیكیااد یكااانەوەتەن
 . كاەد ەزمیرالۆپل مەحاشا ل را ێئ ەیكید یكانەوەتەن ەگاتەد ەك مەاڵب ،ەیەه ینگەرهەف
 
 ەب یراشااكاو ەب داەتاڵو وەئ یتااەڕەبن یاسااای ەل را ،ێاائ یالنااەگ یشااۆڕش یوتنەركەپاااش ساا ەل: ەوییەاسااای ەیروانااگ ەل -
 ێبااەد ەیوەب ەكااراو ەئاماااژ وداەل ەك ێكاارەد ندەسااەپ یەاسااای مەئ ی19 ڵیسااەئ( رەدژب ینگااەد كیە ێبااەب) نااگەد یاڕكااێت

 !ڤەیەب رەه ڵەسەئ مەئ ڵسا 69 یپاش یچەك ،ێئازاد ب شەكید یكانەوەتەن ۆب یزگماك یزمان ەب نیو نووس ند ێخو
    

6 
 
 رۆز ەو ل ەكااراو یاریااد ۆڤماار ۆباا ەك ەكێماااف نیترییتاەرەو ساا ەیەناسااێپ نیتریكەرەزمااا  ساا كەیەوەتەن رەه ۆباا گومااا ێب

 یبااوونەرنێف ەك ەمەئ رەسااەل كنۆكاا یزمانناساا یبااوار یانۆڕپسااە یواوەو ت ەنراوێلمەساا داەییااوەتەونێن ینشااوورەو م ەنااامڕجا
 ەیواژەساااتەد گوماااا ێب.  اڵمنااادا رەسااا ەل یتەبیتااااەب ێناااەداد ۆڤمااار رەساااەل یاااڤتەگێن یوتەنكێشاااو كەیەزماااا  تاااا چ راد

 .ەانیینێرەن ەوتەنكێشو مەئ ۆب ەكەیەئاماژ كێر" یسە یدیساۆنیج"
 
 ۆبا ۆیەنسكیۆ یكەرەس یدروشم یندزمانەچ ا ی یدووزمان یركردنێف ۆیهەب ینگەرهەو ف یزمان یدانێپەرەپاراستن و پ رەگەئ
 مەئ ەڵگەل یتاایەدژا سااتاێتااا ئ ەویاایەوەهلەپ یتەاڵسااەد یمااانەز ەل ،ییتاەرەساا یكێماااف كەو یزگماااك یزمااان ییهااانیج یژۆر

 .ەوامەردەب ەدروشم
 

 یكاانەوەتەن مەرجەسا رەسا ۆبا سات،ەداڵبا ەیوەتەن كەو داۆیاخ یتدارەاڵساەد یمەردەسا یواوەت ەفاارس ل ەیوەتەن ینیروان
 وامەردەو ب ەباوو ەتناساانەاڵژهۆر یكاێنیروان دیعەس دواردێئ یریعبەت ەكورد ب ەیوەتەن یتەبیتاەب را ێئ ێیجەشتین ەیكید
 یساازبوون ۆبا یكەرەس یكێرەفاكت ەتەبوو شەمەئ رەو ه ەوەتێنێبست ێل یتیەواەتەن ەیشوناس و ناسنام ەداو ەیوەئ یولەح
 .ەگرتوو ەیتاڵو مەئ یكۆرەب ەیهاتووانەاننڕبەل ییەژووێم ەشێك مەئ
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 .شنەبێب ا ۆیخ یزمان ەب نیو نووس ند ێخو ەل اڕكێت ەب مەاڵب ن،یفارس ن را ێئ یكانەوەتەن ی%99 ەل اتریز
 
4 

 
 ەتاڵو وەئ یایرمەف یزمان كەو كردەدێپ ا ەیقس ی خەپكی%9، حكومەتی پاكستا  زمانی ئۆردوو كە كەمتر لە 1191 پیسا
 ەو رژان سااتا ەه ەارڕیااب مەئ یدژەل كااردەد ا ەیقساا پینگاااەب یزمااان ەب كەپااخ ەپاكسااتا  ك یژئاااواۆر ەل. ێنااەیەگەراد
 و كااااتەد را ەشااااندێپۆخ ەل ەقەت ەانەییااازەبێب یكەیەوێشااا ەب سیلۆپااا ،یرەویااابرێف ی11 ەوات دا،ەژۆر وەو ل كا ەقامەشااا
تاا  باووەه ەیژێادر 1191 پیتا سا  یۆالسیمیو ئاس نكاریئ یماەبن رەسەل ییەنگەرهەف ەركوتەس مەئ. نێكوژرەد سەك ێندەه
 .ەوەپاكستا  جودا بوو ەل شینگالدەب هاتێل یوا
 
ی رەشااەمە لەالیە  یۆنسااكۆوە وەك رۆژی جیهااانی زمااانی زگماااكی دیاااری دەكاارێ بااۆ 1ی فێبریااوەری واتە 11بااۆنەیەوە  مەب

 3111دەوپەت لە دنیاادا هە ، بەاڵم  111ئێساتا نازیكەی . پاراستن و پەرەپێدانی تەواوی زمانەكانی جیها  بەبێ جیاوازی
. زمانماااا  هە ، ئەوە ساااەلمێنەری ئەم راساااتیەیە كە هااایچ واڵتێاااك لە دنیاااادا نیااایە تەنیاااا بە یەك زماااا  قساااا  بكاااات

، ئەفغانساتا  4، سویسرا 6، بەلژیك 1كەنەدا : م وتەیەما  دەكاتچاوخشاندنێكی بەپەلە بۆ سەر واڵتانی دنیا داكۆكی لە
زمااانی فەرمییااا  هەیە، لەگەڵ ئەمانەشاادا هەر كااام لەم واڵتااانە چەناادین زمااانی ناااوچەیی  6، هیندسااتا  3، ئیتالیااا 1

 یشایئاسا یچاەك. ەیەه ا ییارمەف ەییناوچ زمانی 1، نەرویج 6، ئۆتریش 4، سوێد 11بۆ وێنە هیندستا  . فەرمییا  هەیە
 كەن اتریااز یكێلكااانەوەكێپ ۆیهاا ەتەبااوو ەكیااد یكااانەوەتەن یو زمااان نااگەرهەف ەل ەزگاارتنێر مەو ئ ەواوێشااەن شەیاایوەتەن
 !ا ڕكدابێل ۆب كێكارۆه
 

٥ 
 
 یاەڕب ەكیاد یكاانەوەتەن یزماان ینیو نووسا ناد ێخو ەڵگەل یتایەدژا ەوات را ێئ یزمان ینگستانەرهەف ییەیدوا مەئ یارڕیب

 ،یەدایارانێئ ەیتیرنێدۆم ڕەز ەل ەیكەشیر كردێپ مەئاماژ تاداەرەس ەل كەروەه ەارڕیب مەئ. بووەن كراوەواننەڕچاو یكێمن شت
 یكێماااف كەو داڕۆمااەئ یایاادن ەل ەك نەیااگرفاات بك ێناادەه ەب ەئاماااژ یكااورت ەب رۆبااا ز ەوەنەیاابك اتریااز ەكەباساا ەیوەئ ۆباا
 را ێائ ەكاورد ل: ەنێاو ۆبا ،ەاسااغی را ێائ ەكوردساتا  ل یانیاتاڵهاوو ۆبا یچاەك ەندراوێلمەسا كۆڤێامر ماووەه ۆب ییتاەرەس

 یكااورد یكڤاۆاڵب قۆتاااقول سەك  یاۆمل 11 ەل اتریااز یكێتەمیشاەح ەب ،ێدابنا یكانپەمناادا رەساەل یكااورد ینااو رۆز ێنااتوان
  یتەاڵژهۆر ەل چا  ۆب یكورد یبێكت رۆز كا،ەد كێكڤۆاڵب یرگرتنەو یزنیئ یوانەڕچاو پەسا نیندەچ ەیەه ۆڤمر ،ەیەه
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 ... .و كا ەتیرەن یناوبردنەل یماەبن رەسەل كەپەشبەر یانڕكدابێل ،ێبەكوردستا  د یباشوور یویئاود ەوەكوردستان
 
 چیها یباوون ەب لیقا یفارس یزمان ەل ەجگ ەك ییەستینۆڤێش یكێریب را ێئ یزمان ینگستانەرهەف ەیكهاتێپ رەسەب ڵزا یریب

 .ێگرەد ەرچاوەس ەوییەاسیس ییجوداخواز یكێریب ەل ییەاسای ییەداواكار مەئ یەواێیو پ ییەن ەكید یكێزمان
 
 ەباوو كەیەوەدژكارد ەمەكاورد ئ ەیوەتەن یژووێام یایژاێدر ەب مەاڵب ،ییەاسایس ەراست ەستیو مەئ ەك نەیكەرنیبەل شەمەئ با
زماا   ینااوبردنەل ۆبا ،ەیەوەتەن مەئ ەیوەتوانادن ۆب ەیگوشاران وەئ یواوەت یاەڕرەس. كورد یلەگ یكردنەلیمیئاس رەمبەهەل

 یخوشااكا  و چرپاناادن ۆڕۆیو ر كااا یدا یەیالیەال یبپقااا ەل یكااەزار یبااەدەئ یناااوەب كیەەاڵق مەاڵب ،ەكااراو ینگااەرهەو ف
 ەب یمیقاا یكەیەشاوور كا ەنەساەر ەژێبیرانۆو گا كاا ەتوباوەیب یرەژێاو ب را ەیاح ڕەو كاو را ەیاح ەكاچ ەیندارانیوەئ ەیوت
 یندنەساەشەگ یكەرەسا یكاارۆه ینەگاوت نیرلێاب زایئاا. كاتەدێال یزگاارێپار یەتااەتاهەه ەك ەشااوێك دایكورد یزمان یورەد
 !ێنێپەسەید كانداەستەبند ەوەتەن رەسەب ستەداڵبا ەیوەتەن ەك ییەیەاوازیو ج مگرتنەك ەب مەئ یئاكام یخوازەوەتەن
 

 ٢١٢١ێری ی فێبریو١٩: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 !ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک
 

 
 
 
 
 

 کەریم فەرخەپوور

 
 یاریاد کیادا یزماان ییهاانیج یژڕۆ ەب ەوۆونساکی  یەالەل یناییزا ی١٩٩٩ پیساا ،یەورێاف ی٢١ ەب رەرانبەب ەمەشڕە ی٢ یژڕۆ

  کا ەزمان ییهانیج پیسا ەب ینییزا ی٢١١٨ پیزما ، سا ەب دا ینگیرگ ۆب شیکانەکگرتوەیەوەتەن یکخراوڕیکرا و  
 .کردیارید
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. یەدا ٥٩ ینادەزبڕی ەل یکاورد یزمان ەک کاەدێپ ەیقس سەک نیرترۆزما  ز ١١١ اینەزما  ت زارەه ندەچ ۆیکەل هاندایج ەل
 .وتاو ەف شیزمان دا ەو س ییەن نیو نووس ند ێخو یزمان مەاڵب ێکرەدێپ ەیقس ەک ەیەزما  ه رۆز
 
 یتەو بااب ەرنامەب ا ۆیخ ییکیدا یزمان ەب خدا یەو با نا ێزلڕێ ۆب رجەلومەو ه تەرفەد ێیپەب کەیەوەتەن رەه داەژڕۆمەل
 ەل یرگاارەب ۆباو  ەیەه یاتریااز یکێخیەکاورد باا ەیوەتەن کەو یکانەسااتەبند ەوەتەن ۆبا ەژڕۆمااەئ.  ەکەد ەئامااد رۆراوجاۆج
 . ەدەدێپ یاتریز یینگیگر  ا ەیکەزمان یوتانەف
 
 یزماان ەیرگێاف ەرانێو باو ەانیائازا ا یساتاۆو مام را یشانبڕۆ ەل کەپێمۆکوردستا  ک یتەاڵژهڕۆ ەل تەبیتا ەکورددا ب وێنەل

 ەب تەخازم ەوییەزۆساپد ەڕیوپەب. ەوەنەپێاد یکاورد یزماان یرخاوازانێف ەب یکاورد ەیوان ەخشاانەبۆو خ ەوەتۆکارد ا ییکورد
و  زێااه ەل رگرتنەلکااوەکەب سااتەداڵبا ەیوەتەن مانکاتااداەه ەل.  ەکەدێاال یرگاارەب ەوییەرۆمخااەخ ەو ب  ەکەد یکااورد یزمااان

 شیکااورد یکااەپخ ەل کێشااەب ەوەداخەو ب ەوەتێنێبتااو یکااورد یزمااان تەبیتااا ەب کا ەفارساا ەرەیااغ ەزمااان ێوەهەیااد تەاڵسااەد
 ەل رەگەئ یەانواێیاااپ سەک کێنااادێه. ەواندووێشااا ا ییاااکورد یو زمااان یفارسااا یزماااان ەب تەخااازم ەتەوتاااوونەک ۆوخەاسااتڕنا

 سەک کێناادێه. ەوتنەشااکێو پ ییو زانااا یریشاانبڕۆ ەیشااانین ەوەئ ننێااب کااارەب یفارساا ەیوشاا اندایکانەو قساا ەنووسااراو
  اڵالو و مناا یژێتاو ەک ەیوەئ ۆیها ەتۆبا شەوەو ئ زانانەد یزانەو ن ییوتووەدواک ەیشانین ەب یتەپ ییکورد ەب کرد ەقس
 ەو خال ەباباغا، بابا و عم ەتۆب ەریباپ ا ی ەورەگ ەماما ، باب نەپێد کیدا ەب ەننموو ۆب.  ەبک ەقس وا ەئ ەیوازێش مەب

 ەیگێجا ەواژەستەو د ەوش رۆمار و  ز ەازدواج و زهر یو نامزد یو زبا  و کتاب و معلم و تولد و روز عروس دیو مهما  و خر
 . نێنرێهەکاردەب یواڵربەب ەو ب ەوەتۆگرت ا ییکورد یزمان یکانەنەسڕەجوا  و  ەوش
 
  یاۆزەڤلەو ت یاۆادڕو  ننێخوەد یفارس یزمان ەب ییتاۆک تاەه ەوەانیساوا ەیباخچ ەل ەک ییەن کداەپخ وێنەل اینەتەب ەوەئ

 ەکوردساتا  ک یباشاوور ەل ،ییەفارسا یزماان ەب یماووەه... و ەشاخانۆخەو ن داراتیاو ئ کا ەنامەگەپو ب بێو کت ەو نووسراو
 یزماان ەل کێامەخ ساتاشێتاا ئ ،ەیەه یتەاڵساەد یکاورد یتەحکاووم پەساا ٣١و  ییەسامڕە یزماان یکاورد یزمان پەسا کێمەد

 ەک. زماا  ناادات ەب ۆوتاەئ یکێخیەباا اناد ەیاگڕ ،یایەبەرەع ا یاکانەوت ەل کێشاەب کا ییەاسایس ەیربۆز. ەخاوراوەن یکورد
نووسااراو  و  ەگااانێب ینزمااا ەب اکااا یمەانۆدووکااا  و ک رەساا ەینووسااراو ەیربۆز یناایبەد ەیکەد یمانێو ساال رێااولەه یردانەساا
 .ییەبەرەع ا ەیکییەرۆو پسە کا ەرۆدوکت یناو ی٩٩ تاەس ەل. یکوردستان ەل ەیناک ستەه
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پااااراو  یکێزماااان ەب کانماااا ییەرمەف ەنووساااراو یرچااااوەب یکێشاااەب ەک ەیوەئ ەڵگەل کاااا ییەتەاڵژهڕۆ ەزبیاااح کەو شاااما ۆخ
 ەکیااد یکااەپخەل ەک  ەبااد شااا ێواپ ەیوەئ ۆباا کردنداەئاخاااوتن و قساا یکااات ەل رانمااا ەبڕێ  ەل کێشااەب مەاڵب نێنووساارەد

 : " ەپێد یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ەنموون ۆب.  ەخەدێت یسینگلیو ئ یفارس ەیواژەستەو د ەوش کەپێمۆک  ەتمەزاناتر  ح
 

 .یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ەل ەناترو زا ترەورەگ" یزەرکەم ەتیکوم یعضو" یەوا ێیپ". میزەرکەم ەتیکوم یمن عضو
 
و  بارد  شێوپەرەو پاراساتن و ب یکاورد یزماان ەب تەخزم نیکرد  بتوان یتیەرپرساەب ەب ستەه ەب مووما ەه ەک یەوایوهەب
 .نێیبدو یکورد ەو ب نیبنووس یکورد ەب. نەیبک ما ەکەزمان یدانێپەرەپ
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 رۆژی جیهانیی زمانی دایک

 
 

 
 
 
 
 

 زمانی کوردی وەک سەرەکیترین توخمی کەلتوریمان

 
 
 
 
 
 

 *فەرەیدوون سامان

 
 بایەخی زمان لە ژیانی هەر نەتەوەیەکدا

 
 شاادایمانکاتەه ەل ،ەکااانەوەتەن ینااوچوون ەل وەوەمااان یکەرەساا ەرەه یکێرەفااکت ،ەییسااازەوەتەو ن ەوەتەن ەیکۆپەکاا زماا 

 ،ەیەتیرنێدۆما یمەردەسا یکێساتەەد ەک ەدواوەب مەهەدەڤاح ەیدەسا ەل ،ەیایەوەتەن ەیناسانام یاتنهاکێپ یکەرەس یکێندەهەر
 ،یتەیەکەناساانام کەیەوەتەن رەه یزمااان ،ەکااراوێل یچاااو کەیەوەتەن رەه یرەکااخێو ر رەنێااکهێپ یتااوخم مەکیە کەزمااا  و
 ەک ەیوانەتەو ن سەک وەئ ۆیەبااااا ،ەیەکەوەتەن ەیوەنااااااوچوو  و تاااااوان ەل ەوات ،ینااااااوچوون ەل ەک ۆوتاااااەئ یکێتاااااوخم

 .ەبوو ەیەوەتەن وەئ یزمان ەیوەتواندن ا ینیاتریو ز نیتریکەرەس پیوەه ،ەوەننێبتو ید یکەیەوەتەن ا ،یتێستبیو
 

 ،یراناەرکیدوژمنا  و داگ ەیانۆڤیو ه ەندانڕد یواڵشا رەب ەتۆوتەک یوامەردەب ەب ەیکەمانز ەک ەیوانەتەن وەل ەکێکیەکورد 
 ەب مەاڵب ،ییەرێاااپالنگ وەل شاااداربوو ەب ەارانیشاااۆناه شاااما یکانەهاوزمان ەل کەپێااامۆک ا یااا کێساااانەک جارێنااادەمخاااابن ه
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 یسروشات یمااف ەک ەیوەزماا  جاودا ل ،ەاوباووڕپچەو ن ۆڕگاەن ەیکەزماان ینپاراسات ۆبا ،ۆیخ ۆکورد ب پیوەه ەوییەختەشبۆخ
زماا  و  وا ێان ەل ینادەوێپ یانڕو پچ ەیەه یکانەتاک یراما  و هزر رەسەل ییرەگیکار شدایکات ما ەهەل ،ەکەیەوەتەن رەه

 ر ۆز تێاب کێانۆرچەه. ییەشتمانین یکەیەردەروەپ یبوونەن ا یز نیترەورەو گ ەپەمۆتاک و ک وا ێن یندەوەیپ یانڕهزر، پچ
 یزماان ەب ەستاکێئ یرانەنێکارهەو ب ناوچوو ەل ەوییەاسیس یکارۆو ه دا ەن خیەبا ۆیه ەب داەمەردەس وەل ەک ەیانانزم وەئ
 یمەردەساا شێپاا  ەکەدێااپ ەیقساا سەک مااووەه ەسااتاکێئ ەیزمااان وەئ نسااا،ەڕەف ەل ەنمااونۆب.  ەکەد ەتاار قساا یکااەیەوەتەن
 %16 وەئ رەسااەل یرۆز یکێشااەب ینسااەڕەف ەیوەتەن دایسااتراەل. ەناااوێه ا یااکارەب نساااەڕەف یکااەپخ %16 ایاانەت ر ێدۆماا
 .تێناسرەد ینسەڕەف یلێدۆم ەب ەک کێلێدۆم ەب ەبوو ەوازێش وەئ ەرنجەس ەیگێج. ەاتووهکێپ
 

 یکەرەسا یتڵەساەخ گوماا ێب واەبادات، ئ ساتەدەل ەیکەزماان شیکاەیەوەتەن رەه ،ییەسازەوەتەن یتەڕەبن یکەیەکۆپەک زما 
 ،یقاینیف یالناەگ کەو ەکەنااوچ ینەساەر یالناەگ نادایرێد یتاەاڵژهۆر ەل شەنماوون ۆب رەه ،ەستداوەدەل ۆیخ یبوون ەوەتەن

 یشاتمانیو ن ەوارەق ینەرابردووشادا خااو ەباا ل کاانن،یەغیمازەو ئ یەتایق اشیاقیئافر یبااکوور ەئاشاووورو کلادا ، ل ،یبابل
 تەبارەساااا نینااایبەد شڕۆمااااەئ  ۆچااا کەو ،ەوەشااابوونەو ر ەسااااتداوەدەل ا ۆیاااخ ەیکەزمااااان ەوانەتەن وەبااان، ئ ا یشاااۆیخ
 ەکەنااوچ ینەساەر یالناەگ قاا،یئافر یو بااکوور راقیاشاام و ع یتااناڵو ۆبا ساالمیئ یامەیپ یو هاوردن بەرەع ییرکاریداگەب

 کەو یبچاووک یکاێگرووپ نادەچ یئاسات رەساەل رەگەم ،ەوەتەوەباوون شەر ،ەستداوەدەل ەزمان ەک ا ۆیخ ەییوەتەن ەیناسنام
 مەئ ستایئ نن،ێبه یکارەب تێبەن کا ییەنیئا ەنۆو ب کرد ەقس ۆب ێنەت ەک ێوەو ل ەرێل ا ی ت،ێبەن پەماەو بن ێڵو خ زۆه

 ەیالنەگ وەئ یدیاتراژ ینووسەچار ما ەه شیکورد کەیەادڕتا ،ەوەتەتواون ستەردەس ەیوەتەن ەیتۆب ەل ەانیکیتنیئ ەگرووپ
 ەیکییەرۆلکلاۆو ف یللیم یرەو هون یکەزار یبەدەو ئ ەیکەختەس ییەفجوگرا ەناوچ شیوەئ اوازتر،یج کێمەک ەب مەاڵب ،ەیەه

 .تێزێبەار ەیکەزمان یتوان
 

 رۆژی جیهانیی زمانی دایک

 
 کاا ەکگرتویە ەوەتەن ەب رەسا ۆینساکیۆ یکخاراوێر  یەالەل کیادا یزماان ییانهایج یژۆر کاوەو ک،پێسا هەموو 1 - 11رۆژی 
 یزمااان ییانهاایج یژۆر کااوەو ەیژۆر وە، ئ١٩٩٩ پیسااا یمااەدوو ینیتشاار یمااانگ ەل دایااکەیەنگرۆک ەل ەکخااراوێر مەئ. ەناسااراو

 یبژاردناەپه یکاارۆه ۆنسکیۆ ،ەویەکرا یادی ییەانهیو ج ییژووێم ەژۆر مەجار ئ مەکیە ۆب ش،ی٢١١١ پیسا ەناساند، ل کیدا
 مەل رەه کااا ،ەلتوورەو کزمااا   ینگااەڕەو فر یشاانەچەفر یکردنیهاوکااار ۆباا ەوەاناادەڕگ کیاادا یزمااان ۆباا ییانهاایج یکااێژۆر

 کاااا ەنزما ییانهااایج پیساااا کەو ی1110 پیساااا کاااا ،ەکگرتویە ەوەتەن یکخاااراوێر ەب رەسااا یگشااات ەپەیمۆکااا ەوەیەرواناااگ
 .شانکردیستنەد
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 ەشاوبات ک ی11دا، بڕیاریدا کە 1111انیی زمانی دایک، یونێسکۆ لە ساپی هی شوباتی رۆژی جی11 ەژۆر مەئ یبوون ەنۆب ەب
 .کیدا یزمان ەییوەتەونێن یژۆر» ەتێبب ،ەیەمەشەر ی٢ەب ەرەرانبەب
 
 ەل ەوۆسااکێونی ییکەرەساا ەینگینووساا ەل ،ۆسااکێونی ەل ناادامەئ یتاااناڵو  یەالەل کپێسااا مااووەه کیاادا یزمااان ییانهاایج یژۆر

 ،ەووننما ۆکاراو ، با رێناود کا پەسا ەل رۆز. یزمان ییشنەچەمەو ه لتوورەو ک یزمان ییەشتپپا ۆب ەوەتێکرەد یادی سیپار
 ەیوەکباااوونینز ۆبااا ەییوەتەونێااان پیساااا» ەب 1111 پیساااا« زماااا  ەییوەتەونێااان پیساااا»: ەنااااو نراباااوو ب 1110 پیساااا
 .کرابوو رێناود  «کا ەنگەرهەف
 
 یکااانەو بنک کااا ەرتووکخانەپ ەل کا ،ەناادنگێخو ەل ،ەوەتێکاارەد یادیاا ەوەکااانەرۆجەب رۆجاا ەژێو تااو نیچاا  یەالەل ەژۆر مەئ

تاار  ینێشااو ێناادەو ه ساابووکەیف کەو یکااانییەتیەەاڵمۆکۆڕەو ت ەیاایژێو و یلتااوورەک ەپیمۆو کاا ۆڕو کاا ینگااەرهەف ییچاااالک
 یزماان یخیەباا ەبااس ل. تێاکرەد کیادا یزمان یژۆر یدانەپرهەس ەینۆو ب ژووێم رەسەل ەو قس تێریگەد ێل یزێر ەیکەنۆب
 ی%11ەیکیناز شەیەدەسا مەئ ییتاۆتا ک ەنگەر ،ەیەه ادایدن ەزما  ل زارەه وتەح ەل اتریز تێزانرەد کەو ت،ێکرەد کیدا
 ەساااتەکار وەل شێتااا پاا  ەبااک یچاا ەک نێنااەپااال  داد کاانیرەو زمانناسااا  خ ا یاابچاان، زانا وێاانەل ەزمااان زارەه وتەح وەئ
 .تێریبگ
 
و  یرەهااااون ەپەمۆو کاااا ۆڕکاااا کااااا ،ەبخانێکت کا ،ەناااادنگێخو  یەالەل ،یناااادامەئ یتاااااناڵو و ۆسااااکێونی ەل ەجااااگ ەژۆر مەئ
 .تێریگەد ێل یزێر شیکانییەبەدەئ
 

 ئامارەکانی زمان

 
 ەک ەیوەئ ۆباا یکەرەساا یکااارۆه ،ەیەه یزمااا  بااوون زارەه وتەح ەیکینااز ادایاادن ەل سااتاێئ کااردێپ مااا ەئاماژ داییااراەب ەل

 ەب اندێشااو رۆز ەل کااتێالید - زمااا  و زار وا ێاان یکانەساانوور ەک ەیەوەئ ەوەتێبکاار واڵباا ەوەیەبااار وەورد ل یکێئامااار ێنااکر
 ەب ەباوو داییاژووێم یکەیەساڕۆپ ەزماا  ل ەک یتۆیەخا ەیگێجا ەل ییەو راستەئ شدا،ەوانەئ مووەه ەڵگەل ن،یروو  ن یواوەت
 کێاانڕیربەد ەب ەواتەک ش،ەکیااد یکانەرەوەناادیز ەل ەیوەاکردنیااج ێڵاایه نیارتریااد تەنااانەو ت ۆڤماار یسروشاات ەل کێشااەب
 ەینادێه ۆڤمار ەیکیاد یکێساتکردەد چیها ەیەوانەل ،ۆڤەمار یکاانەنراوێداه نیتریسروشت ەل یزگماک یزمان ەک نڵێیب نیتوانەد

 .تێبەن کینز ەوۆڤەمر یسروشت ەزما  ل
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 کەزماااا  و ەب رۆز یکییەقورساااا دایکانییەناساااەپمۆک ەوەنۆپیکاااێل ەل ینساااەڕەف یراەاتگیااابون یساااوفەلەیف یاااۆردۆب ریەپااا
 وەئ ،ێنێناسااەید کانااداییەتیەەاڵمۆو ک یاساایس ەدانەیاام ەل زێااه ییکەرەساا یکااێرەنێکهێپ کەو داتەد یماازەر یکیەیەرماەساا
 یکاانێملمالن ەیوەکاردنییکالیە ۆبا ەشایاسیس یکێنێساتەب کوەپب ،ییەن کرد ەوەکێپ یندەوەیپ یکارۆه اینەزما  ت ەک یەواێیپ
ئاخااوتن و  یواتاا داەرێال یکەرەسا یاریپرسا. نەڕێاگەد اناداۆیخ یینادەوەرژەب یدوا ەب کاا ەتاک داێاوەل ەک تەاڵسەو د زێه
 رەساەل رەنێخاو یرنجەس ،ەیەه ا یکییەو قورسا زێچ ه نڕیربەئاخاوتن و د ەک ەیەوەئ رەسەل اریپرس کوەپب ،ییەن نڕیربەد
 یاتیااابونەل وەئ ەیگێپااا ەک ژ،ێااابەوت یمااازەر یەیرماەسااا رەسااەل رنجەسااا ۆبااا ەوەتێگاااوازەد کرد ەقسااا یو تواناااا یژێااوانبەر
 ینادەوێپ ۆبا کێائامراز کەو کەن ،ێگارەد چمیبا ندا کاییەتیەەاڵمۆک ییەندەوەیپ وێن ەزما  ل ەوات کات،ەاردید دایتیەەاڵمۆک
 وەو ل تێاانرەد داێااپ یداناا ەوییەکانەرەکێپەقساا ەیگێاار ەل ەک ەکێماازەزمااا  ر ەک ەڕەیەاوباا وەئ رەسااەل وەئ کاارد ،ەوەکێپ
 ەک ەیوەئ یاەڕرەساا ەوەئ ،یەتداەاڵسااەد یناادەوێن ەزمااا  ل ەوات ت،ێخشااەبەد ەڵمۆتاااک و کاا ەب تەاڵسااەو د زێااه ەوەیەگێاار
 ەڵگەل ینادەوەیپ ەوەزماان ەیگێار ەل و  ەکەدێپ ستەه ەوەرەد یایدن ەوەانۆیخ یکانییەکەرەد ەزموونەئ ەیگێر ەل کا ۆڤەمر
  ،ەدەزمااا  د یتەاڵسااەد ەب یژمااوونەه ەک  ەانیکیمبولێساا یەرماەساا وەئ کااا ییەکەرەد ەزمااوونەئ  ،ەکەدروساات د یەایاادن وەئ
 وەئ ،ەیەه یژمااوونەه شاادایزمانەل واەئ ت،ێخسااابەر ۆباا یکیمبولێساا یەیرماەساا یکنانیەرەسااەو یتااەرفەد کێااگرووپ رەگەئ
 .ەوەتەاڵسەد یندەوێن ەباتەد رەکەقس یزمان ەک ێب یو ئابوور یاسیس ەیگێپ ند ،ێخو یرزەب ەیپل ێکرەد یەیەرماەس
 

 وەو ئ کااتەد زتارێهەب کاداەیەوەتەن یکانەنادامەئ وا ێانەل ینادەوەیو هاوپ ییکگرتاوویە یزگمااک یزماان ەب ند ێخو ەچونک
 ەل ۆیخا یکاانەژۆر مەکیە ەک کپێمنادا. کااتەالوازتر د ەشکردووەداب کداێتاڵو ندەچ رەسەب یکانەکورد ەک ییەیژووێم ەبرەج
 ەل ،یتیەویناساا وەکااردوو زمااوو ەئ ۆیخاا ەیوەرەد یایاادن ەوەکیاادا یزمااان ەیگێاار ەل وکاااتەو تااا ئ کاتەدێسااتەەد ەناادنگێخو
چ  یتووشاا ێبااەد ،ەوەردەروەپ یسااتمیس وێاان ەهاااتنۆب کێسااتەربەب ەکاااتەزمااا  د ەک تێااوەکەد کداێساااختار رەساا ەب کااداڕێپ

 یکێزماان ەیگێار ەل تێابتوان ەکیاد یکێجاار ەبکاات ک رخاا ەت ەوەئ ۆبا رەه ۆیخا یتواناا و کاات ەنادەو چ تێب کێنیکڵەراچ
 ەیژێادر ەل ەیانییاو ئابوور ییاسایس ەساتەربەب وەئ ماووەه ەل ەجگێبا ەوەئ. ەوەبکاات زماوو ەئ ۆیخا ەیوەرەد یایادن ەوەکید

  ۆچ ەک کاتەد ەردەروەپ یستمیس پەیکایکسۆدۆپار ۆپەر وەباس ل یروون ەب یۆردۆب. کورد یکێندکارێخو شێپ ەنێد دا ندێخو
 ەنێبخاار و نێبکاار یرەبێااب شەکیااد شیکەپێمۆو کاا ێرەساا ەنەبااب ا ۆیااخ ینگااەرهەف یەیرماەساا داتەد کەپێاامۆک ەب تەرفەد
 .ەوەزێراوەپ
 
 ەل زێااه یمانااا ەب زمانااداەل زێااو ه تێڕێااگەد کانداەپرساا ەیوەکااردنییکالیە ەل راەناادگەوێگرنااگ و ن یکااۆپێزمااا  ر ەواتەک
 ۆیخا ییقورساا دایاکورد یخوازەناسنام یگوتار ەل یزگماک یزمان ەوەیەنگۆس وەل رەه ،یەتداەاڵسەو د تەاسیس یکانەدانەیم
کاورد  یباانیدەو ئ را یشانبۆچاالکوانا ، ر ،ەیەه دایزگماک یزمان یندنێخو ئاستەل ەیستانەربەب وموەه وەئ یاەڕرەس. ەیەه
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 ەب ا ییاازگماک یزمااان یرکردنااێف پاایوەه نینالۆئاا ەیوێشااەب مەو ه کا ەشااار ەل مەه ناادەوێن کەپێاامۆک ەیوەکااردن ەیگێاار ەل
 یساتمیس ەیگێار ەو ل ەییزراوەدام یکەیەوێشەب کیدا یزمان ەب ند ێخو ەل ندکارا ێخو یکردنیرەبێب مەاڵب ،ەداو ێنو ەیوەن
 وا ێان ەل ەک ەینێالەک وەئ یباوون نتاریرەو هاوکاات ب ینگاەرهەف یەیرماەسا یکنانیەرەسەوەل ەانیکردن شەبێب ،ەوەردەروەپ
 ەڵگەل ندنااداێخو یکردنێسااتەەد یژۆر مەکیە ەڵگەل ەک ەیوانەئ ر ۆز. ەیەه داەیااندنگاکێو خو کێناادکارێخو ەیژانۆر یانیااژ
 یکاەیەزراوەدام ەڵگەل ەک ەجاار مەکیە ەوانەل کێارۆز ۆبا ،ەوەبنەد ووەڕرووب ا ۆیخ یو زمان زموو ەئ ەب ناسراوەن یکیەایدن

  ،ەکەد رمەن داەگاانێو ب ناساراوەن یکیەایادن ەڵگەل ەناجەو پ ساتەو د ەوییەنادەوەیپ ەونەکەد ۆوخەراسات ەیوێشەب دایحکوم
 .کاتەد ەوەوساندنەو چ وارد ەاڵه ،ییباەتنا ەب ەئاماژ وتنداەککیەرەب مەکیە ەل رەه ەک کییەندەوەیپ
 
 داەو ناااوچ نێشااو رۆز ەل ،ەنراوێناسااەن یرمااەفەب کیاادا یزمااان کەو یکااورد یکوردسااتا  زمااان ەیکیااد یکانەشااەبەل شااتاێه
 .ننێبخو ستەداڵبا ەیوەتەن یزمان ەب نڕێکەکورد ناچار د یناڵمندا تەنانەت ،ەرەسەل یوچوونێن ەل ەیشەڕەه
 

 زمانی کوردی و هەژموونی زمانی نەتەوەی بااڵدەست

 
 اوازیاااج یکاااارۆه ەهاوکاااات ب ،ەشااکراوەو داب ریاااداگ ەو-ێدراوسااا یالنااەگ  یەالەل ەیکەشاااتمانین ەک ەکااورد وا باااوو یرەدەق

 ەزمااان وەب ەدراوەن یکااانۆپەر ەب تەرفەد ،ەخااراو ێو پشااتگو ەزخااراوێراوەپ رکردنااداێو ف ەردەروەپ یبااوار ەل یشااەکەزمان
 رەساەل ساالمیئ یهااتن یدوا ،ەباووەکاورددا ه یتاک ینیزما  و هزر رەسەب یژموونەه ستەداڵبا ەیوەتەن یپتر زمان نن،ێبخو
و  تپەوەد ەیربۆز یربااارەو د کەپااخ ینییئااا یزمااان ەتۆباا یبااەرەع یکوردسااتا  زمااان ۆباا کااا ەرەنگاوەج ەبەرەع یسااتەد
 ەک ەیشاانەب وەل ەوەتۆگرتا ا ییابەرەع یزماان ینێشاو یو تاورک یفارس یانکەزمان شیدواتر تەبەپه. کا ییەکورد ەنیرنشیم
و  رجساااتا ۆو گ نساااتا ەرمەئ ەل ەوات شیجااااران یتۆڤیەسااا یکاااانەنااااو کورد ەل ەتەبەپاااه. باااوو  ساااتەداڵبا داێااات یواناااەئ

 ەتۆبا تەناانەت و ەیەه داێاوەئ یکاانەکورد یزماان رەساەب یژماوونەه ساتەداڵبا ەیوەتەن یزماان زستا یرغەو ق جا یرباەئاز
 .ا یئاخاوتن یمەکیە یزمان
 
 ەیانۆڤااانامر ینااایو روان ناااگەز باااروەو ز ەڕۆرەسااا یتەاڵساااەد رەبەل کاااا ەزمان ەل کێااالەگ یتیەاۆڤااامر یژووێااام یااایژاێدرەب
و  ەشااەگ ۆباا ا یااوا یکێتااانەرەو د ەگێاار ا یااچااوو  و  ناااوەل ا یاا ،ەکیااد یسااتەبند یکااەیەوەتەن ۆباا سااتەردەس یکااەیەوەتەن
 رداەسااەب ا یااکورد ەک ەیوانەتەن وەئ  یەالەل ەوەتۆباا ەشااێک مااا ەه یدووچااار یکااورد یزمااان ،ەبااووەن ا ۆیااخ یوتنەشااکێپ

 یاڤااژئاۆو ر تەاڵژهۆباشااوور و ر یکااوردان ەل ەاوازتریااباااکوور ج یکااوردان یزمااان یوشااەر شەنمااوون ۆباا رەه ،ەشااکراوەداب
 ،ەکاراوەغەدەق ایاتورک یساتوورەد ەب یکاورد یزماان ۆڕمەئ یژۆر ەب گاتەتا د ،ەبوو تریدیزما  تراژ یپرس رەسەکوردستا  ل
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 ەنااااوچ ەل یئاااازاد یکااایزێراوەپ یربارەسااا یکاااورد یزماااان شااادایراقیع یتەاڵساااەد یکاااانەاوازیج ەمەردەساااەل کاااداێکات ەل
 ارۆڤاااو گ ەژناااامۆر شیکاااێنەیب نااااوەیب ،ەنراوێخاااو یکاااورد ەیوان رێاااولەو ه یمانێسااال یکاااانەقوتابخان ەل کا ،ەنیکوردنشااا

 ەل یکاورد یزماان یبکردناەرەع ەب ەیلەساەم ەل ،ەباوو ایدیاتراژ ماا ەه یدووچاار یکاورد یزماان یگشاتەب مەاڵب ،چوو ەردەد
 ن،یقەخاااان رکاااوک،ەک کەکوردساااتا  و یماااێرەه ەیوەرەد یکاااانەناوچەل شیتەبیتااااەب رکردنااادا،ێو ف ەردەروەپ یکاااانەبوار

 زارەه دا ەساەب ەک نینشایلەیف ەیمااریکاوت و ع هااەورەه واوەنەیان یزگااێپار یکانەچکۆو شنگال و شاار خموورەم ،یلەندەم
 .ەکراو بەرەعەب ێل یکورد

 
 پیساا ەل مەئاوم ەیعوساب ەل ینادامبوونەئ ەو دواتار ب ەاویاتانیبر  یەالەل راقیاع ەیتاز یتپەوەد یدروستکردن ەڵگەل رەه

زمانی کاوردی رێگەپێادراو باووە،  ، تاڕادەیەک لە ناوچە کوردییەکا 1191، تا دەگات بە رێکەوتننامەی ئاداری ساپی 1161
کە بە هەپە ( کاوردی ناوەڕاسات)بەتایبەت لە دادگا و فەرمانگە حکومییەکا  گفتوگاۆی پێکاراوە، گەشاەکردنی زماانی کاوردی 

و کەوتنای رژێمای  1111تاا دەگاات بە قۆنااغی دوای راپەڕینای . پێیدەپێن کوردی سۆرانی، بە زۆر هەورازو نشێودا تێەەڕیوە
، هەپبەتە لە باشووری کوردستاندا دەساکەوتی گەورە باۆ زماانی کاوردی وەدی هااتووە، بەتاایبەت کە 1116پی عیراق لە سا

 یزماان ڵپاەل یکورد یزمان راقیع یمانەرلەپ  یەالەل دا،1114بۆ یەکەمجار لە مێژووی عیراقدا لە مانگی کانوونی دووەمی 
 تەناانەکوردستا  و ت یمێرەه یکانەشار ەل رکرد ێو ف ەردەروەپ یزگاکانەدامود یبوونەه یاێڕو نرا،ێناس یرمەف ەب یبەرەع
 .تێنرێخوەد یکورد ەب شیمێرەه ەیوەرەد یرەڤەد ێندەه ەل
 

 پاشەکشەی گەشەکردنی زمانی کوردی

 
 روەماساات یرخااوازانێف ۆباا اڵبااا یناادنێخو ەیوەکوردسااتاندا و کااردن یمااێرەه یکااانۆزانک ەل یکااورد یشااەب ەیوەکااردن یربارەساا
 اروۆڤاو گ ەژناامۆر یباوونەه ،یو ئاسمان یکالۆل ینیۆفزەلەت پیناەک ا ەید یبوونەه هاەروەو ه یکورد یزمان رەسەل راۆدکت

 کەو ەیەه ماااا یوانەزمان یگرفتااا نااادا ەچ رکردناااداێو ف ەردەروەو پ ایدیااام یئاسااات رەساااەل شاااتاێه ێلاااەو ر،ۆز ینەمەچااااپ
 یزماان نااوەل گونجااوەن یانیاب ەیو زاراو ەوشا یباوونەه تاا،یابلفەو ئ ناووسێر ەستاندارد، فار یکێزمان یبوونەن یکانەگرفت
و  کساتێت ا ەیاد یباوون ا یا ،ەواندووێشا یماانەکەزمان یتیەناەساەر یاتیابون رچااوەب یکێتا ئاسات ەک دا،ییایدیو م نینووس
 یچااوەو ر دراو ێاڕرگەو یتەقەساەب ا یارۆز ەیربۆز ەوەداخەب ەک یکاورد یزماان ۆبا کاا ییەانیب ەزماان ەل دراوێاڕرگەو یبێکت
 یزماان یسروشت یکردنەشەگ رەسەل ینێرەن ییرەگیکار ا یمووەه رەه ەمانەئ ،ەکراوەن داێت ا یانێڕرگەو یرەهون یکانەرجەم

 ەب ەدرا ک کاا ییەتەبیو تا یهلاەئ ەنادنگێخو ەب خیەبا ەک ییدوا ەیناڵسا وەل نەیبک شەوەب ەئاماژ ەکەرەگ. ەبووەه یکورد
 ەل کەیەوەن سااتاێئ ەزخااراوێراوەپ یواوەت ەب یکااورد یزمااان سااا ید نن،ێخااوەد یو تااورک یزیاانگلیئ کەو یکااانییەانیب ەزمااان
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 یکێشاەب رەه ەل ساتەداڵبا ەیوەتەن یزماان یژماوونەه نینایبەد ۆیەبا. تێانازان یکاورد یباشا ەب ەداوەپهیرەکورد س یناڵمندا
 یژمااوونەو ه یکااورد یلتااوورەزمااا  و ک ینەسااەر ەیناساانام یکردنەلیئاساام ەل ەاوێااڕگ ینااێرەن کجاااریە یکااۆپێکوردسااتاندا ر

 ەک ،یشاەکەیەوەتەن ەناسانام ەل کرد ۆپینکا ەیادڕتاا تەناانەت ،ەپاندووەس دایکورد ەپیمۆتاک و ک ینیهزر رەسەب یواوەت
 .ەکوردبوون ەیناسنام

 
 یباوونەو ه کا ییەمانو ئاسا پیکااۆل ەنیاۆفزەلەو ت یاۆراد کەو کا ییەایدیم پەناەک ەل زاەشارەن یسانەک یبوونەه هاەروەه

 ۆباوو  با پیو ناحاا یزپۆئاا ەل کێرۆج ەکردوویوا ،یوانەزمان یکێرەفلت یبوونەو ن اوازیج ینووسێو دوو ر یکەرەس یدوو زار
 ژۆر یکاورد یزماان راقادایع ەو ل شیکوردساتان یماێرەه ەیوەرەد ەل. تێابب دروست یستاندارکردن ەب ەیسڕۆو پ یکورد یزمان

 یتایەدژا یووەڕرووب ندنگاکا ێخو ەل یکورد یئاشکرا زمان ەب رۆز کا ،ەندراوڕێداب ەناوچ ەل ،یەداەکشەپاش ەل ژۆر یدوا ەل
 ەل یکااورد یزمااان ۆباا ەشااێک ەک ەویەوبااوواڵب ەوەئ پاایواەه داەیەوەنۆپیکااێل مەئ ینینووساا یکااات ەل. ەهاااتوو ەکشااەو پاش

 .دایکورد یزمان رەمبەه ەل راقیع یستوورەد یتر یکیەیلکاریشێپ ەیخان ەتێچەد ا یشەمەئ ەک. ەدروستکراو ندنگاکانداێخو
 

 بایەخی بەڕەسمی ناساندنی زمانی کوردی

 
 یزمااان ەرچااووەد راقیااع یران نااهێنو ین نجومااه ئه لە 1114ماای  كااانونی دووهی 9 یژۆر  ەل ەک یەیاسااای وەئ یخیەبااا ەیبااارەل

 یشخساتنێو پ کخساتنیە ۆبا تێارگرەو یەاساای وەد لساوو تێاتوانەد نادەکورد تاا چ کات،ەد ماشاەت کسا یە یبەرەو ع یکورد
 ەیورەگ ینگااوەه کەپێامۆک یمااەبن رەساەل شیوەئ ن،یربگرەو یەاسای وەلسوود  نیتوانەد گوما ێب. داەمێرەه وەل ەیکەزمان
 یکوردساتان ماووەه یئاسات رەسەل تەنانەکوردستا ، ت یمێرەه یکانەناوچ ەل ەجگ تێبدر یجدد پیوەه شەوانەل یکیاکتڕپ
و  ینیباااد یدوو زار ەب کەن رکاارد ،ێو ف ەردەروەو پ یساامەر یزماان ەسااتاندارد و ب یزمااان ەتێبکار یکااورد یاشاووردا، زمااانب
 ەل تەبیتااەب ت،ێاریگەن ینیو نووسا ناد ێخو ەل ەگێاو ر تێبادر یکانەزارەوێشا ەب خیەباا ەکەرەگ ێرەئ ت،ێندرێبخو یرانۆس

 ناا یو باد را ۆسا ەینااوچ ردووەه ەل نینایبەد عادایواق ەل ەدوو زار ک کەن ،ەوییەنەمەو چااپ اناد ەیو راگ اتیبەدەئ یبوار
و  نااد ێو خو ەردەروەپ یئاسات رەساەل یەهاپەسااا ەک ەساتاندارد ەزماان وەئ تێاکرەد داەناااغۆق مەل ەچاونک ت،ێکرەدێاپ یکاار
جاووت  ەیشاێو ک یکاورد یکگرتاوویە یزماان ۆبا وەپات یکەیەبنااخ ەتێبکار. ەکاراوێپ یرۆز یتەخزم اندنداەیو راگ ینەمەچاپ

کاورد و  رەس ەب تێبەد ۆیوخەراست ییرەگیکار شەناساندن یسمەر ەب مەئ یخیەبا ەاریبکات، د رەسەچار ەییو فر یستاندارد
 .ەنراوەدانێپ ا یدان کا ەتپەوەد  یەال ەل یسمەر ەب شتاێه ەکوردستا  ک یکانەشەب ەیکید یکانەزمان
 
 راقیاع یران ناهێنو نی نجوماه ئه 1114مای  كاانونی دووه ی9رێکەوتای  ی ممه شاهێس یژۆر یشاتنیدان لاه  شەوەنانێرهیبەو ۆب رەه
 ێیپ باه. تێنێناسا ده تاڵو یسم ره یدوو زمان  به یب ره و عه یكورد یزمان  كه دا،ینگ ده تاڵو یسم ره یزمان یاسای  ژهڕۆر پ سه له
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و  ت هپاو ده یسام ره یوتاار و كاروباار  لاه ن،ێنار داده تاڵو یسام ره یدوو زماان  باه یب ره و عاه یكاورد یر دوو زمان هه  كه هیاسای
 ی نااهیرۆز  كااه تێكر دهێااپ ا یااكار  و ناوچانااه لااه یساام ره یدوو زمااان  بااه شیانیو ساار یتوركمااان یك زمااان روه كا ، هااه رمانگااه فه
 راقیاع یران ناهێنو ین نجوماه ئه یدنانای و راگاه یریشانبۆر ی ژناهیل یكۆر هال سا شاه یل عاه. اننیسر ا یتوركما   ی كه شتوانهیدان

كارد،  شاا یستن ده راقیاع  لاه ا یاتاڵو یزماان یسام ره  باه ڕۆم ئاه یمان رلاه په ی كاهید یكان ژنهیو ل  ژنهیل یندامان ئه اند،ی راگه
 یكان ته هینشارساتا یو فاراوا  باوون زێاه یكاارۆه  هیاساایو  ئاه  هیامانواێو پ  هیی  شارساتان خااوه یكاێتاڵو راقیزانن ع ك ده وه
 یتااڵو راقیاع  كاه ی وه ئاه ۆب  هی ئاماژه ت،اڵو یسم ره یزمان یاسای یكردن ێج بهێال ج شه ی وته  به. ژووێم ییژاێدر  به  راقهیع
ناد  چه ی مااوه  كاه تاڵو یسام ره یزماان یاساای  ژهڕۆپا. تێاگر ده یكان اوازهیج  كهاتهێم پ رجه سه له زێكردار ر  و به  هییموكراسید

 ت،ێاكر ژمار ده هاه راقیاع یالن گاه یكان اوازهیج  كهاتهێم پ رجه سه یاسای  و به  كراوه ۆب یم و دووه م كه هی ی وه ندنهێخو  كهێمانگ
 شیو ئاه ت،ێربدر هسا  لاه ینگادان ده كرا دهێال یایگرێر راقیاع یران ناهێنو ین نجومه ئه  له یاسیس یكێن هیند ال چه   هیال له شترێپ
 یردوو زماان هاه  كه هیاساای  ژهڕۆپا  ارهیاد.  دانااوه تاڵو یسام ره یزماان  باه یب ره عه ینگ ده ڵپا كورد له ینگ ده  كه ی وه ئه ۆیه به

و   ئاااراوه  تااه دا هاتوه كااه نگدانه ده یكااات  لااه  روو كااه  خاتااه ده ش شااانهێو ك یكۆو ناااك و ئااه تێااگر دهۆخ  لااه یب ره و عااه یكااورد
 ین نجوماه ئه یشاتنیدان نیایدوا  لاه“گاات،  كاورد ده یل گاه  باه  وه و قانووناه ئاه ی گاهێر  لاه  ت كاهكاا ده  و ساوودانه ئه ۆش ب ئاماژه

 ت،ێر بادر ساه  له ینگ و ده نینێربچ ده كا  هییرم فه  زمانه یقانوون ا ییتوان ر،ۆز یكێو بردن نا ێه یو دوا راقدایع یران نهێنو
 شیشااووێپ یخااول ت،ڕێاا ەااهێت نێڵو ناااه  هیااراندا نهێنو ین نجومااه ئه وێاان  هلاا  و قانوونااه ئااه  هپشاات سااا هه ی ماااوه كااداێكات  لااه
و  ئاه ا ییاتوان یر ساهی قاه یر رگه شاته و نه یساڕقو  شادا باه م خوله لاه ،یانتوانیا ناه ماڵ به نن،ێربچو ده  و قانوونه ئه انداپیو هه

 ی ممه شاه یژۆباوو ر م هێیسا یجار ا یش مه و ئه تڕێ ەهێت شتێانهی و نه  وه نگدانه ده  رابووهدووجار خ شترێپ ن،ینڕێ ەهێت  قانوونه
 شاتندایدان نییدوا لاه وەو كاناه وه بوونهۆك وێان  بخاتاه  و قانووناه ئاه  كاه انكرد،یاما  داوا رلاه په یت هیكاۆر ساه ڵ گاه رابردووش له

 ی ژمااره  هیا وه ئاه شیسات به مه ن،یناڕێ ەهێت  كه قانوونه ا ییتوان یسڕقو  به رۆز یك هۆیگفتوگ یو دوا  وه كانه وه بوونهۆك وێن  هیخرا
كاورد  یران ناهێنو یناد وه رژه به  لاه ماڵ باه انادا،ینگ ده رێخ نه  به  كه ی وانه بوو له كینز رۆدا ز كا  ده مادده  به ا ینگ ده ی وانه ئه
 ۆبا  وه اناهڕ گاه ماڵ باه شاتبوو ،ڕانیدا  وو  كاهب دا ناه واناه مواركردنه و هه لاه ا یا دا دوو مااددده مااددده 10  له یرچ گه ئه ،ڕی ەهێت
بااش باوو،  یكێقاانوون یگشت یكێوازێش دانابوو، به ۆیب ۆیخ یت كات حكومه  كه ، هی و دووماددده ئه ی كه نه سه ره  قانوونه یق ده

ر  هاه یكۆر ساه  هۆیاب ، هیادایند زاماه ره یئاسات  بااش لاه یك هیا ادهڕاتا ماڵ باه ، هییكوردا ن یخواست یئاست  د له داسه سه  له  راسته
 ۆبا  م قانووناه ئاه" ڕیرب ده ا ۆیخ پیشحاۆو خ ییزباۆریسازكرد و پ ا ینووس ژنامهۆر یك هی نگرهۆك ، كه هییكوردستان  چوار كوتله

 یقااانون:)ەیەمەئ ەکەقااانون یناااو یكان هییساام ره  زمانااه یل حااه مه یقااانون یدوا  لااه  هاااتووه راقاادایع یژووێاام  لااه  مجاره كااه هی
 یقاانوون یناو  به كێقانوون  مجاره كه هی  مه ش ئه وه ئه یو دوا  رچووه ده دایك له مه یم رده سه له  كه 1161 پیسا( اللغات المحلية

 ،تێخر كناهێقانوو  ر ر باه گاه ئه یتوورس ده یما بنه ماڵ ، به كردوه ۆب ی ئاماژه 14 ی ماددده له  راسته ت،ێربچ ده كا  هیسم ره  زمانه
و  ر ئاه گاه ئه ت،ێاكبخرێقاانوو  ر  به كا  هییسم ره  زمانه یقانوون ی له سه مه  ستهیوێپ ت،پێ ستوور ده ده یچوار ی ماددد یخود  كه
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ت ناچاار  و حكوماه  وه كردناهێج بهێج یباوار  تاهێكاات بچ واده  و قانووناه ئاه ، وه كردنهێج بهێج یبوار  تهێناچ تێكر رنه ده  قانوونه
 ی نانهێو شاو ت و ئاه حكوماه یزگاكاان داموده  بكاات لاه یكردنێج بهێج ست به ده تێب ده ژۆر 11 یدوا و له    بكهێیج بهێج  بكات كه

 یزگاكاان ودهدام  س لاه دا  كاه و ساه ا یا ده یزرانادن دامه ۆیها  تاهێب ده  هیا وه ئاه  كاه قانوونه یكێساود " داهاتووه كه قانوونه  له  كه
مانادا  رله په وێان  له  و قانوونه ئه ێیپ به نت،ێمیۆكۆد كپێ مهۆك ۆب تێب ده ێڕرگ وه  به یستیوێپ  چونكه  ،ایتاڵهاوو  له ت هپو ده

  باااه داێااات یب ره و عاااه یكاااورد یزماااان یموو هاااه رانااادایز وه ین نجوماااه و ئه پیاڕدیاااف یاڵباااا یو دادگاااا ڵدرایاااف ین نجوماااه و ئه
كاو  وه ش تانهاڵ سه و ده ئه یاندنی ت راگه نانه ته ت،ێبنووسر شیكورد  به كداێنوونو قا ارڕیموو ب هه  له یسم هڕ و به تێندرێكاربه
و   ژنامااهۆو ر تیسااا  چ لااه  هیاا هااه ا یاناادنی راگااه شیتریوان و ئااه یر ما  و دادوه رلااه كااو په وه كا  تااهاڵ سااه ده نیزاناا مووما  ده هااه
  كاه  هیا وه ئاه  م قانووناه ئاه یئاماانج تپێ و ده  شدا هاتووه م قانوونه ئه یك هی ماددده  له ت،ێزما  ب ردوو هه  به تێب ده اكا یدیم

م  ئاه كێاقانوون  مجاره كاه هی ۆبا  كاه ت،ێارابگر  وه ركاه مااف و ئه یروو  لاه یب ره و عاه یكاورد یزماان وا ێن  له یكسان هی ینت گره
 یر رتاساه سه له یكورد یداواكرا بوو زمان  بوو كه  وه ئه را،د نهێپ ینگ ده  كه ی هی ەو دوو ماددد ئه“  وه كرده یشیروون”بكات  هی قسه

 ێتااوتو  هیا و ماادده ئاه  وه رده روه پاه ی ژناهیل   هیاال دواتر له ت،ێندرڕێ ەهێت درا نهێپ ا ی گهێر  هی و ماددده ئه ت،ێندرێبخو راقیع
و  ئاه شیتار ی كاه مادده بوو، اترهاهیز ی وه ناهیژێتو باه  یساتیوێو پ تێابكر كااره  و ئاهبوو  سڕقو ا ێیوا  پ ئه چونكه  ت،ێكر ده

چ  لاه  كاه  كردوه  وه  له یباس یورد بوو به  ك هی وهێش ش به  وه كردبووما ، ئه  مهێئ بوو كه  كه  مواركردنه رهه سه له  كه   هی هی مادده
كا   تاه زاره وه یشانیناون كا  كهڕۆف یتیو بل كا  خانه كهڕۆو ف ۆهاتوچ یكانۆكو تابل وه ت،ێندرێكاربه به یكورد یزمان كداێنێشو

 .كراوه وهێل ا یباس یورد به  مانه  ، ئه زنامه گه و ره
 

 زمانی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێراندا

 
 ەب گاااتەو لورسااتا  تااا د المیکرماشااا  و ئاا ژاواوۆر یجااانیرباەکوردسااتا  و ئاز یزگاکااانێپار ەکوردسااتاندا ل یتااەاڵژهۆر ەل

 ەل رەه ،ەیەه کاا ییەکورد ەزار و بنازار یجاوان یکێکیزاۆما راندا،ێئ یتەاڵژهۆر یباکوور ەل راسا ۆخ یکانەنیدنشکور ەناوچ
 ەل را ۆو گا ڕیلهوەو ک یو لور یکەل یو زار ا یموکر یزار ەب گاتەتا د راسا ۆخ و ێورم یرەڤەد یکانەکورد یکورمانج یزار
و  رازێو شاا دا ەمەه کەو شینینشاا - فااارس ەیناااوچ یناادەو لورسااتا  وه المیکرماشااا  و ئاا یئوسااتان یکااانەاوازیج ەرەڤەد
 کەو شیکاورد یلاەگ ،ەزراوەدام را ێائ ێیناو یتاپەوەد ەیتەوەل مەاڵب ،ەیەه ا یابوون کاا ییەکورد ەزار شات،ەو ر ها ەسفەئ
 ەوەنۆکااا ەل رەه. ەباااووەه نااادداەناو یتاااپەوەد ەڵگەل ا ەیاااکەزمان یناسااااندن یسااامەڕەب ەیشاااێفاااارس ک ەرەیاااغ یالناااەگ
 کااداێکاتەل ،ییەفارساا یکااێزار تااداەڕەبن ەو ل یاایەزمااا  ن یکااورد یەگااوا ەک ەیەه زمیرانێپااانئ ەینسااتانۆیش یکەیەناسااەه
و  ەردەروەپ ەیباوار ەل  ەنااد تەرفەو د  ەکەد یکورد یزمان ەل ۆپینک کێرۆج مووەه ەب تپەوەد یکانییەنگەرهەف ەزراوەدام
 یراساایم ینەنجااومەئ کەو کااا ییەتپەوەد ەزراوەهاوکااات دام. تێڕێاابگ ۆیخاا یکااارا ۆپاایر یکااورد یزمااان ادایدیااو م رکاارد ێف
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. ننێبناسا ۆخەربەس یزمان ەب را ۆو گ یهورەپوک یو لور یکەل کەو یکانییەکورد ەزار ەک ەبوون داەوەئ پیوەه ەل ینگەرهەف
زگمااک  یزماان ینادنێو خو ەردەورەپ ەیباارەل کەیەژڕۆپا را ێائ یتاەڕەبن دەساتووری 19 ەیماادد ەب ساتنەپشات ب ەدواجار ب

 .کرا پەەاڵکورد گ یرانیزمانناسا  و رووناکب ەل کەیەنوخب  یەالەل( را ێئ یکانەوەتەن ەنیمەک یزمان) ەیژڕۆپ
 
 یزماان ینادنێو خو ەردەروەپ ەیباارەل کەیەژڕۆپا را ێائ یتاەڕەبن دەساتووری 19 ەیمادد ەب ستنەپشت ب ەب ڵسا ێس ەل رەب

مخااابن . کاارا پەەاڵکااورد گ یرانیزمانناسااا  و رووناااکب ەل کەیەنااوخب  یەالەل( را ێاائ یکااانەوەتەن ەنیاامەک یزمااان)زگماااک 
 ەیلەساەم وەو ئ ەوەتکاردەر یراناێئ ەل یزگمااک یزماان یرکردناێف ناگەد ەینیارۆز ەب ،یفارس یبەدەزما  و ئ ینگستانەرهەف
 .دا مەپەقەل ییفارس یزمان ەدژ ب کێالنیپ کەو
 
 ەیوەکااردەدژ دا،ەکەزراوەدام ەیوەبااوونۆک ەل ،«یفارساا یبااەدەزمااا  و ئ ینگسااتانەرهەف» یناادامەئ «دیااحەمو یلااەدعەمەمح»

 یکێزماان ەمێئا» ەک یو گاوت شانداین یزگماک یزمان یرکردنێف ەب دا ەگێر ۆب یرووحان یتپەوەد ینەپێب ەب رەرانبەب یتوند
 کاااا ێییەجۆخ ەزماااان یرکردناااێف یزۆد ەل ساااتەد تپەوە، باااا د(یرسااافا ساااتەبەم)یااایەرمەف یزماااان ەک ەیەساااتانداردما  ه

 «.داتەرنەو
 
 یاێااڕو کااراو،ێپ ەئاماااژ ینگسااتانەرهەف ەیکیااد یکێناادامەئ ،«مەدەمااوق ریاابەد دەمەمااح» هاار،ێم یرەدپااواەه ەیرێگااو ەب
 ەزماان رەساەل یزانسات ەیوەنۆپیکاێل وەوەنیژێتاو ایانەت را ،ێائ یکانەستەبند ەوەتەن یزمان یرکردنێف ەیژڕۆپ ەیوەتکردنەر
 «.ەسەب ەندەوەئ» ەک یکرد و گوت سفەگرنگ و ەب ی«کا ێییەجۆخ»
 
 یزمااان ەدژ ب کێااالنیپ ەب «یزگماااک یزمااان یرکردنااێف» یتەباااب نگسااتا ،ەرهەف یتاار یکێناادامەئ «ییباااەموجت اڵتحااولەف»

 کەو یفارساا یزمااان ش،یفارساا یبااەدەزمااا  و ئ ینگسااتانەرهەف یکۆرەساا «ڵعاااد دادەح یلەمعاڵغااو»دا و  مەپەقەل یفارساا
 ێو باا یکاات یوتنەرکەسا ۆباا ەیایەوەتەن یەرماەسا وەئ کااەن ەدا ک تپەوەد ەب یشاادارۆو ه کردەناساێپ ەیایوەتەن یەیرماەسا

 یزماان ینادنێخو ەب دا ەگێار یرەگەئ ەب تەبارەسا یفارسا یباەدەزماا  و ئ ینگستانەرهەف یکردنیتیەدژا. بکات رفەسوود س
 ۆبااا ەرناااامەب کەپێااامۆک داەکەوەباااوونۆک ەل رەه ەک یەکاااداێکات ەل را ێااائ یکاااانییەرمەناف ەزماااان یو بااااق یتاااورک ،یکاااورد

 .باس رەب یەخرا یفارس یزمان یاتریز یرچەه یدانێپەرەپ
 
 ەل یفارسا یباشاتر یرباوونێف ەب نادکارا ێخو ەیفتانەه ەیرنامەب ەتر ل یرێکاتژم ندەچ ،ەازین ەب نگستا ەرهەف ەنمون ۆب
 ەبێاکت یکەڕۆنااو ەل«ەگاانێب» وا ەئ ەیگاوت ەب ەیوشا دا ەبکاات، سا رخاا ەت نشاایئ ینیو نووسا بێکت ەیوەندنێخو ەیگێر
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 ەویە«یعدەسا یادیابن» ینااوەتار ب یکەیەزراوەدام ەیگێر ەو ل ێدابن ەگێجەل ا ی«یفارس» ەیو وش ەوەتڕێبس کا ییەرسەد
زماا  و  ینگساتانەرهەف ەیساتێوەپه وەئ. بادات را ێائ ەیوەرەد ەل یفارسا یزماان یندنەسەشەو گ رکرد ێف ەب اتریز ەیرەپ
 ،یروحاان  ەساەح یتاپەوەد یستانەدەکارب ەک یەکداێکاتەل را ێناو ئ یکانەوەتەن یباق یزگماک یزمان ەدژ ب یفارس یبەدەئ
 کیایەنەپێب. داباوو کا ییەزگماک ەزمان یرکردنێو ف ەردەروەپ یسنووردار یدرانێپ تۆپەم یرەگەئ ەل ا یباس دا،ەانییدوا مەل
 ەو بگار ەخراو ێپشتگو یسالمیئ یمارۆک یرکارەس ەهاتن یتاەرەس ەل راندا،ێئ ییتەڕەبن یستوورەد ەل یگونجان یاەڕرەس ەک
 ەوەل شیئاماانج ەاردیا. ناسااند…و هتاد «رساتەپەوەتەن«،«جوداخواز» کەزما  و رەس ەتێنابێه ەیخواست وەئ سەک رەه
 ەرانێاائ ینەسااەر یالنااەگ یکااانەزمان ەیوەواناادنت کااات،ەد ەغەدەزگماااک ق یزمااان ینااانێکارهەب ەک را ێاائ ینگسااتانەرهەف ەک
 مەئ کەیەادڕتاا ەچاونک. ەوەو تاوان کارد ێل ۆپینکا یواڵشاا رەب ەتێاوەکەد یکەلیو گ یو بلوچ یکورد یکانەزمان شیتەبیتاەب

 تەبارەسا شیوەئ. تێناب کا ییەرەئاز ەو تورک بەرەع کەو یکانەوەتەن یزمان رەسەل ۆیوتەئ یکییەرەگیکار ەکردن یتیەدژا
و  یرماەف ەتۆبا ا ەیاکەزمان ەکێماەد اناداۆیخ یکاانەتاڵو ەو ل اننۆیخ یاسیس ەیوارەق ینەخاو ەیەوەتەدوو ن وەئ ەک ەیوەب

 .تاڵو یسمڕەو  ستەد اڵبا یزمان ەب کاتەد یفارس یزمان را ێئ یتپەوەد ەک ەشەکارۆه مەئ رەه ت،ێکرەدێپ یکار
 

 زمانی کوردی لە باکووری کوردستان و تورکیادا

 
  یەال ەل ەکەیەدەسا ەیکی، ناز(یزازاکا) یو دملکا یکورمانج شیوانەئ ەیەه یکورد یکەرەس یکوردستاندا دوو زار یباکوور ەل
 شیارۆز یکەیەادڕتاا ،ەکوردستا  کاراو ەیشەب وەل یکورد یزمان یتیەدژا تەبیتا ینداێجەو ئ ەرنامەب ەب ەاویتورک یتپەوەد
 ،ەوەرچااوونیبەل یتااا ئاساات یەدایاادیتراژ یکێوشااەر ەل ەتاڵو وەل یکااورد یانزماا ،ەکااراو ەلیئاساام کانااداێڕەباژ یناادەناو ەل
 یکااورد یقااانو  زمااان ەب تاااتورک،ەئ مااالەک یارڕیااب ەب 1119 پیساااەل ێنااو یایااتورک یمااارۆک یزراناادنەدام یتاەرەسااەل
 یزمااان ەد  بکرەقساا رەسااەکااورد ل یتاڵهاااوو  ۆچاا ەک ننێلمەسااەید  ەه نااتێمۆکۆو د ەگەپااب ناادا ەچ تەنااانەت کاارا،ەغەدەق

 یکەیەوشا نادەچ یناانیکارهەب رەسەل كەپخ  ەه ەگەپب تداپەحا کێندەه ەل تەنانەکرد ، ت ندەب ا ی پیما یسزا یکورد
کوردسااتا  و  یکااارانێکر یپااارت  یەالەل ەک 1111 پیسااا ەل تەبیتاااەب یاایدوا ەیناڵسااا وەل. دراو  سڕقااو یساازا یکااورد
 یوتنەشااکێپ یکااورد ینگااەرهەزمااا  و ف کەیەادڕتااا چاوو،ەوەڕێب یئاشاات ەیسااڕۆپ ەوەگااانۆردەئ یدانێپەشااەداد و گ یتەحکاوم

 ەب ارۆڤاو گ ەژناامۆر نادا ەو چ زرا ەدام یکاورد ینگاەرهەزما  و ف یوتینستیو ئ ندەناو ندا ەو چ ینیبەوۆیەخ ەب یرچاوەب
 ەیگێاار( یکااورد ەتەرەت) یناااو ەب یکااورد یزمااان ەب یئاسامان یکپێناااەک تپەوەد تەنااانەت شاااند ،ەو ەهاااتن یکااورد یزماان

 اروۆڤاو گ ەژناامۆو ر یلتاوورەک ینادەناو یرچاەکاورد ه ەڵگەل تپەوەد ەڕیشا یسانیەاڵه یمخابن دوا سا ید درا،ێپ یخشەپ
 ەفیاازەو ەل ا یاا را ،یااگ ەوەانیااکانەرەرمانبەف رویکاااد ەل رۆز تەنااانەداخاارا  و ت بااوو ەه پیکاااۆل ینیااۆفزەلەو ت یااۆراد
 .رکرا ەد
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 ەیکینااز ەک نیااژەد ەرەنااقەو ئ ریاازمەو ئ سااتانبولەئ کەو یکانەنیتورکنشاا ەشااار ەکااورد ل یانیااتاڵهاوو یرچاااوەب یکەیەژمااار
 یمااف تێابەداهاتوودا د ستاوێئ ەل  ۆچ ەک ەراویگەچاو ن رەبەل شیکورد ەیەژێر مەئ ەاریکورد، د  یۆمل نجێپ ۆچوار ب گاتەد

 .تێبەه کیدا یزمان ەب ا یندنێخو
 
 ەنااوچ یانیاتاڵهاوو ەک ەکاردوو یوا ،ەانادووەیگ یکاورد یزماان یداهااتوو ەب یرۆز یکێانیز اوازیج یکیەتایلفابەئ یبوونەه
و   ەگەن کتارەیەل شیرانیشانبۆر واروەنێخاو یتایەلیئ یئاسات رەساەل تەناانەبان، ت پیحاا کتریە ەل تەحمەز ەب کا ەاوازیج
باااکوور و  یکااورد یرانەنێخااو وەتیاالیئ یکرا الئاشاا ەب ییەاوازیااج مەئ. ەوەننێخااوەن کتااریە یکااانییەو هزر یبااەدەئ ەمەرهەب
 .تێوەکەد رچاوەب ید یکانەشەب
 

 زمانی کوردی لە رۆژئاڤای کوردستان و سوریادا

 
کاارد  و  ێلاا ۆپینکاا یدووچااار شیکوردسااتان ەیشااەب وەل یکااورد یزمااان ا،یسااور یبااەرەع یتەاڵسااەد یکااانەاوازیج ەمەردەسااەل

و  ەریاجز یکاانەناوچەل شیتەبیتااەب رکردنادا،ێو ف ەردەروەپ یکاانەبوار یناکرد بەرەعەب ەیلەساەمەل ،ەباوو  باوو ەلیئاسم
. و بنووساان ننێبخااو یکااورد یزمااان ەب ەوەنەبااک ەوەل ریااب ەدراوەن یکااورد یرانەوێئاااخ ەب ەگێاار کەیەوێشاا چیهااەب ناادا،یفرەع
 ەوەکااورد یرانیرووناااکب  یەالەل یبااەرەع یزمااان ەب شیاارۆز ەب ەک کێااارۆڤگ ا یاا کەیەژنااامۆر ینااێنه ەب ێوەل وەرێاال رەگەم
 ەل یکاورد یزماان ،کوردساتاندا مااو  یاڤاژئاۆر ەل  ۆخەربەس ەیداریئ یتەاڵسەد رێژەل ەک ەیناوچان وەل ستاێئ ت،ێرچووبەد

 .ەوینیب ەوۆیخ ەب یرچاوەب یکردنەشەگ رکردداێو ف ەردەروەپ یکانەبوار
 

 ئەنجام

 
 سەک  یاۆچل مل ەیکیو نز ەیەه یرفراوانەب یکیەایجوگراف ەنیمەز وەئ یروو رەس یکەیەوەتەن رەه یزمان کەو یکورد یزمان
و  ساااتەداڵبا ەیوەتەن ەک ەباااوو کێرەو هاناااد ەانگیاااب شەمەئ ،ەشااابووەداب شیزار و بنااازار نااادا ەچ ۆو بااا یتیەرەوێئااااخ

 یکێانزما کەو یکاورد یزماان یکاانەزار ەکمۆتا ەیرناامەپاال  و ب ەب شیهاوکاات  ،ەباک یکاورد یزماان ەل ۆپینکا تدارەاڵسەد
 یکااەیەوەتەو ن ۆخەربەساا یکێزمااان ەب یزازاکاا-یدملکاا یزار ەک ەدراو ەوەئ پاایوەه ایااتورک ەل کەروەه ن،ێنێبناساا ۆخەربەساا
 ەک کیادا یزماان ەل ەک ەکاراو یوراماەو ه ڕیو لاو یکەل یکانەزار ۆکار ب شدایرانێئ ەشت ل ما ەه ت،ێکورد بناسر ەل اوازیج

زماااا  و  کاااوەو نن،ڕێکاااورد دابااا ەل کەبەو شااا یدەزیاائ یکاااوردان شااادایراقیع ەل ەیەه کپێاااوەه ساااتاێئ. ننڕێبااایدا ییەکااورد
 رۆز ساتەردەس ەیوەتەن ن،یکوردستان یسروشت یایجوگراف یکورد قوربان ەیمێئ ەراست نن،ێکورد بناس ەل اوازیج یکەیەوەتەن
 شیاکاااانیچ رەه ەختانەشااابۆخ مەاڵب. نیکاااردوو ەغەدەق ێلااا رکااارد ێو ف ەردەروەپ یکاااانەبوارەل ا ەیاااکەزمان یتوناااد ەب
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 ینایرەپاا  و ب یایاجوگراف یکێبسات رەهەکاورد ل یکایدا شڕۆوەئ تااەه نینیبەد. نیپاراستوو ا ەیکەبوو  زمان ناما ەپشتوپ
 .کاتەد ەورەگ یکورد ینیریش یزمان ەب یکانپەمندا ما ،ەکەزمان
 

باااکوور و  یکرمااانج) ا یاا اسااتەڕناو یدباااکورو کااور یکااورد یزار ردووەه شیتەبیتاااەب ،ەوەزاران مااووەه مەب یکااورد یزمااان
 یئاساات رەسااەو ل تێااکرەن ۆباا یکگرتااووکردنیە ەب ۆباا ەیزانۆسااپو د یجاادد یکااار کااداینز یکیەداهاااتوو ەل رەگە، ئ(باشااوور

 زگاااەد یووەڕرووب ەکێاریپرساا. گاااتەد ێکااو ەو ب تێاابەد یچاا ییرەگەناااوچ یریمااارگەد ەو دوور ل ۆڕپسااە زاوەشااار یسااانەک
 یزماان ساتاێئ. نێکارەد زاەو شاار ۆڕپساە یساانەکوردساتا  و ک یزانساتگاکان یکاانییەکورد ەشەو ب کا یەمیکادەو ئ یلتوورەک

 یسااتوورەد یشالکارێپ ۆیخاا ۆبا شەمەئ ەک ت،ەڕێپەدێاخاارا  ت یکێوشاەر ەب رکردناداێف وەردەروەپ یکانەئاساات رەساەل یکاورد
 .راقدایع ەل ییەکورد یزمان یناساندن یسمەر ەب یارڕیو ب راقیع
 
چال  ەپتار ل یکاەیەوەتەن یزماان ،یو فارسا یو تاورک یباەرەع یکاانەزمان یدوا ەل ەیەوەتەن نیمەچاوار یزماان یکورد یمانز
 ەل کەیەکشاااەپاش سااتاداێئەل وه، تااهێنێم ده یینااادوویز ەب شەکەوەتەو ن ەرفااراوانەب یکااورد یزماااان یایااو جوگراف ییەنیااۆمل
 یكان هییریشاانبۆر ەناادەو ناو كا  هیاامیكاد زگااا ئه ده كااداینز یك هیاااهاتوود ەل ەکەرەگ مەاڵب ،ەیەه مانااداەکەزمان یکردنەشااەگ

 كێال ۆبا یزانسات یناریمیو س  نگرهۆك یسازدان   ، به بده تاڵو ی وه ره و ده ناوه یكان رهۆزاو پسە شاره به  خ هیبا اتریكوردستا  ز
 ی وه و پاككردناااه كاااا  اوازهیج  زاره وهێشااا یشاا اوبهه ینگاااەرهەف یو داناااان یكااورد یزماااان یكان هییك ره ساااه ەزار ی وه كکردنااهینز

ها  روه هااه ساات،ەداڵبا ەیوەتەن یزمااان یژمااوونەه یت بااهیتا به كا  هییااانیب  زمانااه یرۆو بانااد ژمااوو ەه رێااژ  ما  لااه كااه زمانه
.   بكاه شاتما یو ن ل گاه باه  تارێز یت خزماه دا رهێال ی وه ئاهۆكوردساتا ، ب یل موو گاه هه ۆستاندارد ب یكێر زمان سه له وتن ككهێر

  نااه هیال یانۆڕوپسااە تێااوام ب رده بااه یكااورد یزمااان یدانێااپ ره په ۆباا یزمانناساا یكااان كخراوهێر ییریشاانبۆر یها خااول روه هااه
 .بكات  انهیزانست  ژهڕۆپ  رهۆم ج ئه یاتریز یەشتپت پا   و حكومه بكه ند مه هپو ده یكورد یزمان یكان داره شهێك
 
 .یهزر ەیوەنۆپیکێل ۆب یخان یکخراوێر یکۆرەس *
 

 :سەرچاوەکان

 
 یکخاراوڕێ) ۆونساکی یکاورد یزماان ەیاگیا - یهاشم ۆاکید - یکردنەو ئاماد نینووس کیدا یزمان یهانیج یژۆر ۆیستیمانف -١

 .دیسو - 1111 -(کا  کگرتووه هیوه  ته نه یینگ رهه و فه یزانست ،یی رده روه په
-  یکورد ۆب یانێڕرگەو - دیخورش ەمەفوئاد ح. د ینینووس ،ییەجوگراف یکەیەوەنیژێوت -یکانەکتێالیو د یکورد یزمان -٢
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 .٢١١٧ رێولەه - ڵسوەسوداد ر
 یایامیکادەئ - یکاورد یزمان ینفرانسۆک یکانەوەنیژێتو - دیشەر فاەمست. م ێکوردستان یێاڤژاواۆل ر یکورد ێزمان وشاەر -٣

 .1111 رێولەه - یکورد
 ،ەوەوكاردناڵچاا  و ب ۆبا رێئااو ینادەناو - پاڵبدوەع سیدریو ئ پاڵبدوەع ما یرەن ش،ۆناوخ المەس - یجۆلۆکورد یبێکت -٤

 .(1113) مەكیە یچاپ
 .ریساب قیره ف یکورد ییزما  و ئه لفوب یبه ستاندارکردن -٥
 Zimani Kurdi interview with Amir.باارامەئ ۆساامک زمااا ێو ر یکااورد یزبانناساا ەب تەبارەساا کێباساا ەکااورت -٦

Hassanpour/  وتو ی .یکورد یزمان ەب تەبارەس کەیەمانید. 
، 1609چاا  اول،  ا ،یو حسن چاوشا یجوافشان الیترجمه ل ،«ویبورد ری یپ»( Richard Jenkins) چاردیر نز،یجنک -٧

 .ینشر ن
 .1110فوریه  19در  شده  ینیبازب. مهر یخبرگزار. «.شود یم یبررس ویبورد ریپ شهیآثار و اند-» -٨
 .1110 - دەشهەم - یسانەرۆخ یکانەکورد یزمان ەیبارەل ەیهرەسە دیجەو م یسانەرۆراما  خ. م ەڵگ ەل ژێوتوو -٩
- رجساتا ۆو گ نساتا ەرمەئ یکاانەکورد یزماان ەیباارەل ماالەج ێماراز. م ەتاز اییرەیژنامۆر رەرنووسەس لەگەل ژێوتوو -١١

1119 
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە
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 ی فێبریوەری، ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی٧٠
 
 
 
 
 
 
 

 محەمەد کەریمخان
 
 - یکااورد ەیمەشااڕە ی(٣جااار  کێناادەه) ٢ رەرانابەب) یرەویاابرێف ی٢١ یژڕۆ ،ۆنسااکیۆ  یەال ەل ،ەویەنااییزا ی١٩٩٩ پیساا ەل

 ییرۆراوجاۆج یەیرماەسا یاگرتنڕنادوویز یئاماانج ە، ب(International Mother Language Day) یکایدا یماانز( مااد
 . ەدانراو یهانیج یکێژڕۆ کەو ینگەرهەو ف یزمان
 

mother tongue ییهااانیج پیسااا کەو ی٢١١٨ پیسااا سااتەبەم مااا ەه ەب شیکااانەکگرتوویە ەوەتەن یگشاات ینەنجااوومەئ 
 ڕو شاااالوور و شااامقا یرەودەو ک وەک  ۆچااا کەو ەک ەیەوەئ وتووەشاااکێپ یهاااانیج یکیژۆلااا ،ەوەباااار مەل. ناسااااند کاااا ەزمان
 یەیرماەو سااوور و ساا سااکەک پەینگاااڕە شیکااانەنگەرهەفەو ورد نااگەرهەو ف ەوەتەسروشااتن، زمااا  و ن یجااوان یەیرماەساا

 یکاایرەخ رەه کێاانرخ رەه ەب گۆلۆدیاائا یوتااووەدواک یرەرکیااداگ یتاااناڵو مەاڵب. نێزرێبەااار ێبااەو د نیتیەاۆڤاامر یسروشاات
 . ەکید یکانەوەتەن یزمان ەیوەنڕیس پیرقاەس ژووێم ییژاێدر ەو ب تر یوەئ یزخستنێراوەپ
 
 ۆییخەربەساا ۆباا کااوەپب ،ەوەتااوانەن رەه کەن کااا ییەنگەرهەف ەباتکااارەو خ ریااژ ەوەتەن  ،یۆالساایمیئاس یتەاساایس یاێااڕو
و  ییوروپاەنادوئیه یکاانەزمان ەل ەکێکایە ا ەیاکەزمان ەباوو  ک ینگالەب ەوانەتەن وەل کێکیە. شا ۆکێت ا یو زمان ەوەتەن
 ەک ەیەوەناانێرهیبەو یانیشاا.  ەکەد ێپا ەیقسا سەک  یاۆمل ٢٧١ ەیکینز نگالدشەو ب ندوستا یه ەل ڕۆمەو ئ یرانێندوئیه
 کاا یەنگالەب ۆزماا  با. بوو ڵبۆن یتەاڵخ ەیبراو نیمەکیە ایئاس یوشکستان ەل ەتاگور بوو، ک ندراناتیراب یزمان ەزمان مەئ

 یانیاقوتاب ١٩٥٢ پیساا ەل ەک باووەوەئ یکایدا یزماان یهانیج یژڕۆ یدکردنەناوز یکارۆبوو، ه ییتسازپەوەد یکەرەس یەیپا
 یتەبیتااا ەب ناادرا،ەداد تەاڵژهڕۆ یپاکسااتان ەب وکاااتەئ ەک نگااالدش،ەب یتاااڵو ڕۆیمااەئ یختەتیپااا یداکااا یشااار یکااانۆزانک

 یرماەف یزماان نیماەدووه کەو ،ینگاالەب یزماان یکردنا یمانیشاتین یساتەبەم ەب یشکیپز یلتەداکا و فاک ۆیزانک یانیقوتاب
 ەیسااازوکار مەئ یدوا. ساااز کاارد ەشااار مەل ا یندروسااتەئااارام و ت یکێشاااندانیپۆخ ردوو،ۆئاا یمااانز شااتینەت ەپاکسااتا  ل
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 ەل مەکیە یجااار ۆبا نگاالدشەب یداوا رەسا ەل ،ۆییخەربەسا یدوا. کوشااتن یکێنادەکارد  و ه ێلا ەیقەت سیلۆپا ا ،یاقوتاب
 پیسااا ەناساااند و ل یکاایدا یزمااان یهااانیج یژڕۆ کەو ا ییاارەویبرێف ی٢١ یژڕۆ ۆنسااکیۆ ەیزراوەدام ١٩٩٩ یرەمبۆڤەناا ی١٧

 .تێندرەداد زۆریپ یکێژڕۆ ەب ەژڕۆ مەئ تا اڵو ەیربۆز ەل ەوە٢١١١
 

 کەو کیادا یزماان ینێو شاو ەگێپا وتنەشاکێو پ یرکارێف یوار ەل ەۆیب ؛ییەندەوەیپ یئامراز نیتریکەرەو س نینگتریگر زما 
 ناد ێخو ەوەوانەچێپا ەب. گااەپمۆک یوتنەشاکێپ ەیساڕۆپ رەسا ەل ەیەه یرەگیو کاار ەنگیگر رۆز یو سروشت یکەرەس یکێماف
 ەب ا یاو ز ێارخاو ەتێانێد ڵمنادا یباوونۆخەب ەو متمان ربوو ێف یشەک یدنساردکر ۆیه ەتێبەد کپێمندا ۆب ەگانیب یزمان ەب
 ا یا یزانسات یزماان ەتێباووب یکایدا یزمان ەیرجەم وەب) یکیدا یزمان ەب ند ێخو ەوەوانەچێپەب. تێنەیێگەزانست د ەیسڕۆپ
. ناد ێخو یشاەک ەب دا ێارو گ یشادارەب وتن،ەشاکێپ ،ییئاگااۆخ ۆیها ەتێبەد( ندنداێخو ێییخوار یکانەناغۆق ەل مەک یالن
 ییەتگااوزارەخزم کا ،ییەگشاات ەنێو شااو قامەشاا ینااانێناول ا،یدیاام یماااف کەو ەیکیااد یکااانەوار ەوەتێبگااوازر ێبااەد ەماااف مەئ
و  گااااەپمۆک یاااینگەرهەف ەیشاااەگ ۆیهااا ەتێااابەد ،یکااایدا یکاااانەزمان ەل ناااا ێزلڕێ... . و یکااایدا یزماااان ەب کاااا ییەتپەوەد
و  کاا ییەنگەرهەف ییەاوازیج ەک ەەیوەئ وتووەشکێبزواو و پ یکەیەگەپمۆک یکانەشانین ەل کێکیە. یتیەەاڵمۆک یندنەسەرەپ

 .تێریبگێل ا یزڕێو  نێبناسر یرمەف ەب ەکید یکانەزمان
 
و  کادادا ێپ ینێشاو ەک نینااو یتەاڵرهۆخا کەو یایژووێم ەیشاێو ک راەه ەل ڕپا یکەیەنااوچ ەل یتەبیتاا ەب داەمەردەس مەل

 یکاایتێنێژ یگرتنەپنهێشااو]( Genetic Tracing - DNA) ینێخااو یزیئاناال رەگەئ ەبااوو یاینگەرهەف یوەاڵکێتاا یانیاچوار
 ۆباا ەیکەنێخااو ی٢١ داەساا ەنااگڕە تێاابکر کێااو تورک بەرەعکااورد، فااارس،  ۆباا [پەزارساااەه ییایااو جوگراف یناسااەوەتەن
 یرشاێه ۆیها ەب کاا ەکورد ەنێاو ۆبا ،ەوەتەڕێابگ ەکیاد یکێنێشاو ۆبا ا ییاژدادەئ یرخەو ک ەوەتەڕێگەن ەیکەناوەب ەیکەژادەن
 ینساتزا یووڕ ەل ،ەکیاد یکاانەوەتەن ەڵگەل ییو ژنخاواز ینگاەرهەو ف یرگاانەباز یوەاڵکێ، تا...و لۆغاەم ب،ەرەع ،ینانیۆ

 ینێخاو یرخاەک ساتاێئ ەناگڕە ۆیەبا. ەباوو ەکیاد یکاانەژادەن ەپایکێو ت ەویازەداب داێات ا ییاایئار ینێخاو ەیژڕێا ،ەییگیتاق
 ەیبنااغ یردەو ب ەیایوەتەن یپاراساتن ەیس و پااردشاونا ەتێابەد ەک ەیشت وەئ داەمەردەس مەل ک؛ەیەوەتەن یرەوێپ ەتێبەن
 رێااژ ەل ڵسااا دا ەسا ەک را ێاائ کەو یکاێتاڵو. ەیەه یلکااەک شیتساازپەوەد ییکەرەساا یکێتاوخم کەو ەک ەزمااان یساازەوەتەن
نافاارس  یکانەتدارەاڵساەد تەناانەو ت ەوەتاوانەن ا ەیاکەزمان ەب دا ینگیگر ۆیهەب ەفارس دابوو ەرەیغ یکانەوەتەن یستەد
 نیتارەورەگ تەناانەت ەک ەساتوورەئ ساتەد ەنادەوەئ ناگەرهەزما  و ف یزێه. یفارس - یرانێئ ینگەرهەف ەل کێشەب ەبوونەد

 ینایدەاللەج والنااەو م یسرور کەو یسانەک ییرەگیکار رێژ ەل ،ڵسا ٧١ ەیماو ۆبوو  ب کا ییەعوسمان ەک کا ەفارس یدوژمن
زماااا  و  یتیەنگاااایگر ەل شاااتنەیگێت ەو ب ەانییاااژووێم ەنماااوون مەب .ەباااوو یفارسااا ەب ا یاااکانییەرمەف ەنووساااراو ،یلخاااەب
خااو  یکەیەماادد کەو داۆیاخ ینااخ ەل ەک ،یکاورد یبادات زماان ڵوەزما  بدات و ه ەب ینگیگر اتریز ێبەکورد د نگ،ەرهەف
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 یکاورد یاتیابەدەئ ،یراوردکاارەب یاتیابەدەئ یو زانسات رەوێاپ ەب ەیوەئ ۆو کاار بکاات با یزانست یزمان ەبکات ،ەندەمپەوەد
 .یهانیج یکێاتیبەدەئ ەبکات

 
 یکێماانەز ەک کەیەوەتەن کەکاورد و ،ەک ەیەوەئ ا یاکیە نەیناو ز ەنێد ئاسا اریپرس یرنجەدوو س ەوەتەباب مەئ یرگاەد ەل
 نینادەچ ەب ەک ەکێو زماان یەساتاڤێئا کەو ینۆکا یقاەد  ەو خاو یتەیەکەتاڵو رەس ەل یشەکەزمان یو ناو ەیەه ۆیخەربەس

 واڵبا ەزماان مەئ ەیشاڕی ەب یتیەەاڵمۆکا یکخساتنڕێ یاساای کەو یناید ەونااراوەو ک  ۆکا ەو ل ەندەمپەوەد رۆراوجۆج ەیزاراو
و  بااتەخ  ەخااو هااەروەو ه ەکاراو ەیکەنیریو ش رمەن ەاتیبەدەئ رەس ەباش ل رۆز یکار ابردووڕ یکانەدەس ەو ل ەوەتۆکرد
و  تێااخرەد زێااراوەپ یشااەکەو زمان ەناسااراو تپەوەد ێباا ەیوەتەن نیتاارەورەگ کەو و ەبااوو یریناااکبڕۆو  یاساایس ەیکخااراوڕێ

 ێبااەد ۆباا  ،ەبااک ناادترەمپەوەد ێپاا یانۆیااخ یزمااان ەیوەئ ۆباا  ەکەد ریااداگ شیکااورد یکااانەواژ رەوروبەد یکااانەوەتەن ەبگاار
 یکاانەزمان ییئاازاد یانهایج یژڕۆ ەتێبب یکورد یزمان یکردن ستەەێپ یژڕۆتاکو  تێدابن ۆنسکیۆ رەس ەل یرەگیکار تێتوانەن
 ەمەاڵو مەئ مەاڵب  ،ەباک ەکاار مەئ ا ییاباوو  توان ۆخەربەسا ەیوەئ یدوا کا یەنگالدشاەئااخر ب تڵێاب رەنێخاو ەنگڕە ؟یکیدا
 ەیوەئ یراێاو ت،ێابیزانەن ینگاەرهەف یتەاسایس یزانسات ساتیوێپ کەکاورد و تێاب ەوەباشتر ئ یمەاڵو ەنگڕە. ەالواز یکێمەاڵو
 نیناایبەد نەیاابک رەیساا رەگ.  ەخاااو ەبکااات ۆیخاا ییەژووێاام ەمااارۆت مەل ەویااتوانەین ۆیەباا ،ەیەه یناادەمپەوەد یکااێنگەرهەف

 ساتاشێئ مەاڵب وتان،ەک شیرەدا و سا ۆبا ا ییاسااز کارد و قوربان ا ییانگەرهەف ەیوەبازوتن کا یەشینگالدەب یشکیپز ۆیزانک
 ۆڕیپساە یوار ەل نهاەت یندەهەڕەو تاک ەییشیپ یکێسەو ک کێستاکارەو کەو ەمێئ یشکیپز ەیگەپمۆک یکانەشکیپز ەیربۆز
نااو  ەل ەک کادایەگاەپمۆنااو ک ەل. ەالواز ا یشاینگەرهەف ینایەو ال یەنا وەه ا یشەکییەکورد یزمان تەنانەت زا ەشار ا ۆیخ
 مەکەب ۆگوماا  خا ێبا بان،ەن ینادەهڕەندەچ یتیەسااەک یکانۆڕەو پساە تێاکرەن یینگساازەرهەف یکار دایکانییەرۆپسە ەشەب
 ماووەه وەئ یراێاو نڵێیب ێکرەد. تێچەردەد ێل ا ەیینیو ماک یکیکنەت یاوقالب در ەل یسەو ک کاتەد ەرەکەچ انداێیت نیانز

 کەو شیتیەشاکایپز یوشاتڕەئاکاار و  تەناانەو ت ەالواز رەه ەییشیپ یکۆڕییەپسە کەو شیشکیپز یزانست شتاێه شۆیەزانک
 ەگاااتەزمااا  تااا د یسااتنپارا یتەاساایس ەل رەه کا ییەنگالدشااەب ەینمااون ەسااتیوێپ ەچاوەلیساا مەل. ەداو ینزماا ەل کەیەاردیااد
 وا ێاان ەل یراوردکااارەب یچاا رەگەئ ت؛ێباادر ێپاا یرنجەساا  ،ەڕۆد ند ەسااەرەپ وەرەب ەک سااتاشێو ئ یتسااازپەوەد ەیسااڕۆپ

 .ەرنجەس ێیج مەاڵب یەن ەانیزانست رۆز نگالدشەکوردستا  و ب
 
 کێناادەه ا یاا زۆورەن کەو یکەیەنۆباا ەوەتێکاارەد ەوەل ریااب متاارەو ک یەناا ینگااەرهەف یتەاساایس یالەو یووڕکااورد  سااتاشێئ
. تێنێبناسا ۆنساکیۆ ەل یایوەتەن یکپماو کەو ۆیخا ەب تەبیتا ییسکارەو د ستکردەد یرەهون ا ی ۆیخ ەب تەبیتا یلتوورەک
 یرەشااۆکێت ا ەیااد داکااێکات ەل. ۆگاا ەنێااد یکاایدا یزمااان یماااف یکردناا سااتەەێپ رەساا ەل متاارەباشااوور ک یکااانییەکورد ایدیاام
 یایدیام مەاڵب ت،ێابکر ەوێال ا یباسا کێالەه کەو ێکارەهااتوو  د رگەو م ردەد یتووشا یکاورد یزماان رەسا ەل ەک ریبەرزەب
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 یباشاوور یگااەپمۆک یایدیام الیشۆس ینگەرهەف هاەروەه. زماننەئ ێو ب ڵال ەوەبار مەل زمانن،ەشتدا ب مووەه ەل ەک ،ەمێئ
و  نیشااەبەرەس ەویەنێبساات ا یااکانەالو ەل یبجۆپاا ەیمەگ رەگەالواز  و ئ رۆز یکاایدا یزمااان ەکاارد  ب تەخاازم ەکوردسااتا  ل

 نەیااکوردسااتا  بک ەیکیااد یکەیەپااارچ یکااانەکورد یرەنجێسااەم یکپێکانااا یرەیساا رەگەئ کااداێکات ەل. ەوەناانێمەد باااریەتاز
 یرفاانیگ رەسا ەل ،ینااوینەکێپ ەیوکتنا ینااو ەب تەنانەت ا،یاجیج یتەنجەه ەبو  ایاجیج یناو ەب ەشانۆجۆخ ەک نینیبەد
 یماێرەه یاکانیدیام الیشۆو س ایدیو م ۆزانک ەل ەک کێتەخزم  ،ەکەد یکورد یاتیبەدەزما  و ئ ەب ەورەگ یکێتەخزم ا ۆیخ

 یایدیاو م تەبیتاا یایدیام یتەاسیس ییالواز یکانەکارۆه ەل کێکیە ،ەویەگاینەشۆگ مەل. تێنریو ناب ەرێکو پیکوردستا  خا
 ەل ەاوازیاج ایدیام یتەاسایس کاداێکات ەل ەردراوێساە کێانادنکارەیاگڕ ەب ایدیام یتەاسایس یکاار ەک ەیەوەوردستا  ئک یگشت
و  سامیلۆپۆپ وەرەب ینگساازەرهەف ەتێابب ایدیام یرکاەئ ەیوەئ یاتیاج ەل ۆیەبا ،یوانەژناامڕۆ یو کاار ییایدیام یچاالک ەڵگ
 .ەشتووڕۆی ەییدەز تەاسیس
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی ڕۆژنە  : سەرچاوە
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سەبارەت بە رۆژی جیهانی زمانی دایک 
 

 
 
 
 
 
 

 حەسەن پوور خالید 

 
یداناا دایااتپەوەد ووێاان یئاساات ەل ەماااف وەئ ەژێاام ەو ل ۆڤەماار یکااانەییەنیبنچ ەماااف ەل کێااکیە ک،یاادا یزمااان ەب نااد ێخو 
بااکوور و  ت،ەاڵژهۆر یشاەب ێسا ەکاورد ل یناڵمنادا ش،ەانیاتپەوەد ووێن ەنانێدانە وەئ یاەڕرەس ەوەداخەب یچەک. ەدانراوێپ
 یدوا تەبەپاه. ننێبخاو یکاورد یزماان ەب ەقوتابخاان ەل ەهااتوەکنێپ ۆبا ا یاوەئ یتاانەرەد ساتاێ، تا ئکوردستا  ییژئاواۆر
 مەاڵب ،ەراویاگەپه یکاورد یزماان یرکردناێف ۆبا نگاووەه کێندێه ،یکورد یکانەنیەال ستەد ەوتەکوردستا  ک یژئاوۆر ەیوەئ
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 ەک ەشاتوێهەین یساالمیئ یماارۆستا کێئ تاەه یرچەگەکوردستاندا، ئ یتەاڵژهۆر ەل. دا ییتاەرەس یکێئاست ەل ەنگاوانەه وەئ
 ینگااوەه کێنادێه ەباوار وەئ یچاالکاان یتاەمیه ەب یرمەنااف ەوێشا ەب مەاڵب ،ێبکر" سیتدر" داەقوتابخان ەل یکورد یزمان
 ،ەانیشاااتویهاو یساااالمیئ یماااارۆک یرۆو ز خاااتەز یاەڕرەسااا رکاااارا ێف ەیو کااااران نگااااوەه وەئ. ەوەتەنااادراوەپێه ۆبااا یباشااا
 ەل. ێبکاار ووێاان ەب یکااورد یزمااان ینااانێاهڕکاارد  و  رێااف یبااوار ەل ێنااو یکێناااغۆق ییتاەرەساا کەو ێکاارەو د خشاانەبەمژد

 ەب ،یکاورد یزمان ەیردەروەو پ رکرد ێف ،ەوییەاساینا یبار ەل مەو ه ەوییەاسای یروو ەل مەه ەوەداخ ەکوردستا  ب یباکور
 ەل یکاورد نیو نووسا ناد ێخو ستاشێئ تاەه ەیوەئ ەڵگەد. یەرابترداەخ یکێخۆد ەکوردستا  ل ەیکید ەیکەشەب ێس تەسبین

 ۆباا یدیااج یکااپێوەه ەوەداخەب ەوەشاایاساینا یروو ەل مەاڵ، ب"ەاساااغی" نەپااێد کەو ییەتااورک یتااپەوەد نیااالەل داەقوتابخااان
 .ێوەناک رچاووەکورد ب ینگەرهەف یچاالکان  یەال ەل یکورد یزمان ینیو نووس رکرد ێف
  
ەیکیاد ەیکەشاەب ێسا ەل اتریاکوردساتا ، ز یتاەاڵژهۆر ەل یزماا  کاورد ەب ناد ێخو یو داوخاواز ساتیو ڕۆماەئ نڵێب ێکرەد 

و  یدەمەزارا ماح ەل کەپخ یوانیپشت یتەمەپه ەل شەستاندنەرئەپ وەئ. کەپخ ینەاڵمۆک یکەرەس یکێستیو ەتۆکوردستا  ب
 ۆبا ەیەه یتاەرەبن یرەنپدوو پاا یگشات ەب. ێوەکەردەد یروونا ەب یردکاو ینیو نووسا ناد ێخو یبوار ەیکید یرکارانێف یباق
 . کوردستا  یتەاڵژهۆر یکەپخ یو گشت یکەرەس یدروشم ەتۆب یکورد ینیو نووس ند ێخو ەیوەئ
 

 یشااۆڕپاااش ش روهاااەکوردسااتا  و ه یمااارۆک یمەردەدوو ساا ەل یکااورد یزمااان یرکردنااێف یناادەباگراو ۆباا ەوەتەڕێااگەد م؛یەکە
  یەالەل کپێساا نادەچ ەیمااو ۆکوردستا  با یتەاڵژهۆر ،یسالمیئ یمارۆک یرکارەس ەپاش هاتن نیزانەد یکەو. را ێئ یالنەگ
 ەرجەلاومەه وەئ یەیسا ەل. چووەد ەوێرەو ب کراەد ەداریکوردستا  ئ یموکراتێد یزبیح وا ەل کیەکوردو  یکانییەاسیس ەزێه
و،  زراەدام ەکیاد یکاانەنیەو ال ماوکراتێد یزبایح  یەالەل یکاورد یزماان یکردن رێو ف ەردەروەپ ۆڕیک ەبوو ک داەکیموکراتێد
 کاا ەئازاد ەگوناد یناڵامناد یرچااوەب یکێشاەب یرێاف  ا یاکورد ینیو نووسا ناد ێخو شۆڕشا یماموساتا کا ییەئاوا ەیربۆز ەل

 یکااورد یرێااف ا ەیااربۆز ەک ێبااەد ڵسااا ٣٥تااا  ٣١ وا ێاانەل ا یاانەمەبااوو، ت ڵمناادا داەیەورەد وەل ەک ەلیجاا وەئ سااتاێئ .کاارد
پااش  یکاورد یزماان یباوون رێاف ۆب ەوەکورد یکانیەاسیس ەزێه  یەالەل ەک ەیناڵوەه وەل ەجگێب. بوو  ەوەندنێو خو نینووس

 یداکاریااو ف تەمیهاا ەب ،ەویەسااالمیئ یمااارۆک یکااانەزێه  یەالەل شیکوردسااتان ەیوەرانێاارا، پاااش گد را ێاائ یالنااەگ یشااۆڕش
 یزماان ەب ناد ێکارد  و خو رێاف یرکاەو ئ زراەدام یکاورد یکێنادەناو نادەچ ک،ەپخ یوانیکورد و پشت یرخوازانێوف رکارا ێف

 یتاەاڵژهۆر یکاورد یرکاارانێف یشاانۆکێو ت ڵوەه .بارد ەوێارەب یرمەنااف ەیوێشا ەکوردساتا  و ب یکانەشاارو گوناد ەل یکاورد
 یکێنسانساێر کەو ێکارەد ەوباوارەئ یچاالکاان یدژ یساالمیئ یماارۆک ینگاەبروزەز یاەڕرەراباردوودا، سا یەید ێسەکوردستا  ل

  .ێبکر رێوودێن ینگەرهەف
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ر،یگشتگ یکێشت ەتۆب تەاڵژهۆر یکوردستان ەل ڕۆمەئ یکورد یزمان ەب ند ێخو یدروشم ەکیوەئ یکارۆه مەدوه دوهەم؛  
و پااش  ماارۆک ەیورەدوو د ەکوردساتا  و ل ەیشاەب وەل وتاووەکەپو ه تەمڵایب یوانەو زماان رەنووسا ر،ێشاع ندەچ یبوونەه
 ەیچاکڕێ ا یاتوان ا ،یاژ ماارداۆو پاش ک مارۆک یمەردەدوو س ەل ەک ەیزنانەم ەوانانەو زمان بیدەو ئ رێشاع وەئ. یەمارداۆک
 ەیکۆپەکا کەو ێکرەد ەوانەئ ەک. داهاتوو یکانەلیج ۆب ەوەزنێبگو یکورد یو زمان نگەهەف ەب تەخزم ۆکوردستا  ب یمارۆک
 یزماانێر رەسا ەباوو  ب ڵو زا یتیەکاوردا یژیات یریاب یەیساەل رەو ه. نێبکر ووێن ەب یکورد یزمان یو پاراستن دا ێپەرەپ

 ینەساەر یدباەئ ەیرچاوەسا ەتۆکوردساتا  با یتاەاڵژهۆر ەل یکورد یبەدەزما  وئ ،ەک یەکوردا یبانیدەئ ەل ەشەب وەئ یکورد
 یساالمیئ یماارۆک ینگاەرهەف یرماەن ینۆالسیئاسم یتەاسیس ەیوەئ ەڵگەد. شیکوردستان ەیکید یکانەشەب ۆب تەنانەت یکورد
 یساتیونالیسو نا یایوەتەن یریب ییو بارستا یواڵربەب مەاڵب ،ێنێنوەد وەنواندو ۆیخ رۆراوجۆج یوازێش ەب یکورد یزمان یدژ
 یپاراسااتن ۆباا یزێااه ەب ینگااەرهەف یکێغااانەپکوردسااتا  ق یتااەاڵژهۆر یکااەپو خ وانااا ەزمان را ،ەنووساا را ،ێشاااع ووێاان ەل
و زماا  و  یتیەکاوردا  یریاب ەیرچاوەسا ەک ەداویشانین ەژێم ەکوردستا  ل یتەاڵژهۆر. ەناوێکهێپ یکورد یبەدەو ئ نگەرهەف
 .ێڕێگەد ەکید یکانەشەب ۆب نگەشاهێپ یورەد داەربوا وەو ل. ەکورد ینەسەر یاتیدبەئ
 
ەل ەک یدەمەزارا مااح کەو یرکااارانێماموسااتا و ف ۆباا نیرێاابن وواڵساا زارا ەه کاادا،یدا یزمااان یهااانیج یژۆر یژۆرپسااا ەل بااا 
  ەب ا یانیگ ەوەتەخاوەس ەب ا یو یندەناو یتپەوەد یکانەخانیندەب ەوتنەک دا،یکورد یزمان ەب دا ێپەرەپ ناووێپ
 .یخشەب ما یشتین
 
 .یتیەشۆخ ەینێوابزانم و ،ەک ەرگرتوەو با ەهرێکاک مراد م زمێرەب یبرا یوارید ەل مەکەنێو
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
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 ردستان گرنگیی بە زمانی کوردی دەدرێت؟رۆژی جيهانيی زمانی دایك؛ لە بەشەکانی کو

  
 

 
 
 
 
 

 عومەر شایان

   
 1143و پاش سەربەخۆیی هیندستا  لە ساپی 1191ساپی  ۆب ەوەتەڕێگەد کیدا یزمان یژووێم
  
 رزەب ەژۆر وەئ رۆراوجااۆج یچاااالك ەب هااا یج یالنااەگ مااووەو ه ەكیاادا یزمااان ییهااانیج یژۆر کپێسااا مااووەه ی1 - 11 یژۆر

 111هەزار زمااا  هە ، بەاڵم زۆریااا  مەترساای لەنێوچوونیااا  لەسااەرە و زۆرتاارین خەپااك قسااە بە  3 انااداهیج ەل. گاار ەراد
 . یەهاندایج یزمان یەمین 91زما  دەكە ، زمانی كوردیش لە پلەی 

  
 مێژووی زمانی دایک

  
 ەپاکساتا  ل ەیوەئ یدوا .1143و پااش ساەربەخۆیی هیندساتا  لە سااپی 1191 پیساا ۆبا ەوەتەڕێاگەد کیدا یزمان یژووێم
 یرماەف یزماان ردووۆئا یزماان. ەوەپاکساتان ەب نراوباووێلک یکێشاەب شیانگالدەب یتایەالیو ەکات وەئ ەک ەوەابوویج ندستا یه
 ەبوو  و ناچاارکرا باوو  ک ینگالەپاکستا  ب یکات وەئ یتەاڵژهۆر یشەب. پاکستا  بوو یژئاواۆو ر تەاڵروژه یشەب ردووەه

 .انداییانیژ یکانەبوار مووەه ەل ننێب رکاەئوردوو ب یزمان
  

کەس بەدەساااتی هێااازە  11ژماااارەیەک قوتاااابی زانکاااۆی داکاااا دژی سیاساااەتی یەکزماااانی ناڕەزاییاااا  دەرباااڕی،  1191 پیساااا
 .نا داینگالەب یزمان ەب یدان یناچارەب تپەوەد 1193 ئەمنییەکانی پاکستا  کوژرا  و، ساپی

  
  یزمان یانهیج یژۆر کەو یکپێسا مووەه یشوبات ی11رۆژی  1111 پیسا کا ەکگرتووەی ەوەتەن ەب رەس ۆینسکیۆ یکخراوێر
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 .کرایارید کیدا یزمان یژۆر ەب شینگالدەب یانیقوربان ۆب کەیەوەنانێرهیب کەو ەیژۆر وەناساند و، ئ کیدا
  
 ۆبا یهاانیج یکاێژۆر یاردنابژەپه یکاارۆه ۆنساکیۆ. ەویەکارا ییەانهایو ج یایژووێم ەژۆر مەئ یادیا مجارەکیە ۆب 1111 پیسا

 .ەوەاندەڕگ کا ەزما  و کولتوور ینگەڕەو فر یشنەچەفر یکردنیهاوکار ۆب ک،یدا یزمان
  

 هەزار زمان هەن ١لە جیهان 

  
و  یاایەن ا ینینووساا یتاایپ ەیوەئ ۆیهااەب ،ەرەسااەل ا یااوچوونێنەل یترسااەم ا یاارۆز  ،ەزمااا  ه 911هەزار و  3 انااداهیج ەل
 ا ۆیااناااتوانن خ ەیوەئ ۆیهااەب ،ەرەسااەل ا یااوچوونێنەل یترسااەم شیزمااان 911بااۆ  111 ن،ێکاااردەب کردنداەقساا ەل اهاانەت
 ەیوەتەن یرەگیکاار رێاژ ەونەکەو د ساتنەردێژ ەیوانەتەو ن وو گار وەل ەرابگر  جاگ کا ەوتنەشکێو پ ایژۆلەکنەت مەردەبەل
 . ستەردەس
 

 :زمانە زیندووەكانی جیهان بریتین لە

  
 ملیۆ  کەس 199       زمانی ماندراین    -١

 ملیۆ  کەس 419زمانی ئیسەانی           -٢

 ملیۆ  کەس 631زمانی ئینگلیزی          -٣

 ملیۆ  کەس 611زمانی هیندی            -٤

 ملیۆ  کەس 119زمانی عەرەبی           -٥

  
 زمانی کوردی -

  
 ەهانیج یزمان نیم ٥٩ ەیپل ەل *
 ننێدیکارەب سەک  یۆمل ٢١ *
 ها یج یشتووانیدان ی%٣١ *
  
 زما  زۆرترین خەپک قسەیا   111 هاندایج ەل کا ،ییەهانیج ەزمان یندەزبیر ۆب یدێسو ییشتمانین یایدیپۆنسکلیئ ێیپەب
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ملیااۆ  کەس قسااەی پێاادەکە  و لە ریزبەناادی یەکەم  199پێاادەکە ، لەنێویشاایاندا زمااانی ماناادراین کە زمااانی چینییەکااانە 
 631ملیاۆ  کەس قساەی پێادەکە  و زماانی ئینگلیازیش  419ەدوای ئەویاش زماانی ئیساەانی دێات کە زمانی جیهاانی دایە، ل

 91ملیۆ  کەس قسەی پێدەکە ، هەرچی زمانی کوردیشە بەپێای ریزبەنادی ئینساکلۆپیدیای نیشاتمانیی ساوێدی لەریزبەنادی 
 .ها یج یوانشتویدان ی%٣١ ەکاتەد ەک نن،ێدیکارەب سەکملیۆ   11یەمین زمانی جیهاندایە و 

  
 زار و شێوەزارەکانی زمانی کوردی

 
 : ەیەوێمشەب ەک کهاتوو ێپ کێزارەوێش ندەچ ەل شیکێزار رەو ه ەیەه یکەرەس یزار نجێپ یکورد یزمان

  
   یالنەباج ،ەییندولەک ،یورامەه :یرانۆگ یکانەزارەوێش
  
 (رووها)خواروو  ی، زازاک(دەئام) ندەناو ی، زازاک(میرسێد) رووەس یزازاک :یزازاک یکانەزارەوێش
  
 ییژئاواۆر ،یتانۆب ،ینیباد ،یدەرحەس :رووەس ییکورمانج یکانەزارەوێش
  
 یکرماشان ،یلەیف ،ڕیلهوەک :خواروو ییکورمانج یکانەزارەوێش
  
 ینەاڵردەو ئ یانیرمەگ ،یمانێسل ،یموکر ،یرانۆس :ندەناو ییکورمانج یکانەزارەوێش
  
 نیژەد داێت یکورد ەیتاناڵو وەکوردستا  و ئ یکانەپارچ ەل یکورد یزمان یخۆد

 شەوەئ یبااەرەو ع یتااورک ،یفارسا یکااانەزمان یرەگیکاار رێااژ ەتەوتااووەک ەیکەکوردسااتا  زماان ەیچااوار پاارچ رەه ەل کاورد
 ا یشااینیترێنو. ەزمااان وەئ وێاان ەتەهاااتوون یانیااب ەیوشاا تا ەو ساا ا ەیااو د تاادااڵچااوار و رەسااەب یتیەشااکردنەداب ینجااامەئ

 ەورەگ یناێرەن یرەگیکاار اشیدیمپایشاۆس ەکیارەو خ یو کورد یزینگلیئ ەیوش وا ێن ەل یوەاڵکێت ەب ەناڵو مندا نجەگ ەیقس
 .یتەیەوەمان یکەرەس یکێو ئامراز ەکەیەوەتەن یشووناس پەسا زارا ەه ەک کێزمان رەس ەخاتەد
  
ناوچوو ،  لاه زماا  111ی  ساپی راباردووش نزیكاه 91زمانی زیندوو هە  و لە ماوەی  911زار و  ش هه شه هاندایج ەل ستاێئ
 .ەیەه کا ەزمان یوچوونێنەل یترسەم نیوەکەن ۆخەب شەمێئ رەگەئ ۆخ
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 ەکیاد یزماان ییرەگیو کاار ژماوو ەو ه باوو ەاڵکێت ەل ەرپرساەب ێ؟ کا ەوەتێنێباووژەید ێ؟ کا ەوەتێبووژەد کیدا یزمان  ۆچ 
 ؟ تێبەه کگرتووما یەو ستاندارد و  رەوێپ یکێزمان نیتوانەد  ۆچ ن،یگرەدێل ەیگێر  ۆچ ؟یکورد یزمان رەسەب
  

 و یکاورد یزماان یخاۆد ەیباارەل یکاورد یزمان ییشتمانین یایمیکادەئ یرەنێزرەدام ەیستەد یندامەعوسما ، ئ دەحمەسادق ئ
 . ەویەدا ەیارانیپرس مەئ یمەاڵکوردستا  و یباشوور ەل یکورد یزمان رەسەل یکانییەترسەم
 

 مندااڵنی کورد لەسەر خوێندنی کوردی لە قوتابخانەکان بۆچوونی

  
کوردساتا   یتاەاڵژهۆر یکپێمنادا.  ەباک ەقسا کێاچ زمان ەب ێوەیەد ەک ەویپرسا یکوردساتان یشاەچوار ب یناڵمندا ەل رووداو

کوردساتا   یربااکوو یکپێمنادا مەاڵب. گااتەد کا ەوان ەئاوا ئاسانتر ل تێنێبخو یکورد ەب کیە یلۆپ ەل کردەد یزەح ؛ەپێد
 یباشاوور ەل. ناد ێخو ۆبا یایەبااش ن یکاورد یتیەگوتاوو ەقوتابخان ەیستاکۆمام ەچونک تێنێبخو یتورک ەب ەشۆخێیپ ؛ەپێد

 .ننێبخو یزینگلیئ ەب  ەکەد زەح  اڵمندا ەل کێشەب ییەکورد ەب ەقوتابخان یندنێخو ەک شیکوردستان
  
. ەیەه ا یاااااوازیج یچااااوونۆب یکااااورد یزمااااان یزکردنااااێهەب یکااااانەگێو ر یکااااورد یزمااااان یخااااۆد ەیبااااارەل چووا اڵساااااەب

 یباشاوور ەل ییەفارسا یرەگیکاار رێاژەل یکوردساتا  کاورد یتاەاڵژهۆر ەل رەگەئ ؛ەپاێکوردستا  د یباشوور یکییەشتمانیهاون
 . یەدا یبەرەع ییرەگیکار رێژ ەکوردستا  ل

  
 مەاڵب  ،ەنااد یکاورد یزماان ەب یگرنگا ساتاێئ ەک ەیوەب کااتەد نجاا ەگ ەل ەیایگل شیکوردساتان یبااکوور یکییەشتمانیهاون
 یناادنێو خو نینووساا یرێااف ڵمناادا کااا ەقوتابخان ەل ەیوەل پەشااحاۆکوردسااتا  خ یژئاااواۆر ەل  ەمەتەب یکییەشااتمانیهاون
 .نێکرەد یکورد

  
 زمانی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان

  
 یتااەاڵژهۆر ەل ۆیەبا ،ەناراوەن کاا ەییەوەتەن ەکهااتێپ ەیایردەروەو پ یزماان یمااف ەدا  ب راناداێئ ەیردەروەپ یمەساتیس ەل

 ەنەخەد ا ۆیاخ وا ەئ. خشەبۆخا یاناانڤچاالک یشاان رەساەتەوتووەک کیادا یزماان یدانێاپەرەپاراساتن و پ یرکەکوردستا  ئ
 ەو ب  ڕکاەد ناد ێخو یکانییەستیداوێپ کەپخ ییهاوکار ا ی ا ۆیخ ەیپار ەب. کا ییەربازەو س یمنەئ ەزێه یگوشار مەردەب
 . ەوەزنۆدەد کا ەرسۆک یبردنەوەڕێب ۆب نێشو ر،ۆز یتەحمەز
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 یتاەاڵژهۆو ر را ێائ ەیکیاد یکۆیەزانکا چیها ەل مەاڵب ،ەیەه یکاورد یاتیابەدەزماا  و ئ ەب تەبیتاا یشاەب ،ەسن ۆیزانک ەل
 یزماان یرساۆک شێپ یناڵسا وا یرەم ینوور امەیپ ۆیزنک ەل. تێندرێناخو یکورد یزمان ەیوان شیخوازپد ەیوێشەکوردستا  ب

 .تێبچ شێپ وەرەب اتریز ەوەل دراەن ەگێر مەاڵب چوو،ەدەوەڕێب یکورد
  
 ەل تەبیتااەب کاا ەزانێخ ەل کێشاەب. رەساەتێچەد کیادا یزماان یرباوونێف ییستیوێپ ەیبارەل ەگەپمۆک یاریوش ڵسا ەب ڵسا
 یرباوونێف یدوا  اڵمنادا ا ،یساتاکانۆمام ەیگوتەب. یردکو یزمان یرکردنێف یکانەلۆپ ەرنێنەد ا یکانپەمندا ندا،یهاو یرزەو

 .ێبەد ا یتواناکانو  ا ۆیخ ەب ا یاتریز ەڕیباو ک،یدا یزمان
  

 زمانی کوردی لە تورکیا و باکووری کوردستان

 
. ەووانادەیراگ ۆیخ یکانەکخستنێر وێنەل یکورد یزمان یربوونێف ۆب یکێنیمەەک ەپەدەه ک،یدا یزمان ییهانیج یژۆر ەینۆبەب
 ینادامانەئ ەل سەک 111و  ەپەدەه یکانۆرەهاوسا ماداەکیە ینااخۆق ەو ل تێابەد ەکەنیامەەک یژۆر مەکیە ،ەممەکشایە ڕۆمەئ
 .  ەکەد یکورد یزمان یربوونێف یرسۆک یشدارەب ا یمانتارانەرلەپو  رپرسا ەژنا ، ب ینەنجوومەئ ،یتیەرکرداەس
  

 ەپەدەه یکانەکخسااتنێر وێاانەل یکااورد یزمااان یربااوونێف ەیگەڕێخشااەن یدواداچااوونەب ینیۆمسااۆک یژێبەکاااپال ، گااوت سااالم
 یکانەکخساتنێر وێانەل یکورد یزمان ەب دا ەنیو گرنگ دا ێپەشەگ یتەباب ەیبارەل ەکراو ما ەئاراست رۆز ەیخنەر اند،ەیگیرا
 .زراەدام ەنیۆمسۆک وەئ ،یتیەرکرداەس ینەنجوومەئ یارڕیبەب ردووداراب یمانگ ندەچ ەل یەماەبن مەئ رەسەل. ەپەدەه
  
  ار،ڕیب یندەناو ینەنجوومەئ یکێندامەئ ،ییتیەرکرداەس ینەنجوومەئ یکێندامەئ. ەکهاتووێپ ندامەئ 11 ەل ەکەنیۆمسۆک
 

 یژۆر ەک ڕۆماەئ. ەشاتووڕدا ا یاتەبیتا ەیو کارناام ەرنامەو ب  ەبەد ەوەڕێب ەکەنیۆسیمۆک ژکارێو چوار راو مانتارەرلەچوار پ
چااوار  ەل ەک ەوەکااانەخول ەیگێاار ەل یکااورد یزمااان یدانێپەشااەو گ زکاارد ێهەب و ربااوو ێف یناایمەەک ،ەکیاادا یزمااان ییهااانیج

 . ەکردووێەیستەد. تێکدێئاست پ
  

  یەالەل نیاڵنۆئاااا ەب کااااا ەوان ،ەوەتێگاااارەد ەپەدەه یکانەکخسااااتنێر یواوەت ەکەنیاااامەەک داەوەب ەیئاماااااژ  اڵکاااااپ سااااالم
 . ەوەنێگوترەد یو زازاک یکرمانج ینکاەزارەوێش ۆب زاەشار یانیستاۆمام
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 یزماان ،ەوەکاردیروون ەپەدەه یکانەکخساتنێر وێانەل یکورد یزمان یربوونێف ەیگەڕێخشەن یدواداچوونەب ینیۆمسۆک یژێبەگوت
 مەئ رەسااەل یریداگێااپ ەوییەاریسااتەهەب شەمێو ئاا کاااتەزمااا  د یپاکتاااو تەاڵسااەو د ەرەسااەل یوچااوونێنەل یترسااەم یکااورد
 یکاورد یزماان یاتریاز یرکردنیو گشتگ ند ەسەشەگ ۆب  باتەخ ودواەمەل ەپەدەه ییتیەرکرداەس یارڕیبەو ب نەیکەد ەتەباب
 . تێکرەد
  
  ن،یاژەکورد د  یۆمل 11لە تورکیا و باکووری کوردستا  کە نزیکەی . ی شوبات رۆژی جیهانی زمانی دایکە11 ەممەکشیە ڕۆمەئ
 یکاانەزراوەو دام" زکاوردەح" یکاورد یزماان یتاەکەرەو ح یکاورد یماا  و کولتاوورز ۆڕیتا ،یکاورد یزماان یرمۆپالتفا  یەالەل
 یزماان نیمەو دوو ەردەروەپ یزمان ەتێبکر یکورد یزمان ەیوەئ یئامانج ەب ەوەکردنۆک ۆواژ یکێنیمەەک  ،یکورد یزمان ەیکید
 .  ەکردووێەیستەد ا،یتورک ەل یرمەف
  

 مااامیئ. ایااتورک ەل ەردەروەپ یو زمااان یرمااەف یزمااان ەتێبکاار یکااورد یزمااان کاااتەداوا د" ەپەدەه" ال ەگ یمااوکراتید یپااارت
 یزماان یهاانیج یژۆر ەینۆباەب مانداەرلەپ یشتنیدان لە 1111ی شوباتی 11 یژۆر دەئام ەیپەدەه یمانتارانەرلەپ رەئیتاشچ

 ێنااکر ڵقباو یکورد یزمان یکردنیتیەدژا ەکیدیچ دا،ەوەب ەیئاماژ رەئیتاشچ.  شکردەشکێپ یکورد یزمان ەب یکێگوتار کیدا
 . یرمەف ەتێبکر ایتورک ەل یکورد یکرد زمان یو داوا

  
 ەیشاااێک ،ینگاااەرهەو ف یئاااابوور ،یاسااایس ،یمنااەئ ،ەناسااانام ەیشاااێک ڵپاااا ەو ل ەناادەهەر ەفااار ایاااتورک ەکاااورد ل ەیشااێک
 .کا ییەکەرەس ەشێک ەل ەکێکیە یکور یزمان یکردنەخەدەق
  
 وەب سااتنەپشتب ەو ب یەایااتورک یانییااتاڵهاوو مەرجەساا یکاایدا یزمااان" یتااورک" ایااتورک یورسااتوەد ی41 ەیمااادد ەیرێگااوەب

 .   ەیەخەدەق داەتاڵو وەل ەکید یکێزمان مووەه ەب ند ێخو ،یتورک ەل ەجگێب ەیەمادد
 کیادا یزماان ۆبا ەردەروەپ یتەاسایس ەیباارەل ەیازانیشانێپ وەو ئ کیادا یزماان یناانێکارهەب رەساەل کا ۆگفتوگ ایتورک ەل 
 ەو ل  ەکەدێاپ ەیقسا سەک نیرتارۆز ەزماان نیماەدوو یتاورک یدوا ەل ەک ەوەنێکارەد ڕچا یکاورد یزماان رەسەل وو، ەڕنێخرەد

 .  تێکرەد یکورد یزمان ینانێکارهەب ەباس ل شدایو ئاسا تییەمنەئ ەیوێچوارچ
  
و  کیادا ەیردەروەپ یقفاەو و ڵنبووەساتیئ یچیغازئۆب ۆیزانک یکانییەزانست ەژڕۆپ یشەب یدانەیم یکەیەوەنۆپیکێل ەیرێگوەب

 اتریاکاراو  و ز ایاتورک پینبووەساتیئ یکوردستا  و شار یباکوور ەو وا  ل دەئام یزگاکانێپار ەل 1111 پیسا ەل ەک ڵمندا
  یکورد زمان یناڵمندا نەپێد ییتاەرەس یناخۆو ق ا یساوا ەیباخچ یانیستاۆمام ی%01 ن،یژەد ێل یکورد  یۆمل 9 ەل
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 . ەکەد ژمارەه یتورک ینیو نووس ند ێخو یربونێف مەردەب ەل س ۆک نیترەورەگ ەب شەوەنازانن و ئ یباشەب یتورک
  
 یریهەشاااەباهچ ۆیزانکااا یتیەەاڵمۆو کااا یئاااابوور ەیوەنۆپیکاااێل ینااادەناو  یەالەل ەک ەکیاااد یکەیەوەنۆپیکاااێل ەیرێگاااوەب
 ا یناادنێخو ییتاەرەساا یناااخۆق ،ییەکااورد ا یااکیدا یمااانز ەک ایااتورک ەیانییااتاڵهاوو وەئ ی%43 ،ەکراوەئاماااد ڵنبووەسااتیئ
 . ەکردووەن واوەت
  

 ەیناااوچ کێناادەه ەل یکییەدا راپرساا 1111 پیسااا یلااوولەیئ ەل د،ەئااام ەل ییەکااورد ەیوەنیژێتااو یکێرەنتەساا ەک ساات،ەراو
 %10 ایانەو ت راباوویرگەو کورد 311 یچوونۆب داەکییەراپرس ەل. کرد یکورد یزمان ینانێکارهەب ەیبارەکوردستا  ل یباکوور

 ا یا %44 ایانەت ،ەکییەراپرسا ەیرێگاو ەب رەه. و بنووسان ەوەننێبخاو  ،ەباک ەقسا یکاورد ەب تواننەد اندبووەیانگیرا ا ی
 .    ەبک ەقس ا ۆیخ یکیدا یزمان ەب تواننەد کردبووەوەب ا ەیئاماژ

  
 ەبااکوور ب یکاورد ی%31 ساتاێو ئ تێکشاەدەپه یوردکا یزماان ەب کرد ەنەقسا ەیژێر تێکوردستا  تاد یو باکوور ایتورک ەل

 یکااورد یزمااان یربااوونێف ەب تەبیتااا یکەپەیەمۆکاا ناادەکوردسااتا  چ یباااکوور ەل ەناادەرچەه.  ەناااک ەقساا ا یااکیدا یزمااان
 .ناوچوو ەل ەل یکورد یزمان یردنرزگارک یسەادریفر ەتەبوونەن شتاێه مەاڵب ،ەوەتەکراون

  
 کەو یکاورد یزماان ەوەاا1111 پیساا ەل ەنادەرچەه. ەنادنێخو یرماەف یزمان ەتاک یتورک ا،ادیتورک ەیردەروەپ یمەستیس ەل

 .ەراویراگ ەییکرد ەب ،ێبەن شیرمەف ەب ەکەسۆپر اوازیج یکارۆهەب مەاڵب ت،ێنرێخوەد کانداەقوتابخان ەل ەبژارد ەیوان
  
 ەل ا یاقوتاب ساتاۆمام یباوونەن ۆیهاەب. ساتیوێپ ەیرێگاوەب ییەکاورد یزماان یساتاۆمام یزرانادنەمەدان ەکارانۆه وەل کێکیە

 ەک ساااتاۆمام یباااوونەن رەبەل 1111 پیساااا ەل تاکانداەرەسااا ەل. ر ێبژەدەپاااه ەیکیاااد یکاااەیەوان یکاااورد یزماااان ینێشاااو
 ەب ساتەد 1114 پیساا ەل نجااریمەکۆیەب. رایاگەردەو ساتەبێگر ەب یکاورد یساتاۆمام ت،ێبەه دایکورد یزمان ەل یسیۆرۆکالەب

 .کرا یکورد یاتیبەدەزما  و ئ یشەب یرچووەد یستاۆامم یزراندنەدام
  
 یکااورد یزمااان ەیوان رەسااەل یخواساات یداتاکااان کجاااریە ایاانەت ایااتورک ەیردەروەپ یتااەزارەرابااردوودا و پیسااا 11 ەیماااو ەل
هەزار و  99دا لە تورکیاا و بااکووری کوردساتا  1113 - 1119ی نادنێخو پیساا ەل ەانیداتا وەئ ەیرێگوەب. ەوەتەوکردوواڵب

هەزار و  3قوتاابی وانەی شاێوەزاری کرماانجی و  313هەزار و  91قوتابی وانەی زمانی کوردیا  هەپباژاردووە، لەوانە  161
 مامۆستای کوردی لە تورکیا  91قوتابیش وانەی شێوەزاری زازاکییا  هەپبژاردووە، بەاڵم تاوەکو ئێستا تەنیا  619
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 . کینی زازا11ی کرمانجی و 40دامەزراو  کە 
  
 شیا 1111 - 1111 پیساا ۆو با ەوەنپێناا یکاورد یزمان ەیخواست، وان یبوونەن یانوویب ەب ەانیستاۆمام وەئ یرۆز یكێشەب
 . ەزراندووەمەدان یکورد یزمان یکیەستاۆمام چیه ایتورک ەیردەروەپ یتەزارەو
  
 ،ەویەکارا نیردێام یوڵئاارتوک ۆیزانکا ەل یکاورد یزماا  و کولتاوور ینادنێخو یشاەدا ب 1111 پیسا ەکوردستا  ل یباکوور ەل

 . ەوەمووش و وا  کران گ،یولەچ د،ەئام  یکانۆزانک ەل شەب ما ەدواتر ه
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی رووداو  : سەرچاوە
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 کوورش عەبدی: ئامادەکردن

 
 پاڵپشتیی فرەزمانی لە پێناو گشتگیریی خوێندن و کۆمەڵگەدا

 
 . ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی ئەو ڕاستییە بەرجەستە دەکات کە زمانەکا  و فرەزمانی دەتوانن پرسی گشتگیری پێش بخە 

 
کاانی گەشاەپێدانی بەردەوام باۆ ئەوەیە کە هایچ کەس بێابەش نەبێات و بەجاێ هەروەها جەختکارد  لەساەر پارۆژەی ئامانجە

 ڕێکخراوەی یوونێسکۆ پێی وایە، پەروەردە لەسەر بنەمای زمانی یەکەم یا  زمانی دایکی، دەبێت لە سااڵنی . نەمێنێت

https://hojan.org/babet/12103/
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 .سەرەتای منداپییەوە دەست پێ بکات و پەروەردە بناخەی فێربوونە
  

ە سیاسەتوانا ، پەروەردەکارا  و مامۆستایا ، دایک و باوکا  و خێزانەکا  داوا دەکرێات تااوەکوو لە بەرنامەی ئەمساپدا، ل
دا ١٩زیااااتر پابەناااد بااان بە پەروەردەی فرەزماااانی و گشاااتگیری لە پەروەردەدا باااۆ ئەوەی کە لە باااارودۆخی پەتاااای کۆڤیاااد 

ە هەروەهااا خزمەتاای ئەو پااالنەی نەتەوە ئەم هەوپ. پرۆسااەی گەڕانەوە بااۆ خوێنااد  باشااتر و بەهێزتاار جێبەجااێ بکرێاات
 ٢١٣٢تااوەکوو  ٢١٢٢لە « دەیەی جیهانیی نەتەوە یەکگرتووەکا  بۆ زماانە خۆجێییەکاا »یەکگرتووەکا  دەکات کە بە ناوی 

لەم پاااالنەدا، کە ڕێکخاااراوی یوونێساااکۆ ڕێبەرایەتیااای دەکاااات، فرەزماااانی کاااراوەتە کااارۆک و بنااااخەی . جێبەجاااێ دەکرێااات
 .نی خۆجێییگەشەکردنی خەپکا

  
 پاراستنی فرەچەشنیی زمانی

 
 زمانەکا ، بە هۆی ئەو دەورە گرنگەی کە لە بوارەکانی ناسنامە، پەیوەندی و ڕاگەیاند ، بەشداریکرد  لە کۆمەپگە، 

بەاڵم، بە هاااۆی . پەروەردە و گەشاااەپێداندا دەیگێاااڕ ، گرنگییەکااای ساااتراتیژییا  باااۆ مرۆڤاااایەتی و هەساااارەکەما  هەیە
کاتێاک . بەجیهاانیبوونەوە، زمانەکاا  ڕۆژ بە ڕۆژ زیااتر لەژێار هەڕەشاەدا ، یاا  خەریکان پاێکەوە لەنااو دەچانپرۆسەکانی 

لەگەڵ ئەمەشاادا، . زمانەکااا  کاااڵ دەباانەوە، فەرشاای نەخشااینی جیاااوازیی کولتااووریش لە جیهااانی ئااێمەدا کاااپتر دەبێااتەوە
کە پێداویستیی بەنارخن باۆ دەساتەبەرکردنی )ە و دەربڕین کۆمەپێک دەرفەت، نەریت، بیرەوەری، شێوازی بێوێنەی بیرکردنەو

 .لەناو دەچن( داهاتوویەکی باشتر
  

النایکەم، ساەددا . دوو هەفتە جارێک، زمانێک دەفەوتێت و لەگەڵ خۆیدا کۆی میراتێکی کولتووری و ڕۆشنبیری دەباتە گۆڕەوە
تەنیاا چەندساەد زمانێاک بە شاێوەیەکی . ەترسایدا زمانەی کە لە جیهاندا قسەیا  پێ دەکرێات، ئێساتا لە م ٦١١١ی ئەو ٤٣

 .ڕاستەقینە لە سیستەمی پەروەردە و حکوومەتدا جێگیر کراو  و کەمتر لە سەد زما  لە جیهانی دیجیتاپدا بەکار دەهێنرێن
  

دێرینیاا  کۆمەپگە فرەزما  و فرەکولتوورەکاا  بە هاۆی زمانەکانیاانەوە زینادوو  و لە ڕێاگەی زماانەوە زانیااری و کولتاووری 
 .دەگوازنەوە و دەیەارێز 

  
 مێژووی ئەم ڕۆژە

 
 ڕێکخراوەی پەروەردەیی و زانستی و »وە لە کۆبوونەوەی گشتیی ١٩٩٩ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی لە مانگی نۆڤەمبەری 
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امەی سااپی کۆمەپەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکاا  لە بڕیارنا. ڕاگەیێندرا( یوونێسکۆ)دا «ڕۆشنبیریی نەتەوە یەکگرتووەکا 
 .ی خۆیدا پێشوازیی لە دیاریکرد  و ڕاگەیاندنی ئەم ڕۆژە کرد٢١١٢

  
ی خۆیادا داوای A/RES/61/266 دا، کۆمەپەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکا  لە بڕیارنامەی ژماارە٢١١٧ی مانگی مەیی ١٦لە 

اناانەی کە گەالنای جیهاا  بەکاریاا  تێ بکۆشن بۆ بەرزڕاگرتن و پاراستنی هەماوو ئەو زم»لە واڵتانی ئەندام کرد تاوەکوو 
ی وەک ساااپی جیهااانیی زمانەکااا  دەستنیشااا  کاارد، بە ٢١١٨لە هەمااا  بڕیارنااامەدا، کااۆمەپەی گشااتی، ساااپی . «دەهێاانن

. مەبەسااتی پاپەشااتیی یەکڕیاازی لەپاااڵ فرەچەشاانی و تێگەیشااتنی نێودەوپەتیاادا، لە ڕێااگەی فرەزمااانی و فرەکولتااوورییەوە
 .یوونێسکۆی وەکوو دەزگای بەڕێوەبەریی چاالکیەکانی ئەو ساپە دەستنیشا  کردکۆمەپەی گشتی هەروەها 

 
ئەمڕۆکە هۆشیارییەکی ڕوولەگەشە هەیە سەبارەت بەوەی کە زماا  دەوری ساەرەکی دەگێڕێات لە گەشاەکرد ، دەساتەبەرکردنی 

 ی هەیە لە بەهێزکردنی هاوکاری و هەروەها، دەورێکی گرنگ. فرەچەشنیی کولتووری و دیالۆگی نێوا  کولتوورە جیاوازەکاندا
 . دابینکردنی پەروەردەی بەکوالێتی بۆ هەمووا ، لە بنیاتنانی کۆی مەعریفە گشتگیرەکا  و پاراستنی میراتی کولتووریدا

 
جیااا لەمە، زمااا  دەورێکاای بەهێااز دەگێڕێاات لە جوواڵناادنی ئیاارادەی سیاساای بااۆ سااوودوەرگرتن لە زانساات و تەکنەلۆجیااا بااۆ 

 .ەشەپێدانی بەردەواممەبەستی گ
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -(  Hojan)ماپەەڕێ هۆژا   :سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
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  پێگەی زمانی كوردی لە كوێدایە؟: لە رۆژی جیهانی زمانی دایكدا

 
 

 
 
 
 
 

 پەیسەرماڵپەڕی 

 
 ەب ەیوكاتاانەباوو  و ئ ەورەگ یتاكاات ڵمندا ەیوەئ رەبەل ،ۆڤمر یمەكیە یزمان ۆب تێنرێهەكاردەب ەكەیەزاراو كیدا یزمان
 .تێبەد ەزمان وەئ یرێو باشتر ف رترۆز ۆیەب یژەد دایكیدا ەڵگەل تێبەد رێزما  ف یواوەت
 
 وەئ ۆبا ك،یادا یزماان یژۆر ەب ەكاردوو یاریاد یكپێساا ماووەه یشوبات ی11ەوە رۆژی  1111ساپی  ەل كا ەكگرتویە ەوەتەن
 یشااكردنەشكێزمااا  و پ یشاابردنێپ وەرەب وەوەادكردنیاا یسااتەبەمەب رەب ەتێریااگەد رۆراوجااۆج ینێوشااوێر نیناادنەچ ەسااتەبەم

 یزارەوێشاا یتیەگوتااو ەوەراقێااع یكااانەزمان ەیبااارەل كااا ەكگرتویە ەوەتەن شپیمساااەئ ۆباا ،ەوەیەبااار وەل تەبیتااا یرتۆراپاا
 .ەرەسەل ا یاوچووننەل یترسەم كا یەكلدان یو زمان یورامەه
 
 ەل كێاكیە ،ەرەساەل ا یاناوچوونەل یترسەم ا یشیتر یكێشەچوو  و ب ناوەل ا یشیكێندەو ه  ەه ندوویز یزمان داەستێئ ەل
 ەل شیوامااەردەو ب ننێاابه یكااارەب ۆیخاا ەیكەلەگ ەیوەرەد یكااانەپخ ەك ەیەوەزمااا  ئ یبااوون ناادوویو ز یماارەن یماكااانەبن
 ەل ەكێكایەزماا   یوا ا ێیاپ ا یزاەشار. دا مەردەس یكانیەستیداوێپ ەڵگەل تێبەه یگونجاندنۆخ یو توانا تێب داەوەبوونێنو
 كااتەد ەقسا كێزمان یچەب ەئازاد كۆڤێمر مووەه ەك ەوەتەكردو یختەج شەكەنامڕو جا ۆڤمر یكانەماف یكانیەكەرەس ماەبن
 .داەكید یكێلەگ ا ی كێسەك رەسەب تێنێپەبس كێزمان یەن ۆیب شیسەو ك
 
 یكێنادەداناراو  و ه هاا یج یكانەنادویز ەزماان ەب ا یكێنادەه وەیەدا ه هاا یج ەزما  ل 9111( ۆونسكی) یكێرتۆراپ ێیپەب
 هاا یج یكاانەزمان نینادووتریز ەب یزیانگلیئ یزماان كااتەد ەوەبااس ل ۆونساكی. ەرەساەل ا یاناوچوونەل ەیشاەڕەه ا یشەكید

 پاایوەه ەل یكااەپخ ەاویاادن یتاار یكااانەوەتەن ەل شەژانۆو ر  ەكەدێااپ ەیقساا هاناادایج ەل سەك اریاامل( 1.0)و  تێاادادنر
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 كێارۆز یندنۆێخ یمەستیس وێنەو ل رەب ەگرنەد رۆراوجۆج ەیگێر شەستەبەم وەئ ۆو ب  ەبك ەزمان وەئ یرێف ا ۆیخ دا ەوەئ
 ەیژماار ت،ێاد ینایچ یزماان وداەئ یدوا ەب. ەنادنێخو یكەرەسا یگراماۆپر یزیانگلیئ یزماان یندنێدا خو ها یج یكانەتاڵو ەل

 یكاانەزمان ەل ینایچ یزماان ەیوەئ نن،ێاد یكاارەب ەتاڵو وەئ یورەچاوارد یكانەوەتەن ەل كێندەو ه ینیچ یشتوانیدان یخود
مانااو  ەك داەنێاو ەیوێشا ەل ەیەه ا یاتیپ ەینێاو كاوەپب ،یەنا ا یا(ەوشا ا یا تیاپ) ینیچ یزمان ەیەوەئ ەوەكاتەادیج ەكید
 ەك اتێاااد مێیەساا ەیپاال ەب یناادیه یزمااان شاادایوانەئ یدواەب. یەواتااا ڕو پاا ركااورتۆز ۆیەباا وەوەسااتەدەب داتەد سااتەبەم
 یباشاااوور یتااااناڵو یكێبشااا ەو ل ڵەااااین كەو ننێاااد یكاااارەب یورەچاااوارد یتااااناڵو ەل كێنااادەو ه ندساااتا یه یرەشاااویكەوین
 كێشاەو ب یباەرەع یتااناڵو مەرجەسا ەیوەئ رەبەل تێد مەچوار ەیپلەب یبەرەع یزمان. ننێكاردەب یندیه یزمان قاشیرەفەئ
 شیاوەئ یو دوا یساەانیو ئ یرووسا یپاشا  زمان  ،ەكەدەقس یبەرەع یزمانەب زاننەد ما ڵموس ەب ا ۆیخ ەك ەیتانەللیم وەل

 .یەداەكیەندەزبیر ەل یرووس یزمان
 
 ەڕیشا ەشایمەه ەمەك یوەباوون ێو ناو ناا ێداه یتواناا ویەنا ساتیوێپ كەو ا ەیاكەزمان ا یا ەمەك ا ەیژمار ەیتانەللیم وەئ

 یزماان داەساتێئ ەل ەنادەرچەه ،ییەكاورد ەزماناان وەل كێاكیە ت،ێچەن وێنەل ا ەیكەزمان ەانەیوەئ یو خواخوا  ەكەد ەوەمان
و  ماا ەرلەپ وێان ۆیو گفات و گا كا یەداریائ ەپەماام یكردنا یایرا شەساتێئ تا مەاڵب ییەرمەف یزمان ستوورەد ێیپ ەب یكورد

 تەناانەت ەكاراو شۆرمااەف یكورد یزامان شەندەوەئ ویەبەرەع یزمان ەربەه( كوردستا  یمێرەه ەجگ) یكانیەداریئ ەكاروبار
 ەل ەینادەوەئ شیرانەنێناو ینەنجاومەئ یندامانەئ ویەئارادا ن ەل یكورد یزمان یانێڕرگەو ۆب كێستاف ا ی ا ێڕرگەو یكێرێئام
 یزماان ەب ا ۆیاخ نینا داەوەئ یماەخ ەل ەنادەوەئ یباەرەعەب كێكردنەقسا ایا شاكرد ەشكێپ ۆب اننەیكەزمان یباشكردن یمەخ

 ۆیزانكاا ەل نهاااەت یكااورد یزمااان شەسااتێكوردسااتا  تااا ئ یتااەاڵژهۆر ەكوردسااتا ، ل یباشااور رەه كەن  ،ەبااك ەقساا یكااورد
تار،  یچایو ه نێریاگەردەو كیەقوتاب ندەچ ەناڵسا ویەن ۆیوتەئ یكێخەیبا ا یزاەشار ەیگوت ێیپ ەب وەیەه( كوردستا )ەسن
 یكاورددا و چ جاا ەیوەتەن یگشات ۆیكا ەب ناراەدەدا  ن كاوەپب یكاورد یزمان كەن شەانییدوا مەتائ شیكوردستان یباكور ەل

 یكاانەپارچەل  ەباوەن متارەك یچایه دایەساور یعساەب یماێرژ یەیرساێژ ەل شیكوردستان یژئاواۆر ەدا، ل ەیكەزمان ەبگات ب
 .كوردستا  ەیكید
 
كوردساتا   یكەیەپاارچ رەه ەل ەنادەرچەه ،ەوەتەباش ماو یكەیەادڕتا یكورد( كیدا)یزمان ەییوەتەو ن یللیم یئاست رەسەل

 ،ەویاچنەپه یكاورد یزماان ەب ا یانگەت كداێپاسااو رێاژەو ل كێاناوەب ەیرجارەو ه كاندا ەركاریداگ ەمێرژ یرەگیركارێژەدا ل
 یخااكەل كێشاەبەل شەساتێتاا ئ وەكەپنااوخ یبااو یكیەواژەساتەد( بیاعرەت) ەیكوردساتا  دا وشا یباشاوور ێیناو یژووێمەل

 ەنااوچ)اخودیا( كاا ەنراوڕێداب ەنااوچ) تێاگوترەد ێایپ ەك ەیناوچاان وەل تەبیتااەب تێاكرەد وەیاڕەكوردستا  دا پ یباشوور
 (. كوردستا  یمێرەه ەیوەرەد یكانیەكوردستان
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 پیساا یساتوورەد مەكیە ەل 116 ەیمااد ەكاراو ۆبا یاوازیاج ەیوەنادنێو خو اوازیاج ەیدا ماد راقێع یكانەشووێپ ەستورەد ەل
 یزماان ەدا هااتوو 19 ەیمااد ەل شاداەوەئ رەرامابەبەل ،ەكاراوەن یكاورد یزماان ەبااس ل كەیەوێشا چیها ەدا ب راقێع ی1119

 یدوا ەماناگ ل ێسا ا یامەكیە ەوەتەكراو موارەه وەكراوۆب ەیوەداچوونێپ اردووج ەستوورەد وەئ ،ەتاڵو یرمەف یزمان یبەرەع
 یساتكارەد وەوەتەمااو ۆیخا كەو 116 ەیمااد شدایەوەمواركردنەدووجار ه وە، ل1146 پیسا ا یشیتر یوەو ئ یندكردنەسەپ
 یكێزماان كەو وەناراو داێپ یدان یكورد یزمان یەاسایوەئ ێیپ ەب ەرچووەد كا ۆییەخ وێن ەزمان یاسای 1161 پیسا ،ەكراوەن
 ەب رەه یرماەف یكاروباار ناایگەئ  ،ەباك ێپا ەیقسا ننتاواەد ەك كراویاریاد یكەیەنااوچ ۆبا ەبااس كاراو پیكااۆو ل ۆییوخێن

 تێابگوتر تێاكرەد وەناراوەن داێاپ یدان یروون ەب دایمارۆك ی1190 پیسا یستوورەد ەل. ەدراو نجامەئ(یبەرەع)یسمەر یزمان
 ا یادوكرەدا و ه راقێاع یخااك ەل  ەوەكێپ بەرەكوردو ع: تەپێدا د مێیەس ەیمادەل تێگرەدەپه یاوازیج یو مانا ییەكیالست
 ا ێیاپ ا یزاەشاار ۆیەبا رەه( ەكانیەبەرەع ەتاڵو یاوڕبەدان یكێشەب راقێع) تەپێدواتر د ەیماد یچەك كن،یرەو ش شەهاوب
 ۆیەرباەه اواز ،یج ۆڤەیشر رویفسەت یانیو شا ەوییەكورد یانزم ەیبارەل نینۆوخەراست یدانانێدانە ا یچیه ەمادان وەئ یەوا
 .ەنراوەن دایكورد یزمان ەدا  ب كەیەوێش چیه ەب تێبگوتر تێكرەد
 
و  یتەیەكەساتوورەد یشاتنڕدا یكەرەسا یمااەبن وەتپەوەد یرمەف ینید سالمیئ: ەدا هاتوو 6 ەیماد 1134 پیسا یستوورەد ەل

:  ەدا هااتوو 11 ەیمااد ەل مەاڵب ،یكاورد یزامان یكردن یرمەفەب ەل ەواوەت یگرێر شەمەئ. ییەرمەف یزمان شیبەرەع یزمان
 راقێاع یكاات یساتوورەدو ەل مەاڵب دا،ەكەاارچیە یكاێراقێع ەیوێچوارچ ەبرا ل كەكورددا و یلەگ یماف ەب تێنەا  دد ستورەد

 ،یكاورد یزماان یناانێكارهەب ەدا ب(یزاتا یحاوكم) یمۆناۆتۆئ ەینااوچ یسانوور ەكورد ل ەب ەدراو ەگێدا ر 1191 پیسا ەدا ل
 ەب ەدراوەن ەگێار تەناانەت وەكاردووێپ یساتەد بیاعرەت ەوەناڵسا وەل رەه مەاڵكورد ، ب ەیكەشتوانیدان ەینیرۆز ێیەیپ وەب

 .ندنداێخو یكانەندەناوەل یكورد یزمان یندنێخو
 
 یزماان: ەدا هااتوو 9 ەیماادەتاردا، ل یكانەساتورەد چااوەل ەهااتو رداەساەب یانكاارۆڕگ یراقێع یستوورەد ەو 1119 پیساەل
 ەل كرد ەقسااا: تەپێاااد ەكااراو ۆبااا ۆڤەیشااار ەوەخااوارتر ەل كێاااكات مەاڵب  راقن،ێاااع یرمااەف یدوو زماااان یو كاااورد یبااەرەع
 نینایبەد كێاكات ۆیەرباەه ت،ێانێكاربهەب ەدوو زمان وەل كێكیە تێتوانەد تێویەب ۆیخ ۆڤمر كەیەگێرجەوه كا یەرمەفەنێشو
 نهاااەادگاكااا  تو د یرمااەف یژێاابەو وت كااا یەوانەژنامۆر ەنگرۆو كاا را یاازەو یتیەكاۆرەساا وێاان ەو ل را ەنێنااو ینەنجااومەئ ەل

 شیكاورد یرانەنێوو نا ركاراویبەل ەیفڕە رەسا ەتەخراو یكورد یزمان كا ەرۆج ەل كێرۆجەو ب تێنرێهەد كارەب یبەرەع یزمان
 ساتوورەد یەوا ا ێیاپ ییاساای یانیزاەشاار ەیەوەئ شیمەدوو ینیبێت. ەبردوو یبەرەع یزمان ۆب ا یناەپ ەشیمەه راقێع وێنەل

 1114 - 1 - 9رۆژی  ەل ،ەوەتێخاارەن كێاار كیەاسااای ێاایپەتااا ب تێاابكرێپ یكااار ۆوخەراساات تێوناتوانرەیەكیەگشاات ەساانوور
 یبااااوار ەتەچااااووەن مەاڵب یكااااانیەكارەو ورد كاااارد ێجەبێج ۆباااا ەركااااردووەد یكیەاسااااای راقێااااع یرانەنێنااااو ینەنجااااومەئ
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 رەگەئ ،ەوێیەناو ەساتوورەد وەئ یەیسااەل ەراقێاع یماانەرلەپ یخاول مەچاوار ەوەئ ەساتێتا ئ ەوە 1119 ەل ،ەوەكردنێجەبێج
 تێابەه ەیوەنگادانەر تێابەد واەئ راقێاع ەل تێاب یباەرەع یزماان ەینیقەراسات یكیرەو ش تێب یرمەف یكورد یزمان تێوەبمان

 مەاڵ، ب تاڵو یرماەف یو پاوول رتۆو پاساە( ەعومل)ەپار رەس ەتێبچ یكورد یزامان: شەوانەل ا یژ یكانیەكا مەرجەس رەسەل
 راقێااااع یكااااانەرمانگەف ەل كێااااكیە ۆباااا تێاااابكر كێنوسااااراو رەگەئ ەوەكوردسااااتان یمااااێرەه ەل ەرنجەساااا ەیگێجاااا ەیوەئ
 ەسااتێئ ەك یمانیشااتین یكااارت مەاڵب ،ەوەتێنااادر مەاڵو نااایگەئ ت،ێااب یبااەرەع یزمااان ەب تێاابەد واەئ ەوەشاای(كوركااوكەب)
 ماا ەه ەب مااركراو ۆت یباەرەو ع یكاورد یزماان ردووەه ەب ا یاماركردنۆت ەب نپرقاەسا داریاندەوەیپ ەیرمانگەف وەستەردەب
 .ەنوسراو ا ێیزما  ل ردووەهەب یرێفۆش  یتۆپەم شەوێش
 
 یمێیەسا ەیگڕبا ەل ن،یباەرەع یزماان ەب كاا یەرمەف  یەساتیداوێو پ كا ەنامەگەپب مەرجەس ەوێڕییەو كارگ یزانست یروو ەل
 ەكەزمااان ردووەكوردسااتا  ه یمااێرەه ەل یپدرایااف یتەحكااوم یكااانەرمانگەو ف ەزراوەدام: ەهاااتوو سااتوورداەد ەیماااد مااا ەه
 یو باشااوور راسااتەناو ەل یكااورد یزمااان نیناایبەد ن،ەیاابك ەیاایزیو پراكت كاارد ێجەبێج یبااوار ەل رنجەساا رەگەئ نن،ێكاااردەب
كوردساتا   یمێرەه ەل مەاڵب نن،ێكاربهەب یبەرەع یناچار  زمان ەنانێشو وەئ ەچنەد یشەكوردان وەئ ت،ێناكرێپ یكار راقێع
 تێابەه ا ییرمەو ف یداریئ یكاروبار ا یكوردستا   ەنێد ەیبانەرەع وەئ ەیوەئ ۆیه ەبووت شەوەئ ت،ێكاردەزما  ب وردوەه
 .یەن ستیوێپ كەو یكورد یزمان رەدا ه شەوەل ەواتەك ت،ێبدر نجامەئ ۆب ا یكار یبەرەع ەب تێبەد
 
 ،ەوەنێژرەڕێااو داد ەوەنێنوساارەد یبااەرەع یانزماا ەب شیكوردسااتان یمااێرەه یاساااكانی یرۆز یكێشااەب ەرنجەساا ەیگێجاا ەیوەئ
 یانیاااتاڵهاو ەب ەوەنێااادرەو د نێژرەڕێاااداد یباااەرەع یزماااان ەكوردساااتا  ب یماااێرەه یدادگاكاااان یارڕیاااب ەل شیااارۆز یكێشااەب

 ...كوردستا 
 
 یباوون ەگوزارشات ل نیتاونەد ەوەزماان ەیگێار ەل ،ەزمان كەیەوەتەن مووەه یكەرەس یو شوناس كا یەكەرەس ماەبن ەل كێكیە
كاار  شەستێتا ئ وەیەه ۆییخ وێن ی(ەلهج) زارەوێش نیندەكورد چ ەرنجەس ەیگێج ەیوەئ مەاڵب ن،ەیه نڵێو ب نەیبك ما ۆخ
 ینەخااو تێب ەوەكوردستا  ئ یتر یكانەپارچ یپاساو رەگەئ ،یرمەف یزمان ەتێبكر ا یرۆج كیە یرمەف ەب ەكراوەن ەوەئ ۆب
 ەوەساانیكوردساتا  د یماێرەه ەل واەئ  ،ەباك كا ەزارەوێشا یكخساتنیە رەساەكاار لتاا  نینا ا یاخ یتەبیتاا ەیوارەو ق ا یك

 یكرمانج – یرانۆس) یزارەوێش ینانێه كارەب كەیەوێشەب ،یزبیدوو ح یشكارەو داب ەییداریدوو ئ یشكارینما ەوەتەزما  بوو
 یتاار یكێشااەب ەو ل تێكرەدێااپ یركااا نەڕیااو راپ ا یاارمەگ ەیداریاائ ردووەه وەبااجەپەو ه رێااولەو ه یمانێساال ەل( اسااتەڕناو
 ەناااوچ یكێشااەو ب نیقەخااان یكااانەناوچ ەل وەركااارەب( رووەساا یكرمااانج) رێااولەه یزگاااێپار یكێشااەو ب كۆدهاا یزگاااێپار
 رۆز یكااەیەادڕتااا  ەكااانیەورامەه ی(ۆماااچ) یزمااان یرچااەه ت،ێاانرێهەد كااارەب( خااواروو یانجكرماا) یزارەوێشاا كااا ەنراوڕێداب
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 یترسااااەم مەردەبەل یورامااااەه یزارەوێدا شاااا راقێااااع ەل ەاناااادووەیگیرا( ۆونسااااكی) ڕۆمااااەئ ەیوەتااااا ئ ،ەكااااراو شۆرامااااەف
 .یەناوچوونداەل
 

 یزمااان نێڵهااەن یاایەنەدەم ەیگەپمۆو كاا كااا ەچاالك ەدارەوانااامڕب واروەناادێخو یرێبژەسااتەد اویدیاام ۆپاایر تێاابگوتر ەوەتەماااو
 چیو هاا كاااتەن ەقساا ۆیخاا یزمااانەب یەناا كێاارەوەنبوو چیچااوو  هاا ت،ێاابچ مااا ەن وەرەو ب تێااالواز بب( یكااورد) كمااا یدا
 .تێكرابێل یزمان یمەست داەكەناوچەكورد ل ەیندازەئ ەب یەن شیكەیەوەتەن

 
 ٢١٢١ی فیبریوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی پریسەر  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------- 

 
 چۆن زمانی کوردی لە مەترسی بپارێزرێت

 
 
 
 
 
 

 بڵێسە جەبار فەرمان

 
نامەوێ باسی ژمارەی زمانە جیاوازەکا  باکەم و مێاژووی ساەرهەپدانی رۆژی زماا  یاا ئامااژە بە زماانە جیاوازەکاانی جیهاا  

ەاڵم دەمەوێ بڵێم کە ترسی ئێساتا و رابردووماا  وەک یەکە وەک بدەم، من پسەۆڕی زمانی کوردی یا هیچ زمانێکی تر نیم، ب
هەموومااا  هەسااتما  بە الوازی زمااانی . باااو و باپیرانمااا  ترساای لەناااوچوونی زمااانی کااوردی ئەمااڕۆ لە هەمااوو کااات زیاااترە

م و ئەپابەتە بێگوماا  مان لێارەدا بە شاێوەیەکی گشاتی قساە دەکە. کوردی و بایەخی زمانی کوردی کردووە لەالی نەوەی ناوێ
 .هەموو نەوەی نوێ ناگرێتەوە

 
جوانەی کاچەزای شاێ  ماحەمەدی خااڵ و مان . ساپی دا لە خزمەت شێ  محەمەدی خاپدا بووم ١١بیرم دێ جارێک لە تەمەنی 

لە منای پرسای کە چەنااد . هاانی دەدایان کە کتێااب بخاوێنینەوە. پاێکەوە لە کتێبخاانەکەی دانشاتبووین و قساەی بااۆ دەکاردین

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/alilaylaxxx.jpg
https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/alilaylaxxx.jpg
https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/alilaylaxxx.jpg
https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/alilaylaxxx.jpg
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منیش کۆمەپێک شیعری نەتەوەیایم دەزانای وەکاو رێای خەباتماا  و ئەی رەقیاب و رێای خەباتماا  باۆ . دیم لەبەرەشیعری کور
دێااڕ شاایعر لە دەفتەرێکاادا بنووسااینەوە و هەر وشااەیەکی تێنەگەیشااتین لێاای بکااۆپینەوە و  1111پێاای وتااین کە دەبێاات . وت

ە مەزنە ببیاانم و نەمتااوانی تااوانی دەفتەرەکەماای پیشااا  بەداخەوە کە ئەوە دوا جااار بااوو کە ماان ئەو ماارۆڤ. پیشااانی باادەین
 .بدەمەوە

 
هۆکار زۆرە کە دەبێتە هاۆی باایەخ پاێ نەدانای نەوەی ناوێ لە باشاووری کوردساتا  بە زماانی دایکیاا ، بەاڵم کەمتەرخەمای 

 .سەرەکی لە دەسەاڵتی سیاسیما  و حکومەت دایە
 

 نموونەی ئەڵمانیا

 
پمانیاا بە زمانەکەیاا  و بە خوێنادنەوە بە نماوونە بهێانمەوە ئەوا دەبیناین هەر لە پاۆلی گەربێت و سیستم و بایەخدانی ئە

هەمااوو قوتااابیەک دەبێاات کتێبێااک بخااوێنێتەوە و . چااواری سااەرەتاییەوە وانەیەکاای تااایبەت بە کتێااب خوێناادنەوەیا  هەیە
ئەم وانەیە وانەیەکااای . گاااۆڕنەوەلەبەردەم پۆلەکەیااادا کاااورتکراوەکەی پێشاااکەش بکاااات و راوبوچوونیاااا  لەساااەر کتیااابەکە ب

ئەم میکانیزم و جاۆرە پەروەرەدەیە دەبێاتە هاۆی وابەساتەبوونی نەوەی ناوێ و کۆمەپگاا بە کتێاب . سەرەکیە و نمرەی لەسەرە
باۆ دایەلاۆگی . خوێندنەوە و لەو رێگایەوە جگە لە بەکەلتورکردنی خوێندنەوە بەقووپی و باشتر فێاری زماانی دایکیاا  دەبان

 .ئەمە ژمارەیەکی ستانداردە بۆ هەموو زمانێک. وشە بزانێت 9111ۆژانە هەموو کەسێک دەبێت سەرەتایی ر
 

جیاوازی ئاستی خوێنادەواری مرۆڤەکاا  . کەسێک کە بروانامەی زانکۆ بەدەست دەهێنێت دەبێت زیاتر لەو ژمارەیە وشە بزانێت
 .لە دەربڕین و وشەدا بە دی دەکرێت

 
کتێبی تازە دێتە بازاڕ و کتێبخانەکانەوە، لەگەڵ باوونی تەکنولوجیاا و ئینتەرنێات  030111 بۆ 910111سااڵنە لە ئەپمانیا 

 .ملیارد دوالر قازانجی چاپخانەکانە 11و کەم بوونەوەی کڕیاری کتێب سااڵنە زیاتر لە 
 

ە زماانی کاوردی کتێبای بااش و هااوچەرخ ب. مناپەکا  ها  نادرێن بۆ خوێنادنەوەی کتێاب. لە کوردستا  ئەمە بە دی ناکرێت
زۆرێک لەو باڕوایەدا  کە دەبێات بە ئینگلیازی یاا بە . زۆرێک لە شارەزایانی زما  رەخنەیا  لە زمانی وەرگێڕا  هەیە. کەمە

 .عەرەبی بخوێنیتەوە بۆ ئەوەی بتوانی چێژ لە خوێندنەکە وەربگریت
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ەم واتە کاات و شاوێن و گاۆڕا  وشاەی ناوێ بە گاوێرەی ساەرد. هەماوو زماانێکی زینادوو لە بەرەو پاێش چاوونی بەردەوام دایە
بۆ نمونە زمانی ئینگلیازی ساەردەمی شکساەیر . دێتە نێو زمانەوە و وشە و دەستەواژەی تری کە بەکار ناهێنرێن و لەناو دەچن

ئەو سااەردەمەی سااوارچاکا  لەگەڵ ئەم سااەردەمی سۆشاایال میاادیایەدا . جیاااوازی زۆری هەیە لەگەڵ ئینگلیاازی ئەم سااەردەمە
 .هەموو زمانێک فەرهەنگی خۆی هەیە کە هەموو چەند ساڵ جارێک نوێ دەکرێتەوەو کەم و زیاد دەکرێت. زی زۆرەجیاوا

 
 .بۆ هەر دەرکەوتە و دەستەواژەیەک کە نییە وشە دادەتاشرێت و دەخرێتە نیو کۆمەپگاوە بۆ بەکار هێنانی

 
 زمان و بە جیهانیبوون

 
ۆی سااەتەالیت و ئینتەرنیاات و سۆشاایال میاادیاوە، بااۆتە هااۆی ئەوەی زمااانی بە جیهااانیبوو  و بەزاناادنی ساانوورەکا  بە هاا
دەرکەوتنی زۆرتر و باڵوکاردنەوەی کولتاوری واڵتاانی ئنگلیازی زماا  لە هەماوو . ئینگلیزی ببێە زمانێکی ستاندارد و بااڵدەست

بااۆ . کولتااوری واڵتەکانیااانن وە واڵتااانی ئەوروپااا لە هەوپاای کەمکااردنەوەی بە ئەمریکاااییکردنی 1111لە سااااڵنی . دونیااادا
بە هۆی کااریگەری زماانی ئینگلیازییەوە ئەم جەژنە کە هایچ پەیوەنادییەکی بە ئەوروپااوە نیایە لە  thanksgiving نموونە

هەرباۆیە باایەخێکی زۆر . هەموو واڵتەکا  پەیڕەو دەکرێات، تەناانەت چەناد سااپێکە لە شاارەکانی باشاووریش ناودەهێنرێات
لە بوارەکااانی تەندروسااتی و . تااوری خۆیااا  دەدە  و لە هەمااوو بوارەکاناادا و لە هەوپاای پاراسااتنیدا زیاااتر بە زمااا  و کول

 .تکنولوجیا و ئەدەب و فەرهەنگدا هەوڵ دەدرێت بۆ هەموو وشەیەک، وشەیەک داتاشن
 

 .زمانی کوردی لە چەند روویەکەوە لە مەترسیدایە

 
ا  دا تااێکەپەیەک لە زمااانی ئینگلیاازی و کااوردی دەخوێنرێاات زۆری نەوەی نااوێ لە خوێناادنەوەوە دوور  لە هەمااوو کۆلێژەکاا

 .خوێندنگاکانی بیانی و زما  ئینگلیزی و بایەخنەدانی حکومەت بە خوێندنگا کوردییەکا 
 

 .الوازی زمانی کوردی لە وشە و دەستەواژەی نوێدا وای کردووە بۆ زۆر بوار وشە ئینگلیزییەکە بەکار بهێنرێت
 

 گلیزیوشەی التینی و ئین

 
بە کارهێنانی وشەی التینی و ئینگلیزی لە هەواپەکانی تیڤای و راگەیاندنەکانادا باۆ نماوونە ئەوەنادەی بااس لە ریفرانادۆم 

 .دەکرێت هاوشێوە کوردیەکەی کە بریتییە لە راپرسی یا گشتەرسی بەکار ناهێنرێت
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مان لەو باڕوایەدام . ەوەی ژ  تیایدا بەدی دەکرێاتزمانی کوردی لە زۆر رووەوە کەلتوری پیاوساالری پێوە دیارە و بچووککردن
 .زمانی کوردی دەبێت هاوچەرخ بکرێت بە شێوەیەک کە دژ بە ژنا  نەبێت

 
 جگە لە سیاسەتی نەتەوەکانی سەردەستی ناوچەکە کە بەهەموو جۆرێک دەیانەوێ زمانی کوردی بایەخی نەدرێتێ و گەشە 

 .سەر زمانەکەما  ناکەیننەکات خۆیشما  وەک پێویست هەست بە مەترسی لە
 

بەپێی دەستووری عیراقی و لە مادەی چواردا زمانی کوردی هاوشانی زمانی عەرەبی کردووە بە زمانی فەرمای واڵت بەاڵم کاوا 
 .فەرمیەتی زمانەکەما  لە ناوەندەکانی حکومی و سیاسی عیراقدا

 
 .وشەی نوێهیچ چاودێریەک بەدی ناکرێت بۆ پوختەکردنی زمانی کوردی و داتاشینی 

 
بەکارهێنانی زمانەکاانی تار بەگرناگ تەماشااکردنی لەبەرامابەر زماانی کوردیادا حەقایقەت لە خاۆ بەکەم زانیانەوەیە دەبێات 

 .کورد و کورد زما  لەم هەستە بچنە دەرەوە
 

تی زمااانی کااوردی هێاازی هاوبەشاای نێااوا  هەمااوو گاارو  و ناااوچەو بەشااەکانی کوردسااتانە گرنگیاادا  بە زمااانی کااوردی خەبااا
 .نەتەوەیی و نیشتمانییە
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 !نیگەرانی زمانی دایکم لە کەرکوک

 

 
 

 کوردم و بەکوردی دەدوێم

 
 نێرگز قادر

 
وەک هەمووا  بڵێم کوردم و بە زماانی کاوردی دەدوێام، بەاڵم پەیاامەکەی مان لە رۆژی جیهانی زمانی دایکدا، دەمەوێت منیش 

جیااااوازتر لە پەیاااامی زۆرێاااک لە کەساااانیترە، پەیاااامی مااان ئەوەیە، زماااانی کاااوردی لە کەرکاااوک و دەوروبەری بەناچااااری 
دارانەی گەردێااک قبااووپکراوە و هەمیشااەش مەترساای لەسااەرە و هەر رۆژە و لەالیەکەوە ئەو وەزیاار و گزیاار و سااەردار و بناا

دەسەاڵتیا  هەبووبێت، هەوپای بچاووککردنەوەی پاێگەی کاورد و لەکەدارکردنای زمانەکەیاا  داوە و تاا هەناووکەش زۆرێکیاا  
بەگوڕتر و زیاتر لە هەوپدا  بۆ سڕینەوەی مۆرک و کلتور و زما  و شوناسی میللەتێکی بەشامەینەتی وەک کاورد، کەرکاوکیش 

 .سێ ساپی رابردووەوە بۆ ئەو کردارە چەپەپەی دوژمنانی، نموونەیەکی زیندووە بەتایبەت لەدوای رووداوەکانی
 

پێشاتر ساەرجەم فەرمانگەکاانی حکااومەت دەباوو وەک ماافی یاساایی خۆیااا  نووساینیا  بە زمانەکانیاا  لەساەر بەپگەنااامە و 
عیراق، دەبوو لەساەر بەپگەناامە  مامەپەکانیاندا هەبێت کوردییش کە هاوشانی زمانی عەرەبی، زمانەکەی زمانی رەسمییە لە

و نووسراوە رەسمییەکا  هەبێت، بەاڵم وا وردە وردە هەر جارە و لە فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتی و وەزارەتاێکەوە ئەوەی وەک 
خێاار لێاای دەڕواناان، پێاای رەوا نااابینن و لە سااەردەمی حااوکمی قەرەقوشاایانەی پارێزگااارە بەوەکااالەتەکەی هەمااوو ئەو یاساااو 

ژێرپاێ و پشاتگوێ دەخارێن و دەساڕدرێنەوە، ئەوە باسای گارفتە پەروەردەییەکاا  کە باۆ خوێنادنی کاوردی دروساتی  رێساایانە
 .دەکە  هەر ناکەم، چونکە هێندە زۆرە هەر باس ناکرێت

 
 رۆژێ دەنگۆی نەهێشتنی وانەی کوردی لە تاقیکردنەوەکا  و رۆژێک و چەندین رۆژ هەپەی هەپیت و پەپیتی زۆر لە 
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ەوەی پۆلە کۆتاکانی خوێندنی کوردی و رۆژێک فێڵێکی تر، ئەمانە هەموو هەوپدانن باۆ ساڕینەوەی زماانی بەشاێکی تاقیکردن
 .زۆری دانیشتوانی رەسەنی کوردی ئەم شارە و زیا  گەیاند  بەکلتور و مێژووەکەی

 
ەنی بیرو بااوەڕو ئاااڵی خۆیاا  ئەمە لە کاتێکدایە دەستوور مافی داوە بەسەرجەم پێکهاتەکا  بە زمانی خۆیا  بدوێن و خاو

بن، کەچی ئێمە لەم کۆتاییانەدا جگە لەوەی بەشێکی زۆر لەبەڕێوبەری فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتییەکانما  کە کورد باوو ، 
البرا  و بە عەرەب و تورکما  ئاپوگۆڕیا  پێکارا، لەگەڵ ئەوەشادا گەر کاارت بکەوێاتە هەر فەرماانگەیەک و گەر بە زماانی 

ێیت، کەس هەر وەاڵمیشات نااداتەوە گاوێ باۆ خواسات و داواکارییەکانات نااگیرێن و کارەکانات بەساانایی باۆ رایای کوردی بادو
اتەکاانیتر قساە دەکە  لەپێنااوی تێگەیانادنی فەرماانبەرانی ئەو فەرماانگە هناکرێن، بۆیە بەناچاری کوردیش بە زمانی پێک

 .بەمەبەستی راییکردنی کار و مامەپەکانیا 
 

وو  لەم شارەدا هێندە سەخت بووە و دەبێت پەنجە بخرێتە سەر برینەکا  و هاوارێک بکەین و دەنگ هەپبڕین باۆ بۆیە کوردب
 .راگرتنی سڕینەوە و لەکەدارکردنی زمانی دایکما 

 
 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢٢: ڕێکەوتی  -نی نوێ  ماپەەڕی کوردستا: سەرچاوە

 
----------------------------------------- 

 
 ن و نەتەوەزما

 
 
 
 
 
 
 

 داغی ره تا قه عه

 
 ئایا پەیوەندی نێوا  نەتەوەو زما  چییە؟ ئایا زما  وەكو لە كەلتووری كالسیكی سیاسیدا باس دەكرا یەكێكە لە پایەكانی 
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بوونی نەتەوە، یا  داخۆ زما  خاسێتی باوونی نەتەوەیە؟ یاا  داخاۆ نەتەوە زماا  درووسات دەكاات هەروەك چاۆ  كەلتاووری 
وچەرخ و مۆدێرنێتە پێداگری ئەوە دەكات دەوپەت نەتەوە درووسات دەكاات؟ ، كە ئەمەش دەشاێ بەو ماناایە بێات دەوپەت ها

زما  درووسات بكاات؟ دیاارە باۆ ئاێمەی كاورد ئەم دیادو تێاڕوانینە پەیوەسات بە درووساتبوونی زماانی ساتاندار دەشاێ جێگاای 
زمااانی دایكااداین، بااۆیە لێاارەدا دەپرسااین ئایااا زمااانی دایااك  بااایەخ و ئاخاااوتن بێاات؟ دیااارە ئااێمە لەسااەروبەندی رۆژی

پیاارۆزییەكەی لەوەدایە كە وەكااو رەگەزێكاای جێگیاارو دەساات لێاانەدراو بمێنێااتەوە یااا  دەبااێ پەرە بە خااۆی باادات و ساانووری 
دا  شووناسااێك كە نەك تەنیااا لەو ئاسااتەدا بێاات كە ئەواناای تاار  لۆكاااپی بەجێبهێلێاات و شووناساای خااۆی بەدەساات بهێنێاات؟

بەبوونیدا بناێن، نەخێار بەپكاو شووناساێك كە ئەوانای تار پێویساتیا  پێای بێات، وەكاو چاۆ  ئێساتا هەنادێ لە زمانەكاانی 
.جیها  شوناسی جیهانیبوونیا  هەیە

 
لە كەلتووری كالسیكدا بۆ بوونی نەتەوە چەند پایەیەك دیاریكراو  لە جۆری خاك و مێژووی هاوبەش و كەلتووری هاوبەش 

بەاڵم گوماااانی تێااادا نیااایە كە ئەو رەگەزانە تەنیاااا خاساااێتی سرووشاااتی بوونیاااا  هەباااووە، واتە وەكاااو خاساااێتە . و زماااا 
سرووشتیەكانی پێكهاتەیەكی ئیتنیكی بوو  كە دەشێ ئەو پێكهاتە ئیتنیكییە لە رواناگەی كۆمەپناسای نوێاوە وەكاو ماادەیەكی 

 . ێی تیۆرەكانی مۆدێرنێتە بە بێ بوونی دەوپەت ناخەمڵێتخاوی نەتەوە سەیر بكرێت چونكە سیما دیارەكانی نەتەوە بەپ
 

یاا  بە واتەیەكاای تاار ماادەم دەوپەت نەتەوە درووساات دەكااات مانااای وایە كە ئەو پایاانەی لە رابااردوودا بااۆ بااوونی نەتەوە 
هەر لێرەوە  .دەستنیشا  كراو  كۆمەپێ رەگەزی جێگیری ئەو پێكهاتەیە  كە دواتر دەوپەت شووناسی نەتەوەی پێدەبەخشێت

قسااەكرد  لەسااەر زمااانی نەتەوە وەكااو زمااانێكی خاااوە  شااووناس لە كاتێكاادا دەوپەت بااوونی نەبێاات، شااتێكە لە دەرەوەی 
 .پیادەكردنی واقیعانە

 
ئەگەر لە روانگەی ئەو بوونە سادەیەوە سەیری زمانی كوردی بكەین ئەوە ئاشكرایە كە زمانی كوردی لە رووی ئیتمۆلاۆجییەوە 

ئەوەی كاوردی لە  كۆنی هەیە، ئەو قسەیەش باوە كە زۆرێك لەوانەی بە مێاژووی كاوردەوە خەریاك باوو  دەپاێنمێژوویەكی 
بەوهەرحاڵ سەرباری ئەوەی كە كاورد زماانێكی یەكگرتاووی نەباووەو چەنادین شاێوەزاری . لەناوچوو  پاراستووە زمانەكەیەتی

یوەندیكردنی بینیووە، بەاڵم لەساەر ئەو جوگرفیاایەی كە پێای بووە، بەاڵم زما  لەسەر ئاستی ناوچەیی رۆپی ئامرازی پەهە
دەگوترێت جوگرافیای كوردستا  بە دپنیاییەوە نە لە رابردووداو نە لە ئێستاشدا زمانی كوردی نەیتوانیاووە بە تەواوەتای لە 

 .زما  بریتیە لە ئامرازی پەیوەندیكرد : چوارچێوەی ئەو پێناسەدا خۆی بەرجەستە بكات كە دەپێت
 

ئاێمە دەزاناین كە قۆنااغی نووساین هەمیشاە . و قۆنااغی نووساین بەهەرحاڵ بۆ هەر زمانێك دوو قۆنا  هەیە قۆناغی زارەكی
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. بە گاوێرەی زماانی كااوردیش قۆنااغی نووساین لە مێژوویەكای زۆر درەنگادا دەساتی پێكااردووە. لە دوای قۆنااغی زارەكای دێات
سااتا پرساایار ئەوەیە ئایااا نووسااینی كااوردی بە چ ئەلفابێتێااك دەسااتی ئێ. هەروەك بااۆ نووسااین ئەوەی پێویسااتە ئەلفااابێتە

پێكردووە؟ بە دەربڕینێكی تر ئایا شتێك هەبووە یاا  هەیە بە نااوی ئەلفاابێتی كاوردی؟ یاا  ئایاا دەباێ باوونی ئەلفاابێتی 
ووییەكاا  باسای ئەوە تایبەت بە هەر زمانێك مەرج بێت بۆ زیندوویی ئەو زمانە؟ ئەوە ئاشاكرایە كە زۆرێاك لەساەرچاوە مێژ

دەكە  كە یەكەماااین ئەلفابێااات لەو جوگرافیاااایەدا دەركەوتبێااات كە كوردساااتانە یاااا  دراوساااێی كوردساااتانە، هەروەك باسااای 
لەالیەكی تریشەوە لەساەر بنەماای گەڕانەوەی . بەكارهێنانی ئەالفبێتی ئارامی دەكرێت بۆ نووسینی كوردی لەرابردووی دووردا

بەاڵم لەپااڵ هەماوو ئەمانەشادا ئەو . سی ئەوە دەكرێات كە كاوردی بە ئەلفاابێتی التینای بنووساێتكورد بۆ رەگەزی ئاری، بە
بۆچااوونە هەیە كە ئەو رەگەزانە بااوونەتە بەشااێك لە كەلتااوورو تەنیااا دەشااێت وەكااو بەشااێك لە توخمەكااانی رێنیسانساای 

و زمانی ئینگلیزی نە كۆنترین زمانی جیهاانە بەپگەش بۆ ئەوە دەهێنرێاەوە كە زمانێكی زیندووی وەك. نەتەوەیی سەیر بكرێن
و نە كۆنترین زمانی ئەوروپاشە بەپكو مێژووی پەرەسەندنی زمانی ئینگلیزی لە دوای ساەدەی چاواردەیەمەوە دەسات پێادەكات 
 و لەگەڵ رێنیسانس و سەردەمی رۆشنگەری و پێگەیشتنی ناسیونالیزمی ئینگلیزیدا بەوشێوەیە پەرەی ساەندووەو كااتێكیش كە
بووەتە زمانی زانست ئەو بایەخە نێودەوپەتیەی پەیدا كردووەو لە دوای زمانی دایاك لە رووبەرێكای فراوانای جیهانادا وەكاو 

 .زمانی یەكەم سەیر دەكرێت و لە رووبەرێكی فراوانیشدا بە تایبەتی لە بواری زانستدا زمانی یەكەمی جیهانە
 

دەروازانەوە نەهاتووەتە نااو مێاژوو كە نەتەوە دیارەكاانی ئێساتای جیهاا  ئەوە ئاشكرایە لەبەرئەوەی كورد لە هیچ كام لەو 
هاتوونەتە نااو مێاژووەو توانیوویاانە ببانە خااوەنی شووناسای دانەێادانراوی خۆیاا  كە بەدەساتهێنانی شووناسایش لە ئاساتی 

ی، فیودیااالی، ئااایینی و لە كە دەشااێ ئەو دەوپەتە خێاڵیەتاا. تەوە بااووە یەكەماادا لە رێگااای گەیشااتن بە بەرهەمهێنااانی دەوڵ
بەاڵم شااووناس لەبااارێكی وەهااادا بە مانااای بااوونی راسااتەقینە دێاات كە ئەو . قۆناغەكااانی دواتریشاادا نەتەوەیاای بووبێاات

كاورد كە لەهایچ قۆناغێكادا . بوونەش كاۆمەپێ خاساێت و بنەماای هەیە كە لە كاارپێكرد  و رۆڵ و هەژموونیانادا دەردەكەو 
لەم . اناااای وایە پێداویساااتیەكانی دەوپەتاااداریش نەباااووە كە یەكێاااك لەو پێداویساااتیانە زماااانەخااااوەنی دەوپەت نەباااووە م

روانااگەیەوە كە دەوپەت لەالیەك زماااانی ئیااداری پێویساااتە كە دەبااێ زمانێاااك بێاات یاسااااو رێساااو فەرمانەكاااانی دەوپەتااای 
زماااانە بەرەو بەرزتااارین ئاساااتی  پێبنووسااارێت و پاااێ بەڕێوەببرێااات، لەالیەكااای تااارەوە شاااێوازەكانی كااااركردنی دەوپەت ئەو

بە تایبەتی ئەوەی كە پێی دەگوترێات زماانی ساتاندار كە دەشاێ بە زارەاوەی كاۆ  پێای بگوترێات زماانی . پێگەیشتنی دەبات
 .كەواتە پەیوەندی دەوپەت چییە بە درووستبوونی زمانی هاوبەش یا  زمانی ستاندارەوە. هاوبەش

 
ی خاوە  شووناس چ دەوپەتی خێڵ بێت یا  ئایینی، یاا  فیودیاالی یاا  نەتەوەیای، ئەوە ئاشكرایە كە درووستبوونی دەوپەت

مانای پێكهاتنی یەك سیستێمی بەڕێوەبردنە كە ئەوەش مانای هەپوەشاندنەوەی سنوورە لۆكاپیەكانە لەساەر جوگرافیاای ئەو 
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باووە زماانی قورئاا  باووەتە زماانی لەسەروەختی دەسەاڵتی دەوپەتی ئیسالمیدا كە دەوپەتێكای ئاایینی خێاڵیەتای . دەوپەتە
دەوپەتەكەو هەر ئەوەش واتە ئەو سیسااتێمە سیاساای و ئیاادارییە وایكااردووە كە زمااانی عەرەباای كە مەبەسسااتما  ئەو زمااانە 
قورئااانی پااێ هاااتووەتە خااوارەوە ببێااتە زمااانێكی فەرماای دەوپەتەكەو زمااانی خوێنااد  كە بەو هااۆیەوە تاااكو ئێسااتا زمااانی 

لەالیەكی ترەوە كااتێ دەوپەت لەساەر ئاساتی جوگرافیاای نەتەوە پێكادێت، . رێزراوەو لە بەهێزبووندایەعەرەبی ستاندار پا
لەگەڵ خۆیدا یا  تەنانەت پێش پێكهاتنی دەوپەتیش سیستێمی ئابووری پێكدێت و لەگەپیدا بازاڕی هااوبەش پێكادێت، كە 

كە ئەویش سەرئەنجام دەبێتە زمانی سەركی خەپاك و  یەكێك لە دەرئەنجامەكانی پێكهاتنی بازاڕی هاوبەش زمانی هاوبەشە
كاروباری دەوپەتیش بەو زمانە بەڕێوەدەچێت، كە دەشێ بە دەربڕینێكی تر بڵێین زمانی ستاندار بەوجاۆرە پێكادێت، نەك بە 

زمااانی  كەواتە ئێسااتا ئااێمە لەبەردەم ئەو پرساایارەداین ئایااا. كااۆكردنەوەی میكانیكااانەی زاراوە لە شااێوەزارە جیاوازەكااا 
ستانداری كوردی بەبێ درووستبوونی بازاڕی هاوبەشی كاوردی ئەگەری درووساتبوونی هەیە، كە ئەویاش واتە باازاڕی هااوبەش 

امااژە باۆ ئەوە لێارەوە ئ بنەمایە بۆ درووستبوونی چینای ناوەناد كە هەر ئەو چیانە هەپگاری پارۆژەی دەوپەتە، واتە دەكارێ
 .داری كوردی پەیوەست بێت بە درووستبوونی دەوپەتی كوردییەوەبكرێت كە دەشێ درووستبوونی زمانی ستان

 
ئەوەشاای زمااانی هاااوبەش یااا  . بێگومااا  ئەوەی رۆپاای باازوێنەەری مێااژوو دەبینێاات لە ئاسااتی یەكەماادا پاااپنەری ئااابوورییە 

ئەوە ئاابوورییە  ستاندەر درووست دەكات بازاڕی هاوبەشە، درووستكەری بازاڕی هاوبەشیش مۆتیڤی ئابوورییە، كەواتە دیسا 
هەر لێارەوە بە ئاشاكرا دیاارە كە زماانی ساتاندەری كاوردی پەیوەساتە بە . كە زمانی هااوبەش یاا  ساتاندەر درووسات دەكاات

درووساااتبوونی دەوپەتااای یەكگرتاااووی كاااوردییەوە، واتە دەوپەتێاااك كە لەساااەر جوگرافیاااای كوردساااتا  درووسااات ببێااات یاااا  
اوەندی كوردی بێت، كە ئەویش تەنیا لە دەركەوتان و پێگەیشاتنی ناسایونالیزمی دەوپەتێك كە بەرهەمی پێگەیشتنی چینی ن

كوردیاادا دەبێاات، واتە گەیشااتنی ناساایونالیزمی كااوردی بە ئاسااتی بزووتنەوەیەكاای جەماااوەریی ئەوتااۆ كە هەمااوو جەسااتەی 
كگرتاوودا رێكبخاات و ببێاتە نەتەوە بگرێتەوەو هەموو ئاست و بەش و چین و توێژە كۆمەاڵیەتییەكانی كورد لە یەكەیەكی یە

بەرناااامەو ئایااادیۆلۆجیای بزووتنەوەیەكااای كاااۆمەاڵیەتی جەمااااوەریی كە ئەو بااازووتنەوەیەش هەماااوو سااانوورە نااااوچەیی و 
لۆكاپیەكااا  لە ساانووری خێااڵ و عەشاایرەت و مەزهەب و ناااوچەو شااارو هەرێاام و رێبااازی تەسااەوف و حیاازب و شاااێوەزارو 

یی و پرۆگراماای خویناادنی ناااوچەیی هەپبوەشااێنێتەوەو لە شااوێنی هەموویاناادا یەك دەسااەاڵتی ناااوچەیی و بەرنااامەی ناااوچە
بەرنااامەی نەتەوەیاای لەسااەر جوگرافیااای نەتەوە بەرهەم بهێنێاات كە یەك ئینتیمااا دەخااوپقینێ ئەویااش ئینتیمااایە بااۆ نەتەو 

افیاااای نیشاااتیما  و زماااانی نیشاااتیما  و یەك دامەزراوە بەرهەم دەهێنێااات كە دامەزراوەی دەوپەتااای نەتەوەیە لەساااەر جوگر
كارپێكرد  و بەڕێوەبردنی ئەو دەوپەتەش زمانی هاوبەش یا  ستاندارە كە ئەو بازاڕی هاوبەشە بەرهەمی هێنااوە كە چینای 
ناوەناادی بەرهەمهێناااوەو ئایاادیۆلۆجیاو بەرنااامەی ئەو چیاانەی بەرهەم هێناااوە كە لەگەپیاادا زمااانی دەوپەتەكە پێكاادێت كە 

وبەشەو ئەو چینە نوێیەیەە كە پێی دەگوترێت چینی ناوەند، ئەویاش هەپگاری پارۆژەی گشاتگرو خااوە  زمانی ئەو بازاڕە ها



ەکانەوەتەو ن لەگ ەیو ناسنام ەناسێپ یکیدا یزمان  

 

 

288 
 

بە . واتە زماانی ساتانداری كاوردی ناسایونالیزمی خااوە  شوناسای كاوردی درووساتی دەكاات. شووناسی ناسیونالیزمی كاوردییە
كە ئەویاش شاێوەیەكی . وردساتا  درووساتی دەكااتدەربڕینێكی تر زمانی ستانداری كوردی دەوپەتای ساەربەخۆی یەكگرتاووی ك

  .میكانیكی نییە لە درووستبوو  بەپكو لەگەڵ بەرهەمهاتنی دەوپەتەكەدا ئەو زمانەش بە شێوەیەكی سرووشتی بەرهەم دێت
    

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماپەەڕی ئاوێنە  : سەرچاوە
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