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 تێك میلله  بوونی  به  داننانه،  زگماكی  زمانی  خوێندن به
 

 

                                                       
 
 
 
 
 
 

 زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا ڵ گه له وتووێژ

 
  لههه  كههوردی  زمههانی  بههه خوێنههدن  ی بههاره  لههه  پرسههیارێ ی نههد چه  ی وه ئههه بههۆ دایههن  زاده ن سههه حه بههدوڵاڵ عه مامۆسههتا ت خزمههه  لههه

  ری رانسهه سه  فێركردنهی و رده  روه پهه  كهۆڕی و كوردسهتان  دێموكراتی  حیزبی  كه دا یه وره ده و له  تی تایبه به كوردستان  اڵتی رۆژهه
 .  ین ب ه  لێ برد، ده  ڕێوه به كوردستان  له كوردییان  زمانی  به خوێندن  ركی ئه كوردستان

 
  وی كرانهه و  كهوردی  بهه خوێندن  ی ف ره ین ب ه  كه پێ ست ده  وه وه له  خۆشه پێمان  بێ ر سه  له ت ئیجازه ر گه ئه : مامۆستاپرسیار

  بوو؟ دروست چۆن دا دێموكرات   حیزبی  له  كوردی  زمانی  به كان خوێندنگه
 
 زۆر  ورانهی ده  لهه  چون هه ، دانانهدر  ئیبت ارێك  به بێ  كوردی  به  خوێندنگه یدا له رحه مه و له  كه  وه ئه : زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

  لفوبێ ئهه  مهه ئه  وابێ كهه ، خوێنهدراوه  كوردی  به دا كوردستان   جمهووریی  ورانی ده  له و  خوێندراوه  كوردی  به عێراق  له  وه كۆنتره
 دا  سیاسهی ر فتهه ده  لهه كهرا بهاس  كهه  تاكانی ره سهه  لهه.  وه كرایه  ف ره و ئه بوو چۆن بزانین  كه  ی وه ئه ر سه  بێینه با اڵم به. بوو
 ئێهران  لهه  ختهی وه و ئهه  چون هه. بخهوێنین  كهوردی  بهه بێهین(  ختهی وه و ئهه بووم نه  سیاسی ر فته ده من)  ئێمه  كه كرا  ی وه له باس
  ه كه  ڕه بهاوه و ئهه ر سهه  ههاتبووه  سیاسهی  ری فتهه ده اڵم بهه. ربگهرین وه باشوور  كوردستانی  سیستمی بوو ده بوو، نه  كوردی  به كتێب

 ڵ گهه له ناسهب موته خۆمهان بۆ ین ب ه  عی سه  بێ ده ه  كه بوو دوكتور هید شه  هی  ساسی ئه  خشی نه  دی ه  شتی زۆر ك وه  كه دیسانه
   و فته حه  له بڵێین یان كان رۆژه  له  وه ڵه وه ئه  له ر هه. دابنێین كتێب( ئێران  كوردستانی) اڵت رۆژهه  كوردستانی  تی رایه شه
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  لههه  یه له سههه مه و ئههه بههۆ معێك جههه  كههه درا رتیب تههه و گههۆڕ   هاتههه  ف ههره و ئههه ئیههنبال   وتنی ركه سههه  دوای  تای ره سههه  كانی مانگههه
 . كوردی  كتێبی  دانانی بۆ  وه كۆببنه زانن ده و  یه هه یان جروبه ته  كه  وانه له و مامۆستایان

 
 ر بهه  له  وه ئه ن سله ئه  یا  ب ر  باس  زی ركه مه  تی وڵه ده ڵ گه له  بێ ده  كه له سه مه  كه بوو نه وا پێتان هیچ  وه باره و : لهپرسیار
 گیرا؟ نه چاو
 
 و لهه ین، ب ه كانمان كاره  ئێمه  باشتره  كه بوو هه مان ره زه نه و ئه دا شت زۆر  له  ئێمه ن ئوسووله یر خه نه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 داخههوا[ بههین ڕوان چههاوه] و ین ب ههه داوا  ئێمههه ك وه  نههه دابنێههین، دا واقیهه    مری ئههه موقابیههل  لههه  زی ركههه مه  تی وڵههه ده دا پێیههه 
 ڵ گهه له  ئێستاشهی كردبها داوامهان ر گهه ئه  ئێمه  چون ه بوو باش زۆر  كارێ ی  پێموایه. نا یان كا ده ت موافبه  زی ركه مه  تی وڵه ده
 و  شهی كه چاپ ردنه بهۆ و  شهی كه كردنه ئاماده بهۆ كوو وه ر هه ، كراوه نه  وه له بیر ن سڵه ئه  بۆیه.  وه هاته ده نه ر هه  كه ته موافبه  بێ
 دا حیهز   نێهو  لهه  ئێمهه پهایینتر دا  تحێ ی سهه  لهه  دیهاره. كرا نهه  زی ركه مه  تی وڵه ده  به پرس خت وه هیچ  شی كه كردنه دایر بۆ
 بهوو، كان واره خوێنهده بهۆ بهوو، سهااڵن وره گه بهۆ زیهاتر  كهوردی  فێركردنهی  ختهی وه و ئهه.  كهوردی  ئامووزشی  به كرد پێ ستمان ده
  مابووی هێشتا  یانی. كرد  پێ ست ده دا  ئینبال   ورانی ده  له ر هه مان وه ئه.  تایی ره سه بۆ ك نه  یه هه وارییان خوێنده  كه  وانه ئه
  وه ڵهه وه ئه  لهه  وه كردنهه مهان وره ده نهد چه. نووسهیبوو م چ ۆلهه  كی یهه جزوه بهووم هاباد مهه  لهه خۆم بۆ من ، بڕووخێ شا  تی وڵه ده
 بهوون، زاتر شهاره من  له دا شتێك موو هه  له بوون زا شاره و بوون للیم موعه خۆیان بۆ  كه سێ یش كه ند چه و بووم شدار به من ئه
  پهێ ستمان ده  حیزبی  ندامانی ئه و رگه پێشمه بۆ پاشانیش  له بوون شدار به  وانه ئه. زانیبا نه نووسینیان  كوردی  به  نگه ره اڵم به
  سهانه كه و ئهه بهۆ. بوو نهه  تایی ره سه  فێركردنی بۆ یان مه ئه اڵم به. ین ب ه كوردییان  نووسینی و  وه خوێندنه  فێری  ی وه ئه بۆ كرد
 .بوو هه  لیسانسیشی بوو هه وا  هی تا حه بوو، هه دیپلۆمیان ت نانه ته. بوو هه باشیان  واریی خوێنده  كه بوو
 

  ڕێخسهتنی وه  ف هری  لهه گشهتی  بهه یهان بهن دا رسی  ده  كتێبی  كردنی ئاماده  ف ری  له راسپێردران  ی سانه كه و ئه! : مامۆستاپرسیار
 بوون؟  كێ بوون دا كان سه دره مه
 
 ش دوایهه  كهه ئاریا سووڵ ره كاك بیرمن  له من ئه  كه  ی وانه ئه اڵم به ، نیه بیر  له چاكم زۆر  وه داخه  به:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  لهه بهوو،  قهازی  دی حمهه ئه كهاك بهوو،  می مهه  كاكهه د حمهه ئه كهاك فێركهردن، و  رده روه پهه  كۆڕی  سئوولی مه  به بوو ك یه ماوه بۆ
 ك یهه بهۆ ههێمن مامۆسهتا  لهه بهووم، ڵ گهه ده زانهم ده  كوردی  له  كه سێك كه كوو وه منیان ئه بوو،  وجه سه سیم قه كاك دا  شێ ی  به
 .كرا  ئیستفاده  سه له جه دوو
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 اڵو تێ هه  ی دی هه  كهانی زاراوه  ی وشهه درا ده وڵ ههه ئایا ن له سه مه كرا؟ ده چاو ره شتێك چ  وه رێزمانه و رێنووس  باری  : لهپرسیار
 ؟ وه باره و له بوون چ شت و  تێبینی  یانی بوو، باو عێراق  كوردستانی  له  ی وه ئه  وه رێنووسه  باری  له ن له سه مه یا  بێ
 

  لهه  وشهه بڵێهین بها  وه ئهه كوو وه. هات ده نه ف ردا  به ن ئوسووله شت هێندێك دا وه له بزانم من  ی ونده ئه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  كهه  ی وه ئهه.  بێ ههه كیان نگییهه ماهه هه  وه پێ هه عێهراق  كهوردی و ئێهران  كوردی بڵێین  كه  وه ئه ك وه. ربگرین وه  دی ه  كانی زاراوه
 كیان یهه ، ب هر  ت عایهه ره تێهدا  شهتی دوو  كه  ب ر  نزیم ته وا  كه رسییه ده  سیستمی بوو  وه ئه نیا ته بوو ر زه نه  دی مه دا  و  له
 دا رسهیش ده ك یهه  له  پێموایه  كه ، بێ  تازه  رفی حه ك یه نیا ته رسێ دا ده ر هه  له  كه  بێ وا دا كه فێركردنه  سیستمی  له  كه  وه ئه
 و ئهه  كهه بهوو  وه ئهه ش دی هه  وی ئهه. ن ب هه  پهێ سهت هه  ی وه ئهه  بهێ  ههاتوه خوێنهدراو نه  رفێ ی حه رسدا ده ك یه  له ، كراوه  ڵه هه
  یهه هه دا د  شارو  ینی به  له ن ئیحتماله  كه  زاده ته و ئه میش هه بن نزیك منداڵ  ف ری  له م هه دێن،  كه  ی باسانه و ئه  رسانه ده
 ر هه منداڵ  بێنی وا  شتێ ی  نابێ  بۆیه ، دێیشه  منداڵی بۆ زیاتر ، مووانه هه بۆ  كه سیستمه  عنی یه.  بگیر  چاو ر به  له ش وه ئه
  حهاڵی ڤیزیۆن لهه ته  لهه منهداڵ ، ب ردبایه منداڵێك بۆ ڤیزیۆنت له ته  باسی تۆ ر گه ئه  ختی وه و ئه  پێموایه من  عنی یه.  یدیوه نه
  لهه  وه ئهه  عنی یهه دیبوو، نهه  خچاڵی یهه ، ببینهێ  ڤیزیۆنێ لهه ته تها دیبوو نه  رقی به و، ئه.  دێهاتی  له یدیبوو نه  چون ه بوون ده نه
  كههه  بیههره  لههه م شهته دوو و ئههه.  بێ نههه  بێگانههه كان منداڵهه  ژیههانی  مههوحیتی  لههه ف هرو  لههه  بههێ وا  شههتێ ی  بهێ ده  كههه گیههرا ده ر زه نهه
 .  كرا ده ت عایه ره
 

 زۆرتهر كها ده  باسهی  كهه وزوعاتێك مهه و تن مهه  بهاری  لهه تا حه بڕێ یش ی ده ده  كه كتێبه  له رنجێك سه ر گه ئه! : مامۆستاپرسیار
 ژێهر  ی ناوچهه ن سهڵه ئه یا و بوون  یه ناوچه و ئه  ڵ ی خه مامۆستاكان  كه  یه وه ئه ر به  له نازانم جا ، كوردستانه  ی شه به و ئه  هی
 بوون؟ كوردستان  ندی ناوه زۆرتر  كه بوون  ناوچانه و ئه حیز  و رگه پێشمه  اڵتی سه ده
 
 ر ههه ، بهێ تێهدا  ورمێشهی  لهه بها ، بێ تێدا  شی سنه  له بڵێین  كه گیرا ده نه ر زه نه  له  وه ئه  كردی رزم عه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
.  بهێ نزیهك  كهه منداڵه  ف اری ئهه  لهه م دووههه ، بێ نهه  تهازه رسهدا ده  له زیاتر رفێك حه  له ن ڵه وه ئه  كه گیرا ده چاو ر به له  وه ئه

  زمهانی  ببێتهه زمانێك  ی وه ئه بۆ دا جێش  له. بوو نه تێدا  ی یه ناوچه و ئه و ناوچه م ئه بۆ  بهاو  ل په  كه  ی وه ئه بۆ وڵ هه  ئیدی
 اڵم بهه ، بێنهی تان لۆغهه  بهێ ده  ڵێ به. بێنی  كی جێیه  له  ی ته لۆغه ر هه و ی ب ه مۆنتاژێك تۆ  كه  وانیه  وه ئه نووسین و خوێندن

 .بێنین  دی ه  كانی هجه له  له  بێ ده ، نیته دا یه هجه له م له  كه  ی خته وه و ئه
 

  قوتابخانهه  تهوانی كانهدا ناوچه شهارو  لهه ك یهه كهام  لهه كوردسهتان  ری رانسه سه  فێركردنی و رده  روه په  كۆڕی! : مامۆستاپرسیار
 ب ا؟ نووسین و خوێندن  فێری مندااڵن و  وه ب اته
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 شهت رده سه بوو، هه بۆكان كرد، پێ  ستی ده  وه هاباده مه  له  كه دا، شاره  ند چه م له بزانم من  ی نده وه ئه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 .نا یان كرا دائیر تێدا  كوردی  خوێندنی  كه نیم ئین موتمه زۆر قز سه بوو، هه شنۆ بوو، هه  ده غه نه بوو، هه پیرانشار بوو، هه
 

  ؟ چی ورامان هه و : پاوهپرسیار
 
 . نیه بیرم  له من  بووبێ ر گه ئه یا كرا، نه دائیر تێدا  كوردی  خوێندنی  پێموایه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 زرا؟ دامه ساڵێك چ فێركردن و رده  روه په  : كۆڕیپرسیار
 
 و ئهه  ی ئهه! كتێهب  بهێ  بهه سهاڵێك  یهانی.  وه هاتهه ٦٠  ، سهاڵی كهه اڵم كتێبه زرا، بهه كهۆڕ دامهه ٥٩  ساڵی:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 ؟ وه گوته ده رسیان ده  وه چییه  رووی  له (٥٩  ساڵی)  ساڵه
 (. لفوبێ ئه  ئامووزشی)  بوو هه كوردییشیان  رسی ده ، فارسی  كتێبی  رووی  له
 

 ؟ كوردی  به رس ده  رحی شه اڵم به. بوو ئێران  كانی رسه ده  كتێبه  پێی  به ر هه  دیم قه  واڵی ره  كه خوێندنه  : یانیپرسیار
 
  لهه بوو ههه  كهوردی  خوێنهدنی نیا تهه ختهیش وه و ئهه بوو، چاپ ش كه كتێبه ر گه ئه تا حه  زانی ده خۆت بۆ:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 ر ههه ڵ وه ئهه  كالسهی  ی دی هه  كانی رسهه ده م ههه ، دی هه  كانی كالسهه م ههه. خوێنهدرا ده  فارسهی  بهه ر هه  دی ه  وی ئه دا، كان سه دره مه

 .كرا ده  ئیستفاده كۆن  سیستمی  له و كه فارسییه
 

 بوو؟ هه مان سه دره مه ند چه  گشتی  به  ئێمه  یه هه دا زێهن   له ئامارێ ت هیچ : مامۆستاپرسیار
 
" كوردسهتان" ،"كوردسهتان"  بهه  ی ب هه  موراجعه  بێ ده.  كراوه چاپ  پێموایه اڵم به ، نیه زێهنمدا  له ئێستا:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 .  بووه هه قوتابیمان ند چه و  بووه هه للیممان موعه ند چه ، بووه هه مان سه دره مه ند چه  ئێمه  كه  تێیدایه
 

. سهااڵنیش وره گه بهۆ بوو، ههه  ی رنامهه به منهدااڵنیش  كردنهی وار خوێنده بۆ  كه بوو هه مان رده روه په  كۆڕی  ئێمه! : مامۆستاپرسیار
 دا؟ شه به دوو و ئه  خوێندنی  له بوو هه ك جیاوازییه چ
 
   ف ری ڵ گه ده  كه بوون  وه ئه  ئیدی كان رسییه ده  تنه مه  كه. بوو  رسی ده  متونی ت قه فه  ی كه جیاوازییه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
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  ئاموزشهه  سیستمی  له  پێموابێ گینا ئه. بوو هه رقیان فه كانیان فهوومه مه بوون، درێژتر كان رسه ده ، وه هاتنه ده پتر سااڵن وره گه
 .بوو نه رقێك فه دا  ی كه لفباییه ئه و  ی كه رسییه ده
 

 ؟ یه هه  كی وارییه خوێنده  كه ساڵه وره گه  كه نرابوو دانه وا سااڵن وره گه بۆ  دی : ئهپرسیار
 

 بهوو، گیرا نهه ر زه نهه  لهه  وه ئه. بوو وار خوێنده نه  سااڵنی وره گه سااڵن، وره گه  به ربووت مه  وه ئه خێر، نه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 پێویسهت یان وه ئهه وار خوێنهده  سهااڵنی وره گه گینا ئهه. بهوو فێركردنیهان بهۆ ر ههه  كهردی رزم عه  پێشێ  ی له رحه مه ك وه ر هه  وه ئه
 اڵم بههه. بههوو زۆر تیان قابلییههه  كههه  ی وانههه ئه. بههوون ده فێههر  سههه له جه دوو ك، یه سههه له جه  بههه  دی ده سههم كه زۆر ن له سههه مه. بوو نههه
 . بوون وار خوێنده نه  كه بوون  وانه ئه سااڵن وره گه  خوێندنی  له ست به مه
 
  بردنی ڕێوه بههه سههاڵیك نههد چه  یههانی ، نههای كوردسههتان  فێركردنههی و  رده روه پههه  كههۆڕی بڵێههین یهها حیههز   كههه  ی نگاوه هههه و ئههه

  ئسهیرێ ی ته چ  وه نگییهه رهه فه  بهاری  لهه ، وه سیاسهییه  بهاری  لهه ، وه ئامووزشهییه  بهاری  له و  كوردی  به خوێندن كان، قوتابخانه
 !بوو نه زۆر بوو، ساڵێك چوار ه  سێ موو هه  وه داخه به  كه ماوه  چون ه ؟ بووه هه
 
[ رێههژیم]  ختههی وه و ئههه  چون ههه ، وه كههرده پههڕ  ی وره گههه زۆر كجار یههه  لێنێ ی كههه اڵم بههه بههوو، كههورت  كههه ماوه  كههه  ی وه ئههه ڵ گههه له
 حهاڵ ر ههه  بهه.  یه رگه پێشمه  اڵتی سه ده ژێر  ناتبی مه كوردستان ستم به مه. كوردستان ر سه  خستبووه  ی نه الیه  مه هه  كی مارۆیه گه
  لهه كوردسهتان  كهه دابهوو  وڵی ههه و ئهه اڵم بهه. بهوو دائیهر..  و بێهداشهت و خوێنهدن بهوو  وه ته وڵه ده  ستی ده  به  كه كان شاره  له
 دائیهر  سهه دره مه  كهه  توانیبهووی  بهووبێ ناقیسهییش  بهه زۆر كوردسهتان  دێمهوكراتی  حیزبهی  كهه  وه ئهه. ب ها ش بێبه شتێك موو هه

  بهه شهتێك ك یهه قه نته مه ر ههه  لهه  ی كه بوونه  تایی ره سه موو هه ڵ گه ده  توانیبووی ، دابنێ كوردییش  كتێبی  ی وه ئه پێش  وه ب اته
  بهێ  بهه بڵێهین  كهر  ده تا حهه. ڵك خهه  ی رۆحیهه ر سهه  لهه بوو ههه  زۆری كجار یهه  ئسهیرێ ی ته ب ها، دائیهر  رمانی ده  گی كۆمه  ناوی

 كهوو وه حیهز   وه ئهه وابوو  پێی ڵك خه  چون ه ، ر  سه  بردبووه  ڵ ی خه  چاوی پێش  له  شی وه بزووتنه و حیز   دری قه ، موبالغه
 و بهوو  وره گهه زۆر كجار یهه  كهارێ ی  پێموایهه.  وه بداتهه جهوا   ڵ ی خهه  ئێحتیاجاتی  توانێ ده ب او ل مه عه  توانێ ده تێك ح وومه

 تا حهه ، بووه ههه یبیان عهه موویان ههه ئیبتهدایین، موویان ههه. گهرت چهاو ر بهه له موو ههه  ژیهانی  كانی بواره حیز   كه  تی تایبه به
 ن له سهه مه واڵت،  ی ئیهداره بهۆ دانها  وانینی قهه حیز   كه  وه ئه ر هه اڵم به. گرین ده  لێ یبیان عه بێنین  خۆمانی بۆ ئێستا ر گه ئه

  كهه  وه لهه  وه بیركردنهه ر ههه اڵم بهه ، بگهر   لهێ  یبی عهه زار هه  نگه ره قانوونزانێك، ست ده ر به  یته بخه  گشتی  سزادانی قانوونی
  وانینی قهه  بهێ ده ب ها، واڵت  ی ئیهداره  بهێ ده  وه ب اتهه  وه لهه بیهر حیهز  بهوو،  وه ملمانهه  بهه  ی خته سهه  ڕه شهه موو ههه و ئهه ڵ گه ده
 و ت جینایهه و جونحهه   سهایلی مه  بهه ب ها، نزیم تهه كان جۆراوجۆره  توێژه و چین ڵك، خه  اڵنی كۆمه نێوان  ی رابیته  بێ ده ، بێ هه
 . بوو  یه وه بزووتنه و ئه  تیی رایه رێبه و حیزبه و ئه  سیعی وه  ف ری  ی نیشانه  وه ئه رابگات،  وه ئه
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  كهوردی  بهه خوێنهدن  نیهازی داواو  كهه  ی وه ئهه ڵ گهه له.  بووه هه  ئسیری ته  پێموابێ  وه شه دی ه  شتێ ی  ی باره  له! : مامۆستاپرسیار
 یها  خوێندویهه فێركهردن و  رده روه پهه  كهۆڕی  كانی سهه دره مه  لهه  كه  ی سله نه و ئه اڵم به دا،  مان كه ته میلله نێو  له  بووه هه  میشه هه
  رگه پێشهمه  بهه شهبووبن نه ر گهه ئه  دوایهه كهردن،  پهێ  كهوردیی  خوێندنی  كاری فێركردن و  رده روه په  كۆڕی  كه  ی مامۆستایانه و ئه
  كهه  ی وه ئهه ر سهه  لهه  بووه هه ئسیریان ته شاعیر، وار، خوێنده  ئینسانی  به بوون رووناكبیر،  ئینسانی  به بوون دا یه  جامعه و له
 . و  بیهه  ئیسالمی  جمهووریی  ی وه ئه  بێ  به و  سمی ناڕه  كی یه شێوه  به  رچی گه ئه. ن بده  درێژه  وته ره و ئه
 
 و  ئامووزشهی و  نگی رههه فه  تی خسهیه شه كهوو وه بوون هه دا پێش  له خۆیان بۆ ر هه  وانه له شێك به  دیاره:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  دوایهه  كهه یشتن، گه پێ واندا ئه  ستی ده ر به  له  كه بوون  وانه ئه شێ یش به. بوون شێ یان به  وانه ئه اڵم به بوون، هه  رشی روه په
 وت، ڵ ههه هه تێههدا یان وره گههه  شههاعیری وت، ڵ ههه هه تێههدا یان وره گههه  ری تێ ۆشههه: وت ڵ ههه هه تێههدا سههێ یان كه  جههۆره موو هههه
  لههه ئێسههتا اڵم بههه بههوو، للیم موعههه ر هههه پێشههتریش  كههه  می مههه  كاكههه  دی حمههه ئه كههاك ن له سههه مه وت، ڵ ههه هه تێههدا للیمیان موعههه
  ورده  پێشهێ  تهه گرتوویه  و  لهه  كه  ی یه چه ره و ئه  عنی یه و داناوه  كوردی  كتێبی و  كوردی  رسی ده  مامۆستای  بۆته  وه ئه ش وه ره ده

 . رۆیشتوه  ری سه  له وا ر هه و پێداوه  قی ره ته  ورده
 

  ی شههێوه  بههه.  یههه هه ر هههه ئێههران  كوردسههتانی  لههه  كههوردی  نووسههینی و وه خوێندنههه  فێركردنههی ئێسههتاش ر هههه! : مامۆسههتاپرسیییار
 یهان ؟ نگێنی سهه ده ڵ هه چۆن  واڵنه هه و ئه نابت جه ن، ی ه ده  بی ده ئه  ڵی كۆمه كۆڕو هێندێك ند، ناوه هێندێك بڵێین جۆراوجۆر،

 ؟ وانه ئه زۆرترن ك یه قه نته مه چ  له ك یه ناوچه چ  له  بزانی ك وه
  

 خیردا ئهه  ی سهاڵه نهد چه و لهه ، یهه هه ئێسهتا  كه  ی وه ئه  وه بڵێینه  وه ئه  بێ ده دا پێش   له  جار   پێموایه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  لهه  كهه  نیهه  ی شهێوه و بهه.  یهه هه  سهاڵێ ه ٢٠  دیهاره.  نیهه  تهازه دا  راسهتی   لهه خیردا ئهه  ساڵی  ده ند چه و له بڵێین توانین ده یا

  شههێوه دوو ر هههه  بههه ت نانههه ته ن، كههه ده فێههر كوردییهان  نووسههینی و وه خوێندنههه واقعههدا  لههه بخههوێنن، رس ده منههدااڵن را  ئیبتهدایی
  ی شههێوه  بههه تا حههه  كههه  ی وانههه ئه كههورد  رانی تێ ۆشههه  بههێ ده  وره گههه  یبێ ی عههه  چون ههه  جێیههه به زۆر  وڵێ ی هههه  پێموایههه. تیش خههه

  ی كهه زمانه زانن نهه اڵم بهه كهورد  تی میللهه  كانی ئامانجهه  بهه یشهتن گه بهۆ كها ده  موبارزه  خۆی  ری نگه سه  له  سه كه ر هه جۆراوجۆرو
 ، وه گرتۆتهه  شهاری هێنهدێك نیا تهه رباڵو به  ی شێوه  به بزانم من  ی نده وه ئه اڵم به ، جێیه به زۆر  شتێ ی  پێموایه. بنووسن خۆیان
 هاباد مهه  لهه  ی كهه بناغه نهد چه ر ههه كهرد  ی شهه گه هاباد مهه  لهه زیهاتر بۆكهان  لهه پاشان زرا، دامه هاباد مه  له" سۆما"  پێموابێ
 كرماشهان  لهه مهوهیمتر ویش لهه و سهنه  لهه  ی وه ئهه.  رۆیشهتوه ش بانهه قزو سهه و ره به كرد،  ی شه گه پتر بۆكان  له اڵم به زرا، دامه
 یان دی هه  سیسهتمی خۆیهان بهۆ یهان  رگرتهوه وه ڵ یان كهه" سهۆما"  ی سیسهتمه و لهه ئایها اڵم بهه ، بووه هه  كه زانم ده  وه ئه ر هه  بووه
  پێخۆشهه زۆرم  دیهاره  كهه.  نیهه  ری سهه  لهه وتۆم ئهه  كی ئاگادارییهه من ئه م النی ه  كوردی  نووسینی و خوێندن  فێركردنی بۆ  داناوه
  شهێوه و نووسهین  شهێوه و ئهه  بهێ نزێهك لێهك مهوم ین  دێ ی حهه تا  ی وه ئه بۆ  كردبێ یان ئیستفاده" سۆما"  ی سیستمه و له ر هه  كه



ێژووتوکۆمەڵێک  – زمان شوناسی ئێمەیە  

 

 

10 
 

 خوێنههدن سههاڵ د سههه  بههه نزیههك  دوای كوردسههتان  باشههووری  لههه  بههێ ڵ گههه له  ئێستایشههی  وه داخههه به  چون ههه.  رێزمانههه و رێنههووس
 جۆرێهك  بهه و نووسهن ده جۆرێهك  بهه  ناوچهه ر ههه و سه كه ر هه و  گرتوه نه ر هه  كی یه  وه خوێندنه و نووسین  شێوه و ئه  كه دیسانه

  ری نووسهه  بهه تا حهه یها  رۆژنامه  به تا حه یا ك ڕه گه  به چووك  ی ناوچه ، نیه رین به  ی ناوچه  ناوچه  له ستم به مه ، وه خوێننه ده
 . رۆژنامه مان هه  ی دی ه  رێ ی نووسه ڵ گه له  رۆژنامه ك یه
 

 خوێنهدن  ئهازاد بهوونی  باسهی  كهه  پهازده  سلی ئه ، یه هه سڵێك ئه دا ئیسالمی   جمهووریی ساسیی ئه  قانوونی  له! : مامۆستاپرسیار
  چهۆنی  ههاتوه دا  ساسهی ئه  قهانوونی  لهه  كهه  وه ئهه ر ههه  جهار . كها ده دا فارسهی   زمهانی نا په  له كان ئێرانییه  ومه قه  زمانی  به
  وه ئهه اڵم بهه ی ها، ده  ربایجهانی ئازه ی ها، ده كهورد ، كهر  ده  كهه  ی موو داوایهه ههه و ئهه  ڕای ره سه  كه  وه ئه پاشان ؟ نگێنی سه ڵده هه
 ؟ وه ڕێته گه ده  چی بۆ ، ناچێ  ڕێوه به  سڵه ئه
 
 یها"  باشهه ر ههه  ستێ هه  تۆزه  نده وه ئه  ی قوڕه  نده وه له: "ڵێن ده  یه هه  كوردی  كی یه له سه مه دا   راستی  له:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 یها  سهڵه ئه و ئهه اڵم بهه.  باشهه  شهتێ ی  خهۆی بهۆ  وه ئهه ،" دیهاره ر ههه مێك شهه  ی شهوعله دا دنیایه   تاری ایی موو هه نێو  له"  ڵێ ده
.  كهراوه  جێ جێبهه( ١٥  نهدی به و ئه) ، كه قانوونه  پێموایه من ئه.  نیه ئیجراییان و  ئیجباری]...[    تێ ی قیمه هیچ  نۆزده  سڵی ئه

  مهاڵی  لهه  خهۆی بهۆ  خۆشهه  پێهی س كهه ر ههه  ئهازاده  ڵهێ ده.  وانهه ئه بۆ م كه ده دائیر رش روه په و ئامووزش  ناڵێ و ئه خۆ  چون ه
 و ئههه  رشههی روه په و ئههامووزش  قی حههه  ناسههینی  رسههمی  بههه  عنای مههه  بههه  مههه ئه حاڵێ ههدا له.  ئههازاده  ڵههێ ده ، بخههوێنێ  وه بههه  خههۆی
 ب ها، ت ربیهه ته بهۆ  مامۆسهتای ، زرێنی دابمهه بهۆ  ی سه دره مه ت وڵه ده  یه وه ئه ناسین  سمی ره  به.  نیه خۆیان  زمانی  به  تانه میللیه
. بی ها ش وانهه ئه بۆ  چۆنه  فارسی  خوێندنی  سیستمی بۆ كوو وه  كه شته  كوللی. بدا كان مامۆستایه  حوقووقی ب ا، چاپ بۆ  كتێبی
  نگاوی ههه ت وڵهه ده لیش مهه عه  بهه  نهه ، تێدایهه  ی وه ئهه  ساسهی ئه  قهانوونی  نهه  یهانی ، كردوه  ی وه ئه  كه قانوونه  نه حاڵێ دا  له
  بهه ساسهیدا ئه  قهانوونی  لهه  ئێعترافێ هه ، وه ئهه  باسهی ، وه بهه  وه ئاوڕدانهه  كهه  یهه نده وه ئه نیا ته دا راستی  له  وابێ كه.  ڵێناوه هه

  وه  هودێ ی عهه ته ههیچ ت وڵهه ده  چهون ی نابینم، تێدا  خێ ی بایه خۆم  حاڵی  به ش به زیاتر  وه له ئێران،  ڵی كۆمه  جۆراوجۆریی
 .كان فارسه  یره غه  زمانه  به ر رامبه به  گرتوه نه ستۆ ئه
 

 بهۆ  فشهاری   تهه موڕه و یهه هه  داوایهه و ئه  زانی ده خۆت اڵم به ، كردبێ نه م مولزه  تی وڵه ده ش كه قانوونه ر گه ئه : مامۆستاپرسیار
  دی هه  كانی زمانهه  بهه  كهه كها ده ر ره زه  وه بهه  فارسهی  زمهانی  ڕاسهتی به ئایا ؟ بێ  چی  بێ ده  ی كه كردنه نه  جێ جێبه  هۆی  یانی ، د 

 بۆ؟ ، شێو  ده  وه ئه نازانم و واڵت  تی منییه ئه وان ئه  ولی قه  به ، بخوێندر 
 
  وه ینهه ب ه جهودا لێهك  مێ ی كهه)  ئێرانهی  نگی رههه فه  كهه بچهین  بهۆی  وه یه روانگه و له ر گه ئه  پێموایه من:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  نگی رههه فه  عنی یهه  ئێرانهی  نگی رههه فه بڵهێن  و  یانههه ده كانن فارسهه  شووێنیسهته  لهه شهێك به  وه ئهه هه  فارسی  نگی رهه فه ل گه له
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  نگی رههه فه ، دی هه  كانی زمانهه  بهه  سهه دره مه  دایربهوونی جهۆر ههیچ  بهه ین ب هه  ئێرانهی  نگی رههه فه  باسهی ر گهه ئه اڵم بهه(  فارسهی
  فارسهی  عنای مهه  بهه  ئێرانهی  نگی رههه فه  كهه  وه ئهه ر سهه  بێینهه ر گهه ئه اڵم بهه. كها ده  نهدی مه وڵه ده ڵ وو بهه ناكا، قیر فه  ئێرانی
 ر سهه  لهه نگێك رههه فه  قهازانجی  نهاكر  خهۆ ؟ یهه هه  یدی قه چ بوو  ری ره زه ر گه ئه یا  نیه  ری ره زه ویش ئه بۆ  كه دیسانه بزانین،

 رچاو بهه  لهه  دی هه  ی نگهه رهه فه و ئهه  جهار   بهه  ی وه ئهه  جهای چ  ب هر  ئمین تهه  دی هه  نگێ ی رههه فه  بهه یاندن گه زیان  ساسی ئه
  وی بههه ر ره زه  و  نایانهههه  زمانانههه و ئههه خههۆ بگهها،  پێههی بهها گهها، ده  پههێ  ری ره زه  باشههه.  وتێ بفههه  قی حههه و  ب ههر  ون و  گیر  نههه
  خهاتری ر بهه  لهه  كهه  نیهه س ده موقهه جهۆر ههیچ  بهه  وه ئهه  وابێ كهه. بن ههه خۆیان بۆ و بخوێنن خۆیان بۆ  و  یانهه ده نن، یه بگه
  یهه وه ئه كهوو وه. خوێنن نهه خۆیان  زمانی  به  دی ه  تانی میلله و  ربایجانی ئازه كوردو  بێ ده  و  كه پێش ر هه  فارسی  زمانی  ی وه ئه
  ئینگلیهزی  فێهری س كهه زۆر  چون هه  بخوێنهدر   دی هه  كانی زمانه  به  نابێ دنیادا،  له اڵتدار سه ده  زمانێ ی ئێستا  ئینگلیزی بڵێن
 !  نابن

 
  شهی بێبه ، ههاتوه دنیهادا  قانوونی زۆر  له و پێدانراوه  دانی  كه وا ره  مافێ ی كوو وه  زگماكی  زمانی  به خوێندن! : مامۆستاپرسیار

 و لهه بهوون رخوردار بهه و،  ی كهه زمانه ر سهه  له و ك یه وه ته نه ر سه  له ها روه هه و تاك ر سه  له  یه هه  ئسیرێ ی ته چ  ی مافه و له
 ؟ كه زمانه  به  نێ یه گه ده قازانجێك چ  ی مافه
  

 پهێش". وان ره م كهه ده  زووی بهێ خهۆم  زمهانی  به ر گه ئه خوێندن"  ڵێ ده  كه  یه هه  شتێ ی هێمن یا ژار هه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  كهه منهداڵێك  ینی بهه  لهه  یهه هه زۆر كجار یهه  رقێ ی فه دا، منداڵی  نی مه ته  له مندااڵن، بۆ فێربوون  قی حه كوو وه  شتێ ی موو هه
  لهه  كه زانین ده  خوێنێ ده  خۆی  ی كه زمانه  به  كه  چون ه.  بێگانه  زمانێ ی  به یا ، بخوێنێ  خۆی  ی كه زمانه  به  ی سه دره مه  چێته ده
  شهی كه كسه عه  كهر  ده شهتێك ر ههه  باسهی  ئیبتهدایی  ڵی وه ئهه  كتێبهی ن تهه عاده دا، كان  رسهییه ده  كتێبهه  لهه یها سهیا  خته ته ر سه
  بخهوێنی  خهۆی  زمهانی  بهه ر گهه ئه دا، كان  مانگهه و فتهه حه و كان رۆژه ڵ وه ئه  له  ی سه دره مه بۆ  چێ ده  كه منداڵ وابوو كه.  ڵه گه له
 و ئهه  نووسینی  نیه ئاشنا  بۆی  كه  شتێ ی نیا ته ، ئاشنایه بۆ  ی كه وێنه ، ئاشنایه بۆ  ی كه شته  عنای مه ، ئاشنایه  وی بۆ  كه نگه ده

  بهاری  له  نگه ره  واڵتێ ه  هی مادام  چون ه ، بێگانه  زمانی ڵێین نه با ه  تی خۆیه  یری غه  زمانێ ی  كه زمانه ر گه ئه اڵم به.  یه ناوه
 اڵم بههه ههه ئێههرانیین و دایههن واڵت ك یههه  لههه موومان هههه ڵههێن ده  ئێمههه مههادام. رین ناوبههه  ی بێگانههه  بههه  بێ نههه دروسههت  وه سیاسههییه

 كان شهته موو ههه و ، فێربهێ  كه نووسهینه ، فێربهێ  كهه فوزه له ته ، فێربهێ  كهه نگه ده  بهێ ده.  بێ نهه  كهه وێنه ئهیال نائاشنان موویان هه
 ر گهه ئه تا حهه.  و  كهه ده دوا وه  ی كه وتنه پێشه ه روشهدو  علوومهه مه دا حاڵه  و له  تره ت حمه زه  به زۆر كجار یه  ی كه كاره و  فێربێ
 كههوو وه  یههانی. ب هها مول حههه ته  بههێ ده زیههاتر زۆر  كی قورسهاییه  كههه  یههه وه ئه  می النی ههه  و  كههه نه دواش وه  زۆری  تی كههاوه زه ر بههه  لهه
  خۆڕایی بهه مهن  ڕی بهاوه  بهه  بۆیهه.  چڵێ گه ده  ڵێ ده كورد كوو وه و  در  ده  تی زییه ئه واقعدا  له  شل ی  به زۆر  كه  ناس ه  ڵفێ ی خه
 .بخوێنن خۆیان  زمانی  به  كه  یه هه كان ته میللییه موو هه بۆ  مه لله موسه  قێ ی حه كوو وه  قه حه و ئه  كه  گوتراوه نه
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 و  نووسهر  نه  پێهی ر گهه ئه ، یهه هه  ئسهیرێ ی ته چ  كهه ته میلله  خهودی ر سه  له و  كه زمانه  خودی ر سه  له  دی ئه! : مامۆستاپرسیار
 ؟ خوێندر  نه  پێی

 

  ئێعترافهه ، ب هر  ئهێعالم  ی وه ئهه  بهێ  و  مانهه نه و  و  بمانهه  زگماكی  زمانی  به خوێندن جێدا  له ر هه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  ی وه ئهه ر بهه  لهه شهك  بهێ  بهه  كهه ش وه لهه  جگهه ، یهه هه  زۆری  ئسهیرێ ی ته  خهۆی بهۆ  وه ئهه ر ههه.  تهه میلله و ئه  تی وجودییه مه  به

 و  ی كههه نگه رهه فه و  ی كههه زمانه و  خههوێنی ده  خههۆی  زمههانی  بههه  ی وه ئههه ر بههه  لههه  ئاسههانتره كان منداڵههه كان، ئینسههانه  خوێنههدنی
  بهههه زۆر  تێ ی خزمهههه  كه دیسهههانه ، سهههتێنێ ده  ره پهههه و وه بێتهههه ده بهههاڵو كهههاو ده یهههدا په رش گوسهههته  ی كهههه تاریخه و  ی كهههه به ده ئه
 . كا ده  كه وه ته نه  كوللی  وپێشچوونی ره به
 

 ر سهه  بهه  بهێ ده زاڵ كیان یهه ن ههه والتێ هدا  لهه  كهه دا زمانهان نهد چه نێهو  لهه چهۆن اڵم به كا، ده رق فه واڵت  به  : دیارهپرسیار
 كرێن؟ ده رامۆش فه  دی ه  وانی ئه و، نووسین و خوێندن  زمانی و  سمی ره  زمانی كوو وه  بژێردر  ڵده هه داو، دی ه  وانی ئه
 
  كهه  یهه وه ئه ویش ئهه.  میانهه كه یه  وتهی ره زیهاتر ن تهه عاده  كهه  یهه هه  وتهی ره دوو ش وه ئهه  پێموایهه مهن:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

  زمانانههه و لههه كێك یههه  كههه كهها ده وا  ئههابووری  رجی لومههه هه اڵت، سههه ده  رجی لومههه هه ، تههاریخی  رجی لومههه هه ، دێنههێ  وای تههاری 
 ڕز فهه وا ر گهه ئه  یهه وه ئه  دی هه  وی ئهه.  و  كهه ده پێش  وه جۆران  له جۆرێك  به كا ده یدا په لوت سه ته كا، ده یدا په ت وییه وله ئه
 موو هههه موویان هههه  نههاكر  ژیههن ده دا  واڵتێ ههی  لههه ت میللههه نهد چه  ختێ ههی وه نههین،  وه هیچیانههه پههێش  لههه هیچیههان خێر نههه ین ب هه
  ی تهه میلله و ئهه  بهێ ده دا تهه حاڵه و لهه. حهاڵیبوون لێهك بۆ مووان هه  كی ره موشته  زمانی  نه ب ه كێ یان یه  بێ ده فێربن، كان زمانه
میلیههۆن  20  كههه وادانێههین واڵته  كههه  ی وه ئههه  لیلههی ده  [، بهههش هاوبههه  زمههانی  بههه]  ب ههر  وان  ی كههه زمانه  پتههره مووان هههه  لههه  كههه
  زمهانی  رار بهێ ر قهه گهه ، ئه دی هه  زمهانێ ی  میلیهۆنی 3و  یه دی ه  زمانێ ی  میلیۆنی 7،  ك زمانه یه  میلیۆنی 10،  یه هه  تی معیه جه
  دای هی  زمهانی  یری غهه  میلیهۆن زمهانێ ی 19  بهێ ده  یهه هه  یت معییهه ك میلیهۆن جه یهه  مووان كه هه  زمانی  ین به ب ه  ی ته و میلله ئه

  زمهانی  یری غهه  زمهانێ ی  بهێ ده میلیهۆن 10نیا  مووان، تهه ههه  زمهانی  ینهه ب ه  كهه میلیۆنییه 10  ی وه ر ئهه گهه اڵم ئه . به فێربێ  خۆی
  وای تههاری  م هههه ن، هههه تێهدا  دووكیههانی ر هههه واقعههدا  لهه  كههه زانههین ده ئێهران  بههه  ربوتههه مه  كههه  ی وه ئهه.  فێربههێ  خههۆی  زگمهاكیی
  لهه شهمان وه ئه.  تهه میللیه ترین وره گهه اڵم بهه نین مووان هه  له زیاتر نیا ته  به فارس ك یه ر سه  له ئێراندا  له میش هه ، هێناوه
 تیان خزمهه زۆرتهر یا بوون كتر زیره زۆر( ئێستا) دا  تاری   له  كه  پێشێ  هاتۆته بۆ  ی شانسه و ئه  فارسی  زمانی  كه  چێ نه بیر
 كان، لجوقییه سهه كان، وییهه زنه غه بهوون، فهارس  یره غهه  ئێرانهی  پاشهای  سیلسله  وره ده ند چه دا  تاری   له ،[نازانم]  كردوه  پێ
 سهمییان ره  زمهانی ، رباریهان ده  زمهانی موویان هه اڵم به فارسن  یره غه موو هه  وانه ئه كان ساسانییه كان، ندییه زه كان، وییه فه سه

  فارسهی زۆر  كی یهه ماوه ، بی ره عهه  عێراقهی  له زمان.  بووه  فارسی ، عوسمانی  ئیمپراتوری  رباری ده  زمانی ت نانه ته.  بووه  فارسی
 ئێهران  زۆری  شهێ ی به  لهه ت نانهه ته و عێهراقیش  له  ختی وه و ئه  رووناكبیرانی واقعدا  له دا من  منداڵی  ورانی ده  له ر هه.  بووه
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  لهه ر رتهه به  ڵهێ ده  پێهی فهارس  كهه  ی وه ئهه  زمهانی ، وره گهه  زمهانی حهاكم،  زمهانی  ببێتهه  كهه  خسهاوه ره  یهانی.  زانی ده فارسییان
 .  دا قه نته مه
 

 ٢٠١٠ری ێوبریی فێ٢٠وتی :  ڕێکه  -کوردستان و کورد  ماڵپەڕی  :  رچاوه سه

 
 

 
 

 چاوپێکەوتنی گۆڤاری مەتین لە گەڵ دوکتور ئەمیری حەسەنپوور
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٠، ساڵی ١٩٠گۆڤاری مەتین. دهۆک، ژمارەی 
 

  کانی شۆڤینیسمی سۆرانییه فسانه ئه  کێک له وتووبوونی کورمانجی یه وتووبوونی سۆرانی و دواکه پێشکه
 

 سازدانى: ناسر منبەری

 
نهدی خوێنهد و  تایی و ناوه ره رسهی سهه و  ده ر لهه هاباد هاته دونیا و ههه شاری مه  له 1943ساڵی   له نپوور سه میری حه د. ئه
  (، دوایهه1964یسهی خوێنهد)باکالوریا بیاتی ئینگل ده پێشهدا زمهان و ئهه  خوێندن دا. له  ی به زانکۆی تاران درێژه  له 1960  له
زانکهۆی تهاران   خوێندنی زمانناسی له  ستی کرد به ده 1968ساڵی   رسی کوت و له هاباد ده ندی مه ی ناوه سه دره مه  یێک له ماوه

http://ruwange.blogspot.com/2010/04/blog-post_16.html
http://ruwange.blogspot.com/2010/04/blog-post_16.html
http://2.bp.blogspot.com/_oM1-YR_4md0/S8g8l_JYdJI/AAAAAAAABlo/oE_5BsBw0G0/s1600/berg[2].jpg
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سههت پێکههرد. تێههزی  یشههنی ده ی دوکتههورای کامیونیکه وره مریکا ده ئههه  زانکههۆی ئیلینههوی لههه  لههه 1972  ( و لههه1970ر  )ماجسههته
 بوو: وه ئه  که ردێڕی تێزه ی ستانداردبوونی زمانی کوردی. سه پرۆسه  ت به باره یێک بوو سه وه ی لێکۆلینه دوکتوراکه

 
 1985 - 1918کوردی یی دا: ستانداردبوونی زمانی  وه ته کردنی نه شه گه  فاکتۆری زمان له

 
The Language Factor in National Development: The Standardization of the Kurdish 

Language, 1918-1985 
 

    ک کتێبێک له دا وه1992ساڵی   سندکرا و له په  وه ن زانکۆی ئیلینۆیه الیه  واوبوو و له دا ته 1989سالی   له  و تێزه ئه
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ت  تایبهه کانی زمهان به زانسهتییه  رگهرتن لهه ڵک وه بهواری زمهانی کهوردی و کهه  تێکۆشانی لههمی عومرێک  رهه به  وه و لێکۆڵینه ئه

 ڵێ: نپوور خۆی ده سه . د. حه تییه اڵیه زمانناسی و زمانناسیکۆمه
 

  دی لههکارهێنانی زمانی کهور باری ده  ست پێکرد ئاگام له ک تێزی دوکتورا ده م وه وه و لێکۆڵینه ئه 1976ساڵی   "من کاتێکی له
بهووم و   وان ئابوونهه  ره ی چهاپی یێهه زه یها تهه ی ر مریکا، روژنامهه ئهه  هلهی واڵت بهوو.  وه ره ده  ی کوردسهتان و لهه ر چوارپارپه هه
باتی زمانییهدا چهاالک بهووم،  خهه  ئیهران خهۆم ژیهابووم و لهه  وت، لهه کهه سهت ده ده کێتی سهۆڤێتم وه نی یه مه شێکی زۆری چاپه به

شهم  نی کهۆنی کهوردی عوسهمانی و سووریه مه وت، و چاپه ست که ده وه 1976  نی کوردی کوردستانی عێراقیشم له مه هی چاپ زۆربه
ی سهتانداردبوون دا  پرۆسهه  لهه  ی کهه وانهه ڵ ئه گهه نووسهین و وتهووێژێکی زۆرم کهرد له ها نامه روه کرد. ههه یداده یێکی په تا راده

ماڵ  ریف وانلهی، جهه ریمان، ع. شهه فا نهه دین ئامێدی، مسهته هائه بیحی، سادق به ی، ع. زههب وفیق وه ته  چاالک بوون، بۆ وێنه
کی  ره وت. پرسهیاری سهه سهت کهه ده مهانی ئینتیهدابی عێهراقم وه زه  ئارشیوی ئینگلسهتان لهه  شێک له وانه، به  له ز ... بێجگه به نه

ی  ی سهلێمانی پرۆسهه هجهه له - ی بن ر بنچینه سه  تی عێراق له وڵه ونی دهیدابو په  چۆن سۆرانی به  بوو که  وه م ئه که وه لێکۆڵینه
 یێک ستانداردببو." تا چ راده 1985ست پێکرد و تا ساڵی  ستانداردبوونی ده
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انهی اڵم زوو پێمز زانم. به زمانی کوردی ده  ت به باره پێموابوو زۆر شت سه  که وه ستپێکردنی لێکۆڵینه ک کوتم من کاتی ده روه "هه
پێویسهتی   که یشهتنی کێشهه و تێگه  واونیین اڵم تهه یشتن زۆر پێویستن، بهه شدا بۆ تێگه وه ڵ ئه گه کردن، له به جره روانین و ته  که
دا،  یه و پرۆسهه لهه  . بهۆ وێنهه یه هه  وه تیۆری زمانناسییه  ستن به پشتبه یێکی زانستی و به شێوه  ل به سه ی تێروته وه لێکۆڵینه  به

رنجی  ی سهه وه . ئهه بهارودۆخی مێژووییشهان زۆر جیهاوازه  و   یهه تێتی زۆریهان هه کانی دنیها تایبهه زمانهه  کهه  ۆم روون بهۆوهمن به
اڵم  بهه  یهه دوو سهتانداردیان هه  نی بهوو کهه رمهه ک نهۆروێژی و ئالبهانی و هه ی سهتانداردبوونی زمهانی وه زۆرتر راکێشام پرۆسه

شهبوونی بنگهاڵ  ر جیهاوازیی ئهایینی و دابه بهه له  گرت یهان زمهانی بنگهاڵی کهه رچاوده بهه  شهم لههک سربی و کرۆواتی ی وه نموونه
ی  هجهه و دوو له  ستاندارده-زمانی کوردی زمانێکی جووت   بوو که  وه ئه  یه وه و لێکۆلینه کانی ئه ئاکامه  کێک له ڵبراون. یه لێکهه
  زۆر بهواران دا لهه  اڵم کورمهانجی لهه ست پێکهرد بهه ی بیست دا ده ده سه  یان له و پرۆسه رکام ئه کی کورمانجی و سۆرانی هه ره سه

 پێشتربوو." سۆرانی له
کانهادا مامۆسهتای زانکهۆی ویندسهر،   لهه  والوه بهه 1987  رسهی کهوت و لهه ده  زانکۆی سهنه  له 1979  یێک له ر ماوه نپوو سه د. حه

 زانکۆی کنکۆردیا و زانکۆی تورانتۆ بووه.
 
ئێهوە لە نامەکەتهان بهۆ ئاكادام های كهورد دەستنیشهانتان کهردووە کەگۆیها ئاکادیمیها زمهانی سهتانداردی بەالو  :ر منیبەریناس

 داناوە و کێشەکەی کردووە بە کێشەی زمانی ڕەسمی، مەبەستتان لەم جیاکردنەوەیە چییە؟
  

  سههمیکردنی هێنههاگۆڕ . دیههاره النهها و باسههی ره وهکادیمیا باسههی سههتانداردبوونی  مههن نههازانم بههۆ ئههه: نپوور سییه حه یریم د. ئییه
کێکیان  ر یههه الم هههه بێ بههه ی سههتانداردی هههه هجههه لههو  زمانێههک دوو له ی جیههاوازن. ده سههمیکردن دوو پرۆسههه سههتانداردکردن و ره

اڵم  گهوور  بهه نهدا ده یێهک درێژخایهه یێکی تها راده ماوه خۆیی و لهه کاوه دوو پێک نایە و به کدابه سمی بکرێن. ستانداردبوون یه ره
نیا سههۆرانی  تههه  لمێنێ کههه بسههه  وه س نههاتوانێ ئههه ها کههه روه دی د . هههه جێ وه سههبه ت ده بڕیههارێکی حکوومههه  سههمیکردن بههه ره

 شبکر . سمیبوون بێبه مافی ره  له  و بیانووییه و به  تیس ماوه قه  تا ئێسته  وه ی پازده ده سه  و کورمانجی له  ستانداردبووه
 

هۆکاری سەپاندنی ڕەسمی کردنی شێوەزاری سۆرانی بە سەر شێوەزارەکانی دیکە لە باشووری کوردسهتان لە چهی  :منبەری ناسر
 دا دەبینن؟ واتە کێشەکە بۆچی لەو بازنەیە دەرناکەوێت؟

 
کانی عێهراق  سهمییه ره  دوو زمانهه  کێک لهه سهتووری عێهراق یهه ی ده گهوێره  ر بێتوو کوردی به گه ئه  دیاره: نپوور سه حه یریم د. ئه

ی  ڵگهه ک قهانوون، به کهارد  )وه زۆر بوارندا ده  ت، له پراتیکی حکوومه  مێنێ و ببێته ز نه ر کاغه سه ر له ش هه وه دابندر  و ئه
،  تهه و حکوومه زمهانی ئهه  بێته ی کوردی ده هجه کام له  بڕیاربدر  که  ی...( و پێویستهر سکه یی، کاری عه سمیی، کاری ئیداره ره
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  ت لهه گۆڕ : زمهانی حکوومهه دێتهه  یه و کێشهه رێمیش دا ئهه تی ههه کانی حکوومهه نێهو سهنووره  ها، لهه روه سمیی. هه زمانی ره  واته
 ؟ یه هجه بادینان کام له

 
کهوو فارسهی و تهورکی  و کهوردیش وه  یهه ک سهتانداردی هه ش یهه کهه و زمانه  یهه ک زمهانی هه یهه  وه تهه نه  که  س پێی وایه زۆر که

  یهه ی سهتانداردی هه هجهه دوو له  یهه و زمهانی واهه  دنیهادا زۆر جۆراوجهۆره  اڵم ژیانی زمهان لهه بێ. به ک ستانداردی هه بێ یه ده
تیش  سهمی بهن و کاروبهاری حکوومهه ره  هجهه ردوو له تانی عێهراق دا، هههکوردس  کر  له نی و ئالبانی و نۆروێژی. ده رمه ک هه وه
 ر. ده  نه ک ستاندارد نایه یه - ک زمان یه   - وه ته ک نه ی یه بازنه  کان له ی باسه زۆربهبچێ.  ڕێوه به
 

گهها بههۆ چههی ئەگەر بەو شههێوازە پڕۆسههەی دەسههەاڵت کردنههی تەک شههێوەزاری سههۆرانی بەرەو پێشههەوە بچێههت ڕێ :ناسییر منییبەری
 مەترسیگەلێک دەکاتەوە؟ یان داهاتووی ئەم پڕۆسەیە دەبێتە چێ و هەتا کو  بەردەوام دەبێت؟

 

،  کههه شههێکی زۆری ناوچه ر به سههه  عس لههه دوای الچههوونی دیکتههاتۆری بههه 1991  لکی بادینههان لههه خههه: نپوور سییه حه یریم د. ئییه
  خوێنهدن و لهه  لهه  کار هێنا و ئێسهته کان ده و کۆاڵن و دووکانه کووچه   ت له تایبه به  شنه چه مه نووسینی هه  ی خۆیان له هجه له

ترسهی  مه  لهه  و بهاری بهاوه سمی بهێ، ئهه نیا سۆرانی ره ته ر بێتوو گه . ئه یه که ڵکه بڕیاری خه  وه هێندر . ئه کارده کارگێڕی دا ده
کا.   کانی دی حاشههاده هجههه رانی له ئههاخێوه  اڵت لههه سههه رانی و ده ئههاخێوه  دا بههه اڵت ده سههه یێک ده هجههه سههمیکردنی له . ره و  کههه ده

ن.  کهههه ش نه دابهههه  اڵته سهههه دهو  ی خۆیهههان بپهههاریزن و ئهههه هجهههه اڵتی له سهههه و  ده یانهههه کهههان ده ئاخێوه-سهههۆرانی  هێنهههدێک لهههه
بهاروودۆخی ئهازادی   ڵکلهه نابینن که خه  وه و ئه  دوو پارچه  کاته ده  وه ته ستاندارد نه - زمانی دوو  که  یه وه شیان ئه که بیانوویه

زایی و  رهههههۆی نههها  بێتهههه دێمۆکراسهههی ده-تی زاڵبهههوون و دژی اڵم سیاسهههه بهههه  وه حاوێنهههه ده  وه و دیمۆکراسهههی دا زۆر بهههاش پێکهههه
 . لبران لێکهه
 

جەنابتههان لە میدیاکانههدا باسههی دیههاردەیەک بە نههاوی "شوڤینیسههمی سههۆرانی" تههان کههردووە کە لە باشههووری  :ناسییر منییبەری
 کوردستان خەریکە بەهێز دەبێت،دەتوانن بە شێوازێکی بەرفرەتر ئەم دیاردەیە پێناسە بکەن؟

 
ی خهۆی(  هجهه یێکی )زۆرتر زمان و له هجه زمانێک یان له   که   شۆڤینیسمی زمانیی بۆچوونێکی سیاسییه: نپوور سه حه یریم د. ئه

نتر، یههان رێکههوپێکتره. شۆڤینیسههم  سههه نههدتر، ره مه وڵه وتووتر، ده کانی دی باشههتر، جههوانتر، پێشههکه هجههه زمههان یههان له   پههێ لههه
شهدا بهاری  وه ڵ ئه گهه یێکهی سیاسهییه و، له ی "شۆڤینیسم" زاراوه . وشه  یشتنێکی سیاسییه رێبازێک، بۆچوونێک، فکرێک یان تێگه

کانی  هجهه له  ی سهۆرانی لهه هجهه له  کهه  یه وه کاری ناهێنم. "شۆڤینیسمی سۆرانی" بڕوا به ک جنێو ده ، من وه یه نفی هه مانایی مه
کها  رزونزم ده ندی یان به به کان پله هجه شۆڤینیسمه، لهو  نتر و رێکوپێکتره. ئه سه ندتر، ره مه وڵه وتووتر، ده دی باشتر، پێشکه
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و   یهه ری هه روه تی و سه ر  مافی ئاغایه ی سه وه . ئه وه خواره  وانی دی له نێ و ئه داده  وه ره سه  هیرارشی(، سۆرانی له  یکاته )ده
ی  م شههیوه هههه  و شۆڤینیسههمه . ئههه اف نییهههری و ئههازادی و مهه رابههه به  سههت بههن. شۆڤینیسههم بههڕوای بههه بههێ ژێرده وانی خههۆار  ده ئههه

 ن. که رانی ده کانی دی و ئاخێوه هجه له  تی به کان سووکایه . توندووتیژه یه نی هه هوه ی ئه م شێوه توندوتیژ و هه
 

   یهه وانه لهکهان دژی شۆڤینیسهمی سهۆرانین و  سۆرانی ئاخێوه  . هێندێک له  یه کان رێبازی سیاسی جۆراوجۆریان هه سۆرانی ئاخێوه
  ت بهه باره یێکم سهه ریکی نووسهینی زنجیهره سمیکردنی سهۆرانی بهێ. مهن خهه نگری ره الیه  بێ که ت کورمانجی ئاخێوی واهه نانه ته

 کانی. فسانه شۆڤینیسمی سۆرانی و ئه
 

بەگوێرەی ئێوە ئاکادیمیای کوردی لە باشووری کوردستان تەنیا ئەرکی ئەوەیە کە کێشەی زمانی کهوردی تەنیها  :ناسر منبەری
 لە چوارچێوەی باشووری کوردستاندا بنرخێنێت یان نا؟ بۆچی؟

 
و  کانی ئههه رکههه هرێم ئ تی هههه حکوومههه  اڵم دیههاره رین بههن بههه تههوانن زۆر بههه کادیمیا ده کانی ئههه رکههه ئه: نپوور سییه حه یریم د. ئییه

وڕۆدا  دنیههای ئههه  ت وکههوت بههووه، لههه شههبوونی کوردسههتان لههه دابه  شههدا زمههانی کههوردی بههه وه ڵ ئه گههه ی دیههاریکردوه. له رێکخههراوه
  مهانێکی دی گوێیهان لهه ر زه هه  کان، زۆرتر له ی سنووره وه و ئینترنێت و کرانه  ڤیزیۆنی مانگۆله تله  کان، به هجه رانی له ئاخێوه

ر  ههه  ر باسهێکی زمهانی کهوردی لهه ههه  . جابۆیهه وه بێتهه ناویانهدا بهاڵو ده  جهاران زیهاتر لهه  نیش زۆر له مه و چاپه  یه کتر هه یه
  وه بهاری زانسهتییه  بێ و له ده  ڵه دا تووشی هه وه لێکدانه  بێ له ر چاو نه به  ی له ندییانه و پێوه ر ئه گه یێکی کوردستان ئه پارچه
رێمی خههۆی  کانی هههه رکردنی کێشههه سههه رێم بههۆ چاره تی هههه حکوومههه  کادیمیایێکی کههه ئههه  اڵم دیههاره بههێ. بههه م ده خی کههه بایههه
 کانی دی کوردستان. پارچه  و  بڕیاربدا بۆ زراندبێ، نایه دایمه
 

ئێههوە لە نامەکەتانههدا باسههی ئەوەتههان کههردووە کە دیههالێکتی کورمههانجی لە بههواری زمانناسههی، زمانناسههیی  :ناسییر منییبەری
کهۆمەاڵیەتی وکۆمەڵناسههیی زمهان هههیچ شهتێکی لە سههۆرانی کەمتههر نیهیە،ئەگەر لەم بههوارانەدا شهێوەزاری کورمههانجی لە سههۆرانی 

 ری سۆرانی بکرێتەوە؟کەمتر ببوایا دەبووە هۆکاری ئەوە ڕێگا بۆ ڕەسمی کردنی شێوەزا
 

کانی شۆڤینیسههمی  فسههانه ئه  کێک لههه وتووبوونی کورمههانجی یههه وتووبوونی سههۆرانی و دواکههه پێشههکه: نپوور سییه حه یریم د. ئییه
مههافی خوینههدن و نووسههین، و  - یههه  رانی کورمههانجی مههافی زمههانی خۆیههان هه راسههتیش بههێ، ئههاخێوه  وه ر ئههه گههه . ئه سههۆرانییه

 سمی بوون. کورتی مافی ره  کارگێڕی و گشت بوارێکی دیدا، به  یان له که هجه لهکارهێنانی  ده
 

، کەلههوڕی، یرانۆشهێوەزاری سهەرەکی وەک، كورمهانجس، سه ٥وەکوو ئێوەش دەزانهن لە کۆمەڵگهای کهوردەواری دا  :ناسر منبەری
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کورمههانجی و سههۆرانی، هەورامههی و و سههۆرانی پێێههان وسههە دەکههر ،لە باشههووری كوردسههتان ش ج هها لە شههێوەزارەکانی  یزازاكهه
کەڵهوڕیش قسەیان پێ دةكرات، ئااا جووت ستانداردي شهێوەزار، چارەسهەرییە؟ ئەگەر چارەسهەرییە چهی بەسهەر کەلههوڕی و 
هەورامی دێت؟ یان لە نێهو پڕۆسهەی جهووت سهتاندارد كهردن دا هەر دوو دیهالێکتی هەورامهی و کەلههوڕی چهۆن جێگهای خۆیهان 

 دەگرن؟
 

کوردسهتانی   کان نهاهێنێ. لهه هجهه ری نێهوان له ربهه نابه  سمیکردنی سۆرانی و کورمهانجی کۆتهایی بهه ره: نپوور سه حه یریم د. ئه
ک خوینهدن و  بهی مهافی زمهانی وه کانی دی ده هجه رانی له ن و ئاخێوه که ده سۆرانی و کرمانجی قسه  ڵک به ی خه عێراقدا، زۆربه

،   هجهه بهێ چ دوو له    هجهه ک له سهمیکردن، چ ئهی یهه ییهدا ره هجه له -  یێکی فهره ڵگه کۆمه   هبێ. ل ی خۆیان هه هجه له  نووسین به
اڵم  . بههه  دا کههارێکی نادیمۆکراتییههه بنچینههه   ، و لههه  تییههه اڵیه اڵتی زمههانیی، سیاسههیی و کۆمه سههه ی ده رانههه رابه شههکردنی نابه دابه
یی  هجههه ریی زمههانیی و له رابهه ، و نابه  وه سههمی ناحاوێنههه ێ زمههانی سهتاندارد و رهبه   تی "مهۆدێرنی" ئێسههتا بههه وڵههه و ده   ڵگهه کۆمه
و  زی و هتههد. ئههه گههه ومی، ره تی، جینسههێتی، دینههی، قههه ریی چینایههه رابههه نابه   لههه   پههڕه   تی کههه اڵیههه نیزامههی کۆمه   لههه   شههێکه به

ی  ڵگهه کۆمه   شهدا لهه وه ڵ ئه گهه سیسهتیمێک پێکهدێنن. له   وه و پێکهه   وه هسهتراون به   وه کتره یهه   لێک جو  نین و به   رییانه رابه نابه
نهدی  ت پێوه تایبهه   نهدیی زمهانیی، بهه کر  پێوه دا ده و سیستێمه ی ئه چوارچێوه    ر له رن، هه رابه کان نابه هجه ییدا له هجه له-  فره
کان مهافی زمهانیی و  سهمییه ناڕه   هجهه رانی له متر بکهر  و ئهاخێوه بعیزی زمانیی که ته   کان، وا دابڕێژر  و رێکبخر  که هجه له

 کر . مرۆڤییان پێشێلنه
 

بابێینە سەر نامەکەتان بۆ ئاکادیمیا، ئەو ساختەکارییەی کر ئاكادام های كهورد لەسهەرنامەکەتان کهردی چهۆن  :ناسر منبەری
 ئەنجام درا؟ و هۆکاری ئەنجام دانی چی بوو؟

 
،  . وادیهاره وه سهی دی بخوێنێتهه رکه ی هه ی مهن یهان نامهه باتی نامهه ی خۆی لهه بوو نامه ده کادیمیا نه ئه: نپوور سه حه یریم د. ئه
سهمیکردن  ی ره کێشهه  کادیمیا )لهه ندامانی ئهه ی ئه کانی من و زۆربه خی بۆ دانانێن. بۆچوونه ینووسن زۆر بایه ی خۆشیان ده وه ئه

 . زۆر جێی سرنجه  کردنه ڵه و هه ئه  جا بۆیه ، واو لیک جیاوازه دا( ته
 

لە گفتوگۆیەکههدا کە لە گەڵ ڕادیههۆ زایەڵە ئەنجامتههان داوە ئەو هەڵوێسههتەی ئاکادیمیهها وەک هەڵوێسههتێکی  :ناسییر منییبەری
 سیاسی بە ناوتان کردووە، دەتوانن تۆزێک ڕوونتری بکەنەوە؟

 
  ، لهه وه بێ لێکۆڵینهه پێشهدا، بهه کادیمیا له ئهه  کهه  یهه وه دا ئه و کێشه ڵوێستی سیاسی له هه  ست له به مه: نپوور سه حه یریم د. ئه
  و  بههه و زانیههاری و زانسههت بییههه  ڵگههه به  سههتن بههه بههاتی پشتبه  و لههه  وه سههمیکردن سههاخبووبێته ی ره ک کێشههه یێک وه ر کێشههه سههه
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  ک بۆچوونیهان نییهه کادیمیا یهه نهدامانی ئهه ئه  کا. دیهاره ک مافی زمانیی چاولێ نه وه  که یه نگ بڕیاربدا و کێشه ی ده وه کۆکردنه
 پههێوری چاالکیههان  کانی تێههدا بههێ و ده هجههه رانی گشههت له یێکی دێمههۆکراتی نوێنههه شههێوه  یێکههی وا بههه رێکخراوه  اڵم پێویسههته بههه

ک ئاسهۆری  کانیش وه تییهه مایه که  ی زمانه و کێشه  زمانییه ی فرهیی، کوردستان والتێک هجه له فره  له  ها بێجگه روه بسپێردر . هه
ن و  ول بههده رکردنی حههه سههه و بههۆ چاره  وه نههه کانی خۆیههان لێکبده بههێ کێشههه وانیش ده رانی ئههه و نوێنههه  گۆڕ  دایههه ن لههه و تورکمههه

  ... کانی زمانی خۆیان کێشه  خۆیی و لێپرسراوی وان له ربه سه  کادیمیا ددان بنێ به ئه
 

سەبارەت بە ساختەکاری ئاکادیمیا لە نامەکەتان و ئەو هەڵوێستانەی لە مەڕ زاڵ و ڕەسمی کردنهی شهێوەزاری  :ناسر منبەری
سۆرانی کە پهێش دەکەوێهت، چ چاوەڕوانییەکتهان لە میهدیای کهوردی بە تهایبەتی باشهووری کوردسهتان هەیە، هەر وەهها ئایها 

مبەر ڕەسمی کردنی شێوەزاری سۆرانی لە باشهووری کوردسهتان ، هەڵوێستی ڕووناکبیرانی کورد سەبارەت بە دژبەرایەتی لە هە
 چاالک دەبینن یان نا؟ بەڕای ئێوە دەبێت چۆن بێت؟

 
گیهانێکی ئازادیخوازانهه،   بهه  دا. پێویسهته یه و کێشهه بڕیهاردان لهه  بکر  لهه لهه نهابێ په  من پهێم وایهه: نپوور سه حه یریم د. ئه

  و ههیچ بریارێهک بهه  وه ی لێبکهر  و لیکبدرێتهه وه لێکۆڵینه  یه و کێشه نی ئه اتیی گشت الیهبۆچوونێکی دیمۆکر  و به  مافخوازانه
:  کراوه نههه  و پرسههیارانه ت بههه باره یێک سههه وه هههیچ لیکۆلینههه  در . تهها ئێسههته کان نههه هجههه رانی له ئههاخێوه  بههێ پههرس و راوێههژ بههه

، و زۆر  کان چییهه هجهه ی له ریتهه ، خه نهده یان چه کوێن، ژماره  ، له یه هه  هجه ند له چه  کان بۆ وێنه هجه ندێتی و چۆنێتی له چه
  نی )لهه مهه نهدی، زانکهۆ، چاپه تایی، ناوه ره سهه  کار دێن: خوێنهدن لهه چ بوارێک دا ده  کان له هجه له  رکام له پرسیاری دی؟ هه

ڤیزیۆن،  وه(، رادیهۆ، تلهه کان بهاڵو بوونهه هجهه له  لهه رکام ههه  و کتێهب بهه  نهد گۆڤهار و رۆژنامهه چه  تا ئێسهته  وه ه 1991سالی 
ی  زانهن و قسهه یێکی دی ده هجهه یێک چ زمهان و له هجهه ر له ری ههه کارهینانی زمهان )ئهاخێوه ندێتی و چۆنێتی ده ئینترنێت؟، چه

کانی  کوردییهه  هجهه ردنی لهکهاردێنن؟(، کهارتێک یێک ده هجهه سهتێک چ زمانێهک و چ له به دا بهۆ چ مه ژیانی رۆژانهه  ن، له که پێده
رێم  تی ههه کانی حکوومهه ڵسهته رهه باری زمانیی کوردستانی عێراق؟ کۆسپ و به  ی واڵت له وه ره و ده  و ئیران و سورییه  تورکییه

ین؟ و کان چه ڵسهته رهه ؟ به غهدا چۆنهه تی به رێم و حکوومهه تی ههه نێوان حکوومهه  ی زمان له کان؟ کێشه هجه بواری زمان و له  له
 زۆر پرسیاری دی.

 
کان  کێشههه  رۆشههنبیران نههاتوانن بههاش لههه  میههدیا نههه  کادیمیا نههه ئههه  ، نههه وه تههه دراونه اڵم نه وه  پرسههیاره  و گشههته جهها کههاتێکی ئههه

،  وه بدرێتهه  و پرسهیارانه المی ئه بێ وه ڵبگرێن ده کان هه رکردنی کێشه سه و چاره ره نگاوێکی خێرا به و  هه ر بمانه گه ن. ئه تێبگه
 ی سیاسهی ناکۆکی یان کێشه  وه جێ نابێ. ئه جنێو و تاوانبارکردن جێبه ڕه شه  به  یه و کێشه ی زانستی. ئه وه لێکۆڵینه  ویش به ئه
سهتان و میهدیای سهۆرانی ئهاخێو  ده رۆشهنبیران، کاربه  . مهن پێموایهه یهه زمهانی هه - رکردنی سیاسی سه ی چاره و رێگه  زمانییه -
  بهێ سهۆرانی ئهاخێوان زیهاتر لهه و ده  اڵت دایهه سهه ی ده وپایهه پله  لهه  موان قورسهتره. سهۆرانی ئێسهته ههه  رشانیان له رکی سه ئه
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،  که کانی دی. کێشهه هجهه و بۆ دابینکردنی مافی زمهانیی له  که کییه ره سه  هجه ریی دوو له رابه کورمانجی ئاخێوان تێبکۆشن بۆ به
  و پێویسهته  شهکراوه ر دابه رابهه نابه  ێێکی شهێوه  بهه  اڵته سهه و ده و ئهه  اڵته سه یێکی ده رچاوه ی زمان خۆی سه وه ر ئه به له  سیاسییه

و   ییهه هجه له فره  کهه ڵگه ی کۆمه وه ر ئهه بهه  لهه  زمانییهه  که مان کاتهدا، کێشهه ههه  ریی دابهین بکهر . لهه رابه کر  به ی ده نده وه ئه
  و ناکۆکیانهه ئاڵۆزیی ئهه  بێ و له کان ده هجه ری له رابه اڵوی نابه تی تێکه اڵیه التی ئابووری و سیاسی و کۆمه سه ریی ده رابه نابه

 زایی و ناکۆکی. ارهی ن رچاوه سه  بێته و زمان ده  وه گرێته دا، جیاوازی زمانی جێی ناکۆکی دی ده
 

 زۆر سپاسی بەڕێزتان دەکەم بۆ بەشداربوونتان لەم وتووێژە. :ناسر منبەری
 

 ٢٠١٠ی ئەپریلی ١٦ڕێکەوتی:   -  وانگهی ڕبنووسێو سەرچاوە: 
  
  
 

 زمان جەوهەر و ناسنامە 

 
 رۆژی جیهانیی زمانی دایکی

 
 :زنجیرە وتووێژ

  
 لە لەنهاوچوونی، کە ئەوتهۆ تهوخمێکی ناسهنامەکەیەتی، و نەتەوەیەک هەر کەلتهووری و فەرهەنهگ توخمی سەرەکیترین زمان

 بتههههوێننەوە، نەتەوەیەکیتههههر ویسههههتبێتیان، کە نەتەوانەی و کەس ئەو بههههۆیەش هەر نەتەوەکەیە، تههههوانەوەی و نههههاوچوون
 کە نەتەوانەی لەو یەکهههێکە کهههوردیش گەلهههی. بهههووە نەتەوەیە ئەو زمهههانی توانهههدنەوەی هەوڵیهههان، زیهههاترین و سهههەرەکیترین
 خۆشههییەوە بە بەاڵم داگیرکەرانههی و دوژمنههان هۆڤههانەی و دڕنههدانە شههااڵوی لێشههاوی بەر کەوتههۆتە بەردەوامههی بە زمههانەکەی
 .نەپچڕاوە و نەگۆڕ زمانەکەی پاراستنی بۆ کورد هەوڵی

 
 هەیە ههزر و ڕامان لەسەر کاریگەری کاتێشدا هەمان لە نەتەوەیەکە، هەر خواپێداوی و سرووشتی مافی کە لەوەی جیا زمان
 ئەو پسهپۆڕانی کە زگمهاکی زمهانی بە پەروەردەیە نەبهووبی خەسهاری گەورەتهرین ههزر، و زمهان نێهوان لە پێوەندی پچڕانی و

 .شیکردۆتەوە نەرێنییەکانیان کاریگەرییە تەسەلی بە ڤیگۆتسکی، ناویاندا لە و بوارە
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 وتووێژێهک زنجیهرە زگمهاکی، زمهانی بە پەروەردەبهوون گرنگی لە ئاوڕدانەوە هەروەها و دایکی زمانی جیهانی ڕۆژی بۆنەی بە
 .دراو ئەنجام کوردی زمانی بواری پسپۆرێکی و کارناس چەند لەگەڵ

 ڕۆژی کورد                                                                 
  
 
 

 سەرجەم وتووێژەکان:
 
   
 
 
 
 
 
 
 عەلی وەیسی سازدانی: هاشم

 
 زمان جەوهەری بوونمانە، با ئەم جەوهەرە بپارێزین.: شەریف فەالح

 

 
 

 شاعیر و نووسەر و ڕۆژنامەوان و خەباتکاری کورد،” شەریف فەالح“ کاک 
 

   ە یەکەمزنجیر 
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 ئایهدیا هەمهوو دەتوانێهت کە زەویهیە سەرگۆی بوونەوەرێکی وەک مرۆڤ نیوان جیاوازیی سەرەکی فەکتەری زمان ڕۆژی کورد:
 گەلێههک ئێسههتا تهها بههوونییەوە سههەرەتای لە خههۆی بەردەوامههی پێوەنههدییەکی لە هههۆیەوە بە و بکههات تۆمههار پههێ خەونەکههانی و

 وەکههوو ئێههوە گههۆڕ ، هههاتووەتە زمههان پێناسههەی جیاوازەکههانی پانتهها لە مرۆڤههایەتی لەنههاو مەزن وەرچەرخههانی و گۆڕانکههاری
 خوێنهدنەوەی لە چەمکە ئەم پێناسەی و زمان دەڕوانن چۆن دایکی زمانی ساڵڕۆژی لە کوردی زمانی بواری لە چاالک کەسێکی
 چۆنە؟ ئێوە
 

 هاوکههات تاکەکەسههی، ئەندێشههەی پێکهههاتەی و جەوهەر لە جیهها زمههان پێکههردووە، ئامههاژەت خۆشههت هەروەک شییەریف فەالح:
 ئەو بهۆ تهایبەت بە پرسهە ئەم. بکهات خهۆی پێناسەی ناتوانێ ئیتنیکێک و نەتەوە هیچ زمان دەرەوەی لە و نەتەوەشە رۆحی
 و باسهە جهێگەی زۆر دان، ئاسیمیالسهیۆن و سهڕینەوە مەترسهیی لەبەردەم ناسهنامەیان و کولتهوور زمان، کە نەتەوانەی و گەل
 سههەرەکی دەوری کۆمەڵههدا و تههاک پەروەردەی بیرکههردنەوە، چههۆنیەتیی لە زمههان. هەیە تههایبەتی گرنگییەکههی لەالیههان زمههان

 .هەڵکەندووە خۆی گۆڕی ئەوا نەپارێزت، خۆی زمانی نەتەوەیەک هەر دەگێڕێت،
 

 مهن“ نەتەوەیهی ناسهنامەی جیهاوازیی هاوکات دەگێڕێت، مەدواسازی دەوری کۆمەاڵیەتیدا و سیاسی ئاقاری لە جیالەوەی زمان
 بههزانین ئەوەش دەبهێ بەاڵم بسههەلمێنی، خهۆت بههوونی دەتهوانی زمهانەوە لەڕێههگەی دەکهات، دیههاری( بەرامهبەر و خهۆت) ”ئەو و

 و دەشهکێن پۆکهان و لهق نەبین، وریا مامەڵەکردنیدا و لێدان دەست لە گەر وان، پۆ و لق پڕ داری وەک زاراوەکان فرە زمانە
 کههاردانەوەی سههەرەنجام و تێنەگەیشههتن لێههک زاراوەیههی، لێکترازانههی مەترسههیی سههەرەنجام دەبێههت، خەوشههدار دارەکەش بەژنههی

 چههونکە بێههت، ژیههرانە و هێههور و ئههارام زۆر دەبههێ زمههان لەگەڵ هەڵسههوکەوت بههۆیە لێههدەکەوێتەوە، سیاسههیی و کههۆمەاڵیەتی
 دەروازەی لە خۆیهان کولتهووری خۆسهەپاندنی و زاڵبهوون بهۆ کهات هەمهوو زوڵمکراوەکهان نەتەوە نیشتمانی و ئازادی دوژمنانی
 .وەردەگرن کەڵک خۆیان قازانجی بە کەلێنەکان لە و ژێردەست فەرهەنگی ناو دەکەنە دزە زمانەوە

 
 هاوچەرخههانە و نههو  پێناسههەی و خۆناسههینەوە لەبەردەم کههورد نەتەوەی کە ناسههکەدا هەلههومەرجە لەم دایکههی زمههانی سههاڵڕۆی

 و زمههان لەرێههگەی کردەیههی شههێوازی بە هەتهها زێههڕینە هەلێکههی و لەبههار زۆر دەرفەتێکههی خههۆی، جەوهەری و ناسههنامە بههۆ دایە
 تاکەکهانی و نووسهەر نهوخبە، لەالی دایکهی زمهانی دەبهێ. بسەلمێنی نەتەوەکەت و زمان و خۆت زیندوویی پاراستنی، زیندوو
 هەتها دەرەتانێهک بهکەنە ئێسهتا و رابردوو بڕواننە دەالقەوە لەو و بوون و ژیان بااڵنوێنی ئاوێنەی ببێتە کوردەواری کۆمەڵی

 .بنێن بنیات نەتەوەییمان کولتووری بۆ روون داهاتوویەکی
 

 زەبرووزەنهگ و سهەرەڕۆ دەسهەاڵتی لەبەر زمانەکان لە گەلێک مرۆڤایەتی مێژووی درێژایی بە دەزانن هەروەک: کوردڕۆژی 
 و گەشهە بهۆ وایهان دەرەتهانێکی و رێهگە یهان و چهوون لەنهاو یهان دیهکە، نەتەوەیەکهی بهۆ نەتەوەیەک نامرۆڤهانەی روانینی و
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 رێهگە ئیسهالمی کۆماری سەرەڕۆی و داگیرکەر دەسەاڵتی هێشتا کە رۆژهەاڵتی کەسێکی وەکوو ئێوە نەبووە، خۆیان پێشکەوتنی
 بابەتە؟ ئەم دەڕواننە چۆن گرتووە ئێرانیش دیکەی نەتەوەکانی زمانەکانی و زمانە بەم پەروەردە و خوێندن لە
 

 دوژمنێکهی لەگەڵ ئهێمە چهونکە بهڕوانین، لێهی وریهاییەوە بە دەبهێ و هەسهتیارە و گرنهگ زۆر پرسهێکی ئەمە شەریف فەالح:
 خههۆی نههامۆی و نەیههار کولتههووری دەمههارانەوە لەو دەیهههەو  و ناسههیوە الوازیمههانی دەمههاری و بەرەوڕوویههن فههێڵەزان و غەدار

 کهوردی زمهانی هەراوەکانی تایبەتمەندییە و توانایی دەزانێ باش ئەو چونکە بمژ ، زمانمان خوێنی و بسەپێنێ بەسەرماندا
 نەبهوونی واتهای و دەپهووچێنەوە ئاو سەر بڵبی وەک داتاشراوەکانی و درۆیین چەمکە و واتا پاراستنیان، بە و گرنگن چەندە
 خهزمەت دەماکی لەژێر ئێران ئیسالمیی کۆماری پاوانخوازی دەسەاڵتی چەواشەکارییانەی و تەڵەکە و فێڵ ئەو. دەگەیەنێ ئەو
 دەهێنهێ، بەکاریهان هەڵمهالراوانە زۆر ئهامێرەوە نەرم شهەڕی و قەڵەمەکهانی جهاش لەڕێهگەی و کهوردی فەرهەنگهی و زمان بە

 خەرمهانی نەکەیهن، ریشەکێشهی و نەکەویهن فریهای گەر تاڵەوە، زرکە ئەم داوی کەتوونەتە و داوە فریو کەسی زۆر بەداخەوە
 فەرهەنگهی بەنهاو لەکهاری ئیسالمی کۆماری سەرەکیی ئامانجی کورتی بە. دەسووتێت کایە ژێر ئاگری بەم نەتەوەییمان زمانی
 :نییە دیار پێوە نیااپاکیی تۆزقاڵێک و ئەمانەن تەنیا کوردستان رۆژهەاڵتی لە
 
 کوردی زمانی لە نەتەوەییە و سیاسی واتای داماڵینی *
 کۆمهاری بە تهایبەت پێناسهەی بە شهارومەندی و فەرهەنگهی مهافی چوارچێهوەی لە کهورد نەتەوەییهاکنی مهافە کورتکرنەوەی *

 خێرخوازی کارێکی وەک ئیسالمی
 سەپاندنی بۆ هەوڵدان *
 لەخشتەبردن *
 زمان شەقکردنی *
 زاراوەکان لێکترازانی *
 یەکتر بە جیاجیاکان ناوچە کولتووری نامۆکردنی *
 زمانەکەمان جیاجیاکنی زاراوە هاوبەشەکانی خاڵە گومکردنی و جیوازییەکان زەقکردنەوەی *
 ناوچەگرێتی پڕمەترسیی کولتووری جێخستنی *
 هاوبەش – پێوەر زمانی واتای شێواندنی و زمان بەسەر زاراوە فەرزکردنی *
 کوردی زمانی سووککردنی بۆ پیالن دانانی *
 لە رێگەگههههرتن و زاراوەکههههان بە پسههههپۆڕی لە بەدوور تەنههههزی و گاڵتەجههههاڕی زمههههانی بە پەرەدان بههههۆ خۆشههههکردن رێههههگە *

 .فەرمییەکان کەناڵە لە پیوەر زمانی بە جیدی شانۆی بەرهەمهێنانی
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  لە خەڵک جەماوەری لەگەڵ و ناوخۆن لە کەسانەی ئەو ئەرکی تایبەتی بە بارودۆخێک ئاوا لە وایە پێتان ڕۆژی کورد:
 مرۆییمان؟ و نەتەوەیی ناسنامەی و شوناس سەرەکیترین بە بەرانبەر دەبێت چۆن و چی دان پێوەندی

 
  پیالن هیچ بە ئێمە کولتووری و زمان دەزانێت، روون رۆژی وەک ئەوەی سەرەڕای ناسنامەمان و زمان دوژمنی شەریف فەالح:

 بەردەوامە هەر سهاڵە 37 بەوەشهەوە بەاڵم ناسڕێتەوە، کوردانەیەک دژە و ئاسیمالسیۆن هەاڵواردن، سیاسەتی و زەبروزەنگ و
 رەسهەنمان فەرهەنگهی و زمهان. بهین کۆڵنەدەر و نەناس ماندوویی دەبێ ئێمەش. خۆیە ئامانجەکانی بە گەیشتن هەوڵێ لە و

 شهێوەی بە چاالکوانهان و نووسهەر و نهوخبە ئیسهتا هەتها هەروەک بێنهێ، چۆکهدا بە دوژمهن دەتوانێ بوارە تاکە و چەک تاکە
 و رێکهار هەمهوو جاران لە پێداگرتر و شێلگیر لەمەودواش دەبێ من بەرای رووسوورین، و پاراستووە زمانەکەمانیان و خۆڕسک
 قەاڵی و پاراسهتن چەکهی و بهوون ناسهنامەی هەر زمهان هەتها بگهرینەبەر پیالنهانە ئەو بەرەنگهاربوونەوەی بهۆ رەوا شێوازێکی
 .بێت کورد نەهاتووی لەگیران

 
 زاراوە و زمهان لە عەشیرەییەوە و زاراوەیی و ناوچەیی سۆزی و هەست لەڕووی گەر رۆژهەاڵت کوردی نووسەرانی و چاالکوانان

 دۆخێکههدا وەههها لە ببههنەوە، زمههان بەرەوڕووی نەتەوەیههی ئەندێشههەی ئاراسههتەی بە بەڵکههوو نەڕوانههن، نههاوچەیی کولتههووری و
 لێکترازانهی ئامانجیهان کە هەڵخەڵەتانهدنمان بهۆ هۆکارێهک و نەتەوەیی هەستی بەربەستی نابنە دوژمن پیالنەکانی بێگومان
 .کولتوورییە و زمانی
 

 و هاوبەشهەکان خهاڵە بە بهرەودان و زمهان و زاراوە راسهتەقینەی ئەرکهی و پێناسهە لە راسهتی تێگەیشهتنی لێهک و خوێندنەوە
 .زمانەکەمان گەشەکردنی هۆکاری دەبێتە جیاوازییەکان، خستنی پشتگو 

 
 سهڕینەوەی و تهوانەوەی واتهای بە نەتەوەییهدا نهوێی پێناسهەی لە هاوبەش - پێوەر زمانی بە گرنگیدان بزانین ئەوەش دەبێ
 زمههانی سههێبەری و چەتههر لەژێههر پههێچەوانەوە بە بەڵکههوو نیههیە، ناوچەییەکههان و خۆمههاڵی کولتههوورە و زاراوە بههن و زاراوە

 بیرکردنەوەمهان و عەقهڵ جهڵەو  سهۆز و هەسهت نەهێڵهین مەرجێهک بە پهاریزراون، زاراوەکهان هەمهوو هاوبەشهدا و یەکگرتروو
 و نەتەوە بههاخی بههۆ ملۆزمێههک دەبێههتە و کولتوورمههان و زمههان نههاو دەکههاتە دزە دوژمنههیش بههین وا گەر چههونکە دەسههت، بگههرنە

 .ئەستەمە بژارکردنی
 

 کهۆڕ رێکخسهتنی و چهاالکی بەڕیوەربردنی بۆ لەبارە و گونجاو دەرفتێکی( دایکی) زگماکی زمانی جیهانیی رۆژی وایە پێم بۆیە
 بهههۆنە لەسهههەر جەخهههت تەنیههها نهههابێ کە راسهههتییەکە ئەوەش بهههاڵم تواناکهههانی، دەرخسهههتنی و زمهههان بە تهههایبەت کۆبهههوووەی و

 لە کهات هەمهوو دوژمهن چهونکە زمهان، بە خزمەکردنە کاتی کاتێک هەموو بۆیە کاتانەدا، لەو تەنیا و بکەینەوە تایبەتەکان
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 بهدەینەوە هێرشهانە ئەو بەرپەرچی زانستەوە و زانین سەنگەری لە و بین وریا دەبێ ئێمە بهاو ، خۆ تیری هەتا دایە بۆسە
 دنیههابینیی و جوانەکههان خەسههڵەتە رەسههەنەکان پاشههخانە و سههەرچاوە زینههدووکردنەوە و خۆمههاڵی بەرهەمههی چههاپکردنی بە و

 جەوهەری زمهان بۆیە ناسنامەین، بێ زمان بێ کوردین، زمانەوە بە ئێمە چونکە بخەینەڕوو، نەتەوەییمان زمانی هەمەالیەنی
 .بپارێزین جەوهەرە ئەم با بوونمانە،

 

 
 
 

 سامان: زمان کۆڵەکەیەکی بنەڕەتی نەتەوەسازییەفەرەیدوون 
  

 
 
 
 
 
 

 
  دووهەمە زنجیر

  
 سەرۆکی رێکخراوی خانی بۆ لێکۆلینەوەی هزری ، وەاڵمی پرسیارەکان دەداتەوە.” فەرەیدوون سامان“کاک  

  
 ئایهدیا هەمهوو دەتوانێهت کە زەویهیە سەرگۆی بوونەوەرێکی وەک مرۆڤ نیوان جیاوازیی سەرەکی فەکتەری زمان ڕۆژی کورد:

 گەلێههک ئێسههتا تهها بههوونییەوە سههەرەتای لە خههۆی بەردەوامههی پێوەنههدییەکی لە هههۆیەوە بە و بکههات تۆمههار پههێ خەونەکههانی و
 وەکههوو ئێههوە گههۆڕ ، هههاتووەتە زمههان پێناسههەی جیاوازەکههانی پانتهها لە مرۆڤههایەتی لەنههاو مەزن وەرچەرخههانی و گۆڕانکههاری
 خوێنهدنەوەی لە چەمکە ئەم پێناسەی و زمان دەڕوانن چۆن دایکی زمانی ساڵڕۆژی لە کوردی زمانی بواری لە چاالک کەسێکی
 چۆنە؟ ئێوە
 

   بێگومان بدات،ئەوا لەدەست زمانەکەی نەتەوەیەکیش نەتەوەسازییە،هەر بنەڕەتی کۆڵەکەیەکی زمان فەرەیدوون سامان:
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 وەک نههههاوچەکە رەسههههەنی گەالنههههی لەرۆژهەاڵتههههدا نمههههوونەش لەدەسههههتداوە، خههههۆی بههههوونی نەتەوە سههههەرەکی خەسههههڵەتی
 و شارسهتانییەت خهاوەنی رابردووشهدا لە با ئەمازیغیەکانن، و قیپتی ئافریبیا کلدان،دواترلەباکووری بابلی،ئاشووورو.فینیبی

 و عێهراق و شهام واڵتهی بهۆ ئیسهالم و عەرە  بەداگیرکهاری سهەبارەت دەبینین ئەمرۆش چۆن وەک بووبن، خۆیشیان فەرهەنگی
 ئاسهتی لەسهەر مەگەر بهوونەوەتەوە، رەش زمهانە، کە خۆیهان نەتەوەیی ناسنامەی وەکو ئەورۆ مخابن وەلێ ئافریبا، باکووری
 بههۆتەی لە ئیتنیکیههانە گههرووپە ئەم ئیسههتا نەبێههت، بۆقسههەکردن تەنههێ کە لەو  و لێههرە نەبێههت، بچههووک گرووپێکههی چەنههد

 خۆیههان زمههانەکەی نەتەوانە ئەو بههن، خۆیشههیان ونیشههتمانی قەوارە خههاوەنی بهها تههواونەتەوە، عەرەبههدا سەردەسههتی نەتەوەی
 کەمێهههک بە بەاڵم هەیە گەالنەی ئەو تراژیهههدی چارەنووسهههی هەمهههان کهههوردیش تهههارادەیەک بهههوونەوە، رەش و داوە لەدەسهههت

 سهههاڵە ١٤٠٠ لە پتهههر هەرچەنهههد بپارێزێهههت، زمهههانەکەی تهههوانی فۆلکلهههۆرییەکەی و میللهههی ئەدەبهههی ئەوەیە جیهههاوازتر،ئەویش
 بهۆ و داگیرکهراوە زمانەکەشهی زۆریهس تارادەیەکی دەبینین پارچەپارچەکراوە، ،نەتەوەکەی دابەشکراوە و داگیر نیشتمانەکەی

 کوردسههتانین، سرووشههتی جوگرافیههای قوربههانی ئههێمە هەرچەنههد بههووە، دابەش جیههاواز دیههالەکتیکی بههن و دیالەکتیههک چەنههد
  چیاکهان خۆشهبەختانە بەاڵم .کهردووین قەدەغە لهێ فێرکهردن پەروەردەو رەکهانیلەبوا زمانەکەیهان تونهدی بە زۆر داگیرکەران

 بەرینهی و پهان جوگرافیهای بسهتێکی لەهەر کهورد دایکهی ئەورۆش هەتها دەبینهین.پاراسهتووین زمانەکەیان بوون پشتوپەنامان
 .دەکات گەورە کوردی شیرینی زمانی بە منداڵەکانی زمانەکەمان،

 
 زەبرووزەنهگ و سهەرەڕۆ دەسهەاڵتی لەبەر زمانەکهان لە گەلێک مرۆڤایەتی مێژووی درێژایی بە دەزانن هەروەک ڕۆژی کورد:

 و گەشهە بهۆ وایهان دەرەتهانێکی و رێهگە یهان و چهوون لەنهاو یهان دیهکە، نەتەوەیەکهی بهۆ نەتەوەیەک نامرۆڤهانەی روانینی و
 کۆمهاری سهەرەڕۆی و داگیهرکەر دەسهەاڵتی هێشهتا کە کوردی زمانی لە شارەزا کەسێکی وەکوو ئێوە نەبووە، خۆیان پێشکەوتنی
 ئەم دەڕوانههنە چههۆن گرتههووە ئێههرانیش دیههکەی نەتەوەکههانی زمانەکههانی و زمههانە بەم پەروەردە و خوێنههدن لە رێههگە ئیسههالمی
 بابەتە؟

 
 بەاڵم دەزانهم، خهۆم ههی بە کوردستان بەشێکی هەر من.باشووری یان بم، رۆژهەاڵتی نییە گرنگ من بۆ فەرەیدوون سامان:

 کۆمههاری دامەزرانههدنی لەسههەرەتای دەزانههین ئههێمە بههووە، سههەخت هەر کوردسههتانیش رۆژاوای و بههاکوور بەشههەکانی بههۆ رەوشههەکە
 کە هەیە دۆکۆمینهت بەڵهگەو چەنهدان تەنهانەت قەدەغەکهراو، کوردی زمانی یاسا بە ئەتاتورک، دەستی لەسەر نو  تورکیای

 بەڵهگە حالەتهدا هەنهدێک لە تەنانەت کردن بەند یان ماڵی سزای کوردی زمانی بە قسەکردن لەسەر کورد تاکی دەیان چۆن
 رۆژاوای و رۆژهەاڵت بهههۆ ئەمە هەڵهههبەت.دراون قهههوڕس سهههزای و کهههوژراون کهههوردی زمهههانی بەکارهینهههانی لەسهههەر خەلهههك هەن

 کههوردی زمههانی عیراقیشههدا عەرەبههی رەگەزپەرسههتی دەسههەاڵتی جیاوازەکههانی لەسههەردەمە هەروابووە،تەنههانەت کوردسههتانیش
 لەناوچەکههانی فێرکردنههدا،بەتایبەتیش پەروەردەو بوارەکههانی عەرەبکردنههی بە بوو،لەمەسههەلەی کارەسههات هەمههان دووچههاری
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 هەروەهها نەیهنەواو پارێزگهای مەخموور،شاروشهارۆچکەکانی مەنهدەلی، خهانەقین، کەرکهوک، وەک کوردسهتان هەرێمی دەرەوەی
 ..کراوە پێ کۆچبەرییان بەزۆر کراوەو بەعەرە  لێ  کوردی هەزار بەسەدان کە فەیلینشین عیمارەی و کوت
 

 لە خەڵهک جەمهاوەری لەگەڵ و نهاوخۆن لە کەسهانەی ئەو ئەرکی تایبەتی بە بارودۆخێک ئاوا لە وایە پێتان ڕۆژی کورد:
 مرۆییمان؟ و نەتەوەیی ناسنامەی و شوناس سەرەکیترین بە بەرانبەر دەبێت چۆن و چی دان پێوەندی

 
 بههۆ کە کوردسههتاندا باشههووری لە بەتههایبەت کههوردی زمههانی بههۆ گەورە دەسههکەوتی هەبههوونی سههەرباری“ فەرەیییدوون سییامان:

 وێهڕای ناسهێنرا، عەرەبهی زمهانی لەپهاڵ کوردی زمانی بەفەرمی واڵتە ئەو پەرلەمانی لەالیەن عیراقدا مێژووی لە یەکەمجار
 دەرەوەی دەڤەری لەهەنهههد  تەنهههانەت و کوردسهههتان هەرێمهههی شهههارەکانی لە فێرکردنهههی پەروەردەو دامودەزگاکهههانی هەبهههوونی
 گۆڤهارو رۆژنهامەو دەیهان.ئاسهمانی و لۆکهالی تەلەفزیهۆنی کەنهاڵی دەیان هەبوونی ،سەرباری دەخوێنرێت کوردی بە هەرێمیش
 گرفتەکهانی وەک هەیە زمانەوانیمهان گرفتهی چەنهدان پەروەردەدا و مێدیا ئاستی لەسەر هێشتا مخابن وەلێ  زۆر، چاپەمەنی
 بونیهههاتی کە زمانیکوردیهههدا، لەنهههاو نەگونجهههاو و نهههامۆ بیهههانی زاراوەی وشهههەو رێنووسهههی،هەبوونی سهههتانداردی،فرە جهههووت

 بەداخەوە کە کهوردی زمهانی بهۆ بیانییەکهان زمهان لە وەرگیهردراو کتێبهی و تێکست دەیان بوونی یان شێواندووە، زمانەکەمانی
 هەموویهان هەر نەکراوە،ئەمهانە بهۆ وەرگێرانیهان ئەفرانهدنی مەرجەکهانی رەچهاوی و وەرگێهردراون بەسهەقەتی زۆریهان زۆربەی

 .هەبووە کوردی زمانی سرووشتی گەشکردنی لەسەر نەگەتیڤیان کاریگەری
 

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٢ڕێکەوتی: 
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  یه مرۆڤانهئامانج عەزیزکەندی: رێگری لە زمانی دایکی، زوڵمێكی نا 

 
 

 
 
 
 
 
 

 نووسەر و شارەزا لە زمانی کوردی” ئامانج عەزیزکەندی“کاک  

 
 زنجیرەی سێهەم

 
 ئایهدیا هەمهوو دەتوانێهت کە زەویهیە سەرگۆی بوونەوەرێکی وەک مرۆڤ نیوان جیاوازیی سەرەکی فەکتەری زمان ڕۆژی کورد:

 گەلێههک ئێسههتا تهها بههوونییەوە سههەرەتای لە خههۆی بەردەوامههی پێوەنههدییەکی لە هههۆیەوە بە و بکههات تۆمههار پههێ خەونەکههانی و
 وەکههوو ئێههوە گههۆڕ ، هههاتووەتە زمههان پێناسههەی جیاوازەکههانی پانتهها لە مرۆڤههایەتی لەنههاو مەزن وەرچەرخههانی و گۆڕانکههاری
 خوێنهدنەوەی لە چەمکە ئەم پێناسەی و زمان دەڕوانن چۆن دایکی زمانی ساڵڕۆژی لە کوردی زمانی بواری لە چاالک کەسێکی
 چۆنە؟ ئێوە
 

  ئێمهه.  مرۆڤهه شوناسهی و تی سهایه كه ری پێ هێنه كی ره سه و تایی ره سه مای بنه زمان  وه منه ی ڕوانگه  له ئامانج عەزیزکەندی:
 م لههه   یههه هه رچی هههه واتهها نههاخۆش، و خههۆش و نههگ ده و نههگ ره و بوون نههه و بههوون و  خراپههه و  چاكههه  وه دای مانههه زمههانی  لههه
 تای ره سهه  لهه ر ههه و دای هی ئاواكهانی و نهگ ده  بهه بهێ ده ئاشهنا دای یهدا زگهی  له مناڵ. یناسین ده و بین ده فێری دا، ردوونه گه

 و  شهێوه و مهز ڕه و كهۆد دوێهن، ده زار شهێوه مان ههه  بهه  كهه ری بهه و ور ده سانی كه بوو دای یش  له  كه.  وه ناسێته یان ده  وه بوونیه
 شهتی یان ده و  وه ناسته ده كانی ئاماژه گا، تێده بچووك نگێ ی ده گۆڕینی  به  كه بێ ده فێر وردی  به  نده وه ئه كانی نزمیه و رزی به
  بهه بهڕدر ، رده ده و در  ده نیشهان دایهك زمهانی  بهه  كهه ی ربڕینهه ده و سهۆز و سهت هه و ئه  بۆیه. تر ی فتارناسانه ره و روونی ده
 دا  و كولتهوور و نگ رههه فه نی خاوه ی زمانه ر هه  كه ، یه وه ئه ڕای ره سه  وه ئه. ربڕ  ده  وانه ئه ناتوانێ مرۆڤ تر زمانێ ی هیچ
 كی گرێدراویهه زمهان. ب هر   پێناسهه بهێ ده تی مرۆڤایهه ی نگاڵهه ڕه و زن مهه ی رمایه سه ك وه  كه تی، خۆیه  به ت تایبه ریتی نه و
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 پههاكژ و پاراسههتن.  ڵگاوه كۆمههه كههۆی و تههاك كانی خههه بایه و شههوناس و تی سههایه كه و روون ده  بههه  یههه هه تی ڕه بنههه و قههووڵ زۆر
 ڕیههزی  لههه و  ڵگایههه كۆمه كانی زراوه دامههه و ڕێخههرا و اڵت سههه ده گرنگههی ركێ ی ئههه ی وه كردنههه نههو  و كههردن نگههین زه و  وه كردنههه

 . مرۆڤه مایی بنه مافێ ی دایك زمانی  به  رده روه په میاندا كه یه
 

 زەبرووزەنهگ و سهەرەڕۆ دەسهەاڵتی لەبەر زمانەکهان لە گەلێک مرۆڤایەتی مێژووی درێژایی بە دەزانن هەروەک ڕۆژی کورد:
 و گەشهە بهۆ وایهان دەرەتهانێکی و رێهگە یهان و چهوون لەنهاو یهان دیهکە، نەتەوەیەکهی بهۆ نەتەوەیەک نامرۆڤهانەی روانینی و

 رێهگە ئیسهالمی کۆماری سەرەڕۆی و داگیرکەر دەسەاڵتی هێشتا کە رۆژهەاڵتی کەسێکی وەکوو ئێوە نەبووە، خۆیان پێشکەوتنی
 بابەتە؟ ئەم دەڕواننە چۆن گرتووە ئێرانیش دیکەی نەتەوەکانی زمانەکانی و زمانە بەم پەروەردە و خوێندن لە
 

 ی تیهه ڕه بنه و گرینهگ  رمایه سهه و ئهه  كهه  ڕه بهاوه و ئهه ر سهه  هاتهه تی مرۆڤایه ٢٠٠٠ ساڵی بینین ده ك وه ئامانج عەزیزکەندی:
 دی تهاتۆر اڵتی سهه ده ههۆی  بهه اڵت، سه ده دیتری كانی زمانه  له زۆرێك  وه داخه به. دایك زمانی بۆ دانا رۆژێ ی و بپارێز  خۆی
 و دران نیشهان خ بایه بێ و درا یان وه سڕینه وڵی هه و كران پاماڵ دا ڕابردوو ی ده سه دوو  له كان، ناسیۆنالیسته تی تایبه به و

 و  بههڕی گورچههوو ی ربههه زه كههوردی زمههانی و وتووین كههه  تاوانانههه و شههااڵو و ئههه ر بههه كههوردیش ی ئێمههه. كههران  غههه ده قه یههاخود
 موو ههه كهر ، ده س ده موقه  به و بااڵ زمانی  بێته ده ئێران ك وه واڵتێ ی  له اڵت سه ده زمانی  كه دا  رجانه لومه هه و له.  وتووه كه
 و ڕادیهۆ و كتێهب و  نامهه ڵگه به و  ئیهداره و  رده روه پهه.  وه راوێزه پهه  ونهه كه ده دوێهن ده تهر زمهانی  بهه ی وانهه ته نه و ڵك خهه و ئه

 پێهی فلیپسهن ڕابێهرت زماننهاس  كه  شته مان هه  وه ئه. اڵت سه ده زمانی  بێته ده  دیداریه و نووسیاری و بیسیاری رچی هه و تیڤی
  ونهه كه ده و  نیهه اڵت سهه ده بهااڵی زمهانی دای ییان زمانی ی ڵگایانه كۆمه و ئه و  مانه نه و و  بمانه. زمان ئیمپریالیسمی: ڵێ ده
 ڕ بهاوه  وه شه نهزمانا و ئه نانی خاوه خودی الی له دا درێژماوه  له و  وه پووكێنه ده  ورده  ورده ، وه زمانه ئیپریالیسمی اڵتی سه ده ژێر
 وانی پێشهره و رۆشهنبیران نهاو  لهه ت نانهه ته زانهین، م كهه به خهۆ جهار هێنهدێك و  یهه هه می كه وان ئه ی كه زمانه  كه دێنن،  وه به
 بوو ره قههه و  ره وه گههه تێ ی جینایههه زمههانی زوڵمههی روونههی، ده و ئاسههایی شههتێ ی  بێتههه ده شههدا، النه گه و ئههه رزگههاریخوازی باتی خههه
 . یه كراوه نه
 

 لە خەڵهک جەمهاوەری لەگەڵ و نهاوخۆن لە کەسهانەی ئەو ئەرکی تایبەتی بە بارودۆخێک ئاوا لە وایە پێتان ڕۆژی کورد:
 مرۆییمان؟ و نەتەوەیی ناسنامەی و شوناس سەرەکیترین بە بەرانبەر دەبێت چۆن و چی دان پێوەندی

 
  ڵ هه به ویتهر،  له  نیه ندتر مه وڵه ده و تر وره گه زمانێك هیچ كان، وره گه  زمانناسه  له زۆرێك ی وته  به ئامانج عەزیزکەندی:

.  رچاوه سهه  ی اتهه ده و  وه كاتهه ده رز بهه زمانێهك  كهه تی، یهه وه كردنه ڤ ڕۆژه و ندكردن مه وڵه ده و پاراستن و ت ردن خزمه ئاستی
  لهه یشهتن تێگه لێهك و نهدی یوه په زمانی  به پێویستیان دای یی، زمانی پاراستنی ڵ گه  له هاوكات دونیا كانی مرۆڤه ند رچه هه
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  زمانهه و بهه مهرۆڤ  كه ، دایه وه له دایك زمانی گرینگی اڵم به. جیهانیدا ئاستی  له م هه و یی ناوچه ئاستی  له م هه  یه هه كتر یه
 و بههڕ  رده ده پههێ خههۆی كانی وتراوه نههه  سههته هه زمههانێ یتر ر هههه  لههه چههاكتر ڵێ پێههده گههۆرانی بینههێ، ده ون خههه ، وه كاتههه ده بیههر
 ڵ گهه  له زمانمان نیا ته ، هێناوه خۆمان ڵ گه  له نیشتیمانمان و شار و گوند و دایك  لێره  ئێمه. گر  رده وه لێ چێژی ڕی وپه ئه

 اڵتی سهه ده ژێهر  له  ساڵه دان سه اڵتی خۆرهه  له كوردی زمانی ند رچه هه.  كوێیه تۆ نیشتمانی كا ده دیاری زمان ، هێناوه خۆمان
 واڵت، بهههاكوری ك وه ت نانهههه ته  كهههه  ڕیوه تێپهههه  ترسهههیه مه و لهههه  ختانه خۆشهههبه ، دایهههه ئێهههران اڵتی سهههه ده زمهههانی ئیمپریهههالیزمی

 و ڕۆشهنبیران.  واڵتهه تی ره بنهه یاسهای رانی ڕێ خهه و اڵت سهه ده ركی ئهه كردنهی، یی رده روه پهه  به و زمان پاراستی.  وه بسڕدرێته
  لهه یان نهده وه ئه ر ههه رجێ هدا مه و ل ههه هها وه  لهه كهان، جۆره و جهۆرا  بهواره چاالكهانی و نهدان رمه هونه و شهاعیران و ران نوسه
  رده روه پهه دایهك، زمهانی  به ناهێڵێ و  ڕێگره اڵت سه ده  كه ی وه ئه. ن ی ه ده  ش شێلگیرانه و  دڵسۆزانه و  كردوویانه  كه د  ست ده
 .كر  ده نووسی هاوچاره النی گه موو هه و كورد لی گه  له  كه  ، یه مرۆڤانه نا زوڵمێ ی بێ، هه
 

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٢ڕێکەوتی: 
 
 
 

 شەرمی لێ بکەین
  

 
 
 
 
 
 
 

 کاک دوکتور هیوا شەمس بورهان، مامۆستای زانکۆ لە فەڕەنسا و نووسەر و وەرگێر
 

 زنجیرەی چوارەم

 
 ئایهدیا هەمهوو دەتوانێت کە زەوییە سەرگۆی بوونەوەرێکی وەک مرۆڤ نێوان جیاوازیی سەرەکیی فەکتەری زمان کورد:ڕۆژی 

 گەلێههک ئێسههتا تهها بههوونییەوە سههەرەتای لە خههۆی بەردەوامههی پێوەنههدییەکی لە هههۆیەوە بە و بکههات تۆمههار پههێ خەونەکههانی و
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 وەکههوو ئێههوە گههۆڕ ، هههاتووەتە زمههان پێناسههەی جیاوازەکههانی پانتهها لە مرۆڤههایەتی لەنههاو مەزن وەرچەرخههانی و گۆڕانکههاری
 خوێنهدنەوەی لە چەمکە ئەم پێناسەی و زمان دەڕوانن چۆن دایکی زمانی ساڵڕۆژی لە کوردی زمانی بواری لە چاالک کەسێکی
 چۆنە؟ ئێوە
 

 پێهک ی که تییه سهایه که و پێنهاس  وره گهه زۆر ری کتهه فه دوو بهژی و بهێ دایهک  لهه کهو  ر ههه  له مرۆڤ هیوا شەمس بورهان:
 :  دێنن
 
 کتێبههی  لههه  شههتێکه  وه ئههه. بێ نههه دینههدار مرۆڤێکههی داهاتووشههدا  لههه ر گههه ئه ت نانههه ته ئههایین، و دیههن -٢ دایکههی زمههانی -١
  لهه  کهه  چونکهه  یهه هه پێهی بهڕوام ڕاسهتی به اڵم بهه.  نییهه خهۆم ی قسه و  وه ته کراوه شی وردی  به زۆر دا”پیاوکوژ کانی پێناسه“

 ڕۆژئهاوا  لهه ئێستا چ و ژیام ده اڵت ڕۆژهه  له م وده ئه چ نین، خۆمان واڵتی ن خاوه رچی گه ئه ڕوانم، ده کورد مرۆڤێکی ک وه خۆم
 ر سهه  ناچمهه  زماندایهه ت بابهه  لهه  که پرسهیاره  چونکهه. زانهم ده خهۆم تی سهایه که نی الیهه کیترین ره سهه  بهه کوردی زمانی ژیم، ده

 و نهاو نێهو  چۆتهه ئهایین  چونکهه بێ، نهه ڕداریش بهاوه مرۆڤێهک ر گهه ئه ڵێم ده  نده وه ئه ر هه م ناکه ئایین باسی و م دووهه خاڵی
  کارێکی م هه  بستێنی، ڵکی خه  له بتوانی  ته حمه زه زۆر م هه ڵگا، کۆمه پشوودانی کانی ڕۆژه ت نانه ته و کان ریته دابونه
 . یه بێهووده

 
 و خوێنههدن تی رفههه ده خههۆی دایکههی زمههانی  بههه  کههه منههداڵێک:   لماندوویانه سههه کههان ره توێژه  دایکییههه زمههانی  بههه ر سههه ی وه لههه
 کان تههه بابه  لههه ی وه لێکدانههه و بههوون حههاڵی هێههزی و  وه کرێتههه ده چههاکتر مێشههکی دواڕۆژدا  لههه بێ، هههه دنیههای  لههه ییشههتن تێگه
 واڵتانێهک  لهه ت نانهه ته کان، مینهه که دایکیی زمانی  به ن ده ده زۆر کی هایه به و خ بایه دنیادا ڤ ته  له  مڕۆکه ئه  بۆیه.  رزتره به
 ییشهتوون تێگه مهۆدێڕن کانی تهه وڵه ده موو هه. ڵمانی ئه و نسی ڕه فه ئینگلیزی، ک وه  کانه زمانه ترین دنیایی  له یان که زمانه  که
 ر تهه خه پهڕ و خۆش نهه مرۆڤهی بێگومان و کا ده روونی ده و پێناسی کانی کێشه تووشی مرۆڤ  مافه و له کان مرۆڤه کردنی ش بێبه
 تهریش کانی پێناسهه ڵ گه ده باشتر  نییه ی کێشه خۆی پێناسی ڵ گه ده و  ناسیوه باشتر خۆی  که مرۆڤێک. دێنێ پێک لگا کۆمه بۆ
 .کا ده وت که و ڵس هه
 

 روانینههی و زۆردار دەسههەاڵتی لەبەر زمانەکههان لە گەلێههک مرۆڤههایەتی مێههژووی درێژایههی بە دەزانههن هەروەک ڕۆژی کییورد:
 پێشهکەوتنی و گەشهە بهۆ وایهان دەرەتهانێکی و رێهگە یهان و چهوون لەنهاو یان دیکە، نەتەوەیەکی بۆ نەتەوەیەک نامرۆڤانەی

 زمانەکهانی و کهوردی بە پەروەردە و خوێنهدن مهافی ئێهران  لهه هێشهتاش کە رۆژهەاڵتهی کهوردێکی وەکهوو ئێهوە نەبووە، خۆیان
 بابەتە؟ ئەم دەڕواننە چۆن ، دراوه نه ئێرانیش دیکەی نەتەوەکانی
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.  پتهره کانی ترسهیداره مه  نجامهه ئه و ر تهه خه کهر  گێهل لهێ خهۆی زیهادتر تا ن که ده باسی ی مافه م ئه هیوا شەمس بورهان:
  مهه ئه ییشهتوون تێگه و  وه تهه کۆڵیوه لێیهان ر تهوێژه و ڵناس کۆمهه و رووننهاس ده ڵێک کۆمهه زانسهت  بهه  شهتێکه  وه ئهه گهوتم کی وه

  شهته و لهه زووتهر ڕۆژئهاوا  کانی سیاسهییه. بدر  بێ ده زوو یان نگ دره  مافه م ئه تیشدا سیاسه بواری  له.  مرۆییه رزی به مافێکی
 زمهانی  کهه بریتانیها  له ئێستا! مرۆڤ سکردی ده زانست ک نه  تهزانس وی یڕه په مرۆڤ زانن ده مۆدێڕن النی گه  چونکه ییشتن تێگه
  بهه م ههه نووسهر  ده شهت ئینگلیهزی  بهه م ههه وێڵهز  له  ویدا زه تۆپی گشت له  زانسته ربڕینی ده زمانی و  ئینگلیزییه ی که وه ته نه

 یهدا که واڵته دیهواری و دار  لهه ی که پێناسهه  لهه شهێک به  خۆشهه پێی وێڵزی مرۆڤی  چونکه بن نێزیک لێک زۆریش ر گه ئه. وێڵزی
 و برۆتههۆنی زمهانی بهه پێشهتر سههاڵ ٥٠  کهه  ڕانسهه فه ت نانهه ته روا، هههه لژیک بهه روا، ههه کانهادا. تی خۆیههه مهافی  وه ئهه ببینهێ
 خهۆی گوتهاری نسهی ڕه فه  بهه  نییهه جبوور مه ر مانته پاڕله کۆرس ی دوورگه  له  لێهاتووه وای ئێستا نین که پێده  دیکه کانی مینه که

  مافهه و لهه نهاتوانن فارسهیش لی گهه و ئێهران.  بهووه ”زمان ک یه ، وه ته نه ک یه“ ی بیرۆکه زێدی  که ک یه ڕانسه فه کا، ش پێشکه
  تره چکۆڵهه زۆر دنیها و ه ٢١ ی ده سهه. ن کهه نه چهاو ڕه   قهه حه و ئهه واڵت کگرتوویی یه و منی ئه بیانووی  به و ببوێرن خۆ  وایه ڕه
 شهێعرێکی ی وه خوێندنهه  لهه  یهه هه مهافی فارس منداڵێکی ی نده وه ئه ر هه. بزانن گێل  به لێک گه و  بیانه سانێک که  قسانه و له

 حهاجی و نهالی تی زره حهه شهێعری ی وه خوێندنهه  لهه  یهه هه مهافی کهورد منهداڵێکی ش نهده وه ئه ر هه رگر  وه چێژ شیرازی حافزی
 و ربازی سهه  نێرێته ده کوڕی دا، ده ماڵیات و باج ژی، ده تر النی گه ڵ گه ده ئێران  له کورد کاتێک. ر  به ت ززه له هێمن و قادر
  لهه  شهتێکه  وه ئه مادام بێ؟ هه خۆی زمانی به خوێندنی مافی نابێ بۆ کا، ده دا واڵته م ئه کردنی  شه گه  له ک شدارییه به موو هه

. ئێههران کانی مینههه که موو هههه بههۆ کههورد بههۆ ک نههه. بههێ دی وه بههێ ده  مافههه و ئههه  دیههاره هههاتووه، ئێرانههدا سههتووری ده ی١٥ ی مههادده
  بهه بهێ ده زانکهۆ  بچێتهه و  یهه ده  کهه اڵم بهه دو  ده خهۆی ئاقهاری ڵ گه ده تورکی به ڕۆژ و و شه  که ن که چاو ڕه تورک منداڵێکی
 ڵکوو بهه ڕۆژئهاوا دنیهای نیا ته ک نه.  یه ناعاداڵنه  رکێیه کێبه و ئه ئینجا ، دووره فارسی  له ڕاستی به  که  وه کرێته تاقی زمانێک

  بهه ن، کهه هیندووسهتان ی پاره یری سه بڕۆن گرن، لێده ڕێزی و ییشتوون تێگه  نگییه نگاوڕه ڕه و ماف م له ش دیکه شوێنی زۆر  له
 شها مه ته شهی که نجامه ئه ، پاشهه  لهه  تهه بابه بهۆو ڕاسهت ناوه اڵتی ڕۆژههه نیا تهه.  تر روه ههه چین ، نووسراوه ری سه له زمان  پانزه
 ! ئاگردایه و خوێن نێو  له ن، که
 

 لە خەڵهک جەمهاوەری لەگەڵ و نهاوخۆن لە کەسهانەی ئەو ئەرکی تایبەتی بە بارودۆخێک ئاوا لە وایە پێتان ڕۆژی کورد:
 مرۆییمان؟ و نەتەوەیی ناسنامەی و شوناس سەرەکیترین بە بەرانبەر دەبێت چۆن و چی دان پێوەندی

 
 ی وه ئهه کهر ، لهێ رمی شهه نابێ تی مرۆڤایه نگێکی ڕه هیچ ن، که نه رم شه  شوناسه و له  یه وه ئه رکیان ئه هیوا شەمس بورهان:

 بهۆ ر گهه ئه. دایکییهان زمهانی  بهه ن بهده خ بایهه بهن، سوور خۆیان وای ڕه مافی ر سه له بێ ده.  تییه نامرۆڤایه  یییه شووره و یب عه
 ، وه بخوێننهه کهوردی کتێبی. ن بکه ر مسۆگه کانیان منداڵه بۆ  مافه و ئه بکۆشن تێ  بووه نه خوێندنیان ئیمکانی و ت رفه ده خۆیان
 و بهه ن بهده خ بایهه. بهن فێهر مهارگرژی ده  لهه دوور و پهاراو کی کوردییهه ن، بگهه تهێ کهوردیش ی دیکهه کهانی زاراوه  لهه بکۆشن تێ
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 و ئهه رانی تیکۆشهه کهه ن بکهه وا ڕاسهتی به ڵکوو بهه بێ نهه  قسهه  بهه ر ههه کۆشهن، تێده کوردی ریتی نه و دا  و زمان بۆ ی سانه که
 .ن که نه دڵساردی  به ست هه  بواره

 
 خۆمهان بهۆ ش نهده وه ئه ر ههه  بهووه سهووک چهاو ر بهه له ی ئێمهه مان کهه زمانه و ل گهه یارانی نهه ی نهده وه ئه م ڕه باوه و ئه ر سه له من
 ر ههه ک نهه کهردمن ی قسهانه و ئهه. ین ههه کهورت تها م کهه هێشهتاش و بووین م خه تره که و ت منه بێ بیاتمان ده ئه و زمان ڵ گه ده

  لهه توانها پێهی بهه  ریانه سهه له وانیش ئه.  دیکه کی یه شێوه  به اڵم به ، وه گرێته ده رانیش نده هه  له ڵکوو به واڵت ناوخۆی له کورد
  چونکهه بێنهین، پێهک زمانمهان بهۆ دنیهایی کی یهه پێگه و  جێگهه تهوانین ده  که  ئاوایه. بن شدار به زمانمان شاندنی وگه ناساندن

 زمههانی ڕێههزی و یی وره گههه  وه چێتههه نه بیرمههان  لههه. کوردییههه بڵههێ  چییههه زمانههت پرسههی ده مههرۆڤ میلیههۆن ٤٠  لههه کههاتێ  نییههه م کههه
  میشههه هه ک وه م وه کردنهه ر سههه به و کان پرسهیاره بهۆ سههوپاس دوای. بهێ قامگیر سههه خۆمانهدا نێهو  ده بههێ ده مجار کهه یه دایکیمهان

 :دێنم دوایی کۆیی قادری حاجی ی شێعره  پارچه م به کوردی زمانی  به ت باره سه خۆم ی قسه
 
 خۆی ردڕی سه  به بێ نه ڕازی  که جۆاڵیێ کوو وه
 ناگا فارسی  به کوردی تی ساحه فه ڵێن مه
 نایگاتێ زمانێ هیچ  یه هه تێکی الغه به
 .ها به و واج ڕه بێ   کوردانه سسوبی عه ته بێ  له
 

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٢ڕێکەوتی:  
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 عەبدواڵ عەلیدوست: فەلسەفە لە رێی زمانەوە گەشە دەکات

 
 

 
 
 
 
 
 

بواری فەلسەفەی سیاسی و فەلسەفەی کۆمەڵناسییە لە واڵتی عەبدواڵ عەلیدوست، خوێندکاری دوکتورا لە  کاک
 ئاڵمان

 
 زنجیرەی پێنجەم

 
 جیههانی  لهه ی پێگهه و  وه ڕێتهه گه ده کهو  و ی کهه بۆ کان زمانناسییه و وانی  زمانه  باسه کی ڵه چه ڕه و  ربوورده سه ڕۆژی کورد:

     ؟ چییه  مالوه  به مۆدێڕن ی فه لسه فه
 
 بهزانین تها بکەین ڕێزمان یاخۆ زمان ی فه لسه فه ژانڕی به ک یه ئاماژه کورتی  به  تاوه ره سه  له ر هه با لییدوست: عهبدواڵ  عه
 رمی رگه سهه زمهان ی فه لسهه فه. چێهت ده  ڕێوه بهه ک شهیکاریه چ و فی لسهه فه کی چاالکییهه چ نهاوبراودا ژانهڕی تری چهه ژێهر  له  که

 و زمههان نێههوان نههدی یوه په دا سههتێنه به و لههه دواتههر.  زمانههه تی ڕه بنههه رکی ئههه و مانهها واتهها، ، شههه گه ک، ڵههه چه ڕه ی وه لێکۆڵینههه
 مان ههه  بهه زمهان ی فه لسهه فه اڵم بهه. گێهڕن ده کی ره سهه ورێکی ده  خۆ ئاگاهی  به ست هه و زمان یاخۆ هزر، و زمان و ت قیبه حه
 بۆ زمان دا لێره ت تایبه  به ، وه داته ده نتڕۆپۆلۆجی ئه ی فه لسه فه و زمان ی هاتهپێک و ر ستڕاکته شیکاری لۆژیکی  له ئاوڕ  شێوه

 لی سهه تێروته  بهه و واویی تهه  به بیستدا ی ده سه  له فه لسه فه رچی گه ئه. درێت پێده ی وره گه خێکی بایه مرۆڤ ستروشتی ناسینی
 ورێکهی ده دا فه لسهه فه  لهه زمهان  وه کۆنهه و باسهتان یونهانی  لهه ر ههه اڵم بهه ، وره گهه رێکی وه تهه و بهاس  کاته ده زمان ی فه لسه فه
  بهه و زمانهدا  لهه نیا تهه بیر ، یه فه لسه فه خودی مێدیۆمی و  سه ره که کیترین ره سه و ترین وره گه زمان  چونکه.  بووه هه رچاوی به

 زمانهدا لهه ئهاڵوگۆر و  شهه گه و  وه ینهه که ده بیهر زمهانیش خهودی ر سه  له زمان  به نیا ته  ئێمه  دواتر گات، ده ئاکام  به  وه زمانه
 اڵم بهه ن، ده ده زمهان ڕۆڵهی  بهه خ بایهه( پاڕمێنیدیس و هێڕاکلیت) سۆقڕاتیش می رده سه پێش ندانی بیرمه رچی گه ئه. پێکدێنین
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 کی یهههه ڕوانگه  بهههه فالتوون ئهههه. ن کهههه ده  تیهههۆریزه زمهههان نهههدی تمه تایبه  کهههه ”ئاڕیسهههتۆن“ و ”فالتون ئهههه“ کان فیلسهههوفه م کهههه یه
 پێیهان و  وه بخوێنینه ”کان بووه هه“ موو هه تی ڕه بنه ری ستڕاکته  ئایدیاوه  به  توانین ده  ئێمه  که  دایه بڕوایه و له  وه مێتافیزیکییه

 موو هههه ری سههتڕاکته  ڵکههه به( پێشههبینی) ئایههدیا ک نههه  ڵێههت ده و  یههه هه ڕیالیسههتی بیرێکههی زیههاتر ئاڕیسههتۆ اڵم بههه ین، بگههه
 ر سهه  لهه ری کاریگهه و بێهت ده زمهان ی ئاوێتهه  که  یه  رچاوه به  ندییه تمه تایبه و ئه  وه ئه ، کاندایه بووه هه خودی  له ”کان بووه هه“

  لههه رچاویان بههه ری کاریگههه و  وه نگدانههه ڕه نههدیش ناوه رخی چههه تهها ئاڕیسههتۆ  کههانی بیره دیههاره. نێههت داده زمانههدا  لههه داهێنههان
 زمهان  بهه ت باره سهه رنجڕاکێش سه ی تازه کی یه تێزه ی شه بانگه ”ئێرفۆرت فۆن تۆماس“ نددا ناوه رخی چه  له. بێت ده دا فه لسه فه
 .  ین بگه ناخی  به مرۆڤ ی ئێمه  که بێت گۆڕ نه زمێکی نه ن خاوه  وه خۆیه ناخی  له ناتوانێت ردوون گه: ڵێت ده ناوبراو. کات ده
 

 زمهان ی فه لسهه فه تێزه م ئه. هێنێت دایده و کات ده دروست ردوونی گه بۆ خۆی  که گات ده ر ستڕاکته و  پێکهاته و له نیا ته مرۆڤ
 ردوون گهه ی وه ره ده کی یه سهه ره که زمهان ر گهه  وئه بێت نهه گۆر نهه زمێکی نهه ن خهاوه ردوون گهه ر گهه ئه  چونکهه گۆڕێهت، ده واوی تهه  به

  بهه وادار ردوون گهه زمی نهه  لهه یشهتن تێگه بهۆ  ئێمه  واته.  وه بیربکرێنه ک یه  له جیاواز  گۆرییه کاته دوو و ئه بێت ده  وه ئه بێت،
 فیکهری ی تهازه شۆڕشهێکی اڵم بهه. ین بگهه ردوون گهه ی پێکهاتهه  لهه  سهه ره که و بهه مهدا دووه ی پله  له تا کرێین، ده زمان داهێنانی

 ڵ گهه  له تاک ندی یوه په و تاک مێشکی  له ئاوڕ هێشتا نددا ناوه رخی چه  له دات، ده ڕوو دا تازه رخی چه  له زمان  به ت باره سه
 دا لێههرده بڕوانههدرێت، مێشههک نههدی تمه تایبه بههۆ یی ناوچههه و لۆکههالی  بههه  پێویسههته  نگاوه هههه م ئههه بههۆ.  وه درابووه نههه ردوونههدا گه
  کهه  ڕوونهه ”دێکها“ بهۆ.  گۆڕێهوه  هێنێتهه ده گۆڕانکهاری ترین وره گهه مرۆڤ مێشکی و زانست  به ت باره سه ”دێکا ڕێنێ“ ی فه لسه فه

 فریووخواردنههدا ترسههی مه ڵ گههه  لههه ردوون گههه ی وه ره ده ڕووی کانی ندییههه یوه په موو هههه یشههتنی تێگه و ڵسههانگاندن هه بههۆ  ئێمههه
  وه کاتهه ده ڕوومان ڕووبهه گومانهدا ڵ گهه  لهه وام رده بهه  کهه مێشهکدا  لهه  وه وه بیرکردنهه کی یه پڕۆسهه ی بۆنه  به نیا ته. ڕووین ڕووبه
  لهه گومانمهان  کهه  مێشهکه و هزر نیا ته  وه ئه  وایه که. ین بگه ر مسۆگه زانیاری و یانی رخه ئه  به ت تایبه کی یه ڕێژه  به توانین ده
 ”دێکها“ پهاش. ”م ههه  وایه که ، وه مه که ده بیر من: “کرێت ده  فۆڕمووله ناوداردا کی یه ڕسته  له  تێزه و ئه جا ، نییه بوونی هه ر سه

 ”دێکها“ کانی ڕوانگهه  لهه ر کاریگهه زۆر کی یهه خنه ڕه اڵم بهه دات، ده  تیۆرییهه و به ی درێژه ”الک جان“ ناوی  به  دیکه ندێکی بیرمه
 قڵ عهه و مێشهک بوونی ههه  وه قڵهه عه و مێشهک خهودی  به نیا ته بین دا بڕوایه و له  که نازانێت دروستی  به ”الک جان“ گرێت، ده
  ڕوانگهه م ئهه پێهی  به. بگات رد بێگه زانیاری  به تا  یه هه ردوون گه بۆ ستی هه و ست هه  به پێویستی مرۆڤ  ڵکه به لمێنین، بسه
 م لهه ئها. زیهاتر رچی ههه زانیهاری سهتهێنانی ده  بهه مای بنه  بنه ده ردووندا گه ڵ گه  له ند یوه په  له کانمان سته هه کی یه  به  که یه
 پشهتگو   پێکههاتووه چهۆن ردوون گهه  کهه  یه پرسیاره و ئه  وه لێره ناڕواندرێت، ک شتومه و بوون هه و ناو بۆ  نده وه ئه  وه ستێنه به
  شهێوه و ئهه ی ئاوێتهه سهتێک هه چ و بیهنم ده ردوون گهه چهۆن خهۆم مهن  کهه درێت پێده خی بایه  دیارده و ئه زیاتر  ڵکه به خرێت، ده

  بێتهه ده زمهان دا لێهره. دوێهم ده م سهته هه و لهه چهۆن م، ده ده  رهاته سه به و له واڵ هه زمانێک چ  به و چۆن دواتر م، که ده م بینینه
 و سهت هه  شهێوه و ئهه یانهدنی ڕاگه و واڵهدان هه و ردووکیان ههه  لهه ک ییهه  ئاوێته و قڵ عهه و سهت هه  له باسکردن بۆ ک یه سه ره که

 رچی گهه ئه برێهت، ده نهاو خۆ  له ئاگایی ی فه لسه فه ناوی  به ”الک جان“ ی تیۆرییه م ئه دواتر. خۆ  له  وه ره ده سی که بۆ  بینینه
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  بێتهه ده ”کت بجه سهه“ ک وه تاکێهک ر ههه نهاخی واڵی ههه و سهت هه اڵم بهه گێڕێهت، ده ور ده ر ههه ”الک“ الی  لهه هێشهتا ک شتوومه
 نهاوبراو پرسهی  لهه ئهاوڕ  کهه ن ههه نهاودار ی دیکهه نهدی بیرمه ڵێک کۆمهه دا نهۆزده و  ژده ههه ی ده سه  له. زمان ی فه لسه فه مای بنه
 اڵم بهه ، نهده به  وه ره سهتڕاکته  بهه پێکهردن رک ده و یشهتن گه نهاخ  به  که  فافه شه کانت بۆ ،”کانت ئێمانوێل“  وێنه بۆ.  وه نه ده ده

  لهه  وه ڕووبوونهه ڕووبه  لهه فهام و ست هه ڵچووی تێکهه  ڵکه به کان، سته هه نیا ته ک نه ، تاکدایه و مرۆڤ خودی  له  که ره  ستڕاکته
  ربۆیههه هه ناکههات، زمههان  لههه بههاس هههیچ دا سههتێنه به و لههه ”کانههت“ اڵم بههه یێنێت، گههه ده زانیینمههان و ناسههیین  بههه دونیههادا ڵ گههه

  وه زمانهه  بهه ”کانهت“ کانی بیره کاکڵی و  وه نامێننه نگ بێده ”ر هێرده گۆتفڕید یۆهان و هامان گێۆرگ یۆهان“ ک وه ندانی بیرمه
 دوو م ئهه.  زمانهه خهودی ری سهتڕاکته ڕاسهتییدا  لهه کهات، ده دی بهه تاکهدا  لهه ”کانت“  که ی ره ستڕاکته و ئه ڵێن ده و ن ده ده گر 
 هێڵهی و ما بنهه  بێتهه ده  تێهزه م ئهه جها کهات، ده دروسهت ردوونهدا گه ڵ گهه  لهه مرۆڤ ندی یوه په  که  زمانه نیا ته  ڵێن ده  نده بیرمه
 و  یهه هه رییان کاریگهه ترین وره گهه فی لسهه فه ی شهاخه  دانهه سهێ بیسهتدا ی ده سه  له. مۆدێڕن می رده سه زمانی ی فه لسه فه فیکری
 شهاری نهدانی بیرمه ی بازنه و ” فڕێگه گۆتلۆ “  وێنه بۆ.  وه فه لسه فه ندی ڵبه مه  نه خه ده زمان ندی تمه تایبه ش که شاخه رسێ هه
  واتهه. ردوونهدا گه ڵ گه  له مرۆڤ کانی ندییه یوه په موو هه مای بنه  نه که ده زمان  ڕوانگه سێ م ئه. ” ساوسوڕه فێردیناند“ و نا ڤیه
 نالیزی ئهه ی فه لسهه فه.  وه کاتهه ده نزیهک ک یهه  لهه  فییه لسهه فه  ساخه سێ و ئه  که  زمانه ڕۆڵی ر سه  له بوون کۆک نیا ته دا لێره
  بخرێتهه زمهان  پێویسهته  کهه ن گهه ده  خاڵهه و بهه فێنۆمێنۆلهۆجی سهتروکتورالیزمی ی فه لسهه فه و هێرمۆنۆیتیهک ی فه لسه فه زمان،
  کهه  زمانهه  وه ئهه کهات، ده  شهه گه  فه لسهه فه تێیدا  که  زمانه نیا ته  وه ئه  چونکه ، وه فییه لسه فه بیرێکی و هزر موو هه ندی ڵبه مه
 ، فه لسهه فه ی خنهه ڕه خهودی مای بنهه  یکاتهه ده  فه لسه فه  که  زمانه  وه ئه ، هزره و  فه لسه فه و فیکر داهێنانی تی ڕه بنه و تا ره سه
  نههه  وه ”ر  هایدێگههه“  نههه رچی گههه ئه. بێههت زمههان ی خنههه ڕه نیا تهه  فه لسههه فه واوی تههه  کههه  یههه هه ش ڕادیکاڵههه  هتێههز و ئههه ت نانهه ته
 ری کاریگهه ژێهر  لهه  شهێوه مان ههه  بهه وانیش ئهه ی که فه لسهه فه اڵم بهه گرن، رده وه ی ڕادیکاڵییه و به  ڕادیکاڵه  تێزه م ئه ” گێدامه“
 و ئهه مێهژووی ر سهه  بهه پێیی ره سهه و خێهرا شهتێکی گه  بهه توانیبێتم دا لێره  وایه پێم من.  زماندایه ی فه لسه فه و زمان رچاوی به

 . وه دابێته تانم  که پرسیاره اڵمی وه دا فییه لسه فه  ژانڕه
 

 کان رییهه وه ته  تێهزه و گرینهگ  باسهه و دا فه لسهه فه  لهه  چۆناوچۆنهه ”ڕاستی“  واته ت قیبه حه و زمان ندی یوه په ڕۆژی کورد:
   ن؟ کامانه

 
 دا لێههره اڵم بهه ، دراوه  پرسههیاره م بهه  ئامهاژه وخۆ ناڕاسههته پێشهووتردا پرسهیاری اڵمههی وه  لهه رچی گهه ئه لییدوسییت: بیدواڵ عه عه
 بهۆ. بران ناونهه و هێنها میان کهه  جێگهاوه ی بۆنهه  بهه پێشتر  که  تازه می رده سه ندی بیرمه ندێک هه ی وته ڵیک کۆمه ر سه  چمه ده

  لههه  کههه ی یامههه په و ئههه یانکردنی بههه و ووتههن  لههه  بریتییههه  فه لسههه فه: ڵێههت ده  کههه  یههه هه جههوانی زۆر کی یههه وته ”ئههادۆڕنۆ“  وێنههه
 شتێک ر هه  واته ن، که ده ستنیشان ده دونیا کانی سنوره زمان کانی سنوره ”ویتگنشتاین“ بۆ.  مه سته ئه ربڕینی ده و وتن ڕاستییدا

 کان فاکتهه ی وه مانهه نیا تهه ، کانه رهاته سهه به و ت حاڵهه موو هه دونیا.  نییه بوونی هه  وه ئه کرێت نه یان به  که یامێک په ر هه و
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 دونیها کانی بووه هه موو هه  وێنانه و ئه ، وه گرینه ڵده هه کان ڕاستییه  له ک یه وێنه خۆمان بۆ ئێمه دواتر. ڕوو  نه خه ده ت قیبه حه
 و نتی ئایهده نیا تهه کۆتاییهدا  لهه. کان فاکتهه ی وێنهه لهۆژیکی  بێتهه ده  کهه  یه ندێشهه ئه و فیکهر نیا تهه وکات ئهه ن، کهه ده  پێناسه
 خهۆی بهۆ فیکرێهک ر ههه ن، ده ده  وه سهته ده  بهه واتها کان ڕسهته نیا تهه. ت قیبهه حه ری وهه جه  بێته ده  که  فیکره و دونیا تی هوویه
 فیکهر و دونیها نێهوان کی ندیهه یوه په زمهان  بهه ” هاوشهێوه: ئمیجیهدا“ تیهۆری  لهه” ویتگێنشهتاین“  ربۆیهه هه ، واتاداره کی یه ڕسته
  وه ئهه بکرێهت یان بهه یامێک پهه ر ههه و شهت ر ههه ، یه هه ریان ستڕاکته  شێوه ک یه فیکر م هه  وه دونیا م هه  واته کات، ده دروست
  لهه.  وه بمێنینهه نگ بێهده دا پرسهه و لهه  کهه  پێویسهته  وه ئهه کرێت نهه یان بهه  کهه یامێک پهه ر ههه و کرێهت ده یان بهه فافیش شهه  بهه

  لهه  مۆدێلێکهه ک یه ڕسهته ر ههه. دابڕێژن خش واتابه ی ڕسته توانن ده  فسانه ئه  نه و ئایین  نه ، فه لسه فه  نه  وه ناوبراوه ی ڕوانگه
  فه لسهه فه“ پرسهیاری ”ر هایدگهه“ بهۆ. دونیها  بێتهه ده  وه تهه حاڵه و فاکهت دونیها ک یهه نهدی کۆبه  له  که ک دونیایه ماڵ به دونیا،
  بهه ت باره سهه پرسهیاری ی چوارچێهوه  چێتهه ده  پرسهیارانه م ئهه ئاکامی کانن، کییه ره سه  پرسیاره ”؟ چییه فیکر و بیر“ و ”؟ چییه
 گشهتی  به کان زانسته اڵم به. ڕوانێت ده کان بووه هه موو هه بوونی هه بۆ ئۆنتۆلۆجی مای بنه ر سه  له ”ر گه  هایده“  واته ت، ماهییه
 نهدی ڵبه مه  نهه خه ده گهات ده ئاکهام  بهه  رکهه ئه و ئهه چهۆن ک وه پرسهیاری زیهاتر و ڕوانهن ده جێهێنان به رک ئه و رک ئه بۆ زیاتر
 بههۆ. ن کههه ده کههاری ڕێژه و  ڕێههژه و حیسهها  زیههاتر ڵکوو بههه ، وه نههه ناکه فیکههر کان زانسههته ، دیکههه کی واتایههه  بههه.  وه یانه که پیشههه

  بوونهه هه و ئهه  واتهه ، مرۆڤهه ڕابهردووی مێژووی  بوونه هه و ئه ، وه کاته لێده فیکری مرۆڤ  که ی وه له  بریتیه بوون هه ”ر هایدگه“
  وه گۆڕه نهه رێکی گرامهه ههۆی  بهه و وتوو جێکهه و کراو دیهاری ی واژه سهته ده  بهه زمهان تر واوه.  کراوه ر ستبه ده پێشتر و زووتر ر هه
  وه دیکهه کی یه وشهه  بهه ک یه وشهه ر ههه و کێشهێت ڕاده  دیکهه کی یه وشهه بهۆ  نجهه په ک یه وشهه ر ههه.  یهه هه رماندا سه  به اڵتی سه ده
 پرسههیاری ر گرامههه و  سههتێنه به نجامدا رئه سههه  لههه.  کههراوه وت زه مههرۆڤ منههی  لههه  ڵبژاردنههه هه و ئههه ئههازادی  ڕێگههاوه و لههه و  نههده به
  واتهه بهدات، بهاز ڕێزمانهدا و زمان ر سه  به  که  وێڵه کدا یه سه ره که دوا به ”ر هایدگه“  ربۆیه هه.  وه بڕنه ئه بوون هه  به ت باره سه
 بهۆ دۆخ م لهه بهوون ڕ تێپهه بهۆ  کهه یه وه بیرکردنه  وه بیرکردنهه اڵم بهه کهات، ده وادار  وه بیرکردنهه  بهه مهن  که    ڕووداوێکه وه ئه خۆ

 زۆر دا لێهره ”ویتگنشهتاین. “دۆزێهت وه خهۆی  لهه جیهاواز بیرێکهی که تاییه ره سهه  بیره تا ، دیکه کی تایه ره سه بۆ و  دیکه دۆخێکی
 کهات، ده  پێناسهه دونیها  کهه  لۆژیکهه  وه ئهه نهاوبراو بهۆ. ڕوانێت ده زمان کانی اڵته سه ده سنوری و زمان  بۆ ت باره سه تر ڕاشکاوانه

 رێژێهت داده خش واتابهه ی ڕسهته  کهه بیهره ن خاوه کتی بجه سه و  ئه اڵم به. ن که ده دیاری دونیا کانی سنوره لۆژیک کانی سنوره  واته
 خودی ی وه ره ده  له بێت ده دونیا مانای  وایه که نابینێت، خۆی خودی چاو خۆ  چونکه ، سنورێکه تاک خودی.  نییه دونیا  به ر سه

  کهه ڵێت ده و گرێت ڵده هه تر وره گه نگاوێکی هه ”ویتگنشتاین. “ نییه ها به و مانا دونیادا  له ی وه ئه ر به  له ، وه بدۆزرێته دونیا
 ی ڕسههته نگییههه، بێده نیا تههه  کههه ژانڕه ردوو هههه زمههانی  ڵکههه به نههین، خش واتابههه ی ڕسههته ستاتیکیشههدا و ئههیخالق  لههه ت نانههه ته

 داڕشهتنی دونیا ”مێشانیکی“  به ت باره سه نیا ته ش پرسیاره و ئه و  گۆڕێوه  دێته ” وه چۆنه“ پرسیاری ڕووی  له نیا ته خش واتابه
 بێواتهها دایمیههی و دیی بههه ئه کی بوویههه هه  بههه ت باره سههه ”چههۆن“ پرسههیاری شههدا وه ئه ر سههه  بههه. دات ده  وه سههته ده  بههه ر مه سههه  بههه
 مانهای و واتها  لهه  دیکهه کی یه شهێوه  بهه ”ئهادۆڕنۆ. “ن ناده پیشان دونیادا  له خۆییان ر هونه و ردگار روه په  چونکه ، وه مێنێته ده

  بهه کهاری  کهه ک ماییهه بنه ر سهه  لهه زانیهاری و دیسهکورس مای بنهه ر سهه  لهه زانیهاری نێهوان  لهه نهاوبراو دوێهت، ده زمان و  ڕسته
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  بهه  کهه دات ده پیشهان خهۆ  له ک جوانییه نیگارکێشی مێکی رهه به  وێنه بۆ. کات ده دی به ک جیاوازییه  نییه  وه زمانه و دیسکورس
 جها. ین کهه ده یان بهه کاندا ڕسهته ێهوانن  لهه و  ڕسهته  بهه  جوانییهه و ئه  که ین ئێمه  وه ئه  ڵکه به ، کراوه نه یان به  ڕسته  به و  وشه
 ، نییهه نزیهک  وه سهته هه  لهه  فه لسهه فه اڵم بهه. گرین ریهده وه وه سهته هه ڕوی  لهه زیهاتر  ئێمه و  دووره  وه نتیبه مه  له  جوانییه و ئه
 زۆر دا لێههره. فافییدا شههه و هێنی نههه شوناسههی نێههوان  لههه پاڕادۆکسههێک ، پاڕادۆکسههه خههودی ”ئههادۆڕنۆ“ بههۆ ت قیبههه حه  ربۆیههه هه
 نهد خوداوه ” نیچهه“ ئاڵمهانی نهدی بیرمه الی  له و  ردگاره روه په  پاڕادۆکسه و ئه ”گارد کیرگه“ ند بیرمه الی  له  که  رنجڕاکێشه سه

 فاف شهه یامێکی پهه  ڕسهتانه و ئه  چونکه واتان، پڕ کان سروشتییه  زانسته ی ڕسته و  ڕۆژانه ژیانی ی ڕسته ”ئادۆڕنۆ“ بۆ .  مردووه
  وه ئهه بێهت ده  فه لسهه فه. لمێنرێت سهه ده و بینرێهت ده  وه مانهه زۆرینه ن الیهه  لهه ش ڵکهه که و ئهه دواتر دێن، ڵک که  به و یێنن گه ده
 زمانهدا ر سهه  بهه زمهان تی یارمهه  بهه و زمهان توانهای  به  پێویسته  فه لسه فه  واته ناکرێت، یان به ڕاستییدا  له  که بکات یان به
 اڵمههم وه م ئههه ی بازنههه دا لێههره ر گههه ئه. ڕوو  خاتههه ده ییدا بێوشههه  لههه ی واتاکههه جههوان نیگارکێشههی مێکی رهههه به اڵم بههه بههدات، بههاز

  پرسههیاره اڵمێکههی وه ناتوانێههت زمههان ، یشههتووه گه سههتێک بونبه  بههه دا فه لسههه فه  لههه زمههان  کههه بڵههێم تههوانم ده  وه ئههه ، وه مههه دابخه
 ت نانهه ته بدوێت، کان بووه هه تی ماهییه  به ت باره سه ، یه هه  دا وه ئه ڵ گه  له کی ره سه گرفتی زمان دواتر ، وه بداته ”کان چییه“

  زانسههته  نگههه ڕه. بههات ده نههاو  لههه کان بووه هههه تی قیبههه حه  لههه نههدێک هه وام رده بههه  وه کانییههه دیاریکراوه  سههنوره ی بۆنههه  بههه زمههان
 و بهێن  وه فه لسهه فه هانهای  بهه دا سهتێنه به م لهه داهاتوودا  له بتوانن( هتد و ئیڤولۆژن فیزیک، کوانتن فیزیک،) کان سروشتییه

 ڕزگهار دا سهتوییه قبه چه م لهه  فه لسهه فه کهاوزالیتیی و نتی ئایهده کان، مهه کهات، بهۆ فاف شهه واتهای و  واژه سته ده دیاریکردنی  به
 .ن بکه
 

 بێت؟ کان مرۆییه  زانسته کانی نده پێکهاتمه چی ملکه توانێت ده ی که کراوه نه  پێناسه  جیهانه و زمان ئایا کورد:ڕۆژی 
 
 ر سهه  بهه اڵم بهه درابێهت،  پرسهیاره م ئهه اڵمهی وه  به  ئاماژه پێشتردا پرسیاری اڵمی وه کوتایی  له  نگه ڕه لییدوست: بدواڵ عه عه
 نیا تهه کان مرۆییهه  زانسته ی وه لێکدانه و شیکاری ی سه ره که ترین وره گه بێگومان.  پێویسته ر هه  وه ڕوونکردنه ندێک هه شدا وه ئه

 رێکی گرامهه و زمانێهک داهێنهانی بهۆ رچاویان بهه وڵی ههه  کهه بوون ههه مێهژوودا  لهه  وره گهه نهدی بیرمه رچی گهه ئه ، زمانه و زمان
  تهازه تیهۆری بهۆ و  تهازه بیهری بهۆ سهنوری  کهه  بهووه زمهان نیا تهه  وه ئه ئاکامدا  له اڵم به ، داوه ت تایبه کی تیۆرییه بۆ ت تایبه
  بێتهه ده و  وه کاتهه ده ڕوومان ڕووبهه لێکدا سهنورگه ڵ گهه  لهه جار زۆر زمان  که  یه هه  ڕوانگه و ئه شدا وه ئه ر سه  به.  کردووه دیاری
  لهه رییان کاریگهه ره مسهه جه دوو  مهه ئه  کهه دام  ڕوانگهه و لهه من. بکرێین وادار ستان ڕاوه  به فیکرییدا خاڵێکی  له  که  وه ئه هۆی
 و ن کهه ده کتر یهه  بهه بهااڵ و  شهه گه رودووک ههه ههزر و فیکهر و زمهان  واتهه ن، کهه ده دیهاری کتر یهه بهۆ سهنور و  یهه هه ک یه ر سه
 گشهتی  بهه زمهان و  کهراوه کارئاسهانی کاندا سروشهتییه  زانسهته  لهه  دیهاره. گهرن ده کتر یهه  به ر به شوێندا ندێک هه  له ردووک هه
  وه نتیبهه مه  بهه و فاف شهه لۆژیکێکی  به و بکات  پێناسه  شه گه کی یه پڕۆسه زۆر و هێنان دا زۆر و  ه دیارد زۆر توانێت ده فافتر شه
 نیا تهه  نییه رج مه زمان جیهانی ی فافه ناشه و نادیار  پێناسه و ئه  وه منه ی ڕوانگه  له اڵم به. بکات  شانه گه و  پڕۆسه و له باس
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 و ئههه و کان سههنووره ی نادیارییههه و ئههه و زمههان ی رئاوااڵبوونههه به و ئههه  ڵکههه به بڕوانههدرێت، بههۆی ڕێگرێههک ک وه و گرفتێههک ک وه
 ی رجهه مه و بهه اڵم بهه. خشهێت ببه کان مرۆییهه  زانسته  به داهێنانن ی وره گه کی یه وزه توانێت ده زمان ی نتبه مه  له دوور  ته سڵه خه
 ن، بکهه کان سروشهتییه  زانسهیتته کهاری مێتهۆدی ی هاوشهێوه شهیکارییان و کهار مێتهۆدی  کهه ن ده نهه وڵ ههه کان مرۆییهه  زانسته  که

  زانسههته  بههه نیا تههه مێتۆدییههان و کههار هێمههای ک نههه اڵم بههه ، جێیههه  بههه رگههرتن وه پێویسههت ی واژه سههته ده و رگههرتن وه ئیلهههام
  بهه ت تایبهه لهۆژیکێکی  بهه  ڵگهه کۆمه نیهو ههاوژینی و  ڵگهه کۆمه و مهرۆڤ  کهه زانهین ده بهاش خۆمهان. ن گرێبهده  وه کانه سروشتییه

 و ری  کاریگهه  دیکهه بواری ندان چه و  رده روه په و ت سیاسه و مێژوو نتیق، مه  له  بێجگه دا ستێنه به و له و چێت ده  ڕێوه به  وه خۆیه
 . یه هه یان وه ندانه ڕه
 

 یههان دایههک ی وشهه ڵ گههه  لهه چههۆن دا روونشههیکارانه ده یهان فی لسههه فه ڕۆڵێکهی و  پێناسههه ر هههه ی پێگهه  لههه زمهان ڕۆژی کییورد:
         ؟ چۆنه ندییان پێوه و خوات ده گر  زگماکدا

 
 ی فه لسهه فه  نهده چه  کهه  نییهه شهم وه ئه ئاگهاداری نییم، زمان ی فه لسه فه بواری پسپۆڕی  چونکه خۆم من لییدوست: بدواڵ عه عه
 و ردوونی گهه ژانڕێکهی گشهتی  بهه  فه لسهه فه  کهه زانهین ده  ئێمهه.  وه داتهه ده زگمهاگی زمهانی  لهه یهاخۆ دایهک زمانی  له ئاوڕ زمان

 رچی گههه ئه ، دراوه پێنههه وتۆیان ئههه خێکی بایههه کالسههیکدا ی فه لسههه فه  لههه کان لۆکالییههه و یی ناوچههه  پرسههه  واتههه ،  یونیڤێرسههالییه
 نگی  ره فهه و یی ناوچهه و بچهوک ڵی کۆمهه  بهه خ بایهه زیاتر  که ن هه ”کۆمونیتاریزم“ ک وه فی لسه فه خوێندنگای و ڕوانگه مڕۆ ئه

 سهاڵی نهد چه  لهه اڵم بهه. زانهن ده یاتیی حهه  بهه ت تایبهه ڵی کۆمهه و کهۆڕ شوناسهی بهۆ  ندییانهه تمه تایبه و ئه و ن ده ده یی ناوچه
 ر رامبهههه به  لهههه کانێی ره ربهههه به ی وزه و خهههۆی ڵدانی رهه سهههه تای ره سهههه بهههوردی مان ههههه ش فییه لسهههه فه  بیرۆکهههه م ئهههه ڕابهههردوودا
  لهه  رانهه وه ته و ئهه گێهڕن، ده ور ده متر کهه دا فه لسهه فه  لهه  وه تهه نه و زمهان و سهنور مڕۆش ئه  به تا  وایه که.  ماوه نه لیبڕالیزمدا

 سیاسهی المێکهی وه دا لێهره مهن  ربۆیه هه. کرێن ده تاوتو  زیاتر دا دیکه کانی مرۆییه ژانڕه و ڵناسی کۆمه و ت سیاسه ک وه ژانڕی
 بهۆ  پرسهه م ئهه گرینگهی  کهه زانهم ده و م ئێهوه ی پهڕۆژه و ئهه ی سهتێنه به ئاگهاداری زۆر تها م کهه  چونکهه ، وه مهه ده ده  پرسهیاره م به

 فارسهی زمهانی  کهه کرێت ده  وه ئه ی شه بانگه ئێراندا  له ت تایبه  به.  چیداییه  له گشتی  به کوردوستان و کوردوستان اڵتی ڕۆژهه
 ئها ر ههه.  پێویسهته و یاتیی حهه زۆر  واڵتهه  ئه و  وه ته نه کگرتووی یه بۆ ئێران نێو کانی وه ته نه موو هه شی هاوبه زمانێکی ک وه

  لهه بهاس دا لێره ، وه ڕێته گه ده ر وبه مه له ساڵ د سه دوو بۆ ی که مێژووه  که ڕووین ڕووبه سیاسییدا یامێکی په ڵ گه  له  ئێمه دا لێره
 سیاسهی اڵتێکی سهه ده  لهه باس دا ستێنه به م له  ئێمه  دیاره. کرێت ده می رده ناسه و تۆزلێنیشتوو و پ ته و کۆن سیاسی یامێکی په
.  کهردووه دروسهت دا ڵگهه کۆمه  لهه رچاوی بهه کی تییهه زایه ناره و بایی ناتهه کاندا سیاسهییه  گرینگهه  پرسهه موو ههه  لهه  کهه ین که ده

 کهانی جیاوازه  وه تهه نه نێهو بوونی  پارچه  پارچه و جوداکاری بۆ  دیکه بوارێکی  بێته نه زمانیش  که  یه وه ئه وڵ هه و هیوا ئێستا
 خههۆی دایکهی زمهانی  بهه  کهه دات نههه ند شهارۆمه میلیهۆن نهدان چه  بهه  وه ئهه تی رفههه ده  کهه اڵتێک سهه ده.  جوگرافیاییهه  پارچهه و ئهه

 –  شهێوه ههیچ  بهه و  وتووه دواکهه واو تهه اڵتداری سه ده میی رده سه ی شه گه  له  که  اڵتێکه سه ده بێگومان  وه ئه بنوسێت، و بخوێنێت
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 و ت وڵهه ده  شهێوه و ئهه اڵم به. نابینێت وا ڕه  به ند شارۆمه میلیۆن ندان چه بۆ بوون هه ماف مافی: ڵێت ده ”ئاڕنت هانا“ ک روه هه
 وڵی هههه توانێههت ده م رده سههه نتیبی مههه  لههه دوور ی ئاوتۆریتههه و گشههتگیری و توونههدگیریی  بههه نیا تههه و نیا تههه  اڵتدارییه سههه ده

 و زمههان جیهاواز، ژیههانی و بک سهه شههنی، چه فره نهاتوانن  اڵتانه سهه ده و ئههه  ربۆیهه هه بههدات، خهۆی ی پێگههه و  جێگهه ی وه هێشهتنه
 و شههکراو ڕووکه سههتکردنێکی هاوده  بههه  ڵکههه به ن، بکههه موول حههه ته جوگرافیاییههدا دیههاریکراوی کی یههه پارچه  لههه جیههاواز ی وه تههه نه

  کهه  یه هه روکارمان سه لێک اڵتگه سه ده ڵ گه  له دا ته حاڵه م له  وه داخه  به  ئێهمه. ن ده ده کگرتوویی یه وڵی هه وام  رد به ناسروشتی
 بیههروڕا و زمههان ئههازادی و تههاک ئههازادی و ئههازادی کی کاکڵههه  کههه مڕۆیی ئههه و م رده سههه شههیاوی ژیههانی بههۆ و م رده سههه جیهههانی بههۆ
  بههه زیهان نیا تههه  اڵتانه سهه ده  شههێوه م ئهه.  پێنییههه مییان رده سهه سیاسههی کی یهه  ها به و یام پههه و  شهه بانگه  شههێوه ههیچ ، ربڕینهه ده

 نزیهک. ن ده ده یهی بیرکراوه و رانسهخوازی تۆله و سیاسهی ئهازادی ی شه گه  له تمه له نیا ته و بخشن ده جیهانی نی ده مه ڵگای کۆمه
  بهه ت باره سهه ” فیشهته گۆتلیهب یۆههان“ ئیهدیالیزم ی فه لسه فه رخی چه ئاڵمانی ناوداری ندی بیرمه ر وبه مه له ساڵ د سه دوو  به

  بهه و ت وڵه ده اڵتی سه ده ی بازنه ی وه سککردنه رته به بۆ نیا ته و نیا ته گشتی یاسای: نووسێت ده ک یه وه ته نه ر هه گشتی یاسای
 واڵتههی  لههه و ئێههران  لههه ئێسههتا  ئێمههه اڵم بههه.  بووڵههه قه قههابیلی و  یههه هه مانههای ندان شههارۆمه ئههازادی ی بازنههه رفراونکردنی بههه

 بکی سههه  لههه و داڕشههتن ت سیاسههه  لههه  کههه کههراوین سیاسههی ی ڵههه مامه  بههه ناچههار سیاسههییدا لێکی  اڵتگه سههه ده ڵ گههه  لههه شههدا تورکیه
  بهه تی خۆیهه وای ڕه مهافی و سروشهتی مهافی  که کورد ی وه ته نه  ربۆیه هه. ژین ده نددا ناوه رخی چه  له ر هه هێشتا حوکمڕانیاندا

 درێهژی و دور کی ڕیگایهه هێشهتا دابهێنێهت، فی لسهه فه و بی ده ئه ری، هونه ی وره گه می رهه به و بنوسێت بخوێنێت، کوردی زمانی
 کهورد ی ئێمهه  بۆیهه ک، یهه وه ته نه ر ههه شوناسی و ت هووییه  بنه ده دا دیکه ی سه ره که ڵیک کۆمه پاڵ  له زمان بێگومان. پێشه  له

 .ین بکه کوردی زمانی ی شه گه و  وه هێشتنه تی خزمه کرێت ده پێمان بوارێکدا ر هه  له و ک الیه ر هه  له  پێویسته
 

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٣ڕێکەوتی: 
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 ئەنوەر عەباسی: با واز لە فارسی نووسین بهێنین و خزمەتی زمانی خۆمان بکەین
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەباسی، نووسەر و شاعیرکاک ئەنوەر)هەرەس( 
 

 ی شەشەمزنجیرە

 
  ئایدیا هەموو دەتوانێت کە زەوییە سەرگۆی بوونەوەرێکی وەک مرۆڤ نێوان جیاوازیی سەرەکیی فەکتەری زمان ڕۆژی کورد:

 گەلێههک ئێسههتا تهها بههوونییەوە سههەرەتای لە خههۆی بەردەوامههی پێوەنههدییەکی لە هههۆیەوە بە و بکههات تۆمههار پههێ خەونەکههانی و
 وەکههوو ئێههوە گههۆڕ ، هههاتووەتە زمههان پێناسههەی جیاوازەکههانی پانتهها لە مرۆڤههایەتی لەنههاو مەزن وەرچەرخههانی و گۆڕانکههاری
 خوێنهدنەوەی لە چەمکە ئەم پێناسەی و زمان دەڕوانن چۆن دایکی زمانی ساڵڕۆژی لە کوردی زمانی بواری لە چاالک کەسێکی
 چۆنە؟ ئێوە
 

 گهۆی لەسهەر جیهاواز گەالنهی پێناسهەی فاکتەرەکهانی سهەرەکیترین لە یەکێهک دڵنییهاییەوە بە زمهان بەڵهێ ئەنوەر عەباسی:
 ژیههانی لە زمههان گرنگههی سههۆنگەیەوە لەو. مێشههکە جیرانههی نزیکتههرین زمههان: دەڵههێ کە کێههیە هههی قسههەیە ئەم نههازانم. زەویههیە
 نێههوان پێوەنههدی کردنههی سههاز و بیرکههردنەوە و هههزر دەربڕینههی ئههامرازی سههەرەکیترین زمههان. دەرئەکەو  باشههتر زۆر مرۆڤههدا

 .بووە زمانەوە سەری سایەی لە پێکبهێنێت کۆمەاڵیەتی ژیانی توانیویەتی مرۆڤ ئەگەر دڵنییاییەوە بە و مرۆڤەکانە
 

 پاشههان و کۆمەڵگههاکەی پاشههان و بنەمههاڵەکەی پاشههان و دەکههات پێناسههە خههۆی زمههانەوە بە مههرۆڤ. پەیوەنههدی واتە زمههان
 لە کە ئەویترێههک و خههۆم. دەبێههت ئەویتههر و خههۆم بە قایههل پێناسههەیە ئەم پێههی بە و دەکههات پێناسههە خههۆی بههۆ واڵتەکەی
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 زمهان، وەکهوو خهۆی گشهتییەتی لە جهگە زمهان. ەوە”مهن” لە واتە پێهدەکات دەسهت جیهانییەوە کۆمەڵگای ئەندامی بچووکترین
 هەر کە بڵێهین ئەتهوانین تەنهانەت روانهگەیەوە بەو. تێهدایە شهی”کردنهی بەکەسهی” توانهای کە دیکەشهە ئێلێمهانی زۆر خاوەن
 هتهد و عەرە  یهان فهارس یهان کهورد هەموومهان کە ئەویترێهک و تهۆ و مهن واتە. هەیە خهۆی تهایبەتی زمهانی مرۆڤ تاکێکی
 وەکهوو. دەکهاتەوە جهودا بهراکەم زمهانی لە مهن زمهانی کە هەیە شەخسهی ئێلێمهانی کۆمەڵێک هاوزمانییەدا ئەم نێو لە زمانین
 ئەمەو  راسهتیدا لە. جیاوازدا شوێنی لە سترێسەکان بەکارهێنانی پیتەکان، دەربڕینی چۆنییەتی وشەکان، دەربڕینی شێوازی
 ئەو زمهانی واتە دەنگهی زمانییهانەدا ئێلێمهانە ئەو و پهاڵس بە راسهتیدا لە دەبیسهتن کەسێک دەنگی ئێمە کە کاتێک کە بڵێم

 کەمێههک قۆنههاغی لە. دەرئەکەو  بۆمههان روونههی بە تههاک وەکههوو مههرۆڤ پێناسههەی لە زمههان گرنگههی شههێوەیە بەو. دەناسههینەوە
 و دەکەن دیههاری دیههکەدا شههارێکی یههان گونههد بەرانههبەر لە شههارێک یههان گونههدێک پێناسههەی کە دێههن زاراوەکههان بههن گشههتیتردا
 ئەو لەسهەر مهن راسهتیدا لە کە ئهاراوە دێنە زمان یەک سەرەکییەکانی زاراوە گەورەتردا قۆناغی لە و پێدەبەخشن کەسایەتی
 مرۆڤەکههانن و شههوێن پێناسههەی کە کاتههدا هەمههان لە ئەمههانە. زمههانن یەک رەهەنههدەکانی زمههان یەک زاراوەکههانی کە بههاوەڕەم
 ئەسهتەمە کە تەعهامولییە ئەوەنهدە پێوەنهدییە ئەم و وەردەگرن زمان لە خۆشییان پێناسەی هاوکات و هەن زمانیش پێناسەی

 ئەمهانەش هەمهوو بێگوومهان و ئەمهانەیە هەمهوو زمهان. بدەن پیشان خۆیان لە ساخ کەسایەتییەکی بتوانن یەکتری بێ بە کە
 .زمانن بەخشینەوە شوناس سۆنگەی لە
 

 زەبرووزەنهگ و سهەرەڕۆ دەسهەاڵتی لەبەر زمانەکهان لە گەلێک مرۆڤایەتی مێژووی درێژایی بە دەزانن هەروەک ڕۆژی کورد:
 و گەشهە بهۆ وایهان دەرەتهانێکی و رێهگە یهان و چهوون لەنهاو یهان دیهکە، نەتەوەیەکهی بهۆ نەتەوەیەک نامرۆڤهانەی روانینی و

 رێهگە ئیسهالمی کۆماری سەرەڕۆی و داگیرکەر دەسەاڵتی هێشتا کە رۆژهەاڵتی کەسێکی وەکوو ئێوە نەبووە، خۆیان پێشکەوتنی
 بابەتە؟ ئەم دەڕواننە چۆن گرتووە ئێرانیش دیکەی نەتەوەکانی زمانەکانی و زمانە بەم پەروەردە و خوێندن لە
 

 هەتها النهیکەم ئێمەدا دنیای لە. بگەڕێین بۆی دا”دەسەاڵت” کۆنی بیرۆکەی و روانگە لە ئەبێ بابەتە ئەم ئەنوەر عەباسی:
 کە دەبیههنم ئەمههڕۆکە مههن داخەوە بە. دەوڵەتههدارییە و سیاسههەت ماکیاولیسههتی لههۆژیکی ئەویههش و هەبههووە راسههتی یەک ئەمههڕۆ

 و فەرهەنهگ و زمهان دەوڵەتهیش بهوونی بهێ بە دەتهوانین ئهێمە و ناپێویسهتە شتێکی کوردی دەوڵەتی کە دەوتر  لەمالوئەوال
 مهن. مێژووییداین هەستیاری سەردەمێکی لە ئێمە: ئەوتر  ئێستاکە کە ئەوەی پێچەوانەی بە. بپارێزین خۆمان شتێکی هەموو
 مێهژووی مەترسهیداری و هەسهتیار سهەردەمی کەوتە دەسهتدا لە خهۆی لەسهەر خهۆی دەسهەاڵتی کە رۆژەوە لەو کورد کە پێموایە
 فەرهەنگمهان و زمهان هەمهان کە ئهێمە گەلهی خوێنی لە بەردەوام نەتەوەکان دەوڵەت. هەیە درێژەی ئەمڕۆش هەتا و خۆیەوە
 بە جێگها وەنەیانتوانی کە ئەوەی لەبەر و ویستووە زیاترییان جێگایەکی بوون قەڵەوتر هەرچی و کردووە قەڵەو خۆیان بێت

 بهکەن سهەیر ئێهوە. کهردووەتەوە بچهووکتر بەردەوام دەوڵەتییهان بهێ نەتەوەی ئێمەی بکەن، تەنگ دیکە نەتەوەکانی دەوڵەت
 دەزانهی کوردسهتانییان بە مێژوونووسهان لەمەوپهێش سهاڵ هەزار هەتها کە شهوێنانەی ئەو النهیکەم یهان کوردستان سنوورەکانی
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 و کهراوینەتەوە بچهووک ئهێمە. بێهت گهۆڕی خهۆی پێناسهەکەی و زمهانەکەی کە ئەوەی مەگەر نهاژی لهێ کوردی یەک ئیتر ئێستا
 ئهێمە زمهانی لێبکەنەوە بیری کە شێوەیەک هەر بە. بووە زمانمان سەر کردنە هێرش کردنەوەمان بچووک بۆ رێگا سەرەکیترین

 لەگەڵ مهن کە ئێسهتا. هەڵنەسهتاوین خۆمهان مێژوویهی خەوی لە ئهێمە کە کاتێکدایە لە ئەمانە هەموو. سەر کراوەتە هێرشی
 کههوردی پێناسههەی و زمههان لە خەریکههن - نههاکەم سههنوورەکان باسههی ئیتههر - کوردسههتان ناوەنههدی شههارەکانی دەکەم قسههە ئێههوەدا

 سیاسهەتی لهۆژیکی پێهی بە راسهتیدا لە. واقعهدا دنیهای لە ریالیسهتی سیاسهەتی بهابەتی سهەر دەگەڕێهمەوە بهۆیە. دەشۆرێنەوە
 هەمهوو پهێش دایە دەسهتیان ژێهر لە کە واڵتێهک کردنهی یەکدەسهت بهۆ کە دەزانهن مهاف خاوەن بە خۆیان دەوڵەتان دنیا باوی
. روونە تەواوی بە مەبەسههتە ئەم سههووریادا و تورکیهها دەوڵەتههی دوو لە بههکەن سههەیری ئەگەر. بگههرن ئامههانج بە زمههان شههتێک

 هەردووکیشهییان و دەناسهێنێ خۆی زمان عەرە  واڵتی بە ئەویترییان و دەکات پێناسە زمان تورک واڵتی بە خۆی یەکێکییان
 تەکفیهر خهۆ بە خهۆ لەوە جهگە شهتێک هەر کە بکەن موقەدەس و گشتگیر وەها پێناسەیە ئەم کە بووە ئەوە هەوڵییان هەموو
 جهگە زمهانێکی بیسهتنی بە تەنهانەت کە ببینهی دەتوانی واڵتانەدا ئەو خەڵکی نێو لە بیرۆکە ئەم کاریگەریی نمونەی. کرابێ
 لە. هەبهێ دیهکەی زمهانێکی واڵتەدا لەو کەسهێک کە نهاکەن بهڕواش تەنانەت و دەدەن پیشان هەستیاری خۆیان زمانەکەی لە

 کوڕەکەشهیدا و رەزاشها سهەردەمی لە. کهراوە پەیهرەو مەالیهانە بڵهێم باشهترە و جیهاواز شهێوەیەکی بە سیاسهەت هەمهان ئێراندا
 هەمهان سیاسهەت ئیسهالمیدا کۆمهاری سەردەمی لە ئەوان دوای. کردیشییان و بکەن پەیڕەو تورکیا سیاسەتەکانی کە درا هەوڵ
 نەتەوەکهانی زمهانی جیهاوازی لە هاوکهات و بهکەن کهارە ئەو زیهاتردا کهاتییەکی مهاوەی لە و نەرمتر درا هەوڵ بەاڵم بوو شت
 کە کاتێهک هەر و دەدا یەکتهردا گهژی بە فارسهی و کورد و تورک بوو پێویست کە کاتێک هەر واتە. وەرگرن کەڵک ئێران نێو

 واڵت میلەتههانی فەرهەنگههی و زمههان کە هاوکههات. ئههااڵ یەک ژێههر دەهێنههایە هەموویههانی مەزن ئێرانههی نههاوی بە بههوایە پێویسهت
 وەرگهرت کەڵکهی ئەوان زمهانی لە. دەبهن کزتهر و الواز رۆژ دوای لە رۆژ ئەوان دەکهات، قەڵەو پهێ خۆی و دەمژ  کراو داگیر
 و جهل …بکهات دەوڵەمەنهدتر خهۆی موسهیباکەی کە وەرگهرت کەڵکهی ئەوان موسیبای لە بکات، هێزتر بە خۆی زمانەکەی کە

 رۆژهەاڵتههی لە کههورد کە بێههت سههەیر پێمههان ئەبههێ دیسههانەوە. هتههد و شارسههتانییەت و فەرهەنههگ و سروشههتییەکان سههەرچاوە
 .ماوە ئێستا هەتا چۆن کوردستان

 
 لە خەڵهک جەمهاوەری لەگەڵ و نهاوخۆن لە کەسهانەی ئەو ئەرکی تایبەتی بە بارودۆخێک ئاوا لە وایە پێتان ڕۆژی کورد:

 مرۆییمان؟ و نەتەوەیی ناسنامەی و شوناس سەرەکیترین بە بەرانبەر دەبێت چۆن و چی دان پێوەندی
 

 بەو نەمههانتوانیوە قەت نەبێههت دەگههمەن زۆر سههەردەمێکی چەنههد مێههژوو درێژایههی بە ئههێمە سههەیرکەن، ئەنییوەر عەباسییی:
 لە واز کە سیاسهییەکانە حهزبە ئەرکهی مهن بەڕای ئەمە. کهراوین داگیهر واڵتێکهی خاوەن ئێمە کە بگەین جەماوەرە رۆشنبیرییە

 لە کوردسهتان گەلهی راسهتیدا لە. ئهاراوە بهێنهنە باسهە ئەو پەردە بهێ خۆیانهدا گەلهی لەگەڵ و بهێهنن سیاسی دەستەواژەگەلی
 رۆشهنبیرانیش و مەدەنهی چاالکهانی. دەو  چییهان ئهێمە حزبەکهانی نهازانێ ئێستاش هەتا کوردستان سەرەکی بەشی چوار هەر
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 پهێش لە خۆمهان زمانەکەی ئێمە کە کرد وای داگیرکەر دەوڵەتی کە هەروا بدر  هەوڵ ئەبێ من بەڕای. نین بەدەر باسە لەو
 خۆیهان دایکهی زمهانی بە دێهڕ دو نهاتوانن کهورد خەڵکهی سهەدی لە نەوەد لە زیهاتر کە بگهات رەشە رۆژە ئابەم و بکەو  چاو

. کهردووە ئهێمە لە ئهاوای کە کەرەسهتەیەی ئەو تێکشهکاندنی بهۆ هەبهێ پالنێکمهان النهیکەم دەبهێ ئهێمە بخوێننەوە، و بنووسن
 النهیکەم بها بکەیهنەوە پهاک داگیهرکەر دەوڵەتهانی لە خۆمهان واڵتەکەی نهاتوانین هۆکهار یەک و هەزار بە ئەمڕۆ ئەگەر ئێمە

 لە قسههەکانم رووی روونههی بە. بهێنههین نووسههین فارسههی لە واز بهها. زمانەکەیههانە هەمههان کە بیههنەوە کەرەسههتە ئەو بەرەنگههاری
 فارسهیش زمهانی بە ئەگەر تەنهانەت. کوردسهتانە کۆمەڵگهای سیاسهی و فەرهەنگهی و ئەدەبی چاالکانی و نووسەران و رۆشنبیر
 هەمهوو پهێش ئەبهێ دەکەن قسهە فارسی زمانی بە ئەگەر. بنووسن زمانەدا ئەو لەگەڵ بەرەنگاری ئاراستەی لە ئەبێ دەنووسن
 ئەبهێ ئهێمە چهاالکی و نووسهەر و رۆشهنبیر. دەکەن قسهە داگیهرکەر زمهانی بە کە دەزانهن شهەرمەزار بە خۆیهان کە بڵێن شتێک
 دەتهوانێ چهۆن دایە داگیهرکەر دەسهتی بن لە شتێکی هەموو کە کەسێک. هەڵگرێت خۆی ئەحمەقانەیەی لوتبەرزییە لەو دەست

 چهاالکی فارسهی زمهانی بە کە بێهت شهەرمەزار شتێک هەموو پێش ئەبێ بەڵێ. بێت لوتبەرز کە بەوەی بگا چ هەبێ کەرامەتی
 کە ئهاوایە. تێبگەیەنێهت خهۆی ژانهی و ئازار لە بەرانبەر گەلی کە بێت ئەوە چاالکییە لەو مەبەستی ئەگەر تەنانەت. دەکات
 و دائەڕێهژر  پێدەچەوسهێتەوە ئهێمەی فەرهەنگهی و زمهان کە کەرەسهتەیە ئەو تێکشهکاندنی پاشهان و کردن شەرمەزار بنەمای

 ئەوە لەسههەر تەئکیههد تەنههانەت و نههاکەن داگیههرکەر زمههانی بە شههانازی کۆمەڵگههاکەی نێههو دیههاری کەسههانی دیتههی کە خەڵکههیش
 گشهتگیر شهەرمەزارییە ئەو بتهوانین ئهێمە کە کاتێهک. دەبینهێ شهەرمەزار بە خهۆی شهەرمەزارییانە، ههۆی زمانە ئەو کە دەکەن
 .هەڵیستێنین مێژوویی خەوی لە و راچڵەکێنین گەلەکەمان توانیومانە بکەین
   

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٤ڕێکەوتی: 
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 نەعیم نەجەفی: کاری باش بۆ زمان و ئەدەبی کوردی لە کرماشان کراوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رۆژنامەنووسکاک نەعیم نەجەفی، نووسەر و 
  

 ی حەوتەمزنجیرە

  
 ئهاوێنەی مرۆڤ تێیدا کە نەتەوەییە هەمانکاتدا لە و مرۆیی ناسنامەی و شوناس گرینگترین و یەکەمین زمان ڕۆژی کورد:

 کە دەکهات، دیهی بە ی...کهۆمەاڵیەت ئهایینی، مێژویی، وەرچەرخانە و گۆڕانکاری هەموو بە مێژودا رەوتی لە خۆی نوێنی بااڵ
 لهێ کهوردی تەنیها بە نەک ئیسهالمی کۆمهاری وەک سهەرەڕۆی دەسهەاڵتێکی بهوونی بە رۆژهەاڵت لە نهوێنە بهااڵ ئاوێنە ئەم چی

 گۆخسهتنی لە و سهڕینەوە هەوڵهی و کهراوە بێهبەش لێ جوگرافیایەی ئەم دانیشتووی نەتەوەکانی هەموو بەڵکو کراوە، بێبەش
 دەنرخێنن؟ و هەڵدەسەنگێنن رۆژهەاڵت کۆمەڵگەی نسبەتی بە بابەتە ئەم چۆن دایک زمانی ساڵڕۆژی لە دراوە زمانیان

 
 دوای و نهاوین رۆژهەاڵتهی گەیشهتە زایهین ی٢٠ و ١٩ سهەدەکانی لە ،”دەوڵەت - نەتەوە“ وەک ناسیۆنالیزم نەعیم نەجەفی:

 و فهههارس ڕۆشهههنبیرانی کهههرد، دەستنیشهههان خۆیهههان بهههۆ هزرەیهههان ئەم ئاتهههاتورک، پێشهههاهەنگی بە تهههورک گەلهههی کە ئەوەی
 -نەتەوە پێکهێنههانی بههۆ هزرەیههان ئەم قاجارەکههان، اڵتی سههه ده می رده سههه کۆتاییەکههانی  لههه ئێرانیزمیش، پههان شههۆینکەوتووانی

 تیی پاشههایه اڵتی سههه ده دامەزرانههدنی بە و ڕەزاخههان پێشههاهەنگی  بههه دواتههر و کههرد نیشههان دەسههت فههارس گەلههی بههۆ دەوڵەت،
 ری، ئهازه کانی وه ته نه  له شێک به کاتەوە، لەو و پێش بردە  تێراونینەیان و هزر م ئه ئێران، نوێی واڵتی پێناو  له وی، هله په

  و نگ رهه فه پارادایمی  له ئێران، ی وه ته نه و  ئێران نوێی واڵتی ناوی ژێر له ناوین، اڵتی ڕۆژهه  له هتد و   ره عه کورد،
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  .کراونەتەوە  پێناسه کانەوە ئێرانیستە پان ن الیه  له فارسیدا، زمانی
 
 نێگەتیڤهههی تی سیاسهههه دا،”١-پەههههلەوەی“ پاشهههایەتیی دەسهههەاڵتی سهههەردەمی لە نهههو ، ئێرانهههی دامەزرانهههدنی سهههەرەتای لە

 و سیاسههی الوازی»  و «نەتەوەیههی پێناسههەی» قڕکردنههی  بههۆ ئێتنیکههی، و بی زهههه مه. نگی رهههه فه و زمههانی ی ”ئاسیمیالسههیۆن
 نسههیپێکی پره ک وه و  یههه هه ی دریههژه  ئیسههتاش تا هههه و  چههووە رێههوە بە فههارس غەیههری نەتەوەکههانی دژی  لههه «تی اڵیههه کۆمه
 شهههۆینکەوتووانی و ئێرانهههی ناسهههیۆنالیزمی الیەن لە فهههارس، نەتەوەی ڕامیهههاری و ئهههابووری بەرژەوەنهههدی بهههۆ تایی تاههههه هه
 .کراوە پەسەند  دا ئێران بندەستی و فارس غەیرە خەڵکانی دژی لە ئێرانیزم پان
 

  کهه  النهه گه و ئهه موو هه بۆ نووسین و خوێندن زمانی ک وه فارسی، زمانی نیا ته ڕەزاخان، ستووری ده  به زایینی، ی١٩٣٠ ساڵی
 سهتووری ده  بهه ر ههه  مه ئه ڵ گه  له هاوکات ت نانه ته  .کرا دەستنیشان بوون پەهلەویدا پاشایەتیی اڵتی سه ده ئیختیاری ژێر  له

 هەتها کە کهرا  غهه ده قه هتهد و کهوردی ری، ئهازه عەرەبهی، کهوو وه فهارس ی یر غهه کانی زمانهه  بهه نووسهین و خوێنهدن ڕەزاخان،
 .هەیە دریژەی سیاسەتە ئەو ئێران، لە ئیسالمییە کۆماری دەسەاڵتداری سەردەمی ئێستا

 
 ئێرانهی النی گه کگرتوویی یه بۆ تێک خزمه  به فارسی، زمانی کردنی رمی فه ئێرانیزم پان شوێنکەوتووانی و کان فارسه ی زۆرینه
 کرا؟ قەدەغە کوردی و عەرەبی ری، ئازه کوو وه فارسی یری غه کانی زمانه  به نووسین و خوێندن چی بۆ اڵم به ن، که ده بەناو

 
 ئەم ئێرانیزمیش پههان و نههاوین رۆژهەاڵتههی بههووە گەیشههتە ئەوروپههاو لە ”دەوڵەت - نەتەوە“ وەک کە کههاتەو لەو ناسههیۆنالیزم

 نیشههانێان دەست فههارس لی گههه بههۆ و، بههوو هێههز بە نههاوین ڕۆژهەاڵتههی خەلکههانی الیەن لە جێگههای ڕۆژ دوای بە ڕۆژ کە  هههزره
 ژێهر لە کە نەتەوانە ئەو ئەگەر کە دەرکەووت، ئێرانیزمەکان پان الیەن لە مەترسییە ئەم ئەمەش، گەڵ لە هاوکات کردبوو؛

 دا کۆنفههدرالی یههان ”واڵیەتههی–ئیههالەتی“ سیسههتمێکی لە ڕابههردودا و قاجههار سههەردەمی وەک ئەمههانن؛ پاشههایەتی دەسههەاڵتداری
 وەک دا خۆیهههان وەی تهههه نه سهههەربەخۆیی پێنهههاو لە نەتەوانە ئەو عەشهههیرەتەکانی کە هەیە ئەمە ئەگەری بمێهههنن؛ سهههەربەخۆ
 چهۆن و بکەن؛ سەرهەڵدان دا  خۆیان یی وه ته نه ندی وه رژه به بۆ و بن یەکگرتوو ”دەوڵەت – نەتەوە“ دەسەاڵتێکی بە گەیشتن
 و عەرەبسههتان لە هتههد و کشههتوکاڵ خههاکی وییەکههان؛ ژێرزه  زێنههه خه گشههتێ بە و نەوت وەک سرۆشههتیەکان سههەرچاوە زۆریههنەی
 ئێرانیزم، پهان یهان فهارس گەلی سەرکەوتنی بۆ گرنگ، نیازی وەک و بوون ئێران ئێستای بندەستی ئازەربایجانی و کوردستان
 پهان و فهارس گەلهی یشهتنی گه نه ههۆی دەبێهتە گەالنە ئەو سهەربەخۆیی  کهه ووت، رکهه ده مەترسییە ئەم بۆیان بوون؛ دیاریکرا
 . هەیه کە ئاواتەی و ئامانج ئەو بە ئێرانیزم
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  رانهه دژبه سیاسهەتێکی جۆرە ئەم هەبوو نیازی ئابوری و سیاسی کانی بواره  له فارس گەلی سەرکەوتنی بۆ دەسەاڵتدارییە ئەم
 ڕۆژهەاڵتهی تهایبەت بە و دنیها لە بەهێهز گەلێکهی وەک بتوانن بەلکو تا ببات، رێوە بە دا فارس گەلی بەرژەوەندی پێناو  له

 بەهێهز نەتەوێکهی وەک بێهت، ئەمە خوازیهاری کە گەلێهک» هەر ئامانجە؛ بەم گەیشتن بۆ بەاڵم ؛…هەبێت ڕۆلێان ناوەڕاس
 ئێهران ئیسهتای نەخشهەی لە چاوێهک ئەگەر ؛ «بهێ هێهز بە زۆر ئهابووڕی باری لە دەبێ بکات؛ پێناسە دا خۆی گرتوو، یەک و

 لێهرەدا. وشهکەڕۆیە سهەدی، لە 70 نیشتەجێن، تێدا ئێران ناوەندی لە فارسەکان شۆینەی ئەو کە ئەکەو  دەر بۆمان بکەین،
 و ئامههانج بە گەیشههتن بههۆ بههوارەدا، لەم بتههوانن نەبههووە ئابووریههان پتانسههیەلێکی و و سههەرچاوە هههیچ کە دەرئەکەو  بۆمههان

 وەک هەرێمگەلههی کشههتوکاڵی، خههاکی  و کان سروشههتییه سههەرچاوە بههڕییە چاویههان بههۆیەش. لێههوەرگرن سههوودی ئاواتەکانیههان،
 .ئێستا ئێرانی بندەستی عەرەبستانی و ئازەربایجان کوردستان،

 
 سهههەرهەڵدانێکی جهههۆرە هەر لە و خهههۆی رکیفهههی ژێهههر بخهههاتە ناوچهههانە ئەو ریئهههابوو بتهههوانێ کە ئەمە بهههۆ ئێرانیهههزم  پهههان

 بێههت، رزگههاری ئێههران دروسههتکراوی واڵتههی پههارادایمی لە هتههد و کههورد ئههازرەی، عەرە ، نەتەوەکههانی سههەربەخۆییخوازانەی
 و فهارس غەیهری گەالنهی ریی ماوه جهه سهەرهەڵدانی لە بەرەنگهاربوونەوە بهۆ تهایبەت و سهەرەکی ڕێکاری. داوە زۆری هەوڵێکی
 و ئههه ر سههه  ئاسیمیالسههیۆنی سیاسههەتی قکردنههی زه سروشههتییەکانیان، سههەرچاوە تههااڵنبردنی بە بەرامههبەر لە دەنگیههان کپکردنههی

 و فەرهەنگهههی ناسهههنامەی“ بە سهههەبارەت گەلە ئەو کە ئەوە ههههۆی دەبێهههتە ئاسیمیالسهههیۆن سیاسهههەتی چهههۆنکە. بهههوو  وانهههه ته نه
 هەلوێسهتێکی ههیچ دا خهۆی نیشهتمانیی سەرمایەکانی و فەرهەنگ تااڵنبردنی بە بەرامبەر لە و بێت الوز خۆیەوە ”جوگرافیایی

 ر ههه زمهانی ناوبردنی لهه مێهژوو، درێژایهی بە چهۆن. بوو نەتەوانە ئەو زمانی ناوبردنی لە شتیش ترین گرنگترین کە. نەبێت
 ر ههه.  بهووه زمهانەکە ئهاخێوەرانی نیشهتمانی داگیرکردنهی بۆ کی ره سه خاڵی ، ر داگیرکه زمانی و نگ رهه فه زاڵکردنی  و  وه ته نه
 ئهابووری پتانسهیلی و سروشتی ەی رچاو سه تااڵنچوونی  به ر رامبه به له بێگومان کر ، الواز یا قڕ رهنگی فه و زمان  ویەک ته نه

 بتههوانێ   ڕەنسهها فه کههه ی وه ئههه بههۆ  ، زایر لجههه ئه مێههژووی ڕابههردووی لههه  نمونههه بههۆ. بێههت ده کههپ نههگ ده و الواز خویههدا نیشههتمانی
 بههاکووری  لههه  مههه ئه ی دیکههه ی نموونههه. گههۆڕی  لەی گههه و ئههه زمههانی و مێههژوو کەمجار یههه بکههات، داگیههر زایر لجههه ئه نیشههتمانی
 .برد ده ناو ”کێوی تورکی ” به کوردی ت نانه ته  که  بوو ئاتاتورکەوە ن الیه  له(  تورکیا ستی بنده کوردستانی)کوردستان

 
 دەسهەاڵتدارە ئێهران لە ئیسهالمی کۆمهاری کە ئێستا هەتا و ئێرانیزم پان تێفکرینی ی بنکه و زاخان ڕه ن الیه  له  تێراونینه م ئه

 ی رچاوه سهه تهااڵنبردنی  بهه بهۆ ئاسیمیالسهیۆن تی سیاسهه بردنهی پێش بهۆ کان کییه ره سهه  ڕێکهاره  لهه کێک یه ک وه هەیەو دریژەی
 یان النههه گه و ئههه نگی رهههه فه و زمههان یەکەمجههار هتههد و بسههتان ره عه کوردسههتان، ربایجههان، ئازه ئههابووری پتانسههیلی و سروشههتی
 ئامانجەکهانی ریان، سه  له خۆ دڵخوازی و فارسی مێژووی و زمان زاڵکردنی و  مانه ئه مێژووی گۆرانی  به دوایی و کرد  قەدەغە
 .پێش بردە خۆیان
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 رووی لە خههۆی تایبەتمەنههدی کامەیهان هەر کە پێکهههاتووە جیههاواز پاریزگهای چەنههد لە رۆژهەاڵت کهۆمەڵگەی ڕۆژی کییورد:
 بهابەتە ئەم بۆ پیالنەکانی و بااڵدەست دەسەاڵتی بوونەوەی روبەڕوو شێوازی له ئەمەش کە هەیە، ئایینی و زمانی و دیالکت
 لە خسهتنەوە دوور و سهڕینەوە هەوڵی دێمۆگرافی و ژئۆپۆلۆتیکی هەڵکەوتەی شێواز  بە پارێزگایەک هەر و داوەتەوە رەنگی

 چەواشهههەکارانە هەوڵە و سیاسههەت ئەم چەنههدە تههها وایە پێتههان و دەڕوانههن بهههابەتە لەم چههۆن دراوە، ناسههنامەی و شههوناس
 بن؟ سەرکەوتوو توانیویانە

 
 ئازەربایجههان، وەک هەرێههم چههوار بە  نیشههتمانه ئەم وی، هلههه په اڵتی دەسههه رکاری سههه  هاتنههه سههەرەتای لە نەعیییم نەجەفییی:

 بە خوێهدا ویالیەتهی یها ئیهالەت نهاو لە گەل هەر رادەیەک تها کە کرابهوو دابەش ویهالیەت هەندێک وە هتد، و بەلووچستان
 پێناسههە ئێههران نههاوی بە واڵتێههک یهها نههاوین ڕۆژهەاڵتههی لە وەیەک نەتههه هههیچ و دەژیههان سههەربەخۆ کۆنفههدراڵییەکی شههێوەی

 سیاسههەتی پێنههاو لە هەرێمههانەی ئەم ئێههران ناوەنههدی، دەسههەاڵتی پێکهههاتنی بە ڕەزاخانههدا سههەردەمی لە بەاڵم. نەکرابههوو
 ١١ بە زایینیههدا ی٤٠تهها ٣٠ دەیەکههانی لە ویالیەتههی،-ئیههالەتی دەسههەاڵتی نههاوبردنی لە و ناوەنههدی دەسههەاڵتی بەهێزکردنههی

 و ئازەربایجهان ویالیەتەکهانی-ئیهالەت دا ئاکهام لە. دابەشهکران ئێهران واڵتهی هاوبەشهی پێناسەی   به  شارستان ٤٩ و پارێزگا
 بە( کوردسهههتان رۆژهەاڵتهههی بهههاکووری) کوردسهههتان لە بەشهههێک تەنهههانەت کە( پارێزگههها)بەش چەنهههد بە بهههوون کوردسهههتان

 و ڕۆژئهاوا  ازەربایجهانیئ بە بهوو دوایی کە کرا، پێناسە ئازەربایجانی پارێزگای بە ئازەرییەکان، لەگەڵ کورد تێکەاڵوکردنی
 .ماوە جۆرە بەو ئیستا هەتا

 
-ئیههالەت لە تههایبەت بە دا ئێههران لە هەرێمههی  کههاری دابەش  لههه واڵتههی  کههاری  دابەش لە( ١ - پەهههلەوی) ڕەزاخههان ئامههانجی •

 یەک لە نەتەوەکههان اڵوکردنی تێکههه زۆرتههر هتههد، و عەرەبسههتان کوردسههتان، ئازەربایجههان، وەک فارسههەکان غەیههری ویههالیەتە
 دابەشهکردنی بە و بگهر  گەالنە ئەو یەکهدەنگی و یەکگهرتن بە پێش بتوانێ رێگەوە لەم تا بوو پارێزگا، ناوی بە جوگرافیا
 جهۆر هەر بەڕێوەبردنی و ئاسایشی باری لە باشتر، بتوانێ بچووکتردا، جوگرافیایی یەکەی چەند لە نەتەوانە، لەو هەریەک
 .بێت سەرکەوتووتر ئاژاوەخستن، و ئاسیمیلەکردن تێکی سیاسه

 
 ئامهانجی بەڕێوەچهووە، ئێرانیشهدا ئێسهالمیی کۆمهاری و ٢- پەههلەوی سهەردەمی لە و مهاوە ئیستەش هەتا کە دابەشکاریە ئەم

 بە تەنهههانەت. بهههووە ”ئاسیمیالسهههیۆن و ئاژاوەخسهههتن“ سیاسهههەتی پێشهههبردنی و ناوەنهههدی دەسهههەاڵتی بەهێزکردنهههی سهههەرەکی
 یەک لە نەتەوە چەنهههد تێکەاڵوکردنهههی بە یههها بچهههووکتردا، جوگرافیهههایی یەکەی چەنهههد بەسهههەر نەتەوە هەر دابەشهههکردنی
 .دەدا ی النە گه و ئه نەتەوەیی شوناسی لەناوبردنی هەوڵی جوگرافیادا
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 تهها بههوو ناوپارێزگههایی و عەشههیرەیی رکەبەری مەیههلەو زیههاتر گەالنە ئەو تێکۆشههانی و هەوڵههدان حههاڵەتەدا، لەو کە بههۆیە
 .نەتەوەکە خۆدی نێوان لە ئاژاوە هۆی بووتە ”عەشیرەیی و پارێزگایی مالنێی مل“ شێوە بەم. نەتەوە لەپێناو

 
 بە ئەوکهات کوردسهتانی سیاسهەتە، ئەم گهوێرەی بە. بەرچهاوە و دیار قورسی بە ئێران ستی بنده کوردستانی لە سیاسەتە ئەم

 کوردسهتان نهاوی و دابەشهکرا بچهووکتر پارێزگهای چەنهد بە ناسرابوو، پێنجیش ژمارە پارێزگای بە کە کرماشان، ناوەندێتیی
  جگهه. لکێنهدرا  سهنه نهدی ناوه  بهه کوردسهتان پارێزگهای  بهه و نهرا موکریهان لە بەشهێک و ئەردەاڵن ناوچەکهانی سەر لە تەنیا
 و و  ناوچهه و شهار  لهه زۆر نهاوی کهران، ده اڵو تێکهه ک یهه ڵ گهه  لهه کان وه تهه نه و گهۆڕان ده جوگرافییەکان یەکە  که هەر ، مه له

 یههان ، زاییههه ڕه  بههه کههرا کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه  لههه ورمههێ نههاوی  نمونههه بههۆ. گههۆڕان تههری کانی شههوێنه و کوردسههتان کانی ئاواییههه
 . شێوه م به ر هه تر شوێنی زۆر و کرمانشاهان  به کرا کرماشان ناوی کوردستان اڵتی رۆژهه  له وەها ر هه

 تەسههکی بیههری دەسههت بە ناوچههانە ئەم ئێسههتا هەتهها چههۆن هەبههووە، زۆریههان دەسههکەوتی بەاڵم! بههووە سههەرکەوتوو نههاڵێم بەس
 لە بهووە هەڕشهە و مەترسهی گەورەتهرین عەشهیرەییش بیهری کە ڕوونە هەمهووان بهۆ و ئەنالێنێهت ناوچەگراییەوە و عەشیرەای

 !کورد رزگاریخوازی بزاڤی و نەتەوایەتی بیری دژی
 

 دەبەن سهەر بە ژیان پێکەوە تێیدا کوردی زاراوەی و دیالێکت چەندین هاوکات کە کرماشان پارێزگای لە ئێوە کورد:ڕۆژی 
 نێهو لە سهامانە ئەم ئەوەی بهۆ رونهاکبیران و نووسهەران الیەن لە بهاش هەوڵهی کەمچەنهدین پێهیە و بە سااڵنە لەم هاکات و

 ئەم هێشهتنەوەی زینهدو بهۆ زانسهتی لێکهۆڵێنەوەی و چیهرۆک چ شهێعر نووسهینی به چ باش هەوڵی و بووە دا گۆڕ  لە نەچێت
 ئاسهتێک و قۆنهاخ چ لە رۆژهەاڵت بەشهەی لەم کوردی زمانی ئێستای بارودۆخی وایە پێتان دراوە نەتەوەیی و مرۆیی سامانە
 ناسهنامە پێشهکەوتنی و گەشهە لە ڕێگە کە ئیسالمی کۆماری بەرپرسانی و دەسەاڵت الیەنی لە بەربەستەکان و لەمپەر و دایە
 دەدەنەوە؟ لێک چۆنی و چییە دەگرن کوردی زمانی شوناسی و
 

 بهۆ دەسەاڵت دژایەتی هاوکات و ناوچانە بەم کوردی مێدیای خەمی کەمتر و کوریەکان کەمو سەرەرای بەڵێ :نەعیم نەجەفی
 دایە، تههایبەت ئاسهتی لە یەکهدەنگی و یەکریهزی و کهورد نەتەوایەتهی پێنهاو لە چهاالکی: بڵێهین دەتهوانین بەرەنگهاربوونەوە،

 بە نەتەوایەتهی هەسهتی باشهی بە کرماشهان لە هۆنەریەکهان بابەتە و نووسین بابەتەکانی  روکی ناو بخەینە چاوێک ئەگەر
 بهردنە هێهرش و شهەنگاڵ دڵتەزینی کارەساتی کە ڕابردوو مانگەکانی لەم هەر بوو بەرچاو زۆر کە دیکە نمونەی ئەکەین، دی
 و پێشههەنگا ری  خسههتنی و کۆبههوونەوە دەیههان بە واڵت؛ رۆژئههاوای و باشههوور لە زۆر کههوردێکی بههوونی ئههاوارە و کۆبههانی سههەر

 و پێشهمەرگە تەنهانەت و کۆبهانی و شهەنگال کهوردانی گەڵ لە دەنگهی ههاو و خەمهی هاو بۆ گۆرانی بەرهەمهێنانی و کەمپەین
 یهان و بهاکوور مەزنەکەی مهانگرتنە سەر لە لەمەوبەر ساالنێک نموونە بۆ پێش لەمەو. کرا کرماشان لە زۆرێک چاالکی گریال
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 و باشهوور کهوردانی لە خۆیهان پێشهتگێری لێهدوان بە کرماشهان چاالکوانهانی کەرکهووک سهەر لە بەغدا و هەریم نێوان ناکوکی
 .دەربریوە باکوور

 
 نهههاوی بە کە ئەدەنهههیش و داوە یهههان ئەوه هەولههی نهههاهەزان و نەیهههاران جهههار هەنههدێک هەرچەنهههدە شێوەزارییشهههەوە بههواری لە

 هۆشهیاری بەرەنگهاری بتهوانن وەها کە بکرێتەوە؛ زەق درۆیین جیاوازی و ببێت ساز ناوچانە لەم زاراوەیی جیاوازی عەشیرەوە
 و هەسهت پێهی بە نائاگاههانە یهان ئاگاههانە بە ئەدیبەکانمهانیش و نووسهەر لە بەشهێک ئەبینین بەداخەوە کە بن نەتەوەیی
 .گەلەکەمان نەیارانی یاری نێو کەتوونەتە عەشیرەیی بیرێکی
 خههۆیەو  بههه کههان زانکۆ  لهه  ی ڕۆشههنبیرانه ڵدانێکی رهه سههه کرماشههان کانی ناوچهه دا،  زایینههی ٩١ - ٩٠ دەیەکههانی لە باسیشههە جیهێ

 فکهری بنهاغەی کە.  ئەکرێت بۆ حیسابی کرماشان لە نەتەوایەتی نوێی شۆڕشێکی وەک کە وامه رده به  ئێستاش تا هه و بینیوەو
 شهێوازی و تونهدوتێژی جهۆرە هەر لە دوور کە ئەدەبهیە فەرهەنگهی، شۆڕشهێکی نهوێیە، سەرهەڵدانە لەم نەتەوەیی شۆناسی و

 چاالکیهانە ئەم بەرەنگهاری قورسهی بە نەتوانێهت ئێران ناوەندی دەسەاڵتی ئەوە، هۆی بۆتە ئەمەش هەر و چەکدارییه شەڕی
 خۆینههدکاری؛ گۆڤههاری وتههار؛ رگیههڕان؛ وه شههێعر؛ چیههرۆک؛ کههوردی؛ پەڕتههووکی دەیههان کردنههی چههاپ بە مانگههانە بە کە بێههت

 کهورد، خوازی وه تهه نه ری بهاوه بهوونی بەرز پێنهاو لهه دا کان جیاوازه بابەتە بە مەدەنی چاالکی و کوردی گۆرانی بەرهەمهێنانی
 و نیههیە پاڵپشههتێکیان جههورە هههیچ کە کەمیههنەیەکن ئەمە بەاڵم. بههکەن جێبەجههێ خۆیههان نەتەوایەتههی ئەرکههی کرماشههان لە
 پێیەتهی، پێویسهتێ کرماشان ئێستە ئەوەی. چێت ده بەرەوپێش ئارامی  به زۆر خەڵک کردنی ئاگادار ر سه  له کانیان وته سکه ده

 و بەرچهاو ئاسهتێکی بگهاتە نەتەوایەتهی ههزری بهوونی بەرز بهۆ دەسهکەووتەکانیان بتوانن بەلکوو تا چاالکەکانێتی پشتگیری
 !دلخوشکەر

 
  مانهه ئه چیرۆکهی اڵم به ؛ یه هه نی ده مه و نگی رهه فه چاالکی و ڕۆشنبیر و ری هونه گرووپی و ر نووسه و شاعیر  ئێستا کرماشان

 ک وه  کهه  مێدیایهه و یاندن راگه  وه ئه مڕودا ئه دنیای  له دا راستی  له. ”بێت نه کت  چه و بێت هه کت فیشه“  که مێنێ ده مە ئه ک وه
 و ر نووسهه و چهاالک و  ناوچانهه م ئهه لی گهه  وه داخهه  بهه  کهه ژمار، ئهه  دێتهه ل گهه وتنی پێشهکه کی ره سهه خاڵی و زن مه کێکی چه
  کهه ناوچانهه م ئهه ری ماوه جهه ر سهه  له بێت هه پۆزتیڤێان و زن مه ڕۆڵیکی بتوانن  که شن به بێ  ” که چه“ م له کانی، نده رمه هۆنه
  لههه  کانیان نووسههینه  لهه یههان  هەیهانبووە کههه ” لهه وێژگه وتو“ و لههه  ناوچانهه م ئههه ڕوشهنبیرانی و ر نووسههه  لهه زۆر ش ئێسههتا تا ههه
 م ئهه بهۆ ت تایبهه مێهدیایوکی کردنهی دابهین بهوونی پۆزتیه  ر سه  له زۆر و ناڵێنن ئه  ناوچانه م به ت تایبه مێدیایکی بوونی نه

  که پێشهوەچوونه ڕاسهتی  لهه اڵم به ؛ پێشوەچوونه ئامانج و ستاون ڕاوه نه کان دروشمه دا لێره ند چه ر هه.  کردووه باسیان  ناوچانه
  ره ههه نیهازی% ١٠٠ بگهات خهۆی رزی بهه ئاسهتی  بهه کان وته سهکه ده  کهه ی وه ئهه بهۆ ئەژمهار؛  دێتهه  اڵنه  کیسهه تێکی که ره حه ک وه

 .یه هه مێدیایی پشتیوانی  به زۆریان
 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٤ڕێکەوتی: 
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 وام بین رده كان دا به موو بواره هه  له  كوردی  سمایل زارعی: تا دەتوانین بە زمانی
 
 
 
 
 
 
 

 کاک سمایل زارعی، نووسەر و وەرگێڕ

 
 هەشتەم یزنجیرە

 
 ئایهدیا هەمهوو دەتوانێهت کە زەویهیە سەرگۆی بوونەوەرێکی وەک مرۆڤ نێوان جیاوازیی سەرەکی فەکتەری زمان ڕۆژی کورد:

 گەلێههک ئێسههتا تهها بههوونییەوە سههەرەتای لە خههۆی بەردەوامههی پێوەنههدییەکی لە هههۆیەوە بە و بکههات تۆمههار پههێ خەونەکههانی و
 وەکههوو ئێههوە گههۆڕ ، هههاتووەتە زمههان پێناسههەی جیاوازەکههانی پانتهها لە مرۆڤههایەتی لەنههاو مەزن وەرچەرخههانی و گۆڕانکههاری
 خوێنهدنەوەی لە چەمکە ئەم پێناسەی و زمان دەڕوانن چۆن دایکی زمانی ساڵڕۆژی لە کوردی زمانی بواری لە چاالک کەسێکی
 چۆنە؟ ئێوە
 

 ، دێنهێ م رههه به كانهدا مرۆڤه نێهوان  لهه  جیهاوازی  كهه دا وه ئهه ڵ گهه له هاوكهات زمهان  دایه وه له  ره مه سه و یر سه سمایل زارعی:
 نێهوان  لهه  كهه ودایه مه زمان  كه  یه وه ئه یرتر سه ش وه له.  دێنێ  دی وه  وه كانه جیاوازییه موو هه  به كیش الیه موو هه  ونی خه  چی كه

 جیاجیاكهانی ئایهدیا و جیهاواز  ونهه خه و كان یشهتنه تێگه  ی ڕه په چه  ی الوالوه بینین ده  كه  خۆشه  چی كه مرۆڤدا،  كانی جیاوازییه
 ك وه  ی شهتانه و ئهه نێهو  لهه  كهه  د  شهك پێ زمهان ك وه شهتێ یترمان ن گمهه ده  بهه.  سهووڕ  ڵده هه ر سهه له  كانیشهی جیاوازه  مرۆڤه
 ، پاراسههتبێ  خههۆی  تی سههاڵه ره ، بههێ بوو هههه دواتههر  كانی مههه تۆره بههۆ  راگواسههتنی و  پاراسههتنی  وڵی هههه  رتاوه سههه له مههرۆڤ  میراتههی

  تی سهاله ره  كهه شهدا وه ئه ڵ گه له بڵێین  ڕ  لێگه.  نیانه مه ته ساڵ میلیۆنان  به  كه  ی گۆڕان ارییانه موو هه و ئه  تێبینی  به ویش ئه
.  هێنهابێ  خهۆی ڵ گهه له مهرۆڤیش بهۆ  گهۆڕانی و  گهۆڕابێ زمهان ك وه  كهه  د  بیردا به شتیشمان ن گمه ده به  چی كه ، پاراستووه  خۆی
   مرۆڤ  چی كه.  هاڕ  ده پتریش و  سووڕ  ده تووندتر  د  تا  ئاشه م ئه. گۆڕین ده زمان ش ئێمه  چی كه ، مانگۆڕ  ده زمان ، ڵهێ به
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 .تگۆڕین ده ، بمانگۆڕه ، بمانهاڕه:  كه  سازاوه وا دا زمانه  ئاشی م ئه ڵ گه له
 

 كانیتر، فه لسهه فه ك وه  یه فه لسهه فه زمان.  بێ ش«فی لسه فه«  توانێ ده ، بێ » فه لسه فه«  توانێ ده  ی وه ئه ڵ گه له هاوكات زمان
  كانیتری شههه به موو هههه ر مبههه هه له كههارپێ ردن بههۆ  بههێ ئامێرێههك  تههوانێ ده م هههه  واتههه. كانیتر ره وه تههه موو هههه ك وه  فیشههه لسه فه
  مرۆڤههی  مێشهه ی  كههه كانیتر فه لسههه فه و  فی ههری  ره وه تههه موو هههه ك وه  وه بیركردنههه بههۆ رێك وه تههه میش هههه و مههرۆڤ  ی عریفههه مه
  وه خۆیهه به  زۆرانهی زانسهتێك ك وه ئێسهتا  وه كانییهه پۆپه و لهق موو ههه  بهه زمهان  ی فه لسهه فه  شهه بۆیه.  كردوه ریك خه  وه خۆیه به
 . كردوه ریك خه
 

 و رامههان بههۆ  تێ ههه رفه ده  كههه  واتایههه و بههه  تێوڕمانههه.  ژیانههه  ماڵنههدنی خه و تێوڕمههان ش هێنههده ، هۆگرییههه و ز حههه  ی هێنههده زمههان
 مهن. مهرۆڤ  وتنی پێش ه  كانی ئامرازه  شیوی نێو بۆ  وه خلۆربوونه بۆ  ندێ ه ره خه زمان  كه  واتایه و به  ماڵندنه خه و، تێف رینمان

 خهود ك وه هه خۆشمان ت نانه ته كتر، یه ك نه زمان،  بێ  به.  كانه مرۆڤه  خۆشبژی و  تی مرۆڤایه  یشتنی تێگه  ی مبانه هه  پێ زمانم
 ناسهیۆنالیزم  ی وه ئه ه  وه تواندنه بۆ  ئامرازێ ه بیر، و هزر  له  شێ ه به مان، نه و مان بۆ  هۆكارێ ه زمان ش بۆیه له ناناسین، ه
 . وه بتوێنه  و  نایانه  كه  ڕ  گه ده شدا وانه ئه  ماری ده  به  خوێنه و ه كا پێده  كاری نیسم شۆڤه و
 

  كهانی ماره ده  بهه  كانی خڕۆڵهه  ی تهه ززه له و ئهه(.  سهته به مه كهوردیم  زمهانی دا رسهته م لهه ت ڵبهه هه) هیچیتهر و  چێهژه من بۆ زمان
 ك وه.  نهاهێنێ اركه ده زمهان درا قهه به شهتێك ههیچ مهرۆڤ.  وه گوازرێتهه ده كیتر یهه  زاری بهۆ  وه كێ ه یه  زاری  له و ڕێن گه ده مرۆڤدا
 كانیشهمان ونه خه ت نانهه ته و تێهڕوانین ، وه كهرده و كهار یشهتن، تێگه ، نهدی یوه په  ی وه ردكردنه زه مه ده بۆ وام رده به  كه سانێك هه

 م ده  لههه تیش قههه و  بسههو  وام رده بههه ژیانههدا  لههه  كههردوه مههرۆڤ  لههه  وای  كههه  زمانههه  ی وه كارخسههتنه ده وام رده بههه  چێههژی.  پێویسههته
 . و  كه نه
 

 زەبرووزەنهگ و سهەرەڕۆ دەسهەاڵتی لەبەر زمانەکهان لە گەلێک مرۆڤایەتی مێژووی درێژایی بە دەزانن هەروەک ڕۆژی کورد:
 و گەشهە بهۆ وایهان دەرەتهانێکی و رێهگە یهان و چهوون لەنهاو یهان دیهکە، نەتەوەیەکهی بهۆ نەتەوەیەک نامرۆڤهانەی روانینی و

 رێهگە ئیسهالمی کۆماری سەرەڕۆی و داگیرکەر دەسەاڵتی هێشتا کە رۆژهەاڵتی کەسێکی وەکوو ئێوە نەبووە، خۆیان پێشکەوتنی
 بابەتە؟ ئەم دەڕواننە چۆن گرتووە ئێرانیش دیکەی نەتەوەکانی زمانەکانی و زمانە بەم پەروەردە و خوێندن لە
 

 : وه مه بده واڵم شدا به دوو  له و ش به دوو  مه ب ه تان كه پرسیاره ن بده ئیزنم سمایل زارعی:
 
 (   بێ  ده سه ندین چه  درێژی و دوور  كی مێژوویه  له ست به مه  نگه ره  تی تایبه  به) مێژوو  درێژایی  به بڵێین  ئێمه  ی وه ئه م: كه یه
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 هه مهرۆڤ  ری وبه مه له ساڵ زار هه دوو یان زار هه نیا ته  مێژووی  له كورت  ئاوڕێ ی ر گه ئه  چون ه ، بێ نه راست  واوی ته  به  نگه ره
  كی ودایهه مه ” تی مرۆڤایهه  مێهژووی  درێژایهی“ چهاو  لهه  كهه  وه ینهه بده هه  ری ورووبهه ده  واڵتهانی و كوردسهتان  مێهژووی  وێنه بۆ ر هه

  روانگههه یههان نههگ زه و بههر زه و ئههه تهها  بووه نههه  مڕۆی ئههه  ی رۆڵههه و ئههه زمههان  كههه  و  كههه رده ده بۆمههان ، كورتیشههه زۆر  مێژوویههی
  تهوانبێتی  نگهه ره كهار، ر سهه  هاتۆتهه  دنیایهه و ئهه  كهوێی ر ههه  لهه ك ئیمپراتۆرییه كاتێك  وێنه بۆ.  بووبێ ر سه له  شی نامرۆڤانه
 هه كهردبن  غهه ده قه  شهی كه زمانه  كهه  بووه نهه دووریهش  دیهاره هه  ب هوژ   كانیشهی دانیشتوانه و ب ا كاول شارێك ند چه یان شارێك

  وێتهه ب ه  تێدایهه  جیاوازی  زمانێ ی  كه واڵتێك  قوژبنی و كون  كه  كراوه نه واش و  بووه نه وا و  بووه نه سیستماتیك  وه ئه اڵم به
 دوورتهر ریش وبهه مه له  ده سهه نهد چه بۆ ت نانه ته زمانێك  كردنی غه ده قه  مێژووی  گشتی  به ر هه.  وه اڵته سه ده و ئه  ری كاریگه ژێر
  كهه  بهێ  وه ئهه واڵتێهك  خهۆجێی  ڵ ی خهه  زمانی یان زگماك  زمانی  ی كردنه غه ده قه و ئه  كۆنترینی  له كێك یه  نگه ره.  وه ڕێته ناگه
 و  وه دۆزییههه دا ڤههده حه و  شههازده  ی ده سههه  لههه وسههتڕاڵیایان ئه ههه كان ئینگلیزییههه ش دوایههه و كان ندییههه هۆڵه ههه كان ورووپاییههه ئه

 ڵ گههه له  شههه به و ئههه ڵ گههه له مههن وابوو كههه. كههرد  غههه ده قه  ره بههه  ره بههه یان واڵتههه و ئههه  خههۆجێی  ڵ ی خههه  زمههانی و كههرد داگیریههان
  نیههه خههراپ.  وه بێنینههه دوورتههر  وه نییههه مه زه  باری لههه تههۆزێ یش و خۆمههان  لههه نزیههك  كی یههه نموونه.  یههه هه م كێشههه دا كه پرسههیاره
 واڵتێهك  بێ ده ك یه ده سه  به نزیك  وه ئه  ئێستا ه  دایانگرتووه كان ئێرانییه  زمانه  كه بگرین رچاو به له ش پانتاییه و ئه  ی نموونه

  نهاوی و  داگرتهووه  كانی ئێرانییهه  زمانه  ی پانتاییه و له شێك به  ی واڵته م له ت نانه ته.  ه  بووه درووست تێدا  ئێرانیشی  ناوی  به
  كههه  و  ناكههه رچاو بههه وه وا  شههتی كانههدا مێژووییه  نامههه ڵگه به  لههه كههام هههیچ  لههه.  یههه جۆره و ئههه ر هههه  كه شههته  لێنههاوه ئێرانیشههیان

 یهان كردن غه ده قه  تی سیاسه ه بوو  شاهانه و  یی ماڵه بنه  اڵتی سه ده دوایین  كه  نشاهی شاهه  اڵتی سه ده پێش تا هه ه اڵتێك سه ده
 زمهان ر گه ئه. ین ب ه سازیش وه ته نه و  یی وه ته نه  بیری  ی شه گه  به  ئاماژه دا لێره  نیه خراپ.  بووبێ هه  كانیتری زمانه  هێشتنی نه

  ی كههه ن له سههه مه.  و  ناكههه رچاو بههه وه كانمان كۆنههه  مه رده سههه  لههه  سههازی وه ته نه  تی سیاسههه و بیههر  ئێمههه ، بههێ ك یههه وه ته نه  خهوێنی
 یهان كهورد؟  نهه ب ه مووان ههه  بهه مووان ههه  واڵته شت هه وت حه ئێستا  كه دا یان كه اڵته سه ده  پانتایی  له یانویست ده ”كان ماده“

  جگهه بهن  غه ده قه كانیتر زمانه موو هه و  كدۆنی مه  ب اته مووان هه  ویستی و ستا هه  وه كدۆنییه مه  له  ی كه  وره گه  ئاڵێ ساندێری
 كێك یهه ك وه ”زمهان“ تها  بووه نهه بهاس  جێهی ” وه ته نه“ ك وه رێك وه ته  گشتی  به ر هه و؟ ئه  رمی فه  زمانی یان زگماك  زمانی  له
 ، و  كهه ده رچاو بهه وه كان ه”زمان  ی شه گه“ مێژوو  درێژایی  به و وام رده به  دیاره.  وه رنجه سه ر به  وێته ب ه  كانی گرینگه  توخمه  له
  لهه ك یهه ناوچه  داگیركهاری و اڵتێك سهه ده یهان.  بێ چوو نێو له زمانێ یتر  كه  وای ردبێ زمانێك  توانایی و  ری كاریگه  نگه ره جا
 و  ووهب نهه سیسهتماتیك  وه ئهه اڵم بهه ر، داگیركهه  زمهانی  بهه  بگهۆڕدر   یه ناوچه و ئه  زمانی  كه  وای ردبێ  وه تره ڵ انێ ی خه ن الیه

 نهد رچه هه خهۆ. رچاو بهه بێنینه زمانێهك  نێوبردنی لهه  تی سیاسهه یهان نگ بروزه زه  سیاسی  مێژووی  له شێك به ك وه  وه ئه ناتوانین
  چی كهه س، بهه و  بهووه زمهان  وه تهه نه دوو نێهوان  جیهاوازی بۆ هۆكارێك  تاكه كۆندا،  ی رده سه و له ، بچێ بیر له شمان وه ئه  نابێ
 . بووه نه كان گۆڕان ارییه  كی ره سه  خاڵی و كان اڵته سه ده  كی ره سه  ی كێشه  میشه هه زمان  وه شه حاڵه و به
 

   و ئه.  نیه كۆن زۆر واڵتێ دا  له زمانێك  له  جگه كانیتر زمانه  كردنی غه ده قه  تی سیاسه كرد، باسمان ك وه ر هه م: دووهه
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  كهه  یهه وه ئه رنج سهه  جێهی  خهاڵی اڵم به.  یه هه ئێستاش و  بووه هه واڵتیتریش زۆر  له ، نیه ئێراندا  له نیا ته  به ر هه  ته سیاسه
  كهه شهزانن ده و  وه سهتنه وه ده  دژیشهی  واوی تهه  بهه و  نیهه هه دا كۆنهه زۆر  نهه ه  ته سیاسه و ئه ڵ گه له دنیا  رچاوی به  ره هه  شێ ی به

 بههۆ وڵ هههه  ی نههده وه ئه رابههردوودا  ی یههه ده نههد چه م لههه  كههه ئێرانههدا  واڵتههی  لههه  وه داخههه به  چی كههه ، یههه ڵه هه زۆر  تێ ی سیاسههه
 شههتێ یتر هههیچ بههۆ كههار ، دراوه ههه  فارسههییه  زمههانی و فههارس  ی وه تههه نه  شههی كه رچاوه سه  ههه ه  ئێرانههی  نیسههتمی شۆڤه  رهێنانی بههه وه
  نیسهتمی شۆڤه  تی سیاسهه  میراتهی  لهه شهێك به  بهه  ڵ هه به نهازانم،  ئیسهالمی  كۆمهاری  تی سیاسهه  بهه ر هه  وه ئه من  بۆیه.  كراوه نه

  بهه ئێسهتا  میراتهه و ئهه  كهه زانهم ده  ڕ  گهه ده فارسهدا  ی وه تهه نه  خهوێنی  بهه و ڵدا ریهه سه دا نشاهی شاهه  می رده سه له  كه  ئێرانی
  سیاسهی واو ته  پرسێ ی  بۆته شتیتر زۆر ك وه زمانیش  كه ئاگادارین مووان هه.  یشتوه گه ئێراندا  واڵتی  له ئیسالمیش  اڵتی سه ده
 و) زمانێ هدا  لهه  وه تواندنهه  تی سیاسهه  چون هه  وه داخهه به ڵهێم ده ش بۆیه ، لێهاتووه  وای  وه داخه به ڵێم ده دا لێره من.  حبوقی و

  كهه  مافهه و ئهه و ین ب هه ربهاز ده ش سیاسیبوونه و له خۆ توانین نه ت نانه ته  كه  كردوه ش ئێمه  له  وای( كدا یه وه ته نه  له دواجار
  دیهاره  ڕوونی بهه رابهردوودا  ی سهاڵه نهد چه م لهه  دیهاره ه.  گۆڕ   بێنینه جیاواز واو ته  تێ ی بابه ك وه  والمانه مالوئه ئه بێ  مافێ ی
  كتری یههه  لههه كوردبههوون  دژه  تی سیاسههه  پرسههی و  كههوردی  زمههانی  پرسههی  كههه ن وه وه ئههه  دوای بههه زۆر  ڵ ێ ی خههه اڵت رۆژهههه  لههه  كههه
 و  شهانازی  جێهی  وه بهاره و لهه زۆران  بهوێری و ر هونهه  چی كهه لێ گرێهدراون، واو تهه  وانه ئه تدا ڕه بنه  له  نده رچه هه ه. اڵوێرن هه
  زمهانی  پاراسهتنی بهۆ  یهه ئیراده موو ههه و ئهه ڵ گهه له ب ها چ اڵم بهه ، یشهتووه گه  ته بابه و له باش زۆر تیش وڵه ده و  ستخۆشییه ده

 ش بڕینههه و كوشههتن و بههه  وه خۆشههییه به ت وڵههه ده ت نانههه ته اڵم بههه هههیچ، نهها ده بههڕین، و كوشههتن  میشههه هه ك وه گین مههه ؟ كههوردی
 .راناگات

 
 هه  شهانامه  كتێبهی  بهه هه ” وسهی فیرده“ ر گهه ئه  كهه م ب هه وش ئهه  باسی م كه واڵمه  شی به ردوو هه  ی وه كۆكردنه بۆ دا لێره  بده ئیزنم
  كانی كتێبهه  بهه هه  ” عدی سهه“ دواتهر  ده سهه نهد چه ، راگهر  زینهدوو یان كهه زمانه  وه یهه ندی ناوه  اڵتی سهه ده  رێگهای  لهه دا  وڵی هه

 تهوانم ده ت حمهه زه  بهه مهن. بهدات یان كهه زمانه  بهه  ره پهه  وه كانه قامه شهه و وت مزگه  رێگای  له دا  وڵی هه ه بووستان و گوڵستان
 ههیچ  كهه بهوون فهارس  زمهانزانێ ی و مخۆر خهه ركیان هه اڵم به بوون، فارس  ناسیۆنالیزمێ ی  سه كه دوو و ئه  كه م ب ه  وه له شك
 دوو و ئهه  بهێ خۆیهان سهت ده  بهه  ی وه ئهه  بێ  به وان ئه.  نیه  فارسی  زمانی  زیندووڕاگرتنی ر سه له یان وێنه بێ  ریی كاریگه  له ش م
  پشهتی اڵت سهه ده یهان.  یهه هه  رێگایهه دوو و بهه  پێویستی كوردییش  زمانی. پێ رد كاریان و بوو  وه سته ده به یان گرینگه  ره فاكته
 و بهوێر زۆر دا پێنهاوه و لهه  وتووه ركهه ده  كهه ه بگرن  پشتی  ی كه ڵ ه خه یان ه دا لێده  شی ربه زه و  نایگر   وتووه ركه ده  كه ه  بگر 
 كهۆاڵن،  لهه ڵك خهه  مهادامی ، بێ  كوردی  زمانی  كردنی غه ده قه  به دژ ئێران  اڵتی سه ده  ندی رچه هه  وایه پێم من. ه شانازین  جێی
  دژی  تی سیاسههه و ئههه ن بههده یان كههه زمانه  پاراسههتنی  وڵی هههه قوژبنێههك و شههوێن موو هههه  لههه و مههاڵ  لههه قام، شههه  لههه شههار،  لههه
 ر ههه ش دی هه  كانی زمانهه بهۆ ، كهوردی بهۆ ك نهه  وه ئهه.  وه بێتهه ده ڵیش پووچهه و  رناگر  سهه ئێرانهدا  واڵتهی  له كان زمانه مینه كه
 نهابینم، دا ئێرانهی  واڵتهی  كانیتری شهه به  لهه  وه داخهه به بینم ده كوردیدا  ڵ ی خه  له  ی تواناییه و ڵوێست هه و ئه من اڵم به ، وایه
 و نیا تهه پێدا، م ئاماژه ك روه هه.  و  وێ ه زیانیان پتر  وه باره و له …و  ری ئازه ، بلووچی ك وه  كانیتری زمانه  چێ وێده ش بۆیه
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  وه ئهه جها. مان كهه زمانه  پاراسهتنی و فێربهوون بهۆ  راهێنانهه خۆمان  ڵ ی خه  كوردی  زمانی  پێدانی ره په و پاراستن  رێگای نیا ته
  لهه ر گهه ئه خهۆ و كهر  ده … و م رههه به و كتێهب  چهاپ ردنی ، تی تایبهه  خولی و كۆرس ، تی وڵه ناده  ی قوتابخانه  ی وه كردنه  به

.  وه بڕێتهه نه ر هه  كه  باشه  هێنده ئیتر  وه ئه تیدا وڵه ده  ی رده روه په  كاری  له  شتانه و ئه  سپاندنی چه بۆ  بدر  وڵ هه  وه پاڵیشه
 ههیش  بهه ریشهدا رامبه به  لهه شهبینم، گه پێ  زۆریشهی و بیهنم ده  ڕوونی بهه كوردستان  اڵتی رۆژهه  له  وته ره و ئه من  وه خۆشییه  به ه

 .ه  وه بهێڵێته  كوردی  زمانی  پاراستنی بۆ تێك رفه ده و ب ات  واڵنه هه و به ز حه  ئیسالمی  كۆماری  وانیه پێم ك یه شێوه
 

 لە خەڵهک جەمهاوەری لەگەڵ و نهاوخۆن لە کەسهانەی ئەو ئەرکی تایبەتی بە بارودۆخێک ئاوا لە وایە پێتان ڕۆژی کورد:
 مرۆییمان؟ و نەتەوەیی ناسنامەی و شوناس سەرەکیترین بە بەرانبەر دەبێت چۆن و چی دان پێوەندی

 
 خهراپ اڵم بهه ، وه تهه داوه پێشهوودا  پرسهیاری  واڵمهی  لهه شم پرسیاره م ئه  واڵمی  له رچاو به  شێ ی به ند رچه هه :سمایل زارعی 

  مووانی ههه  ههی  بهه  ڵ هه به واڵتهن،  نێوخۆی لهه  ی وانهه ئه  ركی ئهه ر ههه ك نهه  وه ئهه  وایهه پهێم  كهه ر سه  مه بخه  شی ندۆكه وه ئه  نیه
  كهاری  كهه ش وانهه ئه دیهوێ یتردا،  بهه ، ناناسهێ  گرتنی ره پهه و كردن شهه گه بهۆ سهنوورێك ههیچ  كهه  هێزه بهه  هێنده زمان. زانم ده

 تهوانن ده بهن دنیها  كهوێی ر ههه  لهه هه بوون مۆدێرنیتهه و كان ندییهه یوه په  ی وه چڕبوونه  لوتفی  به ه ن كه ده زمانێ دا  له  وانی زمانه
  ری سهێبه بهن  لهه وخۆ راسهته  كهه ڵ هدا خه  اڵنی كۆمهه نێهو  لهه  وانی ئهه  كاری دا(پڕاكتیك) كرده  له اڵم به ، بێ هه خۆیان  ری كاریگه
 موومان ههه  كاری پێدا، م ئاماژه پێشتریش ك روه هه.  زۆرتره و متر سته ئه دان ئیسالمی  كۆماری  ی نامرۆڤانه  ته سیاسه و ئه  ساردی

  ی”ئیهنبال   زیهدی“  دژی  تی سیاسهه  پرسهی  لهه  بهێ  كوردی  زمانی  پرسی  داماڵینی شتێك موو هه  له ر به ه  وه ره ده چ و ناوخۆ چ ه
 و  در  نهه  لههێ  هتهدی و قی فهه  تی ویالیهه  دژی  تهاوانی كرد،  كوردی  زمانی بۆ  كاری س كه ر هه  كه  واتایه و به.  ئیسالمی  كۆماری

 كهار  گهۆڕ   بێننه تدا وڵه ده و اڵت سه ده  ئاستی  له  پرسه و ئه  یه هه یان وه ئه  تی رفه ده  وانی ئه هاوكاتیش و ، در  نه  سێداره  له
. بین نهه هه  نهایبێ تیش قهه و  یبووه نهه ت قهه  كهه ه  ئیسالمی  كۆماری  تی حمه ره  ستی ده  ڕوانی چاوه م، دووهه. ن ب ه  ته بابه و ئه بۆ

 ، تی وڵهه ناده  تی تایبهه  ی قوتابخانهه  ی وه كردنهه. ك یه شهێوه ر ههه  بهه و س كهه ر هه. ڵماڵین هه  لهێ  قۆڵی موومان هه و بۆخۆمان
 موو هههه ڵ گههه له  دیههاره ههه،  بههێ شههتێ یتر ر هههه یههان  رۆژنامههه كۆڤههار، كتێههب، جهها ههه  كههوردی  زمههانی  بههه  باڵوكههراوه  بههه دان رده پههه
  لهه  كهه پۆلێك شهه.  بهووه ر تیهده یارمه كجار یهه دا بهواره و لهه باشهتركاركردن بۆ پشتخانێك ك وه كوردستان  باشووری شدا، وانه ئه

 ر ههه ك نهه  وه خۆشییه به و  ستێ ڵده هه پتر رۆژ  دوای  له رۆژ ، ستاوه هه  كوردی  زمانی  زیندووڕاگرتنی بۆ باشوور  ڕینی راپه  دوای
  وه مانههه رده به  ی گرفتانهه و بهه دا بهواره و لههه وتن ركه سهه اڵم بهه زۆرن، گرفهت  دیههاره.  وه گرتۆتهه  رۆژئاواشهی و بهاكوور ت،اڵ رۆژههه
 تها  كهه  یهه وه ئه  مماندایهه رده به له  كهه ك رێگایهه نیا تهه ، كوردی  زمانی  پێدانی ره په و پاراستن بۆ  وایه پێم من.  بێ ده شیرینتر

 وام رده بهه ر ههه میسهان هه بهین، وام رده به دیسان بین، وام رده به: دا كان بواره موو هه  له  كوردی  زمانی  به كاركردن  له توانین ده
 .بین

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٥ڕێکەوتی: 
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 د. موحسین ئەحمەد عومەر: زمان ناسنامەی نەتەوەیە
 
 

 
 
 
 
 
 

 شارەزا لە زمانی کوردیدوکتور موحسین ئەحمەد عومەر، مامۆستای زانکۆ و 

 
 زنجیرە نۆیەم

  
 ئایهدیا هەمهوو دەتوانێهت کە زەویهیە سەرگۆی بوونەوەرێکی وەک مرۆڤ نێوان جیاوازیی سەرەکی فەکتەری زمان ڕۆژی کورد:

 گەلێههک ئێسههتا تهها بههوونییەوە سههەرەتای لە خههۆی بەردەوامههی پێوەنههدییەکی لە هههۆیەوە بە و بکههات تۆمههار پههێ خەونەکههانی و
 وەکههوو ئێههوە گههۆڕ ، هههاتووەتە زمههان پێناسههەی جیاوازەکههانی پانتهها لە مرۆڤههایەتی لەنههاو مەزن وەرچەرخههانی و گۆڕانکههاری
 خوێنهدنەوەی لە چەمکە ئەم پێناسەی و زمان دەڕوانن چۆن دایکی زمانی ساڵڕۆژی لە کوردی زمانی بواری لە چاالک کەسێکی
 چۆنە؟ ئێوە
 

 تى سهایه كه ، یه ناسنامه خۆى بۆ زمان زمانێك، ر هه كانى مێژووییه  كێشه ناو  بچینه ى وه ئه بێ د. موحسین ئەحمەد عومەر:
 ، مێژووییههه كى یه ناسههنامه زمههان. كههات ده پههێ ى قسههه  یههه هه ى تههه تایبه  زمانههه و بههه  كههه  تێ ههه میلله ر هههه قڵى ئههه و مێژوویههى

 ى قسهه  كهه  یهه ته میلله و ئهه شارسهتانى كى ندییه تمه تایبه موو هه ڵگرى هه زمان ش مه له  بێجگه ، تێ ه میلله ر هه ئیندیڤیوالیزمى
 سهت هه و  یهه هه شارسهتانییان مان ههه دای یهان زمانى رێگاى  له س كه ڵێك كۆمه یانى ڵ، كۆمه  به ئاگایى شارستانى كات، پێده
 ڵهێ ده رێنهان رنست ئه ك وه  یه ناسنامه م ئه ، یه ناسنامه زمان كورتى  به بژین،  وه كه یه  به توانن ده و نزی ن كترى یه  له ن كه ده

 دواتهر  كهه  تێ هه میلله ر ههه كولتهوورى نى الیهه زمهان بڵهێ  یهه وه ئه  مهه له سهتى به مه و ئه دا، ڵده رهه سه  وه ته نه دروستبوونى دواى
 و لهه نیا تهه رێنهان دواى كهانى تازه  تیئۆره بێگومان. شارستانى و  مێژوویى و قڵى ئه ندى تمه تایبه ڵگرى هه و  ناسنامه  بێته ده
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.  وه گرنهه ده ك یهه بهێ، ده دروسهت ژیان  وه كه به بڕیارى ر سه له  كه  وه ته نه وتنى ركه ده دواى  له زمان  كه دان رێنان ڵ گه له  خاڵه
 رێ ى فاكتهه ك وه زمهان دواتهر كهات، ده دروسهت  وه ته نه رابردوو كانى ساتباره كاره  رووداوه بیركردنى  له دان  وه یەكه  به بڕیارى
 زمههان سیاسههى، و شارسههتانى زمانحههالى  بێتههه ده و گههر  رده وه  یههه وه ته نه و ئههه مى كههه یه ى ناسههنامه ى شههێوه و و  كههه رده ده نامهادى
 .مێژوو ناو  له و دنیا ناو  له كردنە سته رجه خۆبه

 
 م، رده ههه نامهاددى كى یه رەسهته كه ك وه خهۆى، ك وه زمهان اڵم بهه ، یهه وه دای ه زمهانى ڵدانى رهه سهه ى بهاره  لهه یى سهاده  به  مه ئه
 و جوگرافیها و خهاك  لهه بهریتین ش نامادییانهه  پێ هاتهه م ئه تێك، میلله موو هه كانى ماددییه  پێکهاته رى كاریگه ژێر  وێته كه ده

 و ن مههه زه و كان گۆڕانههه هههۆى  بههه ن هههه دایههك زمههانى زۆر. تێك میللههه ر هههه كانى ئابوورییههه و تى اڵیههه كۆمه و سیاسههى  وه بزووتنههه
 وا  یهه هه ر فاكتهه نهد  هه اڵم بهه. بچهێ ناو له و بێ بزر شێ ده زمانێك موو هه ناوچوون، له تر تانى میلله قورسایى و رى كاریگه

 رێگهاى  لهه یهان چهن ده نهاو  لهه  ری ه خه ن هه زار ند  هه كوردستان  له ئێستا  نموونه بۆ. ناوبچن له نگتر دره كا ده  زمانانه م له
  لههه و  مێژووییههه كى یه پرۆسههه  مههه ئه اڵم بههه. تههر زۆرى و كى به شههه لهورى، كههه ورامى، هههه زازاكههى، كرمههانجى، ك وه ناوچوونن لههه

 بههۆ كههار ماتیك سیسهته كى یه وهشههێ  بههه كهوردى كانى اڵته سههته ده بێ ئههه كهوردى، زمههانى ى وه زیندووكردنههه بهۆ. نههادات روو رۆژێ هدا
 . الوازه گشتى  به كوردستان  له ش كاره م ئه. ن ب ه پاراستنى

 
 زەبرووزەنهگ و سهەرەڕۆ دەسهەاڵتی لەبەر زمانەکهان لە گەلێک مرۆڤایەتی مێژووی درێژایی بە دەزانن هەروەک ڕۆژی کورد:

 و گەشهە بهۆ وایهان دەرەتهانێکی و رێهگە یهان و چهوون لەنهاو یهان دیهکە، نەتەوەیەکهی بهۆ نەتەوەیەک نامرۆڤهانەی روانینی و
 کۆمهاری سهەرەڕۆی و داگیهرکەر دەسهەاڵتی هێشهتا کە کوردی زمانی لە شارەزا کەسێکی وەکوو ئێوە نەبووە، خۆیان پێشکەوتنی
 ئەم دەڕوانههنە چههۆن گرتههووە ئێههرانیش دیههکەی نەتەوەکههانی زمانەکههانی و زمههانە بەم پەروەردە و خوێنههدن لە رێههگە ئیسههالمی
 بابەتە؟

 
 كهورد بهێ ده دام  بڕوایهه و لهه رهێرش، بهه  وتۆتهه كه كهوردى زمهانى اڵت رۆژههه كوردسهتانى  لهه د. موحسین ئەحیمەد عیومەر:

 بهێ، ئێهران زمهانى  تاقهه فارسهى زمهانى  ماوه نهه مهۆدێلى ش مه رده سهه و ئهه ئیهدى ، وه ب اتهه تهر سهت خه كانى نییهه ده مه  باته خه
 ى وه شهانه گه  بهه دان درێهژه بهۆ ن كورتخایهه كى یهه ماوه  لهه ئێران دام، ڕه باوه و له ، ئیتنی ییه  فره و زمانى فره خۆى ئێران  چون ه
  چون هه ، وه شهێته ڵبوه هه لێهك ئێهرانیش نهگ ره ، وه وانهه پێچه  بهه بپاریز ، كانى زمانه موو هه  به خۆى كوولتوورى بێ ده ، خۆى

 ى وانههه پێچه ش مههه ئه  Regionisation  وتههر  ده پێههى نسههى فره  بههه  كههه  كانههه كردنه تى رێمایههه هه  بههه مى رده سههه ئێسههتا
 ئێهران  بۆیهه.  وه بینێتهه ده ئاسایشهدا و كهار دابین ردنهى  لهه خهۆى م كهه یه ى پله  به ش مه ئه كى ره سه رى فاكته ، مۆندیالیزاسیۆنه

  واتهه ش مهه ئه ب ها، و یڕه په دوور ى ئاینده  له كۆنفیدرالى و فیدرالى مى سیسته بێ ئه  وه بمێنێته یى كپارچه یه  به و  بیه ر گه ئه
 .كانیان زمانه و ئێران تانى میلله كولتوورى ى وه زیندووبوونه
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 لە خەڵهک جەمهاوەری لەگەڵ و نهاوخۆن لە کەسهانەی ئەو ئەرکی تایبەتی بە بارودۆخێک ئاوا لە وایە پێتان ڕۆژی کورد:
 مرۆییمان؟ و نەتەوەیی ناسنامەی و شوناس سەرەکیترین بە بەرانبەر دەبێت چۆن و چی دان پێوەندی

 
 م ئهه پێنهاوى  لهه گشهتى و تهاك اڵتى سهته ده بێ، ئهه هێزكردنى بهه و دایهك زمانى پاراستنى بۆ د. موحسین ئەحمەد عومەر:

 و كان وره گهه  زمانهه هێرشهى ى وه مکردنهه كه زمهان، ى وه زیندووبوونهه و  وه بووژانهه بۆ تر كى یه روانگه بوونى ن، ب ه بات خه  كاره
 بهۆ کان بچووكهه  زمانهه تى تایبهه  بهه زمهان، بێ ئهه  وه والشهه له فێركهردن، و  رده روه پهه بهوارى  لهه دروسهت پالنهى  خشه نه دانانى

 كهارى بەربهاڵوى  بهه و ب هر  هێز به لی ترۆنى ئه  یره غه لی ترۆنى ئه مێدیاكان، گشت  له ب ر ، مێدیایى  به بێ ده پاراستنیان
 .ب ر  پێ
 

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٥ڕێکەوتی: 
 
 
 
 

 زاراوەکانی خوارووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەڕەشەی لەناوچوونیان لەسەرە عەلی قەنبەری:
  
 

 
 
 
 
 
 

 عەلی قەنبەری، نووسەر و چاالکی سیاسی 

 
 دەیەمزنجیرە 

  
   مرۆڤ تێیدا کە نەتەوەییە هەمانکاتدا لە و مرۆیی ناسنامەی و شوناس گرینگترین و یەکەمەین زمان ڕۆژی کورد:
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 دیهی بە …کهۆمەاڵیەتی ئهایینی، مێژویهی، وەرچەرخهانە و گۆڕانکهاری هەمهوو بە مێهژودا رەوتهی لە خۆی نوێنی بااڵ ئاوێنەی
 تەنیها بە نەک ئیسهالمی کۆمهاری وەک سهەرەڕۆی دەسهەاڵتێکی بهوونی بە رۆژهەاڵت لە نهوێنە بااڵ ئاوێنە ئەم چی کە دەکات،
 لە و سهڕینەوە هەوڵی و کراوە بەش بێ لێ جوگرافیایەی ئەم دانیشتووی نەتەوەکانی هەموو بەڵکو کراوە، بێبەش لێ کوردی

 و هەڵدەسههەنگێنن رۆژهەاڵت کههۆمەڵگەی نسههبەتی بە بههابەتە ئەم چههۆن داییههک زمههانی سههاڵڕۆژی لە دراوە زمانیههان گۆخسههتنی
 دەنرخێنن؟

 
 کۆڵەکە و نەتەوە شوناسی سەر لە هەبێت هەڵوێستەیەکمان یەکەمتان پرسیاری بە واڵمدانەوە لە پێش با عەلی قەنبەری:

 یههان جوگرافیهها خههاک، هههاوبەش، زمههانی خههاوەنی کە دەگوترێههت خەڵکێههک کههۆمەڵە بە نەتەوە. شوناسههەیە ئەم گرنگەکههانی
 نەتەوەیەک بهوونی کە هێهزەدا بە کهۆڵەکە چهوار ئەم نێهو لە. هاوبەشهن ئهابووری و ههاوبەش کولتهووری ههاوبەش، نیشتمانی
 ناتوانێهت نەتەوە زمهان بهوونی بهێ بە. نەتەوەیەکە هەر بهوونی هێهزی بە هەر و یەکەم کهۆڵەکەی زمهان بێشهک بە ڕادەگرن،

 لە پهێش نەتەوە بهوونی پێشکەوتووشهدا نیهوە تەنهانەت و پێشکەوتوو دونیای هەموو لە ئیمڕۆ. هەبێت واتایەکی و مانا هیچ
 .دەکرێت پێناسە مرۆڤەکانەوە زمانی و نیشتمان بە دیکە شتێکی هەر
 

 و پاراسههتن تاکێکههدا و نەتەوە هەر ڕەواکههانی مههافە هەمههوو پههاڵ لە مههرۆڤەوە، مههافی بنەماکههانی ڕووی لە لەمههانەش بههێجگە
 دەکهات، پهێ قسهەی مهاڵەوە لە و دەبێهت فێهری دایکیهیەوە ئهامێزی لە مهرۆڤ کە زمهانەی ئەو واتە دایک، زمانی گەشەپێدانی

 .کۆمەڵگایەکە و واڵت هەر ئیداری و سیاسی دەسەاڵتی الی ئەو و الو ئەم بێ ئەرکی
 
 .دەکرێت پێداگری سەری لە خوێندنگاکان لە و پارێزراوە مافە ئەم دیموکراتیکەکاندا واڵتە لە بۆیە هەر
 

 پێهی بە هاوکهات تهاکێکە، هەمهوو مهافی کە لەوەی جیهاواز دایهک زمانی بە نووسین و خوێندن واتە پێدان، گەشە و پاراستن
 لە و کۆمەڵگهههها لە سههههێیەم و دووەم زمههههانی فێربههههوونی بههههۆ دەبێههههت باشههههیش زۆر یارمەتیههههدەرێکی لێکۆڵینەوەکههههان زۆربەی

 .خوێندنگاکاندا
 

 خۆیههان زمههانی بە نههاتوانن واتە نههازانن، باشههی بە خۆیههان دایکیههی زمههانی کە کەسههانەی ئەو لێکههۆڵینەوە زۆر پێههی بە دیسههان
 لە و دەکەن نووقسهانییەک بە هەسهت کهات هەمهوو بەاڵم بێهت، خوێنهد باشهی بە دیکەیهان زمهانی چەن با بنووسن، و بخوێنن
 مهرۆڤ کە زمانێهک تەنیا کە پێیانوایە زمانەوانییەوە بواری لە لێکۆڵێنەران زۆربەی. ئەژماردن دێنە نەخوێندەوار بە ڕاستیدا
 .دایکییە زمانی تەنیا و تەنیا بکات، بەیان پێ خۆی دەروونی هەستی بتوانێ گرفت و گیر بێ بە و گر  بێ بە دەتوانێت
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 لەوان یەک و ئێههران فارسههی غەیههرە نەتەوەکههانی زمههانی ئیسههالمی  کۆمههاری ئیمههڕۆی تهها ڕەزاشههاوە زەمههانی لە هەر کە ئەوەی
 و نەتەوەیههی مههافی کردنههی پێشههێل کە لەوەی جیههاواز نێههوبردن لە و ئاسیمیالسههیون هێرشههی بەر خسههتووەتە کوردییههان زمههانی
 فارسهەکانی غەیرە نەتەوە توانەوەی و نێوبردن لە بۆ کراویشە بۆ گەاڵڵە پیالنێکی هاوکات گەالنەیە، ئەو تاکەکانی مرۆیی
 بهۆ ئاسهانی کهار و پێهنەدان ڕێهگە واتە دەیکهات، بندەسهت گەالنی زمانی بە دەرهەق ئێران ئیسالمی کۆماری کە ئەوەی. ئێران
 ئهازادییە دژە و مهرۆڤ دژە ڕژیهمە ئەم کە مهافییەیە بهێ و داگیرکهاری و شەڕ لەو بەشێک دایک زمانی بە خوێندن بۆ  نەکردن

 .دەکات پەیڕەوی ئێران بندەستی دیکەی گەالنی باقی و ئێمە گەلی بردنی نێو لە بۆ
 

 رووی لە خههۆی تایبەتمەنههدی کامەیهان هەر کە پێکهههاتووە جیههاواز پاریزگهای چەنههد لە رۆژهەاڵت کهۆمەڵگەی ڕۆژی کییورد:
 بهابەتە ئەم بۆ پیالنەکانی و بااڵدەست دەسەاڵتی بوونەوەی روبەڕوو شێوازی له ئەمەش کە هەیە، ئایینی و زمانی و دیالکت
 لە خسهتنەوە دوور و سهڕینەوە هەوڵی دێمۆگرافی و ژئۆپۆلۆتیکی هەڵکەوتەی شێواز  بە پارێزگایەک هەر و داوەتەوە رەنگی

 چەواشهههەکارانە هەوڵە و سیاسههەت ئەم چەنههدە تههها وایە پێتههان و دەڕوانههن بهههابەتە لەم چههۆن دراوە، ناسههنامەی و شههوناس
 بن؟ سەرکەوتوو توانیویانە

 
 لەک پارێزگها دەگهاتە تها باکوورەوە لە ماکۆوە و خۆی لە هەر ڕۆژهەاڵتدا کوردستانی لە ئێمە ڕاستە، زۆر عەلی قەنبەری:

 و ئهههایین چەنهههها بە سهههەر زاراوەوە و مەزهە  و ئهههایین ڕووی لە خەڵکەکەمهههان ڕۆژهەاڵتەوە  و باشهههوور لە لوڕنشهههینەکان و
 .جیاوازن تایفەی تیرەو و زاراوە و مەزهە 

 
 و سهکوالر خەڵکهی هەیە، مەسهیحیمان و یەههوودی و زەردەشهتی و یارسهانی هەیە، سهونیمان موسڵمانی و شیعە موسڵمانی ئێمە

 زاراوە چهوار لەم کامیش هەر و هەیە لوڕیمان زاراوەی و گۆرانی زاراوەی سۆرانی، زاراوەی کرمانجی، زاراوەی هەیە، الئیکمان
 زاراوەی زاراوەکههانی ژێههر سههەر لە مههن داخەوە بە دیههکەدا، زاراوەی ژێههر چەنههها سههەر بە دابەش کههوردی زمههانی سههەرەکییەی
 شهارەزائیم دیهکەدا سهەرەکییەکانی زاراوە سهێ ئەو زاراوەکهانی ژێهر سهەر لە زۆر تها کەم بەاڵم نیهیە، شهارەزائیم زۆر کرمانجی
 .بکەم پێ ئاماژەیەکیان و وەرگرم کەڵک دەرفەتە لەم نییە خراپ کە هەیە

 
 .ڕەواندز و هەولێر ناوچەی زاری و جافی بابانی، ئەردەاڵنی، موکریانی، لە بریتین سۆرانی زاراوەی زاراوەکانی ژێر
 .زازاکیش وەها هەر و شەبەک کەلهوڕی، هەورامی، باجەاڵن، لەکی، زەنگنە، لە بریتین گۆرانییش زاراوەکانی ژێر
 
 بهویر و مەمەسهەنی نهاوچەی لهوری بروجهردی، بەختیهاری، سەالسی، لوڕی لە بریتین لوڕیش زاراوەی ژێرزاراوەکانی وەها هەر

 .ئەحمەدی
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 جیاوازییهان تایفە ئەو بۆ تایفەوە لەم گوند، ئەو بۆ گوندەوە لەم ژێرزاراوەکانیش تەنانەت ببینەوە ورد زیاتر ئەگەر دیارە
 لە هههیچ مەزهەبیههیەوە، و ئههایینی ڕووی لە یههان بهن ژێههرزاراوەوە و زاراوە ڕووی لە چههی جیاوازییههانە ئەم هەمهوو بەاڵم. هەیە
 ئێرانهی کهورد، ومێژووناسهی زمانناس کۆمەڵێک بارەوە لەم. ناگۆڕێت زمانەکەیان و خەڵکە ئەم بوون کوردستانی و بوون کورد
 .نووسیوە پەرتووکیان تەوەرە ئەم سەر لە خارجی و
 

 سههاڵی سههەد بە نزیههک لەم ئێههران ناوەنههدگەرای و شوینیسههت دەسههاڵتدارانی کە بکەیههن فەرامههۆش ڕاسههتییەش ئەو نابێههت بەاڵم
 سهەرکووتی پهاڵ لە کردنمان ئاسیمیلە بۆ و نەتەوەئیمان بوونی بردنی نێو لە بۆ دایکیمان، زمانی تواندنەوەی بۆ ڕابردووەدا
 لە داخەوە بە و وەرگرتهووە کەڵکیان زاراوەییانە و مەزهەبی جیاوازییە ئەو یەکی بە یەک لە بێبەزەییانەیاندا و بێڕەحمانە

 کەوتهووەتە زۆر یەکجهار ئاسهتێکی تها لهوڕی زاراوەی ئیمهڕۆدا لە نمهوونە بۆ. بوون سەرکەوتوو زۆر ڕادەیەکی تا بواریشدا زۆر
 بە هەر ڕێههژەییەوە جیههاوازای نەختێههک بە گههۆرانیش زاراوەی ڕۆیشههتووە، نێوچههوون لە لێههواری تهها و ئاسیمیالسههیون هێرشههی بە

 .شێوە هەمان
 

 تەنهانەت ئاخهافتن فارسهی لوڕنشینەکان شارە و سنە و کرماشان لە نموونە بۆ گەورەکان، شارە زۆربەی لە داخەوە بە دیسان
 .دایک زمانی جێگرەوەی بووەتە بنەماڵەکاندا لە بەشێک نێو لە
 
 کەلێنێکهی مەزهەبییەکهانەوە جیهاوازییە ڕێگهای لە توانیهویەتی سهاڵەدا سهەد لەم شوینیسهت ناوەنهدگەرای دەسهاڵتی وەها هەر
 لەم و بکهات درووسهت موسڵمان غەیرە کوردی و موسڵمان کوردی مەزهە ، سونی کوردی و شێعەمەزهە  کوردی نێوان لە گەورە

 .بگرێت ڕۆژهەاڵت کوردانی یەکگرتوویی لە پێش ڕێگایەوە
 

 دەبەن سهەر بە ژیان پێکەوە تێیدا کوردی زاراوەی و دیالێکت چەندین هاوکات کە کرماشان پارێزگای لە ئێوە ڕۆژی کورد:
 نێهو لە سهامانە ئەم ئەوەی بهۆ رونهاکبیران و نووسهەران الیەن لە بهاش هەوڵهی کەمچەنهدین پێهیە و بە سااڵنە لەم هاکات و

 ئەم هێشهتنەوەی زینهدو بهۆ زانسهتی لێکهۆڵێنەوەی و چیهرۆک چ شهێعر نووسهینی به چ باش هەوڵی و بووە دا گۆڕ  لە نەچێت
 ئاسهتێک و قۆنهاخ چ لە رۆژهەاڵت بەشهەی لەم کوردی زمانی ئێستای بارودۆخی وایە پێتان دراوە نەتەوەیی و مرۆیی سامانە
 ناسهنامە پێشهکەوتنی و گەشهە لە ڕێگە کە ئیسالمی کۆماری بەرپرسانی و دەسەاڵت الیەنی لە بەربەستەکان و لەمپەر و دایە
 دەدەنەوە؟ لێک چۆنی و چییە دەگرن کوردی زمانی شوناسی و
 

 نەتەوە زمهانی بە خوێندن مافی لە باس ئیسالمیدا کۆماری بنەڕەتی یاسای ی١٩ و ١٥ خاڵی لە چی ئەگەر عەلی قەنبەری:
 ههههیچ بههوارەدا لەو نەک ڕژیههمە ئەو سهههەرکوتگەر، و ڕەش دەسههەاڵتی لە سههاڵ ٣٧ پهههاش بەاڵم کههراوە، ئێههران بندەسههتەکانی
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 ئێهران بندەسهتەکانی نەتەوە زمهانی کردنهی گەشە بە پێشی بێت کرا بۆیشی تا بەڵکوو هەڵنەگرتووە، کردەوە بە هەنگاوێکی
 لە دیهارە. هەڵواسهین بهۆ بوختهان و گوشار و هەڕەشە بەر خستووەتە بوارەشی ئەو دڵسۆزانی هەوڵێکی چەشنە هەر و گرتووە
 و دڕنهههدە نیهههزامە. هەبێهههت چاوەڕوانیمهههان زیهههاتر لەوەش نابێهههت ملههههووڕ دیهههکەی دەسهههاڵتیکی هەر وەک ئیسهههالمی کۆمهههاری

 هەر لە پههێش بههۆیە هەر. دەترسههن کۆمەڵگهها گرووپەکههانی و تاکەکههان کردنههی گەشههە و وشههیاری ئاسههتی لە نادیموکراتیکەکههان
 نووسهههەران، ڕوونهههاکبیران، ئەرکهههی ئەوە بەاڵم. دەگهههرن بێهههت، لێهههوە مرۆڤهههی مهههافی و ئهههازادی بهههۆی و ڕەنهههگ کە هەنگاوێهههک
 بوونمهان، لە کە خۆمهانە تهاکی بە تهاک ئەرکی گشتی بە و کوردییەکان میدیا مەدەنییەکان، و سیاسی ڕێکخراوە تێکۆشەران،

 .بکەین پارێزگاری ئازادییەکانمان و ماف لە و کەرامەتمان لە زمانمان، پاراستنی لە
 

 گەلەکەمانهههدا پێههی بەر لە ڕەنگاوڕەنهههگ دوژمنههانی و ئیسهههالمی کۆمههاری کە بەربەسهههتانەی و تەنههگەژە ئەو هەمهههوو سههەرەڕای
 و کولتهههووری کهههاری و ههههونەر و نووسهههین بهههواری لە واڵتەوە نهههاوخۆی لە ڕابهههردووەدا سهههاڵی ١٥ ،١٠ لەم بەاڵم دایاننهههاوە،

 کههۆمەڵە و کههۆڕ نێههو لە کههوردی زمههانی کردنههی گەشههە لە بەرچههاو بههووژانەوەیەکی و هەڵگیههراوە بههاش هەنگههاوی فەرهەنگیههیەوە
 .بڕیوە هەنگاوی پێش بەرەو پێکی و ڕێک بە بەاڵم کەم چەن هەر کولتوورییەکاندا، و فەرهەنگی

 
 ئاسیمیالسهیون هێرشهی بەردەوامهی ئاسهتی لە هاوکهات بەاڵم. گەشهبینم و دڵخهۆش زۆر هەنگاوانە بەو خۆم حاڵی بە بەش من
 !بشارمەوە خۆم نیگەرانی ناتوانم واڵتەکەمان، خەڵکی زۆری بەشێکی خەمساردی و کوردی زمانی سەر لە
 
 کوردسههتانیان ڕۆژهەاڵتههی خههوارووی زاراوەکههانی کە ئاسیمیالسههیونەن ئەو و کههردن فەرامههۆش سههەر لە زۆرتههر نیگەرانیههیەم ئەم

 .ئامانج کردووەتە
 
 زێڕینههی سههەرمایەیەکی کە شههیرینانە زاراوە ئەو و بکرێههت ناوچههانە بەو ڕوو زیههاتر زۆر کههاری دەزانههم پێویسههتی بە بههۆیە هەر
 .بکرێن ڕزگار ناوچوون لە و فەوتان مەترسی لە کوردین زمانی

 
 و بهوارە ئەم خەباتکهارانی هەمهوو لە دەکەم نەبهوونی مانهدوو دایکهدا زمهانی جیهانی ڕۆژی گەڵ لە پێوەندی لە و کۆتایی لە

 !خەوتکراو ماف و چەوساوە گەالنی ڕزگاری و ئازادی ڕێگای ڕێبوارانی سەرجەم
 

 ٢٠١٦ی فێبریویری ٢٨ تا ٢١ ڕێکەوتی:  -سەرچاوە: ماڵپەڕی رۆژی کورد  
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 پرسی زمانی دایکی لەگەڵ ژمارەیەک نووسەر و وەرگیڕ
 

 
 
 
 
 
 
 

 فێڤرییەی هەموو ساڵێک رۆژی جیهانیی زمانی زگماک یان زمانی دایکی یە و بە بایەخەوە چاو لەو رۆژە دەکر . ی21
 

گرنگی و بایەخی زمهانی دایکهی لە چ دایە و ئهێمە وەک نەتەوەی کهورد دەبهێ چ بکەیهن بهۆ ئەوەی لە ژێهر  :جەمال نەجاری
هەژموونی داگیرکەرانی کوردستاندا پەرە بە زمانی دایکیمان بدەین، ئەو تایبەتمەندییانە چهین کە لە زمهانی کوردیهدا هەیە 

 ە گشت بوارەکانی هزر و بیرکردنەوەدا کاری پێ بکر ؟و دەبێ کاریان لەسەر بکر  بۆ ئەوەی وەک زمانێکی زیندوو ل
 

 بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانە، ڕای کۆمەڵێک نووسەر و مامۆستای شارەزا لە زمانی کوردیم وەرگرتووە.
 

 ئامادەکردنی: جەمال نەجاری
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مهاک شوناسهی نیهیە. مرۆڤهی بهێ شهوناس  وشوناسهی مهرۆڤە. مهرۆڤ بهێ زمهانی زگمهاک بنهاغەی ههزر و بیهر  "زمانی زگ: وەاڵم
مههاک هەیە. ئەو  تووشهی قەیههران و بۆشهایی دەبێههت. جهگە لە شههوناس ههزری مههرۆڤ پەیوەنهدی ڕاسههتەوخۆی لە گەڵ زمهانی زگ

و پەرمههون و اکی خههۆی چههاک فێههر دەبێههت و چههاکی بەکاردێنێههت هههزر وبیههری بەرفرەوانتههر دبێههت. متمههانە گمههمههرۆڤەی زمههانی ز
ک هەر وەک ئهاڵفۆنس دودە دەڵهێ: کلیلهی مهاباوەڕبەخۆبوون بە مرۆڤ دەبەخشێت. کەسایەتی بەرز دەدا بە خاوەنی. زمانی زگ

 بەندیخانەیە و تا کاتێ بیپارێزین وەک ئەوە وایە کلیلی بەندیخانەی خۆمان پێ بێت و خۆمانی پێ ڕزگار دەکەین.
 

بکەین. ئێستا کە بهواری خوێنهدن بە  دەبێ لە ماڵی خۆمانەوە تێکۆشانەکان دەست پێ ماک ئێمەی کورد بۆ پاراستنی زمانی زگ
زمههانی خۆمههان لە سههەرەتاییەوە نیههیە دەبههێ خۆمههان فێههر بههین و منههداڵمان فێههر بکەیههن و لە مههاڵێ زمههانی پههاڕاو بەکههاربێنین. 

مەرجەدا دانهانی زمهانی کهوردی لە ڕێکخراوە ناحوکمییەکانیش دەتهوانن دەورێکهی بهاش بگێهڕن و خەڵهک فێهر کەن. لەم هەل و
الیەن ڕەژیمەوە زیاتر بە پیالن بۆ تێکدانی زیاتری زمان دەزانم تا پالن بۆ پاراستنی، جا بهۆیە پهێم وایە لەم بهارودۆخەدا 
تەنیهها خههودی خەڵههک و ڕێکخههراوە ناحوکمییەکههان دەتههوانن زمههان بپههارێزن. ئەم ئەرکە زیههاتر دەکەوێههتە سههەر شههانی دایکههانی 

کوردستان. دایکان خۆیان بە باشی زمانی کوردی فێر بن و بە باشی فێری مندااڵنی بکەن و پێیان شوورەیی نەبهێ  ڕۆژهەاڵتی
 بە زمانی خۆیان قسە بکەن و خۆیان بە کەم نەزانن چونکێ گەورەترین هۆی بە زمانی بێگانە قسەکردن خۆ بە کەم زانینە.

کههانی دەتههوانێ خههۆی لە هەمههبەر هێههرش و هەژمههوونی زمههانی بێگههانە زمههانی کههوردی بە کەڵههک وەرگههرتن لە زاراوە جۆراوجۆرە
ڕاگر . ئێمە دەبێ زاراوە جیاوازەکان وەک دەرفەت چاو لێ بکەین و بهۆ هاوتاسهازی لە هەمهبەر وشهەی بێگهانە کەڵکیهان لهێ 

لە ئێسههتا وەرگهرین. ڕێسهاکانی وشەسههازی کهوردی ئەگەر بە تێهر وتەسههەلی کهاری لە سههەر بکهر  ژێرخهانی وشههەی کهوردی زۆر 
دەوڵەمەندتر دەکها و النهی کەم بهۆ زانسهتە مرۆڤییەکهان کێشهە و کەمایەتیمهان نهابێ و زۆر بە جهوانی دەتهوانین بیهر وههزری 
خۆمانی پێ ڕاگۆزین و بیری پێشکەوتووی بێگانەی پێ بێنینە ناو زمهانی خۆمهان و ههزر وبیرمهان دەوڵەمەنهدتر بکەیهن. لەم 

نەکهراوە  ێدەکر  و زیهاتر گەشهە دەکها. زۆر تایبەتمەنهدی زمهانی کهوردی چهون کهاری پێڕاگوێستنەوەدا زمانیش زیاتر کاری پ
 بدر  و لەکار بگیرێن تا هێزی زمان زیاتر بکەن." قەتیس و بەرتەسک ماوە. دەبێ ئەو تایبەتمەندییانە پەرەیان پێ
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 جەلیل ئازادیخواز؛ نووسەر

 
 باسەكەوە كە دەڵێ:پێمخۆشە بەم ڕستەی هایدگر بچمە 

 
 "زمان یانەی بوونە"

 
فاكتەرێ ی بەڵگە نەویستی بوون و جیهان زمانە. ئەم ڕستەی یەكێ لە فەیلەسهوفانی فەلسهەفەی مهۆدێڕن بەرجەسهتەكەرەوەی 
زەرورەت و حەتمیەتههی زمههانە، لە خولبههان و پێ هێنههانی شارسههتانیەت و بههوون و دەركەوتههن و بەرجەسههتەبوونەوەی مههرۆڤ و 

ڕەنگە ڕەوابێت بڵێن; زمان یەكەم بەسهتێنە، كە مهرۆڤ هەسهت بە ئهازادی و ئافرانهدن و دەربهڕین و وانهوێنەوەی خهۆی  ژیاندا.
 یا مرۆڤ لە زماندا بە مانا ئابستراكەكەی دەگاتە ئازادی و سەربەخۆی.  دەكات، بە وجۆرەی كەخۆی حەزدەكات.

 
كهاتێ زمهان دەیەوێهت  خەماڵنی ئەم ڕەوتە و ئافراندنی نییە. زمان تەنیا ئامڕازی پەیوەندی و گواستنەوە و لێك تێگەشتن و

ئەو زمانهانەی كە دەخهوازن نەتەوە پێناسهە و  خۆی و نەتەوە مووتوربە ب ات، لە ئامڕاز بوون دەردەچێت و دەبێتە مەبەسهت.
بەرجەسههتەكەنەوە و تایبەتمەنههدی دیههاری خههۆی پێببەخشههن، واتە بههوونی نەتەوە ومههرۆڤ زامههن بهه ەن، زۆرتههر مەبەسههتن، تهها 

 هۆكارێك بۆ گەیاندن و گواستنەوە. 
 

ەڵ كههۆی ئەو بههاوەڕو بەهههاو لەگ ،لەڕاسههتیدا زوان، بەشههێوەكی قههوڵ تی چنراویەكههی بنەمههایی و هزریههی و كههۆمەاڵیەتی هەیە
بۆیە زوان لە ڕەخسانی دەرفەتی تێف رین و هزرین و قوڵبوونەوە بهۆ  كە جەماوەری گەل فام و هەستی دەكات. ناسنامەیەی،

زمان لە بیچمگیری و ڕواڵەت بەخشی و پێ هێنانی كەسایەتی تهاك و ناسهنامەی  ئاستەكانی ئافراندن ڕۆڵی كاریگەری هەیە.
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 خههولبێنەرو ئههافرێنەری ئەم ڕەوتەیە. :كولتههووری گشههتیدا، ڕۆڵههی هەرەگرنههگ دەبینههێ و دەتههوانین بڵههێنكههۆمەاڵیەتی و كههۆی 
 گەالنە. گرنگترین ئامڕازی پەیوەندی كولتووری و ڕەوایەتی مێهژوو و ههێاڵنەوەی یهادەوەری بەكهۆمەڵ و ناسهنامەی جەمهاوەر و

 دا، تەنیا زمان هۆكاری مانەوە و بوونیان بووەو هەیە.لە زۆر چركەساتی مێژووی دا لە زەمەنی ژیانی كۆمەاڵیەتی گەالن
 

لە مێهژووی كهۆن و نهو  دا فهاكتەرێ ی سهەرەكی ڕاگرتنهی  زمانی كوردی سەرەڕای هەبوونی هەمووتایبەتمەندیە باس راوەكان،
اوی سهههەرەڕای ئەمەش زیهههاتر لە سیاسهههەت و ئههابووری توانیهههویەتی خزمەتهههی یەكێتهههی لێ ترازێنهههر كههورد بهههووە وەك نەتەوە.

نەتەوەیمان ب ات. لە ترازانی زۆرتر و سڕینەوەی كولتووری هاوبەش و سهۆزی نەتەوەیهی و سهۆزداریی نیشهتمانیمان بەرگهری 
لە ڕاسههتیدا لە سەدسههاڵەی دوایههدا، زمههانی كههوردی سههیمای مەزن و بەرجەسههتەی كههورد بههووە، وەك نەتەوە .لە غیههابی  بگههات.

فۆرمەكهانی زمهانی كهوردی لە ئەدە  و  كی هێاڵنەوەی نەتەوەی بەئەسهتۆ بهووە.دەوڵەت و دەسەاڵت دا ئەوە زمان بووە، كەئەر
فۆل لههۆردا و كههۆی ژانەرەكههانی شههیعر و چیههرۆك و ڕۆمههان و پەخشههان و فۆرمەكههانی تههرەوە، بە كالسههیك و نههو  وە هەڵگههری 

 یەتی. تایبەتمەندیەكانی كورد بوون. زمان و نیشتمان و سرووشتی مرۆڤی كورد و سرووشتی نیشتمانە كەش
 

كە تەنیها لە توانایەكهانی ئەم زمهانەدایە، كە ئەگەری  فۆل لۆری كهوردی ڕەوایەتهی بهوون و ئافرانهدنی ڕۆژانەی نەتەوەیەكە،
 بوون مانەوەو ئافراندنی ڕۆژانەیان زامن دەكرێت.

 
ەریتهی ئهازادی و بەڵ هو حهورمەتە بە ن گرنگی زمانی دایك تەنیا هەوڵهی ئاسهان ردنی پەیوەنهدی ئهاخێوەرانی زمانێهك نیهیە.

فرەچەشنی كولتووری و تێف رین و بەرگری لەسەڕەڕۆی و سڕینەوە. سڕینەوەی زمان سڕینەوەی مرۆڤ و ناشهیرین ردنی جیههان 
مرۆڤهی كهورد لە هەركهوێی ئەم ئەم جیههانەدا بێهت، ئەركێ هی ئەخالقیهی و مرۆیهی و نەتەوەیهی لەسەرشهانە، كە  ژینی مهرۆڤە

 زمهانی كهوردی زمهانێ ی فهراوان ئینسهانی و ئاشهتی خهوازانەو سرووشهت پهارێزە. نی كهوردیە.پاراستن و فێربوون و گەشەی زما
 ڕاسهتە ئاسهت و جۆرەكهانی زمهان لەگەڵ ئاسهت و ڕەوتەكههانی زەمەن وژیهن و وشهیاریدا دەگهۆڕێن و ڕەنگهدانەوەی ئەو واویههعەن.

 .دەگرێت بەاڵم واقعی بە ئەختیاری زمان لە بەرەبەیانی بوونەوە ماكە هەناویەكانی خۆی
 

فۆل لۆری كوردیی و باوەڕە كۆنەكانی و فۆرمەكانی گێهڕانەوەو الوانەوەو ناسهاندنی زمهانی كهوردی، هەمهوو بەرجەسهتەكەرەوەی 
 ئەم تایبەتمەندیانەن.

 
 نەمانی هەر زمانێ نەمانێ كولتوورێك و بە مێژووسپاردنی گەلێك و ژاكانی فرەڕەنگی جیههانە،  بهۆ یەك ڕەنگهی و بێهزاری و

 ملهوڕی.
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زینهدانی كهردن و سهەپانی پەراوێهز  مامەڵە لەگەڵ سەربەستی دەكات و سەربەستە. مرۆڤ لە زماندا دەخولبێت و دەخولبێنێ.
 نشینی هەر زمانێ سەندنەوەی خولبان و سەربەستی و بوونی ئازادا لە ئاخێوەرانی ئەو زمانە."

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و: مامۆستای زانکۆر خۆشنا هێمن عومه

 
كهار   كهار لهه  ، تهازه بوایه كگرتووی هه ك زمانی یه اڵم یه به  بوایه  كوردستان چل پارچه  ڵێم، خۆزگه ده  نده وه كورتی ئه  به"من 

  وانی تهر؟( بهه ت یهان ئهه الده كهام ڕێنووسهی التینهی بنووسهێ )ههی جهه  پیاو نازانێ بهه دروست بێت،  مه ئه  مه سته و ئه  ترازاوه
  ئێسهتا لهه  كان كهه كۆنهه  سهه دره ههی مه  سهمی، یهان بهه ڕه  بۆتهه  د سهاڵه باشهوور سهه  لهه  بی بنووسێ كه ره عه - ڕێنووسی ئارامی

ر و  ئێسهتا زازاكهی تێهزی ماسهته  زازاكهی )كهه  سهۆرانی یهان بهه  كرمانجی بنووسهێ یهان بهه  كرێت؟ به باكوور كتێبی پێ چاپ ده
  گهونجێنن و نهه ڵ سهۆرانی خۆیهان ده گهه له  ڕاسهت مهاون نهه ناوه  لهه  وسێ )كهكرمانجی بادینان بنو  نووسر (، به دكتۆرای پێ ده

ی  وه رزكردنهه نگهی به ڕ  ده ش گهه وه ؟ له دان كتێبی پێ نووسراوه سه  ی كه التینییه  و كرمانجییه ڵ كرمانجی باكوور( یان به گه له
ر  ههه  یهه وره گه  كی هێنهده اڵیهه ئیهدی خهوا ئاسهانی ب هات به كهوردی،  ك زمانی جیاواز له وه  یه ورامی و زازاكیش هه ی هه هجه له
ربگێڕێههت؟ ڕۆمهانی بیههانی  وه  ی كهه ی زمانه هجههه رۆمههانێ ی بیهانی بههۆ چهوار له  یهه وی هه ر زه ی سههه وه تهه . ئهاخر كههام نه وه بێتهه نه
كرمهانجی )بهادینی و   ر كهوردی، بهه سهه  تهه ووهڕاند ریانگه رگێڕ وه سۆرانی دوو سێ وه  ر به ی هه وه وێڕای ئه  ، كورد هاتووه یه هه

و   سهار داوه خه  ك كتێب بهه ی كوردی بۆ یه چوار پێنج جار وزه  ، واته رگێڕدراوه بی( و كرمانجی التینی و زازاكی وه ره پیتی عه
ئاخاوتنی  ی شهێوه چوارچێهوه  لهه ر و نهابێ ههه  یهه وره مێ ی گه خهه  وه ئهه  . بۆیه وه ی خۆیدا بخولێته چوارچێوه  ر له بێت هه كورد ده
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ر دوو  هههه  ك كتێبههدا بههه یههه  م لههه كههه كرمههانجی كاریههان تێداده  ی بههه و كتێبانههه ئههه  ناچاربوومههه  ز بۆیههه و ئههه  وه خۆمههان بخولێینههه
اڵمههی    وهنههد رهه به . له اڵم چارمههان ناچههاره بههه  یههه وره كی گه اڵیههه ش به وه ئههه  م، كههه ڕێنووسههی التینههی و ئههارامی چاپیههان ب ههه

 !" وه داخه چاوی خۆمان نابینین به  رگیز به تان هه كه پرسیاره
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر: شەریف فەالح

 
گەوهەر و ناسنامەی بوون و شادەماری ڕۆحی نەتەوەیە، کەواتە ئەو نەتەوەیە زینهدووە کە ئەم شهادەمارە بپارێزێهت،  "زمان،

نیشتماندۆسهتی، هەسهتی نەتەوەیهی دەگهاتە هەمهوو دەمارەکهانی دیهکەی تهاک بە تهاکی چونکە لەڕێی ئەم شادەمارەوە خهوێنی 
کۆمەڵ. زمانی دایکی هەڵگری چەند تایبەتمەنهدییەکە لەبەر ئەوەی زمهانی ئاخهاوتن، فەرهەنگهی خۆمهاڵی و زمهانێکە مهرۆڤ 

وو کایەکهانی ژینهی تهاک و پێی گۆ کهراوە و فرچهی گرتهووە، دەبێهتە سهەرچاوەی ههزر، دنیهابینی و خەیهاڵی مهرۆڤ و لە هەمه
کۆمەڵگەدا ڕەنگ دەداتەوە. ئەو تاکەی کە لە داوێنی ماڵباتێکدا گەورە بێت و بە فەرهەنگی ڕەسەن و ئەدەبی زارەکهی خهاراو 
ببێت و زۆربەی قۆناغەکانی خوێندن بە زمانی زکماکی بخوێنێت، ئیهدی بیهر و خەیاڵهدان و کەسهێتی و بیرکهردنەوەی لەسهەر 

خۆی فۆرم دەگرێت، ئەم مهرۆڤە گەر بە قهووڵی بچێهتە هەنهاوی پاشهخانی ئەدە  و زمهانی نەتەوەکەیەوە، قەوارەی نەتەوەی 
گومانی تێدا نیهیە لە داههاتوودا گەر چەنهد زمهان و فەرهەنگهی دیهکەی جیها لە زمهانی خهۆی فێهر بێهت، هیچکامیهان نهاتوانن 

 کاریگەریی نەرێنیی لەسەر دابنێن.
 

زمههانی دایکههی و ڕێگههری لە ئاسیمیالسههیۆنی فەرهەنگههی و لەخشههتەبردنی زمههانی کههوردی کە کههاریگەرترین ڕێههگەی پەرەدان بە 
پیالنی داگیرکەرانی نیشتمانە، تەنیا و تەنیا پەروەردە و بارهێنهانی منهدااڵن و نەوەی وشهیاری ئەمهڕۆیە بە زمهانی شهیرینی 

 دایک و پەردانە بە پاشخان و فەرهەنگی نەتەوەیی.
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لە تههوخمە سههەرەکی و شههادەمارەکانی نەتەوەییمههان دێههتە ئەژمههار، خههاوەنی تههوخم و بەهههایەکی زمههانی کههوردی کە بە یەکێههک 
پتەوی بەرەنگارییە، هەڵگری ئیبهاع و ڕیتمهی مۆسهیبایی و پهڕ لە ژیهانە، زاڵبهوونی تهوخمی سروشهت و نهاتۆراڵیزم، شهیعری 

ی و ڕەشهۆکی و نادیهار داهێنەریەتهی، بوونی شهێوەزارەکانی و پتهر لە گشهت دەوڵەمەنهدیی ئەدەبهی زارەکهی کە خەڵکهی ئاسهای
توانیویههانە ئەم کههۆلەکە گههرنگە بههۆ میللەتههی کههورد بپههارێزن و ببێههتە شههادەماری ڕۆحههی هەرمههانی نەتەوە و بە هههیچ پههیالن و 
زەبرێههههک نەتههههوێتەوە. ئێسههههتا کە سههههەردەم گههههۆڕاوە و شههههەپۆلی بەجیهههههانیبوونی دنیههههای تەنیههههوە و سههههەردەمی تێکەاڵویههههی 

ە هههزر و ئەقههڵ و ئههامرازی سههەردەمیانە و بە زانسههتی ئەمڕۆیههی ئەویههش بە زمههانی خههۆت ڕووبەڕووی فەرهەنگەکههانە، دەبههێ ب
پیالنی داگیهرکەران و خەونهی گهاڵوی دوژمنهان ببیهنەوە. بەڕای مهن پەرەدان بە هێڵهی ناسهیۆنالیزمی زمهانی و پەورەردەکردنهی 

، هاوکات بە چەکی زانسهتی سهەردەم تەیهار بێهت، نەوەیەک کە بە ئەقڵی خۆماڵیی کوردیی بەدوور لە دەمارگرژی گۆچ بکرێت
 دەکار  ببێتە پارێزەرێکی قایمی زمانی دایکی ک ناسنامەی بوونمانە."

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تەوار تورابی: شاعیر و مامۆستای قوتابخانە

 
فێر بوون و خوێندن بە زمانی دایکی مافێکی سەرەتایی هەر مهرۆڤێکە. ئینسهانەکان نەک تەنیها بە پێهی جارنامەکهانی مهافی 
مرۆڤ بەڵکوو لە جیهان  و تێگەیشتنی مۆدێڕن و ئەوڕۆیی دا یەکێک لە سەرەتاییترین مافەکانیان ئەوەیە کە بتهوانن زمهانی 

زمهان بهێ شهک گرنگتهرین کەرەسهەی پێوەنهدی گهرتنە. لە هەمهان کهات دا زمهان  دایکیان فێر بن و بە زمهانی دایکهی فێهر بهن.
کەرەسەیەکە بۆ تێگەیشتن و فێر بوون. زمهانی یەکەمهی هەر مرۆڤێهک زمهانی دایکهیە. فێهر بهوون و خوێنهدن بە زمهانی دایکهی 

ەکانی جیههان دا زمهانی رێگەی سهەرەکییە بهۆ فێهر بهوونی زمهانی زیهاتر و هەروەهها فێهر بهوونی زانسهت. لە واڵتە پێشهکەوتوو
دایکی گرنگییەکی زۆری پێ دەدر  لەبەر ئەوە کە زمانی دایکهی دەرگهای فێهر بهوونی پیوەنهدی گهرتن و فێربهوونی زمانەکهانی 
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دیکەشهە. بهێ شههک ئەگەر زمهانی دایکههی فێهری منههداڵ بکهر  دەبێهتە هههۆی ئەوەی کە ئەو منهداڵە بتههوانێ ئاسهانتر زمانەکههانی 
اڵتانێکی کە چەند زمانەن زۆر بە کار د . لە واڵتێکی وەکوو سۆئێد پێنج زمانی رەسمی هەیە و دیکەش فێر ببێ. ئەوە بۆ و

کە جیا لە سۆئێدی زمانەکانی دیکە زمانی کەمینەگەلێکی چەنهدین هەزار کەسهی یها یها چەنهد سهەد هەزار کەسهین. هەروەهها 
هەیە کە پێیان بخوێنهدر  و پەرەیهان پهێ بهدر . چەندین زمانی دیکەش ناڕەسمین. بەاڵم بۆ هەمو زمانەکان مافی ئەوەیان 

لە سۆئێد دا ئەگەر هەر شارەی "کۆموونێک" سێ منداڵ یهان زیهاتری هاوزمهانی تێهدابێ مهافی ئەوەیهان هەیە مامۆسهتای زمهان 
 دایکیان هەبێ و هاوکات لە گەڵ زمانی سۆئێدی زمانی دایکیشیان فێر بن. ئەوە نەک تەنیا وەک هەڕەشەیەک بۆ سەر زمانی

 سۆئێدی سەیر ناکر ، بەڵکوو بە هۆکاریی پێشەکەوتنی زمان، کولتوور و کۆمەڵگای سۆئێدی دەژمێردر .
 

ئەوەی کە لە واڵتههانی جیهههانی سههێهەم و بە تههایبەتی لە واڵتههانی داگیههرکەری کوردسههتان زمههان وەک هەڕەشههەیەک دەبینههر ، 
هەوڵەکە بۆ سڕینەوەی الیەنی بەرابەرە لە هەمهوو بوارێهک دیدێکی فاشیستیانە و بەرچاوتەنگانە و تەواو ئەمنیانەیە. واتە 

و ریشههەوییترین سههڕینەوەی هەر نەتەوەیەکههیش ئەوەیە زمههانەکەی لههێ قەدەغە بههکەی و نەهێڵههی پەرە بەزمانەکەیههان بههدەن. 
ە لەو لەڕاسهتی دا ئەگەر ئەو دیهدە فاشیسههتی و بەچاوتەنگهانەیە نەبههوایە زمهانی کهوردی لەگەڵ زمانەکههانی نەتەوەکهانی دیههک

 واڵتانە دا دەبووە کەرەسەیەک بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگاکان لە هەموو بوارەکان دا.
 

ئەو روانینە فاشیستیانەیە لە واڵتانی داگیرکەری کوردستان هەوڵ دەدا کە زمانی دایکهی لە پهێش چهاوی خەڵکهی کهورد بخها. 
  گەورە بووم و زانیهاری زۆرتهرم لەسهەر ئەو  ئەگەر من باس لە کوردستانی ژێر دەستی ئێران بکەم، بەو پێیە کە خۆم لەو

هەیە، دەبێ بڵیم کە ڕوانینی فاشیستی لە پێش هەموو شتێک دا هەوڵی کەم بایەخکردن و ناشیرین کردنی زمهانی کهوردی لە 
پێش چاوی خودی خەڵکی کورد دەدا. چون وەک لە سەرەوە ئاماژەم پهێ کهرد، ریشهەییترین هەوڵ بهۆ سهڕینەوەی نەتەەوەیەک 

بایەخکردنی زمان و کولتوری ئەو نەتەوەیە. بۆیە پێویستە لە پێش هەموو شتێک دا بۆ بەرەنگاربوونەوە لە پەرەپێهدان کەم 
بە کەمبایەخکردنی زمهان و کولتهوری کهوردی خەڵکەکەمهان بە تهایبەتیی خەڵکهی جەوان و تازەپێگەیشهتوومان زیهات ئاگهادار 

بهایەخ نهیە و زمهانی کهوردیش یەکێهک لەو زمانهانەیە کە بە تهایبەتی لە بکەینەوە لەوەی کە هیچ زمانێهک لە دونیها دا کەم 
چاو زمانی خەڵکانی دەوروبەرمان نەک تەنیها کەم و کهوڕی نهیە، بەڵکهوو توانسهتی لە بهواری زانسهتی جوانیناسهی زمهانییەوە 

 ئەگەر لەوان زیاتر نەبێ، کەمتریش نیە.
 

بههزانن بەکارهێنههان و جێگههرتنەوەی هێنههدێک وشههە و چەمکههی زمههانی نمههوونەیەکی زینههدوو ئەوەیە کە دەبههێ الوەکانمههان ئەوە 
 فارسی بە جێگای زمانی کوردی، نەک تەنیا هونەر نیە، بەڵکوو جۆرێکە لە خۆدۆڕاندن و خۆبەکەم زانین.

 
 واتە پیویستە ئەو ئیرادەیە بۆ خەڵکی کورد بگەڕێتەوە کە زمانەکەی خۆی پێ کەمتر نەبێ لە زمانی ئەو نەتەوانەی کە 
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 کوردستانیان داگیر کردووە.
 

با ئەوەش لە کەوانەیەک دا باس بکەم کە ئەو گەڕاندنەوەی رێزە بۆ زمهانی کهوردی بە بهێ ڕێهزی کهردن بە زمانەکهانی دیهکە 
نابێ. واتە نابێ من بڵێم چون من کوردم بهۆوەی کە رێهزی زمهانەکەم بگهرم دەبهێ بهێ ڕیهزی بە زمهانی فارسهی بهکەم. بەڵکهوو 

الی مهنەوە ئەوەیە کە لە پهێش دا زمهانی دایکیمهان فێهر بهین و پەرە پهێ بهدەین، دواتهر زمهانی خەڵکهانی باشترین رێهگە بە 
دیهکە فێهر بههین. هەرچەنهدی زمههانی دیهکە جیهها لە زمهانی دایکیمههان بهزانین، نەتەوەکەمههان و کولتوورەکەمهان دەوڵەمەنههدتر و 

 پێشکەوتووتر دەبێ.
 

مۆسهتای منهدااڵنی یەک تها پێنجهی سهەرەتایی. بهۆیە لێهرە دا پێمهوایە رۆڵهی من خۆم پێشتر لە کوردسهتان مامۆسهتا بهووم. ما
مامۆسههتایەک کە هەسههت بە بەرپرسههیارێتی لەبەرابەر نەتەوەکەی دا بکهها زۆر گههرنگە. زۆر گههرنگە کە گرینگههی بەو هەڕەشههانە 

دەبهههێ تەنههههانەت شههههی نەدر  کە لە چوارچێهههوەی "بخههههش نهههامە" دا بەردەوام لە نێههههوان مامۆسهههتایان دا باڵودەکههههرێتەوە کە 
کردنەوەکانیش بە زمانی فارسی بێ. زۆرگرنگە کە مامۆستایان ئەگەرچهی بە زۆر و بە بهێ دڵخهواز ناچهارن کتێبهی فارسهی بە 
منههداڵەکان بڵێههنەوە، بەاڵم هەوڵ بههدەن هەر نەبههێ شههیکردنەوەکان بە زمههانی دایکههی بههێ، بههۆوەی کە منههداڵەکان زیههاتر و 

 مانی دایکیشیان زیاتر بۆ روون بێتەوە.باشترتێبگەن و هەروەها بایەخی ز
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیرۆکنووس: خەبات ڕەسووڵی

 
 "بە کورتی زمانی دایک، یانی ئەو زمانەی دایک و بابت قسەی پێدەکات.کەوایە پێناسە و شوناسی سەرەکی تاکە بۆ 
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قسههانە دەزانههین و دەشههزانین هەر ناسههینەوە و پێههوەری جیههاکەرەوەی گەلە جیاوازەکههانە لە یەکتههر. تهها ئێههرە هەموومههان ئەو 
 -زمانێک پشتیوانی مادی و مەعنەوی نەبێ لە نهاو دەچهێ.ئەوەش دەزانهین کە سهەرچاوەی گرینگهی ئەم پشهتیوانییە دەوڵەتە 

دەوڵەت دەتههوانێ بە دامەزرانههدنی ڕاگەیانههدنی بەهێههز و کههردنەوەی قوتابخههانە و پشههتێوانی هەمە الیەنە لە زمانێههک ،ئەو 
 دات.زمانە پەرە پێ ب

 
ئەگەر بە پێی قسەکانی سەرەوە هەڵسەنگاندێک بۆ دۆخی زمانی کوردی بکەیهن بە سهانایی بۆمهان روون دەبێهتەوە کە زمهانی 
کوردی لە تەنگژەیەکی مەترسیداردا پەلەقاژەیەتی.ئەمە بەمانای نکووڵی کردن لە هەوڵەکهانی کهورد لە هەر چهوار پهارچەی 

بەاڵم ئەم هەواڵنە  تها ڕادەیەکهی بهاش ئاگهاداری ئەو هەواڵنە هەم کە لە ئهارادان،بەڵکهوو بە پهێچەوانەوە  کوردستان نییە،
لە بەرانههبەر هێرشهههی چهههڕی زمانەکهههانی دیهههکە و  خێرایههی تهههوانەوەی  تاکەکانمهههان لە زمانەکهههانی دیهههکەدا زۆر کەمهههن و لە 

خەڵهک هەڵخەڵەتانهدن باسهەکە  بۆ خۆم عادەتم نییە بە قسەی زریبەوبهریبەدار و درێژخایەندا زەرەرمەندی سەرەکی دەبین.
ڕوا بههکەن زمههانی کههوردی هههیچ تایبەتمەنههدییەکی سەیروسههەمەرەی نیههیە کە بڵێههین ئەو زمههانە هەر لە خههۆڕا  بەرمە پێشههێ.ى

ئێسههتا تەنههانەت لە کههوێرە دێیەکههانی کوردسههتانیش زمههانی کههوردی کەوتههووەتە ژێههر هەڕەشههە .جیهها  دەتههوانێ خههۆی بپههارێز ،
یان بەشهێک لە قسهەکانیان کهوردی نییە،یهان تەواو  تاکی کورد دەبینین کە لە کاتی قسە کردندا،لەوەیکە رۆژانە بە دەیان 

بە میلیۆنان کوردمان هەیە نهاتوانن رسهتەیەکی کهوردی بە رێکهوپێکی بنووسهن و  تواونەتەوە و بە زمانێکی دیکە قسە دەکەن.
رەمههان هەیە کە نەک پرسههی زمانیههان بههۆ گرینههگ حیههز  و رێکخههراوی زۆر گەو هههیچ لەو بههارەیەوەش تووشههی نیگەرانههی نههابن.

کەوایە خۆشبینی سەبارەت بە گەشەی زمانی کوردی زۆرتهر   بەڵکوو بە شانازییەوە باس لە وەالنانی ئەم پرسە دەکەن. نییە،
 خەڵک گەوجاندنە.

 
زمههانن لەئەوپەڕی مامۆسههتاکانی زمههانی کههوردی و نووسههەر و شههاعیر و هونەرمەنههدەکانی کههورد کە لە راسههتیدا سههەربازەکانی 

پەرتەوازەیی و بێ نازیدا دەژین و کەم وایە بە جدی ئاوڕیان لێ بدرێتەوە. لەو جێگایانەی کە زمانی کوردی لە قوتابخهانە 
بههێ هیههوا بههوونم بە  زمههانی کههوردی یەکههێکە لە هەرە وانە خراپەکههان و کەمتههرین بهایەخی زانسههتی پههێ دەدر . دەگهوترێنەوە،

بەاڵم ئەگەر کورد دەیەو  بە راستی لەو قۆناغەی ئێستا ڕزگاری بێهت دەبهێ النهیکەم دە هێنهدەی  مانای تەسلیم بوونم نییە،
دەبهێ حیزبهایەتی و  دەبێ بە جدی لە هەوڵی دامەزراندنی دەوڵەتی کوردیدا بێ. ئێستا هەوڵ بۆ پاراستنی زمانەکەی بدات.

 شارچییەتی و زاراوەچییەتی وەال بنێ.
 

نهانەت داگیرکەرەکهانی کوردسههتانیش تە هەنههووکە نەک هەر ئهێمە، سهاڵ لەوە پهێش نیهیە، دۆخهی جیههانی ئێسهتا دۆخهی سههەد
تووشی هێرشی زمانە جیهانییەکان بوونەتەوە و هەوڵ دەدەن خۆیان لە بەرانبەر ئەو هێرشهانەدا کە بە جیههانیبوون ناسهراوە 

ببێهتە دەنگهی زەنگهی مەترسهی و ئەوانەی جا دەبێ دۆخهی کهورد لەو ناوەراسهتەدا چهۆن بهێ. هیهوادارم وتەکهانی مهن  بپارێزن.
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باشترە چاوەکانمان  بکەیهنەوە  دەتوانن کارێک بکەن هۆشیار بکاتەوە. سەردەمی نووقم بوون لە خەون و خەیاڵ تێپەڕ بووە،
هەوڵە تاکەکەسههییەکان گههرینگن بەاڵم نههاکر  ئەم دۆخە بەردەوام بههێ و تهها سههەر  و سههیمای ڕاسههتەقینەی خۆمههان ببینههین.

النیکەم هۆشهیار بوونەوەمهان و گهوتنی راسهتییەکان هیهوادارم ببێهتە ههۆی ئەوەی کە بە هەموومهان  ۆ ناچێتە پێشێ،ئاوامان ب
هەر هههیچ نەبههێ منههداڵەکانی خۆمههان فێههری کههوردی بکەیههن و  کههاتێکی زیههاتر و هەوڵێکههی جههدیتر بههۆ پاراسههتنی زمههان بههدەین.
 خۆشەویستی زمانی کوردی لە دڵی نەوەی داهاتوودا بچێنین."

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر و لێکۆڵەری ئەدەبی : ئامانج عەزیزکەندی

 
زمانی دایکی چەمکێکی زۆر بەرباڵو و پڕ ڕەهەنهد و الیەیەنە. زمهانی دایکهی وەک بە دروسهت ئەو ناوەیهان لهێ نهاوە، چ وەک 

دەبهێ پێهی ڕاد ، زمانی ئاخهاوتنی دایکهی مرۆڤەکهان، چ وەک زمهانی مهاک و سهەرەکی کە منهاڵ لە زگهی دایکهی دا گهوێی لهێ 
گرینگییەکی یەکجار زۆری هەیە. هەم وەک مافێکی رەوای مرۆیی و هەم وەک مهافی سروشهتی و سیاسهی و کەلتهووری و هەمهوو 

 بوارە مرۆییەکان.
 

زمانی دایکی بەو گشتە، تایبەتمەنهدی و گهرینگیەوە، زەوت کهردن و پهاوان کهردن و قەدەغە کهردن و سهەرکوت کردنهی، ههیچ 
 ارەساتە هەرە گەورە و وێرانکەرەکانی دونیا. کەمتر نیە لە ک

 
ژیان بریتیە لە تێکۆشان بۆ هەرچی زیاتر چێژ وەرگرتن و چێژ بەخشین، بە بێ زمهانی دایکهی ئەوە مهومکین نهیە. هەروەهها 
ا جگە لەوەی کە زمان ئامڕازی پەیوەندیە، هیچ شتێکی مرۆڤایەتیش لە دەرەوەی زمهان دا بهوونی نیهیە. هەمهوو ئەو وەسهف یه
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ڕوانینهانەی مههن بههۆ زمههان، ڕەنههگە شەخسهی بههن، بەاڵم لە گفههت و گههۆیەکی ورددا رەنههگە بکهر  باشههتر بههۆ گشههت ئەم روانههگە و 
 بۆچوونانە نموونەی سەلمێنەر بێنیەوە.

 
پێمههوایە زمههانی دایکههی هەر گههروپ و خێهڵ و قەوم و نەتەوەیەک، وەک مههافێکی گرینگههی مرۆیههی و سههەرمایەیەکی جیهههانی  مهن

 بپارێزر  و گەشەی پێ بدر . 
 

 زایینههیەوە و لە خەبههاتی مههافخوازانەی ئەو یەک دوو سههەدەیەی ڕابههردوودا یەکەم داوامههان، بە ١٦ئههێمەی کههورد لە سههەدەی 
درووسههت داوای ئههازادی زمانمههان بههووە. ئەوەش لە گرینگههی ناسههنامەیی و ئەو گرینگیههانەوە سههەرچاوە دەگههر  کە هێنههدێکیانم 

 ئاماژە پێ دان. 
 

هەرچەند پێموایە زمانی کهوردی مەترسهی فەوتهانی لە سهەر نەمهاوە، بها ئەوەی کە ئەو هەوڵە زۆر ئاگاههانە لەالیەن داگیهر 
تێکدان و بە الڕ  دابردن و فەوتاندنی کۆدەکانی لە سەرە. ئەوەش تەنیا داگیرکەران نهین،  کەرانەوە دەدر . بەس مەترسی

زۆرێک لە ئۆرگانە کوردییەکانیش نا ئاگایانە ئەوە دەکەن، بە تایبەتی. لە باشوور و تایبەتیتر ئۆرگان و دەزگاکانی دەنهگ 
ۆرگانیزاسهیۆنە کولتهوری و پەروەردەیهی و سیاسهیەکان و ڕەنگ. ئەرکی گەشە پێدانی زمان، ئەرکێکی گرینگە کە لە ئەسهتۆی ئ

دایە، گرینگی ئەو ئەرکە کەمتر بۆتە درکێکی گشتی و گرینگ.جا بهۆیە رۆشهنبیران و نووسهەر و ئەدیهب و هونەرمەنهدان، ئەو 
  بە ئەرگە قورس و گرینگەیان کەوتۆتە سەرشهان. دیهارە لەو سەردەمەشهدا سۆسهیالمیدیاش زۆر گهرینگە. بهۆ ئەوەی بتوانهدر

ئاراستەی پاراستن و گەشهەپێدان بەکهار ببهر . هەرچەنهد پەروەردە لە دایەنگەکهانەوە گرینگتهرینە بهۆ ئەو مەبەسهتە، بەاڵم 
 ئەو زوڵمە نا مرۆڤانەیە لە زمانی دایکی دەکر . بەداخەوە لە چەنین پارچەی کوردستان،
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 نووسەر و وەرگێڕ: رەسووڵ سوڵتانی

 
توخمە سەرەكییەكانی پێ هێنانی نەتەوەدا، زمان یەكێ ە لە توخمە هەرە گرینگەكان. ئەگەرچهی ئەم فهاكتەرە رەنهگە لە نێو 

لە واڵت و میللەتێ ەوە لەگەڵ واڵت و میللەتێ ی دی ەدا جیاواز بهێ، بەاڵم لە ههیچ حاڵەتێ هدا گهرینگییەكەی خهۆی لەدەسهت 
 نادا و وەك توخمێ ی سەرەكی پەراوێز ناخر .

 
پێناسەكردنی نەتەوە كۆمەڵێك توخمی وەك خاكی هاوبەش، مێژووی ههاوبەش، كولتهووری ههاوبەش و زمهانی هاوبەشهیان بۆ 

كههردووەتە بنەمهها. لە هەنههد  پێناسههەی دیهه ەدا یههادەوەریی هاوبەشههیش هەیە كە ئەم یههادەوەرییە بەشههێ ە لە مێههژوو، بەاڵم 
بڕگەكانی مێهژووی پهێ ەوە نەبهووبێ، كەچهی خهاڵێ ی هاوبەشهی  رەنگە میللەتێك مێژووی هاوبەشی نەبێ یان هەموو قۆناغ و

 یادەوەریی هەیە كە پێ ەوە كۆیان دەكاتەوە. 
 

زمهههانی كهههوردی، یەكێهههك لە تهههوخمە بنەڕەتییەكهههان. بەاڵم نهههابێ بپهههرینگێینەوە لەوەی كە بڵێهههین زمهههانی كهههوردی كهههۆڵەكەی 
مان بەبێ هەبوونی زمهان نەیانهدەتوانی ببهنە پێناسهەی نەتەوەكەیە. تەنانەت هەبوونی خاك و مێژوو و كولتووری هاوبەشیش

كوردبوونمههان. ئههێمە ئەگەر زمانەكەمههان نەمێنههێ و بە زمههانێ ی دیهه ە قسههە ب ەیههن، بەاڵم خههاك و كولتههوور و مێژوویەكههی 
ەر هاوبەشیشمان هەبێ، رەنگە بەخۆمان بڵێین نەتەوە، بەاڵم ئیتر نەتەوەیەك دەبین جیها لە كهورد. نەتەوەیەك دەبهین لەسه

ناسهههنامەی ئەو زمهههانەی كە پێهههی دەئهههاخڤین جههها هەر زمهههانێ ی دیههه ە بێهههت. بهههۆ؟ چهههون ە كهههورد بە نیشتمانەكەشهههییەوە لەو  
نەتەوانەیە كە هەم خۆی و هەم نیشتمانەكەیشهی بە زمهانەكەی پێناسهە كهراوە. ئێسهتا ئەمری ها بە ئینگلیهزی قسهە دەكەن و 

نگلیزی زمانی زاڵ و سهەرەكییە بەاڵم هاوشهانی ئەو زمهانی فەرەنسهیش كەنەداش چەند زمانێ ی جیاجیای تێدایە ئەگەرچی ئی
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قسەی پێ دەكهر . كەچهی خەڵ هی كەنەدا بە زمانەكەیهان پێناسهە نهاكرێن و نهاوی واڵتەكەشهیان لەسهەر زمانەكەیهان نیهیە. 
لەتبوونی خۆیان پهاڵ ناوی ئێران هیچ پێوەندییەكی بە زمانی خەڵ ی نێو چوارچێوەی ئێرانەوە نییە و ئەوان بۆ پێناسەی میل

بە زمانی هاوبەشەوە نادەن بەڵ و دەگەڕێنەوە بۆ خاكی هاوبەش و مێژووی ههاوبەش و كولتهووری ههاوبەش. سوویسهرایش كە 
 پێشتر باسمان كرد هەروەتر. بەاڵم ناوی كورد و كوردستان بە زمانەكەوە بەستراوەتەوە. 

 
وەرگر ، ئیتر ناتوانێ بەخۆی بڵێ كورد و كەسهیش وای پهێ ناڵێهت، بێت و زمانەكەی نەمێنێ، ئیتر هەر زمانێ ی دی ە  كورد

بەڵ و بەو زمانە پێناسەی دەكەن كە قسەی پێ دەكات. هەر بۆیە كورد لەگەڵ دۆڕاندنی زمانەكەی یان تهوانەوەی زمهانەكەی 
دسهتان، واتە ئەو پێش هەموو شتێك پێناسەی نەتەوەبوونەكەی و بەدوای ئەویشدا ناوی واڵتەكەیشی دەگهۆڕدر . چهون ە كور

واڵتەی كوردی تێدا دەژی. دەی كە تهۆ وێ هڕا وازت لە زمهانەكەت هێنها، یهان وازیهان پهێ هێنایهت، ئیتهر دەبهێ پێناسهەیەكی 
 دی ە بۆ واڵتەكەیشت بدۆزیتەوە.

 
 كورد ئێستا سێ توخم و فاكتەری زۆر بەهێزی بۆ پێناسەكردنی نەتەوەبوونی خۆی هەیە: 

 
وتر  كوردستان و سنوورە جوگرافیاییەكەی سهەرەڕای هەمهوو شهێواندن و گهۆڕینێ ی دیموگرافیهایی خاكێ ە كە پێی دەگ :یەكەم
 دیارە. 
زمان، ئەو زمانەی سەدەیەكە لەالیەك داگیركەران هەموو توانا و ئیم اناتی خۆیانیان بۆ تواندنەوەی بەكهار هێنها،  :دووەم

چههون ە دەیههانزانی تەنیهها بە توانههدنەوەی زمههان دەتههوانن ببههنە خههاوەنی ئەو خههاكەی نههاوی كوردسههتانە، بەاڵم لە سههایەی 
 ووسەر و شاعیر و رووناكبیرە ئازادیخوازەكانمانەوە هەر پارێزراوە.پاڵەوانێتیی پێشمەرگە و خۆڕاگریی میللەت و قەڵەمی ن
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 نووسەر و وەرگێڕ : لەیال قادری
 

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

 
یەک  وە تە و  نە ران بیهانە داگیهرکە وە. گەر بێتە بوون نزیک ده ش له گێژاوی نە تە و میلله تێک له ناو بچێ ئه ر زمانی میلله گە ئه

سهێک  ن .که کە لهه کهار ده و گە وە و له ناوبردنی زمهانی ئهه ر تواندندنە بخەنە ژێر ڕکێڤی خۆیان، بەر لە هەموو شتێک، له سه
 سێک وایه کە کلیلی زیندانی خۆی ون کردبێ. ک کە زانێ وە کە زمانی دایکی خۆی نە

 
. نەتەوەیەک زمانی دایکی خهۆی لە بیهر بکها دەبێهتە ژێهر دەسهتە و موسهتەعمەرەی نەتەوەیەکەزمانی زگماکی، پێناسەی هەر 

 فەرهەنگی گەلی زاڵ کە زمانی بە سەر دا سەپاندووە...
 

بهههایەخی زمهههانی دایکهههی بهههۆ هەر نەتەوەیەک ئەوەیە کە ئەوەی وا لە ناخهههت دا هەیهههه، دەتهههوانی بە ئاسهههانترین و  :یەکەم
سههاکارترین پیههت و وشههە بیگههوازییەوە بههۆ بیسههەر و بەردەنههگەکەت؛ چههون جههگە لە زمههانی دایههک هههیچ زمههانێکی تههر ناتوانێههت 

ایههک دەبێههتە یەکەم ئههامێر بههۆ گەیشههتن بە ئههاوات و مەبەسههت و قسههەی شههاراوەی دەروون وەدەرخههات؛ جهها کە وابههوو زمههانی د
ێ، ئامانجەکانی تاکەکەسیی نێهو کۆمەڵگها. هەروەهها کهاتێ هەمهوو کەسهێک بتهوانێ ئەوەی لە نهاخی دایە بە جهوانی بیهدرکێن

 ڕێگەی گەیشتن بە ئامانج و ئاواتەکانی ئاوەاڵ دەبێ.
 

کهاتێ  ویندارێک، چۆن بە قەد و بااڵی یارەکەیهدا هەڵبڵهێ!،گەر زمانی دایکی نەبێ، دایکێک چۆن کۆرپەکەی بالوێنێتەوە! ئە
 کۆچی ئازیزانمان، چۆن ڕۆڕۆیان بۆ بگێڕین!
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 لەو کاتانەدا جگە لە زمانی دایهک، ههیچ زمانێهک نهاتوانێ ئەم سهۆز و هەسهتە دەرونیهیە، بە شهێوازێکی پهاراو و جهوان، ئەو
 ن و دڵ بپارێزین.جۆرەی کە پێویستە، دەرببڕێت. با زمانی دایکیی خۆمان بە گیا

 
ژێهر چەپهۆکە و لە ژێهر دەسهەاڵتی هێهز و دەوڵەتهانی غەیهری کهورد دا دەژی   ساڵەهایە کورد لە هەر چوار پهارچە :مدووهە

)فارس لە ئێران، عەڕە  لە عێراق و سورییە و تورک لە تورکیە(، بەو حاڵەش ئەدیبان و شاعیران زمهانی زگمهاکی خۆیهان 
ەوە و لە ناو زمان و کولتووری دەسهتەاڵتدار دا مان و کولتووری خۆیان لە بیر گەلەکەیان بچێتپاراستووە و نەیان هێشتووە ز

 بتوێتەوە.
 

یەکەم هەنگاو بۆ ئەم مەبەستە، پێویستە لە بنەماڵە چکهۆلەکەی خۆمهانەوە دەسهپێبکەین و منهداڵەکانمان وەهها تێبگەیێنهین 
پێویسهت و گرینگتهر ئەوەیە زمهانی دایکییهان فێهر بهن کە لەم بهوارەدا کە لەگەڵ ئەوەی زمانەکانی یاسایی سهەردەم فێهر بهبن 

وشههەگەلێکی بێگههانە   دایکههان لە نێههو بنەمههاڵەدا نەخشههێکی هەرە گرینگیههان هەیە؛ هەر ئەوەی دایکێههک نەهێڵههێ منههداڵەکەی
مەتهی بە زمهانی دایکهی وەکوو: "مامان"، "خالە"،"عمو"، "زن دایی"، "زن عمو"، "عمە"و..... بەکار بێنێ، خهۆی گەورەتهرین خز

 کردووە.
 
 ڕاستیدا ڕۆڵی پیاوان بەداخەوە لەم بوارەدا کەمە کە دەبێ ببنە پشتگر و یارمەتیدەری هاوژینەکەیان بۆ ئەو مەبەستە. لە

جهها ئێسههتە ئەگەر دایههک و بههاوکی بنەمههاڵەیەک، زمههانی دایکههی بە الیههانەوە گرینههگ نەبههێ یههان شههارەزاییان کەم بههێ، بە 
فێهههرگەی وانەکهههوتنەوە بە هەرزانتهههرین شهههێوەی شهههیاو و بەیهههارمەتی شهههارەزایانی پسهههپۆر و لێههههاتوو بهههۆ  پێکهێنهههانی کهههۆڕ و

 گەورەسااڵن دەتوانێ نەخشێکی بەرچاوی هەبێ.
 

زمانی کوردی پێویستی بە نوێکردنەوەی )ئاپدێیت(ی ڕۆژانە هەیە؛ جیهان بەخێرایهی بەرەو پێشهکەوتنە، لە هەمهوو  :ەمسێه
تێکنۆلۆژی. وێژە )ئیستالحات( و ناوی نهو  دەخهوڵبێن. زمهانی کهوردی دەبهێ لە قهالبی کالسهیکی خهۆی بووارێکدا، بەتایبەت 

بێتەدەر و سەردەمی وەرزێڕی و شوانی جێهێڵێ. ئەگەر بۆ جووت و گا دەیان ناو و وێژە هەیە، بهۆ ئاشهەوانی و مەڕداریهش بە 
ەتە گۆڕ . زمانزانە کوردەکان دەبهێ وشهەگەلی گونجهاو بهۆ هەمان شێوە، ئێستا لە جێگای ئەوانە مۆبایل و کامپیۆتێر هاتوون

کوردێنن. هەمههوو زمانەکههانی  بگههرن و بیههان  ئەو بههووارە نههوێیە بههدۆزنەوە. ئەگەر ئەو وشههانە نههین، پێویسههتە بە قەرز وەریههان
 جیهانی تا ئێستاشی لەگەڵ بێ کەڵک لە زمانی دەوڵەمەندی یۆنانی وەردەگرن و گرفتیش نەبووە.

 
 ئەوانەی زۆرتر ڕاسپاردە یا پێغەمبەری زمانن، وەکوو شاعیر، نووسەر، ڕۆماننووس، گۆرانیبێژ، وێژەر، سیاسەتوان....  
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پێویستە بۆ نووسین و ئاخاوتنیان ڕوو لە هەنهاوی کهۆمەڵگەی کوردسهتان واتە الد  و گونهدەکان بهکەن و بە زمهانی ڕەسهەنی 
 ن، بۆوەی زیندوو بمێنێ و زیاتر گەشە بستێنێ.ئەو  بنووسن و تێکەڵ بە بابەتی ئەوڕۆیی بکە

 
کەسێک کە بە زمانی دووهەم، جگە لە زمانی دایکی، دەخوێنێ، ئەو بوارەی بۆ گەشەی فکهر و هزرانهدن دەبهێ بخهوڵبێ، هەر 

کی وپۆی لێ ناکەوێتەوە، داوێهنەی بیرکهردنەوەی گەشهە ناکها و لە بهازنەیە لە سەرەتاوە لێی زەوت دەکر . بیرکردنەوەی، لق
 داخراو و تەنگەبەردا قەتیس دەمێنێ.

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

هەڵههبەت لەوەش گرینگتههر هەوڵههدان بههۆ چێکردنههی ٭ڕێنههووس و ڕێزمههانێکی یەکگرتههوو و سههتانداردە تهها قۆنههاغی یەکەم کە 
 ێتە بواری جێبەجێکردن.خوێندن بە زمانی دایکییە ساناتر بخر

 
 زاراوەیەکی تایبەت، پێویستیی حەتمییە. دامەزراندنی ناوەندێکی زانستیی زمانەوانی بەدوور لە باندووڕی زاراوە یا بن* 
 
مههادام ئاسههۆی دەوڵەتههی کههوردی لێههل و نههاڕوونە و جههار  چارەنووسههی کههورد وا داڕشههتراوە کە لە هەر پههارچەیەک وەک * 

سێ چاو لێ بکر ، هەوڵ بهدر  کولتهوورێکی نهو  دابڕێهژر  کە تێیهدا تهاکی کۆمەڵگهای کهوردی لە  هاوواڵتی دەرجە دوو یا
حاسههت نەتەوەی بااڵدەسههت هەسههت بە کەمایەسههی نەکهها، زمههان و نەتەوەکەی خههۆی خههۆش بههو ، پێههی شههانازی بههێ کە خههاوەن 

بەگشهتی تهاکوو ئێسهتا لەو چەمهکە زمانی تایبەت بە خهۆیەتی. ئەوەش وەک ئاسهۆیەکی دوورەدەسهت دەبیهنم؛ بەداخەوە کهورد 
وتەرای هەنههدێک تههاک و دامەزراوەی بە دەروەسههت و  خافههڵ بههووە، ئەوەی لەو بەستێنەشههدا دەبینههر  هەوڵ و تێکۆشههانی تههاک

 دڵسۆزە.
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 نووسەر و وەرگێڕ :ئیسماعیل ئیسماعیل زادە

 
   باشترە بڵێم کە مانای هەیە کە لە چوارچێوەکەیانهەڵبەت رۆژی جیهانی زمانی دایکیی زیاتر لەو واڵتانەدا قورسایی یان 

 دا چەندین کۆمەڵگای زمانیی دەژیین.
 

( لەو وێناکردنههانە پێکههدێت کە تههاک وشههیارانە یههان ناوشههیارانە identityدەرونزانەکههان بە گشههتی پێیههانوایە کە ناسههنامە )
سنامە ساز دەکهات، زمهان پرسهێکە کە ناسهنامەی لەبارەی خۆیەوە بەدییان دێنێت. زمان یەکێکە لەو توخمە جەوهەرییانەی نا

مرۆڤی تایبەت بەو زمانە دادەڕێژێت و هەڵگری کولتووری داهاتووەکەیەتی. بەو واتهایە کە ئهێمە لە نیشهانە و شهەپۆلەکانی 
زمان کەڵک وەردەگرین بۆ ناسینی خۆمان کە ئێمە کێهین و چهی و چۆنمهان دەوێهت، سهەر بە کێهها گروپهی کهۆمەاڵیەتیین و بە 
کههام گروپههی کههۆمەاڵیەتیی پێناسههە دەکههرێین. لێههرەدا زمههان هەمیشههە بەو جههۆرە نیههیە کە کە دەیناسههین، واتە لە ئاسههاییترین 
توانستی زمانەوە واوەتر دەچین. لێرەدا زمان تەنیا بۆ پەیوەندیی گرتن لەگەڵ ئەویتردا نییە بەڵکهوو زمهان لە ناخیهدا ئەو 

وردتر و راستتر بڵیین کە هەموو نەتەوەیەک خاوەنی زمانی تهایبەت بە خۆیهانن فەلسەفەیەی هەڵگرتووە کە واڵتێک نا، با 
کە بە زمانی دایکیی ناسێندراوە. زمانێک کە پاشخان و میراتێکی مەزنی ئەدەبی و کولتهووریی پێهیە و مرۆڤەکهان بە شهێوازی 

مە سەرنجی پێدەدرێت، ئەمە پرسهێکە جۆراوجۆر زمان رێکدەخەن. بەاڵم لە چ کات و قۆناغێکدا زمان وەکوو هەڵگرێکی ناسنا
کە دەمانخههاتە نههاو بههازنەی کاتێههک کە تایبەتمەنههدییەکانی دیههکەی ناسههنامە کههاڵ دەبههنەوە، واتە ئەو تایبەتمەنههدییانەی 
گرێمانههدەدەنەوە بە کولتههوورێکی تههایبەت و لە ئێسههتادا زینههدوو نههین و فەوتههاون، بههۆیە گرینگبههوونی زمههان وەکههوو هەڵگههری 

 وێت.ناسنامە دەردەکە
 

 ئەم پرسە کەمێک وردتر دەکەمەوە؛ زۆر شت هەن کە لەسەر ناسنامەی ئێمە و چۆنییەتی تێگەییشتنی دیتران شوێندانەرن. 

https://4.bp.blogspot.com/-f9fKXQKjRso/Wo0_R558hYI/AAAAAAAAAe4/H9fT4n-uoVM-F9ZiWAROBPsY1p9E_QihwCEwYBhgL/s1600/Ismayl+Ismaylzade.jpg
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دەشههتوانن یاریههدەدەرێکی باشههیش بههن بههۆ راکێشههانی سههەرنجی خەڵکههی. بههۆ نمههونە جههۆری جلههوبەرگ، جههۆری خههواردن، گههۆڕینی 
انهدا. لە جلوبەرگهدا رەنگێکهی دیهاریکراو و بەردەوام دەتهوانێ کەسهێکی پهێ پرۆفایلی الپەڕەی شەخسهی لە تۆڕەکۆمەاڵیەتییەک

بناسهرێتەوە. لە خواردنهدا دەکهر  کەسهێک بههۆ نمهوونە بە رووەکخهۆر ناوبهانگی هەبێههت. یهان پرۆفهایلی ئینتێرنێتیهی کەسههێکی 
بەتمەنهدیی جیهاوازەوە شهانۆیی لەگەڵ کەسهێکی سیاسهی جیهاوازیی هەبێهت. بەاڵم کاتێهک هەمهان خەڵهک زار دەکەنەوە بە تای

مانا بەرهەم دێنن. کات چ کورتخایەن بێت یان درێژخایەن بەاڵم تۆمار دەکەن. لە دنیای بچوک و گەورەی کە تێیهدا دەژیهین 
هەڵگهری تهوخمی جهوگرافیی تهایبەتن،   دەناسرێن و بە بهایەخ دەگەن، هەمهووی واتاکهان هەڵگهری تایبەتمەنهدیی جیهاوازن.

، ر هۆکارگەلێکی سیاسی و مێژوویی دیاریکراو، یان ئاماژە بکەن بە الیەنهی ئهابووری و چینهایەتیواتاکان دەکر  بچنەوە سە
الیەنههی کولتههووری و.. ئەمههانە هەمههوو لە تایبەتمەنههدییەکانی زمههانی دایکیههین. بە واتههایەکی دیههکە زمههانی دایکیههی ئههێمە تهها 

لێبهووە و هەسهتمان بە چهی کهردووە. ئەمە دەرکێکهی  رادەیەک پێمان دەڵێت کە ئێمە کێین، لە کوێوە هاتووین و چیمهان گهو 
 تایبەتمان تێدا دەئافرێنێ و هۆگرمان دەکات. لەبەر ئەوە گرینگبوونی زمانی دایکیی حاشاهەڵنەگرە.

 
ئیزنم بدە کە بە هەناسەیەک وەاڵمی پرسیاری دوو و سهێت بهدەمەوە. بهۆ هەمهوو کەسهێک گهرینگە کە ناسهنامەیەکی هەبێهت و 

رابگەیەنێههت کە ئەوە ئەوە! ئەگینهها تووشههی قەیرانێههک دەبێههت کە لە سههەرلەبەری هەبوونیههدا رەنههگ دەداتەوە. بە هههۆیەوە 
لێهدەکرێت یهان لە  یقەیرانی بێ ناسنامەیی و لە ئاکامدا جۆرێک سەرگەردانیی. کهورد کە بە ههۆی ژێرچەپۆکەبهوونەوە حاشها

زاڵبههوو، پێویسههتی بە خۆپاراسههتن بههۆ مههانەوە هەیە. لە  گەشههبینانەترین حاڵەتههدا بههۆتە پههاژێکی کههاڵی ناسههنامەی نەتەوەی
ەچەڵەکەوە و رێههگەی زمههانی دایکیههیەوە دەتههوانێ یەکێههک لە کۆڵەکەکههانی ئەو پێویسههتییە بنیههات بنێههت. پەیوەنههدییەک بە ر

ەوە شوێنێک بۆ ههاتن. ئهێمە دەتهوانین بە ههۆی زمهانی دایکیهیەوە ئاسهتێک لە سهەربوردە و مێهژووی خۆمهان بگێهڕینەوە. گێهڕان
رۆحهههی لەگیراننەههههاتووی زمهههانە. بەسهههەرهاتی ئەوەی کە ئهههێمە لە کوێهههوە ههههاتووین و چهههۆن بهههووینەتە ئەوەی کە هەیهههن و 

 .دەشمانەو  ببین بە چی و هەروەها شانازشی پێوە بکەین هەتا ئەو ئاستەی کە بگەینە هاوشانی گەالنی دیکە
  

ن بههدەینەوە، سههنوورێکی داسههەپێندراوی سیاسههیی دەبینههین کە ئەگەر سههووکە ئاوڕێههک لە ژیههنگەی سیاسههی و کههۆمەاڵیەتیی ئێههرا
چەندین کۆمەڵگای زمانیی تێیهدا دەژیهین وەکهوو ئهازەری، کهوردی، فارسهی، عەرەبهی و.. بە ملیۆنهان کەس بەو زمانهانە قسهە 

ەتهی ئەوەی دەکەن کە ئاماژەم پێکهردن بەاڵم لە چوارچیهوە سیاسهییەی ئێرانهدا تهاکە زمانێهک بااڵدەسهتە. تهاکە زمانێهک دەرف
هەیە کە لە دەزگا فەرمییەکانی فێرکردن و بارهێناندا پێی بنووسرێت، بهوترێتەوە و گەشهەی پێبهدرێت، واتە زمهانی فارسهی 

تاکنەتەوەییدا تاکە زمانە لە ئاکاری فەرمی و ئیداریی ئێراندا بەکردەوە کهراوە. بە درێژایهی  -بە پێی سیاسەتی تاکزمانی 
کە یەکههێکە لەو زمانههانەی بە ملیۆنههان کەس قسههەی پێههدەکەن، زمههانێکی بڤەکههراو بههووە لە مێههژووی ئێههران زمههانی کههوردیی 

قوتابخانەکانههدا. نایاسههایی بههووە لە دایرەکانههدا. بە پێههی لێکۆڵینەوەکههان پرسههی خوێنههدن و بارهههاتن بە زمههانی دایکیههی لە 
ەواویهههی بە ههههۆیەوە تێهههدەگات و خوێندنگاکانهههدا پرسهههێکی گەلێهههک گهههرانە، زمهههانی دایکیهههی تهههاکە زمهههانێکە کە منهههداڵ بە ت
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کههاریگەرترین رێههگەیە بههۆ فێرکههردن و گەشههەپێدانی منههداڵ. بههۆیە ئێههرانیش وەکههوو پیشههەی واڵتە داگیرکارەکانههدا هەسههتی بە 
گرینگیی زمانی دایکیی کردووە و بە هەموو شیوەیەک هەوڵهی سهڕینەوەی زمهانی کهوردیی دەدات و ئەگەر رووبهدات لە ئاکامهدا 

وەی ناسنامەی زمانیی. مەبەست لە سڕانەوەی ناسنامەی زمانی کوردیی ئەوە نیهیە کە خەڵهکەکەی لە رووی دەبێتە هۆی سڕانە
نێت بە کوردیی قسە بکات، کارەسهاتەکە شهتێک لەوە کەمتهر نهابێ، و ئیتر کەسێک نەمێ  جەستەییەوە بە تەواویی قڕ بکرێن

ئیتهر ئەو گەلە هەمهان گەلهی پێشهوو نیهیە، کولتهووری زمهانی لەبەر ئەوەی گەلێک و لێرەدا کهورد ئەگەر زمهانەکەی بکوژرێهت 
ەنی زمهانێکی دیهکە و دەبێتە ئەو دیتهرەی کە خهاو  خۆی لێ دەسێندرێتەوە و کولتووری زمانێکی دیکەی بەسەردا دەسەپێندرێت

 و هەڵگری کولتوورێکی دیکەیە. ئیتر وەکوو کورد دەمرێت.
 

ەنیا یان باشترە بڵهێم بەهێزتهرین تهوخمە کە مرۆڤەکهان دەتهوانن بەههۆیەوە هەر وەک لەسەرەوە باسمان کرد زمانی دایکیی ت
پۆکهههانی بنەمهههاڵە و کولتوورەکەیهههانەوە  و بە ناسهههنامەی کهههۆمەاڵیەتی خۆیهههان بهههگەن. واتە ئەو تهههوخمە مرۆڤەکهههان بە تان

مههانی نەتەوەی زاڵە گرێههدەداتەوە. بەاڵم لە ئەگەر ئەو تههوخمە کههاریگەرە بمرێنههدرێت چههی؟ لە ئێرانههدا زمههانی فارسههی کە ز
بەرزتههرین پههێگەی بههۆ دانههراوە و بە پاڵپشههتیی هێههزەوە توانیههویەتی لە هەمههوو الیەنەکههانی کۆمەڵگهها واتە الیەنههی سیاسههی، 
کۆمەاڵیەتی و ئیدارییدا خۆی فەڕز بکهات. بهۆ نمهوونە هەر لە قوتابخهانەوە بگهرە کە کهراوەتە زمهانی فێرکهردن و پەروەردە، 

مههانی کتێههب لە گشههت بوارەکانههدا، کههراوەتە زمههانی رۆژنههامە، فههیلم، مۆسههیبا. کاتێههک کە زمههانی کههاری پێههدەکرێت. کههراوەتە ز
زاڵکههراو بە هەمههوو دەمارەکههانی هەبههوونی نەتەوەیەکههدا رۆکههرا بە ئاسههتی پیرۆزبههوون دەگههات و ئەو مرۆڤههانەی کە بەو زمههانە 

بڵهێم کە کەسهانێکی بە زمهانی فارسهی نهادوێن لە دەدوێین بە بایەخە بااڵکانی مرۆڤبوون دەبیندرێن، با بە شێوەیەکی وردتهر 
هەموو بوارەکاندا تەنگیان پێهەڵدەچنرێت بۆ ئەوەی خۆیان قەناعەت بەوە بێنن هەست بە نزمی و چرووکیی لە کەسهایەتیی 

 خۆیاندا بکەن.
 

لە پێشهدا پێویسهتە بە سەرنجدان بەو خەسارانە و نەبوونی هیچ کام لە دەرفەتەکانی فێرکردن و بارهێنان لە کوردسهتاندا، 
رادەی زینههدووبوونی زمههانی کههوردیی لە نیههوان مههان و فەوتانههدا هەڵسههەنگێنین. گههو  بگههرین خەڵههک کە چههۆن زمههانی کههوردیی 
دەردەبڕن. زمانەکەیان هەتا چەندە کەوتۆتە ژێر کاریگەریی زمانی زاڵکراو. ئەوکاتەیە کە بۆمان دەردەکەو  زمانی کهوردیی 

رۆژ الوازتههر دەبێههت. پێمههوایە کههورد تههاکە رێگههایەکی لەبەرە ئەویههش بەرگههرییە لە سههەر لەبەری  لە قەیههران دایە. رۆژ لەگەڵ
هەبوونیدا بۆ مانەوە. بۆ مانەوەش باشترین کهارێکی کە دەکرێهت کهارکردنە لەسهەر وشهیاریی نەتەوەیهی. وشهیاریی نەتەوەیهی 

مهانی کهوردیی دەکەن. ئەوە روون و ئاشهکرایە دەبێت ببێتە هەوێنی گشهت چهاالکیی ئەوانەی وا هەسهت بە لەنهاوچوونی سهڕی ز
کە کۆماری ئیسالمیی ئێران سوورە لەسەر تواندنەوەی کورد و کوردیش لە ئیستادا ئەو هێزەی نییە خۆی لە چنگی حکهومەت و 
نەتەوەی سەردەسههت راپسههکێنیت بههۆیە پێویسههتە بەشههی زۆری وزەی چاالکههان تەرخههان بکرێههت بههۆ کههاری بنچینەیههی کولتههووریی 

نەک بۆ گەشەپێدان بەڵکوو لە گەشبینانەترین حاڵەتهدا بهۆ قڕنەبهوونە کە دیهارە هەر بە ههۆی هەمهان بندەسهتبوون  ئەمیش
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کارێکی ئاسان نییە بەاڵم مەحاڵیش نییە. بۆ نموونە کارکردن لەسەر مێتۆلۆژییەکان، ترادسیۆنی زارەکهی، ههونەر، مۆسهیبا و 
 زمان..

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 نووسەر : ئازاد رۆستەمی

 
 مرۆڤ بە گشتی گرینگترین خوڵبێنراوی سرووشتە، بە نۆبەی خۆی زمانیش گەورەترین خوڵبێنراوی مرۆڤە. سرووشت و مرۆڤ 
هەرکام بە نۆبەی خۆی لەپێشدا راڤەی خودی خۆی دەکات پاشان راڤەی دەرەوە و کۆمپۆزیسیونی دەرەوەی خۆی دەکات. مهرۆڤ 

راڤەی خهۆی دووهەم راڤەی دەوروپشهتی خهۆی دەکهات، هاوکهات پەیوەنهدیی  بە پێی دابەشبوونی لە پانتایی سرووشتدا یەکەم
نێوان خۆی و دەوروپشتی. بەرینتر لەوەش راڤەی بەشەکان یان پێکهاتەکانی دەوروپشهتی لەگەڵ خهۆی دەکهات. بە تێپەڕینهی 

رینتههر بههوونەتەوە. کههات و هەنگاونههانی مههرۆڤ بههۆ نههاو مێههژووی تۆمههارکراو هەم بەشههەکان و هەم پەیوەنههدییەکان بەریههن و بە
سرووشههت یههان  -پەیوەنههدییەکان و راڤەکههانیش بەریههن و بەرینتههر بههوونەتەوە. لە واقعههدا سیسههتەمی پێکهههاتوو لە مههرۆڤ 

واقعیاتی هەستپێکراو و نەستپێکراو هەرچهی زۆرتهر ئهاڵۆزتر بهووە. بەاڵم بەوەشهەوە لهۆژیکێکی گشهتی زاڵە بەسهەر ئینسهان، 
سرووشههتدا. مههرۆڤ لە دەنگەکههانەوە تهها پیتەکههان، تهها وشههەکان و رسههتەکان  -ینسههان سرووشههت و پەیوەنههدییەکانی نێههوان ئ

زەمەنێکهی یەکجهار دوور و درێهژی بردۆتەسهەر. بههۆیە جیاوازییەکهان رۆژ لەدوای رۆژ زیهاتر و زیهاتر بهوونە، بەو مانههایەی کە 
افیهایی و پەیوەنهدیی کهۆمەاڵیەتیی مهرۆڤ لە ژیهانی کۆمەاڵیەتییهدا جیاوازییەکهانی زۆرتهر بهووە و بە پێهی دابەشهبوونی جوگر

سیسهتمەکانی زیهاتر و زیهاتر پەرە پێهداوە. هەر ئەمەش کهارێکی وەههای کهردووە کە مرۆڤەکهان بە پێهی  - نێوخهۆیی گهرووپ
زمانی داهێنراوی خۆیان زیهاتر و زیهاتر لە یەکتهر دوور بهکەونەوە. نزیکتهر ئەگەر بهڕوانین ئەم دوورکەوتهنەوەیە لە گوتنهدا 

کههۆمەڵێکی تههایبەتە لە چوارچێههوەیەکی جوگرافیههایی، کولتههووری،  - وە. لە راسههتیدا گههوتن پێناسههەی تههاکخههۆی دەبینێههتە
 کۆمەاڵیەتی و لە ناو مێژوودا بە تایبەت لە باری ئابووری و سیاسییەوە. هەر ئەمەش بوو بە هۆی ئەوەی کە چەمکێک بە 
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 ناوی نەتەوە بەتایبەت لە سەردەمی ئێستەدا پێناسە بکرێت.
 
لەم سههەردەمەدا زمههانی هەر نەتەوەیەک "دال"ێههکە لە شوناسههی مێژوویههی، جوگرافیههایی، کولتههووری، سیاسههی و ئههابووری بە  

لە نەتەوەیەکەوە بهۆ نەتەوەیەکهی دیهکە زۆر جیهاوازە. کەوابهوو زمهان پێناسهەکردنەوەی کۆمەڵێک "مەدلول"ی "تایبەت"ەوە کە 
هەتا بە ئێستای مێهژوو. جیههانی ئەوڕۆ النهیکەم جیههانی باسهکردنە لە  نەتەوەیە لە پێش مێژووەوە - کۆمەڵ - حزوری تاک

کەکەسهیی، شوناسهی کهۆمەاڵیەتی، بهاس لە شوناسهی تا مافەکان. زمان یەک لە سهەرەکییترین مافەکهانی مهرۆڤە کە بە وردیهی
دیی ئەوڕۆدا. بهۆیە سیستمە دەکات لە پانتایی سیاسهەت و مهوقعیەتی دابەشهبوونی بەرژەوەنه - شوناسی نەتەوەیی ئەو گرووپ

جیههههانی ئێسهههتا جیههههانی دابەشهههبوونی بەرژەوەنهههدییەکانە. ئەگەر سهههەیرێکی راسهههتییەکانی ئێسهههتای جیههههان و کۆمەڵگهههای 
نێونەتەوەیی بکەیهن دەبینهین زمهان یەک لە گرینگتهرین فاکتەکهانی هەبهوونی هەر نەتەوەیەکە بهۆ وەدەسهتهێنانی بەشهێک لە 

نەتەوەدا. تەنهانەت ئەگەر وەکهوو ئیهدئۆلۆگێک هەر لە راسهتی راسهتەوە  - ۆی دەوڵەتمافەکانی لە چوارچێهوەی جیههانی ئەوڕ
دەوڵەت بکەیههن زمههان  - سیسههتەم یههان نەتەوە - هەتهها چەپههی چەپ چههاو لە مەسههەلەی بەرژەوەنههدییەکانی حههوزووری گههرووپ

پێکهێهنەری ئەو چوارچێهوەیە  گەورەترین کاریگەریی خۆی هەیە. لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەگەر وشهەی زمهان لە دەوڵەتهانی
لێکەینەوە شتێک بە ناوی نەتەوە یان تەنانەت تاک مانای نییە. با بیر لەوە بکەینەوە ئەگەر شتێک بە ناوی زمانی تورکی 
نەبێت واڵتێک بە ناوی تورکیە هەیە؟ شتێک بە ناوی زمانی عەرەبهی نەبێهت ئەو هەمهووە واڵتە عەرەبیهیە هەیە یهان شهتیک 

فارسیی نەبێت!؟ تەنیا رۆژهەاڵتی ناوەڕاست نییە، لە شەرقی دوورەوە هەتها "غەربهی وەحشهی" کهامە دەوڵەت بە ناوی زمانی 
هەیە کە بە پێههی نەک نەتەوە زمهههان شهههکڵی نەگرتبێهههت. لە مەسههەلەی دەوڵەت و نەتەوە بگەڕێهههنەوە، وەکهههوو مرۆڤێهههک لەم 

دۆسههتەکان و رێکخههراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیشههە سههەردەمەی باسههکردن لە مههافی مرۆڤههدا کە رۆژەڤههی هەمههوو رێکخههراوە مرۆڤ
زمهانی مهرۆڤ کە ئێسهتا پێناسهەی زمهانی دایهکە، سههەرەکیترین مهافی مرۆڤهی سهەردەمی مهافخوازییە! لەنهاوبردنی زمهانی دایههک 
لەنههاوبردنی شوناسههی مههرۆڤە لە پانتههایی هەسههتییدا. بە بههێ داکههۆکیکردن لە زمههانی دایههک نههاتوانی داکههۆکی لە هههیچ مههافێکی 

ەی خۆت لە جیهانی ئەوڕۆدا بکەی. نەبوونی زمانی دایکیی بە مانای نەبوونی کیهان و شوناسهی ئینسهانییە. نەبهوونی ئەو دیک
مافە بە مانای درووستبوونی ئینسهانی بێشوناسهە لە پانتهایی هەسهتییدا. بە مانهای درووسهتبوونی گرێهی دەروونهی لە تهاک و 

دیموکراتییەکانی سهەردەمە. ئەوەش ئەگەر نەڵێهین یەکەمهین کێشهەی جیههانی کۆمەڵگا دایە. بە مانای دەرچوون لە چوارچێوە 
ئەمههڕۆیە النههیکەم پههاش ئههابووری گرینگتههرین کێشههەی جیهههانی ئەوڕۆ لەبەرچههاونەگرتنی ئەو مههافە سرووشههتییەیە کە هەمههوو 

ی جیهانههدا کێشههەی نەتەوەیەک دەبههێ بیبێههت. گرینگتههرین کێشههەی ئەوڕۆ لە جیهانههدا تەنههانەت لە دیمههوکراتیکترین بەشههەکان
شوناسە، کێشەی سنوورە سیاسییەکانە، کێشەی سنوورە زمانییەکانە. زمان پێناسهەی مهرۆڤە کاتێهک خهۆی لە نێهوان کهردەوە و 
دژکردەوە لەم جیهانە ئاڵۆزەدا دەبینێتەوە. لە خشتەبردنی زمهان لە خشهتەبردنی هەمهوو یاسهایەکە بهۆیە زۆربەی هەرە زۆری 

لە جیهههانی ئەوڕۆدا مەسههەلەی زمههان و هەوڵههدان بههۆ لەنههاوبردنی زمههانی تههاک، کۆمەڵگهها یههان  ناکۆکییەکههان، دژبەرییەکههان
 نەتەوەیەکە.
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هەموو پرسیارەکە ئهاوا کهۆ دەکەمەوە؛ ئهاخۆ ئەگەر ئهێمەی کهورد زمانمهان لە ئەزەلەوە تهورکی، عەرەبهی یهان فارسهی بهووایە 
لەکههۆڵ نەدەبههۆوە؟ ئههاخۆ ئەگەر لە دڵههی ئەورووپههادا  بەشههێکی گرینگههی بەرخههۆدانی ئەسههتەم و دژواری بەرەوەدیموکراسههیمان

سههامییەکانی نههۆروێژ و سههوید و فەنالنههد کێشههەی جیههاوازیی زمانیههان نەبههووایە کە هەمههان شوناسههی نەتەوەیههیە نەیانههدەتوانی 
 سەرەکییترین جمکەکانی دەسەاڵتی دیموکراتیکیان بەدەستەوە بووایە؟

 
وەیههیە بههۆ هەر کوردێههک لە هەرکههوێیەکی جیهانههدا کە زمههانی خههۆی وێههرای نەتە -کۆتهها رسههتە ئەوەی کە ئەرکێکههی ئینسههانی 

گواسههتنەوە لە نەسههلێکەوە بههۆ نەسههلێکی دیههکە هەوڵههی پەرەپێههدانی بههدات. هههیچ زمانێههک گرینگتههر لە زمههانێکی دیههکە نیههیە لە 
اردا قهههابیلی نەناسهههانەیە لە سهههەر ئەو زمهههانە کە دەتهههوانێ لە هەنهههدێک بهههو  جیهانهههدا، ئەوە تەنیههها کهههارکردنی مانهههدوویی

   تێگەییشتنتری بکات.

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر و وەرگێڕ :ساماڵ ئەحمەدی

 
ڕۆژی جیههههانیی زمهههانی دایکهههی، لە دەرەنجهههامی سهههتەم و کارەسهههاتێکی خوێنهههاوییەوە لە الیەن ڕێکخهههراوی یونسهههکۆی نەتەوە 
یەکگرتووەکانەوە دیاری کهراوە، کە هەرچەنهد نمهوونەی لە دنیهادا کەم نەبهووە و ئێسهتاش هەیە، بەاڵم ئەوکهاتە کەوتە بەر 

بە زەبری زۆری زمهانی ئهۆردوو بەسهەر گەالنهی پاکسهتاندا بسهەپێنێت، پاکستان بڕیاری دا  ١٩٥٢سەرنجی جیهانی، کە ساڵی 
کە ئەودەم پاکسههتانی ڕۆژهەاڵت، واتە بەنگالدشیشههی دەگههرتەوە و گەلههی بەنگههالی لەهەمههبەر ئەو سههتەمەدا وەسههتانەوە و لە 

دنی زمهانی نەتەوەیەک پێناو پاراستنی زمانەکەیاندا تووشی کوشتار هاتن. کەواتە گرینگیی ئەم ڕۆژەوە لەوەدایە کە سهەپان
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بەسههەر نەتەوەیەک، یههان چەنههد نەتەوەی دیههکەدا، بە هەر پاسههاوێک ڕەد دەکههاتەوە و ئەو مههافە بە نەتەوە ژێردەسههتەکان 
ههههەوە کە یونسهههکۆ ئەم ڕۆژەی وەک ١٩٩٩دەدات، کە نەچهههنە ژێربهههاری سهههەپاندنی زمهههانی نەتەوەی بااڵدەسهههتەوە و لە سهههاڵی 

دووە، زمانناسههان و کۆمەڵناسههان و دەروونناسههان و دەرمارناسههان و پسههپۆڕانی زۆربەی ڕێزگههرتن لە زمههانی دایکههی دیههاری کههر
بوارەکانی زانستە مرۆڤییەکان گەلێک تیۆریی زانستییان سەبارەت بە کهاریگەری و گرنگیهی زمهانی دایکهی لەسهەر کەسهایەتیی 

ی دایکهی خسهتووەتەڕوو. چهونکە زمهانی تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگی و تەنانەت ئابووریی ئاخێوەری زمهان
دایکی یەکەم زمانە کە منداڵ لە یەکەم ڕۆژی لەدایکبوونییەوە گوێی لێی دەبێهت و بەرەبەرە لە ڕێهی ئەو زمهانەوە بە خهۆی و 
هەمههوو دەوروبەری خههۆی ئاشههنا دەبێههت و لە هەمههوو ئەو زمانههاش باشههتری فێههر دەبێههت، کە دواتههر بە هەر شههێوەیەک فێریههان 

ڕێههی زمههانی دایکیههیەوە، منههداڵ هەر لەگەڵ ئەوەی چههاوی بە ڕووی دنیههادا هەڵههدێنێت، شههێوەی دەربڕینههی کههردار و  دەبێههت. لە
ڕەفتارە مرۆیهی و کۆمەاڵیەتییەکهان لە هەبوونیهدا ڕەنهگ دەداتەوە، چهونکە فەرهەنگهی کهۆمەاڵیەتیی هەر گرووپێکهی مرۆیهی، 

انهدا ڕەنهگ دەداتەوە و لە ڕێهی زمانەکەشهیانەوە دەردەبهڕدرێنەوە. وەکو باوەڕەکهانی، خهدەکانی، دابونەریتەکهانی لە زمانەکەی
بۆیە ئەو کەسەی بە زمانی دایکی دەدوێت هەست بە پاشخانێکی دەوڵەمەندی ناسنامەی کەسی و کهۆمەاڵیەتیی خهۆی لە پشهت 

دی لەگەڵ دەربهههڕینەکەیەوە دەکهههات و، بە شهههێوەیەکی ئەرێنهههی دەتوانێهههت لە خهههۆی تێبگهههات و ئاسهههانتریش دەتوانێهههت پێوەنههه
مرۆڤەکانی دیکە بگرێت، چونکە پێش ئەوەی پێوەندی بە دنیای دەرەوەی گرووپەکەی خۆیەوە بگرێهت، لە دنیهای گهرووپەکەی 
خۆیدا لە ڕێهی زمهانەکەی خهۆیەوە گرینگتهرین پێوەنهدییە خێزانییەکهان و پێوەنهدییە کۆمەاڵیەتییەکهانی کهۆمەڵەی زمهانەکەی 

اوە لەوەی بە بوێرییەوە ڕ  دەربەرێتە نێو دنیهای زمانهانی دیهکەی، بەدەر لە زمهانی خۆی ئەزمووە و کورد گوتەنی، زاتی شک
دایکیههی خههۆیەوە. الیەنێکههی دیههکەی گرینگیههی زمههانی دایکههی ئەوەیە کە مههرۆڤ لە زمههانی خۆیههدا هۆشههیارترە، ئههاخر زمههان 

ە بیرکههردنەوەیەش ڕەهەنههدە پێوەنههدییەکی پههتەوی لەگەڵ بیرکههردنەوەی ژیربێههژانە و بەپرسههیار و ڕەخههنە هەیە، ئەو چەشههن
جۆربەجۆرەکانی تێگەیشتن دەپشکنێت و مرۆڤ لە سۆنگەی ئەو خەسڵەتە گرینگەیەوە دەتوانێت ئاسانتر لە هەبهوون و فرەیهی 
ڕاسههتییەکان تێبگههات. بههێجگە لەوانەش، تههوێژینەوە دەمارزانییەکههان نیشههانیان داوە کە منههداڵ لە سههەرەتای تەمەنیههیەوە زۆر 

سااڵنەوە درەنگتهر دەتوانێهت فێهری زمهان ببێهت، بهۆیە گهرینگە  ١٠وونی زمانی هەیە و لە تەمەنی سەرووی زیاتر توانای فێرب
هەر منههداڵێک بههواری ئەوەی هەبێههت کە لە سههەرەتاکانی تەمەنیههیەوە فێههری زمههانی دایکیههی خههۆی ببێههت و النههی کەم قۆنههاغی 

 بنەڕەتیی خوێندنی بە زمانی دایکی بێت.
 

زمانی دایکهی زۆر ئهاو هەڵهدەگر ، خهۆ ئەگەر لەبەر تیشهکی ئەو چەنهد هۆکهارەی سهەرەوە سهەرنج باسکردن لە گرینگایەتیی 
بدەینە زمانی کوردی، بەتایبەت لە پارچەکانی ڕۆژهەاڵت و باکووری کوردستان، دەبینین دەوڵەتە داگیرکەرەکهانی کوردسهتان 

ەیەدا بە زمهانی دایکیهی خۆیهان قۆنهاغی بنەڕەتیهی بە هیچ شێوەیەک بواریان نەداوە بەوەی کە مندااڵنی کهورد لەو دوو پهارچ
لە باشهووری کوردسهتان النهی  خوێندن بئەزموون. لەبەر ئەوە باسهی باشهوور و ڕۆژاوای کوردسهتانم جهودا کهردووەتەوە، چهونکە

ە یشههەو١٩٩٠ی زایینیههیەوە بههوار بە پەروەردە و خوێنههدن بە زمههانی کههوردی دراوە و لە سههەرەتای دەیەی ١٩٧٠کەم لە دەیەی 
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بەشههێکی ئەو پههارچەیەی کوردسههتان ئههازاد بههووە و پەروەردە و خوێنههدن بە زمههانی کههوردییە. هەرچەنههد دەوڵەتههی داگیههرکەری 
سووریەش پێشتر هیچ مافێکی بە کوردانی ڕۆژاوا ڕەوا نەدیوە، بەاڵم ئەوە پێنج شهەش سهاڵێکە دەسهەاڵتێکی خۆبەڕێهوەبەر لە 

بم لەوێش خوێندن بە زمانی کوردی خهراوەتە بهواری جێبەجێکهردنەوە. بەاڵم لە ڕۆژاوای کوردستان هەیە و ئەوەندەی ئاگادار 
پارچەکههانی ڕۆژهەاڵت و بههاکوور، کە هەتهها ئێسههتاش داگیههر کههراون، داگیههرکەران نههاهێڵن منههداڵی کههورد بە کههوردی بخوێنێههت، 

ونەوەی چەنهد گۆڤهار و کتێبێهک کەچی دێڵن لە زانستگە ئەدەبیاتی کوردی بخوێندرێت، یان جاری وایە بوار بە چاپ و باڵوبهو
لە ژێر چهاودێری و سانسهۆردا دەدەن، مەبەسهتی سهەرەکیی ئەوان ئەوەیە کە قۆنهاغە گهرینگەکەی فێربهوونی زمهان لە منهداڵی 
کورد بستێنن و زمانی داسەپاوی خۆیانی پێ فێر بکەن، بۆ ئەوەی وای لێ بکەن نەتوانێت لە زمانەکەی خۆیدا بیهر بکهاتەوە 

ە زمانییەکهانی خهۆی بە ئاسهانی لەکهار بێنێهت و بەناچهاری لە زمهانی ئەوانەوە تێگەیشهتنی خهۆی لە دنیها و و نەتوانێت کهرد
هەبوون دەرببڕێتەوە، واتە لە فەرهەنگی ئەوانەوە فێری بێرکردنەوە و دەربڕین ببێت، تاکو ئەوان ئیهدیعا بهکەن، کە زمهانی 

 ی هەبوونی نییە.دایکیی ئینسانی کورد توانای دەربڕینی ڕەهەندە قووڵەکان
 

سەرباری ئەوەی کە داگیرکەرانی کوردستان بواریان بە زمانی کوردی نەداوە، بەاڵم نەتەوەی کورد، وەکو نەتەوەیەکهی خهاوەن 
شارستانییەتیی دێرین، کە بەرهەمی زمانەکەیەتی، تها ئێسهتاش هەر زینهدووە. ئەم ڕاسهتییەش لە مهاوەی سهەدەی ڕابهردوودا 

ت و مەینەتییەک بووە، کاری لەسەر کراوە و ئەوەی لێ وەدیار کەوتووە، کە زمانی کوردی زمانێکی سەلماوە و بە هەر زەحمە
نەزۆک نییە؛ بەو واتایەی کە ئەگەر بواری پێ بدرێت پێکهاتەی جەستەیی، واتە پێکهاتەی ڕێزمانیی زمانی کهوردی توانهای 

چەمهک و دەربڕینهی نهو  ڕۆبنێهت و خهۆی لەگەڵ گهۆڕانە ئەوەی هەیە، لەسەر پێوانەی دەربڕینە سروشتییەکەی خۆی زاراوە و 
زانستی و مۆدێرنەکان بگونجێنێت. قسەکردن لەم بهابەتە لە کهورتەدوانێکی ڕۆژنامەوانیهدا نهاتوانێ بپەرژێهتە سهەر ئەوەی بە 

بههکەم، شههێوەیەکی زانسههتی تایبەتمەنههدییە جەسههتەیییەکانی زمههانی کههوردی بخههاتەڕوو، بەاڵم بە بههوێرییەوە دەتههوانم ئیههدیعا 
ئەزمههوونی و مرۆڤییەکههانی هەیە.  - زمههانی کههوردی تایبەتمەنههدیی خۆگونجانههدن لەگەڵ مههودێرنیتێ و زمههانی زانسههتە سروشههتی

کار لەسەر ئەو تایبەتمەندییانە بکر  بۆ ئەوەی وەک زمانێکی زینهدوو لە گشهت بوارەکهانی ههزر  سەبارەت بەوەیشی کە چون
ڵههێم، بەداخەوە ئێسههتا، بەتههایبەت لە کوردسههتانی ئههازاد )باشههووری کوردسههتان( و بیرکههردنەوەدا کههاری پههێ بکههر ؟ دەتههوانم ب

سەرباری ئەوەی کە دەسەاڵتی سیاسی و ئابووریی هەیە، کەچی تا ئێستا سیاسەتێکی دیار و لەویهش خراپتهر پالنهی زمهانیی 
ە بەرەگەی دنیههای نههو  و ئەوتههۆ نیههیە، کە بتههوانێ پەرە بە توانهها هێزەکههی و کەمتههر کارلەسههەرکراوەکانی زمههانی کههوردی ل

شەپۆلەکانی مۆدێرنیتێدا بدات، بەپێچەوانەوە ئەگەر بتەو  سەرنج بخەیتە سەر کتێبەکانی خوێندنی کوردی و چهاپەمەنی و 
ڕۆژنههامە و گۆڤههار و، تەنههانەت زمههانی نههامەگەلی ڕێنههوێنی و کاروبههاری دیوانسههاالریی نێههو دامودەزگاکههانی میریشههەوە، دەبینههی 

ەسەر هەرسێ بهواری ڕێزمهان، ڕێنهووس و وشهە و وشەسهازیی کوردیهدا زاڵە، کە لەجێهی ئەوەی خهزمەت بە ئاڵۆزییەکی وەها ب
زمانەکە بکات، بەرەو الوازیی دەبات. بۆیە بە ڕای من، پێویستە لە کوردستانی ئهازاد بیرێکهی خێهرا لەو ئهاڵۆزییە زمهانکوژە 

ن مهۆڵەتی خوێنهدن بە زمهانی کهوردی نهادەن، خانەوادەکهان بکرێتەوە و لە پارچەکانی دیکەی کوردستانیش، مهادام داگیهرکەرا
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خۆیان هەوڵ بدەن منداڵەکانیان پێش ئەوەی بچنە بەرخوێندن بە زمانی داگیرکەر و داسهەپاو، فێهری خوێنهدن و نووسهین بە 
دا پێهک زمانی دایکیی خۆیانیان بهکەن و بە هەر ڕێیەکهدا دەگونجێهت هەوڵ بهدەن کتێبخهانەیەکی کهوردی لە ماڵەکهانی خۆیانه

بێهنن و جهودا لە بەرهەمە زانسهتی و ئەدەبهی و کەلەپوورییەکهان، ئەو کتێهبە ڕیزمانییهانەش دابهین بهکەن، کە بهۆ فێرکردنهی 
ڕێزمههانی کههوردی نووسههراون. جههوادا لەوەش پێویسههتە نەتەوەی کههورد لە ڕێههی چههاالکیی مەدەنههی و خۆپێشههاندانەوە، لە بههۆنەی 

انی دایکیدا فشار بخاتە سەر داگیرکەرانی کوردستان و داوای مافی ڕەوای خوێنهدن جیاجیادا، بەتایبەت لە ساڵهاتی ڕۆژی زم
بە زمانی دایکی بکات و شێلگیربوون لەسەر ئەو داوایە بکاتە فشار لەسەر ئاسایشی سیاسیی داگیرکەران لە نێو کوردسهتاندا. 

انەکەمهان دەگهرن، چهونکە دەزانهن گرنگتهرین بە هەرحاڵ، ئێمە دەزانین دژمنانی نەتەوەکەمان بۆ ئەوە ڕ  لە پەرەگرتنهی زم
بنهههاغەی نەتەوایەتهههی و هۆشهههیاریی هەر نەتەوەیەک زمهههانەکەیەتی، بهههۆێە ئهههێمەش دەبهههێ بە چنهههگ و بە ددان، نەک هەر 

   زمانەکەمان بپارێزین، بگرە هەوڵ بدەین بە قووڵی فێری ببین و پەرەی پێ بدەین.
 

 
 

 سووسەن محەمەدخانی قیاسوەند: رۆژنامەنووس

 
تینیم بههژیییم، ژیههان بههێ زمههانی دایکیههژ گههاس  ناسهه نمههه شههی ئههایم. بههێ دڵ و هه ره له یه ئههه ناسههه ک دڵ و هه زمهانی دایکههی وه

ێ کاملی نیهه. دایک، ئایم یژ زمان تی ئه یه. ئایمێ دیرکه نجه ک شکه خته و وه تینم بووشم فره سه الم مه تینم بووشم نماو به نه
وه » فتیهه ی. نلسهون مانهدال یلی قسهه بکهه ر  گوژ و ژیانی گوژ و پیویسته ت ئه سه خاس و راههتینی  ئه ئایمه هیچ کات نمه

ردی ئهه ئایمهه  ر ئهه گهه الم ئه سی، به ره ه مهشکیتون وه مێ ن چون قسه که ردی قسه نه ک ئایم هالیه ماوتێ ئه گه زمانی که یه
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ڕ  کی شههه ر و چههه شههکه ل پیویسههت وه له ک گههه وتانی یههه فههه «.نیشههی. تون وه دڵیههه مه ینون، قسههه وه زمههانی دایکههی قسههه بکههه
س  ی و ده س بهه گهوژ ئهه ده  ژنی بگرین تا ورده ورده کولتور ت کافیه زمانی دایکی ئه قه ر فه ری. هه نیه ی نیزامیڵکوچو چه و

 ناو بچوو. ئاخریژ گوژیژ ئه
 

ره یهه کهه دنیهامون خاسهتر بشداسهیم،  یلیکهه کهه هیمهه دیریمهون ئهه بزاره ئهژ گرینگترین  کی ئه ژ ئایلی یه ر ئه زمانی دایکی هه
ر و میشهک و  ره یهه کهه بتینهیم بووشهیم ئهه نهم سهه یلی ترک ئیرتبات بگریم، ئهه ردی دنیامون و ئایمه تر ئه گه خاستر و راهه

پەرە گرتنهی ئهی گوژناسهی و  ره الم ئه ری و یام بتینیم ئیحساسی گوژمان وه زمان باریم. به گوزه س و چه مه دلی هیمه چه هه
وه  داخهه نیم. چشهتی کهه به رس بخهوه ژ گوژ فتن و جیهانناسی و ئیرتباته هیمه پیویست وه یه دیریم که وه زمانی دایکی ده ئه

ژیهانی ر  ی بیهه تینی زیهانی فهره نیایی مهه ر یهایژه وه تهه ومونه ئه ناو ئیهران ناشهتیه و ههه ی کورد ئیمکانی ئه تا ئیسگه هیمه
یلی کهه زمهانی دایکهی  یلی ئیرانهه مووشهن ئهه ناوچهه سهالتداره نیهه، میهدیایلی فهارس پهره، ده کهورد هیمه کهورد. یهه قسهه منهێ

ره یهه  ووت نمهێن، ئهه رکه نتن سهه رس خهوه نن، ئهه نهاو ده رس بخهوه فارس ده ێیل ک ئایله تینن وه یلێ فارسی نیه، ئانه نمه ئایله
کی وه پها  سه هومه بێتهون یهه ک یه وه»س  رێنی هه رێن. مسالی خاسی ئه یله گوناهی نیه . ئه ئایلهن که ب و کالس وێیله مهێکت
 ووت نماو. رکه یژ خاس دیاره که هیچ کات سه ژ موساببهێر ر وه خا هه« ی ت بکه یل ئه ناو موساببه دو ماراتون شرکه شه
 

نیم. یهایژه  رس بخوه یم و ده یلی کوردستان قسه بکه ره داگیرکه یزمان یمون وه 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 پیویست وه ئیتحادی گشتی کوردی دێر . به

نی بچیمههه ژیههر هژمههونی زمههانی  هن ههه کههه نمهالم هههیچ کههات فکههر  ک ئههه نههاو ئیههران پیویسههتمونه بههه ره سههمی موشههته وه زمههانی ره
ینێ.  لگا و کولتور کورده، ئایلێ کورد و زمانی کوردیه که زیانهه مهه ژ گشت کومه ل ئه وه ر زمانی ترک یه ئه یل یا هه ره داگیرکه

یلهێ سهورانی و  اراوهن ز ر چهه یمون. ههه کهه داینی زمهان پیها مه ره رێر وه ئاسونی ڕێگای پهه نی ئه ژیر ئێ هژمونیه هاتیمه ده هه
یلێ کوردی خوارین چون میدیا ناشتنه، پارت ناشتنه، وه فره چشهتی ترکیهژ  الم زاراوه ژ ئێ ڕێگا چنه. به خشی ئه کرمانجی به
 رن.ێت پیویست د ی تایبه وه ره یه وه ئاوردانه ناشتنه ئه

 
ر  ت کهوردی، ههه قهه تینم بووشهم نهه فه یهه مهه ر تینی والمی ئێ پرسیارتانه بهێ. مهن ههه ک زمانناس خاستره مه به رای من یه

ره  لگایی و ... تینسهتیه پهه جور زانسهتی، فکهری، کومهه یلی جوربهه داشتیه، ئه بواره دەرفەتی گەشە پیاکردن زمانی ترکیژ که
ی.  شههه پیهها بکههه لی گه داشههتووتی تهها بتینههی هههه یلی دەگههمەن تایبەتمەنههدییە ن تمههه بگههری. یههه نیههه کههه بووشههیم بههاس زمههان هه

یلهه کهار  ر  ئێ زمانه سه. ئه سه جووره نێینه ل ئه وه ژ ئه ر ئه ت ئینگلیزی هه نانه لی زنێ که ئیستا ئه نم دنیا دیریم تهی زمانه
وتنههه. زمههانی کههوردیژ   که شههه زانسههت، پیش یلههه ویههرای گه م ئاوردنههه. ئههی زمانه رهههه یل وشههه به یل و زمانناسههه ناسههه بیههه، وشه

زانکهههو داشهههتنه،  یل یل و سهههورانیه کرمانجهههه یلهههه کهههه ژ ئوره یلهههی کرمهههانجی و سهههورانی. ئهههه تی زاراوه بههههتای رئیجوره. به ههههه
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شهه پیها  لێ گه یلهێ تهرک ههه زاراوه تی نسهبه تێ کتێب بالوی کردن داشتنه خها وه رفه گشتی و پارتی داشتنه، ده ێیل یاندنه راگه
یلێ دەگمەن باس ئهه نهاو زمهان بهوو تها  یم تایبەتمەندییە یمه فکر کهیه که ه هەڵە باواری من یه  کردنه. یانی میا بووشم به

سته و ئیمکانات دێرن، زماننهاس  ره تن، پیویست به که که ره پیش یلی کوردی ئه وه بکای. زارا جور پیش یلی جوربه بتینی ئه بواره
 یلێ بەرچاۆ. ڵکی دەروەست و پسپۆڕ نه تایبەتمەندییە ناس، خه و وشه

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 فەرەیدوون ئەرشەدی: شاعیر

 
زمانی کوردی یەکێ لە زمانەکهانی نهاوچەی رۆژهەاڵتهی ناوەڕاسهتە و هەڵکەوتهوو لە جوغرافیهای سیاسهی و فەرهەنگهی نێهوان 

تورکیا و عێراقی ئێسهتادا. ئەم زمهانە بە چەنهد زاراوەی سهەرکییەوە، لە کهۆنترین زمانەکهانی ئەم نهاوچەیە  واڵتانی ئێران،
ە هەمان کات دا، یەکێ لە داخراوترین زمانەکانی ئێستای ناوچەکەیە. داخهراوە لە بەر ئەوەی لە سیسهتەم و دێتە ئەژمار. ل

 و ئابووری و پێوەندییەکانی ناوچەکەدا، بەشدار و کارا نییە. ڕەوتی دیپلۆماسی
 

نهاوچەکەدا،  فەرهەنگهیئەم زمهانەی ئهیمە، لە سیسهتەم و چەرخەی ئهابووری و سیاسهی و  هۆکاری بەشدار و چهاالک نەبهوونی
 .ێتەوە سەر نەبوونی کیان و دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری ئەو میلەتەی بەم زمانە قسە دەکەندەگەرێ

 
ئەوەی تهها ئێسههتە ئەم زمههانە بههێ دەسههەاڵت و کەم مەودایەی هێشههتوەتەوە، لە خههاڵی یەکەم دا، ئەدەبیههات و شههیعرێکی زۆر 

ت بهههزووتنەوەی نەتەوایەتهههی کهههورد لە سەرانسهههەری کوردسهههتان دا، کە دەروەسهههتە، لە نیوسهههەدەی ڕابهههردووش دا، بەتهههایبە
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لەم سهااڵنەی دوواییهدا، پهاش دەسهتەبەر بهوونی نهیمچە دەسهەاڵتی دیارترینیان کۆماری کوردستانە و پاش کۆماری کوردسهتان 
 دا.  باشووری کوردستان، مەوداکانی خۆی فراوانتر کردوە. ئەڵبەتە تەنیا لە ئیدارە و مۆئەسساتی ناوخۆیی

 
کە زمانی هەر نەتەوەیەک، تەنیا بە پێوەری ناوخۆیی و هەست و عاتیفەی تاکەکان ناپارێزر  و گەشهە گەرەکمە ئەو بیژم 

ناکات، ئەگەر زمان لە دانان و پەرەپێدانی کیان و دەسەاڵت و سیستەمی سیاسی و ئابووری و فەرهەنگی دا، بەشدار و کهارا 
 خۆی زیندووە و کارا. نەبێت، تەنیا بۆ بەردەنگی ناوخۆی 

 
 .بە بۆچوونی من، زمان، مەسەلەیەکی ستراتژیکی زۆر گرینگە کە ناسنامەی هەر نەتەوەیەک بونیاد دەنێ

چههاالک  بەاڵم ئەگەر ئەو زمههانە، لە ئاسههتی دیپلۆماسههی، زانسههت و کههاری ئیههداری کۆمەڵگهها و پەروەردە دا، بەشههێوەی ڕەسههمی
بەالنههی زۆرەوە، گۆڤههار و رۆژنههامە و تەلەفیزیههۆنە  ی فەرهەنگههی و ئەدەبیههی ونەبێههت، تەنیهها زمههانی مههاڵ و منههداڵ و کههۆڕ

 .ناوخۆییەکان دەبێت
 

زمانی کوردی، وەکوو هەموو زمانە هاوشێوەکانی لە جوغرافیای سیاسی و کلتووری ئێمەدا، زمانێکی کۆن و پهڕ وزە و ئامهادەی 
 .و پەرە پێدانی ئاستی زانیاری و وشەسازییەبەشداری کردنە لە بەڕێوە بردنی ئەرکی ئیدارە کردنی کۆمەڵگا 

 
پێوەنهدی مرۆڤهانی ئەم  ئەگەر ئەم زمانە، کیانێکی سیاسی، هەوڵی بەرەسهمی ناسهاندنی ئەسهەالت و تواناکهانی لە بەسهتینی

نههاوچەیەی ئێههدا نەدات، هەر وەک هەمیشههە تەنیهها و تەنیهها مەسههرەفی نێوخههۆیی هەیە، هەسههتی ڕوشههاو و غههروری شکسههت 
 .سنوورەکانی خۆمان بەرەو ناساندنی وەک زمانکی زیندوو. ببەزێنێ و ناتوانێ ازی دەکاتڕ خواردومان

 
و ئەنجومەن و مەحفێڵ و کلووپ و کافەکان،لە پرۆسەی گەشە پێدان و بەڕەسهمی کردنهی ئەم  هەوڵی تاکە کەسی و بنەماڵە 

لە دیپلۆماسهههی ی وەک زمهههانی ڕەسهههمی زمهههانە دا، کهههاریگەرن بەاڵم، تههها زەمانێهههک دەسهههەاڵتێکی ڕاسهههتەقینە، زمهههانی کهههورد
دراوسههێیەکانی دا و لە سیسههتەمی پەروەردە و ڕاگەیانههدنی دا، وەک سههەرەکی تههرین کههۆڵەکەی پاراسههتنی مههاڵی کههورد بە کههار 

 .نەهێنێ، هەوڵەکان دڵسۆزانە و کورت مەودا دەبن
 

انە زیههدووەکانی دونیهها، خههاوەنی زمههانی کههوردی، سههەرەڕای هەمههوو گرفههت و کەمیههی مەودای پێوەنههدییەکانی، وەک هەمههوو زمهه
 .خەسڵەت وتایبەتمەندی و توانای فرە گەورە و گونجاوە

 
 خەسارەی گەورەی ئەم زمانەش کە تا ئێستە بە هۆی نەبوونی دەسەاڵتێکی سەربەخۆی سیاسی، ستاندارەکەی دیار نییە، 
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 دابەش بوونیەتی بەسەر دوو "پیتی" ئارامی و التینە.
 

نەمهدیوە کە یەک زمهان بە دوو پیهت بنووسهر ! بە داخەوە هەر ئەم کێشهەیە، دیهکەی دونیهادا  تێکهیاڵمهن بهۆ خهۆم لە ههیچ و
 .خەریکە دووپارچەی گەورەی کوردستان لە باری فکری و کلتوورییەوە لەیەکتر دوور و دوورتر دەکاتەوە

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جەواد حەیدەری: نووسەر و وەرگێڕ

 
 مەترسیدایەزمانی كوردی لە باشووری كوردستان لە 

 
یهادی زمهانی دایهك لە كاتێ هدا دەكەیهنەوە كە نەتەوەكەمههان لەبەردەم چەنهدین هەڕەشهەی نەیهاران و دوژمنانهدایە، هەمههووان 
بههارودۆخی باشههووری كوردسههتان دەزانههن و پێویسههت بەوە ناكههات مههن باسههی لێههوە بهه ەن، ڕۆژهەاڵتههی كوردسههتانیش هەمههوو لێههی 

نەتە بەر الشههاوی هێرشههی ڕەگەز پەرسههتەكانی تههورك و ڕۆژ نیههیە بە دەیههان كەس لە ئاگههادارن و بههاكوور و ڕۆژئههاواش كەوتههو
 خوشك و براكانمان شەهید و بریندار نەبن.

 
هەنووكە ئێمەی كورد لەهەموو بوار و الیەنەكانەوە بەردەم لەناوچوون و هەپروون بە هەپروونداین. خاك و نیشتمان و ئهااڵ 

 هەمووی لەبەردەم مەترسییەكی گەورە دان.و سەروەت و سامانی سروشتی و .. هتد 
 

ئەوەی لێههرەدا دەمەوێههت بە كههورتی باسههی لێههوە بهه ەن زمههانی كههوردییە كە بەداخەوە خەریهه ە بەرەو لەنههاوچوون دەچێههت، بە 
تایبەتی لە باشووری كوردستان، میدیای كهوردی بە تهایبەتی میهدیای باشهوور ئەوەی كە نەیهارانی كهورد بە زمهانی كوردییهان 
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ئەوان دەیههه ەن و ڕۆژانە لە میهههدیای باشهههوور )چ بینهههراوە و چ بیسهههتراو و چ نووسهههراو( كە چهههۆن وەك قەسهههابێك  نەكهههرد
كەوتوونەتە گیان زمان و ڕێنووسی كورد و ئەوەی خهوا پێهی ناخۆشهە بەم زمهانەی دەكەن و كەسهیش نیهیە متەقهی لێهوە بێهت. 

ڕۆژهەاڵتهی كوردسهتان دادەنێهت و  ەكهانی تهر بە تهایبەتیبەداخەوە میدیای باشوور خەری ە كهاریگەری خهراپیش لەسهەر پارچ
ئێستا زۆربەی میدیاكارانی باشوور خۆیان بە زمانزان و زماننهاس دەزانهن و ڕۆژانە چەنهدین وشهەی بهێ سهەرو پهێ كە خۆیهان 

 نەبێت كەس نازانێت لە كوێوە هاتووە و كورد وتەنی لە قوتوی هیچ عەتارێ دا نییە.
 

ت ئەشهێ لەم بەشهە لە كوردسهتان فاتیحهای زمهان و ڕێنووسهی كهوردی بخهوێنین ، ئەوە باسهی بەشهی پێموایە ئەگەر ئاوا بهڕوا
وەرگێڕان ناكەم كە ئەوەیان وێرانە و جێی قسەی بۆ كەس نەهێشتۆتەوە. ڕۆژانە بە دەیان كتێبی وەرگێهردراو بە سهەقەتی و 

بهۆ پێهداچوونە و ڕاسهت ردنەوەی هەڵە زەقەكهانی نوقسانی دێتە ناو كتێبخهانەی كهوردی كە دەبێهتە لە داههاتوودا لیهژنەیەك 
 ئەو كتێبانە پێ بهێندرێت.

 
شههتێ ی تههر كە پێویسههتە بوترێههت بههۆ زۆربەی ئەو كههوردانەی كە لە هەنههدەران دەژیههن منههداڵەكانیان بە باشههی فێههری كههوردی 

ێهت: هەركەسههێ زمههانی نەكهردووە و ئەمەش مەترسههییەكی گەورەیە، چهون ە نههوام چۆمسهه ی زمهانزان و بیرمەنههدی ئەمری ههی دەڵ
دای ی بە باشی نەزانێ زمانەكانی تریش بە باشی فێر نابێت. هیوادارم دایهك و باوكهان لەوبهارەیەوە هەوڵهی خۆیهان بهخەنە 
گەڕ بۆ ئەوەی كە منداڵەكانیان لەپاڵ زمانە دەركییەكهان زمهانی زكمهاگی خۆیشهیان بە باشهی فێهر بهبن و هەموومهان بتهوانین 

 ۆمان ب ەین.خزمەتی زمان و كلتوری خ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مامۆستای زمانی کوردی :هادی عەزیزی
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دەمهههەو  راسههتەوخۆ بچههمە سههەر وەاڵمههی  وێههڕای پیرۆزبههایی لە هەمههوو مرۆڤههایەتی بە گشههتی و نەتەوەی کههورد بە تههایبەتی،
زنجیرەیەکههی پرسههیارەکان و هههیچ باسههێک لە سههەر مێههژووی ماتریههاڵی زمههانی کههوردی نەکەمەوە، چههوونکە هەسههت دەکەم وەک 

رە دێنێههتە پێشههەوە کە هەموومههان زۆر جههار بیسههتوومانە یههان تێهەڵکههێش کۆمەڵێههک ئاخههافتن و نووسههینی دووبههارە و چەنههدبا
 خوێندوومانەتەوە.

 
وەک گرینگههی زمههانی کههوردی، بە پههلەی یەکەم ژێئۆپههۆلتیکی کوردسههتان یههان جوگرافیههای سیاسههی کوردسههتان و سههنووری هەمههوو 

 ی دەکا و بناغەی فەرهەنگیش دادەڕێژێتەوە.سەرحەدەکانی واڵت دیار
 

بە بەردەوامی ویستوویانە خاکی کوردستان لە ژێر هاڕینی ئاسمیالسهیۆن و کهۆچبەرکردنی   هەر بۆیەش داگیرکەرانی کوردستان
 ببێتەوە.زۆرەملێی کوردان، لە نەتەوەی کورد پاک بکەنەوە هەتا لە پانتایی و بەرینی و جوگرافیای سیاسی کوردستان کەم 

 
زمههانی کههوردی لەو دەگههمەن زمانههانەیە لە دونیههادا کە هەمههوو وشههەکانی بە بههێ هەبههوونی ناوەنههدێکی زمههانەوانی، لە سروشههت 

کههاریگەرە و سههەلمێنەری ئەو حەقههیبەتە ئەوەیە کە  وەرگیههراون و ژیههنگەی کههوردەواری راسههتەوخۆ لە داڕشههتنی زمههانی کوردیههدا
ۆی تیە هەتهها ئێسههتاش زمههانەکەی بە هەمههوو شههێوەزارەکان و لکەزارەکههانی وەک خههنەتەوەی ئههێمە دوای ئەو هەمههوو نەهههامە
کوردسههتان بە تههایبەت زمههان و وێههژەی داگیرکەرانههی کوردسههتان، سههەرەڕای زاڵبوونیههان  مههاوەتەوە. تەنههانەت لە دراوسههێیەکانی

ی ئهێمە وەکهوو غهارەت کهردن، بهۆ یهان وشهەکانی زمهان  نەیانتوانیوە بەوشێوەیە کە ویستوویانە دەست بخەنە زمانی کوردییەوە
 زمانی خۆیان بگوازنەوە.

 
 بەرامبەر بە خۆمان؛

 
کورد دەبهێ بە هەر شهێوەیەک بهێ ناوەنهدێکی زمهانی کهوردی بە پاڵپشهتی سیاسهەتی نەتەوەیهی و ئهابوریێەکی بەهێهز   ئێمەی

دابمەزرێنین، هەتا بتوانین تەواوی ئەو کەلەبەرانەی زمانی کوردی لەهەمبەر نوێکردنەوەو دانانی زمهانی فەرمهی و سهتاندارد 
 ە، بدوورینەوە.سیستەمی پەروەردبۆ دامو و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و 

 
لە ساڵەکانی سی زایینی سەدەی ڕابردوو و بە هاتنە ئارای تیپی التینی کوردی لە ناوچەکانی باکووری کوردستان و قەوقهاز 
و ئەرمێنیا، بە جۆرێک دو دەستەییەکی گەورە و دابڕانێکی گەورە لە نێوان ئێمەی کهوردا دروسهت کهردووە کە بە التینهی و بە 

ڵێکی دیکە کە ئێمەی کورد بە دەستییەوە دەناڵێنین بە سیاسی کردنی زمانی کوردیە، کە بە ئاشهکرا لە ئارامی دەنووسین. خا
 ڕاگەیاندنەکانی باشووری کوردستان دەبیندر  وهەر ڕاگەیاندنێک بە میکانیزمی بەکارهێنانی وشەی باو ناوچەی ژێر 
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 انیدا کەلێنێکی گەورەیان درووست کردووە.دەسەاڵتی خۆی، بە تایبەت لە شێوەزاری کورمانجی ناوەڕاست یا سۆر
 

سەرهەڵدانی نووسین بە شێوەزارەکانی هەورامی و زازاکی و کەڵووڕییە کە لەو دواییهانەدا هەر کامەیهان حەول  خاڵی سێهەم؛
دەدەن بە نووسین و خەتهی تهایبەت، بە جۆرێهک لە جۆرەکهان خۆیهان لە شهێوەزارەکانی دیهکە جیها بهکەنەوە و لە کتێبخهانەی 

 کوردیدا ئەم باسە بێننە ئاراوە کە شێوەزارەکانی کورمانجی و سۆرانی ستەمیان لە زارەکانی دیکە کردووە.
 

دانانی فەرهەنگسهتانێکی وشهە بهۆ کهۆکردنەوەی وشهەکانی زمهانی کهوردی لە هەمهوو شهێوەزارەکاندا و هەروەهها  خاڵی چوارەم؛
نەوەی وشهەکان بە شهێوەیەکی زانسهتی ڕەچەڵەک و ئیتۆمۆلهۆژی، نووسینەوەی ئەدەبی زارەکی کوردی هەتها بە چهاودێری لێکهدا

ئەو روناکههاییە دەوڵەمەنههدە بخههاتە بەرچههاوی تههاکی کههورد، کە بههنەچەک و بنەوانههی زمههانی کههوردی لە هەمههوو زارەکانههدا یەک 
 ە.شتەو و هەبوونی شێوەزار و لکەزار لە سەر ئەساسی جوگرافیای کوردستان دەوڵەمەندی بە زمانی کوردی بەخشیو

 
تێکشههکاندنی ئەو دیههوارەی کە نەیهێشههتووە زمههانی کههوردی وەک نەبههوونی دەوڵەتێکههی نەتەوەیههی لە دوای  خههاڵی پێههنجەم؛

نەتەوەدا سهههازی و ڕێکخهههراوی تهههایبەت بە  - ڕۆنێسانسهههەوە بە دونیهههای پیشەسهههازییەوە بلەکێهههت و کەلە قۆنهههاغی دەوڵەت
 کۆچەری بپەڕێنێتەوە. گەشەکردنی زمانی نەبووە، هەتا زمانی کوردی لە رووبەری

 
هانههدانی زیههاتر بههۆ وەرگێههڕان بههۆ سههەر زمههانی کههوردی لە بوارەکههانی فەلسههەفە و کۆمەڵناسههی و پزیشههکی و  خههاڵی شەشههەم؛

پیشەسههازی و سیاسههەت و هههونەر و هتههد، هەتهها زمههانی کههوردی لە چوارچێههوەی هەڵبەسههت و گههۆرانی و چیههرۆک و بەسههەرهات 
 تی بە واتای خۆی جێ پێی لە ناو زمانەکەماندا بکاتەوە.نەهێڵێتەوە و پێشکەوتنەکانی مرۆڤایە

 
لە بەشههی کۆتههایی ئەم باسههەدا، وەک خههاڵێکی وەچەرخههان لە مێههژووی زمههانی کوردیههدا، ئههێمە دەبههێ ئەو هههزرە وەک خەت 

دەگهر   دابڕێژینەوە کە بتوانین لە پەنجەرەیەکی کوردییەوە چاو لە دنیا بکەین. واتای ئەم روانینە، لەو خهاڵەوە سهەرچاوە
کە زۆرینەی تاکی کورد بە کوردی بیر ناکاتەوە و لە ناو مێشکیدا بە تورکی، فارسی و عەرەبی لێکهدانەوەانی هەالجهی دەکها 

 و دواتر بە کوردی دەیڵێ، کە ئەم میکانیزمە تەنیا بەفەلسەفەی زمانی کوردی تێکدەشکێندرێت.
 

ی کههوردی هەڵسههەنگێندرێت، بەسههتێنێکی گەورە بههۆ هههزر و کاتێههک ئههێمەی کههورد، لێکههدانەوەکانی نههاو مێشههکمان بەشههەپۆلێک
ڕامانمههان دەخوولبێههت و وەک پێههداگری لە ئاخههافتنی کههوردی بههۆ هەمههان هههزر، دەتههوانین پههردی نێههوان نههوێگەری و ڕابههردووش 

 هەڵبچنین و بە پاراستنی توخمی وشەکانی زمانی کوردی، تەنانەت داهێنان لە وشەی نوێشدا بکەین.
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ەتوانێ یارمەتیهدەر بهێ بهۆ درووسهتکردنی وشهەی نهو  و تهامەزرۆکردنی نەوەی نهو  بهۆ الی زمهانی زگمهاکی ئەم جۆرە هزرە د
  خۆیدا و پەرژینێکی توند و تۆڵ لە بەرابەر هێرشی فەرهەنگی و زمانی بێگانە و داگیرکەراندا، درووست بکات.

 
 ٢٠١٨فێبریوێری ی ٢١ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماڵپەڕی کانونی نووسەرانی کوردستان  

 
 
 
 مێزگردێکدا زمانی دایکی لە

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فێڤریە( ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی و لەبەر گرنگیی پرسی زمان وەک شادەماری ناسنامەی ی 21ی ڕەشەممە )2لە بەرەبەری 
ئاراسههتەی حەوت نەتەوەیههی بههۆ نەتەوەی کههورد و هەوڵههدان بههۆ گرنگیههدان و پێشخسههتنی زمانەکەمههان چەنههد پرسههیارێکمان 

 :نووسەر، مامۆستای زانکۆ، پسپۆڕی بواری زمان، ئەدیبی کورد کردووە کر بریتین لە
 
  .دکتۆر ڕەحیم سورخی، مامۆستای زانکۆ -١
 .مەسعوود بابایی، نووسەر و پسپۆڕی زمان -٢
 .دکتۆر هەژار ڕەحیمی، مامۆستای زانکۆ -٣
  .دکتۆر هاوژین سڵێوە مامۆستای زانکۆ -٤
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 .نووسەرپسپۆڕی زمان دەباغی شەهال  -٥
   .جەماڵ نەجاڕی نووسەر -٦
   .خەبات ڕەسووڵی چیرۆکنووس -٧
 
کە هەرکام لەو بەڕێزانە لە ڕوانگە و گۆشەنیگای جیاوازەوە وەاڵمی ئەو پرسیارانەیان داوەتەوە، بێگومان پرسهی زمهان وەک "

لەم سههااڵنەدا بۆچههوون و ڕوانههگەی جۆراوجههۆری لەبههارەوە ڕۆحههی نەتەوە و کلیههل و دەروازەی ناسههنامەی نەتەوەیههی بههۆ کههورد 
خراوەتە ڕوو، بێگومان جیاواز لەم ڕوانگانە بۆچوونی دیکەش لە ئهارا دان، بەاڵم لە سهەرووی هەمهوو ئەمهانەوە پرسهی زمهان 

 .بەندە بە بنەمای زانستی زەمانەوانی و بەرژەوەندیی بااڵی نیشتمانییەوە
  

 سازدانی: شەریف فەالح

 
وەک ڕۆحی نەتەوە و ئهاخێزگەی ناسهنامەی تهاک و کهۆمەڵگە، بهۆ ئهێمەی نەتەوەی کهورد لە دۆخێکهدا کە فاکتەکەکهانی زمان 

دیکەی نەتەوەییمهان وەک خهاک و نیشهتمانمان لهێ زەوت کهراوە، دەتهوانێ لە پرۆسهەی نەتەوەسهازی و وشهیاریی نیشهتمانی و 
 ناسنامەییدا، چە دەورێک بگێڕێت؟

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  کانادا -زانکۆی کارلتن مامۆستای  -د. ڕەحیم سورخی 
 

کههۆمەڵەی کههوردی لە ئێههران وەک هەر کههۆمەڵەیەکی دیههکەی زمههانی لە ڕێگههای پێوەنههدیکردن بە زمههانەوە  :د. ڕەحههیم سههورخی
کۆمەڵەیەکی زمانی تایبەت بەخۆی پێکهێناوە کە ئەم پێکهاتە کۆمەاڵیەتییە بووە بە سهەرچاوەیەکی بەهێهزی ناسهنامەیی بهۆ 

دییانههدا پههێکەوە کههۆمەڵەیەکی تههایبەتی ئەتنههۆ وەنهاوپێ و هاوکههاری لە  ئەنههدامەکانی. ئەنههدامانی ئەم کههۆمەڵە زمههانییە
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زمانییان پێکهێناوە کە زمان و ناسنامە ئەتنییەکەیان دەقهاودەق پهێکەوەیە و هەسهتێکی زەینیهی وای لە الی ئەنهدامانی ئەوە 
ە گههروپە ئەتنۆزمههانییە دروسههتکردووە کە سههەر بە نەتەوەیەکههی تههایبەتن. ئەوە کە دەگوترێههت نیشههتمانەکە زەوت کههراوە، ک

نیزامهی داگیرکهراوە، بەاڵم ئەو کهۆمەڵە ئەتنۆزمهانییە لەسهەر خهاکی خهۆی و لە بەردەوامیهی و -باشترە بڵێهین لەبهاری سیاسهی
(، زمانناسههی ١٩٧٧پێوەنههدیی بە ڕەهەنههدە پێکهێههنە ئەتنییەکانیههدا دەژیههت و بههۆ مههانەوەی خههۆی خەبههات دەکههات. فیشههمەن)

ەتی، کەلەپور و دیاردەناسیدا پۆلین دەکهات. بهۆ نمهوونە وەک نەتەوەی کۆمەاڵیەتی، ئەم ڕەهەندانە لە سێ ڕەهەندی پشتای
یەوە، کهۆمەڵەمیراتێکی ئەتنهۆ زمهانی پشتاوپشهت لەباوبهاپیرانی بهۆ بە (Paternity) کورد، لەبهاری بنچیهنە پ پشهتایەتی

تی مێهژوو خهۆبەرهەم جێماوە و ئەمەش هەستێکی لە بەردەوامی پێبەخشیوە. بە پاڵپشتیی ئەم هەستی بەردوامییە لەگەڵ ڕەو
دێنێههتەوە. کەواتە، ئەم نەتەوەیە خههۆی بە ڕیشههەدار دەزانێههت و شههوێن پەنههجەی باوباپیرانیشههی لەسههەر مێههژوو و لەڕووداوە 

ە،واتە، ڕەوشهت و ڕوانگەکهانی بهۆ میراتهی گشهتییە، (patrimony) مێژووییەکاندا دەناسێتەوە. الیەنێکی دیهکە، کەلەپهوور
ۆسهههیبا، جلهههوبەرگ، ئەوینهههداریی و پیشهههە تایبەتەکهههانە کە لە جیلەکهههانی پهههێش خهههۆی بهههۆی وەک نمهههوونە فێرکارییەکهههان، م

مههاوەتەوە. ئەم سههامانە میههراتییە، سههەرچاوەی ناسههنامەی کولتههوورییە بههۆ نەتەوەی کههورد. سههیمایەکی کولتههوری پێبەخشههیوە 
زیکردنی بە ئەتنییسهیتە و ی بۆ نێو خۆی بە هێز دەکهات و شهانا(convergence)لەوانەی دیکە جیابێت، هەستی داگەڕان

نەتەوەی خههۆی دەبهههاتە سههەر . ئەم هەسهههتە بههۆ کهههورد لە نههاوچەەکەدا گهههرنگە کە وەک بەشههێک لە ئایهههدۆلۆژیای کولتهههوری 
پێکهدێنێت، واتە ’ ئەوی دیکە’ی لە(divergence)دایە و هەڵگەڕانەوە(assimilation)لەبەرانبەر سیاسەتی تواندنەوە

، کە زمههان سههیمایەکی گرنگههی ئەم سههنووردانانەیە لە نێههوان ئههێمە و ”یەکێههک لە ئەوان“ی یههان ”یەکێههک لە ئههێمە“تههۆ یههان 
 .ئەواندا

 
نەتەوە، لە ڕاسهههتیدا کهههار دەکهههات بهههۆ جیهههاکردنەوەی ئەتنیسهههیتە لە زمهههان کە دیهەوێهههت لە یەکێتیهههی  - سیاسهههەتی دەوڵەت

پێناسههە بکههاتەوە و ناسههنامەی دەوڵەت نەتەوەدا گههروپە ئەتنههۆ زمانییەکههان -نیشههتمانی یههان یەکپههارچەیی سههنووری دەوڵەت
نەتەوەی وەک ئێرانهههی بهههوون لە بریتیهههی کهههورد بهههوونی پێببەخشهههێت، چهههونکە زمهههان کانهههاڵێکی بەهێهههزی نوانهههدنەوەی ئەم 

نەتەوە و داگەڕانە)همگرایی( بۆ نێو خهۆی کهۆمەڵە ئەتنۆزمانییەکهان. لێهرەدایە کە زمهان -هەڵگەڕانە)واگرایی(یە لە دەوڵەت
یەکە دەوری خهههۆی دەگێڕێهههت. واتە ئەو واتاسهههازییەی  (phenomenology)”دیهههاردە ناسهههی“م، واتە لە ڕەهەنهههدی سهههێیە

خەڵههک لە پێوەنههدیی لەگەڵ گرێههدانەوەی بنچیههنە و کەلەپههوور بههۆ لێکههدناوەی خۆیههان و دەوروبەریههان و ئەنههدامەتییان لەم 
نهههی زەینهههی و ئایهههدیاکانی خەڵهههکەوە بهههۆ کهههۆمەڵە ئەتنۆزمهههانییە کهههوردییەدا دەیهههکەن. دیهههاردە ناسهههییەکە بەنهههدە بە تێڕوانی

ی نەتەوەیی یان ئەتنی لەسهەر ”گوتار“ەوە کە لەواتا بەرفراوانەکەیدا ”کورد“ئەندامەتییان لە پێکهاتەیەکی ئەتنی بەناوی 
مێژوویهههدا بە داگەڕانە ناوخۆییەکهههان لە سهههەربنەمای  -بنیهههاد دەنرێهههت. کەواتە، ناسهههنامەکە لە پرۆسهههەیەکی کهههۆمەاڵیەتی 

لە گوتههاردا بنیههاد دەنرێههت. هەر بههۆیە، ” جیههاوز بههوون“و هاوبەشههییەکان و هەڵههگەڕانەوە لەئەوانههی دیههکە، واتە ” لێکچههوون“
ناسههنامەکە بە پێههی بههارودۆخ، هەلههومەرج و بەسههتێنەکۆمەاڵیەتییەکان پێکهههاتووە، گەشههەدەکات و دەشههگۆڕێت. لێههرەدایە کە 
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گرنگە بۆ مانەوە و بەردەوامیی لە بهوونێکی مانهادار و جیهاوازدا، خەبات لە پێناو پاراستنی ئەم ڕەهەندە سێکوچکە ئەتنییە 
 .بەو سیما بنچینەیی، کەلەپوری و دیاردەناسییەوە کە زمان دیگوازێتەوە

 
لێرەدا، بە پێویستی دەزانم شتێک ڕوون بکەمەوە. ئەویش ئەوەیە کە زۆرجار لە ڕەهەندە دیاردە ناسییەکە کەمی دێنهین و لە 

ازیی بههههۆ لێکههههدانەوەی پێوەنههههدییەکانی نێههههوان بنچیههههنە و کەلەپههههوردا، یههههان بەهههههۆی هێژمههههۆنیی و واتاسههههازیی و گوتارسهههه
چەواشهههههەکارییەکانی گوتهههههاری دەوڵەت نەتەوەوە لێکهههههدانەوەکانی ئەم پێوەنهههههدییەمان ال تەمهههههاوی دەبێهههههت، یهههههان لەبەر 

وە تونا، سهامان و وزەی نەرمهی چەقبەستوویی خۆمان لە خوێندنەوەیەکی تاکڕەهەندی هێزی فیزیکی، چەکداری یان حیزبییە
کولتوری، زمهانی و کهۆمەاڵیەتی نهابینین، بەتهایبەتی، ئەوکهاتە ئەوە بەرجەسهتە دەبێهت کە ئەو تهاک، گهروپ و ڕێکخهراوانە 

 .بەدابڕانیان لە خاک و جوگرافیا خۆ لەدەرەوەی کۆمەڵە ئەتنۆزمانییەکە دەبینین
 

نی ڕێبەرایەتیی حیزبە کوردستانییەکان بەگشتی و باشهوور، بەتهایبەتی، بەدەیان جار ئەم بابەتە لەالیەن ئەندامان و کادرا
کراوە یان لە دیبەت و گفتوگۆکانهدا خهراوەتە ڕوو کە ڕۆژ هەاڵت لە ڕۆژەڤهدا نیهیە، بهێ سهەرۆکە، الوازە، یهان ئەم حیزبهانە 

یاردەناسهیی ئەوانهدادەورێکی چییان پێهدەکرێت. هۆیەکەشهی ئەوە بهووە کە هەر لەبنەڕەتهدا بنچیهنە، کەلەپهوور و مێهژوو لە د
گرنگههی نیههیە، چههونکە جههگە لە هێزێکههی ڕووتههی حیزبههی کە بەزەبههری هێههز خههۆی بەسههەر کۆمەڵههدا دەسههەپێنێت، بنچیههنە و 
کەلەپووری نەتەوایەتی گەلی باشوور نابینێهت، زمهانەکەی شهێواندووە، سهنووری لێکهدانەوە دیاردەناسهییەکەی لەگەڵ ئەوانهی 

جار هەڵگەڕانەوەی لە کۆمەڵە ئەتنۆزمهانییەکەی خهۆی بە زەقهی پێهوە دیهارە و بەکهردەوە پیالنهی دیکەدا زۆر ڕوون نییە، زۆر
 ڕۆژ کهۆمەڵگەی نێوخهۆی لە ئەتنۆزمهانیی بهووژانەوەی بهزووتنەوەی ڕوانگەیەشهەوە، لەم  داگیرکەر بەڕێوە دەبهات. بهۆیە، هەر

بیهی حیزبەکهانی ڕۆژهەاڵتهدا سهنوورداری حیز تەسهکی دیاردەناسهانەی ڕوانینهی توانها، ژمهارە، لە دەیهەوێهت و نابینێت هەاڵت
 .بکات و بچوکی بکاتەوە

 
لە بههزووتنەوەی نههوێی ڕۆژهەاڵتههدا، زمههان، جلههوبەرگ، مۆسههیبا، شههانۆ، هههونەر، ئەدەبیههاتی بەرگههری و هسههتی بەردەوامههی و 

بەزەقهههی لە کهههۆڕو  پێوەنهههدیی بە بنچینەیەکهههی ههههاوبەش و داگەڕانهههی نێوخهههۆیی و هەڵهههگەڕانەوە لە ئەوی دیهههکەی داگیهههرکەر
کۆبهوونەوە، بهۆنە و ڕێوڕەسههم و فیسهتڤاڵە هونەرییەکانیههدا دەبینهین. هەرچەنهدی پێوەنههدیی نێهوان زمههان و ناسهنامەی کههوردی 

 .بەهێز بێت، ناسنامە لە بەکارهێنانی زماندا دەپارێزرێت و بەرهەم دێتەوە
 

ە، ژمهاری قسهەکەران و پشهتگیریی دامەزراوەیهی بە بۆ بەهێز کردنی زمانیش، پێویستە فهاکتەرە ئەتنۆزمانییەکهانی وەک پهێگ
هێههز بکرێههت کە زینههدوویەتیی زمههانەکە دەربخههات بههۆ ئەوەی کههۆمەڵەیەکی ئەتنههی وەک کههۆمەڵەیەکی چههاالک و جیههاواز لە 
پێوەندییە نێوان کۆمەڵییەکاندا هەڵسوکەوت بکهات. هەرچەنهدی بکرێهت پهێگەی زمهانەکە بەرزتهر بکهرێتەوە و لەبهاری ئەرک 



ێژووتوکۆمەڵێک  – زمان شوناسی ئێمەیە  

 

 

100 
 

دن و فەرمی کردنییەوە زیاتر پێش بکەوێت، شانازیکردن و متمهانەی تهاک بە خهۆی و زمهانەکەی بەهێهز تهر دەبێهت. پێ سپار
بە چڕی ژیانی ئەندامانی گروپێکی زمانی لە پانتایەکی جهوگرافی و لەنهاوچەیەکی دیهاریکراودا شانسهی مهانەوە و پاراسهتنی 

گە کە زمههانێکی وەک کههوردی لە دامەزراوە حکههومی، پەروەردەیههی، زمههانەکە زیههاتر دەکههات. لەبههاری دامەزراوەیههیەوە زۆر گههرن
لە کهۆمەڵەیەکی ” ئێمەیهی“مزگەوتەکان و ڕێکخراوە کولتورییەکاندا بەکار بێهت. ئەگەر لەبهاری زەینیهیەوە هەسهتی هاوبەشهی 

ههاوبەش یهان  زمانیدا بەهێز بێت، هەرچەند لە جل وبەرگ، زمان، یان ئهایینیش لەیەکتهر جیهاواز بهن، ئەو هەسهتی ئهێمەی
 .ئێمە لەبەرانبەر ئەواندا بەسەر فاکتەرە بابەتییەکانی دیکەدا زاڵ دەبێت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مەسعوود بابایی، نووسەر و پسپۆڕی زمان:

 
بههۆ نەتەوە مێژووییەكههان زمههان فههاكتەرێ ی ئێجگههار گههرنگە. لەبەر ئەوەی تێ ههڕای خەیههاڵ ردی نەتەوە و  :مەسههعوود بابههایی
دا هەمیشە بۆ زمان دەگەڕێنەوە. بەتهایبەتی نەتەوە بندەسهتەكانی وەك ”شوناسسازی“مێژوودایە و لە پرۆسەی یادەوەریی لە 

كههورد كە فاكتەرەكههانی سههەربەخۆیی خاكیههان لە كههیس داوە. زمههان، سههەرەكیترین فههاكتەری نەتەوایەتههی و ڕەمههزی مههانەوەیە. 
ا هەمههوو هەوڵ و تێ ۆشههانی نەتەوە دەخههرێتە خزمەتههی ئەگەر زمههان وەك تههاكە فههاكتەری پێناسههە بخههرێتە ڕوو، لەو دۆخەد

پاراسههتنی زمههانەكە. زمههان، گەورەتههرین فههاكتەری ناسههیونالیزمی كههوردییە. بەداخەوە ناسههیونالیزمی زمههانی، ناسههیونالیزمێ ی 
 اویكەڵەكەكههر كە ”نەتەوە بههوونی“ نیشههانەكانی سههیمبۆلەكان،  هەسههتیارە و زوو دەكەوێههتە بەر مەترسههی. تێ ههڕای وێناكههان،

 تهوخمی ”گێهڕانەوە“.  هەڵهدەگیر  مێژوویهی یهادگەی و یهادەوەری فهایلی وەكوو نەتەوەدا هونەری و ئەدە  لە مێژوویین ژیانی
و پۆلێن ردنی بەشە جیاجیاكانی فەرهەنهگ بهۆ ” ئارشیڤسازی“. كەرستەكانی مێژووە و فەرهەنگ بە پەیوەندیگرتن بنەڕەتیی

كەمن. بۆیە زمان وەكوو سەرەكیترین فهاكتەری پێوەنهدی، تێگەیشهتن، ڕایەڵ هردن، ڕاڤە، ئەرشهی  و   نەتەوەی بندەست گەلێ
درنهگ دەرفەتهی نووسهینیان بهۆ  وەكوو سیستمێ ی نیشانەناسانە لە ڕاژەی نەتەوە دایە. نەتەوە مێژووییەكانی وەك كورد، زۆر
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)دیس ۆرس(ی نەتەوەی سەردەست نەبهنەوە. ” وێژمان“. هەمیشە لە مەترسیی دوژمنانیاندا، هەوڵ دەدەن بەرەنگاری  دەڕەخسێ
و ” دۆخههی ژیههانی سروشههتی“چههون ە بەرەنگاربوونەوەیههان، زیههاتر دەیانخههاتە بەر پەالمههاری دوژمنههان. لە الیەكههی دیهه ەوە 

نی و كشههتوكاڵ و ژیههانی گوندنشههینی دەبێههتە مههایەی پاراسههتنی ڕووبەری زمههانی سروشههتی و ئەدەبیههاتی ئاژەڵههداری و بههاخەوا
بی ههات، پاراسههتنی   زارەكههی یههادەوەریی مێژوویههی و فەرهەنگیههی زمههان دەپارێزێههت. لەو دۆخەدا تەنیهها نەتەوەیەك دەتههوانێ

انە لە جیهههانی هههزر و زانسههت كە جیهههانی توانسههتی زمههانەكەیە كە لە زمههانی سروشههتیدا ئەرشههی  كههراوە، بەاڵم ئەم زمهه
 لە مهرۆڤ، هزریی ژیانی كرۆكی وەك چەم سازی.  دەمێنێ  جێ هتدیە، …جیهانبینی و  بەریەك ەوتنی هزر و زانست و باوەڕ

 لە مههرۆڤ مرۆڤههایەتیی سههەرەكیی هەرە تههوخمێ ی وەك بیركههردنەوەش و نانووسههرێتەوە زمههانە بەم زانسههت. ناخوڵبێههت زمانههدا
 .نگ ناداتەوەڕە زماندا

 
بەاڵم بە گۆڕانی بارودۆخی سیاسی و كرانەوە و هوشیاریی نەتەوەیی و دامەزرانی حزبی سیاسی و بزووتنەوەی ڕزگهاریخوازی، 
زمانی نەتەوەی بندەست دەخرێتە خزمەتی دەربڕینی باوەڕی سیاسی و بەرنهامە و پێهڕەوی سیاسهیی بهزووتنەوەی سیاسهی. مهن 

تههاقی ردنەوەی زمههان لە بههواری چەم یههیەوە لە سیاسههەتدا ڕووی داوە. لە ئەدەبههدا ” یەكەمههین پههێم وایە لە هەمههبەر كههوردەوە 
 یەكەمهههین و زانسهههتە و فەلسهههەفە  زمهههان سهههركە و بەنهههدبوون و گیرسهههانەوە لەسهههەر گهههوتەزا و گوزارەكهههان تایبەتمەنهههدیی

ت ئەگەر لە سههەرەتاكاندا زۆر ەتەنههان بههووە، سیاسههی فی ههری و سیاسههی تیههۆریی مەیههدانی هههزردا لەتەك كههورد بەریەك ەوتنههی
كرچوكههاڵ بووبێههت، بههووەتە مههایەی ئەوەی كە زمههانی كههوردی بههۆ یەكەمجههار بەر ئەم چەمههك و زاراوانە ب ەوێههت و هەوڵههی 

 .وەرگێڕانیان بدا
 

بەكههردەوە لە مەیههدانی سیاسههەتدا دەكەوێههتە پێناسههەی جوگرافیهها و ژیههنگەوە، جههارێ ی دیهه ە پێناسههەكان ” نەتەوە“كاتێههك 
” نیشهتمان“و   لە دۆخهی سروشهتیی خهۆی دەتهراز ” ژینگە“دادەڕێژێتەوە. جوگرافیای نەتەوە مانایەكی سیاسی پەیدا دەكات. 

وەك مانایەكی سیاسی لە زماندا دادەڕێژرێتەوە. ئەم ئەزموونی مانایە، هەمان مانای چەم یهیە كە هەڵگهری ڕۆحهی نەتەوەیە 
نێ ی نوێههههههدا نههههههۆژەن دەكههههههاتەوە. لەو بههههههاوەڕەدام ئەمە چركەسههههههاتی كە سەرتاسهههههەری جوگرافیههههههای نەتەوە، لە وێژمهههههها

 وێژمهههانی ی”باشهههار“ دەكەوێهههتە“ نەتەوە ی”وێژمهههان“ و چەم یهههدا زمهههانێ ی لە ە(داگیهههركەر)دیههه ە ئەوی  بەرەنگهههاربوونەوەی
 بە دییههانكور زمههانی كە( عەرە  و تههورك و فههارس) ناتۆرەكههانی ڕەوانههدنەوەی مههایەی دەبێههتە ە”وێژمههان“ ئەم. داگیههركەرەوە

نەتەوە   هەنهههد وەرنەدەگهههرت و لەو ڕێگەیەشهههەوە بهههڕوای كوردیهههان بە زمهههانەكەی لەق كردبهههوو. تەوس و گهههاڵتەی ئەم سهههێ
وەك ” سیاسههەت“نمههوونەی هەن كە لێههرەدا پێویسههت ناكههات باسههی ب ەیههن. كە وابههوو   سەردەسههتە لەمەڕ زمههانی كههوردی گەلههێ

یەكەم هەنگههاوی ” سیاسههەت“گرنههگ بههووە. چههون ە ” ێههگەی زمههانەوەنەتەوەسههازی لە ڕ“لە پرۆسههەی ” وێژمههان“دەرخەرێ ههی 
جوگرافیهههای سیاسهههی خۆیهههان “و ” نیشهههتمان“پێناسهههەكردنێ ی جیهههاوازە بهههۆ ژیهههنگە و جوگرافیهههای سروشهههتی و چەم ەكهههانی 

 . ئەو بیرۆكەیە بپەڕژێنێ  یەكی نوێیە كە زمان بە باشترین شێوە دەتوانێ”بیرۆكە”وروژاندنی
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لە خۆیهدا ” زمهانی كهوردی“جیهاندا هەیە كە زمهانەكەی هەنهدە سیاسهی بێهت. ئەو بهارە سیاسهییەی كە كەمتر نەتەوەیەك لە 
 شۆڕشگێڕیدا، ئەدەبی لە ڕەنگدانەوەی  هەڵیگرتووە و كارلێ ی بەهێزی زمانی كوردی لە تەك سروشت و دەوروبەر و نیشتمان

ارییەی كههۆمەاڵنی خەڵ ههی كوردسههتان وشههی لەو ەزیههاتر كە ئافرانههدووە سیاسههیی ههه فەرهەنگههی خەبههاتی و بەرخههۆدان جۆرێههك
وەدەستیان هێناوە. بە زیندووڕاگرتنی خاك، واڵت، كوردستان لە زمانی كوردیدا هەمیشە هەوێنهی وشهیاریی شۆڕشهگێڕان بهووە 

 .و زمان وەك یەكەمین سەنگەری پارێزگاری لە نەتەوە خۆی نیشان داوە
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،ۆزانک یستاۆمام د. هەژار ڕەحیمی
 

سهازی  وه ته كانی نه ره رترین فاكتهه هێزترین و كاریگهه بهه  كیك لهه یه  بێ هیچ شك و گومانێك، زمان به  به :د. هەژار ڕەحیمی
  ت باس ردن لهه نانه . ته حاڵه م و مه سته ی زمان، ئه وه ره ده  له  وه ته ی درووست ردنی نه پڕۆسه  نێم و، پێموایه باس ردن له داده

بهههوون و   یشههتن لههه بهههوون و تێگه  لههه  كهههو مههرۆڤ، ی ئێمههه وه وه . ئههه مه سهههته بههێ زمههان ئه  كی گشههتی بهههه یه شههێوه بههوونیش، به
پڕۆسێسههی   بههه  سههته یوه ش په مههه بێههت. ئه ده  سههته رجه زمانههدا به  م و زۆر لههه مووی كههه ، هههه مانههه و بوونههه هه كردنی ئههه سههته رجه به

  دا. زمهان لهه م نێهوه ركی زمهان لهه سهازی و ئهه وه ته ر باسی نه سه  هو ڕێینه نوێنێ. بگه زماندا خۆی ده  له  كۆنسێپتسازی مرۆڤ، كه
  تها چوارچێهوه  بگهره  وه كانهه ینییه زه  چوارچێهوه  ر لهه ههه  گێڕ ، چون هه ری ده وهه كی و جه ره سازیدا رۆڵێ ی سه وه ته ی نه پڕۆسه
  ت بهه باره سهه  یشهتنی ئێمهه گێهڕ . زمهان تێگه ده  هو رۆڵه نهدی، زمهان ئهه سهتی هاوسهۆزی و هاوپێوه دیهێنانی هه كان و به مادییه

نهدی نێهوان  دیهدێنێ، پێوه شهمان تێهدا به سهتی هاوبه خشهێنێ، هه نه كانمان ده ست و سهۆزه كات، هه وتر ده بوونی خۆمان زۆر پته
سههازی و، خههۆراكی  وه ته نه كی یه وێنی پڕۆسههه هههه  تههوانن ببنههه ن كههه ده تانههه و بابه ش ئههه مانههه موو ئه خسههێنێ. هههه ڕه كان ده وه نههه

و  ههۆی ئهه  ، ئێسهتا بهه تان پێداوه شتان ئاماژه كه پرسیاره  كو له ن. وه ر ب ه به سته خوازی ده وه ته پێویست بۆ تیركردنی هزری نه
م  نی لێ  ردنهی ئههكا مادییهه  سهته ربه و به  تهوانێ چوارچێهوه ده  رێك كه نها فاكته ، ته ر كوردستاندا زاڵه سه  به  ی كه رجه لومه هه



ێژووتوکۆمەڵێک  – زمان شوناسی ئێمەیە  

 

 

103 
 

 تهوانێ ده زمهانی، تی تایبهه تێ ی سیاسهه بوونی ههه و  زمهان  گرنگیهدان بهه  . بۆیهه ، زمانهه وه كی بخاتهه بش ینێ و یهه  یه وه ته نه
تهی  زانینهی چۆنیهه  ش پێویستی بهه مه اڵم ئه . به وه ب اته م كه ییمان وازه رته په و لێ دابڕان وداكانی مه و بگێڕ   وره گه رۆڵێ ی

،  یهه تێك هه موو سیاسهه زمانمهان بهۆ ههه  ئێمه  وه داخه . به وه تێ ی زمانیی پته دانانی سیاسه  . پێویستی به یه هه  وه كارهێنانه به
تی، سیاسهی  اڵیهه ژیهانی كۆمه  كی لهه یهه و، چ شوێن و پێگه  چییه  ، كه تێ ی روونمان بۆ زمان خۆی نییه اڵم تا ئیستا سیاسه به

 . یه دا هه ئێمهعریفی  و مه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،ۆزانک یستاۆمام د. هاوژین سڵێوه
 

بێ زمههان  جهوانی. بهه  لهه  كی پڕاوپهڕه یهه . وته یهه وه ته ی نه ڵهێ زمهان نازنامهه ده  كهه  یهه كی بهاو هه یهه وته  :د. هیاوژین سیڵێوه
ری  سهه له  ی كهه و خاكهه خاكێهك بژیهت. زۆر جهار ئههر  سهه بهێ له ن ده تمهه بێ، حه ش بوونی هه وه ته نه  بوونی نابێت، كه  وه ته نه
ی داگیركهراو زمهانی  وه تهه ی نه وكاتهه تها ئه  كاتییهه  و داگیركردنهه اڵم ئهه ، بهه داگیهر كهراوه  وه كانی تهره وه تهه ن نه الیهه ژیێ له ده
، كلتههوور و  . زۆر جههاریش وتههراوه وه تۆێتههه ش ده وه تههه ناو بههرا، نه ی لههه كههه زمانه پههارێز . كههه  ی خههۆی ده وا نازنامههه بێ، ئههه هههه

 كهان دیواره  (بەجیههانیبوون) مهه وله عه ی سهایه  له بینین ده تا وه ئه اڵم به ن، وه ته نه ی نازنامه ش مانه ئه …رگ و خواردن جلوبه
نسههی پۆشههاك  ره ریتانی و فههه نجێ ی بههه ك گههه وه  و سههلێمانی  ه كۆیهه نجێ ی گههه ئێسههتا بههووین، ڵ تێ ههه كههان كلتووره و تێ شهه اون

ر و  رگهه مبه ڕۆنی و فهاس فهوت و هه ع هه مه“كوو  كانی بها  و باپیرانیهان رازی نهین و تهاوه خواردنهه  ی ئێستا به وه پۆشن. نه ده
 و  سههته ره كه ناچێههت، دا.…نی  مه سههه و دانههدۆك و شههك كه الی بههه بێ، هههه  خۆراكانههه و ئههه.…و ”توش فههه  زانیا و پیتههزا و لههه

  وه شهههێوه ڕووی لهههه كهههورد تی میللهههه  نهههده رچه هه. ببینهههرێن كانهههدا خانه مۆزه  لهههه ر گهههه مه ، ماوه نهههه خۆمهههاڵی و سهههتی ده لی لوپهههه كه
ێسهتن، كهۆری و پ ش ڕه رو  سهمه ئه و خڕه ریان سه زیاتر   ره عه تی میلله نگن، ڕه نم گه ی زۆربه و  یه هه یان درێش ۆڵه موچاوێ ی ده
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  نهده زه اڵم وا مه ، بهه ژنیان كورتهه پك دار و بهه رچاویان لهه بهه  ، كهه وه ناسهرێنه ده  وه م و چاوه ده ڕووی پێست و كانیش له سینییه
كانی  وه تهههه ڵ نه گهههه له  وه خسهههتنه  چهههه اڵوبوون و وه هۆی تێگهههه كانیش بگهههۆڕ  بهههه وه تهههه م وچهههاوی نه داههههاتوودا ده م لهههه  كهههه ده

 نها تههه زمههان. یپههارێز  ده تی تەوایههه نه ی نازنامههه تی شههیه كه زمانه ر هههه تی یههه كه انهزم  وه مێنێتههه ده  كههه ی وه ئههه اڵم بههه  ، دی ههه
 وا ئهه كردن، بۆقسهه بهێ هۆكارێك نها ته ر گه ئه  چون ه رۆشنبیری، و نووسین بۆ  هۆكارێ ه ڵ وو به كرن، قسه بۆ  نییه هۆكارێك

  ، لهه ناوبردنی زمهانی كوردییهان داوه وڵی لهه ی كهورد ههه وه تهه نهدوژمنهانی   مێژه ل و پهۆدار نابێهت. لهه و پهه وێت كهه ده برست له
الت و ڕۆژئهاوای  ڕۆژههه  تی بهدوێن، لهه وایهه ته زمانی نه  بوو به  غه ده ت قه نانه ی دواییش ته و سااڵنه باكووری كوردستان تا ئه
نێو  توانا لهه ری بهه یهان نووسهه بینهین ده ده  بۆیهه . بییهه ره و زمهانی فارسهی و عه یه  یان زمانی بێگانه كه كوردستانیش رۆشنبیرییه

  بی نووسهیویانه ره زمانی عهه ی كهوردن و بهه رانه و نووسهه ، ئه یاننووسیوه زمانی زگماكیی خۆیان نه اڵم به  وتوون، به ڵ ه كورد هه
  بهه  روێشهیان ده  …كات ره لهیم بهه ردان، سه سافی، حوسێن مه هاوی، ره وقی، زه د شه حمه قاد، ئه مین، عه : قاسم ئه بۆ نموونه
 جهههار دوو  ورانهههه گه  ره نووسهههه م ئهههه. تهههوركی زمهههانی  بهههه  دی هههه یهههانی ده و مال كهههه شهههار یه  تی، نووسهههیویه فارسهههی زمهههانی

ی خۆیههان لههێ  كههه ، زمانه یههه وه م ئه كههه یه ی وه وسههانه چه ن، ب ههه پههێ سههتی هه زۆر خۆشههیان ی وه ئههه بێ بههه ، وه ته وسههێندراونه چه
و   ریای زمانی بێگانهه ده  ڕژێته ئاوێك ده  له ك جۆگه ونخوونیان وه و شه هره بیر و به  یه وه م ئه ی دووه وه وسانه ، چه وه ته رگیراوه وه

 . كانی خۆیانیان پێ نووسیوه مه رهه و زمانەی به موڵ ی ئه  بنه ده  ن، چون ه ی خۆیان ب ه وه نەته  ت به ناتوانن خزمه
 

 
 
 
 
 
 
 

 ر،ەنووس جەماڵ نەجاڕی
 

ئەو قسهههەیە زۆر بهههاوە کە دەڵهههێن: زمهههان، شوناسهههی نەتەوەیە. واتە هەر نەتەوەیەک بە زمهههانەکەیەوە   :جەمیییاڵ نەجیییاڕی
دەناسرێتەوە و شوناس وەردەگر . گەلی کورد لە هەر چوار بەشی نیشتمان نەتەوەیەکی بندەستە، زمانەکەی زمانی دەسهەاڵت 

ە رۆژهەالت و بههههاکوور و باشههههوور و رۆژوا نەبههههووە، بەردەوام لەالیەن هەر سههههێ زمههههانی فارسههههی و تههههورکی و عەرەبههههی ل
چەسێندراوەتەوە و هەوڵی ئەوە دراوە لەناو بچێت، حکوومەتە داگیرکەرەکهان هەرکهام بە شهێوازی خۆیهان هەوڵهی سهڕینەوە و 
لەنهاوچوونی زمههانی کوردییههان داوە، بەاڵم ڕووی زەق و ئاشههکرای ئەو داگیرکههارییە ئەوکههاتە دەردەکەو  کە زمههانی خوێنههدن و 
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ێنههان لە قۆنههاغی سههەرەتایی و قۆناغەکههانی سههەرتریش هەمههووی بە زمههانی زاڵ، واتە زمههانی دەسههەاڵتە. لەم رێههگەیەوە راه
نەیانهێشههتووە زمههانی کههوردی لە قوتابخانەکههان بخوێنههدر ، منههداڵی کههورد بە فارسههی و تههورکی و عەرەبههی فێههری نووسههین و 

بە هههیچ جههوبران نههابێیتەوە، ئاسههەوارەکانی ئەم داگیرکههارییە تر دەبههێ، ئەمە غەدرێکههی گەورەیە و  خوێنههدنەوە بە زمههانێکی
کولتههووری و زمههانییە لە کههۆمەڵگە خههۆی نیشههان دەدا کههاتێ تههاکی کههورد ناچههارە بههۆ هەمههوو کارێههک پەنهها ببههاتە بەر زمههانی 

اپەریهن دەسەاڵت، ئەمە ڕاستەوخۆ کاریگەریی لەسهەر ئاخهاوتن و بیهر و ههزریش دەکها. لە باشهووری کوردسهتان راسهتە دوای ڕ
خوێندن بە زمانی کوردییە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی کار نەکراوە هەتا لە نێهوان دوو شهێوەزاری کورمهانجیی سهەروو و کورمهانجیی 
ناوەڕاست زمانێکی ستاندارد لەبۆ خوێنهدن و راهێنهان و بهۆ مێهدیاش بەکهار بهێنهدر ، ئهاڵۆزییەکی زۆری زمهانی لەم بەشهەی 

 .ور دەوری سەرەکییان هەیە لەو ئاڵۆزییەدانیشتمان دەبیندر ، مێدیاکانی باشو
 

لە رۆژهەاڵت بە هەوڵی چاالکانی مەدەنی و دڵسۆزانی زمان و ئەدەبی کهوردی بەخۆشهییەوە لە زۆربەی شهارەکان،ە سهەرەڕای 
ۆر ناوەندی تایبەت بە فێربوونی زمانی کوردی کراوەتەوە، کهاری ز - زەخت و گوشاری ناوەندە ئەمنییەکانی کۆماریی ئیسالمی

بهاش کهراوە و نووسهەران و ئەدیبهان و ئەنجههومەنە ئەدەبییەکهان بهۆ زینهدوومانەوەی زمههانی کهوردی کهاری باشهیان کههردووە. لە 
بههاکوور و رۆژاواش زمههانی کههوردی لە گەشەسههەندندا بههووە و جێههی دڵخۆشههییە. بههۆیە بایەخههدان بە زمههانی دایکههی یههان زمههانی 

مههوو تههاکێکە بههۆ گەیشههتن بە نیشههتمانێکی ئههازاد، زمههانەکەی بپههارێز  و زگمههاکی، بایەخههدان بە پرسههی نەتەوە و ئەرکههی هە
 .پەرەی پێ بدات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 کنووسۆریچ خەبات ڕەسووڵی
 

  ڕۆڵی دەتوانێ زمان کە ئەوەی وەهمی ئێستاش. ماوە بەدەستمانەوە کە شتێکە تەنیا زمان  بە ڕواڵەت :خەبات ڕەسووڵی
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 سەرلێشهههیوان تووشهههی زۆرکەسهههی بگێهههڕ ، و... تهههاد ڕاگەیانهههدن و پەروەردە هێهههزی و دەسهههەاڵت هێهههزی و بەرگهههری هێهههزی
زمههان و دەوڵەمەنههد کردنههی زمههان زۆر  پارسههتنی.ژیههان راسههتی تهها فریههودانە خههۆ زیههاتر ئەوە کە ئەوەیە ڕاسههتییەکەی.کههردووە

گرینگە و کەس حاشا لەوە ناکات. بەاڵم بەداخەوە کاتێک تۆ دەسەاڵتی بەڕێوەبردنت نەبێ و لە بوارەکانی دیکەدا بێ توانها 
بووی. زمان ناتوانێ قەرەبووی ئەم بێ تواناییانە بکاتەوە و ئەوپەڕەکەی دەبینە دیلێهک کە زمهانەکەی خهۆی دەزانهێ. ئەوەی 

ڵێن زانینی ئەم زمانە وەک ئەوە وایە زیندانییەکە کلیکەکەی بەدەست خۆیەوە بێ بۆ ئێستا وەاڵمدەرەوە نیهیە. بهۆ گەڵێکهی دە
داگیرکراو ڕزگاری لە سەرەوەی ئەم قسانەیە.خۆزگە هەموومان کوردیمان لە بیر بێچێتەوە، بەاڵم بتوانین دەسەاڵتێکی بەهێهز 

سههەر گەلەکەمههان البەین،چههونکە کە دەسههەاڵتت بههوو دەتههوانی زمههانێکیش بههۆ ئەو  دامەزرێنههین و هەرەشههەی لە نههاوچوون لە
 .دەسەاڵتە بدۆزییەوە

  
 دەوری ئەمڕۆی میدیای کوردی لە گەشە و الوازکردن و شێواندنی زمان چۆن دەبینن؟ هۆکاری ئەو شپرزەیەی زمان لە میدیای 

 و لە گرێژنەدەرچوونەوەی زمان لە میدیا بگیرێت؟کوردی بۆ چی دەگەڕێننەوە؟ چی بکرێت هەتا پێش بەم ڕووشاندن 
------------------ 

 

میهدیا لە فەزای گشهتیی کوردیهدا بەشهێکە لە واقعهی پهارچەکراوی کهورد خهۆی. کەواتە ئەم پرسهیارە زۆر  :د. ڕەحیم سورخی
یهان دووزمهانە دەردەچهن گشتییە. میدیای کام پارچەی کوردستان؟ لە نێو ئەوپارچەیەدا میهدیای حکهومی کە بەزمهانی کهوردی 

 یان میدیای ئەهلی و تایبەتی؟ لە نێو پارچەکانی کوردستاندا میدیای کام پارچە؟ کامە حیز  و ڕێکخراوی سیاسی؟
 

بەگشههتی، سههەبارەت بەم پرسههیارە دەبههێ زمههانی میههدیا لەگەڵ چەنههد بههابەتی دیههکە و لە دەوروبەرە کههۆمەاڵیەتییەکەیەوە لە 
زمانیدا لێهی بهڕوانین. زمهانی میهدیا لە پێوەنهدیی لەگەڵ دەسهەاڵتدا دەکرێهت تهاوتو  بکرێهت. چوارچێوەی سیاسەت و پالنی 

دەسههەاڵت و میههدیا تەنیهها لە باشههووری کوردسههتان دەکرێههت بخههرێتە بەر شههێکردنەوەیەکی ڕەخنەگههرانە، چههونکە دەسههەاڵت بەو 
 .ە ئەو  هەیەمانایە کە بتوانێت بەیاسا زمان، میدیا و سیاسەتی کولتوری ڕێکبخات تەنیا ل

 
میهههدیا دامەزراوەیەکهههی سهههەر بەگهههروپە دەستڕۆیشهههتووەکانی کهههۆمەڵە. ئەوەی لە میهههدیادا دەنوێنهههدڕێت لەڕاسهههتیدا ئەجینهههداو 
سیاسههەتی نوانههدنی گههروپەکە دەنوێنێههت. ئەو زمههانەی بەکههاری دێنێههت ناسههنامەی دەزگههاکە و گروپههی بەکههارهێنی میههدیاکەش 

ە نێههوان چەنههدین ڕووداوی دیههکەدا بههۆ ئەو میههدیایە دەخههرێنە بەرایههی نوانههدنی دەخههاتە ڕوو. ئەو بەهایههانەی ڕووداوێههک ل
میههدیاکەوە، ئایههدۆلۆژیای گههروپە پشههتگیر و بەڕێههوەبەرەکەی میههدیاکەش دەخههاتەروو. بەگشههتی گوتههاری میههدیاکە لە چههۆنێتی 

نەی بەکههار هێنەکههانی ڕێکخسههتنی دەقەکههانی، کههردە گوتارییەکههانی دابەشههکردن و گەیانههدنی و بەکارهێنههانی کۆمەاڵیەتییهها
 .پێکیدێت
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میهههههدیای کهههههوردی، زۆربەی، میهههههدیایەکی بەسهههههتراوەی حیهههههزبییە. حیهههههزبیش خهههههۆی لەسهههههەرووی دامەزراوە شهههههەرعییەکانی 
حکومەتەوەدەبینێههت. بەگشههتی ئەنهههدامانی حیزبههی دیسهههان لە دامەزراوە پەروەردەیههی، میهههدیایی و ڕۆشههنبیرییەکاندا هەمهههان 

 بهۆیە،  پێگەی حیزبییان بۆ بەرژەوەندی و سەلیبەی تاکەکەسیی خۆیان بەکاری دێنن. ئەجیندای حیزبی جێبەجێ دەکەن یان
. نهاکەن کهوردی ئەکادیمیهای ڕێنووسهی ڕەچهاوی زۆربەیهان. هەیە بەخۆی تایبەت زمانیی سیاسەتێکی خۆی هەرکامە نموونە بۆ
مە ڕۆژنهها زۆربەی. بکههات هەواڵ ینینووسهه دەقههی دەرچههوونی سەرپەرەشههتی کە نیههیە زمانناسههیان میههدیایانەدا ئەو زۆربەی لە

نووسانی جیلی نو  پێوەندییان لەگەڵ زمانی نووسینی کوردی لە ڕابردوودا نییە، تەنانەت بۆ نمهوونە نووسهینەکانی مەسهعود 
محەمهمەد، ههێمن، شهکور مسههتەفا، هەژار موکریهانی، عەزیهز گەردی، فەرههاد شههاکەلی، مهحەمەدی مەالکەریهم و زۆر نووسههەری 

باشی زمانی کوردی ناخوێننەوە تا داڕشتنی کوردی بە باشی فێر بهن، بهۆیە داڕشهتن و نووسهینی کوردییهان زۆر الوازە شارەزای 
و ئەمەش لەبەر نەبههوونی ئیههدیتۆری زمانناسههی کههورد لە میههدیاکەیان لە دوا قۆنههاغی دەرچههوونی بەرهەمە میدیاییەکانههدا بە 

وەی یاسهههایە، میهههدیای وابەسهههتە بە حیهههز  لە هێزێکهههی سهههەروو کرچوكهههاڵی دەردەچێهههت. لەبەر ئەوەی حیهههز  خهههۆی لەسهههەرە
یاساییەوە لەگەڵ خوێنەر، بینەر و بیسەری خۆی هەڵسوکەوت دەکهات. نهاوەرۆک، زمهان و پەیهامی میهدیاکە کەم وایە لەسهەر 

یهدیاکە کهار پێویستی یان بە هێند وەرگرتنی وەرگر دابڕێژرێت. بۆیە فیدباکی وەرگر لەسەر هەڵە زمانییەکهان و نهاوەرۆکی م
 .ناکاتە سەر بەڕێوەبەرەکانی میدایا بۆ چاک کردنیان یان ڕەچاوکردنی وەرگران، بەگشتی

 

زمهان لە قۆنهاخی ڕاگەیانهدن و میهدیا ه لە جیههانی ئەمهڕۆدا ه دەورێ هی سهەرەكی دەگێڕێهت. لە بهارودۆخی  :مەسیعوود بابیایی
زمهانی كهوردیی گیهرۆدەی كهۆمەڵە ” سیاسهەتێ ی زمهانی“و ” سیاسەتێ ی فەرهەنگهی“كۆمەڵگەی ئێستای كوردستاندا، نەبوونی 

ڕاگەیانههدكارێ ی كههوردینەزان كههردووە كە هەتهها فێههری زمههانەكە دەبههن، سههەدان وشههە و دەسههتەواژە و ڕسههتە و زاراوەی هەڵە و 
بهبن،  بێمانا دەرخواردی كۆمەڵگە دەدەن. ئنجا، ئەگەر هەندێ یان پاش ماوەیەكی دوورودرێهژی ئەزمهوون فێهری زمهانی كهوردی

دا، ئهێمە ”سیاسەتی فەرهەنگهی“جارێ ی دی ە خەری ی ڕاست ردنەوەی هەڵەكانیان بن! لە چوارچێوەی   هەر ئەو كەسانە دەبێ
پێناسههە دەكەیههن. بەاڵم ئەگەر لە واڵتێ ههدا سیاسهەتی فەرهەنگههی نەبێههت، سیاسههەتی زمههانیش لە گۆڕێههدا ” سیاسهەتی زمههانی“

بە داڕشههتەیەكی زمههانی چەم ییههانە دابڕێژرێههت. واتە زمههان لە سیاسههەتی   ش دەبههێ”سیاسههەتی فەرهەنگههی“نابێههت. خههودی 
فەرهەنگیدا دەورێ ی هەرەسەرەكی دەگێڕێت. لە بارودۆخی ئێستای باشووری كوردستاندا، زمانی كهوردی وەك فەرامۆشه راوێ ی 

، گهوایە بەمە  ارد دەدر سەدە دوورەكان وەبەرچاو كە كەم كەس هەن فێری ببن و لە ڕێهگەی زمهانی بێگانهانەوە وشهەی دەرخهو
كە جاران خۆی وەك پارێزەری زمان نیشان دەدا، ئێستە وەك دوژمنهی سیاسهەت دەردەكەوێهت. ” سیاسەت“خزمەتی پێدەكرێت. 

دامەزراوەی زان ۆ و پەروەردە و فێركردن، زمانی كوردییان پەراوێهز خسهتووە. كۆمەڵێهك خامەبەدەسهت وەك پاسهەوانی زمهان، 
بههۆ سههەردەمانی داهههاتوو بگههوازنەوە. بەاڵم بارودۆخێههك كە ئێسههتا لە ” دروستنووسههین“قەكانیههانەوە تێدەكۆشههن لە ڕێههگەی دە

ە كە جارێك بە نەخۆش ەوتنی زمانە دەستی پێ ردووە. زمانی كهوردی ”مەرگی بەرەبەرەی زمان“باشوور لە ئارادایە، پرۆسەی 
یەوە وەك بڵێههی هەوڵههی پووكههانەوەی ”ی ئینگلیههزیزمههان“لە پرۆسههەی خوێندنههدا گرنگییەكههی ئەوتههۆی پێنادرێههت و لە ڕێههگەی 
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دەدرێههت. وەك بڵێههی دوژمنانێههك لە ژوورە تاری ەكانههدا بڕیههاری لەنێههوبردنی زمههانی كوردییههان لە ڕێههگەی زمههانی ئینگلیههزییەوە 
وور دەكەن! بەندە بەگشتی لە دۆخی زمانی كهوردی لە باشه  سەنتەر و دامودەزگاش خەری ن پیالنەكە جێبەجێ  دابێت و هەند 

بەتەواوەتهههی بێهیهههوام و سیاسهههەت لەم واڵتەدا بەرپرسهههی ڕاسهههتەقینەی شهههێواندنی زمهههانی كهههوردییە. دۆخهههی ڕۆژنهههامەگەری، 
 .وەرگێڕان، نووسین، ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن بێجگە لە باری نێوەرۆكەوە لە باری زمانییەوە جێی نیگەرانییە

 
و  موو ئههه هههه  نییههه  رانههه روه په و زۆر داده  نییههه  سههته رجه ادا بهمیههدی  نیا لههه تههه  كه بههڕوای مههن كێشههه  بههه :د. هەژار ڕەحیمییی

ری خێهرا  زۆرتهرین مهاڵ و كاریگهه  چێتهه مترین كاتهدا ده كه  ی له وه هۆی ئه  میدیا به  پاڵ میدیا. راسته  ینه بخه  ردانییه پاشاگه
مێنتهاڵێتی   بهه  سهته یوه شهێ ی په . به تره وره گهه  وه لهه زۆر  كه اڵم كێشهه ، بهه ره سهه رپرسیارێتی له نێ، زۆرترین پرسیار و به داده

كی یاسهایی و سیاسهی  یهه كه ت یهان یه وڵهه بوونی ده كانی. نهه ره پێ هێنهه  زه گهه خهۆی و ره  ت بهه باره یشتن سه تێگه  تاكی كورد له
یشهتنی بههۆ  تێگه  ت بههه باره سهه  دووهرزۆك و لێههڵ كهر رفراوانههدا لهه كجار به ئاسهتێ ی یهه  خۆ، مێنتهاڵێتی تههاكی كهوردی لههه ربه سهه

،  زمانهه  ، كهه زانهه گه و ره كێك لهه تی خهۆی و یهه یری كهۆی ماهیهه سه  وه چاوێ ی سووكه  به  كه  وای كردووه  مه تی خۆی. ئه ماهیه
رخسهتنی و  كان بهۆ ده اكههزووی ت م و ئهاره رده رۆحی سهه  به  سته یوه په  ردانییه م پاشاگه شێ ی ئه ، به وه كی تریشه الیه  ب ات. له

ودای  م یههش مههه رده ئههارادا بههوو و رۆحههی سههه  مێنتههاڵێتی شههێواو لههه  كان. كاتێههك كههه بچووكههه  تههه كههو ریوایه نیشههاندانی خۆیههان وه
  یری تههۆڕه س سههه . ئێسههتا بههه وه كایههه  ردانی دێتههه پاشههاگه  ، بۆیههه وه متر ب اتههه كان كههه كردنی تاكههه كان بههۆ پێناسههه سههته ربه به
ت ی زمهان  ئاسهتی سۆشهیال مێهدیادا، ههه  لهه  نده ن، چه هه  كان كه باوه  یاندنه ڕای راگه ره سه  زانی كه ، ده كان ب ه تییه اڵیه هكۆم
كانی تهر  بۆ بواره  وه گوازێته كانی خۆی ده رییه ش دواجار كاریگه مه ئه  . كه یه كارهێنانی زمان هه به  می له بێخه  نده كر  و چه ده

 كهو وه  ی خۆمانمهان كه له سهه ی كهورد سرووشهتی مه ئێمهه  ، كهه وه وه بهه  سهته یوه په  یه م كێشهه شهێ ی تهری ئهه كانی تهر. به و ئاسته
 - سیاسههی  لههه كههورد ی كێشههه سرووشههتی زۆردا، كجار یههه ئاسههتێ ی  لههه ئێسههتا  . شههێواندووه و  رچههووه ده سههت ده له كههورد ی كێشههه

،  وه تهه كانی نه ره پێ هێنهه  زه گهه ڵ ره گهه كردن له ڵهه مامه  لهه  ووهكهرد وای ش مهه ئه و ئابووری هه كولتوری بۆ  گۆڕاوه  وه كولتوورییه
  كێك لهه . یهه وتووه ركهه زمان زیانی زۆری به  وه م باره له  وه داخه  به  ین، كه ردا زاڵ ب ه سه  لۆجی ێ ی بازرگانی وئابوورییان به

و رێ هاری   وه ڕ و ئیعتبهار بهۆ زمهانی كهوردی بگێڕدرێتهه وڵبهدرێت بهاوه هه  كه  یه وه ئێستا ب ر ، ئه بێ ده  كان كه گرنگترین كاره
ت و ئاسایشهی  سیاسهه  شهێك لهه به  بهه  ڵ و كرێت، بهه زمهانی كهوردی نهه  بهه  كی بازرگانییانهه ڵیه ر، تا مامه به  پێویست بگیرێنه

ر ب هات  سهه چاره  رۆزك و لێڵهه لهه  و مێنتاڵێتییهه ك ئهه یه توانێ تا راده ده  مه مار. ئهژ ئه  یی بێته وه ته ندی نه یی و ش ۆمه وه ته نه
 .ودرووستی زمان، دابنێت  رپرسیارانه كارهێنانی به ر به سه ری له و، دواجاریش كاریگه

 

  وان لههه زاو زمانههه سههی پسههپۆڕ و شههاره می كه كههه ، بههه  وتووه كان زۆری و بۆرییههان تێ ههه كوردییههه  ناڵههه كه :د. هییاوژین سییڵێوە
سههی پسههپۆڕ و  كه  كان پێویسههته ناڵههه وپێشههبردنی كه ره ، بههۆ باشهه ردن و به تێ ههدان و شێواندنیشههی تێدایههه  كانن، بۆیههه ناڵههه كه

دروسهتی نووسهینی   بهه  كان و رنامهه واڵ و به ی ههه وه نه داڕشهته خت بن له  رسه سهدابندرێن و چاودێرێ ی   نااڵنه و كه وان له زمانه
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بهن، ئاگهاداری   و گۆڕانانهه شهه  و گه موو ئه و ئاگاداری هه وه  تیان بۆ ب رێته ش خولی تایبه یۆن. سااڵنه فز له كانی ته ژێر نووسه
 .کات ریان ده كادیمای كوردی ده ئه بن كه   و رێنماییانه ئه
 

هەروەک لە پرسیاری پێشوودا باسم کرد لە باشوور هەست بە ئاڵۆزییەک دەکر  لە زمهانی کوردیهدا و ئەمە  :جەماڵ نەجاڕی
بە زەقهههی لە مێهههدیاکانی باشهههووردا دەبینهههدر  و ڕۆژانە لەالیەن نووسهههەران و ئەدیبهههان و خەمخهههۆرانی زمهههانی کهههوردییەوە 

یەکجهههار گرنگهههی لە گەشههەکردنی زمانهههدا هەیە، مێهههدیا ئەلکترۆنهههی و ڕووبەرووی ڕەخههنە دەبێهههتەوە. بهههوونی مێههدیا دورێکهههی 
مەجازیشهی لههێ زیههاد بکەیهن، ئەگەر بێههت و مێههدیای کهوردی ڕەچههاوی ئەوە بکهها کە یەک شهێوەزار و یەک ڕێنههووس وەک زمههانی 

لە میهدیای  پێوەر، یان هاوبەش بەکار بهێندر ، بێ شک کاریگەریی زۆر باش و ئەرێنی دەبهێ، بەاڵم بەم شهپرزەییەی زمهان
باشوور دەبینین کە کاردانەوەکان خراپ و نەرێنین، بۆ نەمهانی ئەم شهپرزەییە و ئهاڵۆزییە دەبهێ حکهوومەت بە سهوودوەرگرتن 
لە کەسههانی شههارەزا و پسههپۆڕ ناوەنههدێکی ئاکههادێمی تههایبەت بە زمههان بکههاتەوە و لەوێههوە بڕیههار بههۆ ناوەنههدەکانی خوێنههدن و 

یستە هەموو میدیایەک ڕەچاوی بڕیارەکهانی ئەو ناوەنهدە بکها و لێهی ال نەدا، هەتها ئێسهتا دامودەزگاکانی میدیا بدر  و پێو
لە باشووری کوردستان وەها ناوەندێک نییە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان خەمی لە زمهانی کهوردی نەخهواردووە و بە ئیشهی 

ە ڕۆژهەاڵت دەوری ناوەنهدەکانی فێرکردنهی خۆی نەزانیوە کە کاری بۆ بکهات. لە بەشهەکانی دیهکەی کوردسهتان بە تهایبەتی ل
زمانی کوردی و ئەنجومەنە ئەدەبییەکان زۆر گرنهگ و بەرچهاوە، دەتهوانم بڵهێم لە رۆژهەاڵت ئهالۆزیی زمهان بەو شهێوەیەی کە 
لە باشههوور هەیە هەسههتی پههێ نههاکر ، ڕەنههگە ئەگەر لەوێههش مێههدیا دەوری هەبههوایە، زمههانی کههوردی تووشههی ئەو ئههاڵۆزی و 

بێت، بۆیە بهوونی ناوەنهدێکی تهایبەت بە زمهان بهۆ پەروەردە و میهدیا لە هەرکهام لە بەشهەکان زەرووریهیە و دەبهێ  شپرزەییە
هەبههێ بههۆ ئەوەی بڕیههار بههدرێت کە کههام شههێوەزار و کههام ڕێنههووس وەک زمههانی پێههوەر، یههان هههاوبەش بەکههار بهێنههدر . ئەمە 

 .ەرانە لە هەموو بەشەکانی کوردستان کەسی وامان هەیەپێویستی بە کەسانی ئاکادیمی و شارەزا لە زمانە کە بەختەو
 

میههدیای کههوردی لە سههەرەتای گەشههەی خۆیههدایە.ئێمە بە درێژایههی مێههژووی ڕاگەیانههدن لە دنیههادا شههتێکی  :خەبییات ڕەسییووڵی
گهی ئەوتۆمان نەبووە.ئێستاش ئەوەی کە هەیە هی حیزبەکانە.ئەوانیش ئەوەندەی گرینگهی بە حیزبهایەتی دەدەن هێنهدە گرین

 و بەرێههوەبەر تههۆ کاتێههک نییە،چههونکە میههدیاکان تههاوانی لێههرەدا ئاسههاییە.نههادەن میههدیایی کههاری دیههکەی الیەنەکههانی  بە
ەری میدیایەک بە پێی پلەی حیزبی دادەمەزرێنی نابێ چهاوەڕوانی ئەوەت هەبهێ کە ئەو کەسهە پەرجهووت بهۆ بکهات سەرنووس

 حیزبەکهان بها.دەردەچێ لێ ئەوەی هەر کارنەزان بە دەسپێرن کارێک کاتێک گشتی شێوەی بە.سەرکەوتووبێ کارەکەیدا لە   و
 ، چەنهد میهدیایەکی بەهێهز دامەزرێهنن و کسهانی پسهپۆڕ دامەزرێهنن.رۆژنهامە و رادیۆ و کاناڵ سەدان و گۆڤار دەیان لەجیاتی

هەمههوو هەڵە و نەزانههیەش ئەوکهات گرفتەکههان وردە وردە دەڕوێههنەوە و زمههانیش ڕەوتههی ئاسههایی خههۆی دەگههرێتەوە و پههێش بەم 
 .دەگیرێت
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 ەرنووس شەهال دەباغی
 

ژنە نووسهەری کهورد لەبهارەی پرسهی زمهانی کهوردی بەم چەشهنە ڕوانهگەی خهۆی  ()بهاران شەهال دەباغی هەر لەم پێوەندییەدا
کانی  وه تههه اڵتی سیاسهیی نه سههه دهریی کولتهوور و  ژێر کاریگههه ت، لهه وڵههه ده کی بێ یهه وه ته زمههانی کهوردی، زمههانی نه“خسهتە ڕوو: 

کانهدا.  نێهوان زاراوه  ی کهورد و لهه وه تهه نهدامانی نه ناو ئه لهه” ستکرد داپچڕانێکی ده“  هۆی جۆره  ش بۆته مه و ئه  ست بووه بااڵده
سیاسهییەکانی   رفتههگ  ک لهه یهه  نگهه ت، ڕه تایبهه باشهووری کوردسهتان به  گشتی و له  ناو کورددا به بوونی زمانی ستاندارد له نه

ند مهانگی  چه  کان، زانکۆکان، قوتابیان و هتد بێ. له ران، ئیداره نووسه  ڵگەی کوردی به م کۆمه رجه ئێستای کورد و گرفتی سه
کوردییەکانههدا بیههروڕای خۆیههان   تیڤیههیە  و لههه  دواون، وتاریههان نووسههیوه  گرینگههه  و باسههه ر ئههه سههه  سههانێک لههه ڕابههردوودا، که

ئاسهۆی نادیهاری   رپرسهانه به ن و بێ کهه یی کهورد ژاراوی ده وه تهه ، ڕووحهی نه و ڕا و بۆچوونانهه هێنهدێک لهه  وه داخه . به هربڕیو ده
یران و  ر حهه گهه . مه وه مان بیهر دێننهه”ڕی براکوژی شه“مێژووی   و بۆچوونانه، ن. هێندێک له که ماویتر ده ته  یه هه  که  وه کورد له
 بی کوردی؟ ده ی ئه زێنه خه  شیک نین له ک به ک یه وی و هێمن وه وله ر شێعری خانی، مه گه دی نین؟ مهر دوو کور الوک هه

 
  . دیهاره وه کال بکاتهه یهه  و گرینگهه ل ئهه گهه بێ خهۆی له اڵتی سیاسی ده سه و ده  ڵبژاردنی زمانی ستاندارد، بڕیارێکی سیاسییه هه
پهێش. کاتێهک   تهوانێ گرفتهی زۆر بێنێتهه گیرێت، ده رنهه ڵک وه ڵسۆز کهه زانایانی د   بێ و له هن  وه ئاگاییه  ر به گه ئه  و بڕیاره ئه
روی  سهه  کگرتنی نەتەوەییهان پهێ لهه سانه یهه و که ئه  ، که یه ندی گرینگه تمه و تایبه ستم بوونی ئه به ڵێم زانایانی دڵسۆز مه ده
اڵتی سیاسههی،  سههه حیههز  و ده  کامههه  نههدیی سیاسههی بههه ، یهان پێوه زاراوه  ڕه شههار و شههه  ڕه ری، شههه گههه موو شههتێک بههێ و ناوچه ههه

.  رکییه ی سههه ر دوو زاراوه سههه کان زیههاتر له بههۆ بڕیاردانیههان. ئێسههتا باسههه  پێوانههه  بێتههه یی، نه شههیره ئههایینی، کولتههووری و عه
ک  وه  و زاراوه م یهان ئهه بهێ ئهه ده  کهه  ان وایهیی پێی یی کولتووری و ناوچه ستراوه یلی سیاسی، یان به ڕووی مه س له هێندێک که

ر هێرشههی  رامبههه به  سههتان لههه ڕاوه  وه ئههه   چههن کههه ن و وای بههۆ ده خههه ده ڵەم  قههه تر له ی کههه نه ڵبژێردر  و الیه زمههانی سههتاندارد هههه
 . بانه ره فارس، تورک و عه
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شهی  ؟ زمهانی سهتاندارد زمهانێکی هاوبه ڕیوه کدا تێپهه یه پڕۆسهه چ  ڕۆژئاوا بهه  ؟ له زمانی ستاندارد چییه :باران()شەهال دەباغی
مانههای   ک، بههه یههه کارهێنانی زاراوه ن. بههه کههه نزیم ده ڵ تههه گههه کههان خۆیههانی له زاراوه  کههه  لێکچههوو و هێمۆژێنههه  ری واتههه رانسههه سه
:  یهه ر زمهانی سهتاندارد هه سهه ند بۆچوون له ن. چه که ندی ده مه وڵه وام ده ده کان به و بگره زاراوه  تر نییه کانی ناوبردنی زاراوه له

  واتهه  کی خهۆی الدانهه ره ڕاسهتیدا زمهانی سهه چی له ، کهه کییه ره زمانی سهه  ک الدان له ک وه یه زۆر جار زاراوه ڵێن که  هێندێک ده
سهڵ  و ئه  ک بناخهه کهان وه ش، زاراوه. هێنهدێکی وتووه کهه کی جهێ  ره کهان بهوون و دواتهر زمهانی سهه پێشهتر زاراوه  کهه  و مانایه به
گۆڕدا و  قهالبێکی نهه  . زمهانی سهتاندارد زۆر جهار لهه یهه ( تازه نیا واریهانتێکی )بهژاره زمهانی سهتاندارد تهه  ڵێن که بینن و ده ده

کهر ،  ارد دهرچۆنێک بێهت، کاتێهک باسهی زمهانی سهتاند وپێش چهوون. ههه ره کان به حاڵێکدا زاراوه  له  وه ته کۆنسێرواتیڤدا ماوه
ک  ر یهه سهه رییان له ردوو کاریگه هه  که  ئاخاوتن هێندێک جیاوازی دابندرێت. ڕاسته  نووسین و به  به  و زمانه نێوان ئه  بێ له ده
واڵتهانی   لهه  زۆر واڵت، بهۆ وێنهه  . لهه  سهتاندارد کهراوه  که ڵ نووسهینه وه زۆر شهوێن ههه  س لهه گهر  دراون، بهه  وه و پێکهه  یه هه
کانی ئیداری و یاسهاییان  یش نامه”رانسی فه“و ” التین“  زمانی خۆیان، به  له  ڕاستدا، جگه کانی ناوه ده سه  یسکاندیناوی، لهئ
کانی سیاسهی، کولتهووری و ئهابووری لهه  ره و فاکتهه  کار ههاتووه اڵو، به ک سیستێمێکی تێکه ، وه ندان زاراوه نووسی. دواتر چه ده

ک  یه ستانداردکردنی زمان، تا ڕاده  ی به . پڕۆسه کان ڕۆڵی گرینگیان گێڕاوه کان و زاراوه ، ئیستالحه وشه کارهێنانی به  چۆنێتی
نهد  کانهدا چه رباره ده  سهتی پێکهرد. تها پێشهتر لهه ده  و   لهه  وه نووسهینه رتووک کان و په نیسه ڕێگای که  ت له تایبه  ، به ئاگایانه

، سیسههتمی  ک بههوو. بههوونی شههایه دایک ده کگرتوو لههه ، زمههانێکی یههه ورده  ودوا، ورده مههه س له هههات، بههه کار ده زمههانی جیههاواز بههه
خواسههت، و  ک سههتانداردی تێکنیکههی ده یههه  مهێنانی چههاپی کههه رهههه کردنی واڵت، به ، سیسههتمی یاسههایی ئیههداره ماڵیههاتی و پههاره

پێکهێنهانی زمهانێکی   کی بهوون لهه ره کان، هۆکهاری سهه شهوێنه موو ههه  له  ک شێوه یه  و خوێندنی ئینجیل به  وه ها نووسینه روه هه
 .کرا قامگیر ده ردانی قامووس سه ڕێگای ده  ش له وه ئه  هێمۆژێن. که

(١) 
کهر ، بهۆ  وام ئهاڵوگۆڕ ده رده تانهدا بهه ناو واڵتهان و دوڵه کان، له می ئینتێرنێت دا، زانیاریی زمانه جوراوجۆره رده سه  ئێستا له

کانی کههامپیوتێری و ئینتێرنێتههی، یههان زانسههته پزشههکی، تێکنیکههی و ئێکۆنۆمییەکههان، زمههانی  سههتانداردکردنی سیسههتمه  وێنههه
نههدیی نێههوان  ش بههۆ ئاسههانکردنی پێوه مانههه مووی ئه نابیسههن و هتههد. هههه  ی کههه سههانه و که خوێنههدن و نووسههینی نابینایههان و ئههه

  تر دانهاوه کانی ر زمانهه سهه رییەکی زۆری له ها زمانی ئینگلیهزی کاریگهه ره . هه کانه ڕاندنی کاره کان و ڕاپه کان و ئینسانه وه ته نه
ر زمهانی  رێک بهۆ سهه تهه ک خه وه  یهه و دیارده سهیش ئهه زۆر که  تهه ڵبه کار دێهت. هه تر، ڕۆژانه به کانی ڵ زمانه گه ریب له و هاوته

 .بینن دایکی خۆیان ده
  

ی کهورد،  وه تهه و ئێسهتا نه  ردا ههاتووه سهه زۆر ئهاڵوگۆڕی به  وه کانییه موو زاراوه هه  کوردیش به وتی مێژوودا، زمانی ڕه  له  دیاره
  کهه  نییهه  و مانایه به   یه وه کالکردنه و یه ڕای من ئه  . به وه ر بڕیارێک ساخ ببێته سه  بێ له اڵتی کوردی ده سه بڵێم ده  یان باشتره
رگههرین. هێنههدک خههاڵی  ڵک وه کهان کههه موو زاراوه هههه  بههێ لههه خسههتنی زمهانێکی سههتاندارد ده اڵوێردرێی. بههۆ جێ نێک هههه ههیچ الیههه
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  کهه  کام ڕێنووس بنووسرێت. من پێموایه  به  ستاندارده  و زمانه ئه  ر ساز بێ، بۆ وێنه سه بایی له ناته  نگه ڕه  ن که تەکنیکی هه
ناوبردنی ڕێنووسهههی  مانهههای لهههه  کهههردنیش بهههه بکههها و ئینتێگره  م خهههۆی ئینتێگهههره رده ڵ بهههارودۆخی سهههه گهههه بهههێ له ده  ڕێنهههووس
رچاو بگیهردر ، ئاسهانکاری زیهاتر بهۆ  بهه کانی کهوردی تێهدا وه ندیهه تمه تایبه  لفوبێ التهین کهه بی( نییه. ئایا ئه ره ئارامی)عه
ی زۆری  زۆربهه  لهه  التهین کهه لفوبێ ڕێگهای ئهه  ڵکانی ڕۆژئهاوا لهه نهدیی خهه کانی زانسهتی و تەکنیکهی ناکها؟ ئایها پێوه لبوپۆیه
یهان  بێ؟ aw/ی ئاو توانێ فێری وشه کام فۆڕم زوتر ده  ڵ کورد هاسانتر نابێ؟ ئینسانێکی ئورووپی به گه کار د  له جیهان به

ی  وره شهیکی گهه کار بێنهین به نیا ئهارامی بهه ر تهه گهه کار بێنهین؟ ئایها ئه ردوو ڕێنووسهی ئهارامی و التهین بهه نا، ئایا ناکر  هه
 ؟ هاویشتووه رنه باکووری کوردستان( ده  ی کوردمان له زۆربه  کوردمان )بگره

  
  لههه  جگههه  کی نییههه یههه کههورد چاره  ر بۆیههه سههتۆ بگههر ، هههه ئه رکی زمههانی سههتاندارد وه نیا نههاتوانی ئههه تههه ک به یههه هههیچ زاراوه

کانی  کهر  وشهه بهێ و ده نهدتر ده مه ڵه کان زۆر فراوانتهر و ده شههی و زێنه ، خه م کاره ئه  کان و به موو زاراوه هه  رگرتن له ڵکوه که
تهدا  ڕه بنه  ی فارسهی و کهوردی لهه ن. )زۆر وشهه کاندا ههه ناو زاراوه  کانی کوردی که وشه  نه بی و تورکی جێگای خۆیان بده ره عه
ی  وه ره ده  ت لهه نانه کان، ته موو ناوچه هه  به بی و تورکی( دانی ئیمکانات ره نیا وتم عه ته  وە هاتوون، بۆیه رچاوه ک سه یه  له

موو  بهێ ڕێگهاخۆش بکرێهت تها ههه و ده  اڵتی کوردییهه سهه کانی ده رکه ئه  ک له کان، یه ندنی زاراوه سه ره باشوری کوردستان، بۆ په
ڵک  ری کهه رانسهه ئیمکانهاتی سه  رییان بهێ و لهه ر ژیهانی خۆیهان کاریگهه سهه کهانی کهوردی بتهوانن له و زاراوه  وه ته ندامانی نه ئه
  کهه  کانی دێمۆکراسهییه بناخهه  ک لهه یهه  مهه ری. ئه رانسهه نهاو زمهانی سه  ربڕینی جیهاواز بێنهه و ده  وشه  و ڕێگاوه، ربگرن و له وه

 .رببڕێت ده  وه ڕیگای زمانه  ربگر  تا بیروڕای خۆی له ڵك وه ئیمکاناتی واڵت که  تاک بتوانێ له
 

ر  سهه ین و نهابێ بهاس له وه تهه ک نه یه  ئێمه  که  یه وه ئه  زۆر زۆر گرینگه  ی که وه وتیشی: ئه (هال دەباغی )بارانشە لە درێژەدا
تی  حمهه ڕابهردوو و زه  ڕێهزی بهه ژێر ناوی شاعیر و ڕۆشهنبیر، بێ س له هۆی لێک دوورخستنمان. نابێ که  زمانی ستاندارد ببێته

اڵتی  سهه ڵگەی کوردیهدا بێنهێ. ده تری کۆمه ی که ر نیوه سه ت به ک خه یه ناوچه  گرێدراوی بههۆی  سانی پێش خۆی بکا، یان به که
تی و  شهیره یی، عه مهارگرژیی ناوچهه ری و ده ژێهر کاریگهه  وێتهه دا بکه ڵبژاردن و بڕیهاره ههه و  ک نهابێ لهه یه ههیچ شهێوه  کوردی به
می ئینتێرنێهت و گۆلوبالیزاسهییۆن  رده سهه  بهواری سیاسهی و کولتهووری لهه  وتنی کهورد لهه پێشهکه  بهێ بهه ده  و بڕیهاره ئایینی. ئه

 .بدات تیی  یارمه
 
کانی پزشهههکی،  زانایهههانی بهههواری زمهههان، زانسهههته  ت لهههه کی تایبهههه یهههه هێنهههانی لێژنه اڵتی کهههوردی پێک سهههه رکی ئێسهههتای ده ئهههه
وڵهدان بهۆ  و هه  رکهه و ئه جێکردنی ئهه ی کوردستان، بهۆ جێبهه ر چوار پارچه هه  له  ته تی، ئابووری و کولتوور و سیاسه اڵیه کۆمه
بهێ  ش ده و کهاره و ئهه  وه ر دوو ڕێنهووس بنووسهرێنه ههه  و بهه  نهد زاراوه چه  کان بهه کهات وشهههاو  رکردنی قامووسی کوردی کهه ده
دان کهاری تەکنیکهی و کردەیهی بهۆ جێخسهتنی زمهانی سهتاندارد  سهه  ناو قهامووس. دیهاره  بێنه  کانی تازه وام بکر  و وشه رده به
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سهتی  و هه  نزڵ بگهات. گرینگتهرین خهاڵ، ئیهراده مهه  بهه  کاروانهه م ئاسهانتر و زووتهر ئهه  کهه  وهی بێ بکرێن بهۆ ئهه ده  یه که هه
موویان  کوردییەکههان هههه  ین و زاراوه وه تههه ک نه یههه  بچههین. ئێمههه  رکههه و ئه و پێشههوازی ئههه ره دڵفراونههی بههه  بههه  کههه  تییههه وایه ته نه

م ڕێهک  رده ڵ سهه گهه ربگرێهت، خهۆی له ڵک وه کهان کهه موو زاروه کانی ههه هره و بهه  وشهه  لهه  بێ که ند ده مه وڵه کوردین. زمانێک ده
 . وه کانی زمانی پێ پڕ بکاته وکورتییه م ربگرێت تا که ڵک وه کانی ئینگلیزی و التین که زمانه  بخات و له

 
” وان سهەیده“ یتی بهۆ بهه   کهه  چیای سیپان و ئاگرین گوتراوه  هیدێک له بۆ شه  که  یه الوکێک هه  ر به رامبه ستم به مان هه من هه

بی  ره ی عهه” حاملهه“  لهه  کرمانجیدا زۆر پهێ جهوانتره  یشم له” پێگران“ی  ولێر و موکریان. وشه کانی هه یرانی ناوچه و یان حه
  کهه ، دوکتوره”ئاسهم“دوکتور بڵێ:   و  و به خۆش که ئافریبا و یان چین نه  کوردێک له  گرین. که ڵکی لێ ورده مان که زۆربه  که
لفوبێ التیهنش زۆر  می ئێستادا، ئهه رده سه  ن؟ له و وشانه خودی ئه  ک بۆ ئینتێرنێت و پێ. سی. باشتر له یه گا. چ وشه هتێد لێ 

 .کات ی کورد ده کێشه  ت به زیاتر خزمه
 
ی ئهاخر  قسههکگرتوویی تێهدا  ندبوونی زمان و یهه مه وڵه بێ جوانکاری، کارایی، ده ر زمانی ستاندارد ده سه  باس و بڕیار له  له
 . ئاکامی لێکدابڕانه  وا که ڕێکی ناڕه ک شه ن نه بکه

  
لە وشهیاریی ” گۆرانی کۆن )هەورامی(، کەلهوڕی، فەیلی، لەکی و لوڕی“گەشەکردنی دیالێکت و شیوەزارەکانی کوردیی خوارین 

بەر دوو دیههالێکتی دیههکە نەتەوەیههی و ناسههنامەی کوردبوونههدا چ دەور و ڕۆڵێههک دەگێڕێههت، گەشههەی ئەو دیالێکتههانە لە هەمهه
 بەسهەر چهی ههاوبەش -)کورمانجیی سەروو و کورمانجیی ناوەڕاست( بە دەرفەت دەزانن یان خەسار؟ ئەی پرسی زمانی پێهوەر 

 دێت؟
 

بههابەتی زمههان لە ڕۆژ هەاڵتههی کوردسههتان لەگەڵ بههابەتگەلی وەک ناسههنامە، بەرهەڵسههتیی، هەڕەشههە و  :د. ڕەحیییم سییورخی
نەتەوەدا تهێکەڵ بهووە. بهابەتی ناسهنامەی -کەمینە یهان ئەتنهی لەبەرانهبەر ناسهیۆنالیزمی دەوڵەت  مەترسی و ناسیۆنالیزمی

ئەتنی خۆی لە ئەنجامی گفتوگۆ و دیبەیەتهی ئەنهدامانی کهۆمەڵەیەکی ئەتنۆزمهانی لە بەسهتێنێکی دیهاریکراوی کۆمەاڵیەتیهدا 
 نامەی نەتەوەی سەردەسههتدا الیەنههی داگەڕانپێکههدێت. بههۆیە لە قینههاغی خەبههات بههۆ خههۆ پاراسههتن و نەتههوانەوە لە ناسهه

(convergence) بۆ نێوەوەی کۆمەڵەکە و هەڵهگەڕان(divergence)  و مەیلهی دەرچهوون لە کهۆمەڵە ئەتنهۆ زمهانییەکە
لە پێککەوتنهههی دیالێکتەکهههان لە کهههۆمەڵەیەکی زمهههانیی فهههرەزرادا وەک کهههوردی گهههرنگە. ئەوە کە ئهههاخۆ ئەم پێککەوتنهههانە 

لەسەر یەکتر چۆنە؟ ئایا ئاخێوەرانی دوو زار یان شهێوەزاری جیهاواز لە کهۆمەڵەی زمهانی کوردیهدا لەکهاتی کاریگەرییەکانیان 
پێکەوە دووانیان ئەگەر هەرکەس بە زاراوەی خۆی بدوێت یان بە یەک لەو زارانە، لە ئێستادا دەبێتە پێگەیەک لە دەسهەاڵت 

هێزترە زار یان شێوەزارەکەیان ببێتە هۆیەک بۆ خۆ بەکەم زانهین، بۆی یان هاوپێوەندیی و داگەڕانە نێوخۆییەکەیان لەوە بە
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پەراوێزخهههران، الواز بهههوونی پهههێگەی ئهههابووری، کهههۆمەاڵیەتی و سیاسهههییان. لە پێوەنهههدی لەگەڵ زاری کهههوردیی ناوەڕاسهههت و 
ە تهاڕادەیەکی زۆر یدا، دەکر  بڵێهین کارلێککردنەکانیهان لەبهاری پهێگەو”کەلهوڕی“و ” لەکی“زارەکانی کوردیی باشووری وەک 

هاوشهانە و خەڵههک پههێکەوە پێوەنههدی دەگهرن بههێ ئەوەی یەکیههان خههۆ لەوی تریههان بەکەمتهر یههان زیههاتر بزانێههت، دیههارە ئەمە 
بەگشتییە و مەرج نییە تێڕوانینی تاکەکەسییش وابێت. واتە، دیالێکەتەکانیان نهابنە ئیمتیازێهک بهۆ خهۆ زاڵکردنهی یەکیهان 

ی پێکهاهەتەی ڕێزمهانییەوە، جیهاوازییەکی وا زاق نیهیە کە بشهێ لەیەک تێهنەگەن. جیهاوازیی بەسەر ئەوی دیکەیانهدا. لەبهار
سهههەرەکیی ئەم زارانە لە شهههێوەی دەربهههڕین و بهههاری فۆنۆلهههۆژی و هەنهههدێک الیەنهههی وشهههەیییە کە ئەوەش تایبەتمەنهههدییەکی 

دەتوانێهت بە ڕەچهاوکردنی سیاسهەتێکی سروشتیی هەموو زمانێکە و ئەگەر کورد دەسەاڵتی پالنان دانان بهۆ زمهانەکەی هەبێهت 
زمانیی دروستی سەردەمییانە ستانداردەکە بەو زارانە و بەشکاندنەوەیەکی زیهاتری بەرەو دیهالێکتە باشهوورییەکان موتهوربە و 
دەوڵەمندتر بکات. سهەبارەت بە هەورامهی ئەم بهابەتە جیهاوازە. هەرچەنهد شهیوەزاری جهافی لە نێهوان سهۆرانی، هەورامیهی و 

ڕیدا بە پێی دووریهی و نزیکیهی لە یەک لەو زارانە دەگۆڕێهت، بەاڵم هەورامهی تایبەتمەنهدییە ڕێزمانییەکهانی دوورتهرە کەلهو
لەوانەی زاراەکههانی دیههکە. بەاڵم، هههیچ هەورامیههیەک نابینیههت خههۆی بەکههورد نەزانێههت، واتە هەورامههی بههوون نههابێتە هههۆی 

رد بههوون. بههۆیە، ڕەچههاوکردنی تایبەتمەنههدیی نههاوچەیی کههوردیی جیههابوونەوە لە ناسههنامە ئەتنههیپ نەتەوەیههیەکەی وەک کههو
هەورامهی بههۆ پاراسهتن و گەشههە پێهدانی لە شههێوەی خۆیهدا نەک هەر هههیچ گرفتێهک نیههیە، بەڵکهو پاراسههتنی یەکێهک لە جههۆرە 

ی، کولتهوری، لەگەڵ کورمانجییەکەشدا وایە. پێوەندییە مێژووی پێوەندی لە ئەمە  کوردییە دەگمەن و دێرینە کوردییەکانیشە.
ئەدەبههی، سیاسههی و هونەرییەکههان و گێههڕانەوە فۆلکلۆرییەکههان، و بەگشههتی کەلەپههور و بنچیههنەی کههورد بههوونەکە، ئەگەر لە 
ڕەهەنههدە دیههاردە ناسههییەکەیەوە زیههاتری کارلەسههەر بکرێههت و پێوەنههدییەکانی ئەمههانە بە کوردبههوونەوە بههۆ واتاسههازیی لە 

-نەوە و پێوەنههدییە ناوخۆییەکههانی لەبەرانههبەر ئەوی دیههکەی خۆسههەپێنی دەوڵەت گوتههارێکی نەتەوەییههدا بخههرێتە بەر لێکههدا
نەتەوەدا بەرجەستە بکرێت، فرە دیالێکتی و گەشە کردنیان لەباری ناوچەیی گرفتێکی ئەوتۆ نابێهت لەبەردەم نەتەوەسهازی. 

سێ ساڵی ڕابردوودا بینیمان چۆن ئەم پێوەنهدییانە دەتهوانن زاڵ بهن بەسهەر جیهاوازییە زارییەکانهدا. کەواتە  -لەماوەی دوو 
یەکەیە بهههههههۆ ئەتنیسهههههههیتە و نەتەوە کە بەشهههههههێوەیەکی (subjective)لێهههههههرەدا ئەوەی گهههههههرینگە تێهههههههڕوانینە زەینهههههههی

دا پێکههدێت. جههۆرە کوردییەکههان لە ”ئەوان“و ” ئههێمە“لە بههارەکۆمەاڵیەتییەکەوە لە نێههوان  (constructive)بنیههادنەرانە
خۆیاندا ئەو هەڵگەڕانە ناسنامەییەیان بەرانبەر بە کوردی یان کورد بوون نییە، بەوشێوەیەی بۆ ئێرانی بوون هەیانە. کهورد 
وەک نەتەوە و کوردسههههتان وەک نیشههههتمان لە دەربههههڕینە ناوچەییەکههههانی جههههۆرە کوردییەکانههههدا بە پیههههرۆزی و بەشههههێوەیەکی 

ڕووحی( بە گشههتی، و بەتههایبەتی لە کەلهههوری و هەورامییههدا دەبینرێههت. بههۆیە، گەشههەکردنی نههاوچەیی ئەو جههۆرانە گیههانی)
لەخۆیانهههدا بەشهههێکە لە گەشهههەکردنی ناسهههنامەی ئەتنهههۆ زمهههانیی کهههورد بەرانهههبەر بە شهههۆڤینیزمی خۆسهههەپێن، چەواشهههەکار و 

مەترسههیی دەبینرێههت، ملمالنێههی تەسههک و کههورتبینی  چەوسههێنەری نەتەوەی فەرمههانڕەوا و بەدەرفەتههی دادەنههێم. ئەوەی وەک
حیزبییە کە بۆ زاڵبهوونەوەی گروپێهک یهان بهاڵێکی حیزبهی بهێ زانیهاریی یهان هەسهتکردن بە بەرپرسهیارێتی جهاری وایە ئەو 
 شتانە زەق دەکرێتەوەو دەکرێتە موزایدە بێ ئەوەی خهۆی بتوانێهت ههیچ دەورێهک لە ڕێکخسهتن یهان بەڕێهوەبردنی دیالێکتەکهان
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بگێڕێت، تەنهانەت لەنێوخهۆی حیزبەکەشهیدا. ناسهنامەی ئەتنۆزمهانیی کهوردی زۆر لە ناسهیۆنالیزمی کهوردەوە پێچهراوە، بهۆیە 
دواکەوتهههوویی گوتهههاری سیاسهههی و ناسیۆنالیسهههتیی کهههورد دەتوانێهههت کاربکهههاتە سهههەر الواز بهههوونی ئەو ناسهههنامەیە و تووشهههی 

سێ فاکتەری زمان، نیشتمان و ئەتنیهک و پێوەنهدیی نێواننهاوچەیی و  پارچەپارچە بوونی بکات و بە پێچەوانەکەشی ڕاستە.
بەردەوامییههان پههێکەوە سههەرچاوەی هێههزن بههۆ گەشههەکردنی ناسههنامەی نەتەوەیههی، دابههین بههوونی مههافە سیاسههی، کولتههوری و 

دەورێکههی ئەتنییەکههان زیههاتر و چڕتههر بههن، -زمانییەکههانی نەتەوەی کههورد. بههۆیە بەتههایبەتی، هەرچەنههدی پێوەنههدییە نههاوخۆ
 .گرینگتریان دەبێت لە باڵو بوونەوەی سیما زمانییەکان لە سنووری زارەکانی زمانەکەشدا لە نێوخۆیدا

 
زۆر وردبین بهین، زمهانی دایهك و زمهانی نەتەوەیهی دوو چەم هی هاوواتها   لە باس ردنی زمانی دای دا، دەبێ :مەسعودد بابایی

ەوروژێهههنن كە ڕاسهههتەوخۆ پێوەنهههدیی بە مهههافی ئیتنی یهههیەوە هەیە. نهههین؛ كەسهههانێك زمهههانی دایهههك وەك بهههابەتێ ی سیاسهههی د
بەسیاسهی ردنی زمهانی دایهك ه ئەگەر مەبەسهتەكە شهێوەی ئاخهاوتن بێهت ه دالەنگانهدنی چەم هی زمهانی نەتەوەیهیە بهۆ زمهانی 

ر ب ەیهن كە دایك. ئەم دالەنگانهدنە، دەبێهتە مهایەی ئەوەی كە ئهێمە ئهاخێوەرانی زمهانی دایهك وەك كهۆمەڵە ئیتنی ێهك سهەی
وەك میراتی مرۆیی بپارێزن. ئەگەر وەها وێنای زمانی دایك ب ەین، مانای زمهانی نەتەوایەتهی   خەری ن لەنێو دەچن و دەبێ

تێیهدا ون دەبێهت و دالەنگانهدنی مانهایی ڕوو دەدات زمهان لە بهاری سیاسهیی خهۆی دادەڕنهین و تها ئاسهتی مهافێ ی ئیتنی هی ه 
ەوە هێزە سیاسییەكانی كورد لە شێوەی گەاڵڵەكردنی مافی خوێنهدن بە زمهانی دایهك، هێشهتا فەرهەنگی دایدەش ێنین. بە داخ

لە جیاوازیی زمانی نەتەوایەتی و زمانی دایك تێنەگەیشتوون. خۆ ئەگەر مەبەستمان لە زمانی دایك شێوەی ئاخاوتنی دایك 
ت. ئەگەر هەڵهێنجهانێ ی كردبێه تهێ ەڵ زمانمهان و دیال ت سنووری  بێت كە بۆ منداڵەكانی دەگوازرێتەوە، وەك ئەوە وایە كە

ئاگههادار بههین زمههانی نەتەوایەتههی و زمههانی دایههك دوو بههابەتی جیههاوازن. هەر بههۆیە   سیاسههیمان لەم بههابەتە هەبێههت، دەبههێ
 كەسانێك لە پشت بابەتی زمانی دای ەوە داواكارییەكی دالەنگێنانە )تبلیلی، ڕیدەكشناڵ(یان هەیە كە ئەمە زیهان بە خهودی

 .مافەكەش دەگەیەنێت
 

 وەك دەرفەت و وەك هەڕەشەش سەیر ب رێت. نیاز و مەبەستی ئێمە ئاراستەی بەكارهێنان و   هەموو دیاردەیەك هەم دەتوانێ
بەرەنجامەكان دەستنیشان دەكات. با بەڕاش اوی بێژم: ئەگەر مەبەست لە داواكردنی ماف دابڕاندنی لبێهك لە زمانێهك بێهت ه 

اسههەتی داگیركەرانههدا ئەم ئامههانجە دانەدوو دەكرێههت ه ئیههدی هههیچ گفتوگههۆیەك بههۆ ئەم مههافە قەدەخەیە. كە دڵنیههاین لە سی
ڕێوشهوێن و می هانیزمی گەنگەشهەكە   دا ئەم گەنگەشەیە ب رێت، ئەو كاتە دەبێ” كوردبوون“ئەگەریش لە چوارچێوەی وێژمانی 

ی كوردی خهزمەت بە سهەرلەبەری زمهانەكە دەكهات. بەاڵم لە دەستنیشان ب رێن. ئاش را و دیارە گەشانەوەی دیال تەكانی زمان
، ”مهاف“هەمان اتدا ئەم خزمەتە كاتێك خۆی نیشهان دەدات كە ئهێمە زمهانێ ی پێوەرمهان هەبێهت. دەستنیشهان ردنی سهنووری 

وەرمهان یەوە هەیە. ئهێمە تها زمهانێ ی پێ”سیاسهەتی فەرهەنگهی“بابەتێ ە پێوەنهدیی بە ” پەروەردە و خوێندن“، ”چوارچێوە“
نەبێت، ناتوانین سنووری مافەكان دەستنیشان ب ەین. بەاڵم بەدڵنیهاییەوە ئەگەر بتهوانین بە شهێوەیەكی دیمۆكراتیهك لەسهەر 
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ڕێك ب ەوین، بە شێوەیەكی دیمۆكراتیك دەتوانین لەسەر سنوورەكانی مافی دیال تەكانیش ڕێهك ب ەویهن. خهۆ ” زمانی پێوەر“
و ” مهودێڕنیتەی ئێرانهی ه تهوركی“بهرد كە لە ” زەبروزەنگی سیاسی“ەكەوت و پەنامان بۆ سەر ن” ڕێ اری دێمۆكراتیك“ئەگەر 
مودێڕنیتەی ئەوروپاییهدا هەیە، ئەوا چارەنووسهەكە بە چەنهدین قۆنهاخی بەریەك ەوتنهدا دەڕوات كە ئهێمە نهاتوانین   هەند 

اگەردانییە بە ئاسهایی دەزانهن و زمهانی ئاكامەكەی پێشبینی ب ەین. هەر چۆنێك بێهت؛ بەپهێچەوانەی كەسهانێك كە ئەم پاشه
پێوەر بە فاشهیزم لێهك دەدەنەوە، بەنهدە بەوپەڕی ڕاشه اوییەوە دەڵهێم؛ ناسهیونالیزمی زمهانی لەگەڵ هەمهوو تهۆكمەییەكەی، 
زۆریش لەرزۆكە. ئەگەر ڕێ اری دیمۆكراتیك بە ئاكام نەگات یان دەبێت واز لە پرۆسەی بەنەتەوەبوون بهێنین، یان بتهوانین 

.  تایبەتمەندیی و پاوەجێ ەر )مبوم( بۆ ناسیونالیزمی كوردی دابتاشین. بەاڵم پاوەجێ ەر شهتێك نیهیە كە دابتاشهر   ند هە
ە. بە جۆرێك هەم زمانی پێوەرمان لە چوارچێوەی سنوور و دەسهەاڵتە پێناسهەكراوەكاندا ”ڕێ اری دیمۆكراتیك“باشترین ڕێگە 

نی پێهههوەر لە جوگرافیهههای خۆیانهههدا بخهههوێنرێن. ڕاسهههتییەكە ئەوەیە كە بە هەبێهههت، هەم دیال تەكهههانیش شانبەشهههانی زمههها
ڕەخسههاندنی زمههانی پێههوەر وەك داڕێههژەی وێژمههانی نەتەوەیههی، سیاسههی و فەرهەنگههی دەتههوانین بیههر لە خههاڵی دووەمههین، واتە 

ەوە بەرەو ”یماییتههاك سهه“سههنووری دیال ههت و بەكارهێنههان و گەشههانەوەی دیههاری ب ەیههن. لە وەههها دۆخێ ههدا زمههانی پێههوەر لە 
دەبێههت. خههۆی بە ڕووی دیال تەكانههدا دەكههرێتەوە و ” فرەسههیما“و هەم ” تههاك سههیما“هەنگههاو دەنێههت. واتە هەم ” فرەسههیمایی“

بەپێهی گەشهەی خۆیهان ه بە زمهانی پێهوەر بهدەن. تەنیها لە وەهها دۆخێ هدا   دیال تەكهانیش دەتهوانن توانسهتێ ی زیهاتر ه پهێ
رچەرخێهنن. بەاڵم ئەگەر ئەم دۆخە شهێواوە زمهانییەی كهورد بەردەوام بێهت، نهاتوانین دۆخهی دەتوانین هەرەشهە بهۆ دەرفەت وە

و دابڕانی جوگرافیاییی كهورد بەردەوام دەبێهت. كە وابهوو ” خێاڵیەتی“و ” ناوچەگەری“چەقبەستووی مێژووییمان تێپەڕێنین و 
 .ەوە، بێمانایەگرێدانەوەی بە زمانی پێوەر  باس ردن لە زمانی دایك لە ئێستادا بە بێ

  
كان  ، گۆرانییهه وه ی كهۆ ب رێتهه كهه كانی زمهانی كهوردی بهدر ، فۆل لۆره موو دیالێ تهه ههه گرنگی به   پێویسته :د. هاوژین سڵێوە

كان  ڵ وو دیلێ تههه كان، بههه كردنی دیالێ تههه شههه گه  لههه  ر رێگههر نییههه ب ههر ، زمههانی پێههوه  وه باره ویان لههه تۆمههار ب ههرێن، توێژینههه
كێك  اڵم یههه ، بههه دیالێ تێههك پێ هههاتووه  ڵههه كۆمه موو زمانێههك لههه  ردا، هههه نههدكردنی زمههانی پێههوه مه وڵه ده  بههێ لههه ان دهرۆڵیهه
  وسهی بهه کهی و فیرده روده  ، كهه دروسهت بهووه  وه و كاتهه لهه  زمانی فارسهی تهازه  ر، بۆ نموونه زمانی پێوه  بێته كان ده دیالێ ته له

  نی لههه مههه كردنی چاپه شههه سههێ دیالێههك پێ هههاتبوو، بەهههۆی گه  . زمههانی ئینگلیههزی لههه ان پههێ نووسههیوهیهه ری(هۆنراوه ی )ده شههێوه
ڵێک  كۆمهه  نده رچه هه  . دروست بووه  وه ڕێی قورئانه بیش له ره زمانی ستاندارد. زمانی ستانداردی عه  بووه  زاره و شێوه ن ئه نده له

و  یهه  مه ڵه اڵم ده بهه  بێت، یهان دروسهت بهووه، وو )زمانی ستاندارد( كهوردی دروسهت نههكگرت بی یه ده زمانی ئه  هۆكار وای كردووه
بی. كهوردێ ی بهاكوور ههیچ تهاوانێ ی  ره ی سێ جۆر رێنووس، رێنووسی سالڤی و رێنووسی التینی و رێنووسی عهه . كێشه ه یو  مه نه

خههوێنن، لێ نزیههك  ی تههوركی ده لف و بێههی التینههی وانههه ئههه  وان بههه ئههه  بووبێ، چون ههه نههه بی  ره لفوبێی عههه ئههه  فێههره  كههه  نییههه
ڕای مههن  . بههه ڕاسههت ئیشههێ ی زۆر باشههه روو و كرمههانجیی ناوه دیههالێ تی كرمههانجیی سههه  ڵ ردن و ئاشههنابوون بههه و تێ ههه وه  بوونههه
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  بێت، خوازیهارین لهه دروسهت نهه تی واوه تهه زمهانێ ی سهتاندارد به  ن، كهه وه هۆكاری ئهه  تی كورد تاكه كانی میلله رامیارییه كێشه 
 .داهاتوو دروست ببێت

 
زمانی کوردی زمهانێکی یەکجهار دەوڵەمەنهدە بە کۆمەڵێهک دیالێکهت و شهێوەزاری جۆراوجهۆر، بە هەرکهام لەم  :جەماڵ نەجاڕی

لە شههوێنە دیالێکهت و شهێوەزارانە ئهێمە ئەدەبهی زارەکهی و فۆلکهۆرێکی دەوڵەمەنهدمان هەیە کە سهەرمایەی نەتەوەیهیە، دیهارە 
ئاکادیمییەکهان و زانکۆکهانی جیهههان کاتێهک باسهی زمههانی کهوردی دەکرێههت تەنیها دوو بەشهی کورمههانجیی سهەروو و کۆرمههانجیی 
ناوەڕاست کە بە کرمانجی و سۆرانی ناو دەهێندرێن لەبەرچاو گیراوەم بۆ وێنە لە زانکۆی ئینهالۆی پهاریس کە زانکهۆی زمهانە 

وردیشههههی هەیە. ئەم بەشههههە دابەش کههههراوە بەسههههەر کرمههههانجی و سههههۆرانیدا، واتە رۆژهەاڵتییەکههههانی جیهههههانە و بەشههههی ک
خوێنههدکارەکانی باشههوور و رۆژهەاڵت بە سههۆرانی و خوێنههدکارەکانی بههاکوور و رۆژئههاوا بە کرمههانجی دەخههوێنن. ئەمە پالنههی 

 .زانکۆی ئینالکۆیە و خوێندکار دەبێ بەپێی ئەو پالنە خوێندنەکەی تەواو بکات
 

ا لە دەوڵەمەندیی دیالێکت و شێوەزارەکانی دیهکەی زمهانی کهوردی بکەیهن، یەک لەوان شهێوازی کهوردیی خهواروو ناتوانین حاش
یان هەورامییە. نهاوچەی گهۆران لەڕووی ئەدەبیهی زارەکهی و فۆلکلهۆر و دەقە کهۆن و مێژووییەکهان یەکجهار دەوڵەمەنهدە، سهەر 

 و مەولەوی وەک  ن و نووسهههراون. بەرهەمهههی گەورە شهههاعیرانیلەبەری کەالم و ئاوازەکهههانی یارسهههان بەم شهههێوەزارە گهههوتراو
 .دەخوێننەوە و دەنووسن شیوەزارە بەم ئیستا نووسەر سەدان. نووسراون شیوەزارە بەم هەر دیسان بێسارانی

 
وەک چههۆن پێویسههتە کههار بههۆ پاراسههتنی زمههانی کههوردی بکههر ، ئاوەهههاش دەبههێ خەم لە دیاکێکههت و شههیوەزارەکان بخههوێن و لە 

 .ەکانی خۆیاندا خولی راهێنان بۆ نووسین و خویندنەوە هەبێ لە پاڵ زمانی پێوەر یان زمانی هاوبەشناوچ
 

دەوڵەمەنههدیی زمههانی کههوردی بە بههوونی ئەم دیالێکتههانەیە و هەرکامیههان تێههدا بچێههت و نەمێنههی زیههان و خەسههاری گەورە بەر 
 .زمانی کوردی دەکەوێت

 
هاوبەشی کوردی لە ئەستۆی شارەزایانی زمانە و ئەمەش سەرکەوتوو نهابێ هەتها گەلهی دیاریکردنی زمانی پیوەر، یان زمانی 

کههورد لە هەرکههام لە بەشههەکان نەبێههتە خههاوەن خههاک و واڵتههی خههۆی. ئێسههتا لە باشههوور دەرفەتههی ئەوە هەیە کە کههار بههۆ 
انی زمهانیش بەبهێ پشهتیوانیی دروستبوونی زمانی هاوبەش بکری، بەاڵم بەداخەوە دەسەاڵت بە ئەرکی خۆی نازانێ و شارەزای

 .دەسەاڵت هیچیان پێ نەکراوە و ناکرێت
 

 یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی هەموو زمانەکان زاراوەکانە.کەوایە زاراوەکان بنچینەی زمانەکانن.کەسیش   :خەبات ڕەسووڵی
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یارەوە قسەیەک خهۆی حەشهار ناتوانێ تاکێک ناچار بکات بە زاراوەیەکی دیکە قسە بکات و بنووسێ،بەاڵم لە پشت ئەم پرس
داوە.ئەویش ئەوەیە کە ئەگەر دەمانەو  ئەو ناوچانەش لەباری هەستی نەتەوەییەوە گەشە بکەن حەتهمەن دەبهێ بە زاراوەی 
خۆیان بنووسن.ئەو قسەیە ناواقعییە.بۆ نموونە کاتێک دەمانەو  کهوردێکی فەیلهی هەسهت بکهات دەبهێ لەبەرانهبەر تهوانەوەدا 

ربههازبوونی نیشههتمانەکەی بههدات دەبههێ ئاسههتی تێگەیشههتنی ئەو و شوناسههی بەریههنە سههەر .ئەو چههونکە بوەسههتێ و هەوڵههی دە
زاراوەکەی زمانی ستاندارد نییە تووشی توانەوە نەبووە،بەڵکوو لە بێ هێزی و نهایەکگرتووییە ئەوەمهان بەسهەر ههاتووە.هەر 

ت ،خههاوەن دەسههەاڵتەکان زمانێههک و زاراوەیەک وەک لە وەاڵمههی پرسههیاری یەکەمههدا عەرزم کردن.کاتێههک تههۆ دەبههی بە دەسههەاڵ
هەڵههدەبژێرن و دەیههکەنە زمههانی فەرمههی. ئەم قسههە و باسههانەی کە ئیسههتا لە گههۆڕێیە زیههاتر خههۆ دزیههنەوەیە لە بههێ توانههایی 
سیاسهههی و نیزامهههی و ئهههابوورییە تههها بهههێ توانهههایی زمانی.ئێسهههتاش کەس پێشهههی بە کەس نەگرتهههووە کە بە زاراوەی خهههۆی 

اتێههک تههۆ کتێبێههک دەنووسههی و نههاتوانی چههاپی بکەی،یههان کە چههاپی دەکەی تووشههی گههرتن و لێههدان و دور بنووسههێ.بەاڵم ک
خستنەوە دەبی .لە راسهتیدا بهێ دەسهەاڵتی گرفتهی سهەرەکیتە.نەک زاراوە.سهەبارەت بە زمهانی پێهوەر پهێم وایە هەنهووکە دوو 

دەتهوانن ببهنە بنەمهایەک بهۆ دەسهەاڵتێک کە ئەگەر زاراوەی کرمانجی سەرەوو و کرمانجی ناوەراست جێگەی خۆیهان گرتهووە و 
لە داهاتوودا کورد هەی بێ.وروژاندنی بێ وەخت و ناپسپۆڕانەی پرسی زمان دەتوانێ خەساری گەورەی سیاسی بەدوای خۆیهدا 

 خهۆی و بکهاتەوە هێزەکانی سیاسی یەکگرتوویی لە بیر دەبێ کورد  بێنێ.بە کورتی بە بڕوای من باشترە خۆمان فریو نەدەین
هێز بکات.گەلێکی بە هێهز و خهاوەن دەسهەاڵت تووشهی قەیرانهی زمهان نهابێ و زمانێهک هەر دەبهێ  بە جۆراجۆرەکاندا لەبوارە

قسەی پێ بکات و پێی بنووسهێت،بەاڵم گەلێکهی ژێهر دەسهتە و دیهل لە دریهژ خایەنهدا بە تەنیها زمهان نهاتوانێ خهۆی دەربهاز 
مان کە زمانەکەیان تهورێکی قهوراوی نهاهێنێ بەاڵم لەسهەر کهورد کەڵەگهان.ئێمە بکات و ڕزگاری بێ.نموونە زۆرن لە دەوروبەر

تههاکە زیرەکەکانمههان و وزەی مرۆییمههان و ئههاو و زەوی و کانزاکانمههان و سههامانە سرووشههتییەکانمان تههااڵن دەکەن و رۆژانە بە 
یههان بههوونەتە بەاڵ لە سههەر دەیههان کەسههمان بههێ سەروشههوێن دەکەن.حزبەکانمههان هەر یەکەی لە هەوایەک دەخههوێنن و بەخۆ

کورد،لە هەلومەرجێکی ئاوادا دێین گیر بە زمان دەدەین و پێمان وایە ئەوەی بارۆدۆخمان ئاوایە خەتای فهاڵنە زاراوەیە،یهان 
ئەگەر فاڵنە زاراوە بێتە سەر  کورد ڕزگاری دەبێ.هیوادارم چاومان بکەینەوە و چیتر خۆمان فریو نەدەین.پرسهی زمهان نهابێ 

ی ئاڵۆزتر بوونی پرسی کورد.ئەوەی کە تا ئێستا کراوە کەموکهوڕی زۆرە،بەاڵم بە وێهران کردنهی ئەوەی ئێسهتا ههیچ ببێتە هۆ
 .کوێی تر ئاوەدان نابێتەوە

  
 ٢٠١٩ی فێبریوێری ١٩ڕێکەوتی   -  وێبنووسی جەمال نەجاری رۆژیڤارسەرچاوە: 
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 د. هاشم ئەحمەدزادە: لە دەرەوەی زمان هەرچی هەیە هەر زمانە
 

١ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 دیمانە: کاروان مێراوی

 
هەموو کاتێک جێی بهاس و مشهتومڕی لە پڕۆسەی نەتەوەسازیدا  بەتایبەت و زمان و پێوەندیی بە شوناسی نەتەوەیی پرسی]

لە سیاسهەتە  ئەو بایەخە تایبەتەی بهووە و سیاسهەتی زمهانی، یەکێهک دەسەاڵتەکانیشەوە سیاسی بووە، پرسی زمان لەالیەن
نەتەوەکان بووە، ئەویش ئەو واڵتانەی فرەنەتەوەن و نەتەوەی سەردەست هەوڵهی  بەتایبەت دەوڵەت و بنەڕەتییەکانی واڵتان

” کوردسهتان“دەدات.  -ئێهران بهۆ نمهوونە-ان دابەزاندنی ئاستی زمانی نەتەوەکانی دیهکەی پێکهێهنەری ئەو واڵتە تواندنەوە ی
زادە، نووسهەر و  وتهووێژێکی لەگەڵ بەڕێهز د. هاشهم ئەحهمەد لەسهەر پرسهی گرینگهی و بهایەخ و کهارکردی زمهان، بۆ باسهکردن

 [.بەشدا باڵو دەبێتەوە هێناوە کە لە دوو مامۆستای زانکۆ، نیشتەجێ لە سوید پێک
  

دوکتهور سهەرەتا بها بەوە دەسهت پهێ بکەیهن کە پێناسهەی زمهان چیهیە، یهان بە واتهایەکی تهر لە ڕوانهگەی  :کاروان مێیراوی
 جەنابتەوە زمان چۆن پێناسە دەکر ؟

 
وخواسههتی پێوەندیههدار بە پێناسههەی زمانههدا زانایههانی بههواری زمههان ئامههاژە بە پەنههد یههان  لە زۆر باس: د. هاشییم ئەحییمەدزادە

مەتەڵۆکێکی چینی دەکەن و لەم ڕێگایەوە خۆیان لە پێناسەکردنی ڕاستەوخۆی زمان دەبوێرن. بەگوێرەی ئەم مەتەڵهۆکە یهان 
ین گەنج خەریکی مەلەن لە دەریادا. لەم کاتەدا پیهرە پەندە چینییە ڕۆژێک یان ڕەنگە شەوێک دوو ماسیی بچووک یان با بڵێ

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2022/01/815-11.jpg
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ماسییەک تووشیان دەبێت و لە دوورەوە لە ئەحواڵیان دەپرسێ و هاوکات پرسیارێکیشهیان ئاراسهتە دەکها: چهۆنن ماسهییەکان؟ 
نیههنەوە ئێههوە دەزانههن ئههاو چیههیە؟ دوای ئەوەی ماسههییە بچووکەکههان تۆزێههک دوور دەکەونەوە ڕوو لە یەکتههر دەکەن و بە پێکە

دەڵێن، ئەر  ئەو پرسیارە سەیرە چی بوو ئەم پیرەماسییە ئاراستەی ئێمەی کرد. جا چۆن ئهاو چیهیە؟ تهۆ بڵهێ غەیهری ئهاو 
چی هەیە تا من پێت بڵێم ئاو چییە. ڕەنگە چیبوونی زمانیش لەڕاستیدا بۆ مرۆڤ هەر ئەمە بێت. بە واتایەکی دیکە دەکهر  

تا بڵێین زمان چییە؟ کەواتە هەرچهی هەیە هەر زمهانە. ئەو دیهاردە کهۆنینەی کە لە  بڵێین باشە لە دەرەوەی زمان چی هەیە
ڕەوتێکی دوورودرێژی زەمەنیدا ههاتووەتە ئهاراوە و بیچمهی گرتهووە و بە بەردەوامهی لە گۆڕانهدا بهووە. بهۆ دەیهان هەزار سهاڵ 

یان گرتووە و دواتر لە ڕەوتێکهی زەمەنیهدا و مرۆڤەکان لە ڕێی ئاماژە و دەنگ و نیشانە و هێماکانەوە لەگەڵ یەکتر پێوەندی
لە ئاکامی کارتێکەریی فاکتەرگەلی جۆراجۆرەوە زمانگەلی جیهاواز ههاتوونەتە ئهاراوە و ڕێهک وەک هەر بهوونەوەرێکی زینهدوو 
ن گەشەیان کردووە و هەندێکیان مردوون و هەندێکیان تووشی گهۆڕانی زۆر بنەڕەتهی بهوونە. ئەم ڕەوتە بە چەنهد هەزار سهااڵ

بەردەوام بووە و هەتها سهێ هەزار سهاڵێک، کەمێهک کەمتهر یهان زیهاتر، مهرۆڤ توانیهوییەتی نووسهین دابهێنهێ و ئیتهر زمهانی 
نووسههراویش ببههێ بە جۆرێههک لە زمههان کە سههەرەڕای پێوەنههدیی لەگەڵ زمههانی ئاخههافتن، هەڵگههری کۆمەڵێههک تایبەتمەنههدیی 

 .خویەتی
 

مەتیدەر بووبێ بۆ تێگەیشتن لە چیبوونی زمان، کە باسی پێناسە دێهتە ئهاراوە ئەگەر ئەم مەتەڵۆکە چینییە تا ڕادەیەک یار
تووشههی گرفتێکههی سههەرەکیی دیههکە دەبههین و ئەویههش دۆزیههنەوەی کەرەسههتەیەکە بههۆ پێناسههەی ئەم دیههاردەیە. لەڕاسههتیدا بههۆ 

ا گرفهت ئەوەیە کە دەبهێ پێناسەکردنی هەموو دیاردەیەک پەنها بهۆ زمهان و لهۆژیکی زمهان دەبەیهن، بەاڵم لە پێناسهەی زمانهد
پەنهها بههۆ خههودی زمههان بەریههن و لە خههودی زمههان بههۆ ئەم مەبەسههتە کەڵههک وەرگههرین. سههەرەڕای ئەم گههرفتە هەوڵههدان بههۆ 
بەدەسههتەوەدانی تههووە پێکهێنەرەکههان و الیەنە دیاریکەرەکههانی دیههاردەی زمههان بە بەردەوامههی لە ئههارادا بههووە و ئەم هەوڵە 

 .یاوازەکانی زانستە مرۆیی و کۆمەاڵیەتییەکان لە کار و لێکۆڵینەوە لەم بوارە بەردەوامنئێستاش هەر هەیە و دیسیپلینە ج
  

 لەنیو پێناسە جۆراوجۆرەکانی زماندا چڕترین پێناسە لە ڕوانگەی بەڕێزتانەوە چییە؟ :کاروان مێراوی
 

 دەتوانم بڵێم زمان بریتییە لە سیستەمی پێوەندیی نێوان مرۆڤەکان بە یارمەتیی کۆمەڵێک نیشانە و : د. هاشم ئەحمەدزادە
هێمههای دەنگههی و ڕەنگههی. ئەگەر دەنههگ ئەو ئههاوا و وشههە و ڕسههتانە بههن کە دەیانبیسههتین، ئەوە الیەنههی ڕەنگههی، لەو نیشههانە 
کێشههراو و نووسههراوانە پێههک دێههت کە هەمدیسههان سیسههتەمی پێوەنههدیی کههۆمەاڵیەتیی نێههوان مرۆڤەکههان مسههۆگەر دەکهها. ئەگەر 

وومان لە زمانێکە کە لە کهۆمەڵگەیەکی دیهاریکراودا ئەرکهی تێکەاڵویهی پێناسەی زمانێکی دیاریکراو لەبەر چاو بگرین ئەوە ڕ
کۆمەاڵیەتی و پێوەندیی مرۆڤەکان بەجێ دێنێ و خاوەنی سیستەمی تهایبەتیی نیشهانەیی و دەنگیهی خهۆیەتی و هەر بە ههۆی 

ا پهۆلێنکردنی بنەمهاڵە ئەم جیاوازییانەشەوە لە زمانێکی دیکە یهان گرووپێهک لە زمانەکهانی دیهکە جیها دەبێهتەوە. لەڕاسهتید
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 زمانییەکهههانیش هەر لەسهههەر خهههاڵە هاوبەشهههەکانی سیسهههتەمی زمانەکهههان دامەزراوە. بهههۆیە کاتێهههک قسهههە لە زمهههانە هینهههدو
ئورووپایییەکان دەکەین لەڕاستیدا مەبەستمان زەقکردنەوەی کۆمەڵێک خاڵی هاوبەشی ئەم زمانانەیە لە ڕەوتێکی مێژووییهدا 

 .زمانی( یان مۆرفۆلۆژیکی جیاوازن، بۆ نموونە؛ بنەماڵەی زمانەکانی ئالتایی یان سێمیتیککە وەک سیستەمی سینتاکسی )ڕێ
 

الیەنی مرۆیی و کهۆمەاڵیەتیی دیهاردەی زمهان هێنهدە زەقە کە ئەرەسهتووی فەیلەسهوف جیهاوازیی سهەرەکیی مهرۆڤ و ئهاژەڵ لە 
دیگرتن لەگەڵ کەسانی دیهکە و لە ڕێهگەی زمهانەوە زماندا دەبینێ و مرۆڤ وەک ئاژەڵی ئاخێوەر پێناسە دەکا. توانایی پێوەن

و لە ڕێگەی ئافراندنی دەربڕینی لە ئەژمارنەهاتوو تایبەتمەندییەکی تەواو مرۆیانەیە. بە واتهایەکی دیهکە ئاژەڵەکهان، بهۆ 
ان هەرگیهز نموونە نەهەنگ و مێشەنگوین و فیل ڕەنگە لەگەڵ یەکتر پێوەندی بگرن، بەاڵم لێکۆڵینەوەکان نیشانیان داوە ئەو

سهنووری  توانایی دەربڕینی ئابستراکتیان نییە. ئەوە تەنیا مرۆڤە کە لەسەر بنەمای ژمارەیەکی بەرتەسکی وشە ژمارەیەکی بێ
دەربڕین بەرهەم دێنێ. مرۆڤ هاوکات کە بیر دەکاتەوە دەتوانێت هزرەکانی بێنێتە سەر زمان و خەڵکانی دیکەی لهێ ئاگهادار 

وسینی بێئەژمار دەربڕین و ڕستەیە کە لەسهەر بنەمهای ژمهارەیەکی بەرتەسهکی پیتەکهانی زمانێهک بکاتەوە. ئەمە ڕێک وەک نو
پیتی زمانی ئینگلیسی چەندە وشە و دواتریش چەنهدە دەربهڕین و ڕسهتە بەرهەم  ٢٦دەنووسرێن. هیچ کەس ناتوانێ بزانێتبە 

 .دێت
 

زمانناسههی و بگههرە زۆر زانسههتی دیههکەی سروشههتی و چیبههوونی ئەم تایبەتمەنههدییە مههرۆییە پرسههێکی لەمێههژینەی فەلسههەفە و 
ئینسانی و کۆمەاڵیەتی و تەنانەت ئایینیش بووە و هەیە. ئەفسانەی بهورجی بابهل تەنیها یەک لەو ئەفسهانانەیە کە گهوزارە 

کهان لە گرنگیی زمان بۆ مرۆڤەکان و بۆ بوونیان دەکا. ناکر  ئەمە تەنیا بەهەڵکەوت بووبێ کە یەکەم ڕستەی کتێبە پیرۆزە
یههان بە ” سههەرەتا تەنیهها وشههە هەبههوو و وشههە الی یەزدان بههوو و وشههە یەزدان بههوو.“پرسههی زمانیههان لەخههۆ گرتبههێ و بڵههێن 

لێرەدا هەسهت دەکەی ئەم جهادووی ” بخوێنەوە بە ناوی پەروەردگارەکەت کە هەموو جیهانی ئافراند.“پەیامهێنەر بگوتر  کە 
 .ڤەکاندا بڕیاردەر بووەوشەیە و زمانە لە دێرزەمانەوە لە نەستی مرۆ

 
زمانەکان سەرەڕای الیەنە گشتییە وێکچووەکانیان زۆریش لە یەکتر جیاوازن و هەر بۆیە دیاردەی وەرگێهڕان لە زمهانێکەوە بهۆ 
زمههانێکی دیههکە سههەدان و بگههرە هەزاران سههاڵە لە ئههارادایە. ئەم جیاوازییههانە لە ئاسههتی زمانەکههان و تەنههانەت لە ئاسههتی 

زمان یان بگرە زیاتریش لەم گۆی زەوییەدا قسهەی پهێ بکهر ،  ٦٠٠٠لە ئارادان. ئەگەر لە ئێستادا نزیکەی زمانێکیشدا هەر 
هەر تاکێک و هەر مرۆڤێک چۆن پەنجەمۆر و ڕوخساری تایبەت بە خۆی هەیە، شهێوازی ئاخهافتنی تهایبەتیی خۆیشهی هەیە. 

شەوە دەناسهینەوە. زمانناسهان قسهە لە زمهان و لەههجە و هەر بۆیە ئێمە مرۆڤەکان نەک هەر بە ڕوخسار بەڵکوو بە دەنگیانی
 .(دەربڕینی تایبەتیی هەر کەسێک و جۆرەی ئاخافتنپشێوەزار دەکەن )زمان، دیالێکت، ئیدیالێکت و لێکت
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 فەیلەسوفانی هاوچەرخیش هەر یەک بە شێوەیەک خۆیان لە قەرەی باسی پێچەڵپێچی زمان داوە. لەم نێوەدا دەکر  ئاماژە 
د زانای بلیمەتی وەک لودویک ویتگەینشتاین، مارتین هایهدگێر و ژاک دێریهدا بکەیهن و بهزانین کە الی ئەوان پرسهی بە چەن

 .زمان چەندە گرنگە و چەندە بڕیاردەرە لەسەر تێگەیشتن لە بوون و مێژووی مرۆڤ و دەوروبەری
  

 زمان لە پرۆسەی نەتەوەسازیدا چ ڕۆڵی هەیە؟ :کاروان مێراوی
 

هەر لەو کههاتەوە کە یۆنانییەکههان نههاوی بەربەریههان لەسههەر ئەو خەڵکههانە نهها کە بە زمههانی ئەوان : ئەحییمەدزادەد. هاشییم 
قسههەیان نەدەکههرد، ڕۆڵههی کههاریگەری زمههان لە جیههاکردنەوەی کههۆمەڵگە مرۆییەکانههدا دەردەکەو ، یههان ئەوکههاتەی عەرەبەکههان 

ان وەک فهاکتەرێکی جیهاکەرەوەی کهۆمەڵگە مرۆییەکههان خەلکهانی غەیهری خۆیهان بە عەجەم نهاوزەد کهرد هەمدیسهان ڕۆڵهی زمه
 .دەبینین، بەاڵم ڕۆڵی زمان لە ڕەوتی مێژووی کۆمەڵگە جیاوازەکاندا گۆڕانکاریی بەسەردا د 

 
مههههۆدێڕن و لە سههههەردەمی ئیمپراتۆرییەکانههههدا زمانەکههههان کەمتههههر سههههنووریان دەخسههههتە نێههههوان کههههۆمەڵگە  هەتهههها دەورەی پێش

اڵ زمانی التینی، زمانی ئیمپراتهۆریی مەزنهی ڕۆمهی بهوو و هەتها سهەدەی حەڤهدەهەمیش هەبهوون جیاوازەکانەوە. بۆ سەدان س
شوێنگەلێکی ئایینی و ئاکادێمیک کە بەم زمانە دەیانخوێند و دەهزرین. ئەوکهاتەی کە لە بەراییەکهانی سهەدەی حەڤدەهەمهدا 

تا کتێبی بە زمانی التینهی بهاڵو دەکهردەوە. ئەمە شێکسپیر بە ئینگلیزی دەینووسی، بیرمەندی ئینگلیزی، فرانسیس بەیکن هێش
لەسەر یەکەم فەیلەسوفی مۆدێرن، واتا ڕێنێ دێکارتیش هەر ڕاستە کە لە سەدەی حەڤدەهەمدا هێشتا هەر بە زمهانی التینهی 

 .بەرهەمەکانی باڵو دەکردەوە
 

ۆیهان لە قەرەی نووسهین دەدا و دەبهوونە لە بەرەبەرەی ڕێنسانسدا لە کۆمەڵگە ئوروپییەکان وردە وردە زمانە لۆکاڵییەکهان خ
زمانی باو و سەردەستی کهۆمەڵگە لە هەمهوو بوارەکهانی ژیانهدا. ئەوکهاتەی دانتهێ کۆمێهدیی ئیالههی دەنووسهێ و هێهدی هێهدی 
چۆوسهههێر بە ئینگلیهههزی دەنووسهههێ و لهههوتەر و کهههالڤین هەوڵهههی وەرگێڕانهههی کتێبهههی پیهههرۆز بە ئاڵمهههانی دەدەن، ئیتهههر لەگەڵ 

ۆڵههی زمههانی التههین ڕووبەڕوو دەبیههنەوە. ئەمە ڕەوتێکههی ئاسههان نەبههووە، بههۆ نمههوونە هههۆگرانی نەزمههی بههاو و کەمبههوونەوەی ڕ
پێی یەکەم وەرگێڕی کتێبی پیرۆزی مەسیحییەکان بە زمانی ئینگلیسی هەڵدەگرن و دواجهار دەیکهوژن،  دەسەاڵتی کەنیسە شوێن

پێههی تاقههانەی  ری و سیاسههی و ئههایینی و کۆمەاڵیەتییەکههان جێبەاڵم بە تێپەڕبههوونی زەمەن و گۆڕانکههارییە ناسینناسههانە، هههز
زمانی التین لێژتر دەبێ و زمانە لۆکاڵییە ئورووپایییەکهان زیهاتر گەشهە دەسهتێنن و دواجهار دەبهن بە زمهانی بەڕێهوەبەری و 

هەژدەهەمەوە  خوێندن و چاپ. داهێنانی پیشەسازیی چاپ لە سەدەی پازدەهەمهدا ئەم ڕەوتە خێراتهر دەکها. ئیتهر لە سهەدەی
نەتەوەکههانی ئورووپههایی دادەڕێههژر  و زمههانە جیاوازەکههان دەبههن بە بەشههێکی سههەرەکیی لە ناسههنامەی  - بناغەکههانی دەوڵەت

 .نەتەوە تازە خەمڵیوەکان
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 ئەم ڕەوتە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە چ شێوەیەک بووە، ئایا بە هەمان ڕێچکەدا ڕۆیشتووە؟ :کاروان مێراوی

 

لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ڕۆژاوای ئاسیاش یان با بڵێین لە ئیمپراتۆرییەکانی عوسمانی و سهەفەوی و : ئەحمەدزادەد. هاشم 
دواتر قاجارەکانیشدا هەر کەم و زۆر بەم شێوەیە بهووە. لەم بەشهەی دونیهادا بهۆ سهەدان سهاڵ زمهانی عەرەبهی زمهانی زانسهت 

زمانی سەربازی. لەنێهوان ئهاخێوەران و دەسهەاڵتدارانی ئەم جوگرافیهایەدا بووە و زمانی فارسی زمانی دیوانی و زمانی تورکی 
ئەگەر شههەڕ و هەاڵی زۆریههش لە ئههارادا بههووبێ، ئەوە زمانەکههان لە تەنیشههت یەکتههردا درێژەیههان بە ڕۆڵگێڕانههی خۆیههان داوە. 

ۆتەوە. یەکەم تەفسهیرنووس و دەیان و سەدان زانای ئێرانی بە شانازییەوە بە زمانی عەرەبی نووسهینەکانی خۆیهان بهاڵو کهرد
مێژوونههووس و ڕێزماننووسههی عەرەبههی ئێرانییەکههان بههوون. تەبەری، ئیبنههی سههیبەوەیە، ئەبههووعەلی سههینا، ڕازی، غەزالههی و 
فارابی و زۆری دیکە وەک ئەرکی ئایینی لە زمانی عەرەبییان ڕوانیوە و بهۆ باڵوکهردنەوەی زانسهتی خۆیهان دەسهتەودامێنی ئەم 

گەر لە کۆتایییەکانی سەدەی دەهەمی زایینییەوە دەبینین کە جموجووڵی زمانی فارسهیی نهوێش دێهتە ئهاراوە، زمانە بوونە. ئە
کارتێکەریی زمانی عەرەبی تێیدا زۆر بەرچاوە. ئەمە لەمەڕ زمانی کوردییشدا هەر دروستە. پێ بە پێی هاتنە کایەی زمهانی 

ان، سەلجوقییەکان، مەغول و تەیمووری و تاتارەکان دێهتە ئەم فارسی سەروسەکتی زمانە تورکییەکانیش لەگەڵ غەزنەوییەک
بەشەی دونیها و بهۆ نمهوونە نهزیکەی هەزار سهاڵ، جهگە لە دەورەی کهورتی زەنهدییەکان لە سهەدەی هەژدەهەمهدا، لە دەربهاری 

ی دژایەتیههی ئههاخێون کە واڵتههی بەربههاڵوی ئێههران بەڕێههوە دەبەن. تەنههانەت لە سههەردەم ئێرانههدا ئەوە دەسههەاڵتدارانی تورکی
زمان بوون، دەبینین کە شا ئیسماعیلی ئێرانی بە تورکی شهێعر دەنووسهێ و  عوسمانییەکان و سەفەوییەکان کە هەردووال تورک

نامە دەنووسێ. هەر لەو سەردەمانەدایە کە مەالی جزیریی ئهێمە بە کهوردی شهێعر  سوڵتان سەلیمی دوژمنیشی بە فارسی سەلیم
شێعری فارسی و عەرەبییشی هەیە. دواتر لە سەدەی حەڤدەهەمدا خانییش هەر بەم شهێوەیە.  دەهۆنێتەوە و هەڵبەت هاوکات

کەواتە دەبینین لە زەمانی ئیمپراتۆرییەکاندا زمانەکان بە شێوەیەکی سروشتی جۆرێک لە هاوژینییان هەبهووە، واتە هاوکهات 
 .بواری بەکارهاتنیان هەبووە و قەدەغەیان لەسەر نەبووە

  
 مۆدێرنیتە و مۆدێرنیزاسیۆن چ کاریگەرییەکی لەسەر پرسی زمان داناوە؟ :مێراویکاروان 

 
بە گەیشههتنی شههنەبای مۆدێرنیزاسههیۆن لە بەرایییەکههانی سههەدەی نۆزدەهەمههدا بەرە بەرە کۆمەڵێههک : د. هاشییم ئەحییمەدزادە

گۆڕانکههاریی ئههابووری و سیاسههی و فەرهەنگههی دێههنە ئههاراوە کە بەڵێنههی جیهههانێکی تههازە دەدەن. دەگههوترا کە مههۆدێرنیزەکردنی 
یهب لەگەڵ ئەم گۆڕانکارییهانە لە ئێهران زمهانی ئیمپراتۆرییەکانی عوسمانی و قاجار دەبێهتە ڕێخۆشهکەری پێشهکەوتن. هاوتەر

فارسی و لە ئیمپراتۆریی عوسمانیشهدا زمهانی تهورکی دەبێهتە ئهامراز و هەروەهها چەقهی گۆڕانکارییەکهان. بەر لە هەر شهتێک 
سیسههتەمی پەروەردەی مههۆدێرن ئیتههر پههاوانی ئەم زمانههانە دەکههر . کههار دەگههاتە جێههیەک لە سههەرەتاکانی سههەدەی بیسههتەمدا 
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ەی سەیروسەمەرە بۆ زمانە سەردەستەکان بەکهار دەهێنهر ، زمهانی تهورکی دەبێهتە زمهانی ڕۆژ، زمهانی فارسهی دەبهێ بە پێناس
زمانی شەکر و زمهانی عەرەبیهیش دەبێهتە زمهانی کامیهل و پهتەو. ئەمهڕۆ ئیتهر زانسهتی زمانناسهی بە مکهوڕی پێمهان دەڵهێ کە 

ە لەڕاستیدا بەشێک لە پڕۆسەی ئەنهدازیاریی سیاسهیی نەتەوەسهازیی هەموو ئەم پێناسە و ناسناوانە هەڵەن. ئەم ئاوەڵناوان
بهوون لەم واڵتههانە کە بەپههێچەوانەی پههڕۆژەی مههۆدێرنیتەی ئورووپههایی بێههبەری بههوو لە هەمههوو چەشههنە تههۆوێکی دێموکراسههی و 

انەدا تووشهی هەمهوو سەروەریی جەماوەر و مافی شارومەندی. بەم جۆرە زمانی کوردی و زمانی کەمایەتییەکانی دیکە لەم واڵت
 .جۆرە بەربەستێک دەبنەوە و هێندە پەراوێز دەخرێن کە دەرفەتی گەشە و ستانداردبوونیان لێ دەستێندر 

 
وەک دەبینین لێرەدا زمانە سەردەستەکان دەبنە ئهامرازی نەتەوەسهازی و لە هەمهان کاتهدا پهڕۆژەی ناسهیۆنالیزمی سەردەسهتی 

 .”ئەوی دیکە“و ” من“دەکاتە خاڵی جیاکەرەوەی  ئەم واڵتانە کۆمەڵێک زمانی دیاریکراو
  

 پێوەندیی ناسیۆنالیزمی کورد و پرسی زمان چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ :کاروان مێراوی
 

وردبهوونەوەی تهایبەتیی  ناسیۆنالیزمی کهورد و پێوەنهدیی بە زمهانی کهوردییەوە مژارێکهی ئهاڵۆزە کە لێ: د. هاشم ئەحمەدزادە
الیەنەکههانی بە وردەڕیشههاڵەوە هەڵسههەنگێندر . لێههرەدا دەبههێ ئامههاژە بە ڕاسههتییەک بههکەم کە لە زۆر دەو  و دەبههێ هەمههوو 

واڵتههدا لەنێههوان زمههانی دانیشههتووانەکەی و پههڕۆژەی ناسیۆنالیسههتییە باوەکەیههدا پێوەنههدییەکی ڕاسههتەوخۆ نیههیە. بههۆ نمههوونە 
نی وا لە بزووتنەوەی مەشروتەی ئێرانیدا بەشهدارییان زمان نەبوون و کەسا پێشەنگانی ناسیۆنالیزمی ئێرانی هەموویان فارس

بووە کە هەر فارسییان نەزانیوە. لە واڵتی فینالند پێشهەنگی سهەرەکیی ناسهیۆنالیزمی فینالنهدی زمهانی فینالنهدیی نەزانیهوە. 
می کهوردییش لە بزووتنەوەی ناسیۆنالیستیی فیلیپین بە زمانی غەیری فیلیپینی چووەتە پێش. بەشێک لە پڕۆژەی ناسهیۆنالیز

هێندێک بەشی کوردستاندا بێبەری بووە لە بەکارهێنانی زمانی کوردی. بۆ نموونە لە تهورکیە زمهانی کهوردی لە مهاوەی شهەش 
دەیەدا بە جۆرێک لینگویسایدپزمانکوژ کرا کە پێشهەنگانی بهزووتنەوەی کهوردی لەم بەشهەی کوردسهتاندا زۆریهان بهۆ زەحهمەت 

ەڵک وەرگهرن. ئەمە تها ڕادەیەک لەسهەر ڕۆژاوای کوردسهتانیش هەر ڕاسهتە. لەبیرمهان بهێ ئەمە بوو بتوانن لە زمانی کوردی ک
دیاردەیەکی جیهانییە و تایبەت بە بەشێکی کوردستان نییە. ناسهیۆنالیزمی سهکاتلەندی و ئیرلەنهدی سهەرەڕای بەهێزبوونیهان 

کاتلەندی لە ئهارادا نیهیە. ئەمە لە کاتێکهدایە بە پلەی یەکەم لە زمانی ئینگلیزی کەڵک وەردەگهرن و هەر پهڕۆژەی زمهانی سه
کە لە وێڵههزی بریتانیهها پههڕۆژەی زمههانی وێڵشههی زۆر بەهێههزە، بەاڵم ناسههیۆنالیزمی وێڵشههی بە بەراورد لەگەڵ ناسههیۆنالیزمی 

 .سکاتی و ئیرلەندی زۆر الوازە
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دیکتاتۆرانەیە بۆ کوشتنی یەک لە دانان لەسەر ڕێی گەشەی زمانەکان هەوڵێکی  د. هاشم ئەحمەدزادە: بەربەست

 دەستکەوتە مەزنەکانی مێژووی مرۆڤایەتی
 

٢ 
 

زمههان چەنهدە لەسههەر هههزری مهرۆڤ کههاریگەریی هەیە، یهان بە واتههایەکی تهر زمههان و ههزری مههرۆڤ چەنههدە  :کیاروان مێییراوی
 پێکەوە گر  دراون و کاریگەرییان لەسەر یەکتر هەیە؟

 
زمههان و ئەندێشههە پرسههێکی گەلێههک ئههاڵۆز و لە بنەڕەتههدا فەلسههەفییە و جههیگەی پرسههی پێوەنههدیی : د. هاشییم ئەحییمەدزادە
 ڕایانی ئەم بەستێنەیە. لەنێو تیورییە باوەکانی ئەم بوارەدا دەکر  بە گریمانەی بەناوبانگی سهاپیر مشتومڕێکی زۆری خاوەن

زماننهاس و مرۆڤناسهی ئامریکهایی و  (،١٨٨٤ - ١٩٣٩هورف ئاماژە بکەین کە دەگەڕێتەوە سەر بۆچوونەکانی ویلیام ساپیر ) -
(. بەگههوێرەی ئەم گریمههانەیە دوو بۆچههوون تێکهەڵکههێش دەکههرێن کە بە ١٨٩٧ - ١٩٤١خوێنههدکارەکەی بێنیههامین لیههی هههورف )

وایە ئەوە زمهانە کە ئەندێشهە و ههزری ئهێمە  دێتێرمینیزمی زمانی و ڕێژەیییەتیی زمهانی ناسهراون. دێتیرمینیزمهی زمهانی پێهی
وایە هەر زمانە و کارتێکەریی تایبەتیی خهۆی لەسهەر ئەندێشهەی ئهاخێوەرانی هەیە.  ڕێژەیییەتیی زمانییش پێی دیاری دەکا.

ئەم باسههە هەڵههبەت دوای ئەم دوو زمانناسههەش هەر بەردەوام بههووە و هەتهها ئێسههتاش دوا وەاڵم بە پرسههیارەکە نەدراوەتەوە. 
ەندێشهەی مرۆڤەکهان بەتەواوی دانپێهدانراوە. ئەگەریهش ڕادەی ئەم ئەوەی هەیە ئێستا ئیتر کارتێکەریی زمان لەسەر هزر و ئ

 .کارتێکەرییە شتێکی تەواو بڕیاردەر نەبێت ئەوە تا ئاستێک هەر هەیە کە نەکرێت نکۆڵی لێ بکردر 
  

 فرەزمانی لە واڵتدا دەرفەتە یان هەڕەشە؟ :کاروان مێراوی
 

شههارومەندی بە شههێوەیەکی دێموکراتیههک لەبەر چههاو بگیههرێن ئەوە ئەگەر بنەماکههانی مههافی زمههانی و : د. هاشییم ئەحییمەدزادە
بوون دەبێههتە جههۆرەیەک لە فرەڕەنگههی کە دەکههر  وەک سههامانێکی مرۆڤههی سههەیری بکههر . لەبیرمههان نەچههێ  بێگومههان فرەزمههانی

مێهژووی دانان لەسەر ڕێهی گەشهەی زمانەکهان هەوڵێکهی دیکتهاتۆرانەیە بهۆ کوشهتنی یەک لە دەسهتکەوتە مەزنەکهانی  بەربەست
مرۆڤهایەتی. خەمڵهین و گەشهەی زمانێهک ئاکهامی زەمەنێکهی دوورودرێهژی ژیهانی کهۆمەڵگەیەکی مهرۆڤییە و کەس بهۆی نیههیە بە 

 .لەنێوی بەر ” نەتەوە“کردنی کۆمەڵگە یان  بیانووی یەکدەست
  

 فرەدیالێکتی لە زمانێکدا چی، دەرفەتە بۆ زمانەکە یان هەڕەشەیە؟ :کاروان مێراوی
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پرسی زمان و دیالێکت هەمیشە پرسێکی زمانەوانی نییە و زۆر جهاران سیاسهەت و ئایهدئۆلۆژیا دەسهتی : مەدزادەد. هاشم ئەح
تێ وەردەدەن. بەاڵم ئەگەر زمان و دیالێکتەکهان لە دەسهتدرێژیی پهڕۆژە سیاسهییەکان بپهارێزێن و مهافی ڕەوای خۆیهان ڕەچهاو 

و زمهان هەموویهان دەکهر  ببهنە کەرەسهتەی دەوڵەمەنهدیی زمانێهک و زار و شهێوەزار  بکەین، لە ڕەوتێکی مێژووییدا پرسهی بهن
 .کارکردەکانی لە کۆمەڵگەدا

  
 سەرەڕای نەبوونی دەوڵەتێکی کوردیی سەربەخۆ، زمانی کوردی چەند توانیویەتی خۆی بپارێز ؟ :کاروان مێراوی

 
توانیویەتی تا ڕادەیەکی زۆر خهۆی بپهارێز . سەرەڕای هەموو بەربەستەکان زمانی کوردی هەتا ئێستا : د. هاشم ئەحمەدزادە

بەاڵم لە سهههەردەمی مۆدێرنهههدا و بەتهههایبەتی لە دونیهههای بەجیههههانیبوونی ئەم سهههەردەمەدا ئەم ڕەوتە ئەگەر پالنهههداڕێژی و 
سیاسههەتی زمههانیی هەمەالیەنەی لەگەڵ نەبههێ ئههاوا نههامێنێ و هەڕەشههی پەراوێزخرانههی هەمەالیەنە نەک هەر زمههانی کههوردی 

ەدان و بگههرە هەزاران زمههانی دیههکەش دەخههاتە دۆزی مەترسههیداری لەنێوچههوونەوە. ئێسههتا ئیتههر دەبههێ دەسههتکەوتە بەڵکههوو سهه
سیاسههییەکانی کوردسههتان پشههتگیری لە هەمههوو ئەو هەوڵە پالنههدار و بەمەبەسههتانە بکههات کە چههۆن بتوانێههت گەشههە بە زمههانی 

بکهههات. لە نەبهههوونی دەوڵەتهههی سهههەربەخۆدا دەبێهههت کهههوردی بهههدات و وەک فهههاکتەرێکی ناسنامەسهههاز هەڵسهههوکەوتی لەگەڵهههدا 
 .خەمخۆریی لە زمان سەد قات بەرزتر بێتەوە و هەموو هەوڵێک بدر  ئەم میراتە گرانبەهایە بپارێزر  و پەرەی پێ بدر 

  
 ە؟دای لە ئەدەبی گەالنی جیهان و هەروەها لە ڕیزبەندیی زمانەکانی جیهاندا زمانی کوردی لە چ ئاستێک :کاروان مێراوی

 
لەبەر زۆر هۆکههاری سیاسههی، سههەرژمێرییەکی بههاوەڕپێکراو لەسههەر ژمههارەی کوردەکههان لە ئههارادا نیههیە. : د. هاشییم ئەحییمەدزادە

بەاڵم لێکۆلەرەوانی بواری کوردستان و کورد بە شێوەیەکی بەراوردکارییانە ئامهاژەی تها ڕادیەک دروسهت بە ژمهارەی کوردەکهان 
لە  ١٩٩٢، کە لە سههاڵی ”زمههان و ناسههیۆنالیزم“حەسههەنپوور لە کتێههبە دانسههبەکەیدا، دەکەن. بههۆ نمههوونە مامۆسههتا ئەمیههری 

ئامریکا چاپ و باڵو بۆوە، باس لەوە دەکا کە بە گوێرەی ژمارەی ئاخێوەران، زمانی کوردی پهلەی چلەمینهی لەنێهو زمانەکهانی 
ۆ پرسهی کهورد کەڵکهی لهێ وەربگیهر . لە دونیادا هەیە. ئەمە ژمارەیەکی چەندایەتیی گرنگە و دەکر  وەک خاڵێکی بەهێز ب

بواری ئەدەبییشەوە، بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی کوردستان و نەبهوونی کەیهانێکی سهەربەخۆ، کهورد ئەوەنهدەی ئەدەبیهاتی 
 .باڵوکراوە هەیە کە ناوێکی لەنێو ناواندا هەبێ

  
ەوام زمانی کوردی وەکوو هەڕەشهە و مەترسهی بهۆ ڕێژیمە داگیرکەرەکانی ئێران لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەرد :کاروان مێراوی

زانین و ئەو   سههەر خۆیههان دەبیههنن و بەم بۆنەشههەوە بەردەوام هێرشههیان کههردووەتە سههەر زمانەکەمههان، هۆکههاری بە مەترسههی
 گەلە بۆچی دەگەڕێتەوە؟ هێرش
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هەیە و هەر بهۆیە جیهاوازیی زمانییهان  دەسهتی یەک ئەم ڕێژیمانە خولیای سهازکردنی نەتەوەیەکهی یەک: د. هاشم ئەحمەدزادە
زمانی بە مەترسی لەسەر خۆیان دەبینن و جگە لە بوارپێدانێکی کۆنترۆڵکراو ههیچ مەجالێهک بهۆ زمهانە غەیهری فارسهییەکان 
ناڕەخسهههێنن. لەو نێهههوەدا ئەوە بهههزووتنەوەی دێمهههوکراتیکی کهههوردی و نەتەوەکهههانی دیهههکەی ئێهههرانە کە دەبهههێ میکهههانیزمی 

 .یەکانی خۆیان بدۆزنەوە و مسۆگەری بکەندەستەبەرکردنی مافە زمانی
  

جیاوازیی سیاسەتی ڕێژیمە داگیرکەرەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردسهتان لەسهەر زمهانی کهوردی لە چیهدا بهوو؟ ئایها  :کاروان مێراوی
 جیاوازییەکیان لەو بارەیەوە هەبووە؟

 

ژیمەکههانی ئێرانههدا نەبههووە. بەاڵم ڕێ لە بههاری سیاسههەتی زمههانییەوە جیههاوازییەکی ڕیشههەیی لەنێههوان: د. هاشییم ئەحییمەدزادە
جیههاوازی هەیە لەنێههوان ئاسههتی گەشههەی بههزووتنەوەی کههوردی و داواکارییەکههانی لە دوێنههێ و ئەمههڕۆدا. ئەگەر ڕێژیمههی شهها 
سیستەمێکی ملهۆڕی دیکتاتۆری بوو، سیستەمی ئێستا سیستەمێکی تۆتهالیتەرە. دەکهر  لەنێهوان ئەو دوو سیسهتەمەدا جیهاوازی 

کردنی شهتێک کە پێهی دەڵهێن نەتەوەی  ڕەنهگ کردن و یەک دەست تا ئەو جێگایەی دەگەڕێتەوە سەر سیاسەتی یەک هەبێ، بەاڵم
 .ئێران، هاوبەشییەکی حاشاهەڵنەگری سیاسی و پڕۆژەیی لەنێوانیاندا هەیە

  
ی یاسای بنەڕەتیهی ڕێژیمهی ئێرانهدا خوێنهدن و پەرەوەردەکهردن بە زمهانی ١٥سەرەڕای ئەوەی کە لە ماددەی  :کاروان مێراوی

دایکیههی نەتەوەکههانی چواچێههوەی ئەو واڵتە ڕێگەپێههدراوە، بەاڵم پههاش چههوار دەیە تههاکوو ئێسههتا جێبەجههێ نەکههراوە، هۆکههاری 
 نەبوونی چییە؟ جێبەجێ

 
ی زایینهی لە ئێهران هەرگیهز نەیتهوانی ببێهتە ئەو ناوەنهدە کە ١٩٧٩دوای شۆڕشهی سیسهتەمی سیاسهیی : د. هاشم ئەحیمەدزادە

بتههههوانێ لەگەل پرسههههی دێموکراسههههی و مههههافی دانیشههههتووانی واڵتههههی ئێههههران بە هەمههههوو ڕەگەز و ناسههههنامە نەتەوەیههههی و 
نی ئەم سیسههتەمە ئێتنیکییەکههانییەوە هەڵسههوکەوتێکی دروسههت و دێموکراتیههک بکهها. الیەنههی ئایههدئۆلۆژیکی و تۆتالیتارییەکهها

سیاسییە ڕێگەی چارەسەریی زۆر پرسی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگیهی لە واڵتهی ئێرانهدا و بەتهایبەتی بهۆ کەمهایەتییە 
نەتەوەییەکههان بە بنبەسههت گەیانههدووە. لە هەمههان کاتههدا دەبێههت بیههر لەو ڕاسههتییەش بکەیههنەوە کە بههزووتنەوەی کههورد لە 

اوەنی چ پههڕۆژە و پالنێههک بههووە. بە بههاوەڕی مههن الیەنههی نههاڕوون و لێههڵ لە سیاسههەتی ڕۆژهەاڵتههی کوردسههتان لەم بههارەوە خهه
 .بزووتنەوەی کوردییشدا لەم بارەوە هەبووە و هەیە

  
غواڵمعەلی حەددادی عهادڵ، سهەرۆکی پێشهووتری مەجلیسهی ڕێهژیم، زمهانی فارسهیی وەکهوو زمهانی دووهەمهی  :کاروان مێراوی

 ٪ی وشەکانی زمانی فارسی لە ٤٠کاتێکدا بەپێی بەڵگەکانی خودی فارسەکان زیاتر لە جیهانی ئیسالم لەقەڵەم داوە، لە 
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 بنەڕەتدا وشەی عەرەبین ئەم ئیدعایە تاکوو چەند ڕاستە؟
 

ئەوەی حەددادی عههادل دەیڵههێ بە پههلەی یەکەم پرۆپاگانههدای سیاسههییە. بەاڵم لە قسههەکەی ئەودا : د. هاشییم ئەحییمەدزادە
ڕۆڵهی زمهانی فارسهییە لە پەرەپێهدانی جیههانی ئیسهالمدا. لە دێرزەمهانەوە ئەم زمهانە ئەرکهی  ڕاستییەک شهاراوەیە و ئەویهش

پەرەپێههدانی ئەندێشههەی ئیسههالمیی لە سههنوورەکانی ڕۆژهەاڵتههی خههۆیەوە هەبههووە. بههۆ مههاوەیەکی دوورودرێههژ هەتهها هههاتنی 
هێنههدرا. ئێریههک هێرمێلینههی سههویدی لە ئینگلیزەکههان ئەوە زمههانی فارسههی بههوو کە لە دەربههاری موغالەکههانی هینههددا بەکههار دە

کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەمدا لە هیندوستانی کۆلۆنیکراوی ئینگلیسهییەکاندا فێهری فارسهی دەبهێ و دەیهان کتێبهی کالسهیکی 
فارسی دەکاتە سوێدی. زمانی فارسی هەر لە سەرەتاکانی سەدەی یازدەهەمی زاینییەوە تواناییەکی بێهوێنەی لە خهۆی نیشهان 

ی عەرەبیههیە. ئەمە لە %٤ە گەاڵڵەکردنههی ئەدە  و سیاسههەتدا. شەسههت هەزار بەیتههی شههانامەی فیردەوسههی کەمتههر لە داوە ل
وشههەی عەرەبههی ڕووبەڕوو  %٧٠سههاڵ دواتههر لە مەم و زینههی خانیههدا لەگەل زیههاتر لە  ٦٥٠دایە بههۆ نمههوونە نههزیکە  کاتێههک

بێ جیاوازیی دانێین لەنێوان سیاسەتی واڵتێهک و زمانێهک کە دەبینەوە. ئەمە لە زاتی خۆیدا کێشەیەکی گەورە نییە. ئێمە دە
لە ئارادایە. بۆ سەدان سهاڵ زمهانی فارسهی لە تەنیشهت زمهانی عەرەبهی و کوردیهدا زمهانی فێرکهردن و بارهێنهانی حوجرەکهان 

انی ئینگلیسهی بووە و بە سەدان زانای کورد گولستان و بوستانی سەعدییان وەک دەرس بە خوێندکارانی خۆیان گوتۆتەوە. زمه
پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە سیاسەتی دەوڵەتی ئینگلیسەوە نییە. هەبوونی دەرسەدێکی یەکجار زۆری وشەی فەڕەنسهی لە زمهانی 
ئینگلیسههیدا نههابێتە هۆکههاری دڕدۆنگههی لەم زمههانە. ئەگەر لە زمههانی سههویدیدا وشههە ئینگلسههیی، ئاڵمههانی و فەڕەنسههییەکان 

نێتەوە کە کەڵکێکی ئەوتهۆی هەبهێ. ئهێمە وەک کهورد دەبێهت شهتێک لە حەددادی عهادڵ و هەاڵوێرین شتێکی ئەوتۆمان بۆ نامێ
دەسەاڵتدارانی دیکەی ئێران فێر بین و ئەویش گرنگیدانە بە زمانی خۆمان. ئایدئۆلۆژیای ئیسالمی کارێکی وای نەکهردووە کە 

راوەردێکههی سیاسههەتی زمههانیی باشههووری دەسههەاڵتدارانی ئێههران بههۆ گەشههەی زمههانی فارسههی لە هەوڵههدا نەبههن. ئەگەر ئههێمە بە
کوردستان لەگەڵ ئێراندا بکەیهن، بۆمهان دەردەکەو  کە ئهێمە وەک کهورد چەنهدە لە ئاسهت زمهانی خۆمهان و چارەنووسهەکەیدا 

 .کەمتەرخەمین
  

 سپاس کە کاتتان بۆ ئەو دیمانەیە دانا :کاروان مێراوی
 

 .لەگەڵ من ورووژاندسپاس بۆ ئێوە کە ئەو باسەتان : د. هاشم ئەحمەدزادە
 

 ٢٠٢٢ی جانیوێری ٢٣ و ٥ رێکەوتی:  -سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد  
 
 



ێژووتوکۆمەڵێک  – زمان شوناسی ئێمەیە  

 

 

129 
 

   
 

د. جەعفەر شێخولئیسالمی: زمان هەم دەتوانێ نەتەوەیەک پارچە پارچە بکا و هەم دەتوانێ 
 پارچە بیکاتە یەک

  
 
 
 
 
 
 
 

 دیمانە: کاروان مێراوی

 
بەپێی ئەوەی کە بوون، هەست، هزر، تێفکرین، پێگەیشتن و تێگەیشتنی مرۆڤەکان بە زمهانەوە گهر  دراوە و زمهانی  :ئاماژە

دایکیش کاریگەییەکی یەکجار زۆری لەسەر ڕەوتی پێشکەوتووی مرۆڤەکان هەیە، زمانی دایکی بە پێوەری سهەرەکیی ڕەوڕەوەی 
فەرهەنگی تاکەکانی کۆمەڵگە و هەروەهها زمهان بە شهوناس و ناسهنامەی نەتەوەیهی دادەنهر . بەبهۆنەی گەشەی کەسایەتی و 

ی فێورییە، ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک، لەسەر زمهان بەگشهتی و زمهانی دایکهی و بەتهایبەت ڕۆڵ و گرنگیهی زمهانی دایهک، ٢١
ۆفێسههۆری یاریههدەدەر و مامۆسههتای زمانناسههی و ، وتههووێژێکی لەگەڵ بەڕێههز پ. د. جەعههغەر شێخولئیسههالمی، پڕ”کوردسههتان“

 .لە کانادا و هەروەها زمانناس و لێکۆڵەری زمانەوانی، پێک هێناوە” کارلتن“لێکۆڵینەوەی زمانی لە زانکۆی 
  

بەرێز پرۆفیسۆر شێخولئیسالمی، با سەرەتا بەو پرسیارەوە دەست پێ بکەیهن؛ لە کاتێکهدا گەلێهک دیهاردەی  :کاروان مێراوی
ردنی زمانەکان و کۆمەڵکوژیی ئاخێوەرانی زمانە جیاوازەکان لە جیهاندا هەبووە و هەنووکەش ئەو ڕەوتهانە درێهژەی سەرکوتک

 هەیە، بۆچی ڕۆژی کوژرانی کۆمەڵێک خوێندکاری بێنگالدشی وەکوو ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک دیاری کراوە؟
 

بەر لە جوواڵنەوەی کهۆمەڵگەی زمهانیی بەنگهالی )بەنگهال بە زمهانی خۆیهان( لە پاکسهتان، ئهێمە : د. جەعفەر شێخولئیسالمی
نەتەوەیەکی دیکەمان پێ شک نهایە کە پهاڵنەری سهەرەکیی ڕاپەڕیهنەکەی زمهان بهووبێ و لە جهوواڵنەوە زمانییەکەشهیدا و بهۆ 

 ی١٩٥٢ فێڤهرییەی ی٢١ ڕۆژیرکەوتوو بهووبێ. وەدەستهێنانی مافی دەستڕاگەیشهتن بە زمهانەکەی خۆیهان لە پاکسهتان ئهاوا سهە

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2022/02/Untitled-2-1.jpg
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ۆپێشاندانێکی گەورەیهان چهێ کهرد. پهۆلیس تەقەی خ بەنگالی کۆمەڵگەی هەتاوی، ی١٣٣٠ ڕەشەممەی ی٢ بە بەرانبەر زایینی
 بەفیههڕۆ ئەمەش دوای ئەوانههی و هەوڵە ئەم  کههوژران و زۆریههش برینههدار بههوون.” داکهها“کههردن و چەنههد خوێنههدکاری زانکههۆی  لێ

 ی١٩٧١ لە و، پاکسههتان فەرمییەکههانی زمههانە لە یەکێههک بە بههوو بەنگههالی زمههانی زایینههی، ی١٩٥٤ ی٥ مههانگی لە و نەچههوون
 .یشەوە زمانی فەرمیی واڵتی سەربەخۆی بەنگالدێشەزایین
 

کهرد ، کە لە کەنەدا دەژیا، پێشنیاری بە کۆنفرانسی یونسکۆ ”ڕەفیبولئیسالم“ی زایینی، بەنگالدیشییەک بە ناوی ١٩٩٩ساڵی 
ی زایینهی، ٢٠٠٢بۆ ئەوە کە ئەو ڕۆژە بە ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک ناودێر بکر  و ڕێکخهراوی نەتەوە یەکگرتووەکهان سهالی 

ی فێڤهرییە یهادی دەکههرێتەوە. ٢١ئەم پێشهنیارەی پەسهند کههرد. لەو کهاتەوە تهاکوو ئێسههتە، ئەم بهۆنەیە هەمهوو سههاڵێک ڕۆژی 
اخێوان و چاالکانی زمانە بەکەمینەکراوەکان کە خۆشەویستییان بۆ زمانی خۆیهان ئەمە بەتایبەت دەرفەتێک دەڕەخسێنێت بۆ ئ

دەرببڕن و داواکانیان بۆ خوێندن بە زمانی دایکی چڕتر بکەنەوە. هەروەها، دەرفەتێکە بهۆ لێکهۆڵەر و ئاکهادیمیی وەکهوو مهن 
سروشهتی و مهرۆیین، بەڵکهوو لەسهەرمان  کە بڵێم و نیشان بدەم: چەندزمانەبوون و جۆراوجهۆریی زمهانی نەتەنیها دیهاردەیەکی

پێویستە، لەسەر حکومەتەکان و دەسەاڵتدارانیش پێویسهتە، کە ئەم جۆراوجهۆرییە زمهانییە وەکهوو دەسهمایەیەکی مرۆڤهایەتی 
 .بپارێزن

  
 جیاوازیی نێوان زمانی دایک و زمانی نەتەوەیی چییە؟ :کاروان مێراوی

 
، چهونکە زۆربەی ”زمانی دایک“زمانی دایک یەکەم زمانە کە منداڵ فێری دەبێ. بۆیە پێی دەڵێن : د. جەعفەر شێخولئیسالمی

 منهداڵەکە و دایکەکە ئەگەر وێنە، بۆ کاتەکان منداڵ یەکەم زمانی لە دایکی فێر دەبێ، هەرچەند هەموو کاتیش ئاوا نییە. 
 ئەو و بهاوکی زمهانی منهداڵەکە لەوانەیە هەلهومەرجەدا لەو بهژین، دایهکەکەدا زمانیی کۆمەڵگەی لە جیاواز کۆمەڵگەیەکی لە

 کە ئهازەری تهورکی ژنێکهی بگهرە لەبەرچهاو: نمهوونە) ببهێ فێهر یەکەم زمهانی وەکوو دەژی تێیدا بنەماڵەکەی کە کۆمەڵگەیەی
فێهر بهێ.  وژینی کوردێکی پیرانشارییە و لەو شارە دەژی(. هۆی تریش هەیە کە ڕێگا نەدا منداڵ زمانی یەکەمهی لە دایکهیها

بۆ نموونە، زۆر دایکی فیلیپینی بۆ ماوەیەکی ئەوتۆ لەگەڵ منداڵەکانیان نابن و خۆیان دەچن لە واڵتێکی دیهکە کهار دەکەن، 
 .منداڵەکان لەالی باوکیان یان ماڵی بابەگەورە و دایەگەورە یان الی منداڵێکی گەورەتر هەڵدەدەن و بااڵ دەکەن

 
زمانی دایک دەکر  زمهانی نەتەوەیهیش بێهت، بەاڵم بهۆ هەمهوو کەس ئهاوا نیهیە. بهۆ زۆربەی خەڵکهانی بەکەمینەکهراو زمهانی 
دایههک و زمههانی نەتەوایەتههی ئەو واڵتەی کە تێیههدا دەژیههن جیههاوازە. زمههانی دایکههی شههتێکی سروشههتییە؛ ئەو زمههانەی کە بههۆ 

زمههانی دایههکە، بەاڵم زمههانی نەتەوایەتههی لەالیەن دەوڵەت یههان  یەکەمجههار منههداڵێک فێههری دەبێههت، ئەمەش زۆربەی کاتههان
خەڵکەوە دیار و ناودێر دەکر . لە هەندێک واڵتدا زمانی نەتەوایەتی و زمهانی فەرمهی یەکهێکن، بەاڵم لە هەنهدێک شهوێنی 
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لەبەر ئەوە کە  دیکە ئاوا نییە. جاری وایە لە واڵتێک زمانێهک یهان چەنهد زمهان وەکهوو زمهانی نەتەوایەتهی دیهاری دەکهرێن،
لەالیەن خەڵکێکی زۆرەوە قسەیان پهێ دەکهر  یهان لە ڕابهردوودا قسهەیان پهێ کهراوە و بهایەخی سهیمبۆلیکیان هەیە. زمهانی 

 .فەرمی، زمانی حکوومەت، پەروەردە و میدیایە
 

 ا چییە؟بۆچی گرنگە لەسەر زمانی دایک پێداگری بکر  و ڕۆڵی زمانی دایکی لە زمانی نەتەوەیید :کاروان مێراوی
 

 :زمانی دایک بە زۆر هۆوە گرینگە: د. جەعفەر شێخولئیسالمی
 

 .شێوەی بیرکردنەوە و هەستیاری و سۆزداریی مرۆڤەکان لە زمانی دایکدا دەگوور  -١

هەر لەبەر ئەمەش زمانی دایک لە قەوارەگرتن و بەخۆداههاتنی ههزر و توانها هۆشهەکییەکانی منداڵهدا دەورێکهی سهەرەکی  -٢
 .دەگێڕ 

زمههانی دایههک لکێنەرێکههی بنەمههاڵەییە، منههداڵ بە دایههک و بههاوک و دایەگەورە و بههابەگەورە بەیەکەوە گههر  دەدا. واتە  -٣
  .ئەڵبەی سەرەکیی نێو زنجیرەی نەوە و بەرەکانە

ی النکی کولتوورە، کولتووری ئیتنیکی و هەرە نیزیهک لە مرۆڤەکهان کە بە شهێوەیەکی ئاسهایی تێیهدا گەورە دەبهن لە زمهان -٤
 .دایکدا دەگوور  و شکڵ دەگر 

زمههانی دایههک بههۆ فێربههوونی زمههانی دیههکە گههرینگە، واتە ئەو کەسههانەی زمههانی دایکیههی خۆیههان بههاش و ئاسههایی فێههر دەبههن  -٥
 .دەتوانن چەند زمانی دیکەش بەباشی فێر بن، تەنانەت باشتر لەو کەسانەی کە زمانی دایکیی خۆیان بە باشی فێر نابن

سهەرمایەیەکی مهرۆییە، بەم واتهایە کە هەر زمانێهک لەم دنیهایەدا دیهاردەیەکی یەکجهار ئهاڵۆزە و شهاکارێکی زمانی دایک  -٦
دایە. تێگەیشههتن لە  هههزری و مێشههکیی مههرۆڤە. ئەم پێکهههاتەیە بە هەزاران سههاڵ گەیشههتووەتە ئەم شههوێنەی کە ئێسههتا تێههی

شهتنی زۆرتهر لە مێشهکی مهرۆڤ لەالیەک و تێگەیشهتنی میکانیزمی کهارکردنی ئەو زمهانە دەتهوانێ پەنهجەرەیەک بهێ بهۆ تێگەی
 .تر قەوارە کۆمەاڵیەتییەکان لە الیەکی

 
دەکر  زمانی دایک و زمانی نەتەوەیی یەک شت بن، بەاڵم دەکر  ئهاواش نەبێهت. لەڕاسهتیدا پێوەنهدیی زمهانێکی تهایبەت و 

لیسهی ئێسهتا زمهانی زۆرتهر لە یەک نەتەوە و نەتەوەیەک وەکوو پێوەندییەکی پێویسهت و پێداویسهتی نیهیە، بهۆ نمهوونە ئینگ
 مههن سروشههتی، شههێوەیەکی بە لەڕاسههتیدا، دەوڵەت هەیە کە زۆرتههر لە یەک زمههانی هەیە،-نەتەوەیە، یههان نەتەوە - دەوڵەت
)بەرسههاختێکی  سههازکراوە و دەسههتکرد نەتەوە لەگەڵ زمههان پێوەنههدییەکەی . دەبیههنم ئیتنیسههیتەدا لەگەڵ پێوەنههدی لە زمههان

کۆمەاڵیەتییە(. بهۆیە، نەتەوەیەک دەتهوانێ زۆرتهر لە یەک زمهانی هەبهێ چهونکە دەتهوانێ زۆرتهر لە یەک ئیتنیسهیتە پێکهی 
 قەومههی و ئیتنیسههتیە نەتەوەیە ئەم کە بڵێههین دەتههوانین دابنێههین، نەتەوە یەک بە کههورد ئههێمە ئەگەر نمههوونە بههۆ  بێنههێ.



ێژووتوکۆمەڵێک  – زمان شوناسی ئێمەیە  

 

 

132 
 

ئیتنیکییانەش دەتوانێ زمان یهان شێوەزارپشهێوەزمانی تهایبەت بە خهۆی هەبهێ و، هەر  گرووپە لەم هەرکام تێدایە، جیاوازی
 .ئاواشە

  
 زمان چۆن دەپارێزر  و هۆکارەکانی زیندوومانەوە یان لەنێوچوونی زمانەکان چین؟ :کاروان مێراوی

 

دوو بەشی ئەم پرسیارە پێوەندیی ڕاستەوخۆیان پێکەوە هەیە. واتە، ئەگەر هۆیەکهانی فەوتهانی : د. جەعفەر شێخولئیسالمی
زمههان بههزانین، دەبێههت بۆمههان دەرکەو  کە چ هەنگاوگەلێههک هەڵبگههرین بههۆ ئەوەی زمانێههک نەفەوتههێ. هۆیەکههانی گههۆڕان و 

کە( و هەم دەرەکهی بهن )ئهاڵوگۆڕ لە مەڕ هەروەها فەوتانی زمان دەتوانن هەم نهاوەکی بهن )واتە، ئهاڵوگۆڕی نێوخهۆی زمهانە
الیەنی کۆمەاڵیەتی، ئابووری، پەروەردەیی و سیاسیی ئاخێوەرانی زمانەکە(. لە هەر دوو حاڵەتدا، زمانێهک ئەوکهاتە لەنێهو 
دەچێ کە ئیتر قسەکەری نامێنێ، جا یان ئەوەیە کە قسهەکەرەکانی دەمرنپقەاڵچهۆ دەکهرێن )کە ئەمە کهراوە، بهۆ نمهوونە لە 

ەدا و ئەمریکهها دژی خەڵکههانی خههۆجێیی(، یههان ئەوەتهها قسههەکەرانی زمانێههک لە زمههانەکەی خۆیههان بێههبەش دەکههرێن، یههان کەن
وەرگرتن لە زمانەکەیان کە ئیتر وازی لێ دەهێنن و دەچنە سەر زمانێکی دیهکە.  وگۆڵ دەخەنە سەر ڕێگەی کەڵک ئەوەندە گر 

 دەبههنە کە هۆیههانە لەم هەنهدێک. دیتههراوە ئیرلەنهد یههان سهکاتلەند کوردسههتان، بهاکووری لە ئەمەش بەرچههاوی هەرە نمهوونەی
مانێکی دیکە وەربگر  دەتوانن ئەمانە بهن: قەدەغەکردنهی زمانێهک، هەڵکەنهدنی ز و وەالبنێ زمانەکەی خەڵکێک ئەوەی هۆی

ن ڕەسهمی بهۆ خەڵکێک لە خهاک و مەڵبەنهدی لەمێهژینەی حاوانەوەیهان، داسهەپاندنی زمهانێکی دیهکە وەکهوو زمهانی فەرمهی یها
وەرگرتن، کاروباری حکومیی و بەڕێوەبردن و، پەروەردەپفێرگە. مرۆڤەکان دەزانن چی بە قازانجیهانە  دۆزینەوەی کار، زانیاری

و چههی بە زیانیههانە. کاتێههک بینییههان کە زمههانی بااڵدەسههت نههانی تێههدایە، پریسههتیژی تێههدایە، بەڵگەنههامەی خوێنههدنی بههااڵی 
بە پێچەوانەوە شەرمەزاری تێدایە و لە فێهرگە بەکەڵهک نهایە، لە دادگاکهان بەکهار نهایە، لە تێدایە، بەاڵم زمانەکەی خۆی 

کردنی بەدواوە بهێ، ئیتهر چهارەی نهامێنێ و زمهانەکەی خهۆی  زانکۆ بەکار نایە و لەوانەیە ڕاگهرتنەکەی زینهدان و سهووکایەتی
 لە ۆبەخشانە و بەدڵی خۆی زمانی خۆی وەال نهانێ. وەال دەنێ و لە زمانە بااڵدەستەکەدا دەتوێتەوە. هیچ خەڵکێکی ئازاد خ

بێههتەوە و خەڵههک بە بەربههاڵوی ڕوو دەکەنە شههارەکان، پەروەردە بە دە بههاڵو خێههرا شههێوەیەکی بە خوێنههدەواری کە سههەردەمێکدا
 بە پەرورەدە ئەگەر واتە،  زمانێک جگە لە زمانی دایک دەتوانێ گەورەترین مەترسی بێت بۆ سەر زمهانە بەکەمینەکراوەکهان.

 .دایک زمانی سەر بۆ بێت مەترسی گەورەترین دەتوانێت نەبێت، دایک زمانی
  

 چ پێوەندییەک لەنێوان زمان و شوناسی نەتەوەییدا هەیە و ئەم دوو چەمکە چۆن پێکەوە گر  دەدرێن؟ :کاروان مێراوی
 

هەمهوو ناسهنامەیەک و بەتهایبەت ناسهنامەی نەتەوەیهی، سهازکراوێکی کهۆمەاڵیەتییە و هەر بەم : د. جەعفەر شێخولئیسیالمی
پێیەش سازکراوێکی زمانی و گوتارییە. لە زمان و گوتاردایە کە دەبیستین و دەخهوێنیینەوە ئهێمە کێهین، ئەوان کێهین و، بەو 
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 و زمهان تایبەتمەنهدیی و ژیهنگە سەر ماوەتەوە دراون گر  بەیەکەوە چەندە چەمکە دوو ئەو بەاڵم، پێیەش، نەتەوە چییە. 
 ئەوانهی بهۆ بەاڵم زمانەکەیان، و نەتەوەیییان ناسنامەی لەنێوان هەیە چڕ پێوەندییەکی ئاڵمانییەکان بۆ . جیاواز نەتەوەی

یسهییەک لە ک لە ژنێ  ڕەنگە ئاڵمانی نەزانێ، کەچی خۆی بە سویسی دەزانێ، هەروەها سوسویسییە نموونە بۆ. نییە وا تر
زووری  ڕەنگە فەرەنسەیی نەزانێ و هەر ئاڵمانی بزانێ، بەاڵم ئەویش بە ڕادەی ژنێڤییەکە خۆی بە سویسی بزانهێ. ئەمە لە 
کاناداش ئاوایە. هاوواڵتیی کوبەکی )پارێزگای خۆسهەری فەرانسهەیی زمانەکهان( وا هەیە کە ئینگلیسهی نهازانێ، بەاڵم خهۆی 

انە کە زمههانێکئی هههاوبەش رۆڵههی پێکەوەگرێههدانی خەڵکێههک نابینێههت، ڕابههرووی هههاوبەش، بە کانههادایی دەزانههێ. لەو شههوێن
 لە  دامودەزگههای فەرهەنگههی، سههەربازی و پەروەردەیههی هههاوبەش و حەز و خولیههای هههاوبەش خەڵکیههان بەیەکەوە گههر  داوە.

” ئەوانهی دیهکە“کۆنەوە، بۆ کورد زمانی کوردی سیمبۆلی کوردبوون بووە، چونکە کوردان بەو سیبمۆلە خۆیهان لە  سەردەمانێکی
جیهها کههردووەتەوە. پێوەنههدیی نێههوان زمههان و ئیتنیسههیتە زۆر چڕوپڕتههرە هەتهها پێوەنههدیی نێههوان زمههان و نەتەوە. ئەمەیههان 

 دەکههر   ی هەلههومەرجی خههۆی ئەو پێکهههاتەیە چههێ دەکههات.چێکراوێکههی کههۆمەاڵیەتی و گوتههارییە و هەر نەتەوەیەک بەپێهه
 .هەیە زمانی یەک ئیتنیسیتەیەک بەاڵم، هەبێت؛ زمانی چەند نەتەوەیەک

  
 هۆکاری ئەوەی کە زمان و ناسیۆنالیزم بە دوو گراوەی دانەبڕاو ئەژمار دەکرێن چییە؟ :کاروان مێراوی

 
نتیکەکههانی ئاڵمههانی ڕۆما ناسههیۆنالیزمدا زاڵەکههانی تێئههۆرییە نههاو لە ئەمەش هەمیشههە وا نیههیە.: د. جەعییفەر شێخولئیسییالمی

ناسهیۆنالیزمی “پێوەندیی ڕاستەوخۆیان لەنێوان زمان و ناسیۆنالیزمدا دەبینی. هەندێک بیرەوان و بیرمەند بە ئەمە دەڵهێن: 
ەی ڕۆشهنگەی کە ئامهانجی بهۆ ئەوە کە جیهای بهکەنەوە لەو ناسهیۆنالیزمەی دیهکەی دەور” ناسیۆنالیزمی زمهانی“یان ” ئینتیکی

 هههی”ڕێنانههه ئەرنسههت“ نمههوونە بههۆ  ”.ناسههیۆنالیزمی سههیڤیکپمەدەنی“سههەرەکیی دامەزرانههدنی دەوڵەتههی نەتەوەیههی بههوو، واتە، 
 خەونههی و هههاوبەش مێههژووی بەڵکههوو نەتەوە، بە دەکهها فەرانسههە خەڵکههی کە نیههیە زمههان ئەوە: گههوتی ئەوکههات فەرانسههەیی
زمانەکان لە ئەوانهی  فێڵێهک بهوو فەرانسهەیی ئەمە کە گهوتراوە گیهراوە، لهێ ڕەخهنەی بۆچوونە ئەم دواتر هەڵبەت،. هاوبەشە

دیکەیههان کههرد، گوتیههان: ناسههیۆنالیزمی ئههێمە نەبەسههتراوەتەوە بە زمههان و بەم جههۆرە زمههانی فەرانسههەیی، کە ئەوکههات تەنیهها 
، واتە جەیکۆبیەکهههان فێڵیهههان لە لە سهههەدی خەڵکهههی واڵت بهههوو، بەسهههەر ئەوانهههی دیهههکەدا سهههەپێندرا ٤٠زمهههانی نزیهههک بە 

 نەتەنیهها خۆیههان زمههانی نههیە گرینههگ زمههان کە ئەوە بیههانووی بە بریتانەکههان، باسههکەکان و بەکەمینەکراوەکههانی دیههکە کههرد. 
 لە خۆیهان دایکهی زمهانی دیهکە ئەوانهی بەرچهاوی ڕادەیەکهی کە کهرد ئەوتۆیهان کارێکی بەڵکوو سەپاند دیکەدا ئەوانی بەسەر
ر ئەم سیاسههەتەی ڕەچههاو کههردوە و دەیکهها، بە هەنههدێک هە تههاکورت کەم یههش فارسههی -ئیرانههی  ناسیۆنالیسههتی. بچێههتەوە بیههر

 بەاڵم بهن؛ خزمەتیهدا لە دەبێهت هەمهوو ئەوە لەبەر نییە، هێک”قەومه“ هیچ هی فارسی زمانی: دەڵێ نموونە بۆجیاوازییەوە. 
رە لێههه ئاشهههکرایە. هەڵدەوەشهههێتەوە ئێهههران ڕەسهههمی، زمهههانی ببێهههتە ئەگەر بهههۆیە کراوە، دیهههاری ههههێکی”قەومهههه“ زمهههانی کهههوردی

گریمانەیەکی ئایدیۆلۆژاوی بناغەی ئەم تێهزەیە کە دەڵهێ: فهارس قەوم نیهیە. کەچهی وا نیهیە. فهارس یەکێهک لە قەومەکهان 
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ەکان یان نەتەوایەتییەکانی ئەو ناوچەیە بووە و ئێستاش هەیە. کە ئەمەت بینی، دەبینی کە تێهزەکەی ناسیۆنالیسهتە فارسه
دەڕووخێ و زمانی فارسی هیچ ڕەوایەتییەکی نامێنێ کە لەسەر زمانەکانی دیهکە ئاغهایەتی بکها یهان خهۆی بە زۆرتهر بزانهێ. 
کەواتە، بۆمان دەردەکەو  هەموو ئەو زمانانەی کە لە ئێران قسەیان پێ دەکهر  و ئاخێوانیهان داوای مهافی زمهانیی دەکەن، 

و ئەو دەرەتانەیان بۆ بڕەخسێ کە یارمەتییان بدا زۆرتر بەخۆدا بێن و ببهنە زمهانی مافی خۆیانە کە بەو مافە بگەن و هەمو
 .زانست و هەموو بوارەکانی دیکەی ژیان

  
 پێوەندیی نێوان زمان و دەسەاڵت چییە و تاکوو چ ڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر یەکتر هەیە؟ :کاروان مێراوی

 
وەاڵمێکی تێروتەسەل نییە. بە کورتی؛ لێرەدا دەتوانم ئامهاژە بە پێهنج خهاڵ بەداخەوە شوێن بۆ : د. جەعفەر شێخولئیسالمی

 :بکەم کە نیشان بدەین پێوەندیی نێوان زمان و دەسەاڵت چییە و تا چ ڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر یەکترە
 

ەڵکههی لههێ زمههان ڕەنههگە خههۆی لە خۆیههدا دەسههەاڵتی نەبههێ، بەڵکههوو ئەو کههاتە دەسههەاڵت پەیههدا دەکهها کە مرۆڤەکههان ک -١
 وەدەردەخا. مرۆڤەکان ئایدیۆلۆژیی و دەسەاڵت زمان حاڵەتەدا لەم وەردەگرن. 

 خهۆی ئینگلیسهی زمهانی نمهوونە بۆ زمانێک چۆن دەنوێنێ و چ دەورێک دەگێڕ ، دەتوانێ دەسەاڵتی ئەو زمانە ئاشکرا بکا، -٢
لە زمانەکههانی دیههکە زیههاد و کەم نیههیە، بەاڵم بە حههوکمی ئەو  شههتێکی هههیچ دیههکەیە، زمههانێکی هەمههوو وەکههوو هەر خۆیههدا لە

 .پێگەیەی کە ئێستە لە دنیادا هەیەتی، دەسەاڵتێکی زۆری بۆ خۆی پەیدا کردوە و سیمبۆلی هێز و بااڵدەستییە

ی بهدا زمان خاوەن دەسەاڵتە بەو واتایە کە دەتوانێ دەسەاڵت بەهێزتر بکها، بهۆ نمهوونە درێهژە بە تەمەنهی ڕەگەزپەرسهت -٣
یههان ” سرخپوسههت“بە درێههژەدان بە زمههان و چەمکگەلههی ڕەگەزپەرسههتانە. بههۆ وێههنە، هەتهها نووسههەری فههارس و کههورد بنووسههن 

ئەوە خەڵکانی خۆجێیی بە چاوێکی سووک هەڵداوێرن و بە شارۆمەندی دەرەجە دووی هەندێک واڵتیان )وەکهوو ” سوورپێست“
بههکەن و چ حەز نەکەن گوتههاری ڕەگەزپەرسههتانەی سههپیەکانی ئەمریکهها ئەمریکهها( دادەنههێن. ئەم فههارس و کههوردانە، چ حەز 

 جنێوێکی پیسە لە ڕوانگەی خەڵکانی خۆجێیەوە، بۆیە دەبێت بڵێین: خەڵکانی یەکەمی ” سوورپێست“بەرهەم دەهێننەوە. 
 .یان ئوسترالیائەمریکا، نەتەوەگەلی یەکەمی ئەمریکا، یان خەڵکانی خۆجێیی و خەڵکانی ڕەسەنی ئەمریکا )یان کەنەدا، 

زمههان دەتههوانێ پێوەنههدیی  –٥ .زمههان هەم دەتههوانێ نەتەوەیەک پههارچە پههارچە بکهها و هەم دەتههوانێ بیکههاتە یەکپههارچە -٤
مرۆڤەکان تێک بدا، باشتری بکا و کارتێکەریی لەسەر هەست و سۆزی خەڵک دابنێ. کورد گوتەنی: بە قسهەی خهۆش مهار لە 

ئەگەر کەسههێک بههدوێنی بە زمانێههک کە تێههی دەگهها، ڕێههت دەکەوێههتە نێههو “تههوویەتی: کههون دێههتە دەر. یههان نێلسههۆن مەنههدێال گو
 .”دڵی نێو دەکەوێتە ڕێت بیدوێنی، خۆی زمانی بە ئەگەر بەاڵم  مێشکی،

  
 .سپاس بۆ ئەوەی کە کاتتان بۆ ئەم دیمانەیە دانا :کاروان مێراوی
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ڕەخساند تاکوو لەسەر مژارێکی گرنهگ و هەسهتیار پهێکەوە سپاس بۆ ئێوەش کە ئەم دەرفەتەتان : د. جەعفەر شێخولئیسالمی
 .بدوێین

 
 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ١٩رێکەوتی:   -سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد  

 
 
 
 

 پرسی زمان و ناسنامەپارێزی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە پێش کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا
 

 
 

 دیمانە: ڕێباز مەردانی

 
یەک لە پرسههە هەسههتیار و هەرە زینههدووەکانی کههۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتههی کوردسههتانە، بەتههایبەت کە ئەم ئامههاژە: پرسههی زمههان 

زمههانیی دەسههەاڵتی ناوەنههدییە کە لە دوو ڕێژیمههی پاشههایەتیی پەهههلەوی و کۆمههاری  بههابەتە گرێههدراوی پرسههی سیاسههەتی تاک
ی ڕەشههەممە، ڕۆژی جیهههانیی زمههانی دایههک ٢بەبههۆنەی ” کوردسههتان“نەتەوەدا ڕەچههاو کههراوە.  - ئیسههالمی لە پڕۆسههەی دەوڵەت

هێناوە و کۆمەڵە بابەتێکی پێوەندیهدار بەو  وتووێژێکی لەگەڵ کاک قادر وریا، مامۆستای زمانی کوردی لە زانکۆی کۆیە پێک
 .مژارەی لەگەڵ بەڕێزیان هێناوەتە بەر باس. ئەم وتووێژە بە شێوەی زارەکی کراوە و دوایە دابەزێندراوە

 
کە حکهوومەتی ناوەنهدی لە سهەردەمی پەهلەویهی یەکەمەوە پهڕۆژەی ئێرانهی   کاک قادر! بە سهەرنجدان بەوەی :یڕێباز مەردان

کههردنەوە، کههۆمەڵگەی کوردسههتان لە  کردن و توانههدنەوەی سههەرجەم نەتەوەکههان خسههتبووە بههواری جێبەجێ نههوێی بههۆ یەکدەسههت
 سەرەتادا چۆن بەرهەڵستی ئەم سیاسەتە داسەپاوەی تاران بۆوە؟

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2022/02/Untitled-1-11-scaled.jpg
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، لە مهاوەی ١٣٢٠ڕەزاشا هاتە سەر کار و کوودەتای کرد و تها لەسهەر کهار البرانهی کە دەبێهتە  ١٢٩٩لە ڕەشەمەی  قادر وریا:
سههاڵەدا، هەلههومەرجی کوردسههتان و دۆخێههک کە کههورد تێیههدا دەژیهها لە ئێههران ناخۆشههترین هەلههومەرج بههوو،  ٢٠ئەم زیههاتر لە 

ەیە تێکههی بشههکێنێ. بههۆیە لەگەڵ بههزووتنەوەی سههمکۆی شههکاک و لەگەڵ چههونکە ڕەزاشهها دەیویسههت هەرچەشههنە بەرهەڵسههتێک ه
هێنههدێک بههزووتنەوە و بەرگههری کە لە نههاوچە جۆراوجۆرەکههانی کوردسههتاندا هەبههوو، بههۆ وێههنە لە خههوارووی کوردسههتان وەک 

ل، جۆرێهک بزووتنەوەی مەحموودخانی کانی سانان یا مەحموودخانی دزڵی، جافر سوڵتان، هەروەها لە سەردەشهت مەال خەلیه
بەرگریی هەبوو کە بەشێکی ڕاوەستان بوو لە بەرانبەر ئەو زۆردارییەی کە دەیانویسهت جلهوبەرگ بە خەڵهک بگهۆڕن، بە زۆری 
زمهههانی فارسهههییان بەسهههەردا بسهههەپێنن و ڕەزاشههها دەیویسهههت چەک لە عەشهههایرەکان بسهههتێنێتەوە و هەرچەشهههنە بەرگرییەکهههی 

ە نەهێڵههێ. بههۆیە هەم بەرگریههی چەکههدارانە بەرانههبەر بە ڕەزاشهها و هێههزە چەکههدارانە یههان بڵێههین بەرهەڵسههتێکی چەکههداران
 .چەکدارەکانی هەبوو هەم هەوڵ و بەرگریی شوناسخوازانە هەبوو

 
دەزانین سمکۆی شکاک بۆ ماوەی چەندین ساڵ بەربەرەکانێی هەبوو بەرانبەر بە دەوڵەتی ناوەنهدی و لەگەڵ ئەوەی هەوراز و 

کردنەوە  سههەرکەوتن، شکسههت، پاشەکشههە و تەنههانەت مههاوەیەک خههۆئەمن -امههی بزووتنەوەکەیههدانشههێو هەبههوو لە مههاوەی بەردەو
یەکێهک لەو حەرەکەتهانەی کهوردی بهووە کە داوای مهافە نەتەوایەتییەکهانی کهردوە. جهاری  -هەبهووە و دواتهر تێهەڵچهووەتەوە

ێهههک لەو هەواڵنەی کە جێگهههای وایە باسهههی لە خودموختهههاری کهههردوە، باسهههی لە سهههەربەخۆیی کهههردوە، لەگەڵ ئەوەشهههدا یەک
، سههمکۆ بە ”خههۆی“لە بههاری کولتههوورییەوە چەنههد هەوڵێههک دەبینههین کە بههۆ وێههنە لە شههاری  ١٩١٣ئامههاژەپێکردنە، لە سههاڵی 

جهار  ی هەبهوو، قوتابخهانەی کوردییهان دامەزرانهد کە ئەمە یەکەم”کۆمەڵەی جیهانهدانی“هاوکاریی عەبدولڕەزاق بەدرخان کە 
کە بەداخەوە ” کهورد“لەم ناوچەیە دەکرایەوە. هەروەها خهودی سهمکۆ ڕۆژنهامەیەکی دەرکهرد بە نهاوی  بوو قوتابخانەی کوردی

سهههههێ ژمهههههارەی زیهههههاتر لهههههێ دەرنەچهههههوو. دیهههههارە ئەو هەواڵنە هەن، بەاڵم زەبروزەنهههههگ بە ڕادەیەک بهههههوو کە زۆربەی ئەو 
ەرەکانییههان هەبههوو بەرانههبەر بە دەوڵەتههی کەسههایەتییانەی لە نههاو کههورددا داوای مافەکههانی کوردیههان دەکههرد، بە جۆریههک بەرب

ناوەنهههدی، کەوتبهههوونە زینهههدان، دوور خرابهههوونەوە و لە وەزعییەتێکهههی ئهههاوادا دەژیهههان. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کە ئەمجهههۆرە 
بەربەرەکانێیههانە هەبههوو دەکههر  بڵههێم ئەو چەنههد سههاڵەی کە ڕەزاشهها لەسههەر کههار بههوو سههەردەمی خەفەقههان بههوو، سههەردەمی 

 .و سەردەمی ئەوپەڕی ناخۆشی و تاڵی بۆ کورد بووزەبروزەنگ بوو 
 

کە واتهها دەکههر  بڵێههین دامەزرانههی کۆمههاری کوردسههتان پەرچەکردارێکههی شوناسههخوازانە بههووە بەرامههبەر بە  :ڕێبییاز مەردانییی
نەتەوە نهاکر  وەک ئایهدیۆلۆژی یهان فۆرمێهک لە -سیاسەتی سیستماتیکی توانهدنەوەی نەتەوەی کهورد، ئەو مهۆدێلەی دەوڵەت

دایە. ڕەسهمیەتدان و پەرەپێهدان بە زمهان و ئەدەبهی کهوردی  سیاسەت پێناسە بکەین و زیاتر ڕیشهەی لە کولتهوور و فەرهەنهگ
 نەتەوە؟ - چۆن بوو بە بنچینەی کۆمار و دەوڵەت
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ئەوە کە بڵێین پێکههاتنی کۆمهاری کوردسهتان پەرچەکردارێهک بهوو بەرانهبەر بەو زەبروزەنهگ و سهەرکوت و هەوڵهی  قادر وریا:
تواندنەوە و لەنێوبردنی شوناسی کوردی، ڕاستە. چونکە لە ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات، ئەو هەشت ئامانجەی کە حیزبهی 

تێهدایە کە کهورد دەیههەو  بهۆ خهۆی نهاوچەی خهۆی بەڕێهوە بەر ،  دێموکرات لە کاتی دامەزرانیدا گەاڵڵەی کردبهوون، ئەوەی
دەیهەو  چارەنووسی خۆی لە کوردسهتانی ئێهران بە دەسهت خهۆی بێهت و مەسهەلەیەکی دیهکە یهانی دووهەم ئامهانج کە حیزبهی 

نی خۆیههدا دێمهوکرات لە دامەزرانیهدا ئامههاژەی پهێ دەکها و کۆمههاری کوردسهتانیش ئەمەی لە کاروبهاری خۆیههدا و لە سیاسهەتەکا
ڕایههی کههرد، ئەوە بههوو کە زمههانی کههوردی بە ڕەسههمی بناسههر ، ببێههتە زمههانی خوێنههدن، ببێههتە زمههانی ئیههداری لە ناوچەکههانی 
کوردستان و تاکی کورد و خەڵکی کورد هەست بە ئازادی بکا و مافەکانی دابین بێ. بە گشهتی ئەوە تەواو ڕاسهتە کە کۆمهاری 

کانی گەلی کورد بوو و دەیهەویست ئەم ڕابردووە کە پڕ بووە لە سهەرکوت و سهڕینەوە، کوردستان داواکاری مافە نەتەوایەتییە
 .کۆتایی پێ بێ و هەلومەرجێکی نو  بۆ کورد بێنێتە کایەوە کە بۆ خۆی بەسەر چارەنووسی خۆیدا زاڵ بێ

 
ناسهاندنی نەتەوەیەک و بەاڵم چهۆن بهوو زمهان ئەم گهرینگییەی پێهدرا لە کۆمهاری کوردسهتاندا؟ زمهان فهاکتەرێکی گهرینگە لە 

جیاکردنەوەی نەتەوەیەک لە نەتەوەیەکی دیهکە. بەتهایبەتی ئەو نەتەوانەی کە لە ئێهران و لەو ناوچهانە بەیەکەوە دەژیهن. 
چونکە ئێمە و نەتەوەکانی دەوروبەری ئێمە لە ڕووی ئایینەوە جیهاوازییەکی ئهایینی گەورەمهان نیهیە. ئەو نەتەوانە بە زۆری 

هەیە، لە ڕووی ڕەنگههی پێسههت و شههێوازی دەموچههاو زۆر جیههاواز نههین، لە ڕاسههتیدا ئەوە زمههانە کە ئههێمە لە  ئههایینی ئیسههالمیان
یەکتر جیا دەکاتەوە و ئەگەر کوردیش توانیویەتی هەسهت بە بهوونی خهۆی بکها و خهۆی وەک نەتەوەیەک ببینهێ، ههی ئەوەیە 

ە و وەکهوو زۆر نەتەوەی دیهکە کە تهواونەوە و زمههانی کە زمهانەکەی خهۆی پاراسهتووە. ئەگەر کهوردیش زمهانەکەی نەپاراسهتبای
نەتەوەیەکی دیکەیان وەرگرتوە و ئێستا خۆیان بە نەتەوەیەکی دیکە دەزانن، ئێمەش ئاوامان لێ دەهات. بهۆیە بە ئاگهاداری 

تاندا زۆر لەو الیەنە گرنگەی زمان کە دەتوانێ ناسنامەی نەتەوەیەک بێ و جیای بکهاتەوە لەوانهی دیهکە، لە کۆمهاری کوردسه
بایەخ درا بە زمان. پاشانیش چونکە ئەوەندە لە ماوەی دەسەاڵتدارەتیی ڕەزاشهادا هەوڵ درابهوو ئەم زمهانە سهەرکوت بکهر ، 
ئەوەندە خەڵک بە زۆر ناچار کرابوو بە زمانی فارسی قسە بکا، ئەوەندە کتێبی کوردی و گۆرانیی کوردی و ئەم جۆرە شهتانە 

کەیههان لەالی خەڵههک خۆشەویسههتتر کردبههوو. یههانی شههتێک کە دوژمههن هەوڵ دەدا بە هەمههوو قەدەغە کرابههوو، ئەمههانە زمانە
شههێوەیەک لێههت بسههتێنێتەوە، وای کردبههوو کە الی خەڵههک بههایەخێکی زیههاتر پەیههدا بکهها. بههۆیە زۆر بە تههامەزرۆییەوە بەرەو 

 .خزمەتکردنی زمانەکەیان و بایەخدان بە زمانەکەیان چوونە پێشێ
 

 ڕۆژنامە و باڵوکراوەکانی ئەو سەردەم چ بوون و لەالیەن چ کەسانێکەوە ئێدارە دەکران؟ :ڕێباز مەردانی
 

ان بە چههاپەمەنیی کههوردی، باڵوکههردنەوەی  دەکههر  بڵههێم یەکێههک لە ڕووە گەشههەکانی کۆمههاری کوردسههتان گرینگیههد قییادر وریییا:
مەهابهاد بهووە دەبێهتە خهاوەنی چاپخهانەی  جهار کوردسهتان، لە پێتەختهی کۆمهار کە ڕۆژنامە و گۆڤاری کهوردی بهوو. بهۆ یەکەم
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ژمههارەی لە مههاوەی  ١١٣کە ” کوردسههتان“چههاپ دەکههر ، ڕۆژنههامەی ” کوردسههتان“کوردسههتان، دوایە لەو چاپخههانەیە گۆڤههاری 
ههه ژمههارەی لههێ بههاڵو بههووەتەوە بەاڵم ئههاخرین ژمههارەی لەبەر هێرشههی ١١٤تەمەنههی کۆمههاردا لههێ بههاڵو بههۆوە )ئەگەرچههی دەکههوتر  

کەزی کە ئەرتەش هاتووەتەوە و دەستی بەسهەر مەهابهاددا گرتهووە، کەوتهووەتە دەسهتیان و بهاڵو نەبهووەتەوە(. دەوڵەتی مەر
لە بۆکان دەردەچوو کە هی ڕێکخراوی بۆکهان بهووە ” هەاڵڵە“، گۆڤاری ”کوردستان“و گۆڤاری ” کوردستان“بێجگە لە ڕۆژنامەی 

گۆڤهاری یەکیەتیهی الوان ” ههاواری نیشهتمان“و بهۆتەوە. هەروەهها و ئەویش گۆڤاری گشتی و شتی ئەدەبی و سیاسیی تێدا بهاڵ
مهانگەی  ١١دەرچووە. ئەمە لە ماوەیەکی کەمدا یانی بۆ تەمەنی ” گڕوگاڵی مندااڵن“بووە کە لەو سەردەمدا دەرچووە. گۆڤاری 

یمکانهاتی تایهپ، ئیمکانهاتی کۆمار زۆرە کە توانیویەتی ئەوەندە گۆڤار و ڕۆژنامە باڵو بکاتەوە. وەک ئێستاش نەبووە بڵێی ئ
چاپ و باڵوکردنەوە ئەوندە ئاسهان بهووە، ئەو وەختهی ئەوانە زۆر بە زەحهمەت بهوون. لە بهابەت ئەوە کە کهێ تێیهدا بەشهدار 
بههووە، دیههارە کۆمەڵێههک نههاو هەن: سههەید محەمههمەد حەمیههدی یەکێههک لەو کەسههانەیە کە ڕۆڵههی هەبههووە لە بەرپرسههایەتیی 

هههاواری “ئههازەر لەو کەسههانە بههووە کە بە تههایبەتی لە  دا، زینههدەیاد سههەدیبی ئەنجیری”تانکوردسهه“چاپخههانە و ڕۆژنههامەی 
دا نووسههیویەتی و سەرپەرسههتیی کههردوە. کەسههانێکی وەکههوو هههێمن و هەژار کە ئەو وەختههی جەوان بههوون، بە شههێعر ”نیشههتمان

وە شهاعیرێکی نهاودار و لەم سهااڵنەی بەشدار بوون. زۆر کەسی دیکە هەن بۆ نمهوونە محەمهمەد عەتهری گڵهۆاڵنی کە دواتهر بهو
دواییدا کۆچی دوایی کرد، لە سەردەمی کۆمار و لە چهاپەمەنیی ئەو کاتهدا شهتی بهاڵو کهردۆتەوە. زۆر شهاعیر و نووسهەر هەن 
کە دوایە زۆربەیههان بههوون بە نههاوی پڕشههنگداری ئەدەبههی کههوردی، لە سههەردەمی کۆمههاردا دەسههتیان پههێ کردبههوو و لە ڕێگههای 

ردەمی کۆمارەوە هاتنە مەیدان. کە بهاس لەو کەسهانە دەکەیهن بها یادێهک لە زینهدەیاد محەمهمەد شاپەسهەندی چاپەمەنیی سە
 .بکەمەوە کە لە کارگێڕانی چاپخانەی کوردستان بووە

 
کاک قادر! ڕەنگە هەنهد  کەس تێبینییهان هەبهێ لەسهەر ڕێنووسهی زمهانی کهوردی لە ڕۆژنهامە و گۆڤارەکهانی  :ڕێباز مەردانی

کۆماری کوردستان و بڵێن کە وشەی فارسی یان هەڵەی ئیمالیهی لە نووسهینەکانی ئەو سهەردەمدا دەبینهر . جەنابهت سەردەمی 
 وەک شارەزایەکی زمان، ئەمە بۆچی دەگەڕێنیەوە و قسەت بۆ ئەو تیپە لە ڕەخنەگرانی زمان چییە؟

 
خنهانە زۆر لە جێهی خۆیانهدا نهین. وەختێهک کە بە بڕوای من ئەگەر زۆر واقعبینانە سهەیر بکەیهن، دەبینهین ئەم ڕ قادر وریا:

کۆماری کوردستان پێک ههات و دەسهتی کهرد بە باڵوکهردنەوەی نووسهینی کهوردی، لە ڕۆژهەاڵتهی کوردسهتان نووسهین بە کهوردی 
هەر سههاببەی نەبههوو، یههانی مەجههال بە کههورد نەدرابههوو کە بە زمههانەکەی خههۆی بنووسههێ. چههاپەمەنیی کههوردی نەبههوو و ئەمە 

سههاڵێک بههوو کە کههورد ئەو ئیجههازەیەی  ٢٠ی تههازە بههوو. پاشههان ئەووەختههی تەنیهها لە باشههووری کوردسههتان نههزیکەی ئەزمههوونێک
هەبوو و بە جۆرێهک دان بە کهورددا نرابهوو، کهوردی نووسهین و کهوردی خوێنهدن و قوتابخهانەی کهوردی هەبهوو. وەک ئێسهتاش 

و ڕادیههۆ و ئەو جههۆرە پێوەنههدییە، زۆر و هاسههان بههێ. نەبههوو کە پێوەنههدیی فەرهەنگههی لە ڕێگههای سههەتەالیت و ئەنتەرنێههت 
و هێنههدێک باڵوکههراوەی دیههکە دەگەیشههت، بەاڵم دەگەیشههتە دەسههت ” گەالوێههژ“هەرچەنههد لە باشههووری کوردسههتانەوە گۆڤههاری 
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ژمههارەیەکی کەم و بە قاچههاغی دەهههات و بە سههەرنجدان بەو واقعییەتههانە بە بههڕوای مههن ڕێنووسههی کههوردیی ئەو کههات ئەگەر 
وڕییشی تێدا بووە یا وشهەی فارسهیی تێهدا بهووە؛ ئەمهانە زۆر لە جێهی خۆیهان نهین. یهانی لە هەر جهێگەیەک کە تهازە کەموک

دەست دەکهر  بە حەرەکەتێکهی ئهاوا گەورە، ئەو کەموکوڕییهانە دەبهن. پاشهان ئەوە کە بگهوتر  وشهەی فارسهیی تێهدابوو، بە 
بههێ و وشههەی بیگههانەی تێههدا نەبههێ، ئەوە بە کێشههە نههازانم. بههروای مههن هههیچ زمانێههک نیههیە وشههەی زمههانێکی دیههکەی تێههدا نە

بەتایبەتیش زۆر وشهە هەن کە کەسهانێک بەهەڵە پێیهان وایە فارسهیین. نها ههی زمهانی فارسهی نیهین بەڵ هوو دەکهر  بڵێهین 
وشههەی کههوردین و چههوونەتە نێههو زمههانی فارسههی. زمههانی کههوردی و زمههانی فارسههی لە یەک بنەمههاڵەن. دەکههر  لە چەنههد پشههت 

التر کە یەک زمان بوون یا یەک دایکەزمانیان هەبووە، ئەو وشانە لەوێوە هاتوونە نێو زمانی کهوردی و فارسهییش. بهۆیە ئەو
وشهەی وا هەیە لە کوردیهدا مهاوە و لە فارسهیدا نیهیە و بە پهێچەوانەوە. بەاڵم ڕۆژگارێهک ئەم دووانە هێشهتا نەبهوون بە دوو 

ئەوە بە کێشە نازانم و لە ڕووی ڕێنووسیشەوە چونکە بەهەرحهاڵ زمهانی کهوردی زمانی سەربەخۆ، ئەم وشانەیان هەبووە. من 
وەک زمانی فارسی و وەک زمانی عەرەبی بەو ئەلفهوبێیەی کە پێهی دەگهوتر  ئهارامی، زمهانی کهوردیش بەوە نووسهراوە. تهازە 

ێوە توانیهویەتی زۆر گهۆڕان بەسهەر ساڵی ڕابردوودا لە ڕووی ڕێنووسەوە یا لە ڕووی ئەلفوب ١٠٠یا  ٧٥زمانی کوردی لە ماوەی 
وکهوڕیی زۆریهان تێهدا نەمهاوە،  خۆیدا بێنێ کە دەکر  بڵێم ئەو ئەلفوبێیە و ئەو ڕێنووسە کە ئێستا کورد پێی دەنووسهێ، کەم

توانیویههانە لەگەڵ زمههانەکەدا خۆیههان بگههونجێنن. واتە دەتههوانین بڵێههین ڕێنههووس و ئەلفههوبێیەکی سههەرکەوتوومان هەیە کە 
 .ەاڵمدەری نیازی زمانەکەمان بندەتوانن و

 
کە واتا گەشەکردن یەکێک لە هۆکارەکانی زیندوویی زمانی نەتەوەکانە و زمانی کوردی لە ڕەوتهی مێهژوودا  :ڕێباز مەردانی

ئههاڵوگۆڕ و گەشههەی بەخههۆیەوە بینیههوە و ئەمەش دەرفەتە بههۆ زینههدووبوونی زمههانی کههوردی، بەاڵم لێههرەدا پرسههێکی دی دێههتە 
ئەویش زمانی یەکگرتوویە، لە هەلومەرجێکدا کە زمانی کوردی زاراوە و بنەزاری جیهاوازی لهێ دەبهنەوە، ئەم فهرەییە ئاراوە، 

 چۆن دەرفەت دەدا بە یەکدەستی و یەکگرتوویی زمان؟
 

ئەم پرسهیارە زۆر لکهی لههێ دەبهنەوە کە بڕێهک لەسههەر ڕاوەسهتانیان دەو . لەپێشهدا کە بههاس لە گەشهەی زمههانی  قیادر وریییا:
وردی دەکەیههن، هەرکههات کههورد لە هەر شههوێنێک دەسههەاڵتی بەدەسههت خههۆی بههووە، زمههانی کههوردی زۆر گەشههەی کههردوە. چههونکە کهه

توانیویەتی چاپەمەنی هەبێ، ڕادیۆ و کتێبی هەبێ، ببێتە زمهانی دەسهەاڵت، ببێهتە زمهانی قهانوون و بەڕێهوەبەری و ئەمهانە 
اری کوردسهتانیش بە نهۆبەی خهۆی بهوو بە ههۆی گەشهەکردنی زمهانی یارمەتییان کهردووە بە گەشهە کردنهی زمهانی کهوردی، کۆمه

کوردی، بە جۆرێک کە زمهانی کهوردی ببێهتە زمهانی فەرمهی و بازرگهانی و ئیهداری. بەاڵم ئەو بەشهەی دیهکە کە دەڵهێن زمهانی 
و بهن زاراوەی  کوردی لە ماوەی یەک سەدەی ڕابردوودا گەشەی کردووە، بەاڵم کێشهەی بهوونی زمهانی یەکگرتهوو، بهوونی زاراوە
زاری جۆراوجهۆری  جۆراوجۆری هەیە، لە پێشدا ئێمە دەبی ئەمانە وەکوو شانسێک چاو لێبکەین کە زمانی کوردی دیالێکت و بن

هەن، چههونکە ئەمههانە هەموویههان سههامانی زمههانی کههوردین. بههۆ مەسههەلەی زمههانی یەکگرتههووش بە بههڕوای مههن ئههێمە زمههانی 
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دەبیی یەکگرتووشمان هەیە. ئەوەی کە ڕەنهگە ئێسهتا وەکهوو کێشهەیەک سهەیری بکهر  یەکگرتوومان هەیە. تەنانەت زمانی ئە
زمههانی سههتانداردە کە بههاش جێگیههر نەبههووە؛ ئەگینهها زمههانی ئەدەبیههی یەکگرتوومههان لە کۆمههاری کوردسههتان و پههێش کۆمههاری 

س نیههیە لێههی تههێ نەگهها. کوردستانیشههەوە هەیە، واتە ئەو زمههانەی لە ڕۆژهەاڵت و باشههووری کوردسههتان پێههی دەنووسههر ، کە
دەکر ، پێویستیی بوونی زمانی ستانداردە. ئەو زمانەیە کە دەبهێ لە هەر دەرفەتێکهدا هەوڵهی  ئەوەی کە سااڵنێکە قسەی لێ

بۆ بدر . ئێمە ئێسهتا لە باشهووری کوردسهتان دەسهەاڵتێکی کوردیمهان هەیە، دەسهەاڵت دەتهوانێ لەم بهارەیەوە هەنگهاو بنهێ، 
 .مەتی هەرێم لەو پێوەندییەدا نەگەیشتووەتە ئەنجامێکی دڵخوازبەاڵم هەوڵەکانی حکوو

 
جاروبهار ڕێژیمهی ئێهران پرسهی ئهازادیی خوێنهدن و نووسهین بە زمهانی کهوردی لە مێدیاکانیهدا دەورووژێنهێ،  :ڕێباز مەردانیی

هێڵی سوورە و دژکهردەوەی بەاڵم لەکرداردا کە بابەتی زمان گەیشتە سنووری شوناسخوازی و داواکردنی مافی نەتەوەیی، ئەوە 
تونههدی بەدوودا د ، وەکههوو ئەو دواییههانە دیتمههان خههاتوو زارا محەمههمەدی مامۆسههتای زمههانی کههوردی لەسههەر گههوتنەوەی وانەی 

 کوردی ڕاپێچی بەندیخانە کرا، پرسی زمانی کوردی بۆچی بۆتە مۆتەکە لەسەر تاران؟
 

ادیی خوێنهدن بە زمهانی کهوردی کهردوە. ئەسهڵێک هەیە لە قهانوونی من پێم وانییە کۆماری ئیسهالمی باسهی لە ئهاز قادر وریا:
ئەساسهیدا کە ئەو ئەسلەشهیان تهها ئێسهتا جێبەجههێ نەکهردوە، بەاڵم جاروبههار لەسهەر ئەو ئەسههلەیە مهانۆڕ دەدەن؛ ئەسههلێک کە 

بەسههتن بەو  شتەکههانی ئێههران و زمانەکانیههان دەکهها. لەنێههو نەتەوە ژێردەستەکانیشههدا کەسههانێک زۆر جههار بە پ”قومیههت“باسههی 
ئەسڵەی قانوونی ئەساسی ویستەکانی خۆیان دەردەبڕن و داوای خوێندن بە زمانی دایهک دەکەن. دیهارە ئێسهتا دەسهەاڵتدارانی 
واڵت دەڵههێن لێتههان تێههک نەچههێ! ئەو ئەسههڵە نههاڵێ خوێنههدن بەو زمانههانە ئههازادە، بەڵ ههوو دەڵههێ خوێنههدنی ئەدەبیههاتی ئەو 

وە ئازادە. یهانی لە ڕاسهتیدا دەوڵەت و دەسهەاڵت ئەرکێکیهان وەئەسهتۆی خۆیهان نەگرتهوە. زمانانە لە تەنیشت زمانی فارسییە
حکوومەت لەو چوارچێوەیەشدا هێشتا هەنگاوێکی ئەوتۆی نەناوە. بەاڵم خەڵهک بە تهایبەتی لە کوردسهتان هەوڵیهان داوە کە 

ەو بهابەتە ئەوەیەکە خەڵهک دەیهانەو  زمانەکەی خۆیان فێهر بهن و بیپهارێزن. هەسهتیاریی دەوڵەتهی ناوەنهدییش سهەبارەت ب
دان و دەڵهێن زمهانی ئهێمە ناسههنامەی  ئەم زمانەیهان ببێهتە زمهانی خوێنهدن. مامۆسههتایانیک یهان کەسهانێکی چهاالک لە مەیههدان

ئێمەیە و بە هەستێکی نەتەوەییەوە داوای ئەم مافە دەکەن، کاربەدەستانی ڕێژیمیش تا د  هەسهتیارییان لەسهەر ئەم داوایە 
دەبێ و سەرکوتی داواکەیهان دەکەن. ئامهاژەت بە مامۆسهتا زارا محەمهمەدی کهرد کە بەداخەوە ئێسهتا لە بەنهدیخانەیە، زیاتر 

تەنیهها تههاوانی ئەوەیە کە شههێلگیر و پێههداگر بههووە کە خوێنههدن بە زمههانی کههوردی هەبههێ و خەڵکههی هههان داوە بههۆ بەرگههری لە 
ەشهەکانی کاربەدەسهتانی ئەمنیەتهی نەبهووە. کەسهێک بە شهێوەی زۆر زمانەکەیان و پەرەپێهدانی زمانەکەیهان و، تەسهلیمی هەڕ

ئاشتیخوازانەش داوای مافە ڕەواکانی نەتەوەکەی کردبێ و تەسلیم نەبووبێ، دەوڵەت زیاتر لێی بە ڕقدا دەچهێ. خهاتوو زارا 
 استنی زمانی کوردی محەممەدی یا موژگان کاوسی دوو نموونە لەو جۆرە کەسانەن. موژگان کاوسییش لەسەر هەوڵدان بۆ پار

 .گیرا و چووە زیندان و، دەسەاڵت لێیان بە ڕقدا چووە
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کاک قادر! مەسەلەیەک هەیە کە دەگوتر  زمهان لەنێهو نەتەوەکانهدا پێناسهەیە و دواجهار چەکە، مرۆڤەکهان  :ڕێباز مەردانی
رد ئەو چەکە بەهێهزەی هەیە کە تەنها و تەنهها لە ڕێهگەی زمانەکەیهانەوە دەناسهرێنەوە و دەبهن بە نەتەوە، ئایها ئێسهتا کهو

 مان و مەوجودیەتی خۆی پێ بپارێز ؟ یا مەترسیی لەنێوچوونی لەسەرە؟
 

بە خۆشییەوە زمانی کهوردی لەگەڵ ئەوەی زۆر هەوڵهی سهڕینەوە و سهەرکوتی دراوە مەترسهیی لەنێوچهوونی لەسهەر  قادر وریا:
ان جههێگە و پههێگەی ڕەسههمی و قههانوونیی هەیە، لە نیههیە. چههونکە لە باشههووری کوردسههتان کە دەسههەاڵتی کههوردی هەیە، زمهه

ڕۆژهەاڵتیش بە هۆی خۆشەویستیی خەڵک بۆ زمان و ناسنامەی خۆیان و بەرگری لێکردنیهان، لەوێهش مەترسهیی لەنێوچهوونی 
لەسەر نیهیە، بەاڵم مەترسهیی دیهکەی بەرەوڕوو بهووەتەوە. ئەوەی کە پرسهیتان زمهان چەکهی ئهێمەیە، بەڵهێ بە دڵنیهاییەوە. 

کە ئههێمە لە نەتەوەکههانی دیههکە جیهها دەکههاتەوە زمانەکەمههانە. ئههێمە وەک کههورد توانیومههانە کههاری ڕۆژنامەنووسههی بە  شههتێک
زمانەکەمان بکەین، لە باشهووری کوردسهتان، کاروبهاری حکهوومەتیی پهێ بەڕێهوە دەچهێ، لە قوتابخهانە و خوێندنگەکانهدا لە 

انە هەیە. زمههانی کههوردی لە بههواری میههدیایی، یاسههایی، زانسههتی، ئاسهتەکانی سههەرەتایی، ناوەنههدی و بەرزدا خوێنههدن بەو زمهه
بازرگههانی وهتههددا بەکههار هێنههراوە و توانههایی خههۆی سههەلماندووە. ئەو زمههانە تەنیهها پاراسههتن و خزمەتکردنههی زیههاتری دەو . 

ی دەکەیهن، بەڵێ ڕاست وایە، زمانەکەمان چەکی ئهێمەیە و دەبهێ زیهاتر خزمەتهی بکەیهن. بەو خهزمەتەش کە بە زمانەکەمهان
 .دەتوانین مانەوەی خۆمان وەک نەتەوەیەک لە داهاتوودا دەستەبەر بکەین

 
 وەکوو دوا پرسیار چۆن دەکر  زمانەکەمان باشتر بپارێزین؟ :ڕێباز مەردانی

 
ئەم پرسیارە دەتوانێ بەرەوڕووی هەر تاکێک لە هەر بەشێکی کوردسهتانی بهکەی، بەو پێهیە کە تهاکەکە ههی کهام  قادر وریا:

بەشی کوردستان بێ، واڵمی جیاوازت پێ دەداتەوە، چونکە ئەرکەکانی دانیشهتووانی هەر بەشهێکی کوردسهتان لە ئاسهت زمهانی 
جیاوازە. بۆ نمهوونە لە هەرێمهی کوردسهتان دەسهەاڵتی کهوردی  کوردی، بەپێی بارودۆخی سیاسی و نەتەوەیی بەشەکەی خۆیان

هەیە، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەسەاڵتێکی کوردی نییە. ئەمن پێم خۆشهە چهونکە باسهی زمهانی کهوردی لە ڕۆژهەاڵتهی 
تان چههۆن کوردسههتان دەکەیههن، لەو ڕوانههگەیەوە واڵمههی ئەم پرسههیارە بههدەمەوە و بڵههێم وەکههوو کەسههێک لە ڕۆژهەاڵتههی کوردسهه

 دەتوانین زمانەکەی خۆمان بپارێزین؟
 

ەکەی خههۆی بخههوێنێتەوە و بنووسههێ و پههێش هەمههو شههتێک هەمههوو تههاکێکی کههورد لە ڕۆژهەاڵتههی کوردسههتان هەوڵ بههدا بە زمههان
زمانەکەی خۆی بزانێ. ئەگەر لە قوتابخانە ڕێهگەی پهێ نهادر ، دەبهێ بتهوانێ لە پەراوێهزی قوتابخهانەش فێهری زمهانەکەی 
خههۆی بههێ. ئەگەر شههاعیرە، وەرگێههڕە یهها نووسههەرە دەبههێ بە زمههانەکەی خههۆی و وەربگێههڕ . ئەگەر لە تههۆڕە کۆمەاڵیەتییەکههان 

 نییە وەکوو پێشوو، تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان هەن و ڕیگاکانی دەنووسێ با بە زمانی کوردی بنووسێ. ئێستاش زەحمەت 
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 .فێربوونی خوێندنەوە و نووسین بە زمانی کوردی ئاسانتر بووە
 

ئەرکێکی دیکە بۆ پاراستنی زمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردسهتان ئەوەیە کە بنەماڵەکهان هەوڵ بهدەن لە مهاڵەوە بە زمهانی کهوردی 
گرینگههی بە زمهانی خۆیههان بههدەن. شهتی دیههکە کە لە ڕۆژهەاڵتههی کوردسههتان هەیە  قسهە بههکەن و منههداڵەکانیان ههان بههدەن کە

ئەوەیە کە بە خۆشههییەوە بزووتنەوەیەکههی گەورە هەیە بههۆ پاراسههتنی زمههانی کههوردی. کههاتی خههۆی کۆمههاری ئیسههالمی ڕێههگەی دا 
کهوومەت یها خهۆی تەرخهان دەکها باڵو بێتەوە و پێی وابوو ئەم گۆڤارە دەبێتە تریبوونێک بۆ پێداهەڵکوتنی ح” سروە“گۆڤاری 

بههۆ بههابەتی ئەدەبههی و فولکلههۆری. بەاڵم ئەو کەسههانەی لە گۆڤههارەکەدا کاریههان دەکههرد هههاتن ئەم دەرفەتەیههان قۆسههتەوە بههۆ 
فێرکردن و پەرەپێدانی زمانی کوردی. دوایە کە ڕێهگەدرا ئەنجهومەنە ئەدەبییەکهان لە شهارەکانی کوردسهتان پێهک ههاتن، بەو 

تایبەتی نووسەران، ئەدیبان و الوەکان هۆگر و دڵسۆزی زمانەکەی خۆیان بهوون، ئەم ئەنجومەنانەیهان  هۆیەوە کە خەڵک بە
کههرد بە شههوێنێک بههۆ فێربههوون و پەرەپێههدانی زمههان و ئەدەبههی کههوردی. ئەم بههزوتنەوەیە بە خۆشههییەوە هەر بەردەوام بههووە و 

ۆ فێرکردنهی زمهانی کهوردی پێکهدێنن، کهچ و کهوڕی ئەم چووەتە ئەو قۆناغەوە کە خەڵکانێک خۆبەخشانە کۆر و کۆبهوونەوە به
واڵتە تێیدا بەشدار دەبن کە ئەمە پێشوازییە جێگای شانازییە. بۆیە پێویسهتە هەوڵ بهدر  ئەم بهزووتنەوەیە درێهژە پەیهدا 

ووی بکهها و ڕەهەنههدی دیههکەش بگههرێتە بەر. بههۆ نمههوونە بەرە بەرە تههوێژینەوەی زانسههتی لەسههەر زمههانی کههوردی و ئەدە  و مێههژ
کهورد، لە نێهو نووسهەران و ڕوونهاکبیران لە هەمهوو پارێزگەکههانی ڕۆژهەاڵت سهەری هەڵهداوە. کهۆکردنەوە و تۆمهاری بەڵههگە و 
ئاسەوارە مێژووییەکانیش بەشێکی دیکە لەو خزمەتەیە. ئەرکێکی دیکە کە لەوانە گرینگترە، ئەوەیە ئەو کەسهانەی کە لەو  

ەی ڕێهژیم دەبهنەوە، پێویسهتە خەڵهک پشهتیوانییان لهێ بکها؛ بهۆ ئەوەی ئەگەر بە خزمەت دەکەن و بەرەوڕووی تۆڵەسهتاندنەو
ناحەق سزا دران، خەڵک بە دەنگیانەوە بێن و لە پشتیان ڕاوەستن و ڕێژیم نەتوانێ بە هاسانی سەرکوت و دەمکوتیهان بکها. 

سهنامەی نەتەوەییهان بتهوێنێتەوە لە ڕاستیدا باشترین کار بهۆ خەڵکهی ڕۆژهەاڵتهی کوردسهتان کە ڕێهژیم دەیههەو  خۆیهان و نا
 .ئەوەیە زۆر بەتوندی بەرگری لە مانەوەی ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بکەن

 
 .زۆر سپاس کاک قادر بۆ ئەم دەرفەتەی بە ئێمەت دا :ڕێباز مەردانی

 
 .سپاس بۆ ئێوەش قادر وریا:

 
 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ١٩رێکەوتی:   -سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد  
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یشمان نەقحرە :و ئامادەکردنیکۆکردنەوە   

ی زایینی٢٠٢٢مای ی کوردی = ٢٧٢٢ی ڕبانەمە  

 


