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 ٢٠٢١بابەتەکانی ساڵی: 
 
 
 

 زمانی کوردی وەک سەرەکیترین توخمی کەلتوریمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 *فەرەیدوون سامان

  
 بایەخی زمان لە ژیانی هەر نەتەوەیەکدا

 
زماان کااۆەەکەی نەتەوە و نەتەوەسااازییە، فااکتەرێکی هەرە سااەرەکی مااانەوەو لە نااوچوونی نەتەوەکااانە، لە هەمانکاتیشاادا 

نەتەوەیایە، لە ساەدەی حەڤادەهەم بەدواوە کە دەساتپێکی ساەردەمی ماۆدێرنیتەیە، رەهەندێکی سەرەکی پێکهااتنی ناسانامەی 
زمااان وەک یەکەم تااوۆمی پێکهێاانەر و رێکااخەری هەر نەتەوەیەک چاااوی لێکااراوە، زمااانی هەر نەتەوەیەک ناساانامەکەیەتی، 

نەتەوانەی کە  تاااااوۆمێکی ئەوتاااااۆ کە لە نااااااوچوونی، واتە لە نااااااوچوون و تاااااوانەوەی نەتەوەکەیە، باااااۆیە ئەو کەس و
 .ویستبێتیان، نەتەوەیەکی دی بتوێننەوە، هەوەی سەرەکیترین و زیاترینیان تواندنەوەی زمانی ئەو نەتەوەیە بووە

 
کورد یەکێکە لەو نەتەوانەی کە زمانەکەی بە بەردەوامی کەوتۆتە بەر شااڵوی دڕندانە و هۆڤیانەی دویمنان و داگیرکەرانای، 

کۆمەەێاااک لە هاوزمانەکانیشااامان ناهۆشااایارانە بەشاااداربوون لەو پالنگێااارییە، بەاڵم بە  مخاااابن هەنااادێسار کەساااانێک یاااان
ۆۆشبەۆتییەوە هەوەی کورد بۆ ۆۆی، باۆ پاراساتنی زماانەکەی نەگاۆڕ و نەپچڕاوباووە، زماان جاودا لەوەی کە ماافی سروشاتی 

و پچڕانی پێوەنادی لە نێاوان زماان و  هەر نەتەوەیەکە، لەهەمان کاتیشدا کاریگەریی لەسەر رامان و هزری تاکەکانی هەیە
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هزر، پچڕانی پەیوەندی نێوان تاک و کۆمەەە و گەورەترین زیان نەبوونی پەروەردەیەکی نیشتمانییە. هەرچۆنێاک بێا  زژرن 
ئەو زمانانەی کە لەو سەردەمەدا بە هۆی بایەخ نەدان و هۆکاری سیاسییەوە لەناوچوون و بەکارهێنەرانی ئێستاکە بە زماانی 

ەوەیەکاای تاار قسااە دەکەن. بۆنمااونە لە فەڕەنسااا، ئەو زمااانەی ئێسااتاکە هەمااوو کەس قسااەی پێاادەکەن پااێش سااەردەمی نەت
 %١٣ۆەەکاای فەڕەنسااا بەکاریااان هێناااوە. لەراسااتیدا نەتەوەی فەڕەنساای بەشااێکی زژری لەسااەر ئەو  %١٣مااۆدێرن تەنیااا 

 .ێلی فەڕەنسی دەناسرێ پێکهاتووە. جێگەی سەرنسە ئەو شێوازە بووە بە مۆدێلێک کە بە مۆد
 

زمان کۆەەکەیەکی بنەڕەتی نەتەوەسازییە، هەر نەتەوەیەکایش زماانەکەی لەدەسا  بادا ، ئەوا بێگوماان ۆەساەەتی ساەرەکی 
نەتەوە بوونی ۆۆی لەدەستداوە، هەر بۆ نماوونە  لە رژیهەاڵتای دێرینادا گە نای رەساەنی نااوچەکە وەک گە نای فینی ای، 

لە بااکووری ئافری یاا  قیپتای و ئەمازیغیەکاانن، باا لە رابردووشادا ۆااوەنی قەوارە و نیشاتمانی بابلی، ئاشاووورو کلادان، 
ۆۆیشااایان بااان، ئەو نەتەوانە زمااااانەکەی ۆۆیاااان لەدەسااااتداوە و رەشااابوونەوە، وەک چاااۆن ئەمااااڕژ  دەبیناااین سااااەبارە  

ی ئافری اا، گە نای رەساەنی نااوچەکە بەداگیرکاریی عەرەب و هاوردنی پەیامی ئیساالم باۆ واڵتاانی شاام و عیاراق و بااکوور
ناسنامەی نەتەوەیی ۆۆیان کە زمانە لەدەستداوە، رە  باوونەوەتەوە، مەگەر لەساەر ئاساتی چەناد گرووپێکای بچاووکی وەک 
هۆز و ۆێڵ و بنەماەە نەبێ ، یان لێرە و لەوێ کە تەنێ بۆ قسەکردن و بۆنە ئاینییەکان نەبێ  بەکاری بهێنن، ئیستا ئەم 

یتنیکیانە لە بۆتەی نەتەوەی سەردەس  تواونەتەوە، تاڕادەیەک کوردیش هەمان چارەنووسی تراییادی ئەو گە نەی گرووپە ئ
هەیە، بەاڵم بە کەمێک جیاوازتر، ئەویش ناوچە جوگرافییە سەۆتەکەی و ئەدەبی زارەکی و هونەری میللی و فۆلکلاۆرییەکەی 

 .توانی زمانەکەی بپارێزێ 
 

 یکرۆژی جیهانیی زمانی دا

 
انیی زماانی دایاک لە یەن رێکخاراوی یۆنساکۆی ساەر بە نەتەوە یەکگرتوەکاان ها، وەکاو رژیی جیهەموو ساەێک 2 - 21رژیی 

، ئەو رژیەی وەکااو رژیی جیهااانیی زمااانی ١٩٩٩ناسااراوە. ئەم رێکخااراوە لە کۆنگرەیەکیاادا لە مااانگی تشاارینی دووەماای ساااەی 
یۆنسکۆ هۆکااری هەەبژاردنای  یش، بۆ یەکەم جار ئەم رژیە مێژوویی و جیهانییە یادی کرایەوە،٢٠٠٠دایک ناساند، لە ساەی 

رژیێکاای جیهااانیی بااۆ زمااانی دایااک گەڕاناادەوە بااۆ هاوکاااریکردنی فرەچەشاانی و فرەڕەنگاای زمااان و کەلتوورەکااان، هەر لەم 
وەک سااااەی جیهاااانیی زمانەکاااان  ی2008رواناااگەیەوە کاااۆمەەەی گشاااتی ساااەر بە رێکخاااراوی نەتەوە یەکگرتوەکاااان، سااااەی 

 .دەستنیشانکرد
 

شاوبا   ی21دا، بڕیاریادا کە 1999ی شاوباتی رژیی جیهاانیی زماانی دایاک، یونێساکۆ لە سااەی 21ەم رژیە بە بۆنە بوونی ئ
 .رژیی نێونەتەوەیی زمانی دایک»ی رەشەمەیە، ببێتە ٢ کە بەرانبەرە بە
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ە لە انیی زمااانی دایااک هەمااوو ساااەێک لە یەن واڵتااانی ئەناادام لە یونێسااکۆ، لە نووسااینگەی سااەرەکیی یونێسااکۆوهاارژیی جی
پاریس یادی دەکرێتەوە بۆ پاەپشتیی زمانی و کەلتوور و هەمەچەشنیی زمانی. زژر لە ساەەکان ناودێر کاراون، باۆ نماوونە، 

سااااەی نێاااونەتەوەیی باااۆ نزیکباااوونەوەی »بە    2010سااااەی « سااااەی نێاااونەتەوەیی زماااان»نااااو نراباااوو بە:  2008سااااەی 
 .ناودێر کرابوو  «فەرهەنگەکان

 
ەن چااین و تااوێژە جااۆر بەجۆرەکااانەوە یااادی دەکاارێتەوە، لە ۆوێناادنگەکان، لە پەرتووکخانەکااان و بنکەکااانی ئەم رژیە لە ی

چااا کیی فەرهەنگاای و کااۆڕ و کااۆمەەی کەلتااووری و وێژەیاای و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکااانی وەک فەیساابووک و هەناادێ شااوێنی تاار 
رژیی زمانی دایاک دەکرێا . بااس لە باایەۆی زماانی  بۆنەکەی رێزی لێ دەگیرێ  و قسە لەسەر مێژوو و بۆنەی سەرهەەدانی

ی %٩٠ دایک دەکرێ ، وەک دەزانرێ  زیاتر لە حەو  هەزار زمان لە دنیادا هەیە، رەنگە تا کۆتایی ئەم سەدەیە  نزیکەی
ئەو حەو  هەزار زمااانە لەنێااو بچاان، زانایااان و زمانناسااان ۆەریکاان پااالن دادەنااێن کە چاای بااکەن تااا پااێش لەو کارەساااتە 

 .بگیرێ 
 

ئەم رژیە جااااگە لە یونێسااااکۆ و واڵتااااانی ئەناااادامی، لە یەن ۆوێناااادنگەکان، کتێبخانەکااااان، کااااۆڕ و کااااۆمەەە هااااونەری و 
 .ئەدەبییەکانیش رێزی لێ دەگیرێ 

 
 ئامارەکانی زمان

 
ئەوەی کە لە بەراییاادا ئامایەمااان پێکاارد ئێسااتا لە دنیااادا ناازیکەی حەو  هەزار زمااان بااوونی هەیە، هۆکاااری سااەرەکی بااۆ 

دیالێکاا  لە زژر شااوێندا بە -ناااکرێ ئامااارێکی ورد لەو بااارەیەوە باااڵو بکاارێتەوە ئەوەیە کە ساانوورەکانی نێااوان زمااان و زار
تەواوی روون نین، لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا، ئەو راستییە لە جاێگەی ۆاۆیەتی کە زماان لە پڕژساەیەکی مێژووییادا باووە بە 

دیااارترین هێەاای جیاااکردنەوەی لە زیناادەوەرەکانی دیااکە ، کەواتە بە دەربڕینێااک بەشااێک لە سروشااتی ماارژن و تەنااانە  
دەتوانین بەێین کە زمانی زگماکی لە سروشتیترین داهێنراوەکاانی مارژڤە، لەوانەیە هایە دەساتکردێکی دیاکەی مارژن هێنادەی 

 .زمان لە سروشتی مرژڤەوە نزیک نەبێ 
 

لە لێکاااۆەینەوە کۆمەەناساااییەکانیدا قورسااااییەکی زژر بە زماااان وەک پااایەر بۆردیاااۆ فەیلەساااوفی بونیااااتگەرای فەڕەنسااای 
سااەرمایەیەکی رەماازی دەدا  وەک پێکهێنەرێکاای سااەرەکیی هێااز لە مەیاادانە سیاساای و کۆمەاڵیەتییەکاناادا دەیناسااێنێ، ئەو 

ەوەی ملمالنێکاانی پێیوایە کە زمان تەنیا هۆکاری پەیوەندی پێکەوەکردن نییە، بەەکو بەساتێنێکی سیاسیشاە باۆ یەکالییکاردن
هێز و دەسەاڵ  کە لەوێادا تاکەکاان بە دوای بەریەوەنادیی ۆۆیانادا دەگەڕێان. پرسایاری ساەرەکی لێارەدا واتاای ئاۆااوتن و 
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دەربڕین نییە، بەەکو پرسیار لەسەر ئەوەیە کە ئاۆاوتن و دەربڕین چ هێز و قورساییەکیان هەیە، سەرنسی ۆاوێنەر لەساەر 
دن دەگاااوازێتەوە باااۆ ساااەرنە لەسااەر ساااەرمایەی رەمااازی وتەبێاااژ، کە پاااێگەی ئەو لەبونیااااتی رەوانبێااژی و تواناااای قساااەکر

ندا بایچ  دەگارێ، نەک وەک ئامرازێاک باۆ پێوەنادی  کۆمەاڵیەتیدا دیاردەکا ، واتە زمان لە نێو پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکا
ەرەکانییەوە داناای پێاادا دەنرێاا  و لەو پێکەوەکااردن، ئەو لەسااەر ئەو باااوەڕەیە کە زمااان رەماازێکە کە لە رێااگەی قسااەپێک

رێااگەیەوە هێااز و دەسااەاڵ  بە تاااک و کااۆمەڵ دەبەۆشااێ ، واتە زمااان لە نێوەناادی دەسااەاڵتدایە، ئەوە سااەرەڕای ئەوەی کە 
مرژڤەکان لە رێگەی ئەزموونە دەرەکییەکانی ۆۆیانەوە دنیای دەرەوە هەس  پێدەکەن و لە رێاگەی زماانەوە پەیوەنادی لەگەڵ 

یە دروساا  دەکەن، ئەزمااوونە دەرەکییەکااان ئەو سااەرمایە سااێمبولیکیانەن کە هەیمااوونی بە دەسااەاڵتی زمااان دەدەن، ئەو دنیااا
ئەگەر گرووپێااک دەرفەتاای وەسااەریەکنانی سااەرمایەی سااێمبولیکی بااۆ رەۆسااابێ ، ئەوا لەزمانیشاادا هەیمااوونی هەیە، ئەو 

 .ی بێ کە زمانی قسەکەر دەباتە نێوەندی دەسەاڵتەوەسەرمایەیە دەکرێ پلەی بەرزی ۆوێندن، پێگەی سیاسی و ئابوور
 

چونکە ۆوێندن بە زماانی زگمااکی یەکگرتاوویی و هاوپەیوەنادی لەنێاوان ئەنادامەکانی نەتەوەیەکادا بەهێزتار دەکاا  و ئەو 
ۆاۆی لە  جەبرە مێژووییەی کە کوردەکانی بەسەر چەند واڵتێکدا دابەشکردووە  وازتر دەکاا . مناداەێک کە یەکەم رژیەکاانی

ۆوێناادنگە دەسااتپێدەکا  و تااا ئەوکااا  لە رێااگەی زمااانی دایااکەوە دنیااای دەرەوەی ۆااۆی ئەزمااوون کااردووەو ناساایویەتی، لە 
پڕێکاادا بە سااەر ساااۆتارێکدا دەکەوێاا  کە زمااان دەکاااتە بەربەسااتێک بۆهاااتنە نێااو سیسااتمی پەروەردەوە، دەبااێ تووشاای چ 

ر باۆ ئەوە تەرۆاان بکاا  کە جاارێکی دیاکە بتوانێا  لە رێاگەی زماانێکی راچەەکینێک بێ  و چەنادە تواناا و کااتی ۆاۆی هە
دیکەوە دنیاای دەرەوەی ۆاۆی ئەزماوون بکااتەوە. ئەوە باێسگە لە هەماوو ئەو بەربەساتە سیاسایی و ئابوورییاانەی لە درێاژەی 

پەروەردە دەکا  کە چۆن دا دێنە پێش ۆوێندکارێکی کورد. بۆردیۆ بە روونی باس لەو رژەە پارژدژکسیکاەەی سیستمی  ۆوێند
دەرفە  بە کۆمەەێااک دەدا  سااەرمایەی فەرهەنگاای ۆۆیااان باابەنە سااەرێ و کااۆمەەێکیش دیااکە  بێاابەری بکاارێن و بخاارێنە 

 .پەراوێزەوە
 

کەواتە زمااان رژەێکاای گرنااو و نێوەناادگەرا لە یەکالییکااردنەوەی پرسااەکاندا دەگێڕێاا  و هێااز لەزماناادا بە مانااای هێااز لە 
  و دەسەاڵتدایە، هەر لەو سۆنگەیەوە زمانی زگماکی لە گوتاری ناسنامەۆوازی کوردیادا قورساایی ۆاۆی مەیدانەکانی سیاسە

هەیە. سەرەڕای ئەو هەموو بەربەستانەی لەئاس  ۆوێندنی زمانی زگماکیدا هەیە، چا کوانان، رژشانبیران و ئەدیباانی کاورد 
ەشااێوەی ئااۆنالین هەوەاای فێرکردناای زمااانی زگماکییااان بە لە رێااگەی کااردنەوەی کۆمەەێااک نێوەنااد هەم لە شااارەکان و هەم ب

نەوەی نوێ داوە، بەاڵم بێبەریکردنی ۆوێندکاران لە ۆوێندن بە زمانی دایک بەشێوەیەکی دامەزراوەیی و لە رێاگەی سیساتمی 
لە نێاوان  پەروەردەوە، بێبە  کردنیانە لەوەسەریەکنانی ساەرمایەی فەرهەنگای و هاوکاا  بەرینتار باوونی ئەو کەلێانەی کە

ییااانی رژیانەی ۆوێناادکارێک و ۆوێندنگاکەیاادا هەیە. زژرن ئەوانەی کە لەگەڵ یەکەم رژیی دەسااتپێکردنی ۆوێندناادا لەگەڵ 
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دنیایەکی نەناسراو بە ئەزموون و زمانی ۆۆیان رووبەڕوو دەبنەوە، باۆ زژرێاک لەوانە یەکەم جاارە کە لەگەڵ دامەزراوەیەکای 
ەونە پەیوەنادییەوە و دەسا  و پەناسە لەگەڵ دنیاایەکی نەناساراو و بێگاانەدا نەرم دەکەن، حکومیدا بەشێوەی راساتەوۆۆ دەک

 .پەیوەندییەک کە هەر لە یەکەم بەریەککەوتندا ئامایە بە ناتەبایی، هەاڵواردن و چەوساندنەوە دەکا 
 

 زژر شوێن و ناوچەدا  هێشتا لەبەشەکانی دیکەی کوردستان زمانی کوردی وەک زمانی دایک بەفەرمی نەناسێنراوە، لە
 .هەڕەشەی لە نێوچوونی لەسەرە، تەنانە  مندااڵنی کورد ناچار دەکڕێن بە زمانی نەتەوەی بااڵدەس  بخوێنن

 
 زمانی کوردی و هەژموونی زمانی نەتەوەی بااڵدەست

 
هۆکااااری جیااااواز وە داگیااار و دابەشااکراوە، هاوکاااا  بە -قەدەری کااورد وا باااووە کە نیشاااتمانەکەی لە یەن گە ناای دراوساااێ

زمانەکەشاای لە بااواری پەروەردە و فێرکردناادا پەراوێزۆااراوە و پشااتگوێ ۆااراوە، دەرفە  بە رژەەکااانی نەدراوە بەو زمااانە 
بخوێنن، پتر زمانی نەتەوەی بااڵدەس  هەیموونی بەسەر زمان و هزرینی تاکی کاورددا هەباووە، دوای هااتنی ئیساالم لەساەر 

کوردسااتان زمااانی عەرەباای بااۆتە زمااانی ئااایینی ۆەەااک و دەرباااری زژربەی دەوەە  و  دەسااتی عەرەبە جەنگاوەرەکااان بااۆ
میرنشینە کوردییەکان. هەەبە  دواتریش زمانەکانی فارسی و تاورکی شاوێنی زماانی عەرەبییاان گرتاۆتەوە لەو بەشاانەی کە 

رمەنساااتان و گۆرجساااتان و ئەوانااای تێااادا بااڵدەسااا  باااوون. هەەااابەتە لە نااااو کوردەکاااانی ساااۆڤیەتی جاااارانیش واتە لە ئە
ئازەربایسان و قەرەیزستان زماانی نەتەوەی بااڵدەسا  هەیماوونی بەساەر زماانی کوردەکاانی ئەوێادا هەیە و تەناانە  باۆتە 

 .زمانی یەکەمی ئاۆاوتنیان
 

بەدرێژایااای مێاااژووی مرژڤاااایەتی گەلێاااک لە زمانەکاااان لەبەر دەساااەاڵتی ساااەرەڕژ و زەبااارو زەناااو و روانینااای نامرژڤاااانەی 
نەتەوەیەکاای سەردەساا  بااۆ نەتەوەیەکاای بندەسااتی دیااکە، یااان لەناااو چااوون و یااان رێااگە و دەرەتااانێکی وایااان بااۆ گەشااە و 

ە بااۆتەوە لە یەن ئەو نەتەوانەی کە کوردیااان بەسااەردا پێشااکەوتنی ۆۆیااان نەبااووە، زمااانی کااوردی دووچاااری هەمااان کێشاا
دابەشااکراوە، هەر بااۆ نمااوونە  رەوشاای زمااانی کااوردانی باااکوور جیاااوازترە لە کااوردانی باشااوور و رژیهەاڵ  و رژیئاڤااای 

راوە، کوردستان لەسەر پرسی زمان تراییدیتر بووە، تا دەگا  بە رژیی ئەمڕژ زماانی کاوردی بە دەساتووری تورکیاا قەدەەەکا
لە کاتێکااادا لەساااەردەمە جیاوازەکاااانی دەساااەاڵتی عیراقیشااادا زماااانی کاااوردی ساااەرباری پەراوێزیکااای ئاااازادی لە نااااوچە 
کوردنشاااینەکان، لە قوتابخانەکاااانی سااالێمانی و هەولێااار وانەی کاااوردی ۆاااوێنراوە، بەینااااو بەینێکااایش رژیناااامە و گۆڤاااار 

تراییادیا باووە، لە مەساەلەی بە عەرەبکردنای زماانی کاوردی لە  دەردەچوون، بەاڵم بەگشاتی زماانی کاوردی دووچااری هەماان
بوارەکاااانی پەروەردە و فێرکردنااادا، بەتاااایبەتیش لەناوچەکاااانی دەرەوەی هەرێمااای کوردساااتان وەک کەرکاااوک، ۆاااانەقین، 
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هەزار مەندەلی، مەۆموور و شنگال و شاارژچکەکانی پارێزگاای نەیانەواو هەروەهاا کاو  و عیماارەی فەیلینشاین کە بەساەدان 
 .کوردی لێ بەعەرەب کراوە

 
هەر لەگەڵ دروستکردنی دەوەەتی تازەی عیاراق لە یەن بریتانیااوە و دواتار بە ئەنادامبوونی لە عوسابەی ئاومەم لە سااەی 

تاڕادەیەک لە ناوچە کوردییەکان زمانی کاوردی رێگەپێادراو باووە،  ،1970، تا دەگا  بە رێکەوتننامەی ئاداری ساەی 1931
ە دادگا و فەرمانگە حکومییەکان گفتوگاۆی پێکاراوە، گەشاەکردنی زماانی کاوردی )کاوردی ناوەڕاسا ( کە بە هەەە بەتایبە  ل

و کەوتنای ریێمای  1991پێیدەەێن کوردی سۆرانی، بە زژر هەورازو نشێودا تێپەڕیوە. تاا دەگاا  بە قۆنااەی دوای راپەڕینای 
ەساکەوتی گەورە باۆ زماانی کاوردی وەدی هااتووە، بەتاایبە  کە ، هەەبەتە لە باشووری کوردستاندا د2003عیراق لە ساەی 

، لە یەن پەرلەمانی عیراق زمانی کوردی لەپاڵ زماانی دا2014بۆ یەکەمسار لە مێژووی عیراقدا لە مانگی کانوونی دووەمی 
وردستان و تەناانە  عەرەبی بە فەرمی ناسێنرا، وێڕای هەبوونی دامودەزگاکانی پەروەردە و فێرکردن لە شارەکانی هەرێمی ک

 .لە هەندێ دەڤەری دەرەوەی هەرێمیش بە کوردی دەۆوێنرێ 
 

 پاشەکشەی گەشەکردنی زمانی کوردی

 
سااەرباری کااردنەوەی بەشاای کااوردی لە زانکۆکااانی هەرێماای کوردسااتاندا و کااردنەوەی ۆوێناادنی بااااڵ بااۆ فێرۆااوازانی ماسااتەرو 

کەناەی تەلەفزیۆنی لۆکالی و ئاسمانی، هەباوونی رژیناامە و گۆڤاارو  دکتۆرا لەسەر زمانی کوردی و هەروەها هەبوونی دەیان
چااااپەمەنی زژر، وەلاااێ هێشاااتا لەساااەر ئاساااتی میااادیا و پەروەردە و فێرکردنااادا چەنااادان گرفتااای زمانەوانیماااان هەیە وەک 

سااو لەنااو زماانی گرفتەکانی نەبوونی زمانێکی ستاندارد، فارە رێناووس و ئەلفابیتاا، هەباوونی وشاە و زاراوەی بیاانی نەگون
نووسین و میدیاییدا، کە تا ئاساتێکی بەرچااو بونیااتی رەساەنایەتی زمانەکەماانی شاێواندووە، یاان باوونی دەیاان تێکسا  و 
کتێبی وەرگێاڕدراو لە زماانە بیانییەکاان باۆ زماانی کاوردی کە بەداۆەوە زژربەی زژریاان بەساەقەتی وەرگێاڕدراون و رەچااوی 

یان تێدا نەکراوە، ئەمانە هەر هەموویان کاریگەریی نەرێنی لەسەر گەشەکردنی سروشتی زماانی مەرجەکانی هونەری وەرگێڕان
کوردی هەبووە. گەرەکە ئامایە بەوە  بکەین لەو سااڵنەی دوایی کە بایەخ بە ۆوێنادنگە ئەهلای و تایبەتییەکاان درا کە بە 

ردی بە تەواوی پەراوێزۆااراوە ئێسااتا نەوەیەک لە زمااانە بیانییەکااانی وەک ئینگلیاازی و تااورکی دەۆااوێنن، دیسااان زمااانی کااو
مندااڵنی کورد سەریهەەداوە بە باشای کاوردی نازانێا . باۆیە دەبیناین هەیماوونی زماانی نەتەوەی بااڵدەسا  لە هەر بەشاێکی 
کوردسااتاندا رژەێکاای یەکسااار نەرێناای گێااڕاوە لە ئاساامیلەکردنی ناساانامەی رەسااەنی زمااان و کەلتااووری کااوردی و هەیمااوونی 
تەواوی بەسەر هزرینی تاک و کۆمەەی کوردیدا سەپاندووە، تەناانە  تااڕادەی نکاۆەیکردن لە ناسانامە نەتەوەیەکەشای، کە 

 .ناسنامەی کوردبوونە
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هەروەها هەبوونی کەسانی نەشارەزا لە کەناەە میدیاییەکان وەک رادیاۆ و تەلەفزیاۆنە لۆکااەی و ئاسامانییەکان و هەباوونی 
و رێنووسی جیاواز و نەبوونی فلتەرێکی زمانەوانی، وایکردووە جۆرێک لە ئااەۆزی و ناحااەی باوون باۆ دوو زاری سەرەکی و دو

زمانی کوردی و پڕژسەی بە ستاندارکردنی دروس  ببێا . لە دەرەوەی هەرێمای کوردساتانیش و لە عیراقادا زماانی کاوردی رژی 
ئاشکرا زمانی کوردی لە ۆوێندنگاکان رووبەڕووی دیایەتای  لە دوای رژی لە پاشەکشەدایە، لە ناوچە دابڕێندراوەکان، زژر بە

و پاشەکشااە هاااتووە. لە کاااتی نووسااینی ئەم لێکااۆەینەوەیەدا هەواەاای ئەوە باڵوبااوویەوە کە کێشااە بااۆ زمااانی کااوردی لە 
 .کوردیداۆوێندنگاکاندا دروستکراوە. کە ئەمەشیان دەچێتە ۆانەی پێشیلکارییەکی تری دەستووری عیراق لە هەمبەر زمانی 

 
 بایەخی بەڕەسمی ناساندنی زمانی کوردی

 
رانی عیراق دەرچاووە زماانی کاوردی  نی نوێنه نسومه ئه لە 2014می  كانونی دووه 7رژیی   لەبارەی بایەۆی ئەو یاسایەی کە لە

و عەرەبی یەکسان تەماشا دەکا ، کورد تا چەند دەتوانێ  سوود لەو یاسایە وەرگرێ  بۆ یەکخستن و پێشخساتنی زماانەکەی 
پڕاکتیکای لەو هەرێمەدا. بێگومان دەتوانین سوود لەو یاسایە وەربگرین، ئەویش لەسەر بنەماای کۆمەەێاک هەنگااوی گەورەی 

لەوانە  هەوەی جددی بدرێ  جگە لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان، تەنانە  لەسەر ئاستی هەموو کوردساتانی باشاووردا، 
زمااانی کااوردی بکاارێتە زمااانی سااتاندارد و بە زمااانی رەساامی و پەروەردە و فێرکااردن، نەک بە دوو زاری بااادینی و سااۆرانی 

ارەکانی باادرێ  و رێااگە لە ۆوێناادن و نووسااینی نەگیرێاا ، بەتااایبە  لە بااواری بخوێناادرێ ، ئەرێ گەرەکە بااایەخ بە شااێوەز
ئەدەبیا  و راگەیانادن و چااپەمەنییەوە، نەک دوو زار کە لە واقیعادا دەبیناین لە هەردوو نااوچەی ساۆران و بادیناان کااری 

پەروەردە و ۆوێنااادن و  پێااادەکرێ ، چاااونکە لەم قۆنااااەەدا دەکرێااا  ئەو زماااانە ساااتانداردە کە سااااەەهایە لەساااەر ئاساااتی
چاپەمەنی و راگەیاندندا ۆزمەتی زژری پێکاراوە. بکارێتە بنااۆەیەکی پاتەو باۆ زماانی یەکگرتاووی کاوردی و کێشاەی جاوو  
ستانداردی و فرەیی چارەسەر بکا ، دیارە بایەۆی ئەم بە رەسمی ناساندنە  کاریگەریی راستەوۆۆی دەبێ  بە سەر کاورد و 

 .ی کوردستان کە هێشتا بە رەسمی لە  یەن دەوەەتەکان دانیان پێدانەنراوەزمانەکانی دیکەی بەشەکان
 

رانی عیااراق  نوێنااه نی نسومااه ئه 2014ماای  كااانونی دووه 7رێکەوتاای ی  ممه دانیشااتنی رژیی سێشااه هەر بااۆ وەبیرهێنااانەوە  لااه 
پێی  ناساێنێ . باه سمی واڵ  ده دوو زمانی ره  بهبی  ره زمانی كوردی و عه  نگیدا، كه سمی واڵ  ده یاسای زمانی ره  ر پڕژیه سه له

  و  وەاه سامی ده وتاار و كاروبااری ره  نارێن، لاه سامی واڵ  داده دوو زماانی ره  بی باه ره ر دوو زمانی كاوردی و عاه هه  كه یاسایه
ی  زژرینااه  كرێ  كااه دهكاریااان پێاا  و ناوچانااه ساامی لااه دوو زمااانی ره  ك زمااانی توركمااانی و سااریانیش بااه روه كان، هااه رمانگااه فه

رانی عیاراق  نی نوێناه نسوماه یانادنی ئه ی رژشانبیری و راگه رژكی لیژناه   ساه لی شاه ی توركمان یان ساریانن. عاه كه دانیشتوانه
ستنیشاان كارد،  عیاراق ده  سامی زماانی واڵتیاان لاه ره  مڕژ باه مانی ئاه رلاه ی په كانی دیكاه و لیژنه  ندامانی لیژنه یاند، ئه راگه
كانی  ته هۆكااری هێاز و فاراوان باوونی شارساتانیه  و یاساایه ئاه  و پێمانوایاه  ن شارساتانییه زانن عیراق واڵتێكای ۆااوه ك ده وه
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عیاراق واڵتای   ی كاه وه بۆ ئاه  یه سمی واڵ ، ئامایه جێ كردنی یاسای زمانی ره   جێبه ی شه وته  درێژایی مێژوو. به  به  عیراقه
ناد  ی چه مااوه  سامی واڵ  كاه یاساای زماانی ره  گرێا . پاڕژیه كانی ده جیاوازه  م پێكهاته رجه سه ردار رێز لهك  و به  دیموكراسییه

كرێا ،  یمار ده  نی عیاراق هاه كانی گاه جیاوازه  م پێكهاته رجه یاسای سه  و به  می بۆ كراوه م و دووه كه ی یه وه ۆوێندنه  مانگێكه
ویش  ربدرێ ، ئاه ساه  نگادانی لاه كرا ده رانی عیاراق رێگریای لێاده نی نوێناه نسومه ئه  سیاسی لهنێكی  ند  یه ن چه  یه پێشتر له

ردوو زماانی  هاه  كه یاساایه  پاڕژیه  . دیااره سامی واڵ  دانااوه زماانی ره  بی باه ره نگی عه پاڵ ده نگی كورد له ده  ی كه وه هۆی ئه به
و   ئاااراوه  تااه دا هاتوه كااه نگدانه كاااتی ده  لااه  روو كااه  ۆاتااه   ده و كێشااانهو ناااكۆكی  گرێاا  و ئااه ۆۆده  بی لااه ره كااوردی و عااه

نی  نسوماه دوایاین دانیشاتنی ئه  لاه“گاا ،  لی كاورد ده گاه  باه  وه و قانووناه ی ئاه رێگاه  لاه  كاا  كاه ده  و ساوودانه   بۆ ئه ئامایه
ر بادرێ ،  ساه  نگی له ربچێنین و ده كان ده رمییه فه  ی زمانهرانی عیراقدا و دوای هێنان و بردنێكی زژر، توانییان قانوون نوێنه
ڕێ ، ۆااولی پێشااوویش  و ناااهێەن تێپااه  راندایااه نی نوێنه نسومااه نێااو ئه  لااه  و قانوونااه ئااه  شاا  ساااەه ی هه كاتێكاادا ماااوه  لااه
و  ری توانییاان ئاه یساه ری قه رگه شاته قوڕسای و ناه  شادا باه م ۆوله یانتوانی، لاه اڵم ناه ربچوێنن، باه ده  و قانوونه وەیاندا ئه هه

ی  ممه م باوو رژیی شاه شیان جاری ساێیه مه ڕێ  و ئه یانهێش  تێپه و نه  وه نگدانه ده  ڕێنین، پێشتر دووجار ۆرابووه تێپه  قانوونه
دوایین دانیشاتندا  ەو لاهو كاناه وه نێاو كۆبوونه  بخاتاه  و قانووناه ئاه  مان داوایاانكرد، كاه رلاه تی په رژكایه ڵ ساه گاه رابردوو  له

ی  یمااره  یاه وه ساتیش ئه به ڕێنین، مه تێپاه  كاه قوڕسی توانییان قانوونه  كی زژر به و دوای گفتوگۆیه  وه كانه وه نێو كۆبوونه  ۆرایه
رانی كاورد  نادی نوێناه وه ریه باه  اڵم لاه نگیاندا، باه ۆێر ده نه  به  ی كه وانه دا زژر نزیك بوو له كان ده مادده  نگیان به ی ده وانه ئه

باۆ   وه ڕاناه اڵم گه دایانڕشاتبوون، باه  بوون كاه دا ناه واناه مواركردنه و هه یاان لاه دا دوو ماددده مااددده 18  رچی لاه گاه ڕی، ئه تێپه
ی باا  باوو، شێوازێكی گشتی قاانوونێك   كاتی ۆۆی بۆی دانابوو، به حكومه  ، كه یه و دووماددده ی ئه كه نه سه ره  قی قانوونه ده

ر  رژكی هاه ساه  ، بۆیاه ندیدایاه زامه ئاساتی ره  كی باا  لاه یاه اڵم تاڕاده ، باه ئاستی ۆواستی كاوردا نییاه  د له داسه سه  له  راسته
باۆ   م قانووناه ئه” ربڕی نووسیان سازكرد و پیرژزبایی و ۆۆشحاەی ۆۆیان ده كی رژینامه یه ، كۆنگره كه كوردستانییه  چوار كوتله

كانی ناااوی قااانونەکە ئەمەیە:)قااانونی  ساامییه ره  لی زمانااه حااه دوای قااانونی مه  لااه  مێااژووی عیراقاادا هاااتووه  لااه  مساره هكاا یه
ناوی قاانوونی   قانوونێك به  مساره كه یه  مه   ئه وه و دوای ئه  رچووه كیدا ده له می مه رده سه له  كه 1931اللغا  المحلية( ساەی 

ۆرێ ،  قانوون رێكناه ر باه گاه ستووری ئه مای ده اڵم بنه ، به ی بۆ كردوه ئامایه 14ی  ماددده له  ربچێ ، راسته هكان د سمیه ره  زمانه
و  ر ئاه گاه قاانوون رێكبخرێا ، ئه  كان به سمییه ره  ی قانوونی زمانه له سه مه  ەێ ، پێویسته ستوور ده ی چواری ده ۆودی ماددد  كه

  ناچاار  و حكوماه  وه جێكردناه باواری جێبه  كاا  بچێتاه واده  و قانووناه ، ئاه وه جێكردنه بواری جێبه  كرێ  ناچێته رنه ده  قانوونه
ی  و شاوێنانه   و ئاه زگاكاانی حكوماه داموده  جێكردنی بكاا  لاه جێبه س  به بێ  ده رژی ده 90دوای  ن و له  جێیبكه جێبه  بكا  كه

زگاكاانی  داموده  س لاه دان كاه یاان و ساه زرانادنی ده هاۆی دامه  بێتاه ده  یاه وه ئه  كاه هساودێكی قانوون”  داهاتووه كه قانوونه  له  كه
مانادا  رله نێاو په  له  و قانوونه پێی ئه ەێك دژكیۆمێن ، به بێ  بۆ كۆمه رگێڕ ده وه  پێویستی به  هاوواڵتیان، چونكه    له وەه ده

  بی تێااادا باااه ره مووی زماااانی كاااوردی و عاااه زیرانااادا هاااه نی وه سوماااهن نی فیااادراڵ و دادگاااای باااااڵی فیااادڕاەی و ئه نسوماااه و ئه
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كاو    وه اڵتانه سه و ده یاندنی ئه   راگه نانه كوردیش بنووسرێ ، ته  موو بڕیار و قانوونێكدا به هه  سمی له ڕه كاربهێندرێ  و به
و   سااای  و رژینامااه  چ لااه  یااه یاناادنیان هه ش راگهوانیتری ری و ئااه مان و دادوه رلااه كااو په كان وه اڵته سااه زانااین ده موومان ده هااه

  كاه  یاه وه ئه  م قانووناه ەێا  ئاماانسی ئاه و ده  شدا هاتووه م قانوونه كی ئه یه ماددده  ردوو زمان بێ ، له هه  بێ  به میدیاكان ده
م  قانوونێاك ئاه  مساره كاه باۆ یه  كاه رابگرێا ،  وه ركاه رووی ماا  و ئه  بی لاه ره نێوان زماانی كاوردی و عاه  كسانی له نتی یه گره
ری  رتاساه سه داواكرا بوو زمانی كوردی له  بوو كه  وه درا، ئه نگی پێنه ده  ی كه یه و دوو مادددە ئه“  وه روونیشی كرده”بكا   یه قسه

تااوتوێ  یاه  و مادده ئاه  وه رده هرو ی پاه ن لیژناه  یاه ڕێندرێ ، دواتار له درا تێپه یان پێنه رێگه  یه و ماددده عیراق بخوێندرێ ، ئه
و  ی تاریش ئاه كاه بوو، مادده ی زیاترهاه وه توێژیناه بكرێا  و پێویساتی باه  و كااره  وان پێیان قوڕس بوو ئاه ئه كرێ ، چونكه  ده

چ  لاه  كاه  كردوه  وه  هوردی باسی ل ك بوو به  یه شێوه   به  وه كردبوومان، ئه ئێمه  بوو كه  كه  مواركردنه رهه سه له  كه  یه  یه مادده
كان  تاه زاره كان ناونیشانی وه كان و بلیتی فڕژكه ۆانه كو تابلۆكانی هاتوچۆ و فڕژكه كاربهێندرێ ، وه شوێنێكدا زمانی كوردی به

 .كراوه وردی باسیان لێوه به  مانه  ، ئه زنامه گه و ره
 

 زمانی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێراندا

 
لە رژیهەاڵتاای کوردسااتاندا لە پارێزگاکااانی کوردسااتان و ئازەربایسااانی رژیاواو کرماشااان و ئاایالم و لورسااتان تااا دەگااا  بە 
ناوچە کوردنشینەکانی ۆۆراسان لە باکووری رژیهەاڵتی ئێراندا، ماۆزایکێکی جاوانی زار و بنازارە کوردییەکاان هەیە، هەر لە 

و ۆۆراسان تا دەگا  بە زاری موکریان و زاری لەکی و لوری و کەلهوڕی و گاۆران لە زاری کورمانسی کوردەکانی دەڤەری ورمێ 
نشااینیش وەک هەمەدان و شااێراز و -دەڤەرە جیاوازەکااانی ئوسااتانی کرماشااان و ئاایالم و لورسااتان وهەناادی ناااوچەی فااارس

دامەزراوە، گەلای کاوردیش وەک ئەسفەهان و رەشا ، زارە کوردییەکاان بوونیاان هەیە، بەاڵم لەوەتەی دەوەەتای ناوێی ئێاران 
گە نااای ەەیااارە فاااارس کێشاااەی بەڕەسااامی ناسااااندنی زمانەکەیاااان لەگەڵ دەوەەتااای ناوەناااددا هەباااووە. هەر لە کاااۆنەوە 
هەناسااەیەکی شۆینسااتانەی پااانئێرانیزم هەیە کە گااوایە کااوردی زمااان نیاایە و لە بنەڕەتاادا زارێکاای فارسااییە، لەکاتێکاادا 

ەە  بە هەموو جۆرێک نکۆەی لە زمانی کوردی دەکەن و دەرفە  ناادەن لە باوارەی پەروەردە و دامەزراوە فەرهەنگییەکانی دەو
فێرکااردن و میاادیادا زمااانی کااوردی رژەاای کااارای ۆااۆی بگێڕێاا . هاوکااا  دامەزراوە دەوەەتییەکااان وەک ئەنسااومەنی میراساای 

ەهوری و گۆران بە زمانی سەربەۆۆ بناساێنن. فەرهەنگی لە هەوەی ئەوەدا بوونە کە زارە کوردییەکانی وەک لەکی و لوری وکە
بنەڕەتای ئێاران پاڕژیەیەک لەباارەی پەروەردە و ۆوێنادنی زماانی زگمااک  دەساتووری 15دواجار بە پشا  بەساتن بە مااددەی 

 .پڕژیەی )زمانی کەمینە نەتەوەکانی ئێران( لە یەن نوۆبەیەک لە زمانناسان و رووناکبیرانی کورد گەاڵەە کرا
 

بنەڕەتای ئێاران پاڕژیەیەک لەباارەی پەروەردە و ۆوێنادنی زماانی  دەساتووری 15ساڵ بە پش  بەستن بە ماددەی بەر لە سێ 
زگماااک )زمااانی کەمیاانە نەتەوەکااانی ئێااران( لە یەن نااوۆبەیەک لە زمانناسااان و رووناااکبیرانی کااورد گەاڵەە کاارا. مخااابن 
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دنای زماانی زگمااکی لە ئێرانای رەتکاردەوە و ئەو مەساەلەی فەرهەنگستانی زمان و ئەدەبی فارسی، بە زژریانەی دەناو فێرکر
 .وەک پیالنێک دی بە زمانی فارسیی لەقەەەم دا

 
، لە کۆبااوونەوەی دامەزراوەکەدا، دیەکااردەوەی «فەرهەنگسااتانی زمااان و ئەدەباای فارساای»ئەناادامی « محەمەدعەلاای موەحیااد»

ئاێمە زماانێکی »رکردنی زمانی زگماکی نیشاندا و گاوتی کە توندی بەرانبەر بە بەەێنی دەوەەتی رووحانی بۆ رێگەدان بە فێ
ساااتانداردمان هەیە کە زماااانی فەرمییەتمەبەسااا  فارسااای ، باااا دەوەە  دەسااا  لە دژزی فێرکردنااای زماااانە ۆۆجێییەکاااان 

 «.وەرنەدا 
 

وێااڕای ، ئەناادامێکی دیااکەی فەرهەنگسااتانی ئامااایە پێکااراو، «مااحەمەد دەبیاار مااوقەدەم»بە گااوێرەی هەواەاادەری مێهاار، 
رەتکردنەوەی پڕژیەی فێرکردنی زمانی نەتەوە بندەستەکانی ئێاران، تەنیاا تاوێژینەوەو لێکاۆەینەوەی زانساتی لەساەر زماانە 

 «.ئەوەندە بەسە»ی بە گرنو وەسف کرد و گوتی کە «ۆۆجێییەکان»
 
النێااک دی بە زمااانی بە پی« فێرکردناای زمااانی زگماااکی»ئەناادامێکی تااری فەرهەنگسااتان، بااابەتی « فەتحااولاڵ موجتەبااایی»

سااەرژکی فەرهەنگسااتانی زمااان و ئەدەباای فارساایش، زمااانی فارساای وەک « ەااواڵمعەلی حەداد عااادڵ»فارساای لەقەەەم دا و 
ساەرمایەی نەتەوەیای پێناساەکرد و هۆشااداری بە دەوەە  دا کە نەکاا ئەو ساەرمایە نەتەوەیایە بااۆ ساەرکەوتنی کااتی و بااێ 

نگستانی زماان و ئەدەبای فارسای ساەبارە  بە ئەگەری رێاگەدان بە ۆوێنادنی زماانی سوود سەر  بکا . دیایەتیکردنی فەرهە
کاااوردی، تاااورکی و بااااقی زماااانە نافەرمییەکاااانی ئێاااران لە کاتێکااادایە کە هەر لە کۆباااوونەوەکەدا کۆمەەێاااک بەرناااامە باااۆ 

 .پەرەپێدانی هەرچی زیاتری زمانی فارسی ۆرایە بەر باس
 

چەند کاتژمێری تر لە بەرنامەی هەفتانەی ۆوێنادکاران بە فێرباوونی باشاتری فارسای لە بۆ نمونە فەرهەنگستان بە نیازە، 
لە نااوەڕژکی کتێابە «بێگاانە»رێگەی ۆوێندنەوەی کتێ  و نووساینی ئینشاا تەرۆاان بکاا ، ساەدان وشاەی بە گاوتەی ئەوان 

یەوە «بنیاادی ساەعدی»تار بەنااوی یان لەجێگە دابنێ و لە رێگەی دامەزراوەیەکی «فارسی»دەرسییەکان بسڕێتەوە و وشەی 
پەرەی زیاتر بە فێرکردن و گەشەسەندنی زماانی فارسای لە دەرەوەی ئێاران بادا . ئەو هەەوێساتەی فەرهەنگساتانی زماان و 
ئەدەبی فارسی دی بە زمانی زگماکی باقی نەتەوەکانی ناو ئێران لەکاتێکدایە کە کاربەدەستانی دەوەەتای حەساەن روحاانی، 

، باسیان لە ئەگەری مۆەە  پێدرانی سنوورداری پەروەردە و فێرکردنی زمانە زگماکییەکان داباوو. بەەێنیایەک لەم دواییانەدا
کە سەرەڕای گونسانی لە دەستووری بنەڕەتیی ئێراندا، لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی پشتگوێ ۆراوە و بگارە 

 لەوە ئاماانسیش دیاارە. ناسااندد... و هت« نەتەوەپەرس «،«ازجوداۆو»هەر کەس ئەو ۆواستەی هێنابێتە سەر زمان وەک 
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 ئێاارانە رەسااەنی گە ناای زمانەکااانی تواناادنەوەی دەکااا ، قەدەەە زگماااک زمااانی بەکارهێنااانی کە ئێااران فەرهەنگسااتانی کە
ڕادەیەک ئەم انی کوردی و بلوچی و گیلەکی دەکەوێاتە بەر شاااڵوی نکاۆەی لێکاردن و تاوانەوە. چاونکە تاازمانەک بەتایبەتیش

دیایەتی کردنە کاریگەرییەکی ئەوتۆی لەسەر زمانی نەتەوەکانی وەک عەرەب و تورکە ئازەرییەکان نابێ . ئەویش ساەبارە  
بەوەی کە ئەو دوو نەتەوەیە ۆاوەنی قەوارەی سیاسی ۆۆیانن و لە واڵتەکاانی ۆۆیانادا دەماێکە زمانەکەیاان باۆتە فەرمای و 

 .ەشە کە دەوەەتی ئێران زمانی فارسی دەکا  بە زمانی بااڵ دەس  و ڕەسمی واڵ کاری پێدەکرێ ، هەر ئەم هۆکار
 

 زمانی کوردی لە باکووری کوردستان و تورکیادا

 
لە باکووری کوردستاندا دوو زاری سەرەکی کوردی هەیە ئەوانیش کورمانسی و دملکای )زازاکای(، نازیکەی ساەدەیەکە لە  یەن 
دەوەەتی تورکیاوە بە بەرنامە و ئەجێندای تایبە  دیایەتی زمانی کوردی لەو بەشەی کوردستان کاراوە، تااڕادەیەکی زژریاش 

زمااانی کااوردی لەو واڵتە لە رەوشااێکی تراییدیاادایە تااا ئاسااتی لەبیرچااوونەوە، لە ناوەناادی بایێڕەکاناادا ئاساامیلە کااراوە، 
بە بڕیاااری کەمااال ئەتاااتورک، بە قااانون زمااانی کااوردی  1925لەسااەرەتای دامەزراناادنی کۆماااری تورکیااای نااوێ لەساااەی 

کردن بە زمااانی قەدەەەکاارا، تەنااانە  چەناادان بەەااگە و دژکۆمێناا  هەن دەیسااەلمێنن کە چااۆن هاااوواڵتی کااورد لەسااەر قسااە
کوردی سزای ماەی یان بەند کردن، تەنانە  لە هەندێک حاەەتدا بەەگە هەن ۆەەك لەسەر بەکارهیناانی چەناد وشاەیەکی 

کە لە یەن پااارتی کرێکااارانی کوردسااتان و  2002کااوردی ساازای قااوڕس دراون. لەو سااااڵنەی دوایاای بەتااایبە  لە ساااەی 
ڕژسااەی ئاشااتی بەڕێوەچاوو، تاااڕادەیەک زمااان و فەرهەنگاای کااوردی پێشااکەوتنی حکاومەتی داد و گەشااەپێدانی ئەردژگااانەوە پ

بەرچاوی بە ۆۆیەوەبینی و چەندان ناوەند و ئینستیوتی زمان و فەرهەنگای کاوردی دامەزران و چەنادان رژیناامە و گۆڤاار بە 
)تەرەتە کااوردی( رێااگەی زماانی کااوردی هاااتنە وەشاااندن، تەنااانە  دەوەە  کەناااەێکی ئاسامانی بە زمااانی کااوردی بە ناااوی 

پەۆشی پێدرا، دیسان مخابن دوای هەاڵیسانی شاەڕی دەوەە  لەگەڵ کاورد هەرچای ناوەنادی کەلتاووری و رژیناامە و گۆڤاارو 
رادیااۆ و تەلەفزیااۆنی لۆکاااەی هەبااوون داۆااران و تەنااانە  زژر لە کااادیرو فەرمانبەرەکانیااانەوە گیااران، یااان لە وەزیاافە 

 .دەرکران
 

بەرچاااوی هاوواڵتیااانی کااورد لە شااارە تورکنشااینەکانی وەک ئەسااتانبول و ئەزمیاار و ئەناا ەرە دەییاان کە ناازیکەی یمااارەیەکی 
دەگا  چوار بۆ پێنە ملیۆن کورد، دیارە ئەم رێژەیە کوردیش لەبەر چاو نەگیراوە کە چۆن لە ئێستاو داهاتوودا دەبێا  ماافی 

 .ۆوێندنیان بە زمانی دایک هەبێ 
 

ایەکی جیاواز زیانێکی زژری بە داهااتووی زماانی کاوردی گەیانادووە، وای کاردووە کە هاوواڵتیاانی نااوچە هەبوونی ئەلفابیت
جیاوازەکان بە زەحمە  لە یەکتر حااەی بان، تەناانە  لەساەر ئاساتی ئیلیەتای ۆاوێنەوارو رژشانبیرانیش لەیەکتار نەگەن و 
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ە بە ئاشااکرا  ی ئیلیااتەو ۆااوێنەرانی کااوردی باااکوور و بەرهەمە ئەدەباای و هزرییەکااانی یەکتاار نەۆااوێننەوە. ئەم جیاااوازیی
 .بەشەکانی دی بەرچاو دەکەوێ 

 
 زمانی کوردی لە رۆژئاڤای کوردستان و سوریادا

 
لەسااەردەمە جیاوازەکااانی دەسااەاڵتی عەرەباای سااوریا، زمااانی کااوردی لەو بەشااەی کوردسااتانیش دووچاااری نکااۆەی لااێ کااردن و 

ەرەب کردنای بوارەکاانی پەروەردە و فێرکردنادا، بەتاایبەتیش لەناوچەکاانی جزیارە و ئاسمیلە باوون باووە، لەمەساەلەی بەع
عەفریناادا، بەهاایە شااێوەیەک رێااگە بە ئاااۆێوەرانی کااوردی نەدراوە بیاار لەوە بااکەنەوە بە زمااانی کااوردی بخااوێنن و بنووساان. 

لە یەن رووناااکبیرانی کااوردەوە  مەگەر لێاارەو لەوێ بە نهێناای رژینااامەیەک یااان گۆڤارێااک کە بە زژریااش بە زمااانی عەرەباای
دەرچووبێ ، ئێستا لەو ناوچانەی کە لەیێر دەسەاڵتی ئیدارەی سەربەۆۆن لە رژیئاڤاای کوردساتاندا مااون، زماانی کاوردی لە 

 .بوارەکانی پەروەردە و فێرکرددا گەشەکردنی بەرچاوی بە ۆۆیوە بینیوە
 

 ئەنجام

 
رووی ئەو زەمینە جوگرافیایەکی بەرفراوانی هەیە و نزیکەی چل ملیاۆن کەس زمانی کوردی وەک زمانی هەر نەتەوەیەکی سەر 

ئااااۆێوەریەتی و باااۆ چەنااادان زار و بنااازاریش دابەشااابووە، ئەمە  بیاااانگە و هانااادەرێک باااووە کە نەتەوەی بااڵدەسااا  و 
ردی وەک زماانێکی دەسەاڵتدار نکاۆەی لە زماانی کاوردی باکەن، هاوکااتیش بە پاالن و بەرناامەی تاۆکمە زارەکاانی زماانی کاو

زازاکاای بە زمااانێکی سااەربەۆۆ و نەتەوەیەکاای -سااەربەۆۆ بناسااێنێن، هەروەک لە تورکیااا هەوەاای ئەوە دراوە کە زاری دملکاای
جیاواز لە کورد بناسرێ ، هەمان ش  لە ئێرانیشدا کار بۆ زارەکانی لەکی و لاوڕی و هەورامای کاراوە کە لە زماانی دایاک کە 

ەوەێاااک هەیە لە عیراقیشااادا کاااوردانی ئیاازەدی و شاااەبەک لە کاااورد داباااڕێنن، وەکاااو زماااان و کااوردییە دایباااڕێنن. ئێساااتا ه
نەتەوەیەکی جیاواز لە کورد بناسێنن، راستە ئێمەی کورد قوربانی جوگرافیای سروشتی کوردستانین، نەتەوەی سەردەسا  زژر 

ەاڵم ۆۆشااابەۆتانە هەر چیاکاااانیش بە تونااادی زمانەکەیاااان لەبوارەکاااانی پەروەردە و فێرکاااردن لاااێ قەدەەە کاااردووین. ب
پشتوپەنامان بوون زمانەکەیان پاراستووین. دەبینین هەتاا ئەوڕژ  دایکای کاورد لەهەر بساتێکی جوگرافیاای پاان و بەرینای 

 .زمانەکەمان، منداەەکانی بە زمانی شیرینی کوردی گەورە دەکا 
 

باااکورو کااوردی ناوەڕاساا  یااان )کرمااانسی باااکوور و زمااانی کااوردی بەم هەمااوو زارانەوە، بەتااایبەتیش هەردوو زاری کااوردی 
باشااوور(، ئەگەر لە داهاااتوویەکی نزیکاادا کاااری جااددی و دەسااۆزانەی بااۆ بە یەکگرتااووکردنی بااۆ نەکرێاا  و لەسااەر ئاسااتی 
کەسااانی شااارەزاو پسااپۆڕ و دوور لە دەمااارگیری ناااوچەگەریی چاای دەبێاا  و بە کااوێ دەگااا . پرساایارێکە رووبەڕووی دەزگااا 
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ری و ئەکادیمیەکان و بەشە کوردییەکاانی زانساتگاکانی کوردساتان و کەساانی پساپۆڕ و شاارەزا دەکارێن. ئێساتا زماانی کەلتوو
کاوردی لەساەر ئاسااتەکانی پەروەردەو فێرکردنادا بە رەوشاێکی ۆااراڕ تێادەپەڕێ ، کە ئەمە  باۆ ۆااۆی پێشالکاری دەسااتووری 

 .یراقداعیراق و بڕیاری بە رەسمی ناساندنی زمانی کوردییە لە ع
 

زمانی کوردی زماانی چاوارەمین نەتەوەیە لە دوای زمانەکاانی عەرەبای و تاورکی و فارسای، زماانی نەتەوەیەکای پتار لە چال 
وه، لەئێسااتادا پاشەکشاااەیەک لە  مێنێتااه ملیااۆنییە و جوگرافیااای زماااانی کااوردی بەرفااراوانە و نەتەوەکە  بە زینااادوویی ده

كانی  كان و ناوەناادە رژشاانبیرییه كادیمیااه زگااا ئه كی نزیكاادا ده ەرەکە لە داهاتوویااهگەشااەکردنی زمانەکەماناادا هەیە، بەاڵم گ
و سیمیناری زانساتی باۆ لێاك   سازدانی كۆنگره  ن، به ی واڵ  بده وه ره و ده كانی ناوه زاو پسپۆره شاره خ به  كوردستان زیاتر بایه

ی  وه كاااان و پاككردناااه جیاوازه  زاره شاای شاااێوه فەرهەنگااای هاوبهكانی زماااانی كااوردی و داناااانی  كییه ره ی زارە ساااه وه نزیكکردنااه
ها  روه تی هەیمااوونی زمااانی نەتەوەی بااڵدەساا ، هااه تایبااه كان به بیانییااه  یێاار هەیمااوون و باناادژری زمانااه  مان لااه كااه زمانه
ن.  ل و نیشاتمان بكاه گاه زێتار باه  تی دا ۆزماه ی لێاره وه لی كوردساتان، بۆئاه موو گاه ر زمانێكی ستاندارد بۆ هه سه وتن له رێككه
  نااه وام بێاا  وپسااپۆڕانی  یه رده پێاادانی زمااانی كااوردی بااه ره كااانی زمانناساای بااۆ په ها ۆااولی رژشاانبیریی رێكخراوه روه هااه
 .بكا  زانستیانه   پڕژیه م جۆره    پاەپشتی زیاتری ئه ن و حكومه ند بكه مه وەه كانی زمانی كوردی ده داره كێشه

 
 .ی رێکخراوی ۆانی بۆ لێکۆەینەوەی هزریسەرژک* 
 

 :سەرچاوەکان

 
یااگەی زماانی کاوردی یونساکۆ )ڕێکخاراوی  -دیااکۆ هاشامی -مانفیستۆی رژیی جیهانی زمانی دایاک نووساین و ئاماادەکردنی -١
 .سوید - 2019 -کان( کگرتووه وه یه ته نگیی نه رهه یی، زانستی و فه رده روه په
ساوداد -وەرگێڕانی بۆ کوردی -توێژینەوەیەکی جوگرافییە، نووسینی د. فوئاد حەمە ۆورشید -دیالێکتەکانیزمانی کوردی و  -٢

 ٢٠١٧هەولێر  - رەسوڵ
ئەکادیمیاای  توێژینەوەکاانی کۆنفرانسای زماانی کاوردی  م. مساتەفا رەشاید رەوشا زمانێ کوردی ل رژیاواڤاایێ کوردساتانێ -٣

 2011هەولێر  - کوردی
ناوەنادی ئااوێر باۆ چااڕ و باڵوكاردنەوە،  -سە م ناوۆۆ ، نەریمان عەبدوەاڵ و ئیادریس عەبادوەاڵ -کتێبی کوردژلۆجی  -٤

 (2016چاپی یەكەم )
 .به ستاندارکردنی زمان و ئه لفوبیی کوردی ره فیق سابیر -٥
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 Zimani Kurdi interview with Amir.کااورتە باسااێک سااەبارە  بە زبانناساای کااوردی و رێزمااان ساامکۆ ئەباارام -٦

Hassanpour/  دیمانەیەک سەبارە  بە زمانی کوردی.یوتوڕ 
، 1385، ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، چااڕ اول، «یر بوردیو پی» (Richard Jenkins) جنکینز، ریچارد -٧

 نشر نی
 .2008فوریه  25ه در شد بینیۆبرگزاری مهر. باز«. شود. آثار و اندیشه پیر بوردیو بررسی می -٨
 2018 - مەشهەد -وتووێژ لە گەڵ م. رامان ۆۆرەسانی و مەجید سپەهرەی لەبارەی زمانی کوردەکانی ۆۆرەسانی  -٩
- وتووێژ لەگەل سەرنووسەر رژینامەیرییا تازە م. مرازێ جەماال لەباارەی زماانی کوردەکاانی ئەرمەنساتان و گۆرجساتان -١٠

2017 
 

 ٢٠٢١ی فیبریوێری ٢٠ڕێکەوتی:   -  کوردستانی نوێسەرچاوە: ماەپەڕی 
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 دەسەاڵتەوە زمانی دایک لە ڕوانگەی دیکتاتۆرێکی بێ

 
 

 
 
 
 

 ژیوار ڕەسووڵی

 
کردنە، ئەوا باااۆ کاااورد زماااان ئاااامرازی  ئەگەر زماااان باااۆ زژریااانەی ۆەەکااای ساااەر گاااۆی زەوی تەنیاااا ئاااامرازێکی پەیوەنااادی

ۆۆپێناسەکردنیشە. ئەگەر بۆ نەتەوە ۆاوەن دەوەەتەکان زمان پێناسەی واڵتەکەیانە، ئەوا بۆ کورد زماان شاوناس و یەکێاک 
لە ئامرازە هەرە ساتراتیژییەکان باۆ ماانەوەیەتی، یاان باشاترە بەێاین ئەوەی کە کاورد لەنێاو ئەو هەماوو دێاو و درناسەدا بە 

پێاایە، هۆکاااری سااەرەکیی ئەوەیە کە زمااانەکەی ماااوە و قسااەی پااێ دەکاارێ و درێژایاای مێااژوو لەنێااو نەچااووە و هەر لەسااەر 
 .نەتەوەیەک شااانازیی پێااوە دەکااا. کەواتااا هااێە زێاادەرژیی نیاایە کە بلێااین مااانەوە و نەتااوانەوەی کااورد بەناادە بە زمااانەکەی

کە بە ڕادەی کاورد، زماان و  لە دەرەوەی مانەوە وەکوو کولتوور و مێژوو، ئەوا زمان بۆ کورد، جوەرافیاشاە. کەم نەتەوە هەن
جوەرافیاکەی تەواوکەری یەکتر بن. کورد وەکوو نەتەوەیەک کە بە درێژایی مێژوو بە کاوردی قساە دەکاا، لەساەر ۆاکێکیشاە 
بە ناوی کوردساتان، کەواتە هەم زماانەکە پێناساەی جوەرافیااکە دەکاا و هەمایش جوەرافیاای کوردساتان پێناساەی نەتەوەی 

کە هەم شوناساە و هەمایش جوەرافیاایە، زژر بە ئاساانی دەتاوانێ ئایادیۆلۆییش بێا . ئایادیۆلۆیی بەو کوردە. بۆیە زمانێک 
مانایەی کە ڕوویەکی پتەوی نەگۆڕی هەیە و پاسااوی گەورەی گۆڕانکااری بە ماناای گەشەکردنیشای تێادایە، ئایادیۆلۆییا باۆ 

ە بکا، دەی زمانیش  نیکەم باۆ ئاێمەی کاورد ڕێاک لەو ئەوەی ڕووە پیرژز و بەهاتەوەرەکەی بە نەگۆڕی بمێنێتەو، دەبێ گەش
 .دایە چوارچێوەیەدایە، هەم ئایدیۆلۆییایە بۆ مانەوە، هەمیش بەردەوام لە گەشەکردن

 
دا هەمایش ئایادیۆلۆییایە، کەواتە هەم باۆ ۆۆماان و  کەواتە مادام زمانی کوردی، هەم شوناساە، هەم جوگرافیاایە و لەئاکاام

نی کوردساتان ڕووە سیاساییەکەی زژر لە ڕووە کولتاووری و کاۆمەاڵیەتییەکەی زەقتارە. چاونکی ئاێمەی هەمیش بۆ داگیرکەرەکاا
کورد بۆ مانەوەمان دەمانەوێ سەرەتا زمانەکەمان بپارێزین، دەی دیکتاتۆرەکانیش بۆ لەنێوبردنمان ساەرەتا لە لەنێاوبردن و 

نەتەوەکاانی )فاارس،  - ر لەسەرەتای دروستبوونی دەوەە ئاسیمیلەکردنی زمانەکەمانەوە دەس  پێ دەکەن. جا ئەو شەڕە هە
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تاااورک، عەرەب( لەگەڵ کاااورد دەکااارێ و، هەتاااا ئەم کااااتە  هەر بەردەوامە. بەاڵم ساااەرەڕای ئەشاااکەنسە، لەساااێدارەدان، 
گەەەکااۆمەی ناااوچەیی و نێااودەوەەتی و تەنااانە  پاکتاااوکردنیش لەدیی کااورد، کەچاای کااورد هەر دەسااتی بەزمااانەکەیەوە 

، بۆ ئەوەی لەهەر شوێنێک پساا، پاسااوێکی هێنادە گەورەی هەباێ، کە هەر لەوێاوە دەسا  پاێ بکااتەوە. هەمیشاە  گرتووە
زمان پاساوە ئاەتوونییەکەی تێهەەچوونەوەی بزاڤە ڕزگاریخوازەکانی کوردستان بووە، چونکە هەم جوەرافیای نیشاتەجێبوونی 

ەگەڵ ئەوانیتاار بااۆ هێشااتووینەتەوە، هەر بااۆیە سااەیر نیاایە کە بااۆ پێناسااە کااردووین و هەماایش جیاااوازییە جەوهەریاایەکەی ل
داگیرکەرانااای کوردساااتان و حکاااومەتە ناوەنااادییە مەیااالەو فاشیساااتییەکان بەو ڕادەیە قەەساااە لە زماااانی دایکیااای نەتەوە 

 .بندەستەکان لەنێو واڵتەکەیان بگێرن
 
ی ئێاران )ڕژیی مردنای ماورتەزا ماوتەهەری( -”معلا “دا بەباۆنەی ڕژیی  کۆماری ئێاران لە دوا لێادوانی حەسەن ڕوحانی ساەرژک 

تااێکەڵ بااکەی. بەبۆچااوونی ڕوحااانی ” ۆوێناادن بە زمااانی دایکاای“، لەگەڵ ”ۆوێناادنی زمااانی دایکاای“گوتااوویەتی کە نااابێ 
ۆوێندنی زمانی دایکی کێشەی نییە، بەاڵم ۆوێندن بە زماانی دایکای پیالنای دویمناانە و باۆ لێادان لە زماانی فەرمای فارسای 

و زمااانی فەرمیاای واڵتە. ڕسااتە سااتراتیژییەکەی ڕوحااانی ئەوە نیاایە کە دیی ۆوێناادن بە زمااانی دایکیاایە، بەەکااوو ئەو وەکااو
وۆواساتی زماانی دایکای لەبەرامابەر زماانی فارسای بە پیالنای دیبەرانای کۆمااری ئیساالمی ئێاران  وایە هێناانە ئاارای باس پێی

 .ستێننەوەدەزانێ کە دەیانەوێ ناوەندیەتی لە زمانی فارسی ب
 

بەو پێیە ئەو ترسەی ڕوحانی ئەگەریش تێکەڵ بە وەه  بێا ، لەجێای ۆاۆیەتی، چاونکە  نایکەم باۆ کاورد زماان شوناساێکی 
دا بکارێ،  دا پرسێکی سیاساییە. پرسای سیاسایش دەباێ ماامەەەیەکی سیاساییانەی لەگەڵ نەتەوەیی و جوەرافییە و لە ئەنسام

تاااک نەتەوە بە زەبروزەنااو ۆااۆی  - لەویاای یەکەمەوە کە ئێااران وەکااوو دەوەە بەاڵم بەدرێژایاای مێااژوو لە سااەردەمی پەه
داڕشتەوە، لەهیە جۆرە بنبڕکاردن و ئاسیمیالسایۆنی زماانی کاوردی قساوریان نەکاردووە، هەماوو هێازی ڕەق و نەرمیاان تااقی 

وویان ببنە بەشێک لە ئێرانای کردەوە کە نەتەوە ەەیرە فارسەکان و بەتایبە  کوردەکان زمانی ۆۆیان لەبیر بچێتەوە و هەم
یەک واڵ ، یەک نەتەوە و یەک زماااانە بەاڵم بەردەوام ئەنساااامەکە پاااێچەوانە بااااووە و، ئەگەرچااای لە ڕێاااگەی سیسااااتەمی 
پەروەردەوە ۆەەکاای کوردسااتان ناچااار کااراون بەزمااانی فارساای بخااوێنن و بنووساان، بەاڵم هێشااتا  کوردەکااان بە کااوردی بیاار 

بگەن کە ئینکاااری  و ئازەرییەکااانیش هەروەتاار. کەواتە دەسااەاڵتدارانی ئێااران دەبااێ لەوە تااێدەکەنەوە، بەلااووچ و عەرەب 
 .زمانی کوردی، بژاردەکانی بەردەم کوردەکان بۆ ۆەباتەکەیان زیاتر دەکا

 
 کۆمار، حەسەن ڕوحانی کە کەمتر لە سێ مانگی لەسەر ئەو کورسییە ماوە و ئەگەرچی بە دەنگدانی ڕاستەوۆۆ بووەتە ساەرژک

پرووکێنی ئاابووری واڵتەکەی تەنیاوە، ڕێاژەی  بەاڵم هیە دژسییەکی ساتراتیژیی واڵ  لە ی ئەو نەباووە، قەیرانێکای تااقە 
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هەاڵوسااان، بێکااااری و هەیاری هەمااوو پێوانەکاااانی شااکاندووە و لەو دژۆەدا ساااەدان میلیااۆن دژ ری ئەو ۆەەاااکە هەیارە لە 
ج دەکرێ، کەچای هەماووی لەبەرچااوی ئەو دەکارێ و دەساەاڵتی قسەلەساەر سووریە، لوبنان، عێراق و سووریە و یەمەن ۆەر

کردنیشی نییە. کەچی باس لە کارەساتی ۆوێندن بە زمانی دایکی دەکا، کەچای لەبیاری کاردووە کە هەشا  سااڵ لەمەوپاێش 
ەەێنای ۆوێنادن بە بۆ ڕاکێشانی دەنگی ئەو نەتەوانەی بە فارسای قساە نااکەن، ڕاگەیانادراوێکی ناۆ مااددەیی باڵوکاردەوە و ب

وابوو کە زمان بابەتێکی ستراتیژییە باۆ کوردەکاان، کوردساتانیانیش بەدروساتی بەدوای  زمانی دایکیی دا، ئەو بەدروستی پێی
ئەو بەەێنە بەدرژیەدا نەچوون و دەنگیان پێ نەدا، چونکە دەیانزانی دیکتاتۆر بۆیە دیکتاتۆرە چونکە جیاوازییەکان ناابینێ 

 .چونکە لەوانیتر تۆقیوەو، بۆیە فاشیستە 
 

 ٢٠٢١ی مای ٦ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
 
  
  

 .زمان و نەتەوە
 

 
 
 
 
 

 عەتا قەرەداخی

 
ئایا پەیوەندی نێوان نەتەوەو زمان چییە؟ ئایا زمان وەکو لە کەلتووری کالسیکی سیاسیدا باس دەکرا، یەکێکە لە پایەکانی 
بوونی نەتەوە، یان داۆۆ زمان ۆاسێتی باوونی نەتەوەیە؟ یاان داۆاۆ نەتەوە زماان درووسا  دەکاا  هەروەک چاۆن کەلتاووری 

دەوەە  نەتەوە درووسا  دەکاا ؟، کە ئەمە  دەشاێ بەو ماناایە بێا  دەوەە  هاوچەرخ و ماۆدێرنێتە پێاداگری ئەوە دەکاا  
زمان درووسا  بکاا ؟ دیاارە باۆ ئاێمەد کاورد ئەم دیادو تێاڕوانینە پەیوەسا  بە درووساتبوونی زماانی ساتاندار دەشاێ جێگاای 

ایااا زمااانی دایااک بااایەخ و ئاۆاااوتن بێاا ؟ دیااارە ئااێمە لەسااەروبەندی رژیی زمااانی دایکااداین، بااۆیە لێاارەدا دەپرسااین ئ
پیاارژزییەکەی لەوەدایە کە وەکااو رەگەزێکاای جێگیاارو دەساا  لێاانەدراو بمێنێااتەوە یااان دەبااێ پەرە بە ۆااۆی باادا  و ساانووری 



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

21 
 

لۆکاااەی بەجێبهێلێاا  و شووناساای ۆااۆی بەدەساا  بهێنێاا ؟ شووناسااێک کە نەک تەنیااا لەو ئاسااتەدا بێاا  کە ئەواناای تاار دان 
ێک کە ئەوانای تار پێویساتیان پێای بێا ، وەکاو چاۆن ئێساتا هەنادێ لە زمانەکاانی بەبوونیدا بنێن، نەۆێر، بەەکو شووناسا

 .جیهان شوناسی جیهانیبوونیان هەیە
 

لە کەلتووری کالسیکدا بۆ بوونی نەتەوە چەند پایەیەک دیاریکراون لە جۆری ۆاک و مێژوود هاوبە  و کەلتووری هاوبە  
تەنیاااا ۆاساااێتی سرووشاااتی بوونیاااان هەباااووە، واتە وەکاااو ۆاساااێتە  و زماااان. بەاڵم گوماااانی تێااادا نیااایە کە ئەو رەگەزانە

سرووشتیەکانی پێکهاتەیەکی ئیتنیکی بوون کە دەشێ ئەو پێکهاتە ئیتنیکییە لە رواناگەد کۆمەەناسای نوێاوە وەکاو ماادەیەکی 
 ەە  ناۆەمەێ . ۆاوی نەتەوە سەیر بکرێ  چونکە سیما دیارەکانی نەتەوە بەپێی تیۆرەکانی مۆدێرنێتە بە بێ بوونی دەو

یاان بە واتەیەکاای تاار ماادەم دەوەە  نەتەوە درووساا  دەکااا  مانااای وایە کە ئەو پایاانەد لە رابااردوودا بااۆ بااوونی نەتەوە 
دەستنیشان کراون کۆمەەێ رەگەزی جێگیری ئەو پێکهاتەیەن کە دواتر دەوەە  شووناسی نەتەوەی پێدەبەۆشێ . هەر لێرەوە 

وەکااو زمااانێکی ۆاااوەن شااووناس لە کاتێکاادا دەوەە  بااوونی نەبێاا ، شااتێکە لە دەرەوەد قسااەکردن لەسااەر زمااانی نەتەوە 
 .پیادەکردنی واقیعانە

 
ئەگەر لە روانگەی ئەو بوونە سادەیەوە سەیری زمانی کوردی بکەین ئەوە ئاشکرایە کە زمانی کوردی لە رووی ئیتمۆلاۆجییەوە 

انەد بە مێاژوود کاوردەوە ۆەریاک باوون دەەاێن ئەوەد کاوردی لە مێژوویەکی کۆنی هەیە، ئەو قسەیە  بااوە کە زژرێاک لەو
لەناوچوون پاراستووە زمانەکەیەتی. بەوهەرحاڵ سەرباری ئەوەد کە کاورد زماانێکی یەکگرتاووی نەباووەو چەنادین شاێوەزاری 

رفیاایەد کە پێای هەبووە، بەاڵم زمان لەسەر ئاستی ناوچەیی رژەی ئامرازی پەیوەندیکردنی بینیووە، بەاڵم لەساەر ئەو جوگ
دەگوترێ  جوگرافیای کوردستان بە دەنیاییەوە نە لە رابردووداو نە لە ئێستاشدا زمانی کوردی نەیتوانیاووە بە تەواوەتای لە 

 .چوارچێوەد ئەو پێناسەدا ۆۆی بەرجەستە بکا  کە دەەێ : زمان بریتیە لە ئامرازی پەیوەندیکردن
 

ۆناەی زارەکیء قۆنااەی نووساین. ئاێمە دەزاناین کە قۆنااەی نووساین هەمیشاە بەهەرحاڵ بۆ هەر زمانێک دوو قۆناغ هەیە ق
 لە دوای قۆناەی زارەکی دێ . بە گوێرەد زمانی کوردیش قۆناەی نووسین لە مێژوویەکی زژر درەنگدا دەستی پێکردووە. 

 
چ ئەلفابێتێااک دەسااتی  هەروەک بااۆ نووسااین ئەوەد پێویسااتە ئەلفااابێتە. ئێسااتا پرساایار ئەوەیە ئایااا نووسااینی کااوردی بە

پێکردووە؟ بە دەربڕینێکی تر ئایا شتێک هەبووە یاان هەیە بە نااوی ئەلفاابێتی کاوردی؟ یاان ئایاا دەباێ باوونی ئەلفاابێتی 
تایبە  بە هەر زمانێک مەرج بێ  بۆ زیندوویی ئەو زمانە؟ ئەوە ئاشاکرایە کە زژرێاک لەساەرچاوە مێژووییەکاان باسای ئەوە 

فابێااا  لەو جوگرافیاااایەدا دەرکەوتبێااا  کە کوردساااتانە یاااان دراوساااێی کوردساااتانە، هەروەک باسااای دەکەن کە یەکەماااین ئەل
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بەکارهێنانی ئە فبێتی ئارامی دەکرێ  بۆ نووسینی کوردی لەرابردووی دووردا. لە یەکی تریشەوە لەساەر بنەماای گەڕانەوەی 
تینای بنووساێ . بەاڵم لەپااڵ هەماوو ئەمانەشادا ئەو کورد بۆ رەگەزی ئاری، بەسی ئەوە دەکرێا  کە کاوردی بە ئەلفاابێتی  

بۆچااوونە هەیە کە ئەو رەگەزانە بااوونەتە بەشااێک لە کەلتااوورو تەنیااا دەشااێ  وەکااو بەشااێک لە توۆمەکااانی رێنیسانساای 
ە نەتەوەیی سەیر بکرێن. بەەگە  بۆ ئەوە دەهێنرێاەوە کە زمانێکی زیندووی وەکو زمانی ئینگلیزی نە کۆنترین زمانی جیهاان

و نە کۆنترین زمانی ئەوروپاشە بەەکو مێژوود پەرەسەندنی زمانی ئینگلیزی لە دوای ساەدەی چاواردەیەمەوە دەسا  پێادەکا  
و لەگەڵ رێنیسانس و سەردەمی رژشنگەری و پێگەیشتنی ناسیونالیزمی ئینگلیزیدا بەوشێوەیە پەرەی ساەندووەو کااتێکیش کە 

تیەد پەیدا کردووەو لە دوای زمانی دایاک لە رووبەرێکای فراوانای جیهانادا وەکاو بووەتە زمانی زانس  ئەو بایەۆە نێودەوەە
 .زمانی یەکەم سەیر دەکرێ  و لە رووبەرێکی فراوانیشدا بە تایبەتی لە بواری زانستدا زمانی یەکەمی جیهانە

 
ەوە دیارەکاانی ئێساتای جیهاان ئەوە ئاشکرایە لەبەرئەوەد کورد لە هیە کام لەو دەروازانەوە نەهاتووەتە نااو مێاژوو کە نەت

هاتوونەتە نااو مێاژووەو توانیوویاانە ببانە ۆااوەنی شووناسای دانپێادانراوی ۆۆیاان کە بەدەساتهێنانی شووناسایش لە ئاساتی 
تەوە باووە. کە دەشاێ ئەو دەوەەتە ۆێاڵیەتای، فیودیاالی، ئاایینی و لە ’یەکەمدا لە رێگاای گەیشاتن بە بەرهەمهێناانی دەوڵ

تریشاادا نەتەوەیاای بووبێاا . بەاڵم شااووناس لەبااارێکی وەهااادا بە مانااای بااوونی راسااتەقینە دێاا  کە ئەو قۆناەەکااانی دوا
بوونە  کاۆمەەێ ۆاساێ  و بنەماای هەیە کە لە کاارپێکردن و رژڵ و هەیموونیانادا دەردەکەون. کاورد کە لەهایە قۆناەێکادا 

باااووە کە یەکێاااک لەو پێداویساااتیانە زماااانە. لەم ۆااااوەنی دەوەە  نەباااووە ماناااای وایە پێداویساااتیەکانی دەوەەتاااداریش نە
روانااگەیەوە کە دەوەە  لە یەک زماااانی ئیااداری پێویساااتە کە دەبااێ زمانێاااک بێاا  یاسااااو رێساااو فەرمانەکاااانی دەوەەتااای 
پێبنووسااارێ  و پاااێ بەڕێوەببرێااا ، لە یەکااای تااارەوە شاااێوازەکانی کاااارکردنی دەوەە  ئەو زماااانە بەرەو بەرزتااارین ئاساااتی 

ەبا . بە تایبەتی ئەوەد کە پێی دەگوترێا  زماانی ساتاندار کە دەشاێ بە زارەاوەد کاۆن پێای بگوترێا  زماانی پێگەیشتنی د
 .هاوبە . کەواتە پەیوەندی دەوەە  چییە بە درووستبوونی زمانی هاوبە  یان زمانی ستاندارەوە

 
یینی، یاان فیودیاالی یاان نەتەوەیای، ئەوە ئاشکرایە کە درووستبوونی دەوەەتی ۆاوەن شووناس چ دەوەەتی ۆێڵ بێ  یان ئا

مانای پێکهاتنی یەک سیستێمی بەڕێوەبردنە کە ئەوە  مانای هەەوەشاندنەوەی سنوورە لۆکاەیەکانە لەساەر جوگرافیاای ئەو 
دەوەەتە. لەسەروەۆتی دەسەاڵتی دەوەەتی ئیسالمیدا کە دەوەەتێکای ئاایینی ۆێاڵیەتای باووە زماانی قورئاان باووەتە زماانی 

ەو هەر ئەوە  واتە ئەو سیسااتێمە سیاساای و ئیاادارییە وایکااردووە کە زمااانی عەرەباای کە مەبەسسااتمان ئەو زمااانە دەوەەتەک
قورئااانی پااێ هاااتووەتە ۆااوارەوە ببێااتە زمااانێکی فەرماای دەوەەتەکەو زمااانی ۆوێناادن کە بەو هااۆیەوە تاااکو ئێسااتا زمااانی 

وە کااتێ دەوەە  لەساەر ئاساتی جوگرافیاای نەتەوە پێکادێ ، عەرەبی ستاندار پارێزراوەو لە بەهێزبووندایە. لە یەکی ترە
لەگەڵ ۆۆیدا یان تەنانە  پێش پێکهاتنی دەوەەتیش سیستێمی ئابووری پێکدێ  و لەگەەیدا بازاڕی هااوبە  پێکادێ ، کە 
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ۆەەاک و یەکێک لە دەرئەنسامەکانی پێکهاتنی بازاڕی هاوبە  زمانی هاوبەشە کە ئەویش سەرئەنسام دەبێتە زمانی سەرکی 
کاروباری دەوەەتیش بەو زمانە بەڕێوەدەچێ ، کە دەشێ بە دەربڕینێکی تر بەێین زمانی ستاندار بەوجاۆرە پێکادێ ، نەک بە 
کااۆکردنەوەد میکانیکااانەد زاراوە لە شااێوەزارە جیاوازەکااان. کەواتە ئێسااتا ئااێمە لەبەردەم ئەو پرساایارەداین ئایااا زمااانی 

بازاڕی هاوبەشی کاوردی ئەگەری درووساتبوونی هەیە، کە ئەویاش واتە باازاڕی هااوبە  ستانداری کوردی بەبێ درووستبوونی 
 ئەوە باۆ ئاماایە لێارەوەبنەمایە بۆ درووستبوونی چینای ناوەناد کە هەر ئەو چیانە هەەگاری پارژیەد دەوەەتە، واتە دەکارێ 

 .دەوەەتی کوردییەوەونی درووستبو بە بێ  پەیوەس  کوردی ستانداری زمانی درووستبوونی دەشێ کە بکرێ 
 

بێگومااان ئەوەد رژەاای باازوێنەەری مێااژوو دەبینێاا  لە ئاسااتی یەکەماادا پاااەنەری ئااابوورییە. ئەوەشاای زمااانی هاااوبە  یااان 
ستاندەر درووس  دەکا  بازاڕی هاوبەشە، درووستکەری بازاڕی هاوبەشیش مۆتیڤی ئابوورییە، کەواتە دیسان ئەوە ئاابوورییە 

ندەر درووسا  دەکاا . هەر لێارەوە بە ئاشاکرا دیاارە کە زماانی ساتاندەری کاوردی پەیوەساتە بە کە زمانی هااوبە  یاان ساتا
درووساااتبوونی دەوەەتااای یەکگرتاااووی کاااوردییەوە، واتە دەوەەتێاااک کە لەساااەر جوگرافیاااای کوردساااتان درووسااا  ببێااا  یاااان 

کەوتان و پێگەیشاتنی ناسایونالیزمی دەوەەتێک کە بەرهەمی پێگەیشتنی چینی ناوەندی کوردی بێ ، کە ئەویش تەنیا لە دەر
کوردیاادا دەبێاا ، واتە گەیشااتنی ناساایونالیزمی کااوردی بە ئاسااتی بزووتنەوەیەکاای جەماااوەریی ئەوتااۆ کە هەمااوو جەسااتەی 
نەتەوە بگرێتەوەو هەموو ئاس  و بە  و چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکانی کورد لە یەکەیەکی یەکگرتاوودا رێکبخاا  و ببێاتە 

ۆلۆجیای بزووتنەوەیەکااای کاااۆمەاڵیەتی جەمااااوەریی کە ئەو بااازووتنەوەیە  هەماااوو سااانوورە نااااوچەیی و بەرناااامەو ئایااادی
لۆکاەیەکااان لە ساانووری ۆێااڵ و عەشاایرە  و مەزهەب و ناااوچەو شااارو هەرێاا  و رێبااازی تەسااەو  و حیاازب و شاااێوەزارو 

ێتەوەو لە شااوێنی هەموویاناادا یەک دەسااەاڵتی ناااوچەیی و بەرنااامەی ناااوچەیی و پرژگراماای ۆویناادنی ناااوچەیی هەەبوەشااێن
بەرنااامەد نەتەوەیاای لەسااەر جوگرافیااای نەتەوە بەرهەم بهێنێاا  کە یەک ئینتیمااا دەۆااوە ینێ ئەویااش ئینتیمااایە بااۆ نەتەو 
نیشاااتیمان و یەک دامەزراوە بەرهەم دەهێنێااا  کە دامەزراوەد دەوەەتااای نەتەوەیە لەساااەر جوگرافیاااای نیشاااتیمان و زماااانی 

وەبردنی ئەو دەوەەتە  زمانی هاوبە  یان ستاندارە کە ئەو بازاڕی هاوبەشە بەرهەمی هێنااوە کە چینای کارپێکردن و بەڕێ
ناوەناادی بەرهەمهێناااوەو ئایاادیۆلۆجیاو بەرنااامەی ئەو چیاانەد بەرهەم هێناااوە کە لەگەەیاادا زمااانی دەوەەتەکە پێکاادێ  کە 

  چینی ناوەند، ئەویاش هەەگاری پارژیەد گشاتگرو ۆااوەن زمانی ئەو بازاڕە هاوبەشەو ئەو چینە نوێیەیەە کە پێی دەگوترێ
شووناسی ناسیونالیزمی کاوردییە. واتە زماانی ساتانداری کاوردی ناسایونالیزمی ۆااوەن شوناسای کاوردی درووساتی دەکاا . بە 
ی دەربڕینێکی تر زمانی ستانداری کوردی دەوەەتای ساەربەۆۆی یەکگرتاووی کوردساتان درووساتی دەکاا . کە ئەویاش شاێوەیەک
 .میکانیکی نییە لە درووستبوون بەەکو لەگەڵ بەرهەمهاتنی دەوەەتەکەدا ئەو زمانە  بە شێوەیەکی سرووشتی بەرهەم دێ 

  
 ٢٠٢١ی فێبریوێری ٢٢ڕێکەوتی:   -  ماەپەڕی وتاری کوردسەرچاوە: 
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 .مەترسییەکانی سەر زمان، مەترسییەکانی سەر نەتەوەن

 
 

 
 
 
 

 ئەحمەدی هوشیار

  
زمااان بەهێزتاارین کاااراکتێرە بااۆ مااانەوە، بەردەواماای و بەرەوپێشااچوونی گاار نەتەوەیەک بەگشااتی و نەتەوە بااێ دەوەەتەکااان 

 .بەتایبەتی
 

لە ڕابااردوودا بە هەزاران زمااان لە ناااو چااوون و لە ئەنسامیشااا شااوێنەوارێ لە نەتەوەکانیااان نەماااوە. بە پێاای دواتاارین 
لەنااو  2099ی ئەو زمانانەی ئێستا کاریان پێ ئەکارێ و زماانە ناساراو بە مودێڕنەکاان، هەتاا سااەێ %90لێکۆەینەوەکان 

 .ئەچن یان ئەگەر زژریش بەهێز بن، لە زمانەکانی ترا ئەتوێنەوە
 

کاان لەوانەیە شەپۆلەکانی کولتوری مودێڕن و مۆدێڕنیتە لە ڕێگای تێکنۆلۆییی مۆدێڕن و موەتی مێدیاوە کاریگەرترین هۆکارە
باان. بەاڵم بااێ گومااان لێرەشاادا زیاااتر لە هەمااووان ئەو نەتەوانە زیانمەنااد ئەباان کە ۆاااوەن کیااانێ سیاساای و دەسااەاڵتی 
ۆۆبەڕێوەبەری ناین. ئەگیناا نەتەوە ۆااوەن ساەروەرییەکان لە ۆراپتارن حاەەتاا زماان و کولتوورەکەیاان ئەکارێتە ئاماانە و 

ئەگەر هێرشاای نیزامیاای داگیرکاااریی نەکاارێتە سااەر، لەوانەیە وەک ۆااۆی  کیانەکەیااان وەک قەوارەیەکاای جوەڕافیااایی سیاساای
 .بمێنێتەوە

 
ئەم هەڕەشااەیە بااۆ سااەر نەتەوەیەک وەک کااورد، زژر جیاادی و کاااریگەرە. نەتەوەیەکاای پااارچە پااارچە، لە یێاار هەڕەشااەی 

 .دا …ژریسااتی، ئااایینی وفاارە یەنەی سیاساای، جوەڕافیااایی، نیزاماای، ئەمنیەتاای، کولتااووری، کااۆمەاڵیەتی، ئااابووری، تیر
لێااارە  ئەگەر وریاااای زماااان و کولتوورەکەماااان نەباااین، گاااۆڕی ۆۆماااان و ۆەونەکانماااان وەک نەتەوە، بە دەساااتی ۆۆماااان 

 .هەەئەکەنین
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چونکی لە ڕابردوودا هەەکەوتی جوەڕافیایی توانیبووی لە ترسناکترین هەڕەشەکانی لەناوچوون وەک کۆمەەکاویی، بوردماانی 
شااەڕی کیمیااایی و میکروباای و تەنااانە  لە ئەگەری هەڕەشااەی بااۆمبی لەیاازری، ئەتااۆمی و هیاادروینیش فااڕژکە، تۆپخااانە، 

بمانپااارێزێ، بەاڵم لە دونیااای مودێڕنااا و لە بەراماابەر تێکنۆلااۆییی گەیاناادن، پەیوەناادییەکان و مااوەتی مێاادیادا پااارێزراو 
 .نابین

 
ەتەوەییەکانمان، لەوانە  گرینترینیان ئماانی نەتەوەیایە. واتە تەنیا ڕێگای بەردەممان گرینی دانە بە کولتوورە بەهادارە ن

هەوڵ بدین شەرم لە کوردبوونمان نەکەین، بەەکوو وەک شوناسێ بەرزی بنرۆێنین، کار بۆ پێشخستنی بکەین و مناەەکانمان 
 .فێری زمانەکەمان بکەین، گرینی بە رێزمان، ڕێنووس و نووسین و ۆوێندنەوەی زمانەکەمان بدین

 
جااۆرە  وەک تاااکێکی زیناادوو و چااا ک لە نەتەوەیەک، بەشااێ لە هۆکااار و داینەمااۆی مااانەوە، بەردەواماای و گەشااەی  بەم

 .نەتەوە و زمانەکەمان ئەبین
 

 .ئەزان  ئەم بابەتە فرەی گەرەکە، بەاڵم لە تاقەتی نووسینێکە فەیسبۆکیدا نیە
 

گەیشااتنی کااورد بە ئاااوا  و ئامااانسە ڕەواکااانی و بە هیااوای بە هیااوای ئااازادبوونی کوردسااتان لە یێردەسااتەیی، بە هیااوای 
 .بەردەوامی و گەشەی زمانی کوردی

 
 ٢٠٢١ی ئۆکتۆبەری ٧ڕێکەوتی:   -  ماەپەڕی وتاری کوردسەرچاوە: 
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 .گرینگی کەسایەتی نەتەوەییمانەـەکەمان بەشێکی ”زوان

 
 

 
 
 
 
 

 هوشیار ئەحمەدی

 
ااە. ئەمە  یاانێ ئاێمە بە ”زوان“لە شادەمارەکانی کەسایەتی)شەۆسیە ( نەتەوەیی تاکەکانی هەر نەتەوەیەک، شادەماری  

 .پاراستن یان لەدەس  دانی زوانەکەمان، بەشێکی گرینگی کەسایەتیمان پاراستگە یان لەدەس  داگە
 

تێگەییشااتن لەمە هاوکێشە)تەناسااۆب(ێکی سااادەیە. یااانێ بە پێاای زانسااتی بیۆلااۆییکی، مناااڵ تەقااریبە  لە تەمەناای هەفاا  
مااااانگییەوە لە سااااکی دایکیااااا گااااوێچکەی لە قسااااەی دایکاااای و دەوروبەری ئەوێ. ئەمە  یااااانێ لەو تەمەنەوە بیچمگرتناااای 

 .کەسایەتیی دەس  پێ ئەکا 
 

ناەدانی دایکیا گوێی لێی ئەبێ، پا  ترپەی دەی دایکی، دەنگی زمانی دایکییەتای. باۆیە یەکەم دەنگەکان کە کۆرپەلە لە م
زمانی دایکی لەوێو وردەوردە بیچ  ئەگرێ. هەر لەوێشەوە هێدی هێدی بناەەی کەسایەتیی مرژیای تااک دائەنارێ. کاۆرپەلە 

 لە دەناو وەک ئەماانە  هەماوو هەر …گوێی لە هەموو دەنگەکان ئەبێ، لە موسی ا، لە قسەکردن، لە شاایی، لە شایوەن و
رج ناایە ماناکانیااان دەرک بکااا ، بەاڵم دواتاار ئەو دەنگااانە مانااا پەیاادا ئەکەن و ئەباانە بناااەەی مە و هەەئەگاارێ مێشااکیا

 .هەس  و شور و شعور و دەرک و وتە و کردار
 

بەریەوە بە زواناای نەتەوەیاای و مناااەێ نەتەوە بندەسااتەکان تااا رژیشااتنە ۆوێناادنگە، هەر لە  یەن دایااک و باااوک و دەورو 
میراتگرانەی دایک و باوکی قسەی لە تەکا ئەکرێ. بەو زوانە ئەدوێنرێ، بەو زوانە چیرژک و حیکایەتی کولتاوری ۆاۆی باۆ 
ئەوترێ، بەو زوانە گۆرانی و بەنادی شاادی گاوێ لاێ ئەباێ، بەو زماان گاوێی لە گریاان و  وانادنەوە ئەباێ، تەناانە  بەو 



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

27 
 

ناۆۆ  ئەبینێ. ئەرێ هەر بەو زوانەی داوای مەمەی ئەکرد، بەو زوانەی نان و ئااوی داوا ئەکارد، بەو  زوانە ۆەوی ۆۆ  و
 .زوانەی هەستی سەرما و گەرما و ترس و ۆۆشیی دەرئەوڕی

 
ئەو زوانە راس  زوانی شیریمانە، زوانی ۆوێنیمانە، زوانی هەستی و ۆۆشی و ناۆۆشیمانە. بەو زوانە ۆوڕە و هاایە و قارمە 

شەپە و قوەتە و تەپەی ئاومان دەرک کردگە. ئەو زوانە زوانی ۆۆشەویستی دەربڕینی دایک و باوک و داپیر و باپیر و مام و 
 .و ۆاەۆ و پور و میمک ۆوشک و برا و ۆۆشەویس  و هاوسەرمانە

 
انادنەوەی نەتەوەوە، بۆیە ئەو زوانە بەشێکی سەرەکیی بڕبڕەی پشتی ۆۆمان و نەتەوەکەمانە و دویمنیش بۆ لەنااوبردن و تو

هەوڵ ئەدا  زوانەکەمااااان لە   سااااوک و کەم ناااارت و بەهااااا بکااااا ، هەوڵ ئەدا وەک شااااادەماری کەسااااایەتی ۆۆمااااان و 
 .نەتەوەکەمان، زوانەکەمان  واز بکا و سەرئەنسام لەناو ببا 

 
نەتەوەکەمااان، وەک پاراسااتنی بااا هەرکااام لە ئااێمە وەک پێشاامەرگەیەک، وەک پاراسااتنی بەشااێ لە کەسااایەتیی ۆۆمااان و 

شۆناس و هوڤیەتمان، پارێزەری زوانی نەتەوەکەمان بین. ئەمە ئەرکای سەرشاانی تااک بە تاکماانە و ئەم ئەرکە  بە پێای 
ئاستی دەرک و شعور، ئەکەوێتە سەر شانمان. کێ دەرک و شعوری لەو پێوەنادییەدا زیااتر باێ، ئەرکەکەی قورساترە و زیااتر 

 .نەکەی ئەداهەوەی پاراستنی زوا
 

 ٢٠٢١ی دێسەمبەری ٢٩ڕێکەوتی:   -  ماەپەڕی وتاری کوردسەرچاوە:  
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 بۆچی فرەزمانی ناتوانێ هەڕەشە بۆ سەر ئەمنییەتی نیشتمانی بێت؟

 
 

  
  
 
 
 

 شۆڕش شاباز

 
و ” ناااوچەیی“زمااانە بەم دواییااانە کۆمیساایۆنی فێرکااردن و توێژینەکااانی مەجلاایس لە پێوەناادی لەگەڵ گەاڵەەی ۆوێناادن بە 

 زماانە  یەکان پەسندکراوێکی ڕاگەیاند. جارێ هەر لەجێدا ئەو کۆمیسیۆنە لە گەاڵەەکەدا تەنیا باس لە فێرکردنای”قەومی“
ەر ناوچەیەک لە چوارچێوەی دوو واحیدی دەخاوازانە )ئەویاش دوو ساەعا  ه بە سەرنسدان بە یەکانی”قەومی“ و ”ناوچەیی“

، ١٤٠٣ - ١٤٠٢کردنەکەشااای ۆااراوەتە سااااەی  حەوتەم و دەیەم دەکااا و تاااازە بە تااازە جێبەجێ لە حەوتااوودا( لە دوو پاااۆلی
ئەوە  کە ئەو گەاڵەەیە کردەنییە و ئەوەندەکە  جێبەجێ دەکرێ یان ناا ڕوون نیایە و لە ئەگەری ماانەوەی ڕێژیمادا دەباێ 

 .چاوەڕوان بین و بیبینین
 

وکااوڕییە و ڕەۆااانە بنەڕەتییااانەی لەسااەریەتی، بێگومااان باااۆ  وو کەمهاتنەبەرباااس و پەسااندکردنی ئەو گەاڵەەیە بەو هەماا
ناچاااریی دەسااەاڵ  لە سااۆنگە گوشاااری نەتەوە نافارسااەکان و پێااداگرییان لەسااەر مااافە سیاساای، نەتەوەیاای، مەدەناای و 

بۆ پێاداگریی کولتوورییەکانیان دەگەڕێتەوە، کە لە نێویاندا کورد ڕچەشکێن و پێشەنگە. بەاڵم سووچێکی دیکەی ئەو باسە  
 نەدان بە زمانە جۆراوجۆرەکان لە جوەرافیای سیاسیی ئێراندا دەگەڕێتەوە.  ڕێژی  لەسەر سیاسەتی پەراوێزۆستن و بایەخ

 
قسە ئەوەیە نەتەوەیەک کە زمانەکەی لە سۆنگەی دەسەاڵتی فەرهەنگی و سیاسیی زاڵ بەسەر واڵتدا مەترسایی لەنێوچاوونی 

دنی مافە زمانییەکانی بۆ ۆوێندنێکی دەخوازانە ئەویش لە دوو پاۆلی ۆوێندنادا و بەو وەتار لەسەر بێ، نایە مل بۆ دابەزان
تەنیااا دوو سااەعا  لە حەوتااوودا ڕاکێشااێ. بااۆیە نەتەوە نافارسااەکانی ئێااران قە  بەوەناادە ڕازی نااین و نااابن و مااافخوازیی 

 .ئەوان لە ئاستێکی زژر بەرزتردایە
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هۆ نیایە، ئەوە ساتراکتۆری زماان و کولتاوورە کە شوناسای  لتووری نەتەوەیی ۆۆیان بێپێداگریی نەتەوەکان لەسەر زمان و کو
تاااایبە  و جیااااواز بە هەر گااارووڕ و کۆمەەێاااک دەبەۆشاااێ و یەک لە تاااوۆمە ساااەرەکییەکانی شوناسااای هەر نەتەوەیەکە. 

تەوە نافارساەکانەوە هەباێ، کاتێکیش وەها ڕوانگەیەک لە یەن دەسەاڵتەوە بۆ زمان و بۆ توۆمە ساەرەکییەکانی شوناسای نە
سرووشتییە کە بەرگژەی زژری لەبەردەمدا دروس  دەبێ. ئەویش لە کاتێکدا کە ۆوێندن بە زمانی دایک لە داۆوازە سیاسای و 
مەدەنییەکانی نەتەوەکانی ئێران )بەتایبە  کوردەکان( لە چوار دەیەی ڕابردوودا بووە و ئەو پەسندکراوە شاڕ و پاڕ پیانەیە 

 .مدانەوە بەو ویس  و داۆوازە ڕەوا و بنەڕتییە بێ ناتوانێ وەاڵ
 

لە یەن دەسااەاڵتی سیاساایی واڵتەوە ئەگەر لە یەک ” ناااوچەیی“و زمانەکەیااان بە زمااانی ” قەوم“ناااوبردنی نەتەوەکااان بە 
کە ئەو کردنەوەی شوناساای نەتەوەیاای و زمااانیی نافارسااەکانە، بەاڵم لە یەکاای دیکەشااەوە دەربااڕی ئەو ڕاسااتییەیە  بچااووک

نەتەوانە لەپێناو دەستەبەری مافە نەتەوەیی و زمانییەکانیان کۆەیان نەداوە و دەستیان بەر نەداوەتەوە. ۆاۆ هەر ئێساتا  
، -بەتاایبە  لە کوردساتان-کردنی زمانەکەیاان و هەوەادان باۆ فێرکردنای فێرۆاوازان  کەم نین ئەو کەسانەی لەپێناو ۆزمە 
کاردوون و ڕاپێچاای گرتووۆانەیاان کاردوون. تااازە ئەوە تەنیاا ڕەهەنادێکی باسااەکەیە و پەروەنادەی ئەمنیەتییاان بااۆ دروسا  

 .داۆوازە سیاسی و بنەڕەتییەکانی کورد و نەتەوە و پێکهاتەکانی دیکەی ئێران زژر پتر لە مافی زمانیین
 

ی تەواو ئەمنیەتای و لە ڕێژیمە ناوەندگەراکان چ سەردەمی پاشایەتیی پەهالەوی و چ لە کۆمااری ئیساالمیی ئێرانادا بە چااو
ئیاادئۆلۆییکییەوە سااەیری پرساای نەتەوەکااان و مافەکااانی ئەوانیااان کااردووە. بااۆ بەگژداچااوونەوەی ئەو -ئێسااتادا ئەمنیەتاای

بەرگاااژەیە  هەردووک یەک سیاساااەتیان دەکاااار کاااردووە کە ۆاااۆی لە ساااڕینەوە و حاشااااکردن لە شوناساااە ساااەربەۆۆکان و 
ئاااامێری پاااالن و  ئاااامێری و هەم نەرم بە  کە کۆمااااری ئیساااالمی هەم بە شاااێوەی ڕەقپەراویزۆساااتنیاندا دیتاااۆتەوە. بە تاااای

گارتن و دابەزانادن لە بەهاا و  گەلە لەساەر بنااەەی بەکەم بەرنامەی سیستماتیکی لەسەر جێەجێ کردوون. ئەو پالن و پایالن
وە و لە باواری جۆراوجاۆری پەروەردە بایەۆە ڕەسەنەکانی شوناسە جۆراوجۆرەکان و تواندنەوەیان لە شوناسی فارسادا دامەزرا

 .کردنەوە و فێرکردن و ڕاگەیاندن و بەڕیوەبەریی واڵتدا ۆراونەتە بواری جێبەجێ
 

دایە کە داۆاوازە  بەگژداچوونەوەی پرسی زمان و کولتووری نەتەوەکان لە یەن ڕێژیمی سیاسیی ناوەندگەرای تااران لەحاەێاک
ی سیاسی و بنەڕەتیدا دێنەگۆڕێ و لە کوردستان بزووتنەوەیەکی سیاسای هەیە کە نەتەوەیی و زمانییەکان لە چوارچێوەی ماف

دەیەیە ۆاوەندارەتیی دەکا. ئێستا  کە کۆماری ئیساالمی دەیەوێ لە یەک بە دابەزانادنی ئاساتە سیاساییەکەی  ٨نیزیک بە 
سیاساەتە بنەڕەتییەکاانی ۆاۆی ببااتە ئەو مافە و، لە یەکی دیکەوە بە گرتنەدەسەتی جەەوی ئەو داوا کولتووری و زماانییە 

 .پێشێ، پێویس  بەوە دەکا بە تێڕوانینێکی دیکەوە لەو بڕیارەی ڕێژی  بڕوانین
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دابەزێندراوی وەک زماانی نااوچەیی و زماانی قەومای بااس لە ساەرەکیترین شوناسای  کاتێک بە کۆمەەە دەساتەوایەیەکی ئاسا 
پیالنەکاانی دەساەاڵتی ناوەنادگەرا باۆ دیزەبەدەرۆاۆنەکردنی ویسا  و  نەتەوەیەک دەکرێ، ڕێک لەو جێیەوە دەتوانین پالن و

نیشااان بکەیاان. پااالن و پیالنێااک کە لە یەک شااوناس و هەوێتیاای  داۆااوازە سیاساای و نەتەوەییەکااانی گە ناای نافااارس دەس 
ەنییەکااانی ئەو نەتەوەکااان بە کەم دەگاارێ و لە یەکاای دیااکەوە سیسااتماتیک دەیەوێ ئاسااتی مااافخوازی و داوا سیاساای و مەد

نەتەوانە دابەزیناێ و لەپەناشااەوە لە هەوەەکااانی بااۆ توانادنەوەی کولتااووری و سیاسااییان لە نەتەوەی سەردەسااتدا بەردەوام 
 .بێ 
 

یەکااان دروساا  بااوون، قسااەکانی ”ناااوچەیی“و ” قەوماای“ یەنێکاای گەپچاااری ئەو باسااانەی لە پەراوێاازی ۆوێناادنی زمااانە 
مەجلیسە کە ڕایگەیاندووە واڵ  هیندەی یاسا و پەسندکراو لەو باارەیەوە هەیە کە ئەمەیاان بریکاری کۆمیسیۆنی پەروەردەی 

هااایە پێویسااا  نەباااووەە ساااەیر نیااایە کە بەڕێزیاااان وا دەەاااێ، چاااونکی لە بنەڕەتااادا ناااایهەوێ باساااێکی ئەوتاااۆ بەو هەماااوو 
نەڕەتاای واڵ  کە پااا  چااوار دەیە ی یاسااای ب١٥کەموکااوڕییە  لەسااەر زار و زمااان بێاا ، ئەگینااا دەزانااێ کە جیااا لە ئەسااەی 

وتۆزدا کەس ئاوڕی لێ نەداوەتەوە، کەمترین بڕیاار و پەساندکراو لەباارەی بایەۆادان بە پەروەردە بە  لەیێر ۆەەوارێک تەڕ
 .زمانی دایک و زمانی نەتەوەکان لەو واڵتەدا بوونی نەبووە

 
نەدراوەتاێ، پاێچەوانە لە باری ئەوەی لەبەر ڕژشانایی ڕا هەر دەرفەتیان  باس لە یاسا سروشتییەکانیش لە ئێران لە بنەڕە 

یاسااا سروشااتییەکان نەتەوە و جۆراوجۆرییەکااانی واڵ  پێگەیەکاای یەکسااان و بەرانبەریااان لە پێکهاااتە و قەوارەی سیاساایی 
 .ییەوەواڵتدا هەبێ، ڕوحی قانوونەکانی واڵ  پڕە لە هەاڵواردن و وە نانی نەتەوە نافارسەکان لە یەن دەسەاڵتی ناوەند

 
مەسەلەکە ڕوونە: دەسەاڵتی ناوەندی کە لەسەر دوو کۆەەکەی فارسیزم و شیعیزم دامەزراوە نەک هایە بااوەڕێکی بە سروشاتی 
بوونی مافە نەتەوەیی و کولتوورییەکانی پێکهاتە جیاوازەکاانی ئێاران نیایە، بەەکاوو ئەمە فارەییە بە مەترساییەک باۆ ساەر 

و بەپیالنگێااڕیش شمشااێریان لەدیی لە ڕوو بەسااتووە. سااەیر ئەوەشااە ئەوانە  کە لە ۆۆیااانی دەزاناان و بۆیەشااە بەئاشااکرا 
ناوەناادە زانسااتییەکاندا جااەەوی پرساای زانسااتە کااۆمەاڵیەتی و مرژییەکانیااان بە دەسااتە، ۆوێناادنەوەی نازانسااتی و ەەیاارە 

ەرهەناااو و کولتاااووری یاااان باااۆ پرسااای ماااافە زمانییەکاااان هەیە و سیاساااەتی شوینیساااتیی دەساااەاڵ  بە نیسااابە  ف مێتۆدیک
 .نەتەوەکانی دیکە تیوریزە دەکەن

 
ڕەهەندێکی دیکەی ئەم باسە پاڕادژکسی گوتار و کرداری دەسەاڵتە کە لە یەکەوە بە ناچاار دان بە باوونی زماان و شوناسای 

وونی نەتەوەکااانی دی )جااا بااا نەتەوەکە بە قەوم و زمانەکەشاای بە ناااوچەیی ناااو بێنااێ( دادەنااێ کە لەجێاادا نیشااانەی باا
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بەهێزی ئەو نەتەوانەیە؛ لە یەکی دیاکە هەر ئەو نەتەوانە بەهاۆی سیاساەتی شوینسایتیی حکاوومەتی ناوەنادییەوە تواناای 
دەسااتەبەری مافەکانیااان نەبااووە. هەربۆیەشااە ڕەوتە سیاسااییە بەهیزەکااانی نەتەوەکااانی ئێااران، یەک لەوان جااوواڵنەوەی 

نامیزم و بزوێنەرێتی و بەرگری و ویستیاریی مافە زماانی و کولتوورییەکاانی سیاسیی کورد کە حیزبی دێموکراتی کوردستان دی
 .لە بەرنامەی ۆۆیدا گونساندووە؛ لەسەر دەستەبەری ئەو مافانەیان پێداگرن

 
ئێراناای ئێسااتا و سیاسااەتی یەک نەتەوە و یەک زمااان ناااتوانێ ساااباتێک بااۆ کااۆکردنەوەی فرەیاای و جۆراوجۆرییەکااانی ئەم 

یە بێ. حکوومەتی ناوەندی یان دەبێ پاشەکەشاە لەو سیاساە  و ۆوێنادنەوەیە بکاا و ئێاران ببێاتە واڵتێاک جوەرافیا سیاسی
بااۆ هەمااووان، یااان ئەشااێ ۆااۆی بااۆ لێکەوتەکااانی ئەو هەاڵواردن و پەراوێزۆسااتنانەی نەتەوەکااانی دی ئامااادە بکااا. ئەوەی 

کاردووە فرەزماانی و فرەنەتەوەیای نیایە، بەەکاوو  هەڕەشەی لەساەر ماانەوەی ئێاران و جوەرافیاای سیاسایی ئێساتاکە دروسا 
دایە کە ساەرەڕای  سیاسەتی حکوومەتی ناوەندگرا بۆ تواندنەوەی ئەو جۆراوجۆرییاانە لە نەتەوە و زماانی نەتەوەی سەردەسا 

 .یەک سەدە پالن و پیالن نەیتوانیوە تێیدا سەرکەوتن وەدەس  بێنێ
 

 ٢٠٢١ی دێسەمبەری ٢١ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
 
 
  

 گرنگیی زمانی دایک
 

 
 
 
 
 
 
 

 پەژوو جەواد دانش

 
 ئەگەر بیرو بۆچوونی ئێتنۆلۆگەکان لەمەڕ پەیوەندیی نێوان زمان و بیر کردنەوە پەسەند بکەین، دەبینین کە ناتوانین بە “
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دیکە. ناتوانێ جێگای زمانێکی کە فێر باوونی لە کەیفی ۆۆمان جێگۆڕکێ بە زمانەکان بکەین. زمانی فارسی یا هەر زمانێکی 
ماەەوە دەستی پێ کردبێ و گەشەی سەندبێ، بگرێتەوە. مناڵ بە هۆی ڕووبەروو بوونەوە دەگەڵ زماانێکی کە باۆی بێگاانەیە، 

یشاتن و نایناسێ و نایزانێ، تووشی ئاەۆزیی زمان دەبێ و مانا و دەقەکان دەشێوێنێ . ئەوە دەبێتە هۆی  وازیی هێزی تێگە
 “توانای لێکدانەوەی مناڵ و لە ئاکامدا هەستی مناڵ ۆەوشەدار دەکا .

  
زمانی دایک باساێکی گریناو و هەمە یەنەیە و هەر بە پێای ئەو باایەخ پێادانەیە کە تاا ئێساتا وتاار و کتێا  و سایمیناری 

دانەوەی باۆ کاراوە کە باێ شاک زژر زژری بۆ تەرۆاان کاراوە. زژربەی ئەو بۆچووناانە لە ڕواناگەی ئیتنیکای و سیاساییەوە لێکا
 .بەبایەخ و گرینگن. ئەم وتارە تێدەکۆشێ گرینگیی زمانی دایک لە گۆشەنیگای پێداگۆیییەوە هەەسەنگێنێ

 
ی کولتااوری و کااۆمەاڵیەتیی زژر بە ۆااۆیەوە سااەرقاڵ کااردووە. (Anthropologie)مەسااەلەی زمااانی دایااک، ئااانترژپۆلۆیی

ئەو باوەڕەن کە کولتور، بیرکردنەوە و زمان دیاری دەکاا . واتاا زماان ئاامرازێکە باۆ لەسەر  (Ethnologe) ئێتنۆلۆگەکان
 .تێگەیشتنی دونیا. یانی زمان لە ڕاستیدا هەەگری کولتورە

 
زمان لە هەمو شوێنێک گرینگیی تایبەتی ۆۆی پێ دەدرێ و ئەو گرینگی پێدانە تەنیا بەهۆی ئەوە نییە کە زمان ئاامرازێکی 

تێکەاڵو بوون دەگەڵ کۆمەەە. زماان بەردی بنااۆەی پێگەیشاتنی منااەە. منااڵ لە مااەەوە دەسا  بە فێار باوونی پەیوەندی و 
 .زمان دەکا . بەاڵم ئەرکی گەشەپێدان و تێگەیشتنێکی زانستیانەی زمان، بە سیستەمی پەروەردە دەسپێردرێ

 
دەتاوانێ دونیاای دەوروبەری ۆاۆی بناساێ  و تێای  زمان هەەگری کەسایەتی و شوناسی مناەە. مناڵ بە هۆی زمانی دایکییەوە

بگا  و تێگەیشتنی ۆۆشی هەر لە ڕێگای زمانی دایکییەوە باس و تااوتوێ بکاا . لەڕاساتیدا زماانی دایاک هەەگاری زانساتە 
و کۆمەاڵیەتییەکانە و تەنیا لە ڕێگای زمانی دایکییەوە، مناڵ دەتاوانێ لەو زانساتانە بەشادار بێا  و کەەکیاان لاێ وەرگارێ 

 .ڕەفتار و شیوەی قسەکردنی جێگای پەسەندی کۆمەڵ، فێر بێ 
 

بەو هۆیانەوە لە سیستەمی پەروەردە و بارهێناندا، گرینگییەکی تایبەتی بە زمان دەدرێ . گرینگیی فێربوونی زماانی دایکای 
نی زمااانی دایکیاای و گەشااەپێدانی لە دەسااتەاڵتدارانی تاااران شاااراوە نیاایە و ڕاساا  هەر بەو هۆیەشااەوە، پااێش بە فێاار بااوو

منااڵنی ەەیرە فاارس دەگارن. لە قوتابخانەکاانی ئێاران، ئەو گرینگای پاێ دانە تەنیاا باۆ مناااڵنی فاارس زماانە و مناااڵنی 
 .ەەیرە فارس، لە فێر بوونی زمانی ۆۆیان بێبەری دەکەن
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ەیان، دەبیناین کە نااتوانین بە ئەگەر بیرو بۆچوونی ئێتنۆلۆگەکان لەمەڕ پەیوەندیی نێوان زمان و بیار کاردنەوە پەساەند بک
کەیفی ۆۆمان جێگۆڕکێ بە زمانەکان بکەین. زمانی فارسی یا هەر زمانێکی دیکە. ناتوانێ جێگای زمانێکی کە فێر باوونی لە 
ماەەوە دەستی پێ کردبێ و گەشەی سەندبێ، بگرێتەوە. مناڵ بە هۆی ڕووبەروو بوونەوە دەگەڵ زماانێکی کە باۆی بێگاانەیە، 

نایزانێ، تووشی ئاەۆزیی زمان دەبێ و مانا و دەقەکان دەشێوێنێ . ئەوە دەبێتە هۆی  وازیی هێزی تێگەیشاتن و نایناسێ و 
 .توانای لێکدانەوەی مناڵ و لە ئاکامدا هەستی مناڵ ۆەوشەدار دەکا 

 
لە قوتابخااانە بە ئەگەر لە ڕوانااگەی دەروونناساایی فێربااوونەوە بااڕوانینە بااابەتەکە، دەزانااین کە پرژسااەی فێربااوونی زمااان 

زحمەتتر دەبێا ، چاونکە ۆوێنادنەوە و نووساین باۆ منااڵ تەکنیکێکای تاازەیە. ۆاۆ ۆەریاک کاردن بە زماان و فێار باوونی بە 
شیوەیەکی زانستی، پێویستی بە هەوڵ و تێکۆشان و ۆۆماندووکردنێکی زژرتر هەیە. باۆ ئەو مناااڵنەی کە هەر لە ساەرەتاوە 

نە و تازە بخوێنن، گیروگرفتی دیکەشی دێتەسەر. ئەوە بەو مانایەیە کە ئەو مناااڵنە دەگەڵ مەجبور دەکرێن بە زمانێکی بێگا
 و دوو گرفاا  بەرەوڕوو دەباانەوە. لەیەک کاتاادا دەبااێ هەم زمااانێکی تااازە و هەم تەکنیکاای تااازەی نووسااین و ۆوێناادنەوە 

 گیروگرفا  توشی پێنەگەیشتوون زژر هێشتا ەک منااڵنە ئەو. بن فێر بێگانە زمانێکی بە دیکە  دەرسەکانی تەواوی هەروەها
 .دەبن زژر ئالۆزیی و
 

 نێاوان پەیوەنادیی و متماانە  لە باری پەیوەندیی نێاوان قوتاابی و مامۆساتا گیار و گارفتەکە لەوە  گەورەتارە. دەزاناین کە
 هااۆی بە مامۆسااتا. دێاا  پێااک زمااانەوە ڕێگااای لە پەیوەناادییە  و متمااانە ئەو و گاارینگە زژر بااابەتێکی مامۆسااتا و قوتااابی
 دەتاوانێ زماانەوە ڕێگاای لە هەر منادالەکە . بناسێ  وی دونیای و ییان و بگوازێتەوە مناڵ ۆۆیبۆ زانستی دەتوانێ زمانەوە
دی بە مامۆسااتاوە بگرێاا ، باساای ۆااۆی دەگەڵ بکااا  و بە گشااتی پەیوەناادیی پێااوە بگرێاا . زمااان لە دامەزراناادنی پەیوەناا

قوتابیاادا ڕژلاای سااەرەکی دەگێااڕێ. بەاڵم منااااڵنی ەەیرەفااارس تاااکە ئااامرازی دامەزراناادنی پەیوەناادیی نێااوان مامۆسااتا و 
 .پەیوەندیی نێوان مندال و مامۆستایان لێ زەو  دەکرێ

 
زمانێکی کە منداڵ تا ئێستا بە پێی تەمەنی لە باری وشە و پێناسەکردنی دەقەکان لە ماەەوە فێاری باووە و لە ڕێگاای ئەو 

روبەری ۆااۆی ناساایوە و لە ڕاسااتیدا شوناساای ۆااۆی لەو زمااانەدا دەبینێااتەوە، یەکەم ڕژی، لەبەر دەرگااای زمااانەوە دونیااای دەو
 .قوتابخانەدا دەی رتێنن

 
ئێمە دەزانین کە پرژسەی فێر بوونی زمان لە کاتی چوونی قوتابخانەدا هێشتا تەواو نەبووە. منااڵ لە قوتابخاانە ڕێزماان، 

ەوابااوو فێربااوونی زمااان دەبااێ لە قوتابخااانە درێااژەی پااێ باادرێ و نااابێ بە هاایە وشااە، ۆوێناادن و نووسااین فێاار دەبااێ. ک
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ی کەسااایەتی و توانااای تێگەیشااتن و پێگەیشااتن بەەکااو زمااانەکە، نەتەنیااا کااا  ئەو چااونکە. بپچااڕێ ڕەوتە ئەو  جۆرێااک
وەدوا بکەوێاا  و تووشاای لێکاادانەوەی مناااڵ لە ناااو دەچااێ. ئەوە دەبێااتە هااۆی ئەوەی کە مناااڵ لە پرژسااەی بە کۆمەەبوونیاادا 

بێ . ئەوە بە ماناای وەساتانی زماانە، چاونکە ڕێگاای گەشاەکردنی لاێ گیاراوە و  (Semilingualismus) لەتبوونی زمان
بەو هااۆیەوە، مناااڵ توانااایی زمااانەوانیی زژر  واز دەبێاا  و توانااایی بەکااار هێنااان و کەەااک وەرگاارتن لە وشااە و دەقاای 

 .ئابستراکتی )انتزاعی( نامێنێ 
 

 لە لێکۆەینەوەیەکاااااادا دەری ۆساااااا  کە لە  بااااااوونی زمااااااان یااااااا نیوەزمااااااان(Walbiner 1985) والبینێاااااار
(Semilingualismus)   دەبێتە هۆی سەرنەکەوتن لە قوتابخانە و پرژساەی بە کۆمەەباوون تێاک دەدا  و منااڵ توشای

 .گرفتی ڕژحی دەکا 
 

پەروردە و بارهێنان بە زمانی دایاک ئاماایە بە چەناد ۆاالی یەکیەتیی مامۆستایانی فەرانسە لە بابە  گرینگی و پێویستیی 
 :زژر گرینو دەکەن کە بە پێویستی دەزان  بە کورتی ئامایەیان پێ بکەم. ئەوان لەو باوەڕەدان کە

 
 .ئینسانەکان بە زمانی دایکیان باشتر و زووتر بیر دەکەنەوە -
 .ی دووهەم دەبێکەسێک کە بە سەر زمانی دایکیدا زاەە، ئاسانتر فێری زمان -
 .کەسێک کە زمانی دایکی با  بزانێ، باشتر لە ناوەرژکی دەرسەکان تێدەگا  -
مندالێک کە زمانی دایکای باا  دەزانێا ، هەسا  بە تەنااهی دەکاا  و کەساایەتیی پاتەوی هەیە و هەساتی پەیوەنادی بە  -

 .کۆمەەگاوە بە هێزتردەکا 
کااردنەوەدا پەیوەناادی هەیە، گەشااە کردناای بیاار تەنیااا بە گەشااە کردناای بە هااۆی ئەوەی کە لە نێااوان زمااانی دایکاای و بیر -

 .زمانی دایک دێتە دی
 

 گرینگیی زمانی دایک )یا زمانی یەکەم( بۆ فێر بوونی زمانی دووهەم

 
دیاردەی دووزمانی لە دونیای ئەمڕژدا شتێکی باوە و بووەتە واقعییەتێکی کۆمەاڵیەتی و کەمتر واڵ  هەیە کە یەکزمانە بان. 
لە ڕاستیدا یەکێک لە ئامانسەکانی پەروەردە، بارهێنانی دوو یا چەند زمانەی مندااڵنە و ئەو بابەتە نە تەنیاا وەک ۆااەی 

وتووە کە دوو یا چەند زمانی، کاریگەریی زژر با  لە سەر پێگەیشتن و گەشاە کردنای  واز چاوی لێ ناکرێ، بەەکوو دەرکە
فێربوون و فێربوونی زمانی دیکە دادەنێ . ئەگەر مناااڵن هەر لە دەورانای ساەرەتایییەوە دوو زماانە باار باێن، تێگەیشاتنێکی 

زماان بەرنە ساەر و زمانەکاان بە یەکەوە  قووەتریاان لە ساەر زماان دەبێا . بەو جاۆرە دەتاوانن ڕادەی تێگەیشاتنیان لە ساەر
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کەساێکی کە تەنیاا زمانێاک دەزاناێ، ئەو لە ڕاساتیدا “شاعیر و لیکاۆەەری ئاەماانی دەەاێ:  (Göthe) هەەسەنگێنن. گوێتە
 .”ئەو زمانە  با  نازانێ 

 
جۆراوجااۆر لە هەر ئێسااتا ئیاادی لە هەمااو شااوێنێک بااۆ فێاار بااوونی زمااانی دیااکە سااەرمایە دادەنااێن. کەوابااوو بااوونی زمااانی 

 Collier George) واڵتێکادا، ساەرمایەیەکی باشاە و دەباێ وەک ساامانی میللای چااوی لاێ بکارێ و بپاارێزرێ. کاۆلیە
لە سۆنگەی لێکۆەینەوەکانی چەند ساەەی، لە سەر فێار باوونی زماان دەری ۆسا  کە هەماوو ئەو فااکتۆرانەی کە باۆ (1976)

ەوە بەوەی کە تا چ ڕادەیەک لە زمانی دایک کەەاک وەردەگیارێ و نیشاانی دا کە فێر بوونی دوو زمان پێویستن، بەستراونەت
 .کەسانی دووزمانە لە ڕێگای زمانی دایکییەوە دەگەنە بناەەی عیلمی و ناسینی زانستی زمان

 
 (Skutnabb-Kangos 1992) و ساکوتناب (Rehbein 1987) ئاکاامی لیکۆەینەوەکاانی زمانناساانی وەک ڕێبااین

ا کە دەستەوایە و تواناییی زمانەوانی کە لە ڕێگای زمانی دایکییەوە وەدەس  هاتوون و سەقامگیر بوون، دەتاوانن نیشانیان د
 کەەکیان لێ وەرگیرێ بۆ زمانی دیکە و یارمەتی دەدا  بۆ زانیاری لەسەر زمان و تواناییی لێکدانەوە دەباتە ساەر. ڕێبااین

(Rehbein)  لە چیرژکێک بە زمانی دایاک، ئیمکاانی گێاڕانەوەی چیارژکەکە بە زماانی لە سەر ئەو باوەڕەیە کە تێگەیشتن
 .دووهەم ئاسانتر دەکا 

 
بە لەبەرچاو گرتنی ئەو فاکتۆرانەی کە ئامایەیان پێ کرا، پێویستە لە هەمو شوێنێک شانسی بەرامبەر بۆ هەموو مناااڵن بە 

 -وزمااانە داباامەزرێ و ببێااتە ئامااانسێکی سیاساای بااێ لەبەرچاااو گرتناای ڕەگەز پێااک بێاا . پێویسااتە سیسااتەمی تەربیەتاای دو
واڵتای میللای و “کۆمەاڵیەتی و دەبێ نەهادینە بکرێ . ئەوە بە مانای دەس  هەەگرتنە لە بیر و بۆچوونی سیاسی ئیدئۆلۆیی 

 .مەزرێننبەو پێیە دەبێ پسپۆڕانی پەروەردە و بارهێنان، سیستەمی چەندزمانی لە تەواوی دامودەزگاکاندا داب”. زمانی میللی
هەزار. ئەوە لە حاەێکادایە کە زژربەی  ٦بۆ  ٥واڵتی سەربەۆۆدا، یمارەی ئەو زمانانەی قسەیان پێ دەکرێ دەگاتە  ١٩٣لە 

ئەو واڵتااانە ۆۆیااان بە واڵتێکاای یەکزمااانە دەناساان. ئەو ڕاسااتییە وامااان لااێ دەکااا  کە بیاار لە مەسااەلەی زمااانی کەمە 
انی دایااک ئەوجااۆرەی کە باساای لااێ کاارا، بسااەلمێنین، دەبینااین کە چەنااد کەس و نەتەوەکااان بکەیاانەوە. ئەگەر گرینگیاای زماا

 .نەتەوە لەباری زمانەوانییەوە دەچەوسێنەوە و پێش بە پەرەئەستاندنی زمانیان دەگیرێ
 

لە ئێران، بێسگە لە فارسەکان نەتەوەکانی دیکە وەک کاورد، ئاازەری، عەرەب، تاورکەمەن، ئەرمەنای و بەلاووچ دەییان و لە 
هەمااو هاااوواڵتییەکی ئێراناای بە بااێ لەبەرچاااو گرتناای ڕەگەز و قەوم، مااافی “سااتوری کۆماااری ئیسااالمیی ئێراناادا هاااتووە: دە

واقعیایە  ”. وەکوو یەکیان هەیە. هیە کەس نابێ بە هۆی ڕەنگی پێس ، زمان و نیشانەی لەم بابەتە ئیمتیاازی پاێ بادرێ 
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رە فارسااەکان بە فەرماای ناناسااێ  و دەرسااەکان بە زمااانی فارساای بەاڵم شااتێکی دیااکەیە. حکااوومەتی ئێااران، نەتەوە ەەیاا
دەگوترێنەوە و کەمەنەتەوەکانی دیکە ماافی ۆوێنادنیان بە زماانی ۆۆیاان نیایە. لێکۆەینەوەکاان نیشاانی دەدەن کە منادااڵنی 

کااریگەری لە ەەیرە فارس لە کاتی ۆوێنادنەوەی کتێابە فارساییەکاندا، بە جۆرێاک تووشای دەسااردی و ناهۆمێادی دەبان کە 
سەر فێربوونیان دادەنێا . بەم جاۆرە کۆساپی ۆوێنادن دەچێاتە ساەر و مناااڵن زژر باێ حەز و باێ مەیال دەچانە قوتابخاانە و 

 .ۆۆشیی دەرس ۆوێندنیان نامێنێ و شانسی ئەوەی کە لە تاقیکارییەکان سەر نەکەون دەچێتە سەر
 

دەۆرێتە یێر پرسیار کاتێک ئیزنی ۆوێندن و قساەکردن بە زماانی زژر ڕوونە کە هەلسوکەو ، فەرهەنو و دابونەریتی مناڵ 
دایکی لێ وەردەگیرێ. کاتێک لەبەر دەرگای قوتابخانە شوناس، کەسایەتی و تاکە ئاامرازی تێگەیشاتن و پەیوەنادی گرتنای 

ردووە و ئەوەی لێ وەردەگیرێتەوە، وا هەس  دەکا  کە ئەو زمانەی کە تا ئێستا لە ماڵ لە گەڵ دایک و باابی قساەی پاێ کا
 .لە ماڵ فێریان کردووە هەەەیە و دەبێ دووبارە ڕاس  بکرێتەوە

 
بنیاااتنەرانی سیسااتەمی سیاسااەتی پەروەردە و بارهێنااان لە ئێااران، تااا ئێسااتا  کەمە نەتەوەکااانی دیکەیااان لە بەر چاااو 

ی ئەماڕژی دونیاا بچێاتە پاێش، نەگرتووە. مەرجی ئەسەی بۆ ئەوەی کە ئێاران بتاوانێ دەگەڵ سیاساەتی پەروەردە و بارهێناان
ئەوەیە کە پێداویستییە تایبەتییەکانی کولتوری نێوۆۆی واڵ  لەبەر چاو بگرێ  و دان بە فرەنەتەوەیی بوونی واڵتدا بنێا  
و لەو باارەیەوە هەنگاااوی پێویسا  بنێاا . باۆ مااۆدێرنیزە کردنای سیسااتەمی پەروەردە و بارهێناان، پێویسااتە بااری کولتااوری، 

ومەرجی ئێکۆلۆیی لە بەر چاو بگرێ و ئەوە  پێویستی بە دێسانتراەیزە کردنی سیستەمی ئیداریی پەروەردە نەتەویی و هەل
 .و بارهێنان هەیە

 
 ئێمە دەبێ چی بکەین

 
ئاێمە  دەباێ هەر ئەو کاارە بکەیان کە نەتەوەکاانی دیاکە باۆ وێانە کاتا نییەکاان باۆ پاراساتنی زماانی ۆۆیاان کردوویاانە. 

دەسااتەوایەیەکە کە لە بااواری دووزمااانی لە واڵتێکاادا بە کااار دێاا . دیاگلۆساایا هەلومەرجێااک لە  (diaglossia)دیاگلۆساایا
واڵتێکدا شی دەکاتەوە کە تێیدا دوو زمان بوونی هەیە و پەیوەندیی ئەو دوو زمانە پەیوەنادییەکی، زاەا  و مەزلووماانەیە، 

ەکیااان زمااانی دەسااەاڵتدار و ئەوی دیااکە زمااانی بااێ سااەر و ۆااوارێیە، ساااحەبی دەسااەاڵ  و بااێ دەسااەاڵتە، لە ڕاسااتیدا ی
دەسەاڵتە. ئێمە دەبێ ئەو پەیوەندییە تێک بشاکێنین و هاوساەنگی لە نێاوان ئەو دووزماانەدا دروسا  بکەیان. کاتا نییەکاان 

ین نیایە و وشەی ئاسایی کردنەوە بەکار دێنن. ئەوان لەو باوەڕەدان کە پێکهێنانی هاوسەنگی لە نێوان ئەو دوو زمانەدا مومک
 .هەرگیز نایەتە دی و زمانی دەسەاڵ  هەر دەیباتەوە و زمانەکانی دیکە وە  دەنێ و لە مەیدان دەریان دەکا 
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کەوابوو وەهاا هەلومەرجێاک ئاساایی نیایە. کاتێاک دەتاوانێ ئاساایی بێا  کە زماانی هەماوو  یەنەکاان بگارێتەوە، لە هەماو 
قساەکردن، نووساین، تەلویزیاۆن، ڕادیاۆ، ۆوینادن و تەناانە  نووساینی تێازی کەلێن و قویبنی ییان بەکار بێ ، کاتێک کە 

دوکتۆرا بەو زمانە بێ . کەوابوو هەلومەرجەکە تەنیا کاتێاک ئاساایییە کە زماانی زکماکیماان لە ئاسا  زماانی دەساەاڵتداردا 
 .بێ 
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  ! فریای زمانی دایک بکەون

 
 

 
 
 

 
 

 مەنسور محێ موختار  

 
ئاساانی نااتوانێ بەساەریدا  ، مارژن بەبینینی چاو مەزن و فراوانە، زانستەکانی هێندە فاراواننبەقەد زمان ئۆقیانوسێکە و 

، نەرێکای گرنگای ناسانامە و بوونماانە، وە ئاامرازێکە باۆ ئاۆااوتن و لێکتێگەیشاتن و بەدیارۆساتنی کەلتاوور ، پێکهێزاەبێ 
، ئیادی ۆەەکای کوردستان وای لێهاتووە کە بەێین لە، لێ مخابن شانازی بە زمانی دایکییەوە بکا  هەموو تاکێکیش پێویستە

 . شەرم دەکەن بە زمانی کوردی بئاۆڤن
 

ەربەۆۆیی و پێویستی بە گووتنە کە شووناس و ناسانامەی هەر نەتەوەیەک باریتیە لە زماان و هەر هەرێمێکایش کە داوای سا
ەک زمااانە بیانیەکااان پەرە پێباادا  و ، نۆااۆی دەۆاااتە نێااو زمااانە جیهانیەکااان، سااەرەتا زمااانی بااوون بە دەوەە  دەکااا 
، ئەو زمااانە بیانیااانەی کە ۆاوەنەکانیااان دەسااتیان هەبااووە لە قوتابخااانە و زانکااۆ و پەیمانگاکااانبیانکااا  بە بەرنااامەی 

 . ۆوێنی شەهیدەکانمان و تینووی ۆوێنی نەتەوەی کوردن
 

، بە زماانی ئینگلیازی پیرژزباایی رژیی ردساتانبەشاێک لە ۆەەکای هەرێمای کو سوێند  بۆ دەۆوێن  لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاان
جیهانی زماانی کاوردی دەکەن ..ە ، بە جۆرێاک زماانی بیاانی لە هەنادێک زانکاۆ و کاۆلێژ وەک ئاایەتی قورئاانی لێهااتووە و 

 !..گۆڕانکاری تێیدا کوفرە
 

کاوردی باۆ ۆەەکای کوردساتان هەر لۆیە پێتان سەیر نەبێ  کە دوای ماوەیەکی دیکە ۆولی بە بەرامبەر باۆ فێرباوونی زماانی 
 .! بکرێتەوە
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پێنااو هەەەباسە باۆ ۆاودا نوسایویەتی، ، لە کۆتایی ئەو نامە دوور و درێاژەی کە لەمامۆستای مەزن، مامۆستا شێرکۆ بێکەس
سکرتێری پلە چاواری نوساینگەی ۆاودا، عوبێاد نااوێ، ناامەکەی ، یلهامی شعرم هەەفڕی و رژیی دواترباەندەی ئدەفەرمووێ "

 ." ، کەس لێرە کوردی نازانێ و نایبەین بۆ ۆوداە و گوتی گەوجە، بیکە بە عەڕەبیپێدامەو
 

، بە شااااوێنە گشاااتی و گەشاااتیاریەکان بە عەنکاااااوە واردن و ۆاااواردنەوە و ۆواردنگەکاااانساااەیرێکی دەوروبەر باااکەن بە ۆاااا
 .!، دەبینی کە بە چ دەردێکیان بردووین ؟سەر بە پایتەۆتی هەرێمی کوردستانڤاتیکانەکەی 

 
 . ؟لە راستیدا وایە، زمانی کوردی لەهەرێمدا زمانی فەڕمیە ، بەاڵم ئایە لەکاتێکدا بەگوێرەی یاسا

 
لە رێکەوتاای  ی6دا ، یاسااای یمااارە  9، لەدانیشااتنی یمااارە ر داوای یمااارەی یاسااایی ئەنادامانی، لەسااەپەڕلەماانی کوردسااتان

لە دە بە  و  ، کەەرێمی کوردساتان ا عێاڕاق ( دەرکارد) یاسای زمانە فەرمییەکان لەه بەناوی 2014ی تشرینی یەکەمی 29
، بەاڵم بەردەوام تێبینی ئەوە دەکارێ کە یاسااکە ئاماانە و هۆیەکاانی نەهێنااوەتەدی و تااکو ئێساتا  ماددە پێکهاتووە 27

 . ۆەەک و  یەنەکان یاساکە وەک ۆۆیی جێبەجێ ناکەن
 

، بەوەی کە یاسااکە وەک ۆاۆی جێبەجاێ نابێا ، هۆکارەکەیشای دەۆەیانە روو ینی ئەوەمان کاردووەبێگومان هەروەک چۆن تێب
، کە ساەریان لە تۆر و پرژفیسۆرەکانی زماان ۆۆیاانن، شارەزا و دکنەهێنانی زمان وەک ۆۆی لەئێستاداکێشەی سەرەکی بەکار

ەورەتارین باابەتی گرتاۆتەوە و هەر یەکێکیاان ، چونکە ناکۆکیان هەر لە بچاوکترین وشاەوە تاا گۆۆیان و لەئێمە  تێکداوە
  .ۆاوەن تەرازووی ۆۆیانن و بە گوێرەی تەرازووی ۆۆیان کێش و پێوانەی زمان دەکەن و هەرگیز کۆک و هاوڕانین و نابن

 
، بیرتااانە ئەکادیمیااای کااوردی چەناادین تەنااانە  گەورە و بچااوکی نیشااتمان  ،و رژینااامەوان و پێنااووس بەدەسااتان نوسااەران

، پێاوەی پابەنادنابن؟، ئاێ باۆچی ۆڕایی بەسەر ۆوێنەرانی دابەشایکردر نامیلکەی لەبارەی رێنووسەوە باڵوکردەوە و بە ۆهەزا
 . بەاڵم کورد هەر ۆویی وایە رقی دونیای لەکاری دروس  و رید دەچێ 

 
و واناکەیاا  تااا  ، بااۆچی بەرنااامە و پەیااڕەوی ئەکادیمیااایی کااوردی ناااکەیتە فەڕماایئەی تااۆ حکااومەتی هەرێماای کوردسااتان

؟، ئیادی نەوە و دابەشاکردنی نامیلکەکانیاان، گەرناا باۆچی رێاگە  دا بە باڵوکاردکانی راگەیانادنیش پێاوەی پابەنادبن؟دەزگا
یشیان کارد ، بەجۆرێک گەر سەرپێچحکومەتیش چاودێربێ  بەسەریانەوە کاتی هاتووە و دەبێ  دەزگاکان پێوەی پابەند بن و

 ، تەناانە  تاا داۆساتنیک سازاکە چااپکردنی کتێا  بوەساتێنێ ، بەجۆرێاێا  سازای توناد بادرێنو لە بڕیارەکە  یاندا، دەب
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، کەم شاەهیدمان پێنااو نااو و ئاااڵ و زمانماان داوە؟، کەم شەهیدمان لەەروانەکەن ئەی حکومە  بۆ حکومەتە؟، گدەزگاکە 
ور نەتاوانین بەیەک رێناووس بنوساین، اشاو، ئێمە لەم چەناد شاارەی بئااڵی پیرژزی کوردستان داپۆشیووە؟، شەرمە بەۆوابە 

 .ەزمانی ستاندارد" یش بکەینکەچی زژر بە ئاسایی داوای "
  
، هەوەناتەیە ؟ زمانێاک بەو هەماوو جیااوازیەی و باوونی ئەو هەماوو شاێوەزارە بە زار و چما دامەزراندنی زمانی ساتاندارد لۆ

واز لەبۆچااوونە هەەە و پێااوانەکردنی بە تەرازووەکەی  بناازارەوە و هەمااووان بۆچااوونە راسااتەکە پشاا  گااوێ بااخەن و کەساایش
، مەگەر چاوەڕوانی ئەو دراوسێیانەبین کە تێنووی ۆوێنماانن ۆی بە ۆاوەنی ئەو پرسە نەزانیووەنەهێنێ  و حکومەتیش کە ۆ

انی زیااتر م چااوەڕێی زماانی بیا، باۆیە دەباێ بەردەوابێن و بۆمان رێکبخەن و چاکی بکەن؟، بەدەنیایەوە ، ئەوانایش نااهێن
 . ، کە لەکوردستان بێنەبەکارئینانبین
 

 ٢٠٢١ی فیبریوێری ٢١ڕێکەوتی:    -  گواڵن میدیاسەرچاوە: ماەپەڕی 
 
 
 

 زمانی دایک، پرسێک بۆ هەموو وەرزەکان
 

 
 
 
 
 
 

 *مەسعوود تەهازادە
  

کەلکاااوەرگرتن لێااای، زماااان وەک ئاااامێرێکی بنەڕەتااای، پێویسااا  و کااااریگەر، ئەو شاااتەیه کاااه مااارژن لاااه کاااۆمەەگەدا بە 
پێوەندییەکانی ساز دەکاا. مارژن باه کەلکاوەرگرتن لاه زماان، هەنادێ واتاا و چەماک دەۆاول ێنێ و ئەم چەمکاانە  باۆ ئەو 

 .کەسانه دەرک دەکرێن که له هەمان کۆمەەگەی کارپێکەری ئەو زمانەدا دەیین
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ئەندامانی دەبەۆشێ که بێژەری زمانەکاانی دیکاه  گەلێک به هەر تاکێک لە بوون لە دەستەی بێژەرانی زمانێکدا، بەریەوەندی
نییانااه؛ بااۆ نمااوونە تەنیااا بێااژەری ئەو زمانااه دەتااوانێ بااه تەواوەتاای مەبەساا  وەرگاارێ و سااەرەڕای ئەوەی زمانەکااان ئەو 
تایبەتمەندییەیان هەیه که وەرگێڕدرێن، بەاڵم بەردەوام بەشێک هەیه کاه وەرگێاڕان دەیفەوتێناێ و باه هایە شاێوه ڕێای تاێ 

اچێ بگوازرێتەوە سەر زمانی دووهەم و ئەو کەسەی به زمانی دووهەم دەئاۆفێ، بە تەواوەتی هەەیسەنگێنێ و لێی تێ بگاا ن
وەرگێاڕان هەرچەناد بەهێازیش، نااتوانێ گواساتنەوەیەکی بێخەوشای »و هەروەک له وتەی زژر وەرگێڕدا دووپااتە دەبێاتەوە، 

ەناادیی ڕاسااتەوۆۆی زمااان و فەرهەنااو و چوارچێااوەی بێژەیاای زمااان. و، ئەمە  دەگەڕێااتەوە بااۆ پێو« مانااا و مەبەساا  بااێ
تەناااانە  نەک بااااۆ گفتوگااااۆ و ئاۆااااافتن و پێوەناااادیی ئاسااااایی و نەک هەر باااۆ زانسااااتی مرژیاااای، بەەکااااوو بااااۆ زانسااااته 

  پێیااان وایااه کااه ئەم لێااک (Benjamin Lee Whorf) «بێنیااامین وژر »تەجرەبییەکااانیش هەناادێ تااوێژەر وەک 
ەواوی سەر ناگرێ و دەەێ دوو فیزیکزانای ۆااوەن دوو زماانی جیااواز، هەرگیاز تەناانە  لە باارەی باساێکی تێگەیشتنه به ت

 .زانستی، به پوۆتی و تەواوی لێک تێ ناگەن
 

دان باه زماانی دایاک لاه هەر نەتەوەیەکادا نیشاان دەدا؛  ئەم مەسەلەیه ۆۆی واڵمی یەکێک له بۆیەکاانی پێویساتیی گرینگای 
ێژەرانی هەر زمانێک ۆۆیان به باشی دەتوانن بەرهەمی پێ بخول ێنن و ئاوێنەی کۆمەەگەی مەبەس  بان و ئەوەی که تەنیا ب

بە پێچەوانەشەوه، به ۆۆبواردن لە کەلکوەرگرتن له زمانی دایاک و گاوتن، نووساین و ۆوێنادنەوە و ۆول انادن باه زماانێکی 
گوماان هەر بە  کاه ئەو زماناه، زماانی زگمااکییەتی و بێ دیکە، له باشترین ئاستیشدا، هێشتا مرژن هەرگیز ناگاتاه کەساێک

دانانی ئەم هەوڵ و توانایە، له زمانی ۆۆیدا سەرکەوتووتر دەبێ؛ چون بەردەوام شتێک هەیه که دەرک نەکرێ یاا نادروسا  
 .بگوازرێتەوە یا له هەەگرتنەوەی مانادا، هەەە بکرێ

 
دایک لەسەر تواناای فێرباوونی مارژن لاه زمانەکاانی دیکەیاه. بە پێای واڵمی یەکێکی دیکە له بۆیەکان، ڕژەی زانینی زمانی 

لاه زانکاۆی تۆرنتاۆ و هەروەهاا گەلێاک تاوێژینەوەی  (Commins, j – 2001) «پڕژفساۆر جای  کاامینز»توێژینەوەکانی 
انی دیاکە  یاان ناوەندەکانی زمانەوانی و پەروەرده، ئەو مندااڵنەی زمانی دایک دەزانن و پێی ڕاهااتوون، فێرباوونی زمانەکا

 .هاسانتر دەبێ، هەروەها ڕاهاتن و فێربوونی زمانی دایک، دەورێکی بەرچاوی دەبێ له پێگەیشتن و پێشکەوتنی منداەدا
مەساەلەی دیاکە، مەساەلەی زیاانێکە باه مارژن دەگااا، بە تاایبە  لاه ساەردەمی مناداەی و دەساتپێکی فێربوونادا، کاتێااک کە 

نی دایکی پەروەردە و فێربوونی بۆ بکرێ و بخوێنێ و بنووسێ، هەر بەم هۆیەوە نااتوانێ ناچار دەبێ به زمانێکی جیا لە زما
 Irina) «ئیرینااا بۆکۆڤااا»بااه تەواوی کەلااک لااه توانااا و تێگەیشااتن و هەساا  و فااامی ۆااۆی وەرگاارێ. لەم بااارەیەوە، 

Bokova)  ه زماانی دایاک کاارتێکەریی کارگێڕی ڕێکخاراوی فەرهەنگیای نەتەوە یەکگرتووەکاان )یونساکۆ(، ئاماایه دەکاا کا
 لەسەر کەسایەتی و فەرهەنگی مرژن دەبێ و پاشان ڕاهێنان به زمانێکی بێسگە لە زمانی دایک، نابێته چوارچێوەیەک بۆ 
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 .ئەوەی مناڵ بە چڕوپڕی و تەواوی کەلک له تواناکانی وەرگرێ و بەردەوام زیانی پێ دەگەیەنێ
 

کردنی فەرهەنگای. لاه بارودژۆێکادا کاه بێژەرانای  اسیمیالسیۆنی زمانی و هاوساننەدانە به ئ مەسەلەی دیکە، مەسەلەی ئیزن 
زمانێک دەسەاڵتیان پێ بێ، زمانی زاڵ دەبێته بنەمای کارپێکردن لە واڵتەکەدا و کەلکوەرگرتن لێی له شاوێنە جیاجیاکانادا 

له زمانی زاەدا بتوێنەوە و ڕەنگیان نەمێناێ و له دژۆە دووپاتەکانی ڕژیانەدا، وا دەکا که وردەورده زمانە پەراوێزۆراوەکان 
ئەمە مەسااەلەیەکە ئێسااتا لااه زژر ناااوچەی کوردسااتان دەبیناارێ، چ بااه تێکەوتناای وشااەی بیااانی لااه -و دواجااار لەنێااو بچاان 

. بە - زمانەکەدا و نەمانی پاراوی و چ به شێوەی ۆۆبواردنی تاکەکان له ئاۆاوتن و نووساین و ۆوێنادنەوە باه زماانی دایاک
ە  کاتێک سیستمی پەروەردە باه زماانی زاڵ باێ و زمانەکاانی دیاکە لەم پڕژساەیەدا پەراوێاز بخارێن، واتاا پەروەردەی تایب

 Robert) ڕابێاار  فیلیپسااۆن»فرەزمااانی نەبااێ، کااارتێکەریی ئەم ڕەوشااە یەکسااار زیاااتر دەبااێ. ئەمە بااارودژۆێکە کااه 
Philipson)  وەک ئیمپریاالیزمی زماانی (Linguistic Imperialism)”  نااوی دەباا. لێکاۆەەرانی باواری زماان، ئەمە
دەهێناانە ئەیمااار؛ واتااا دەسااتەیەک ئیاادژلۆیی، چوارچێااوە و کااردەوە بااۆ  (Linguicism)  «زمااانچییەتی»وەک جۆرێااک 

 .سەپاندن و زاەبوونی زمانێک و هەروەها دابەشکردنی هەموو شتێک لە نێوان کۆمەاڵندا بە پێی زمانێک کە پێی دەدوێن
 

بەهرە و هونەرمەنااد، بااه  ڕەوشااەدا، هەناادێ لااه بێژەراناای زمااانی پەراوێزۆااراو ۆۆیااانیش، بە تااایبە  هەناادێ ۆاااوەنلەم 
و پچڕاناای پێوەناادی لەگەڵ جیهااانی دەرەوە، پشاا  لااه زمااانی دایااک دەکەن و وا بیاار « پااارێز لااه ئیزژلەبااوون»پاساااوی 

زماانی دایاک، دەبێتاه هاۆی دوورکەوتانەوە لاه کاۆمەەگەی دەکەنەوە که نووسین و ۆوێندنەوە و ئاۆااوتن و بەرهەمهێناان باه 
جیهااانی و ئیزژلەبااوون لااه دژۆاای باااودا؛ کەچاای بە پااێچەوانەوە، زمااان و فەرهەنااو ئەو شااتانەن کااه دەرفەتاای گااۆڕینەوە و 
 هاوبەشااکردنی بیاار و هاازر و ڕوانگااه دەڕەۆسااێنن و نەتەوە جیاجیاکااان لەگەڵ یەکتاار ئاشاانا دەکەن. لە ڕاسااتیدا ۆول اناادنی
هونەری، ئەو شتەیه که ڕوانینی بیانییەکان لە بارەی زمان و فەرهەنگای مەبەساتدا فاۆڕم دەدا و پەی باه دەوەەمەنادیی ئەو 

 .نەتەوەیه دەبەن و هەر دوو دەتوانن له ئەزموونەکانی یەکتر کەلک وەرگرن
 

س، ڕژمانەکاانی بەۆتیاار عەلای، ئێستاکە جیهان، زمانی کوردی به مۆسی ای مەزن و دەوەەمەنادی کاوردی، شاێعرەکانی باێکە
 و ئااەوگۆڕ بەەکاوو ڕواناین، و بیار باوونی چوارچێوەدار و بەسترانەوە نەک ئەمە و دەناسن وە و...سینەمای بەهمەن قوبادی 

  .جیهان لەگەڵ مامەەەیه
 

بە پێچەوانەی بۆچوونی هەەەی باو لە  ی ئەو کەسانەی نایانەوێ فێر بن یا کەلاک وەرگارن، فێرباوون و پێاداگری لەساەر 
کەلکااوەرگرتن لااه زمااانی دایااک، نەک دەمااارگریی و تەعەسسااوبی نەتەوەیاای و ڕەگەزی، بەەکااوو تەواو دیی ئەمەیااه و لە 
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یە که هەوەی ئاسیمیالسایۆنی زماانی دەدا و دەیەوێ زمانەکاانی دیاکە ڕاستیدا بەرپەرچدانەوەی ئەم ڕوانگە ڕەگەزپەرستانەیە
لەنێاو ببااا. ئەمە  کااه  یەنگراناای ئەم توناادڕەوی و بیرکااردنەوە نالۆییکییاه بااه بیااانوو دەیهێناانەوە و دەەااێن فرەزمااانی لااه 

و پێشاکەوتووی چەندزماناه گومان و به پێی ئەزموونی زژر واڵتای ئاارام  واڵتێکدا دەبێته هۆی چەندبەرەکی و هەەوەشان، بێ
بنەمایاه  وەک کانادا )فەڕانسەوی و ئینگلیسی(، سویس )ئینگلیسی، فەڕەنسەوی، ئیتالیایی و ئاەمانی( و زژر واڵتی دیاکە بێ

 .و تەنیا پاساوێکه بۆ هەوەی نابەجێ و درێژەدانی ئەم هەەسوکەوته
 

ر زمانێااک ۆااۆی هەەگااری هەناادێ تایبەتمەناادی و هەوەاادان بااۆ پاراسااتنی زمانەکااان، شااتێکی لااۆییکی و پێویسااته، چااون هە
ئااامێری کااۆمەاڵیەتی و تاکەکەسااییه کااه ماارژن بااه کەلکااوەرگرتن لێیااان لااه جیهااان و دەوروبەری ۆااۆی دەگااا و بااه زاەبااوونی 
زمانێکی سەپێندراو، مەترسیی لەنێاو چوونیاان هەیاه. لەنێاو چاوونی هەر زمانێاک، واتە نەماانی جیهاانبینییەکی تاایبە  و 

ۆەسااارێکی گەورەیااه و کااارتێکەریی مەزناای دەبااێ. زمااان ئەو شااتەیه ڕابااردوو و ئێسااتەی کااۆمەەگە لێااک گاارێ دەدا و ئەمە  
 .وەرنەگرتن له زمانێک، واتا پچڕانی پێوەندییه مرژییەکانی ئەندامەکانی  کردن و کەلک  فەرامۆ 

 
گەشااەی زمااانی دایااک و کااارپێکردنی، جیااا لااه هەر هەەوێساا  و  یەنگااری و ڕەنااو و ڕەوشااتێک، پاراسااتن و هەوەاادان بااۆ 

دایاه. لاه ساەردەمێکدا کاه ئەرک  بە تاکمان ئەرکێکی مرژییه و پاراستنی ئەو هەزاران ساڵ ئەزموونەیه کاه لاه وجاوودی تااک 
بووه به مەسەلەیەک به دەگامەن دەبینارێ ڕەچااو بکارێ، بەڕێاوە بردنای ئەم ئەرکە ، کاارێکی ۆەباتگێڕانەیاه؛ ساا باا باه 

 .و ۆوێندنەوە به زمانی دایک، ئەرکمان بەجێ بێنین گوتن، نووسین
 

 :بێکەس گوتەنی
 
 ئێستا زمانی کوردی،“

 کاڵو و له بەڕووی بێ
 له گوندی ڕاگوێزراو و

 له هەتیوی کزی بەر بەڕژچکه و
 له چۆلەکەی کەسیره و

 لەو نیشانه بەستەزمانه ئەچێ،
 “.ڕژیێ هەزار تیری نەزانیی تێ ئەگیرێ

  
 .و سەرنسدانمان، ببینه قەەغانێک دیی ئەو تیرانه که زمانی دایکیان کردوەتە ئامانە کەواتە با به ییری
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 .وەرگیراوە نووسەر  ، کاناەی تێلێگرامیی”کوردینووس“لە *  
 

 ٢٠٢١ی جوو ی ٦ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
 

 

  
 ەوە”زمانسیاسەتی “بەرپەرچدانەوەی ڕوانگەیەکی شۆڤێنیستی لەبارەی 

 
 

 
 
 
 
 
 

 در وریاقا

 
 :پێشەکی

 
هەەسوکەوتی سیاسیی دەوەەتان لە گەڵ زمان، مێژووەکەی بۆ پێش سەدەی بیستیش دەگەڕێتەوە، بەاڵم بەکارهێنانی چەمکی 

بۆ ئەو سیاساە  و ڕێوشاوێنانەی دەوەەتاان و ناوەنادەکانی بڕیاار لە باارەی زماان یاا ” یا سیاسەتی زمانی” سیاسەتی زمان“
 .دا، داکەو ٢٠زمانەکانی ناوچەی یێر دەسەاڵتی ۆۆیان هەیانە، لە سەدەی 

 
لە یەکەم چاپەمەنییەکاان باێ کە ” عبااس اقباال آشاتیانی“بە سەرنووساەریی ” یادگاار“لە ئێران، وا دێاتە بەرچااو گۆڤااری 

لە ” سیاس  زباان“چەمکە واتە یان بەکار هێناوە، واتە ڕچەشکێن بووە لەوەدا کە لەیێر ناوی ئەو “سیاسەتی زمان “چەمکی 
چۆنیەتیی سیاسەتی دەوەەتی ناوەندیی ئێاران بەرامابەر بە زمانەکاانی واڵ  بادوێ. ئەم گۆڤاارە لە یماارەی شەشاەم، سااەی 

باۆ بااس لە سیاساەتی ” سیاسا  زباان“(، ساەروتارەکەی ۆاۆی لەیێار نااوی ١٩٤٦)یانویە، فێوریەی ١٣٢٤دووهەم، ڕێبەندانی 
ناسایۆنالیزمی “لەو گۆڤار و چاپەمەنییانەی ئێران باووە کە داکۆکییاان کاردوە لە ” یادگار“ۆان کردووە. زمان لە ئێراندا تەر

 کە بناەەکەی لەسەر پێناسەکردنی ئێران وەک واڵتی یەک نەتەوە کە زمانەکەی ” نەتەوەی ئێران -دەوەە  “و ” ئێرانی
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 .فارسییە، دامەزراوە
 

بە زماااانی فارسااای دەرچاااووە )شاااێعر و باااابەتی ” کوهساااتان“تااااران لە ییااار نااااوی هەر لەو ساااەردەمدا حەوتووناااامەیەک لە 
کوردێااک بە ناااوی دوکتااور ئیسااماعیل ” کوهسااتان“ئەدەبییشاای بە کااوردی تااا ڕادەیەک تێاادا باااڵو کااراوەتەوە(. سەرنووسااەری 

ستان و دواتار پێکهااتنی ئەردەاڵن، ۆەەکی سنە بووە. ئەم حەوتوونامەیە هاوکا  لەگەڵ تێکۆشانی کۆمەەەی ییانەوەی کورد
حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆماری کوردستان، بااڵو باووەتەوە. ساەروتار و بابەتەکاان و  پەڕەکاانی ئەو حەوتووناامەیە 

تریباۆن و ساەنگەری بەرگاری لە ۆەەکای کوردساتان و لەقااودەری ساتەم و پیالنای ” کوهساتان“سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن کە 
 و،  گا دەوەەتییەکان لەدیی ۆەەکی کوردستان بووە. بەرگریای لە مێاژوو و ئەدەبیااتی کاوردی کاردووەکاربەدەستان و دامودەز

 کۆمااااری لەگەڵ پێوەنااادی لە. کاااردووە تەرۆاااان مەبەساااتە ئەم باااۆ  پەرەکاااانی بەرچااااوی بەشاااێکی یمارەیەکااادا هەر لە
 بەرامابەر لە جاوانەمەرگەی کۆمارە لەو بەرگری ئەرکی تەنیا تاقی بە“ مەردوخ، عەبدوەاڵ دوکتور گوتەی بە کوردستانیشدا،

 ”.کۆنەپەرستەکانی ئەو سەردەمەی گرتبووە ئەستۆ ڕژینامە
 

 دەکەوێاتە نووساراوە،  لە باارەی سیاساەتی زماان لە ئێرانادا، کە لە ڕوانگەیەکای شۆڤێنیساتیانە” یادگار“سەروتاری گۆڤاری 
 سەرنووسااەری ئەفشااار، ”آشااتیانی اقبااال عباااس“ لااۆییکی. ”کوهسااتان“ سەرنووسااەری بەجێاای بەرپەرچاادانەوەی و ڕەۆاانە بەر

، ئەوەیە کە زمانەکاانی دیااکەی ئێاران، زماان ناین و لەهااسەن و، پێویساتە هەموویاان پشاتگوێ و پەراوێااز ”یادگاار“گۆڤااری 
مەزنااایەتیی  بخاارێن بااۆ ئەوەی لە هێااز و توانااای زمااانی فارساای کەم نەبێااتەوە و ئەو زمااانە توانااای پاریزگاااری لە شااکۆ و

ناسین و ۆوێندن بەو زمانانە گارێ دەداتەوە بە دنەدانای   ئێرانی لە ئاستی ناوچە و جیهاندا هەبێ. ناوبراو داوای بەڕەسمی
، ڕێاااک بەپاااێچەوانەیە و، پێااای وایە سیاساااەتێک دەتاااوانێ مەزناااایەتی و ”کوهساااتان“بێگانەکاااان. لاااۆییکی سەرنووساااەری 
تە بکاا بە ڕووگەی نەتەوەکاانی دیاکە لە واڵتاانی دراوساێ، کە زماانە نافارساییەکانی یەکپارچەیی ئێران بپارێزێ و ئەو واڵ

 .ئێران بەڕەسمی بناسێ و ڕێگە بدا ئەو زمانانە لە قوتابخانە پێیان بخوێندرێ و هتد
 

و،  ئەوەی لە درێااژەی ئەم بااابەتەدا دەیخااوێننەوە ،هەەبااژاردەیەک لە هەر دووی ئەم نووسااینانەیە کە کااردوومن بە کااوردی
 : دەیخەمە بەر سەرنسی ۆوێنەران

  
 :”یادگار“سیاسەتی زمان بە گوێرەی ڕوانگە و ویستی سەرنووسەری گۆڤاری 

 
 :دوای پێشەکییەک لە بارەی گرنگیی زمان بۆ واڵتێکی وەک ئێران دەنووسێ” یادگار“سەرنووسەری 
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ە و، لە مەیادانی ۆەبااتی سیاساەتی زمانادا، بە پێی ئەم پێشەکییە ئەگەر مەملەکەتی ئێمە  بیهەوێ زیندوو بمێنێتەو…“
 نیکەم بتوانێ بەرگری لە ۆۆی بکا، دەباێ سیاساەتێکی زماانی هەباێ و باۆ ئەم کاارە  نەۆشاەیەکی ییارانە دابڕێاژێ و بە 
ئیرادەیەکاای پااتەو، تااێکەڵ بە تەدبیاار و دووربینیاایەوە، بەڕێااوەی ببااا، بااۆ ئەوەی لەم مەیاادانەدا نەشااکێ، چااونکە ئەگەر 

ستە لەم قۆناەەدا بشکێ و زمانێکی دیکە لە ئێران بە سەر زماانی فارسایدا زاڵ بێا ، فاتیحاا باۆ ئێاران و ئێرانای ۆوانەۆوا
دەنێردرێ. مەترساییەکی گەورە کە ئەماڕژ هەڕەشاە لە زماانی فارسای دەکاا، باێسگە لە مەبەساتە ئیساتیعمارییەکانی دەوەەتە 

یانەوێ بەهۆی هێازی لە ڕادەبەدەری ئەوان و  وازیای مااددیی ئاێمە، پەرستە زێدەۆوازەکانی ئورووپایی کە هەرکا  ب قازانە
لەوانەیە واڵتاای ئااێمە دابگاارێ و بە زژروزژرداری، زمااانی ۆۆیااان بە سااەر ئااێمەدا بسااەپێنن، دنەداناای ئەو دەوەەتااانە بە 

ە بەرامابەر زماانی مەبەستی زیندووکردنەوەی لەهسە ۆۆجێیەکان وەک زمانی ڕەسامی و گرنگیادان بە زماانی کەمایەتییەکاان ل
ڕەسمیی دەوەەتی کە هەم زمانی زژرایەتیی ۆەەکە و هەم زمانێکە کە بەشێک لە بەرزترین هزر و زەوقەکانی جاۆری مرژڤای 

لە ” پەشاتوو“کردنەوەی لەهاسەی  پێ داڕێژراوە. هەر ئەو کارەی کە لە ئەفغانستان بە دنەدانای تورکاانی عوسامانی باۆ قاو 
ن و ئێسااتا  لە سااەری بەردەواماان، هەر ئەو کااارە  کە لە کوردسااتان و ئازەربایسااان بە بەراماابەر زمااانی فارساای کردیااا

دان بە کااوردی و تااورکی کردوویااانە، هەموویااان یەک شااتن و زژرتاار بە مەبەسااتی پچڕاناادنی هااۆگریی  مەبەسااتی ڕەساامییە 
ئاااڵی دەوەەتای ناوەنادیی ئێرانادا حاشالێنەکراوی ئەو قەومە ئێرانییاانە لەگەڵ بارا فارسایزمانەکانیانە کە پاێکەوە لەیێار 

دەیین. لە بەڕێوەبردنی سیاسەتی زمان و کردەوەی پێوەندیداردا، دەوەە  دەبێ دوو ڕەهەندی لە بەرچاو بێ: یەکەم دەرەکای 
 .و دووهەم نێوۆۆیی

 

نەوەی زماانی لە باڵوکردنەوەی زمانی فارسی لە دەرەوەی ئێران، دەوەە  دەباێ ڕاسا  ئەو نەۆشاەیەی بێگانەکاان باۆ باڵوکارد
ۆۆیان لە واڵتی ئێمە جێبەجێی دەکەن، بگرێتە بەر. لەو پێوەندییەشدا دەبێ زیاتر ئەو واڵتانەمان مەبەس  باێ کە پێشاتر 
بەشێک بوون لە ئێران و هەتا ئەمڕژ  بەشێکی گرنو لە ۆەەکەکەیان بە زمانی فارسای قساە دەکەن و هاۆگریی دەروونای و 

تووە، لە پااا  ئەوان واڵتااانی ئیسااالمی کە ۆەەکەکەیااان ڕژیگاااریکی دوورودرێااژ لەگەڵ ڕەگەزیاای ۆۆیااان بە ئێرانیااان پاراساا
ئێرانییەکان پێوەندییان هەبووە و لەیێر سێبەری جۆرێک حکوومە  و جۆرێک شارستانەتی و ڕێوشویندا ییاون و، لە ڕاساتیدا 

 ”.…ئەندامی یەک بنەماەەی گەورە بوون
 

کیە و قەف اازیە و تورکساتان( کە ئەلفاوبێی  تینیاان هەەباژاردوە و بەم جاۆرە لە نووسەر پا  ئاماایە بەو واڵتاانەی )تاور
نووسااینی فارساای بە ئەلفااوبێی عەڕەباای دایااانبڕیون، هەر بااۆیە  کااارکردن بااۆ پەرەپێاادانی زمااانی فارساای لەنێویاناادا، 

و پاشاان مەملەکەتەکاانی زەحمەتە، دەپڕیێتە ساەر عیاراق و ئەفغانساتان و بەلووچساتان و هیندوساتان و تەناانە  تەبە  
شااام و لوبنااان و میساار و حیساااز کە سااەرەڕای ئەوەی زمانیااان عەڕەبیاایە، هااۆگریی دیناای و مێژووییااان لەگەڵ ئێرانییەکاناادا 
هەیە و کۆمەەێااک لە زانایااانی ئەوان فارساای دەزاناان یااا مەزهەبیااان شاایعەیە، هەر بااۆیە کااارکردن لەنێویاناادا زژر هاسااانە. 
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مەئموورانی سیاسی و مەئموورانی دیکە کە تایبەتی دەبێ بۆ ئەو مەبەستە ڕەوانە بکارێن، هەوڵ بادا دەوەە  دەبێ بە هۆی “
زمانی فارسییان لەنێودا باڵو بکاتەوە، ۆەەک بۆ فێربوونی ئەو زمانە بە شێوەی تایبە  هان بادا، گۆڤااری جاوان و هەرزان 

ز، باۆ فارژ  یاا بەۆاۆڕایی ڕەوانەی ئەو واڵتاانە بکاا، بە زمانی فارسی بخااتە بەردەساتیان، کتێبای فارسای بە چااپێکی شاا
مامۆستا و ڕژینامەنووس و زانا و هەەکەوتەیان ڕابکێشێ بۆ نێو ئێران و لە بەرامبەردا هەر لەو جاۆرە کەساانە  بنێارێ باۆ 

 ”.نێو ئەوان و، بەردەوام لە گەڵ ئەو مەملەکەتانە لە پێوەندیی کەلتووری و ئەدەبیدا بێ
 

، دواتار دێاتە ساەر ڕەهەنادی نیوۆاۆیی سیاساەتی زماانیی پێشانیارکراوی ”یادگاار“اشاتیانی، سەرنووساەری عەبباس ئی باڵ ئ
ناوبردنی زمانەکانی کوردی و تورکی و بەلاووچی ” لەهسە“ۆۆی بۆ دەوەە . ۆاەی جێگەی سەرنە لەو باسەیدا، جگە لە بە 

دادەناێ لە نێاوان ئەو زماناانەی لە دەرەوەی سانوورەکانی و تاوانبارکردنیان بەوە کە ئەدەبیاتێکی ئەوتۆیان نیایە، جیااوازی 
ئێران بەفەرمی ناسراون و پێیاان دەۆوێنادرێ، ئەو زماناانە  کە لە دەرەوەی سانوورەکانی ئێارانیش هەر وەک ئێاران لەیێار 

لەهساانەی لە ئەو زمان و “دان و بە ڕەسمی نەناسراون و ڕێگەیان پێ نادرێ پێیان بخوێندرێ. لەو بارەیەوە دەەێ:  سەرکو 
 و گیلەکای و تەبەری وەک تێادایە ئێرانییاان لەهاسەی هێنادێک هەیە، ئاۆیوەریاان زژر و کەم  ئێران بااون و هەر کامێکیاان

ەهسەکانی ل ی یەکەم چونکە هیچکامیاان ل. عەڕەبی و تورکی وەک نائێرانییەکانن زمانە دیکە ل ێکی. هتد و. کوردی و لوڕی
و هیە کااتیش زماانی دەوەەتێکای بەهێاز نەباوون و ئەماڕژ  لە دەرەوەی ئێاران دەوەەتێکای  ئەدەبیاتێکی موعتەبەریان نییە

بەهێز نییە کە زمانە ڕەسامییەکەی یەکێاک لەو لەهساانە باێ، دەوەە  نااتوانێ سیاساەتێکی تاایبە  بەوانای هەباێ. تەنیاا 
ئەوەی نەهێەێ یمارەیەک بەناو تاوێژەری  دەبێ وریای ئەو پڕژپاگەندە ۆراپە بێ کە لە دەرەوە لەنێو کوردەکاندا دەکرێ، بۆ

دڵ کە بە شاردنەوە و گۆڕینی ڕاستییە مێژووییەکان تێدەکۆشن و ئیددیعا دەکەن کە کورد و لاوڕ نەتەوەیەکای تاایبەتن  لە قین
 یاازەن بەو گەیشتن پێناوی لە و دەن تیک کوردمان برایانی  و لە ڕووی ڕەگەزەوە لەگەڵ ئێرانییەکان جیاوازن و هتد، مێشکی

 .بێنن پێک بۆ سیاسییمان گرفتی سۆنگەیەوە، لەم هەیانە، شوومانەی
 

بەاڵم لە بارەی دوو زمانی عەڕەبای و تاورکی کە لە بەشاێکی مەملەکەتای ئاێمە ئێرانییەکانادا بااون و لە مناداەییەوە پێیاان 
باوون و هەن و، لە دەرەوەی ئێاران دەئاۆفن و هەردوویان لە دەرەوە بە میلیۆنان ئاۆێوەریان هەیە و زمانی دەوەەتی بەهێاز 

هەمااوو ڕژیێ کتێاا  و ڕژینااامە بەو زمانااانە چاااڕ دەبااێ و دەنگوباااس و گوتاریااان لەم سااەر بااۆ ئەو سااەری دنیااا پااێ باااڵو 
 ناابێ …دەبێتەوە، سیاسەتی دەوەە  دەبێ زژر ییرانە بێ و پێویساتە هەماوو جاۆرە پاارێز و مشاوورۆواردنێکی لەگەلادا باێ

 شاانازییەکان و ئێاران ۆاۆی، ۆۆشەویساتی نیشتمانی و، ئێرانییە کە کاتەدا لەو هەر ئازەربایسانی اەیمند. بین ئینسا  بێ
ە ل بااێسگە لەدایکبااوونەوە کاااتی لە هەر و بااووە لەدایااک زماناادا تورک یینگەیەکاای لە چااونکە دەوێاان، ۆااۆ  بەرهەمەکااانی و

تورکی هیچی دیکەی نەبیساتووە، چ گونااهێکی کاردووە ئەگەر فارسای نەزاناێ و هەماوو کاا  تاورکی، بەو هاۆیەوە کە باشاتر 
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لێی تێدەگا و هاسانتر قسەی پێ دەکاا، بخااتە پاێش زماانی فارسای؟ ئەماڕژ نەفەرێکای ئازەربایساانی باۆ بیساتنی هەواڵ و 
یە گوێ دەداتە ڕادیۆ باکۆ یا ئانکارا. لە ئاکامدا هەر پرژپاگەنادەیەکی دەنگوباسی گشتیی دنیا و زانیاری وەرگرتن، سروشتی

لەم دوو ڕادیۆیەی گوێ لێ بێ، کەم و زژر دەکەوێتە یێر کاریگەرییاان. کەمتار گاوێ لە ڕادیاۆ تااران دەگارن کە بەدبەۆتاانە 
زماانی عەرەبیایش لە ۆوزساتان و  ئااۆێوەرانی باۆ. نیایە مەبەساتانە جاۆرە ئەم بۆ تایبەتی بەرنامەیەکی  هەم  وازە و هەم

 .بەحرەین و دوڕگەکانی ۆەلیە لە پیێەندی لەگەڵ ڕادیۆی بەەدادا، دژۆەکە هەر بەم جۆرەیە
 

بەو هاااۆیەوە کە لە ئێاااران زمانەکاااانی تاااورکی و عەرەبااای نااااتوانین بە هاساااانی وە  بنێاااین، هەر لە جیااادا وەک گوتماااان 
دا نیاایە، دەوەە  دەبااێ بەو پەڕی شااەهامەتەوە ڕیااگە باادا بە ۆەەکاای دەسااتبردن بااۆ کااارێکی وا هاایە بەریەوەناادییەکی تێاا

ئازەربایساااان و ئەو ناوچاااانەی زژریااانەی ۆەەکەکەیاااان بە عەرەبااای قساااە دەکەن، لە قوتابخانەکانیاااان هەتاااا تەمەنێکااای 
. هەوڵ …دیاریکراو، بە زمانی ۆۆجێی ۆۆیان بخوێنن. دواتر لە قۆناەی ناوەنادی و بەرزتار بە فارسای دەرسایان پاێ بەاێن

باادەن مناادا نی ئێراناای کە بەهااۆی ڕووداوە مێژووییەکااان ناچااار کااراون بە عەرەباای یااا تااورکی باادوێن، بە گیااانێکی ئێراناای 
بوون، لە چەنگی پڕژپاگەندەی هاوزماناانی ۆۆیاان دەریاان بێانن و وەهاا  پەروەردەیان بکەن وهەر کە گەیشتنە تەمەنی باەغ

داەی ۆۆیااان ناچااار بااکەن واز لەو زمانااانە بیاانن و وردە وردە ئاااوی ڕژیشااتوو هەەسااوکەو  بااکەن کە ۆەەااک بەرەبەرە مناا
 ”.بگەڕێننەوە نێو جۆگەی

  
 :ەوە”کوهستان“لە  یەن حەوتوونامەی ” یادگار“بەرپەرچدانەوەی بۆچوونەکانی سەرنووسەری گۆڤاری 

 
کوردەکاانی ڕژیهەاڵتایش، هەر ئەو واڵمە باێ لە چااپەمەنیی ساەر بە ”سیاساەتی زماانی“وێدەچێ یەکەم بەکارهاتنی چەمکی 

ی داوەتەوە. دوکتاور ”یادگاار“دوکتور ئیسمەعیل ئەردەاڵن، بەم نووسینەی گۆڤاری ” کوهستان“کە سەرنووسەری حەوتوونامەی 
(ی حەوتووناااااامەی ١٩٤٦)فێااااوریەی ١٣٢٤ی ڕیبەناااادانی ١٥، ساااااەی یەکەم، دووشااااەمە ٤٥ئەردەاڵن لە سااااەروتاری یمااااارە 

 :بەرپەرچی هێندێک لە بۆچوونەکانی مەحموود ئەفشاری دەداتەوە و دەەێ” سیاس  زبان“هەر لەیێر سەردێڕی ، ”کوهستان“
لەوانەیە بەڕیزی سەبارە  بە هۆگرییەکی زژر کە بە برایانی کاوردی ئێرانیای ۆاۆی هەیەتای، نەیویساتووە مەساەلەکە بەو  ”

چووبایە نێو باسەکە، ناچار بوایە حەق بە وانایش بادا هەر وەک جۆرە کە شیاو بووە، شی بکاتەوە، لەوانەشە ئەگەر زیاتر 
)بەو هاۆیەوە کە باشاتر لیای تاێ دەگەن و هاساانتر قساەی پاێ دەکەن( لە ” هەماوو کاا  تاورکی“برایانی ئازەربایسانی کە 

، ماافی پاێ ”ئاۆێوەرانی زماانی عەڕەبای لە ۆوزساتان و بەحارەین و دووڕگەکاانی ۆەلایە“فارسی بە گرنگتر بزانن، یا وەک 
 ”.لە قوتابخانە هەتا تەمەنێکی دیاریکراو، بە زمانی ۆۆجێی ۆۆیان، مندااڵنیان فێر بکەن“دەدان و ڕەزامەندیی دەفەرموو 

زژر جێگەی داۆە کاتێاک یەکێاک لە زاناکاانی واڵ  دەسا  دەداتە قەەەم و “دا هەروەها هاتووە: ”کوهستان“لەو سەروتارەی 
ڕێنوێنی بدا، لە حاشاکردن لە ڕاستییە ڕوونەکانەوە دەسا  پاێ دەکاا و، لەباارەی پرساێکی دەیەوێ لەبارەی پرسێکی گرینو 
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ۆەبەر بیروڕا دەردەبڕێ. باۆ ئیعتیبااری ئەدەبیاا  و زماانی کاوردی بەەاگەی  ئاشکرای وەک ئەدەبیاتی کورد وەک بابایەکی بێ
ەوەی کاااکی نووسااەر زەحمەتاای گەڕان لەنێااو زژر هەن. مێژوونااامە، دیااوانی شاااعیران و کتێباای جۆراوجااۆر زژرن، بەاڵم بااۆ ئ

کتێبخانەکاااانی نەکەوێاااتە بەر، بگەڕێاااتەوە ساااەر یماااارەی ڕاباااردووی ڕژینامەکاااان و، ئەم یماااارەیەی ئێساااتا  و باااابەتی 
بخااوێنێتەوە کە نووسااەرەکەی ینێکاای فەرانسااەییە و وێشاادەچێ بااێالیەن بێاا  ” چاوۆشاااندن بە شااێعر و ئەدەبیاااتی کوردیاادا “

ەیای داوای سااەربەۆۆیی کاوردی کاردووە(، بیخاوێنەوە بااۆ ئەوەی باۆ  دەرکەوێ ئەدەبیااتی کاوردی هەرنەبااێ )چاونکە نااکرێ ب
 .کەمێک ئیعتیباری هەیە

 
بە بااڕوای ئااێمە ئەم بیااروڕایە لە حاشاااکردن لە ” دەوەە  ناااتوانێ سیاسااەتێکی تااایبەتی لەو بااارەوە هەبااێ“بەاڵم ئەوە کە 

وە ئاێمە لەو باڕوایە دایان کە دەوەە  دەباێ لەم باارەیەوە سیاساەتێکی دیااریکراوی ئەدەبیاتی کوردی، ۆراپترە. بەپێچەوانە
 ڕەوتاای لە ئاگاااداری بە  هەبااێ. سیاسااەتێکی هەبااێ کە بە چاااوی کااراوە، بە ڕوانیناای ورد لە دەوروبەر و لەمااالوئەو   و،

 .کرابێ دیاری ڕژی ڕووداوەکانی
 

انی کاااوردی دەپەیڤااان. ئەو زمانەیاااان ۆاااۆ  دەوێ، لەوانەشاااە ئەم ئەماااڕژ لە بەشااای ڕژیاوای ئێاااران یماااارەیەکی زژر بە زمااا
کردنەوەی زمانەکەیاان دەۆارێتە ساەریان، چەناد قاا  زیاادی کردباێ.  ۆۆشەویستییە بەهۆی ئەو گوشاری زژرەی بۆ بەرتەساک

تە کاونسی ئێوە بە هیە هێزێک ناتوانن ئەم هۆگرییەیان لاێ بساتێننەوە. ئەو شااعیرەی بە کاوردی شاێعر دەەاێ، ئەگەر بخارێ
زیناادان، ئەوجااار سااتەمەکانی ئێااوە دەۆاااتە تااوێی شااێعرەکانی، ئەگەر بشاایبەنە باان سااێدارە، بە شااێعرێکی کااوردی دەچێااتە 

 .پێشوازی مردن
 

ئەتۆ ناابێ لەبیار  بچاێ کە لەو ناوچاانەی سەرسانووری ڕژیاوای ئێرانای ئاێمە ، ۆەەکێاک هەن کە لەگەڵ دانیشاتووانی ئەو 
وە هاااوۆوێن، هاااوڕەگەز و هاوزمااانن. ئەواناایش کااوردن و تەنااانە  هێناادێکیان سااەر بە یەک دیااوی ساانوور، لە هەر بااارێکە

بنەماەە، یەک تایفە یا یەک هۆزن. ئەوانە ۆۆیان لە یەکتر بەجیاا ناازانن، باێ ئەوەی یەکتریاان دیتباێ، یەکتریاان ۆاۆ  
تێکای دیاکەن و بە ۆەەکای مەمالەکە  یاا دەوێ و ۆۆیان بە برای یەکتار دەزانان. ئەوان ڕاساتە بە ڕواەە  گاوێرایەەی دەوەە

 .واڵتانێکی دیکە ناو دەبرێن، بەاڵم لە دەروونیاندا کوردن و ۆوێنی کورد لە دەمارەکانیاندا دێ  و دەچێ
 

پێوەنووسان بەوە کە کوردی لەهسەیە، ل ێکی فارساییە، ئەدەبیااتێکی ماوعتەبەری نیایە و هتاد، قساەی منادااڵنەن. ئەوانەی 
ۆەبەری و ترسااەی ئااێمە گاەتەیااان دێ. ئەم قسااە  وەک ئااێمە بێچارەیااان دەسااخەرژ کااردووە، بەو بااێماان و تااۆ و کەسااانی 

کردن یاا باشاتر بەاێ  فریاودانی  مندااڵنانە بێسگە لە پڕکردنەوەی  پەرەی ڕژینامە و گۆڤارەکان، بێسگە لە دەی ۆاۆ پێخاۆ 
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ییەکە بەێین ئەگەر چی تاڵ بێ، چونکە هەتاا ددان ۆۆمان، بە کەلکی هیچی دیکە نایەن. دەبێ ترس وە  بنێین، دەبێ ڕاست
 .بە ڕاستیدا نەنێین، ڕێگای دروس  نادژزینەوە

 
لە ڕووس دەترسااین، لە ئینگلاایس دەترسااین، لە ئەمریکااا دەترسااین، لە تااورکیە و عێااراقیش بترسااێین و، لە ۆۆشاامان هەر 

باااێ؟ بااۆ چااای بەردەوام لەوە بترساااین کە بترسااێین، ئەدی کە وایە باااۆ زینااادووین؟ بااۆچی هەمیشاااە دەباااێ بیرمااان بچاااووک 
 هێنادێک لە کە دەبیساتن ئەگەر ئەماڕژ …بنێین؟ بنیا  گەورە ئێرانێکی با ناەیین بۆچی …کوردستانمان لە دەس  دەربچێ

حکوومەتاانە وەزاەە هااتوون، هەرچای  لەو ئەوان چاونکە مەکەن، لۆمەیان دەوێ، ۆودموۆتارییان ۆەەک کوردستان، ناوچەی
هااااوار دەکەن کەس گاااوێ لە هاواریاااان نااااگرێ. تاااا کەنگاااێ تەحەمماااول باااکەن، چااااوەڕیی چااای بااان؟ چااااوەڕوانی ئەوە کە 
دانیشاااامەندێک ڕاساااا  بێااااتەوە و پێشاااانیار بکااااا چااااونکە دەوەەتێکاااای بەهێااااز بە ناااااوی تااااورکیە لە جیهاناااادا هەیە، بااااا 

سەرەتاییدا تورکی بخوێنن؛ چونکە کاوردیش، دەوەەتێکای بەهیازی کاوردی لەپشا  نیایە، ئازەربایسانییەکان لە قوتابخانەی 
دەوەە  نااااتوانێ سیاساااەتێکی لە ئاسااا  ئەوان هەباااێ؟ واتاااای ئەم پێشااانیارە چیااایە؟ واتە کوردەکاااانە ئەگەر دەتاااانەوێ 

ی بەهێازی کاورد پشاتیوانتان مندااڵنتان  نیکەم لە قوتابخانەی سەرەتایی بە کاوردی بخاوێنن، دەباێ هەوڵ بادەن دەوەەتێکا
 ڕەسامیی زماانی ئەوەی لەبەر دەەێای و دەیهێنیایەوە بێ. هەر ئەو دەلیلەی کە تۆ بۆ ڕێگەپێادانی ۆوێنادن بە زماانی تاورکی 

 و کتێاا  بەو پااێش ساانوورەکان لەسااەر ئەوەی بااۆ سانسۆرەکەشاا  دەکاااتەوە، ڕە  ۆااۆ  پێشاانیارەکەی بەهێاازە، دەوەەتێکاای
ناادەی دیی ئێرانیاان تێاادایە، ناگااتە هاایە کاوێ و، زژری پااێ نااچێ بیروباااوەڕی پاان تااورانیزم پڕژپاگە کە بگارن گۆڤاارانە

 …چاوەڕوانکراوە ئەنسامەکەشی و ئاکام  ئازەربایسان دەۆاتە یێر کاریگەریی ۆۆی و

 
تانێکی ساەربەۆۆ ئێستا با بزانین مەترسیی ئازادبوونی زماانی کاوردی باۆ مەملەکەتای ئاێمە چ دەباێ؟ بەو هاۆیەوە کە کوردسا

نیایە، ۆوێنادن بە زماانی کاوردی ناابێتە مەترسایی دابڕانای بەشاێک لە مەمالەکە ، بەەکاوو بەپاێچەوانەوە، تەبلیغای زماانی 
کااوردی لە کوردسااتانی ئێااران، بمااانەوێ و نەمااانەوێ دەبێااتە هااۆی ڕاکێشااانی سااەرنسی کااوردانی دیااکەی جیهااان و ئەگەر ئەم 

نەی لەو ناوچااانە لە گەلاادابێ، دوور نیاایە هەوەاای پێکهێنااانی ئێرانێکاای گەورە بگاااتە بانگەشااەیە، سیاسااەتێکی ڕیفۆرمخااوازا
ئاکام. چونکە ئەگەر ئێرانێکی بەهێز هەبێ و کوردستانێکی سەربەۆۆ نەبێ، هێە گومانی تێادا نیایە کاوردانی جیهاان بەر لە 

 .ئااڵی ئێرانێکی گەورەدا بژین قبووەکردنی شارومەندێتیی هەر دەوەەتێکی دیکە: تورک یا عەرەب دەیانەوێ لەیێر
 

بااا لە  یەکەی دیااکە ئەو مەسااەلەیە  ورد بیاانەوە. وای دادەنێااین کوردسااتانێکی سااەربەۆۆ پێااک دێ. ئەو کوردسااتانە بەو 
 و دەکاا تەرۆاان ۆاۆی نێوۆاۆیی کاروبااری ڕێکخساتنی و بەڕێوەبردن بۆ بیری و هۆ  هەموو ساوایە، هۆیەوە کە دەوەەتێکی 

ە دەوەەتێکی بەهێز و بۆ وێنە وەک ئێستای دەوەەتی تاورکیەی لاێ بێا . لە باارودژۆێکی ئااوادا ببێت تا ێدەۆایەن ماوەیەک
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ئێااران باشااترین هەلاای بااۆ هەڵ دەکەوێ بااۆ ڕاکێشااانی سااەرنسی ئەو دەوەەتە نااوێیە و، وەک دەوەەتێکاای هاااوڕەگەز دەتااوانێ 
 لە  هاوپێوەنادیی مێژوویاای و بااوونی چەناد میلیااۆن کااوردپێوەنادییەکی زژر دژسااتانەی لەگەەاای هەباێ، چااونکە هاااوۆوێنی و 

 بە نااگەیەنێ، ئێاران بە زیاان نەک ساەربەۆۆ کوردساتانی هۆیاانەوە بەم هەر. دەکاا پاتەو دژستایەتییەکە ڕێوشوێنی ئێران،
 ”.…دەبێ قازانسیش

  
 :سەرچاوەکان

 
 ١٩٤٦  فێوریەی - ، یانویە١٣٢٤، ساەی دووهەم، یمارە شەشەم، ڕێبەندانی ”یادگار“گۆڤاری 

(، لە  یەن بانکەی ییان چااڕ کاراوەتەوە، ١٣٢٥ی ڕەشاەمەی ١٢ -١٣٢٣ی ڕەشاەمەی ١٧) 45یماارە  ،”نامە هفتگی کوهساتان“
٢٠١٠ 

 
 ٢٠٢١ی نۆڤەمبەری ٧ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  

 
 
 

 زمان، جوگرافیای بوونی نەتەوە
 

 
 
 
 
 

  جەبار جەمال غەریب

 
 .زمان باشترین ڕیگای لێك تێگەیشتنە -
 .باشترین داهێنانی مرژڤە -
 .ۆێراترین هۆی پەیوەندییە -
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ئەركەكانیمااان ئەوانە پێناسااە هەرە سااادەكانی زمااانن. پێناسااەی وردتاار و زانسااتیتریش زژرن، كە زمااان و بەكارهێنااانی و 
پێدەناسااێنن. ئەوە بااابەتی ماان نیاایە، یااان ئەوە بااابەتی ئەم وتااارە نیاایە. دەمەوێ بە جااۆرێكی دیااكە لە زمااان باادوێ ، بە 

 .جۆرێك تەنیا بۆ من ڕەوا بێ  و بۆ كەسی دیكە نا
 
 ئایا زمانی هەموو نەتەوەكان یەك ئەركیان هەیە؟ -
 دنیادایە؟ئایا زمانی كوردییش لە ئاستی زمانەكانی  -
 

ڕەگااای زماااانی كاااوردی لەوە تاااۆكمەتر و كاااۆنترە گوماااان لە ڕەساااەنی و ساااەربەۆۆییەكەی بكرێااا . یەكاااێكە لە زماااانە هەرە 
دێرینەكانی ڕژیهەاڵ  و كاریگەرییشی بەسەر بەشای هەرە زژری زماانی نەتەوەكاانی نااوچەكەوە هەیە )دەتاوان  بە بەەاگەوە 

رئەوەی یینگەیەكاای هاااوبە  و لێچوویااان هەبااووە، چ لە ڕووی دەنااو و چ لە ئەوە بسااەلمێن (. زمانەكااانی ڕژیهەاڵ  لەبە
 .\مەبەساات  ییاانگەی جااوگرافی و كولتااوری و هەتااا ماارژییش\ڕووی پێكهاااتە و دەبااڕینەوە كاریگەرییااان بەسااەر یەكەوە هەیە 

 
اڵ  نەچاانە ناااو ئەو دەسااتەوایەی زمانەكااانی ڕژیهەاڵ ، دەشااێ فراوانتاار بااێ لە مەبەسااتی ماان و هەمااوو زمانەكااانی ڕژیهە

چوارچێوەیەوە. بۆ نموونە زمانی عەرەبی زمانێكی ڕژیهەاڵتییە بەاڵم هیە تایكەاڵوی و ئاشانایەتیەكی لەگەڵ زماانی كوردیادا 
نیااایە. ییااانگە و پێكهااااتە و تاااۆنی هەردوو زماااانەكە تەواو لێاااك جیااااوازن. ئەو جیااااوازییە  دەشاااێ بە بەەاااگەی زانساااتی 

 .بسەلمێنرێ 
 

ەرهەمای بیاباان و سروشاتی ئینساانی عەرەبای و كاۆمەاڵیەتیی كاۆمەەگەكەیەتی. نزیكتارین زماان لە زماانی زماانی عەرەبای ب
عەرەبیەوە زمانی عیبرییە كە بە ئامۆزا دادەنێرێن. دەیان ۆاەی هاوبە  لە نێوانیاندا هەیە، هەرچەند دواتر ماەی ۆۆیان 

ەیادا باوو، هەردوو ئاایینەكە  زژر ۆزمەتای ئەو دوو زماانە لەیەكتر كرد و هەتا ئایینی جیاواز و تاایبە  بە ۆۆیاان باۆ پ
ئامۆزایەیان كردووە، لەگەڵ ئەوەشدا بەیەكساری لە یەكتری داباڕین و پاێش دروساتبوونی ئیسارائیل، زماانی عیباری نازیكەی 

 .بە تەواوی لە ڕژیهەاڵ  دەركرابووە دەرێ و سڕابووەوە
 

نەتەوەكەی لە ڕووی سیاساااای و ئااااابووری و فەرهەنگیاااایەوە لە چ هەلااااومەرجی هەر زمااااانە تااااایبەتە بە نەتەوەكەیەوە، 
ئاساتێكدایە. زماانی عەرەبای بە هاۆی دەساەاڵتی ئاایینیەوە، كە بەشاێكی هەرە گرینگای دەساەاڵتی عەقەیشاە ۆزمەتێكاای زژر 

ساڕیوەتەوە و  كراوە و بە هەموو دنیادا باڵو بووەتەوە، ئەوە جگە لەوەی لە زژر شوێن و واڵ  زمانی نەتەوە ۆۆجییەكانیشای
 بۆ ۆۆی چووەتە جێگایان. زمانی فارسی دەسەاڵتێكی كولتوری و ئیداریی دوو هەزار و پێە سەد ساەەی لەدوایە. زمانی 
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 .توركییش كوڕە نازدارەكەی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بووە
 
ئیااداری و ئااابووری و لەو دووسااەد ساەەشاادا كە هەسااتی نەتەوەیاای بەتەواوەتاای بە زمااانەوە بەسااتراوەتەوە، دەسااەاڵتی  -

 :سیاسی بە تەواوەتی لەیێر هەیموونی ئەو سێ زمانە سەردەستەدا بوون، وەكوو ئەنسامیش
 

لە شااوێنی دەسااەاڵتیان هەریەك لەو زمانااانەی سااەرەوە، عەرەباای، فارساای، تااوركی بااوونە زمااانی فەرماای، ئیااداری و  یەكەم:
سیاسی و ئابووری و فەرهەنگی، نەك هەر ۆۆیان بەەكاوو فەزایەكیاان دروسا  كارد، كە نووساەر و زانایاانی كاوردیش هەماوو 

نااوی ساەدان كاورد لە لیساتی ئەو زانایاانەدایە كە ۆزمەتای  توانایەكی ۆۆیان بۆ ۆزمەتی زمانی سەردەستە تەرۆان باكەن.
 .فەرهەنو و زمانی زاەیان كردووە و ئێستا  هەر بەردەوامە

 
بە هەمااان ئەو گااوڕوتینەوە كە ۆزمەتاای زمانەكااانی ۆۆیااان كاارد، بە هەمااان هێاازەوە، بە فەرماای دیی زمااانی كااوردی  دووەم:

 .ۆستیانە یێر چەوسانەوەیەكی قورسەوەوەستانەوە و بە نیازی هەناسە لێبڕین و كوشتنی 
 
لە ئێراناای ۆاااوەن كولتااوور و ئاااری، سااەردەمانێك ئەوەی بە كااوردی قسااەی كردبااا نێفۆكیااان هەەاادەبڕی و نامووساایان  -

 .دەشكاند
لە توركیای شارستان و مۆدێرندا ئەوەی بە كوردی قسەی كردبا دەگیرا و زیندانی دەكرا، دواتار سازاكەیان ساووك كارد باۆ  -
 .ارە، لە سزای بەكارهێنانی هەر وشەیەكی كوردی لیرەیەكیان لە قسەكەری قوڕبەسەر دەستاندپ
لە سووریای شۆڕ  و ئازادیشدا، هەر قسەكردن بە كوردی كوشتنی لەسەر بوو، لەوپەڕی بێهیزی و لەوپەڕی بەهێزیاان باۆ  -

 .ڕژیێكیش نەیانتوانی دان بە بوونی كورددا بنێن
 

 كولتوور و داگیركردن

 
زمااان بەشااێكی هەرە گرینگاای كولتااوورە، دەتااوانین بەێااین دایكاای بەشااەكانی دیكەشاایەتی. سااەرەڕای سااەركوتكردنی زمااانەكەی 
كولتووری كوردی نەتوایەوە و توانی بەرگە بگرێ. كولتوورێك كە مێژووی بڕیبوو، لە زەمەنێكی دوورەوە هاتبوو، بە ڕەناو و 

 .مانەكەی چا كترین سەربازی بەرگری بووە لە كیانی كوردتامی كوردییەوە. كولتووری كوردی لە دوای ز
 
من دوو بەرگریكاری سەر سەۆ  و گرینو دەبین ، لە مەیادانی پاراساتنی نەتەوەی كاورددا، یەكەمیاان: زماان و دووەمیاان:  -

 .كولتوور
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كوردباوون وەك نووساەرێكی كورد بەرگریكاری بەهێزی هەبووە، ئینسانی كورد ساەرەڕای تاەیەكاانی كوردباوون و موسایبەتی  -
فارس ئاوا ناوی دەبا ، ئینسانی كورد نەیتوانیوە دەستبەرداری كولتوور و زماان و ۆااك و ئااوی ۆاۆی بێا ، هەەەی قورسای 
كردووە، ۆیانەتیشی كردووە، بەاڵم لە زیندانادا، لە حااەەتی ۆیاانەتی گەورەشادا، كوردباوونی ۆاۆی بەنەفارە  نەكاردووە، 

یی كوردباوونی تااەی ڕژیگاریاان پاێ چەشاتووە، بەاڵم نەیانخساتووە و وازیاان پاێ لە شاانازیەكانی ساەۆتیی ییاانی و قورساا
 .نەهێناوە

ئەو ئەركە چیایە زماانی كاوردی لە زمانەكااانی دیاكە جیاا دەكاااتەوە؟ ئەو ۆاوێنە چیایە لەناااو دەناو و پیتەكانیادایە؟ ماان  -
 .وەاڵم دەدەمەوە، تۆ  دەبێ لەگەڵ من بیر بكەیەوە

 
 ٢٠٢١ی ئۆکتۆبەری ١٦ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی باسنیوز  

 
 
  

 زمانی كوردی لە زمانێك زیاتر
 

 
 
 
 
 

  جەبار جەمال غەریب

 
ئینساانەكاندا، گواساتنەوەی سەرەڕای هەموو پێناسەكان، ئەركی زمان گەیاندن و ئاسانكردنی پەیوەندی و گفتوگۆیە لەنێاوان 

مانااا و هەسااتی مرژڤەكااانە بااۆ یەكتااری. زمااان كۆمەەێااك دەنااگە، كۆمەەێااك ئامااایەی سااەر لێااو و زمااانە كە دواتاار نیشااانە و 
ساایمبولی بااۆ دادەناارێ كە بنووساارێ  و بمێنێااتەوە، بەاڵم دیسااانەوە ئەركەكەی هەر وەك ۆااۆی مااایەوە، گەیاناادنی ویساا  و 

 .یەكتریئارەزوو و پێویستییە بۆ 
 

 پێكهاتەی هەموو زمانەكان، بەبێ ئەوەی هیچیان بەدەر كەین، وەك یەكە، ئەو زمانەی لە ناوەڕاستی ئەفری ایە، یان لە 
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ئاسیا و ئەورووپایە، لەمسەری دنیا بۆ ئەوسەری، پێكهاتەیان یەك شاتە، ئەویاش ئەو دەناگەیە كە لە قاوڕز و زار و لێاوی 
 .ئینسانەوە دروس  دەبێ و دێتە دەرێ

 
 .زمانەكان هەر هەموویان كۆمەەێك دەنگن، كۆمەەێك ئاواز و دەبڕینی زمانین -
ئەو دەنگانەی لە قوڕگی ئینسانەكانەوە دێنە دەرێ، هاوشێوەن، هاوئاوازن، جیاوازی لە دەنگەكانادا تەنیاا ئەوەنادەیە كە  -

كای قاوەتر یاان بااریكتر دروسا  دەكاا ، سروشتی ناوچەكە دروستی دەكا ، بیابان سەرەڕای دەنگە هاوبەشەكان چەناد دەنگێ
شاخ بە هەمان شێوە، دارستان و دوورگە و دەریا  بە هەمان شێوە، هەریەكەیان سەرەڕای دەناگە هااوبە  و جێگیرەكاان كە 
لە هەماااوو زمانەكانااادا دەردەكەون، هەنااادێ دەنگااای تایبەتیشااایان هەیە، كە لە شاااوێنە جیاوازەكانااادا بە شاااێوەی جیااااواز 

 .دەردەكەون
 
استە كۆكردنەوەی دەنگەكاان لە وشاەیەكدا، لە هەر زماانە و ماناایەك دەدا ، بەاڵم مەبەساتی مان ئەوەیە، دەنگای )ب( باۆ ڕ

نموونە، زژرتارین دەنگەكاانی دیاكە  لە بەشای هەرە زژری زمانەكانادا وەك دەناو بە هەماان ئااواز و تایبەتمەنادی هەیە، 
 .ردنی مانادا جیاوازەبەاڵم بەشداریی لە دروستكردنی وشەدا، لە دروستك

 
واتا فسیۆلۆجیی زمان یەك شتە، قوڕگی ئینگلیزێك و ڕووساێك و فارساێك و توركێاك و عەرەبێاك و كوردێاك، هەر هەماان  -

دەنگی پێدا دێ ، هەموویان می  و نوون و دال و ساین و شاین چەنادان دەنگای دیاكە بە قوڕگیانادا دێا ، لە دروساتبوونیاندا 
باازادەییەك، هاایە جیاااوازییەكی ڕەگەزی و بااااڵیی لە دروسااتكردنی دەنگەكاناادا نیاایە، ئیاادی ئەو هاوبەشاان، واتااا هاایە نەجی

 لووتبەرزییەی زمانێك بەسەر زمانێكی دیكەوە دەیكا  چییە؟
 

ئەوەی لەو سەرەتایەوە ویست  بیسەلمێن ، ئەوەیە كە هەموو دەنگەكانی ناو زمانەكانی دنیا بە شێوەیەكی گشاتی هاوشاێوە و 
ئەو جیاكارییەی لەنێوان زمانەكان و دواتر نەتەوەكاندا كراوە تەنیا بیانوویەكە باۆ بە گرووپكردنای ئینساان جاا  هاوبەشن،

 .چەوسانەوەی و داگیركردنی و توانەوەی، بە میرا  بردنی ئەوەی هەیەتی
 

 كوردی لە زمانێك زیاتر

 
وجاااوود، ئەویاااش لەیەكتااار گەیشاااتن و وتاااوێژ و هەماااوو زمانەكاااانی دنیاااا ئەركێكیاااان لەساااەرە كە لەپێناویااادا هااااتوونە  -

 .گواستنەوەی ناۆی ئینسانەكانە بۆ یەكتری، گۆڕینی پێویستی ناوەوەی ئینسانە بۆ دەنو
 .ئەركی زمانەكانی دنیا لە دوای گەشەكردنیان پاراستنی كولتوور و فەرهەنگە -
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نەكااان و كااۆمەەگە ئەركەكانیشاایان زیاااتر و زمانەكااانی دنیااا ئەركاای دیكەشاایان هەیە، ڕژی بەڕژی لەگەڵ گەشااەكردنی زما -
 .ئاەۆزتر دەبێ

 
 ئەركی زمانی كوردی

 
 بۆچی زمانی كوردی لە زمانێك زیاترە؟ -
هەموو ئەو ئەركانەی بە زمانەكانی دیاكە ساپێردراوە، بە زماانی ئینگلیازی، عەرەبای، فەڕەنسای و تاوركی و فارساییش، بە  -

 :ەی زمانی هیندی یان ئەەمانی لەسەریەتی لەسەر زمانی كوردیشە، واتازمانی كوردیش سپێردراوە، هەموو ئەو ئەركان
زمااانی كااوردی توانیااویەتی پێویسااتە ناوەكیەكااانی ئینسااانی كااورد بگۆڕێاا  بااۆ كۆمەەێااك دەنااو، ویسااتەكانی لەبەراناابەر  -

 .بگەیەنێ
 .كولتوور و فەرهەنگی كورد بپارێزێ، گەشەی پێبدا  -
 .ی هەبێ  دەنگەكان لەناو پیتدا جێ بكاتەوە و ببێتە كەرەسەی نووسینلە دوای گەشەكردنی توانای ئەوە -
 .لەناو ئاواز و مۆسی ادا بگونسێ و دەریایەك بەرهەم تۆمار بكا  -
 .ببێتە كۆگای هەەگرتنی مێژوو -
 

دیااكە ساەرەڕای هەماوو ئەوانە و دەیاان ئەركاای دیاكە، زماانی كاوردی ئەركێكاای دیاكەی لەساەر باووە كە لەسااەر هایە زماانێكی 
 :نەبووە، ئەویش بریتی بووە لە

 
 .پاراستنی كیانی نەتەوە -
 .پاراستنی كیانی كورد -
  

كورد وەك جەستە، وەك شار و گوند، وەك بەڕێوەبردن و ئیادارە، وەك گارووڕ و كاۆمەەگە هەمیشاە لەیێار هەڕەشاەدا باووە، 
وو بنەماكااانی مااانەوە، بنەماكااانی بااوون لە هەمیشااە لە حاااەەتی لەناوچووناادا بااووە، زژر جااار چووشااە، واتااا زژر جااار هەماا

ۆاك، لە شار، لە كۆمەەگە وێرانك راون، كاول كراون، تەنیاا و تەنهیاا زماانەكەی مااوە، نیشاانەی باوونی كاورد زماانەكەی 
 .بووە

 
ی جلااوبەرگی قەدەەە كااراوە، هاایە پۆسااتێكی ئیااداری و فەرماای نەدراوە بە كااورد، سااوپا و دادگااا و ییااان بە دەسااتی كەسااان -

 .دیااكەوە بااووە، كااورد تەنیااا زمااانی ماااوە، تەنیااا بەهااۆی ئاۆاااوتنەوە بااوونی ۆااۆی وەك نەتەوە و وەك گەل سااەلماندوە
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ئەو ئەركەی زمانی كوردی چووەتە سەر شانی، پاراستنی كیاانی گەل و نەتەوە بەوپەڕی ساەركەوتنەوە جێبەجێای كاردووە.  -
 .زمان بكرێ  بۆ مانەوەی كورد، بۆ مانەوەی ۆاك پێویستە ستاییشی

 
 جیاوازییەكان

 
 .زمانەكانی دیكە هەموویان بە باشترین شێوازەكانی سەردەم ۆزمە  كران -
 .زمانی كوردی بە توندترین و مۆدێرترین شێوازەكانی سەردەم دیایەتی كرا -
 .زمانەكانی دیكە ئەركیان تەنیا پاراستنی كولتوور و فەرهەنو و ئاۆاوتن بووە -

 
 .گرینگی زمانی كوردی پاراستنی ۆۆی و كیانی نەتەوە بووە سەرەڕای هەموو ئەركەكانی دیكەئەركی هەرە  -
سااەردەم هەبااووە كااورد یەك بسااتە ۆاااكی كوردسااتانی بە دەسااتەوە نەبااووە، هاایە یاسااا و بڕیارێااك نەبااووە بااۆ پاراسااتنی  -

سااەۆتانەدا زمااانی كااوردی وەك تاااكە نەتەوە، چاااپكردن و ۆوێناادن و گااۆرانی گااوتنیش بە كااوردی قەدەەە بااووە، لەو ڕژیە 
 .بەرگریكار و ۆۆبەۆتكەر بانگی مانەوە و بەردەوامیی ۆۆی داوە

 .نەك هەرئەوە ئەو زمانە گەشەی كردووە، شێوازی دەربڕین و وشە و ئالیەتی تازەی مانەوەی داهێنانەوە -
 .راوە تیااری دویماان نەیتوانیااوە بیپێكێاا زمااانی. كااوردی ئەو پاااەەوانە بااووە، دویمناای پێكاااوە، بەاڵم لەبەر ئەوەی نەبیناا -
 .بۆیە زمانی كوردی ئەو نیشتیمانەیە كە كەس ناتوانێ داگیری بكا  و هەمیشە لە زمانێكیش زیاترە -
مەترساایی زمااانی كااوردی تەنیااا كااورد ۆااۆیەتی، چااونكە سروشااتی زمااانەكە وایە ۆااۆی بااۆ ئاۆێوەرەكااانی ڕوو  دەكاااتەوە و  -

 .بكەنتەنیا ئەوان دەتوانن ئەتكی 
 .تا ئەمڕژ  زمانەكە لەوپەڕی بەرزیدا ماوەتەوە -
  

 ٢٠٢١ی ئۆکتۆبەری ٢٥ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی باسنیوز  
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هەڵوێستەیەک لە سەر نێوەرۆکی کتێبی: زمانی کوردی لە ئێران، دانپێدانانی سنووردار و 

 ”چاوەدێریکراو
 

 
 
  

 

 

 

 
 قادر وریا

 
، کتێبااێکە لە نووسااینی پڕژفیسااۆر د.جەعاافەر "لە ئێااران، دانپێاادانانی ساانووردار و چاااوەدێریکراوزمااانی کااوردی : "ئامااایە

، لە هەولێاار لە ٢٠١٨شێخولئیسااالمی. عەباادولخالق یەع ااووبی لە ئینگلیاازییەوە وەریگێااراوەتەوە سااەر زمااانی کااوردی. ساااەی 
 . یەن ئەکادیمیای کوردی، چاڕ و باڵو کراوەتەوە

 
بە زماانی  ٢٠١١وەیەکە بە هەر دوو زمانی ئینگلیزی و کوردی. لە ڕاستیدا تاوێژەر لێکاۆەینەوەکەی سااەی ئەم کتێبە لێکۆەینە

نووساایوە. (IJSL)زمااان کۆمەەناساایی نێااونەتەوەیی زانسااتی ئینگلیاازی بااۆ یمااارەیەکی تااایبە  بە زمااانی کااوردیی گۆڤاااری
 . پەڕیدا باڵو بووەتەوە ١٢٠کی وێرای ئینگلیسییەکە، لە توێی کتێبێ ٢٠١٨وەرگێڕاوی کوردییەکەی لە 

  
 :نێوئاۆنی کتێبەکە لەم بابەتانە پێک هاتووە

 
 پێشەکیی نووسەر و پوۆتەی لێکۆەینەوەکە -
 بابەتە تیۆریکەکان -
 زمانی کوردی لە ئێران -
وە، ١٩٧٩، کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لە ١٩٧٩ - ١٩٤١، مااحەمەد ڕەزاشااا ١٩٢٥ - ١٩٤١سیاسااەتی زمااانیی ئێااران: ڕەزاشااا  -

 بەکارهێنانی زمانی کوردی لە میدیا، پەروەردە
 .مژار و ئەنسام -
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 :هەڵوێستەیەک لە سەر پێشەکیی نووسەر بۆ وەرگێڕاوی کوردیی توێژینەوەکە

 
لە پێشەکیی کتێبەکەدا، توێژەر ئامایە بە هێندێک ئاەوگۆڕی هەر چەند بچووک بەاڵم ئەرێنی لە ئێاران لە پێوەنادی لەگەڵ 

لە زانکااۆی کوردسااتان و  ٢٠١٥دیاادا دەکااا، وەک کاارانەوەی ۆااولێکی بەکالۆریااای زمااان و ئەدەبیاااتی کااوردی لە زمااانی کور
پێشوازیی یمارەیەکی زژر لە ۆوێندکاران بۆ بەشداری لەم ۆاولەدا. لە درێاژەی ئەو باساەدا و بە ساەرنسدان بەو ڕاساتییە کە 

انی کوردی کەچ بکا، توێژەر کۆمەەێاک پێشانیاری ۆساتووەتە بەر چاوەڕوان ناکرێ ڕێژیمی ئێران مل بۆ داوای ۆوێندن بە زم
سەرنسی هۆگران و دەسۆزانی زمانی کوردی لە ڕژیهەاڵتی کوردساتان. د.جەعافەر ئەوەنادە دەرفەتە  )کارانەوەی جاروباارەی 

ناوەنادی و ۆولی بەکالۆریاای زماان و ئەدەبای کاوردی، یاا ۆوێنادنی چەناد یەکەیەکای زماان و ئەدەبیااتی کاوردی لە ئاساتی 
ڕەنااگە چااارە هەر ئەوە بااێ کە ئەوەناادەی دەکاارێ جااارێ زمااانی کااوردی بچێااتە نێااو فێاارگە و “زانکااۆدا( بە گرنااو دەزانااێ: 

زانکۆکانەوە. واتە ڕەنگە ئەمە هەنگاوێکی بەسوود بێ کە جارێ  نی کەم باوونی زماانەکە وەکاوو وانەیەک، یاا چەناد وانە، 
بەتە زمانییەکااانی کااوردی و وانەیەکاایش لەسااەر ئەدەباای کااوردی( لە فێرگەکااانی بااۆ نمااوونە وانەیەک لەسااەر ڕێزمااان و بااا

کوردساااتان بگاااوترێتەوە. بەو مەرجەی کە ئەو واناااانە دەساااۆزانە ولێزاناااانە بگاااوترێنەوە، دەتاااوانن هەم ئاساااتی زماااانەکە 
 (١٣) پەڕی ” ببەنەسەر و هەم لە  ی ئاۆیوەرانی زمانەکەشەوە ۆۆشەویستتری بکەن.

 
 تر کردنی زمانەکە  ی ئاۆێوەرانی بە تایبەتی مندااڵنی ئەو نەتەوەیەی کە لە ۆوێندن بە زمانی ۆۆیان بێبە  ۆۆشەویست

کردنی ئەو باوەڕە کە زمانەکەی ئەوانیش هیچی لە زمانەکاانی دیاکە کەمتار نیایە و دەتاوانێ زماانی  کراون، هەر وەها دروس 
وەبیااار ئااااۆێوەرانی زماااانی کاااوردی لە ڕژیهەاڵتااای کوردساااتانیان پەروەردە و فێرکاااردن بێااا ، لەو ۆاااااڵنەن کە تاااوێژەر 

 نەتەوە ۆوێنادنی کە بگەیەنادرێ تێ  و بکارێ لەگەڵ دیاالۆگی بااڵدەساتیش نەتەوەی ناوۆبەی  پێویساتە هاوکا   دێنێتەوە.
ەکگرتاوویی واڵ  ی پتەوکردنی بۆ تایبەتی بە. قازانسە بە بارەوە زژر لە بەەکوو نییە ۆراڕ شتێکی هەر نەک نافارسەکان،

دەمڕاستەکانی زمانی بااڵدەس  پێیان وایە کە دانای ماافی “و پێکەوەمانەوەی بەئاشتیی پێکهاتە جیاواز و جۆراوجۆرەکانیان. 
هەەوەشانەوەی واڵتێک. نازانن کە دانی ماافی زماانی بە باساکەکان و کاتالۆنەکاان لە ساپانیا و، بە  زمانی دەبێتە هۆی لێک
دا، بە وێلزییەکااان لە ئینگلیسااتان، جااوواڵنەوەی جیاااوازیخوازیی لەنێااو ئەو کەمینااانەدا نەک بەهێااز کۆبەکییەکااان لە کەنە

 (١٤ ) پەڕی” نەکردووە، بەەکوو کزی کردووە.
 

 دایاک زماانی جیهانیی ڕژیی لەگەڵ پێوەندی لە تایبەتی بە ئێران لە  زیندوو ڕاگرتنی پرسی داوای ۆوێندن بە زمانی دایک
ەشااداریی چا کااانەی چا کااانی کولتااووریی سااێ نەتەوەی تااورک )ئااازەری(، کااورد و بەلااووچ کە نووسااەری ب و( فێااوریە ی٢١)

، ئاماایەی پاێ کاردووە، گاۆڕانێکی جاێگەی هیاوایە. ”زمانی کاوردی لە ئێاران، دانپێادانانی سانووردار و چااوەدێریکراو“کتێبی 
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ێوەرانی زمااانە کەم دەسااەاڵتەکانەوە، وەکااوو کااوردی و ئەمە بااۆ ۆااۆی زژر باشااە. لە  یەکەوە بااابەتەکە لەنێااو ۆااودی ئاااۆ“
هەەدەداتەوە. لە یەکاای دیااکەوە، نووسااەر و ڕووناااکبیرانی فااارس دێاانە نێااو گفتوگۆکااان و لەسااەر  ئااازەری، بە زەقیاای سااەر

 (١٥پەڕی ) ” بابەتەکە گفتوگۆ دەکەن. واتە، بۆنەکە بۆ لە ئارادا هێشتنەوەی بابەتەکە و درێژەدانی گوتارەکە کاریگەرە.
زمانەکاااان و  حاااەیبوونی فارس ۆاااەێکی جااێگەی ساااەرنە کە تااوێژەر لەم پێشاااەکییەدا ڕووناای دەکاااتەوە، نیگەرانااای و ۆراڕ

” دایە.  یەنگرانی زاەبوون و با دەستیی زمانی فارسی لە ئێران لە ئاکامەکانی پەروەردە و ۆوێنادنی چەناد زماانە لە ئێاران
و ” نەتەوەیای“ەموو مەبەستەکان مافێکی ئینسانییە. هەروەها دەستڕاگەیشاتن بە زماانی دەستڕاگەیشتن بە زمانی یەکەم بۆ ه

هاوبەشی واڵتێکیش مافێکی ئینسانی و زمانییە. ئەمە بەو واتایەیە کە دەستڕاگەیشتن بە ماافی زماانی زگمااکی یاان یەکەم، 
ان. بێبەشاکردنی مناداەی کاورد لە زماانی نابێ بە واتاای دوورەپەرێازی لە زماانی واڵتێاک باێ، وەکاوو زماانی فارسای لە ئێار

 (١٨ و ١٧) پەرەکانی ” فارسی بێبەشکردنیانە لە پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە واڵتێکدا کە فارسی زاەە.
 

لە کۆتااایی ئەم پێشااەکییەدا، پرساایارێک وروویێناادراوە. واڵمێااک کە تااوێژەر بەو پرساایارەی داوەتەوە، یارمەتیاادەرە بااۆ ئەو 
ۆەریکی نووساین و تاوێژینەوە لەباارەی سیاساە  و پالنای زماانی باۆ ڕژیهەاڵتای کوردساتان و ئێارانن. پرسایارەکە کەسانەی 
و ئێاران ۆوێنادن بە زماانی کاوردی ڕێگاا بادرێ، هەماوو شا  ڕاسا  و دروسا  وەکو  واڵتێکی لە  ئایا هەر ئەوە کە“ئەمەیە: 
وربانیاادانەی کااورد لەپێناااوی زمااانەکەی، وریااایی دەدا ئەگەر تااوێژەر دوای ئامااایە بەو هەمااووە چەرمەسااەری و ق” دەردەچااێ؟

ڕژیێااک دەروویەکاای نەۆتێااک ڕووناااک بااۆ ۆوێناادنی زمااانی کااوردی و ۆوێناادن بەو زمااانە بکاارێتەوە، پێویسااتە لە سااەرەتاوە 
باۆ ۆوێنادن باۆ ئەوە کە سیساتەمێکی ساەرکەوتوو “هەنگاوەکان شێلگیرانە و بە زانیارییەوە هەەبگیرێن. لەم بارەیەوە دەەێ: 

بە زمااانی دایااک بێااتە ئاااراوە، پێویسااتە زژر  یەن وەکااوو ئەکتەرەکااان )منااداڵ، بنەماااەە، جڤااا ، نەتەوە، واڵ  و هتااد(، 
( تااوێژەر بااۆ هەر یەک لەم ١٩) پەڕی ” پرژگرامەکااان، یاساااکان و بااوارە ئااابووری و کۆمەاڵیەتییەکااان لەبەرچاااو بگیاارێن.

ۆستووەتە ڕوو کە پێویستە لە ئەگەری هااتنە کاایەی دەرفەتێکای ئەوتاۆدا، جێبەجێای ئەکتەرانە کۆمەەێک بیرژکە و ئەرکی 
 .پالنیان و بەرنامە چوارچێوەی  بکەن و بخرێنە

  
 :لەبارەی کرۆک و نێوەرۆکی توێژینەوەکە

 
تااوێژینەوە لە سااەرەتادا لە دە قەیەکاای تیااۆریکەوە دەڕوانێااتە جااۆری گەاڵەەبااوونی سیاسااەتی زمااانی لە ئێااران. نێااوەرژکی 
سیاساااەتی زماااانی لە ئێاااران، پێوەنااادیی ڕاساااتەوۆۆی هەیە بە پێکهااااتنی دەوەەتااای ناااوێ لە ئێاااران و ئەو ئایااادژلۆیی و 

اوە. دەوەە  نەتەوەی ئێاارانیش کە لە ساەدەی بیساتەمدا سااەری نەتەوەی ئێرانای لەسااەر بنیاا  نار -ناسایۆنالیزمەی دەوەە 
نەتەوەکااانی ئەو سااەدەیە، پڕژیەگەلاای نەتەوەچێکەریاای ۆۆیااان لە پااڕژیە گەەاای واڵتاااانی -وەک زژربەی دەوەە “هەەاادا 

ئەورووپیااایەوە وەرگااار  بە تاااایبەتی فەرەنساااە، لە بەر ئەوەی فەرەنساااە وەک یەک لە یەکەم پڕژیەگەلااای نەتەوەچاااێکەری 
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چااااووەتە ” هێااااوری و بااااێ گیروگرفاااا “ەرکەوتووی مااااودێڕن لە قەەەم دەدرێ کە تێیاااادا پڕژسااااەی یەکپارچەسااااازی بە ساااا
 (٣١ پەڕی ”)پێشێ.

 
لە سەدەی بیستەم، زمانەکانی کاتا ن و باسک لە ماوەی دەسەاڵتی فرانکۆ لە ئیسپانیا قەدەەە کران، و کاوردی لە تاورکیە 

و بوو. ئێرانیش زمانگەلی کەمینەکاانی قەدەەە کارد، یەک لەوان کاوردی،  نایکەم لە پێنەدرا بۆ ماوەی نزیکەی سەدەیەک ڕێ
 .(٣٢) پەڕی ” ١٩٤١ -١٩٢٥ماوەی دەسەاڵتداریی ڕەزاشادا، 

 
زماانی و  لە چوارچێوەی ئەو باسە تیورییەدا، ڕاوبۆچاوونی کۆمەەێاک لە زماانەوانە بە ناوبانگەکاان لە باارەی سیاساەتی تاک

ەها ڕژەی سیستەمی پەروەردە و سیاسەتی زمانیی بەکارهااتوو لەو سیساتەمە لە جێگیرکردنای ئایادژلۆیی ئامانسەکانی، هەرو
لە واڵتێکااای فرەزمانااادا، ”: ” ساااکۆتناب کانگااااس“سیساااتەمی سیاسااایی واڵتااادا دەۆاااوێنینەوە. باااۆ نماااوونە ئەم بۆچاااوونەی 

دانە بە  تر بە واتاای شاەرعییە  نی زمانەکاانیداسەپاندنی یەک زمان بە سەر تەواوی ۆەەکدا و بە قیمەتی وەپەراوێز ۆسات
دەسااەاڵتێکی سیاساایی تااایبە ، شااێوازێکی دیاااریکراوی چاااوەدێری و کااۆنتڕژەی کااۆمەاڵیەتی، و ڕێگااایەکی ئایاادژلۆجیکی بە 

وزژر، تااااکە یەک شاااێوازی تێاااڕوانین، تێگەیشاااتن، و  کاااۆمەاڵتیکردنی جەمااااوەر کە دەبێاااتە هاااۆی ملکەچکردنیاااان باااۆ، کەم
بوون بە ناسنامەیەکی یەکساان و  تر، و هەر بۆیە پێمل ی جیهان، تاکە یەک شێوازی تێڕوانین لە ۆۆیان و ئەوانیشڕژڤەکردن

یەک لە شاێوازە کاریگەرەکاانی توانادنەوە و  . ] و ۆااوەن دەساەاڵتی سیاسای [ هااوبە ، واتە ناسانامەی گرووپای باا دەس
 (٣٤) پەڕی ” پەروەردەی ڕەسمی بووە.” کردنەوە یەکدەس 

 
توێژەر، بەشێکی سەرەکیی توێژینەوەکەی بۆ باس لە سیاسەتی زمانی لە ئێران لە دوو سەردەمی جیااوازدا تەرۆاان کاردووە. 
سااەردەمی ڕێژیماای شااایەتی و دەسااەاڵتدارێتیی ڕەزا شااا و دواتاار کااوڕەکەی. هەروەهااا سیاسااەتی زمااانی لە دوای سااەرکەوتنی 

ئیساااالمیی ئێاااران. ۆااااەی ساااەرنسڕاکێش ئەوەیە نەک هەر بە گاااۆڕانی شۆڕشااای گە نااای ئێاااران و هاتنەساااەرکاری کۆمااااری 
زمااانی لە ئێااران  دەسااەاڵتداران، تەنااانە  بە گااۆڕانی ڕێااژیمە سیاسااییەکانیش، جەوهەری سیاسااەتی سااەرکوتکەرانەی تاک
هیە جیااوازییەک  نەگۆڕاوە. دیارە ئەوە بەو مانایە نییە کە لە نێوان سیاسەتی زمانی لەو دوو سەردەمە سیاسییە جیاوازەدا،

هەر چەنااد تواناادنەوەی زاەمااانەی کەمینەکااانی، بە کوردیشااەوە کەم کااردەوە، بەاڵم “پێااک نەهاااتوە. بااۆ وێاانە حەمەرەزاشااا 
دەزگاای  و دەزگاا ۆاۆجێیی و ناوچەییەکاان ماایەوە، هەر لە دام و فارساندن وەک سیاساەتی ساەرەکیی حکاوومەتی ناوەنادی و دام

 (٤٢ ) پەڕی” پەروەردە. سەربازییەوە بگرە تا دەگاتە
 لە سەردەمی دەسەاڵتدارێتیی حەمە ڕەزاشا، کرانەوەیەک بە ڕووی زمانی کوردی و زمانە نافارسییەکانی دیکە  لە هێندێک 

 بواردا هەبووە وەک ڕێگەدان بە باڵوبوونەوەی چەند گۆڤار یا چاپی هێندێک کتێ  و هتد. بە وتەی توێژەر )د.جەعفەر 
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 حاساەی پتار بەەکاوو نەباوو، دەوەەتدا سیاسەتی لە بنەڕەتی گۆڕانکاریی بە پەیوەندییەکی چ   دانە  ئەم  شێخولئیسالمی(
 لە. ئەیمااار دەهاااتە فارساای زمااانی زاراوەیەکاای وەک هەر کااوردی زمااانی. بااوو سااەردەمە ئەو سیاساایی -کااۆمەاڵیەتی گااۆڕانی

نیشانەکانی گاۆڕانی زماانیی “لە شەقامدا قسەی پێ دەکرا. لە ئاکامدا  و بنەماەە لەنێو تەنیا نەدەۆوێندرا، پێی فێرگەکان
 (٤٣  پەڕی) ”…لە کوردییەوە بۆ فارسی لە ناوەندە شارنشینە گەورەکانی لە چەشنی ئیالم، کرماشان و سنە دیار بوون

 
ە بە فەرمای ناساارانی پاا  ڕووۆاانی ڕێژیمای شااایەتی و هاتنەساەرکاری کۆمااری ئیسااالمیی ئێاران، ماا  و داواکااانی کاورد ک

حکاوومەتی دینیای ناوێ هایە ”زمانی کوردی و ۆوێندن بەو زمانە لە کوردستان، یەک لە گرینگترینیان بوو، گاوێی پاێ نەدرا.
تێگەیشتنی بۆ بابەتگەلی قەومیی تایبە  نەبوو کە واڵتی فرەقەومیی ئەوان پێناسە بکا ، و بارگریییەکە ۆێارا تەشاەنەی 

 (٤٥) پەڕی ” سەند.
 
یا لە ئێران دان بە فرەزمانیدا نراوە و زمانەکانی ئەو واڵتە، هیە مافێکیان پێادراوە؟ نااوی تاوێژینەوەکە کە لە ڕاساتیدا ئا

دایە. لە ئێاران هەر لەو  ، زژر لەجێای ۆاۆی”دانپێادانانی سانووردار و چااوەدیریکراو“بووە بە ناوی کتێابەکە ، دەساتەوایەی 
شاادا باااس لە جۆراوجااۆریی زمااانی لە ئێااران دەکاارێ و دان بە زمااانە ناااوچەیی و تیواڵ دەسااتووری لە تەنااانە   کاااتەدا کە

زمااانە ناااوچەیی و ۆۆجێییەکااان لە “ی قااانوونی ئەساساایی واڵتاادا هاااتووە ١٥ۆۆجێییەکااان دەناارێ و، تەنااانە  لە ئەساالی 
، ”فارسی ڕێگایان پاێ دەدرێ ڕاگەیاندن و ماس میدیا، هەر وەها بۆ گوتنەوەی ئەدەبیا  بە وانە لە فێرگەکان وێڕای زمانی

 .”دەکرێ بگوترێ دانپێدانانێکی لەمسۆرە چ نییە جگە لە دەمامکێکی لێبڕاوانە“بەاڵم بە وتەی توێژەر: 
 

. کااراونەوە شاای پەروەردەدا و  میاادیا بوارەکااانی لە ئێااران  هەر لە درێااژەی ئەو باسااەدا، بەکارهێنااانی زمااانی کااوردی لە
ڤیزیااۆن زمااانی کااوردی بااۆ بانگەشااەی سیاساایەکانی ۆااۆی بە کااار دێنێاا . بەاڵم چااۆن تەلە و ڕادیااۆ لە ئێااران لە دەسااەاڵ 

زژربەی ڕژشاانبیران، ڕژماننووسااان، شاااعیران، و ڕژینامەنووسااان لەو زمااانە کااوردییەی ئەم وێسااتگانە بە “بەکارهێنانێااک؟: 
کااوردی لەیێاار چاااوەدێریی وردی  کاااری دەهێاانن، ڕازی نااین، و پێیااان وایە هەناادێک هەوەاای بەئەن ەساا  بااۆ تێکاادانی زمااانی

دایە، زژربەی جاااار لە ڕێگاااای وەرگێڕانااای بابەتەکاااان یاااان شاااێوەزاری تااارەوە، چاااونکی زژربەی بەرپااارس و  کاربەدەساااتان
بەڕیااوەبەرانی وێسااتگەکانی ڕادیااۆ و تەلەڤیزیااۆن ۆەەکاای ناوچەکااانی تااری ئێاارانن و بە کااوردی ناااپەیڤن. بە هەمااان شااێوە 

 ئەو ساەرەڕای  (.٥٠) پەڕی ” لە یەن وەزارەتای کولتاوور و ڕێنماایی ئیساالمییەوە پەساند بکارێن.هەموو باڵوکراوەکان دەبێ 
 کەسااانێکی کە هااۆیەوە بەو دەردەچااوو، حکااوومە  ئیسااازەی و ئیمکانااا  بە کە ”سااروە“ گۆڤاااری چاااوەدێریکردنە، و کااۆنتڕژڵ
رسااتییان دەکاارد، تااوانیی ڕژەاای گرنااو لە رپەسە قااازی ئەحاامەد و موکریااانی هااێمن مامۆسااتایان وەک بەئەزمااوونی و دەسااۆز

 .ڕاکێشانی ۆەەکی کوردستان بە تایبەتی  وان بۆ  ی فێربوونی ۆوێندنەوە و نووسین بە زمانی کوردی وەئەستۆ بگرێ
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بەاڵم لە دەرەوەی ئیااارادەی دەساااەاڵتی واڵ ، هێنااادێک هەوڵ هەباااوون کە تاااوێژینەوە گرنگیااای باشااای پێاااداون. چاااا کیی 
ئەدەبییەکان، هەروەها هەوەێکی بەرچاو لە هەموو پاریزگەکانی ڕژیهەاڵتی کوردستان و لە زانکۆکانی ئێاران باۆ ئەنسومەنە 

کە هەرێمااای  ١٣٩٠باڵوکااردنەوەی گۆڤاااار و باڵوڤاااۆک و کتێاا  بە زماااانی کاااوردی هەبااووە. بە تاااایبەتی لە ساااەرەتای دەیەی 
یش لە ساەردەمی بازووتنەوەی ڕێفۆرمخاوازی و هااتنە ساەرکاری کوردستان دوای ڕاپەڕین گۆڕانی سیاسیی بەسەردا ها ، دواتر

 .محەممەد ۆاتەمی وەک سەرکۆماری ئێران، ئەم جۆرە تێکۆشانە زیاتر بوون
 

تااوێژینەوە لە باساای بە کارهاااتن یااا نەهاااتنی زمااانی کااوردی لە بااواری پەروەردەشاادا ئامااایە بە کۆمەەێااک هەوڵ دەکااا بااۆ 
ەسااتووری واڵ  کە دەسااکەوتێکی ئەوتۆیااان لااێ نەکەوتااۆتەوە. دەسااکەوتەکە لە ڕادەی ی د١٥جێبەجێبااوونی نێااوەرژکی مااادەی 

 بزووتنەوەیەکاای بەاڵم. بااووە کوردسااتاندا زانکااۆی لە کااوردی ئەدەبیاااتی و زمااان یەکەی دوو ۆوێناادنی  ملاادانی حکااوومە  بااۆ
وێناادنەوە و نووسااین بە ۆ بااوونیفێر بااۆ ۆااۆبەۆش شااێوەی بە ڕژشاانبیران و نووسااەران بەشااداریی بە ڕژیهەاڵ  لە بەرفاارەوان

زمانی کوردی لە شار و گوندەکان وەڕێ کەوتووە. توێژینەوەکە ئامایەیەکی دەوەەمەناد لە باارەی ئەو بازووتنەوەیەی تێادایە 
 .ناوی نەبردووە” بزووتنەوە“هەر چەند بە 

  
 :ئەنجام

 
نافارسااییەکانی ئێراناادا بە ڕێااگەی ڕێژیماای شااایەتیدا ئایااا کۆماااری ئیسااالمی لە پرساای ڕووبەرووبااوونەوە لە گەڵ زمااانە 

 :ی توێژینەوەکاندا بخوێنینەوە”مژار و ئەنسام“ڕژیشتوە؟ دەتوانین واڵمی ئەو پرسیارە لە بەشی کۆتایی یا 
 
پەروەردەی  (a) کۆمااری ئیساالمیی ئێاران بە شاێوەیەکی بەرچااو لە سیاساتگەلی زماانیی ساەردەمی پاشاایەتیی  ی نەداوە“

 (b) انیی بە تەواوی فەراماۆ  کاراوە و وەک هەڕەشاەیەک باۆ ساەر یەکگرتاووییی ۆااک و واڵ  چااوی لاێ دەکارێ؛فرەزما
ساەرەتی و بااڵدەساتیی زماانی فارسای وەک پاێگەیەک باۆ  (c) بەکارهێنانی زمانە نافارسییەکان سنووردار و چااوەدێریکراوە؛

ە بارەی قەومی و زمانییەوە ڕەچاو دەکرێ، ئەویاش نەک هەر کردنی سیاسەتی پەیکەرەیەکی هاوشێوە و یەکگرتوو ل یەکدەس 
دەزگاکاااانی حکاااوومەتەوە، بەەکاااوو هەر وەتااار لە  یەن زژربەی هەرە زژری ئەو ئەکاااادیمییە ئێرانییاااانەی کە  و لە  یەن دام

هەروەهااا  لەسااەر بااابەتی سیاسااە  و پالناادانانی زمااانیی نووساایویانە، یااان ئەوانەی لە بااواری سااینەمادا کااار دەکەن، و
 (٦٩) پەڕەی ” چاپخانەکان و میدیا جۆراجۆرەکان.

 
 ٢٠٢١ی دێسەمبەری ٦ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
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سەدەیێک خەبات لە پێناوی زمانی کوردیدا: تیۆری، سیاسەت و “چاوخشاندنێک بە کتێبی 
 ”ئیدەئۆلۆژی

 
 

 
 
 
 
  

 قادر وریا
 

، کتێباێکە لە نووساینی زینادەیاد پڕژفیساۆر "زماانی کوردیادا: تیاۆری، سیاساە  و ئیادەئۆلۆیی سەدەیێک ۆەباا  لە پێنااوی"
 .ەوە چاڕ و باڵو کراوەتەوە”بنکەی یین“لە  یەن  ٢٠١٥ پەڕە و ساەی  ٢٥٦ئەمیر حەسەنپوور، 

 
 :نێوەرژکی کتێبەکە لەم بابەتانە پێک هاتووە

 
 اسی و ئیدەئۆلۆیی،سەرەتا: زمانی کوردی وەک گۆڕەپانی ۆەباتی سی -
 پێشەکی: تەقەلال بێسوودەکانی دوێنێ و ئەمڕژ، -
 وتووێژێک لەگەڵ تۆفیق وەهبی -
 .محەممەد ئەمین زەکی: دوو تەقەلالی بێسوود -
  

 :گرنگیی ئەم کتێبە

 
 .  ڕابردوودا سەدەی یەک لە کوردی زمانی مێژووی لە ئاوڕدانەوەیەکە ”ا...سەدەیێک ۆەبا  لە پێناوی زمانی کوردید“کتێبی 
 و ڕووداو ئەو هەم هاااتن، پێااک کااوردی، زمااانی بااوویانەوەی بااۆ سااەدەیەکدا ماااوەی لە کە دەکااا دەرفەتااانە بەو ئامااایە هەم

او و نالەباریااان بااۆ زمااانی کااوردی دروساا  کااردووە. ئەو کێشااانە  کە لە نەۆااوازر گشااتیی و سیاساای دژۆێکاای کە ئااەۆگۆڕانە
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ڕوویاان باووەتەوە و بۆچوونەکاانی نووساەر لە بارەیاانەوە ڕەهەنادێکی دیاکە لە گرنگیای ڕژیگاری ئەمڕژدا زمانی کوردی بەرەو
 .ئەو کتێبە پێک دێنن

  
 :زمانی کوردی لە سەرەتاکانی سەدەی بیستدا

 
زماانی کاوردی تووشای “ەوە دەسا  پاێ دەکاا. لەو سااەەوە ١٩١٨مێژوویەک کە پرژفیساۆر حەساەنپوور ئااوڕی لاێ داوەتەوە لە 

تورکیە و ئێران ڕا بگرە هەتاا گەشاەپێدانی لە یەکیەتیای  (linguicide) زمانیی جۆراوجۆر بووە، لە زمانکویییسیاسەتی 
. لە نێوان ئەو دوو سیاسەتەدا، لە عێراق دەوەەتی ئینتیداب و پاا  ئینتیاداب لەگەڵ ١٩٣٧ەوە هەتا ٢٠سۆڤیە  لە سااڵنی

شە بکا و پەرە بساتێنێ. فارسای و تاورکی و عەڕەبای باوون بە زماانی زمانی کوردی هەەیان دەکرد، بەاڵم ڕێگەیان نەدەدا گە
دەوەەتای تاورک، ئێرانای، عێراقای و ساوورییەیی و توانادنەوەی  - ڕەسمی و دەوەەتای و کاران بە ئاامرازی داڕشاتنی نەتەوە

 (٧ پەرەی ”)گەلی کورد.
 

تایی و کااری ئیدارەییادا کەم و کاور  دەکاار دوای دامەزرانی دەوەەتی عێراق، زمانی کوردی لە چاپەمەنی و ۆوێنادنی ساەرە
، ڕێژیمی ئینتیداب لە پڕژساەی ساەربەۆۆکردنی عێراقادا، باۆ ڕازیکردنای کاورد و ئاساۆڕی و تاورکمەن، ١٩٣١ها . لە ساەی 

 .بە شێوەیەکی قانوونی ناسرا” زمانێکی محەللی“ی بە سەر بەەدا داسەپاند و کوردی وەک ”قانوونی لۆەاتی محەللی“
  

 :کوردی لە سەرەتاکانی دامەزرانی دەوڵەتی داتاشراوی عێراقدازمانی 

 
پرژفیسۆر حەسەنپوور لە سەرەتا و پێشەکییە دەولەمەند و تێر و تەسەلەکەی بۆ ئەم کتێابەدا، ڕووداوەکاانی پێوەندیادار بە 

افەکاانی کاورد لە واڵتای جیبەجێکردن یا لە ڕاستیدا جێبەجێنەکردنی ئەم بڕیارە و کۆمەەێک بڕیاری دیکەی پێوەندیدار بە م
عێراقدا باس دەکا. هەم هەوەەکاانی ڕێژیمای شاایەتی باۆ بەرتەساککردنەوەی ئەو بەەێناانە و بەرە بەرە ۆاۆ لێادزینەوەیان 
شی دەکاتەوە، هەم تیشک دەۆااتە ساەر تەقەلاالی ڕژشانبیرانی کاورد باۆ چەساپاندنی ئەو مافاانە و دەناو هەەبڕینیاان دیی 

تۆفیاق وەهبای و ئەماین زەکای بەز دوو لەو ڕژشانبیرانەن. لە باساکردنی تەقەلالکاانی ئەو دوو  پەیمانشکێنییەکانی بەەادا.
ڕژشنبیرە  پش  بە چەند بەەگەنامەیەک دەبەستێ. یەک لەو دژکیۆمێنتاانە، وتاووێژێکی ۆاۆی )ئەمیار حەساەنپوور( لەگەڵ 

و مەبەسااتە بااوو کە لە پێوەناادی لەگەڵ لە لەناادەنە. حەسااەنپوور ئەم وتااووێژەی بە ١٩٧٦ی تەمااووزی ٢٨تۆفیااق وەهباای لە 
بااارودژۆی زمااانی کااوردی لە دەوەەتاای تااازەدامەزراوی عێااراق و تێکۆشااانی ئەو بااۆ سااتانداردکردنی کااوردی، زانیاااریی لااێ 

 .لە نووسینی ئەمین زەکی بەز” دوو تەقەلالی بێسوود“وەربگرێ. دووهەم دژکیۆمێن  نامیلکەیەکە لەیێر ناوی 
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 ناساراوە. هەەابە  زەکای ۆەریکای زماان و ئەدەبای کاوردییش دەباوو، و لە مێاژووی بەرنامەڕژناانیزەکای وەک مێژووناووس "
(language Planning)  ،زمااانی کااوردی گەاڵلە کاارد  بەاڵم دەوەەتاای ئینتیااداب دەنگاای کاات کاارد. لە زانسااتی زماناادا

و بەرنامەڕژناانی  (Status Planning) بەرنامەڕژناانیز زماان دەکارێتە دوو بە : بەرنامەڕژناانی پالە و پاایەی زماان
دا بۆ مەلیک فەیساەل ١٩٣١و  ١٩٣٠زەکی لەو دوو عەریزەیەدا کە لە  .(Corpus Planning) جەستە یان کەرەستەی زمان

گار  و پێشاانی دا کە ئەو بەەاگەیە پالە و پاایەی زماانی ”  یحەی لوەاتی محەللی“و مەندووبی سامی نووسی، ڕەۆنەی لە 
 (١٠ پەرەی ”.)عەدل و عوود تەئمین ناکا” و ” مانعی تەرەقی و تەکامولی زمانی کوردی“ێتە کوردی نزم دەکا و دەب

 
ی مایسای ٢٠دا ئەمین زەکی بەز لەو پێوەندییەدا عەریزەیەک بۆ مەلیک فەیسەل دەنێارێ. لە١٩٣٠ی کانوونی دووهەمی ٢٠لە 
دیارە  یەنە پێوەندیدارەکان بە دەنگیەوە نەهااتن. یشدا ڕەۆنەکانی ۆۆی لە عەریزەیەکدا بۆ مەندووبی سامی نارد کە ١٩٣١

لە بەەااادا لە چاپخاااانەی مەریاااوانی چااااپکران، ” دوو تەقەلاااالی بێساااوود“ئەو دوو عەریااازانە لە یێااار نااااوی  ١٩٣٥سااااەی 
 .نەداوە باڵوبوونەوەی ڕێگەی بەەدا دەوەەتی  بەاڵم

  
 :ڕێفۆرمی زمانی بێ پشتبەستن بە تیۆری و میتۆدی زانستی

 
ەک لە ناوی کتێبەکەیەوە دیارە، حەسەنپوور لە ڕەوتی باسکردنی ڕووداوەکانی پێوەندیدار بە مافەکانی کاورد و زماانی هەر و

ساەدەیێک ۆەباا  “کوردی لە عێراق، زژر پرس و بابەتی گرنگی دیکەی پێوەندیدار بە زمانی کوردی باس دەکا. لە ڕاساتیدا 
بااۆ چااککردن، ڕێفااۆرمکردن یااان ساتانداردکردنی زمااانی کااوردی دەدوێ. بە لە مێاژووی تێکۆشااان ” لە پێنااوی زمااانی کوردیاادا

یەکێاااک لە تایبەتێتییەکااانی ئەو ۆەبااااتە بااۆ چارەسااەرکردنی کێشاااەکانی زمااانی کاااوردی ئەوەیە کە “گااوتەی حەسااەنپوور 
دنی هەوەەکاانی ئەو زماانەوانە کاوردە لە گەڵ باساکر” ئەستوور بە تیاۆری و مێتاۆدی زانساتی و تێبینای مێژوویای نیایە. پش 

پێوەندیدار بە چاککردنی ئەلفوبێی کاوردی، ساتانداردکردنی زماانی کاوردی، پەتیگەرایای و دەرهاویشاتنی وشاە عەرەبییەکاان 
 .لە زمانی کوردی، هەەە و بۆچوونە چەوتەکان و ئاکامە زیانبارەکانیان دەستنیشان دەکا

  
 :دەستپێکردنی سەردەمێکی نوێ لە مێژووی زمانی کوردیدا

 
حکااوومەتی هەرێماای کوردسااتان دامەزرا و ئەو کااۆ  و زنسیاارەی دەوەەتاای عێااراق و قااانوونەکەی لە دەساا  و پێاای  ١٩٩١لە "

دا، دوای ٢٠٠٥زماااانی کاااوردیی بەساااتبوو، لە بەر یەک ترازاناااد و زماااانەکە ئاااازادیی سیاسااایی وەدەسااا  کەو ، و لە سااااەی 
نااکۆکیی  ١٩٩١مانی عەرەبی لە کۆمااری عێراقادا. ئەگەر پاێش ڕووۆانی ڕێژیمی بەعس، بوو بە زمانێکی ڕەسمیی هاوشانی ز

 -ەکارێد بەدی دیاش نااکۆکی لێرەوپاا  باوو، دا(عەرەبای و کاوردی یان) عێراق دەوەەتی و کوردی زمانی  سەرەکی لە نێوان
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تاورکی و فارسای و ئەو جار لە نێوان ئاۆیوەرانی کوردی )لەهسەکان و ناوچەکان( و لەنێوان کاوردی لە  یێاک و ئینگلیسای، 
دا، لە گەڵ ئەوەشادا بااری یئوساتراتژیی نااوچە گاۆڕاوە، ١٩١٨سوریانی لە  یێکی دی. میراتی لە  و کو  بوونی کاوردی لە 

هێشتا لە چارەنووسی زمانەکەدا دەور دەگێڕێ. لە تاورکییە و ساوورییە، کورماانسی ساەری هەەێنااوە، و لە گەڵ ئەوەشادا لە 
ێتیی ساۆڤیە  نوشوساتی کاردووە، لە ئەوانەیە جاێگەی پێشاینی ۆاۆی، وەکاوو لەهاسەی ساەرەکیی قەف از دوای تێکچوونی یەک

کوردی بگرێتەوە. بە کورتی ئەوڕژ دەسەاڵتی زمانی بە شێوەیێکی ئااەۆزتر دابە  باووە و نااکۆکی ناوێ هااتوونەتە گاۆڕێ و 
 (٩) پەرەی ” چارەسەرکردنیان پێویستی بە تیۆری و زانس  و سیاسەتی ئاەۆزتر لە جارانە.

  
 :زمانەوانێکی کورد بە ڕوانگەیەکی جیاوازەوە

 
زیناادەیاد حەسااەنپوور لەو زمااانەوانە کااوردانەیە کە لە بااارەی کۆمەەێااک کێشااەی پێوەندیاادار بە زمااانی کااوردی ڕوانااگەی 

ۆ ئەو جیاوازیااان هەیە. یەک لەو کێشااانە پرساای زمااانی سااتاندارد لەنێااو کااورددایە. باسااەکانی ئەم کتێاابە ، دەرفە  باا
زمانەوانە دەۆوە ێننەوە کە بیروڕای ۆۆی لەو باارەوە، هەروەهاا لە باارەی ئەلفاوبێ، ڕێناووس، فەرهەنگنووسای، ئەدەبیااتی 
زارەکی، ئیدئۆلۆییی زمانی و هتد بێنێتەوە گۆڕێ. ئەو زمانەوانە کوردە لە گەڵ دیااریکردن و ساەپاندنی دیاالێکتێکی زماانی 

و بڕوای بە باوونی دوو ساتاندارد باۆ زماانی کاوردی هەیە. ئەم ڕایە جیاوازەشای باووە بە  کوردی وەک زمانی ستاندارددا نییە
هاااۆی ئەوە بکەوێاااتە بەر هێرشااای زژر لەوانەی کورماااانسیی نێوەڕاساااتیان وەک زماااانی ساااتاندارد قباااووەە و، دیایەتیااای ڕاو 

 :دەنووسێ ”ا...سەدەیێک ۆەبا  لە پێناوی زمانی کوردید“بۆچوونەکانی دەکەن. حەسەنپوور لە 
 
من ڕەۆنە لە سیاسە  و ئیدەئۆلۆیییێک دەگرم کە کێشەی سەرەکیی زمانی کوردی بە کێشاەی )بێگاانە و ۆۆمااەی( دادەناێ و "

بە دووبەرێتی وەکوو )پاک و ناپاک(، )ئاریایی و سامی( و )کورد و دیکورد( و بە پێاوانەی وا چااو لە کۆسات و گرفتەکاانی 
ئیدەئۆلۆیییە پشتەستوور بە زانس  نییە و بگرە بە  ی زانستی زمانناسیدا نەڕژیوە. ئااواتێکی ئەو زمانی کوردی دەکا. ئەوە 

یە و ئەو بێگانەیە  زژرتر عەڕەبییە؛ هەروەها ئارەزوو دەکاا ”بێگانە“ی زمانی کوردی لە زمانی ”پاککردنەوە“ئیدەئۆلۆیییە 
کی یەک دەس  و یەک زمان و یەک لەهاسە. بەاڵم ئیادەئۆلۆیی بە ڕەسمی کردنی لەهسەیێک هەر چی کوردە بیکا بە نەتەوەیێ

 یاااان ساااەرکوتکراویی، و ساااەرکوتگەریی بێدەساااەاڵتی، و دەساااەاڵ  نااااکۆکی بە  زماااانیی وا هەیە کە ساااەرباقی بایەۆااادانی
زمان گەشاندنەوە، دیایەتی هیە زمان و لەهسە و ئەلفوبێ و دەنو و حەرفێک ناکا، و بۆ بەرابەریای زمانەکاان  و زمانکوییی

 ساتاندارد زماانێکی ٶ.... بیاریتێدەکۆشێ، و دەیەوێ زمان بگەشێنێتەوە و ئامادە بێ باۆ بەرەنگااربوونی دنیاای ئااەۆزی ئەوڕ
دا، زمااانی گەورە و گرینگاای وەکااوو  نااایەتەوە. لە سااەدەی بیساا  سااتائێ بااارودژۆی لەگەڵ کە زمااانییە ئیاادەئۆلۆیییێکی ۆااۆی

ئینگلیسی، فارسی، عەرەبای و ئیساپانیایی هەر کاامەی چەناد ساتانداردیان ی پەیادا باووە. لە باارودژۆێکی وادا، بۆچاوون و 
نااوێی هەبااێ، و سیاسااە  سااەبارە  بە بەرنامەڕژنااانی زمااانی کااوردی، ئەگەر بکاارێ بەرنااامەی بااۆ دابنێاای، دەبااێ ڕێبااازێکی 



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

68 
 

دا باسای ئەوەم کاردووە کە  وەپێشیان بکەوێتەوە. هەم بارودژۆی مێژوویی گۆڕاوە و هەم زماانەکە و ئااۆیوەرانی. لە پێشاەکی
کێشااەی زمااانی کااوردی کێشااەی ڕەگەز و ناساانامە نیاایە، و دەردی زمانەکەمااان تااا کاااتێکی بااا  نەناساارێ دەرمانێکیشاای بااۆ 

 (٦٥-٦٤) پەرەکانی ” نابیندرێتەوە.
  

 :!پەتکردنی زمانەکەمان بەسە

 
 هەنگاوناانی و چااککردن  حەسەنپوور لەگەڵ پەتیگەری، گاۆڕینی ئەلفاوبێ لە ئەلفاوبێی ئاارامییەوە باۆ  تینای و، هەروەهاا

 :دەنووسێ بارەیەوە لەم و نییە نازانستیانەدا
 

 :داوای من له ئەوانەی خەریکی چاککردنی زمانی کوردین ئەوەیە“

 
ئەلفوبێیەکه بەربدەنە پەتیکردن بەسهە پەتکردنی زمانەکەمان بەسهە چیدی زمانەکەمان هەیار و کاۆەەوار مەکەنە بەربینگی 

دەساا  لااه ئەوێسااتا و پەهاالەوی و ماساای سااوراتی و سااومێری هەەبگاارن و وەدوای لێکااۆەینەوەی زمانناسااییانەی لەهسەکااان و 
تاان دەوێ، تێبکۆشان باۆ چااککردنی ڕێناووس، باۆ ڕێککەوتاوویی زمانی ئەدەبیای کاوردی باکەونە ئەگەر بەریەوەنادیی زمانەکە

-نۆرمیی، ۆوە اندن و وەرگێڕانی زانستی نوێباو، دانانی فەرهەنگی جۆراوجۆر )باه تاایبە  فەرهەنگای تێروتەساەلی کاوردی
ان و کااوردی(، دانااان و وەرگێڕاناای زانسااتی نااوێ بااۆ ۆوێناادنی بااااڵ، لێکااۆەینەوە و کااۆکردنەوەی ئامااار سااەبارە  بە زماا

لەهسەکاانی و چاۆنێتی و چەنادێتی دەکارهێنانیاان، داناانی ئاه تەاه سای زماانیی، دژزیانەوه و چااپکردنی هەرچای بەرهەماای 
دەستنووسه، کۆکردنەوه و باڵوکردنەوەی کەلەپووری زارەکی گشا  لەهسەکاان، لێکاۆەینەوە ساەبارە  باه دەکارهێناانی کاوردی 

 .ردی و زمانی دی لە بارودژۆی ئێستەدا، و زژر بابەتی ئاواله ئامرازه کۆمەەییەکان و پێوەندییەکانی کو
 

ئەواناه ئەرکاای گاارانن بەاڵم بەربینگاای ئەلفاوبێ گاارتن کااارێکی هاسااان، سااکار، پااڕزەرەر و بێفایدەیااه. کااوردی پااێش ئەوەی 
بوو و پشاووی لاێ دا پێ هەەبگرێ و بتوانێ بەرەنگاری ییانی مۆدێرن بێ، تووشی زمانکوییی چوار دەوەەتان  لەدنیای مۆدیرن

بااڕا. زمااانێکی وا بریناادار بە پەتیکردناای دەنااو، حەر ، وشااه، و دەسااتتێوەردان و گااۆڕینی ئەلفااوبێیەکەی نااابوویێتەوه و 
 (٦٦-٦٥کۆەەوارتر دەبێ.) پەرەکانی 

 
 دا ٦٦ەڕەی د.ئەمیر هەر لەو کاتەدا ئەو ۆزمەتانە  کە شیاوی ئاوڕلێدانەوە و بایەۆپێدانن، لەبیر ناکا. لە پەراوێزی  پ

 :نووسیوێتی
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نمااوونەی ئەرکاای گااران و گرینااو بەرهەماای سااە ت پایانیااانی، فەرهەنگاای زارەکیاای موکریانااه کااه بەبااێ یااارمەتیی هاایە “
دیاارە ئەم زانیاارییە های ئەو ” دەزگایەکی دەوەەتی یاان ناادەوەەتی تاا ئێساتا چاوار بەرگای باه ڕێکاوپێکی بااڵو کاردژتەوه.

 فەرهەناااگە ئەو چاپکراوەکاااانی بەرگە یماااارەی ۆۆشاااییەوە بە ئێساااتا  ێااابەی نووسااایوە و،کااااتەیە کە حەساااەنپوور ئەم کت
 .بەرز ١٦ گەیشتووەتە

  
 :دۆخێک کە نووسەر بۆ ئەمڕۆی زمانی کوردی وێنای کردووە

 
ۆوێندنەوەی ئەم کتێبە بۆ هەموو ئەوانەی هۆگر و تینووی ساەربردەی تااڵ و شایرینی مێاژووی زماانی کاوردی لە مااوەی ساەد 
ساااەی ڕابااردوودان پێویسااتە. چااونکە نووسااەر وێااڕای وەبیرهێنااانەوە و شاایکردنەوەی گرنگتاارین دەرفەتەکااان و هەڕەشااە و 
کۆسپەکانی ئەو سەدەیە لە بەردەم زمانی کوردی و قامکدانان لە سەر کاریگەرییەکانیان، ساەرنس  باۆ  ی پرساێکی ئەماڕژی 

 :ە وێنا دەکائەو زمانە ڕادەکێشێ. حەسەنپوور ئەم پرسە بەم جۆر
 
 -زمانی کوردی، لە ناوەوە یەۆسیری جیهاانبینیی ناسیۆنالیساتییە، و لە دەرەوە تووشای ناسیۆنالیسامی زماانکویانەی نەتەوە“

لە نەزمای زماانیی ” ئیمپریالیسامی زماانی“دەولەتەکان بووە)تورکییە، ئێران، ساوورییە( و دەباێ لە هەمانکاتادا بەرەنگااری 
 (١٤٥) پەڕی ” جیهانی ببێ.

 
 ٢٠٢١مبەری دێسەی ٢١ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
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 چەند هەنگاوێکی پراکتیک بۆ پەروەردەی منداڵ لەسەر زمانی دایک

 
 

  
 
 
 
 
 

 مامۆستا ڕێبوار

  
 (!)کوردستان هەموو وجودی منە، ماسی لە ئاو ڕاناکات

 
 دەسپێک

 
ئااەتوون و زێاو وایە کە تەنیاا لەیێار ساێبەری پەروەردەیەکای دروسا  دەتاوانین ئەو ساامان و لەڕاستیدا مرژن وەک کانگاای 

کانگا بەنرۆە بدژزینەوە، هەەبە  ناتوانین حاشا لەوە بکەیان کە ساوود و قاازانە و بەرهەمای پەروەردەی بەهێاز و تاۆکمە 
یێرۆااانی بنەماااەەدا، واتە دایااک و باااوک لە یێرۆااانی ۆێاازان، داهاااتەکەی بااۆ هەمااووان دەبێاا ، بە جۆرێااک کە، ئەگەر لە 

بتوانن ڕژەی ۆۆیان لە پەروەردەکردنای مناەەکەیاان بە باشای بگێاڕن، هەر لە ساەرەتای کاۆرپەییەوە بە ڕەفتاار و ڕەوشا  و 
هەەسااااوکەوتی گونساااااوی ۆۆیااااان ییااااانی مناەەکەیااااان لەسااااەر کولتااااوور و ۆوێناااادنی زمااااانی دایااااک بسااااازێنن، ئەوکااااا  

 .داهاتوو کۆمەەگەی بۆ دەبێ  لێهاتوو شەۆسیەتێکی و قودوە  نەوەیەکی
 

تاار دەکاارێ ئەوە بەااێن کە، منااداڵ کااوڕ بێاا  یااان کااە، بە یەکێااک لە گەورەتاارین نێعمەتەکااانی ییااان هەیمااار  بە دەڕبڕینێکی
ە دەکرێ، کەوایە ئەو ۆەاڵتە دەبێ بە جۆرێک پەروەردە بکرێ کە پێشەنو بێ بۆ کۆمەەگە، نەک دڕکوداڵ. هەەابە  ئەوە ل

کەس شاراوە نییە کە، کەشوهەوای پەروەردە دەبێ لە سەرەتای کۆرپەییەوە دەس  پێ بکرێ، چونکە ڕەفتار و ڕەوشاتی دایاک 
 .و باوک کاریگەری ڕاستەوۆۆی لەسەر مناڵ دەبێ 
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 :پەروەردەی منداڵ لەسەر زمانی دایک ۆێزان و دەسەاڵ  لەمەڕ 
 

 .اهێنانێ منداڵ لەسەر کولتوور و زمانی دایکئەرکی ۆێزان و کاریگەریی لەسەر ڕ خاڵی یەکەم:
 

مەۆااابنە لە دنیااای ئەمااڕژدا سااەرەڕای ئەو هەمااوو پێشااکەوتن و گۆرانکااارییە ۆێاارا و بەرچاااوەی کە لەبااواری ئینتەرنێاا  و 
میدیا بەگشاتی و تاۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاان بە تاایبەتی ڕوویادا منااەیش گاۆڕا، بە جۆرێاک کە شاەو و ڕژیی تاێکەڵ بە   سۆسیاڵ

اریکردن بە کامپیوتێر و موبایل و سەرجەم یارییە ئەلیکترژنییەکاان باووە، واتە هەماوو ۆەم و ۆەفەتای ئەوان ئەوەیە کە، ی
کارەبا نەکویێتەوە و هێەای ئینتەرنێا  نەپچاڕێ، حەز و ئاارەزووی ئەوان ۆێازان و بنەمااەە نیایە و تەواو کەوتاوونەتە یێار 

شااێوەیەک کە دەتااوانین بەێاااین: نەوەیەکاای تەمەڵ و نەۆااۆ  و باااێ بەرهەم کاااریگەریی ڕیکالمەکااانی سۆساایاڵ میااادیا، بە 
بەڕێااوەیە. لەڕاسااتیدا بەشااێک لەم حاااەەتە ناااۆهەیێنەی ئێسااتا دەبیناارێ ئاکااامی بەرهەماای شااێوازی پەروەردەی ۆێاازانە لە 

ی و بوارەیااان زاناای ۆۆیااان، ئەم ئااازادۆێ ناااو ییااانی بااارودژۆەی  ڕابااردوودا، واتە دایااک و باااوکی ئەمااڕژ بە پێاای ئەم
ڕەۆساااندووە کە منااداڵ تووشاای بااووەە. ئااێمە ناااەێین تەنیااا شااێوازی پەروەردە و بارهێنااانی ڕابااردوو دروساا  بااوو، بێگومااان 
هێندێک هەەە  لە شێوازی پەروەردەی دایک و باوکی ڕابردوو  هەبووە و شتێکی حاشااهەەنەگڕە، بەاڵم بە پشاتتێکردن لە 

ردەی ئەماڕژ نااتوانین نەوەیەکای باا  بنێارین باۆ داهااتوو، واتە دەتاوانین بە وەرگرتنای ئەزموونی ڕابردوو و شێوازی پەروە
ئەزماوون لە ڕابااردوو و گرێادانەوەی ڕابااردوو بە ئێسااتاوە و ۆوێنادنەوەیەکی سااەردەمیانە، نەوەیەکای لێاازان و تەندرووساا  و 

ناااەی ئەمااڕژ لەگەڵ ئەوەی کە زیاارەک و لێهاااتوون بەاڵم بە هااۆی مە مەۆااابن. بکەیاان بەڕێ داهاااتوو بااۆ زانااا و ۆوێناادەوار
ئاەودەبوونیااان بە تااۆڕە کۆمەاڵیەتییەکااان تااا بەیااانی هەر بەو حاااەە لەسااەر جێگااای ۆەو دەمێناانەوە، ئەوە  کاااریگەریی 

رۆااانی دەڕووناای لەسااەر مناااڵ دادەنێاا ، لێاارەوە دایااک و باااوک هۆکاااری داڕمااان و لەناااوچوونی ئەم قوتابخااانەیەن کە یێ
پێگەیشتنی مناەە، واتە بە هۆی ئاەوودەکردنی مناەەکانیاان بە تاۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاان، نااۆی ۆۆیاان لەمەڕ هەەساوکەوتی 
ڕابردوو دەردەبڕن، کەچی ئەوە شەەیان و لەنااوچوونی ییاانی منااەەە؟. ڕاساتە کە تاۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاان بەگشاتی نیشاانە و 

گەورەترین ۆزمە  و کارئاسانی و پێویستیی سەردەم بوو، بەاڵم نەوەک بۆ ساڕینەوە هۆکاری پێشکەوتنی بیری مرژڤایەتی و 
و ۆااااۆدزینەوە لەو بەرپرساااایارەتییەی ۆێزاناااای و کااااۆمەاڵیەتییەی کە تاااااک بە تاااااکی هەر کااااۆمەەگەیەکی درووساااا  لە 

ۆمەەگە واتە هەەساوکەوتی ئەستۆیاندایەە ئەو ڕەۆنە و سکااڵ و گلەیی نەوەی نوێ کە لە شێوەی پەروەردە و نەریتی کۆنی کا
دایاااک و بااااوکی قەدیااا  هەیەتااای و هەماااوو ئەو گۆڕانکاااارییە زژر ۆێرایاااانەی بااااری کاااۆمەاڵیەتی و ۆێزانااای تەناااانە  
سااایکۆلۆیییەتی تاااکی کااورد، هاوکااا  بااوونە لەگەڵ تێکەەبوونمااان بە تەکنەلۆییااا و ئااامێرە ئەلیکترژنییەکااان کە بەر لە 

اییەکان و بە حەقاای ە  پڕکااراونەتەوە. بەاڵم ئەمااڕژ تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکااان بەگشااتی و هاتنیااان بنەڕەتێااک هەبااووە بااۆ بۆشاا
سەتە ی  و مۆبایل بە تایبەتی بوونەتە شوێنگرەوەی ڕەوش  و هەەسووکەوتی دایاک و بااوک کە وەک میاوانێکی زژر ساارد و 
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زژر بەرپرسیارانە هەەساوکەو  باکەن و  سڕ وایە بۆ کەلێنەکانی ڕوحی منداڵ، بۆیە دەبێ ۆێزانی ئەمڕژ لەمەڕ ئەم حاەەتە
 !..ۆۆنەدزنەوە

  
مخابنە ۆێزانای ئەماڕژ ڕێاک باۆتە ئامرازێاک باۆ تەشاەنەی نەۆوێنادەواریی ماۆدێرن، واتە نەۆوێنادەواری لە  :خاڵی دووهەم

لە پێناسااە نەریتاای و سااادەکەیدا بە کەسااێک دەەااێن؛ نەزانێاا  بە زمااانی دایااک بخااوێنێتەوە و بنووسااێ ، هەەاابە  بەدەر 
لەم سااەردەمانەی دواییاادا سااەرباری دیااکە بااۆ ئەم پێناسااەیە زیاااد کاارا، دەەااێن نەۆوێناادەوار ” ڕێکخااڕاوی یۆنیسااکۆ“لێاادوانی 

کەسێکە بەکارهێنانی کۆمپیوتەر و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نەزانێ ، یان شتی سەیرتر؛ نەۆوێندەوار کەسێکە زمانی ئینگلیازی 
 .نەزانێ 

 
نەۆوێندەواری مۆدێرن کێیە؟ نەۆوێندەواری مۆدێرن ئەو کەساەیە لەنااو قەیرانای لەنااوچوون و داڕماانی زماانی دایاک هەماوو 

 حاازر بەاڵم و...هێز و توانای ۆۆ  تەنانە  لەبواری ئابووریشەوە پاەپشتی مناداەەکە  بای باۆ ۆوێنادنی زماانی ئینگلازی 
 !!!کوردی زمانی وازییفێرۆ بنکەی بنێریە جارێک بۆ منداەەکە  نەبی

 
تری  ئەوەی ڕاستی بێ زژر بەر لە شاەڕی یەکەمای جیهاانییەوە، نااوچەی بارناساکی ڕژیهەاڵتای نااوین، زیااتر لە ناوچەکاانی

جیهااان بە ڕەهەناادێکی ئاااەۆز و پااڕ کارەساااتدا تێپەڕیااوە و لەو ماااوەیەدا گەلێااک شااەڕ و تاااوان و دەساادرێژی و جینااایەتی 
ەبااووە لەسااەر بنەمااای بەریەوەناادی پێکهاااتەگەلی نەتەوەیاای یااان ئااایینی ماااوەیەکی درێژۆااایەن بەۆااۆیەوە بینیااوە. کەم واه

ئاشتی و هێمنایەتی سەرانسوێی ئەو ناوچەیەی کردبێ. بێگوماان کاورد وەک یەکێاک لە نەتەوەکاانی ئەو نااوچەیە، بەردەوام 
ی پێناسااەی ۆێزاناای ۆااۆی بااووە، تااا وێااڕای عەوداەاای پاراسااتنی زمااانی دایااک، کولتااوور، پەروەردە و بارهێنااان و سااەلماندن

نەتەوەکانی تر بە دوور لە دیلای و پەڕبەساتەبوون، ئەرۆەیاان درێاژە بە ییاان بادا. ئەگەرچای ۆوێنادن بە زماانی دایاک بە 
شێوەیەکی بەرباڵو هێشتا جێگاای باساە و چارەساەر نەکاراوە،ە ئااۆۆ ئاێمە شاارەزای ئاکاامی نەرینیای ۆوێنادن بە زماانی زاڵ 

اۆۆ سیاساەتوان و بیاردژزان و دانەرانای یاساا و ڕێساا گەیشاتوونەتە ئەم ڕاساتییە کە: ڕەناگە فێرکااری و ڕاهێناانی هەینە ئا
کەمایەتییەکانی یێردەستە بە زمانی زاڵ کە زمانی دایکی نیایە و هاوکاا  لەگەڵ ئەوەشادا لە باواری پێشاکەوتنی زانساتی و 

ێاازەون نەبااێ لە بەشااداریکردن لە ڕەشااەکوییی زمااانیە؟ چ زژرن ئەو دەرووناای ۆااۆی کارەساااتێکی دەتەزێاانە یاااۆۆ شااێوازێکی ق
بلیمەتانەی کە لەسەر ڕاستەڕێی ییاان کەوتانە بەر شاااڵوی بیرچەوتاانی دی بە زاناین و بە دەاۆپە ۆاوێنی گەشایان بەەاگەی 

ساەتەوە تااقمێکی بەڕەوابوونی زمانی دایکیی ۆۆیان وایژ کرد. کااتێ زلهێزانای نااوچە لە پشا  پەردەی دزێاوی بیاردژزی سیا
 چەقبەستووی سەردەمی حەجەر دەبوویێننەوە،ە چۆن چاوەڕوانی گوەی زانین و زانس  لەنێو دڕکەاڵن بڕوێە؟

 
 سڕماوی ئەمڕژ کە سەردەمانێک وەک بێشکەی شارەستانییەتێکی پڕسامان مەکۆی زانس  و  مخابنە ڕژیهەاڵتی بناوبێر و تێک
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و لە شەوانی ئەنگوستەچاوی زەمان چراڕادێری نەتەوەکانی تر بوون بۆ دژزیانەوەی ڕایانی ئە زانین بوو، بە جۆرێک کە ۆاوەن
ڕێبااازی کااامەرانی؛ کەچاای چاوچنۆکەکااانی دەرەکاای پااا  دژزیاانەوەی ئەەماساای ڕە  لەیێاار ئەرزی ئەم واڵتەدا ئاااگرێکی بە 

دن بە زماانی دایاک لە ڕێساا و پانتایی هەموو ناوچەکە هەاڵیساند. بەپێی ئەزموونی مێژوو، هەتاا بەساتێنی زاناین و ۆوێنا
یاسااکانی دەسااەاڵتدا بەرتەسااکتر بکاارێتەوە، بێگومااان لە یەن بیااری نااوێ و ۆاااوەن ڕایااان و مامۆسااتایانی زانساا  و زانااین، 
بەپێی باوەڕ و ئیمان بە مرژڤایەتی و ئینسانییە  تامەزرژیانە بەێسەی ئەم ئاگرە کە شکۆی پەرەپێادانی زانسا  و ۆوێنادن 

 .ە، دیی دێموکراسییە و وەک پەپوولەیە لە گوەزارێکی هەمەڕەنگدا بۆ سەمای ڕوت دەەەرێننەوەبە زمانی دایک
 

ئەگەر ئاوڕێک لە شێوەی ۆوێندنی وانەکانی زانکۆ بەگشتی و قوتابخانەکان بە تایبەتی بدەینەوە بەشێکی لە هەرەساهێنانی 
ەڵ ئەوەشاادا حاشااا لەوە ناااکرێ کە بەشااێک لە ئەم باازاو  و ڕەوتە هەر ۆااۆی دایااک و باااوک لێاای بەرپرسااە، هاوکااا  لەگ

مامۆساااتایانی قوتابخانەکاااان ئاااامرازی ئەو داڕماااان و لەنااااوچوونەی مناااااڵنن، بەاڵم منااااەی جااااران لەگەڵ قورسااای و زژری 
سەرچاوەی ۆوێندن بە دەگمەن دایک و باوک هەبوون هاوکاریی مناەەکەی ۆۆی کردبایە، زژریش لێهاتوو و زیرەک دەردەچاوو 

نووساێتەوە، زژر جاار  ی تاقیکردنەوەکاان، ئەی ئێساتا؟ە تەناانە  مناداڵ ۆاۆی وانەکاانی ۆۆشای نااۆوێنێتەوە و ناشیلە کات
مامۆستای قوتابخانە بە یەوە شتێکی ئاساییەە. منداەی ڕابردوو ڕێزی دایک و باوک و مامۆستای قوتابخاانەی دەگار ، بەس 

ەنااادەکانی ۆوێنااادن باااۆ ناو لە ئەزماااون وازە...ەەە نەباااوونی  ئێساااتا لە هەماااوو قۆناەەکاااان هەسااا  دەکەی ساااارد و ساااڕ و
پەیڕەوکردناای سیساااتەمی ئاااۆنالین بەداۆەوە دەبێاااتە هاااۆی دروسااتبوونی بۆشاااایی زانساااتی لە یەن مامۆساااتا و قوتاااابی، کە 

ەن تااکوو ناوەندەکانی ۆوێندن بەشێکی زژریان نەیانتوانی بە شاێوەیەکی دروسا  ڕاهێناان بە مامۆساتا و قوتابییەکانیاان باک
بتوانن سوودمەندبن لە بەکارهێنانی تەکنۆلۆییا. پێویستە ئەوە بەێاین کە ڤایرژسای كۆرژناا ۆاۆی ڕاساتەوۆۆ هۆكاار نیایە باۆ 
ئەم بارودژۆە، بەەكوو ڤایرژسی نەگریسی كۆرژنا بە ڕوونی پەردەی لەسەر ئەو نادادپەروەرییە هەەماەی كە ساااڵنێكی زژرە 

 .وەندە سیاسەتوان و ئەكادیمییەكانەجێگای وتووێژ و گەرموگوڕیی نا
 

 .ئەم پەتای نادادپەروەرییە و نایەكسانیی لەگەڵ سەرهەەدانی ئایدژلۆییا زیاتر تەشەنەی سەند
 

لە کۆتاییاادا دەەێااین؛ پێویسااتە ئەوە بەێااین کە ڤایرژساای كۆرژنااا ۆااۆی ڕاسااتەوۆۆ هۆكااار نیاایە بااۆ ئەم بااارودژۆە، بەەكااوو 
ناای پەردەی لەسااەر ئەو نااادادپەروەرییە هەەماااەی كە سااااڵنێكی زژرە جێگااای وتااووێژ و ڤایرژساای نەگریساای كۆرژنااا بە ڕوو

 .گەرموگوڕی ناوەندە سیاسییەکان و ئەكادیمییەكانە
 

 ئەم پەتای نادادپەروەرییە و نایەكسانیی لەگەڵ سەرهەەدانی ئایدژلۆییا زیاتر تەشەنەی کرد، بە جۆرێک ئێمە  هەر 
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ەری دەسااەاڵتی داسااەپاو بااۆ زوەاا  و زژری لەمەڕ نەمااانی زمااانی دایااک.ە بەداۆەوە شااێوەی ۆۆمااان بااووینە هۆکاااری یارمەتیااد
 کە وایە …پەروەردەی ئەمااڕژی دەسااەاڵ ، ڕێااک وەک ۆوێناادنی ئااۆنالینی ئەمااڕژی سااەتە ی  و تەلەڤیزیااۆن و تێلێگاارام و

 پەروەردەی شااێوازی بااردووە، دیسیتاااەیبوون بەرەو کااۆمەەگەی کە مەترساایدارە و هەسااتیار هەلااومەرجە ئەو لەگەڵ هاوکااا 
ێگەی ماەتیمیدیاوە بەڕێوە دەچێ،ە دایک و باوک ڕێاک وەک دەساەاڵتداری داساەپاو حاازرە هەماوو داراییەکاانی ڕ لە منداەیش

بۆ پێشکەوتنی منداەەکەی تەرۆان بکا ، بەاڵم ئامادە نیایە باۆ فێرۆاوازیی ۆاوەێکی ساێ ماانگەی زماانی دایاک مناداەەکەی 
ێ کە فێربوونی زمان دایاک هاوکاا  لەگەڵ ئەوەشادا کە پێویساتە دەباێ داهێناان و وەرگێڕانا  هەباێ، دەباێ باۆ زماانی ڕابێن

 !دایک شەونەۆوونی و ماندووبن بکێشی
 

 ٢٠٢١ی سێپتەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
 
 
 

 گرنگیی بە زمانی کوردی دەدرێت؟رۆژی جيهانيی زمانی دایك؛ لە بەشەکانی کوردستان 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 عومەر شایان
  

هەمااوو ساااەێک رژیی جیهااانیی زمااانی دایااكە و هەمااوو گە ناای جیهااان بە چااا كی جۆراوجااۆر ئەو رژیە بەرز  ااای2 - 21رژیی 
 100هەزار زمااان هەن، بەاڵم زژریااان مەترساای لەنێوچوونیااان لەسااەرە و زژرتاارین ۆەەااك قسااە بە  6اناادا هرادەگاارن. لە جی

 .یەمین زمانی جیهاندایە 59زمان دەكەن، زمانی كوردیش لە پلەی 
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 مێژووی زمانی دایک

  
ئەوەی پاکساتان لە  دوای. 1946و پاا  ساەربەۆۆیی هیندساتان لە سااەی 1952باۆ سااەی مێژووی زمانی دایک دەگەڕێاتەوە 

هیندستان جیابووەوە کە ئەو کاتە ویالیەتای بەنگالدیاش بەشاێکی لکێنراوباوو بە پاکساتانەوە. زماانی ئاۆردوو زماانی فەرمای 
هەردوو بەشی رویهەاڵ  و رژیئاوای پاکستان بوو. بەشی رژیهەاڵتی ئەو کاتی پاکستان بەنگالی بوون و ناچاارکرا باوون کە 

 .ر بێنن لە هەموو بوارەکانی ییانییاندازمانی ئوردوو بەکا
  

کەس بەدەساااتی هێااازە  11یماااارەیەک قوتاااابی زانکاااۆی داکاااا دیی سیاساااەتی یەکزماااانی ناڕەزاییاااان دەرباااڕی،  1952سااااەی 
 .دەوەە  بەناچاری دانی بە زمانی بەنگالیدا نا 1956ئەمنییەکانی پاکستان کویران و، ساەی 

  
هەمااوو ساااەێکی وەک رژیی جیهااانی  ی شااوباتی 21رژیی  1999ساااەی ەکگرتووەکااان رێکخااراوی یۆنسااکۆی سااەر بە نەتەوە ی

 .زمانی دایک ناساند و، ئەو رژیەی وەک بیرهێنانەوەیەک بۆ قوربانیانی بەنگالدیش بە رژیی زمانی دایک دیاریکرا
  

اردنای رژیێکای جیهاانی باۆ بۆ یەکەمسار یاادی ئەم رژیە مێژوویای و جیهاانییە کارایەوە. یۆنساکۆ هۆکااری هەەبژ 2000ساەی 
 .زمانی دایک، بۆ هاوکاریکردنی فرەچەشنی و فرەڕەنگی زمان و کولتوورەکان گەڕاندەوە

  
 هەزار زمان هەن ٦لە جیهان 

  
هەن، زژریااان مەترساای لەنێوچوونیااان لەسااەرە، بەهااۆی ئەوەی پیتاای نووسااینیان نیاایە و  زمااان 700هەزار و  6اناادا هلە جی

مەترساای لەنێوچوونیااان لەسااەرە، بەهااۆی ئەوەی ناااتوانن ۆۆیااان  زمااانیش 500بااۆ  200تەنهااا لە قسااەکردندا بەکاااردێن، 
ەکەونە یێار کااریگەری نەتەوەی لەبەردەم تەکنەلۆییا و پێشکەوتنەکان رابگرن جاگە لەو گارووڕ و نەتەوانەی یێردەساتن و د

 :سەردەس . زمانە زیندووەكانی جیهان بریتین لە
  

 کەس ملیۆن 955           زمانی ماندراین  -
 کەس ملیۆن 405           زمانی ئیسپانی  -
 کەس ملیۆن 360          زمانی ئینگلیزی  -
 کەس ملیۆن 310            زمانی هیندی  -
 کەس ملیۆن 295          زمانی عەرەبی  -
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 زمانی کوردی  - 
  

 زمانی جیهانە مین59لە پلەی   -
 ملیۆن کەس بەکاریدێنن  21 -

 دانیشتووانی جیهانی %٠،٣١
  

زماان زژرتارین ۆەەاک قساەیان  100بەپێی ئینسکلۆپیدیای نیشتمانیی سوێدی بۆ ریزبەندی زمانە جیهانییەکان، لە جیهاندا 
ملیااۆن کەس قسااەی پێاادەکەن و لە ریزبەناادی یەکەم  955پێاادەکەن، لەنێویشاایاندا زمااانی ماناادراین کە زمااانی چینییەکااانە 

 360 ئینگلیاازیش زماانی و پێادەکەن قسااەی کەس ملیاۆن 405 کە دێا  ئیساپانی زمااانی ئەویاش لەدوای زماانی جیهاانی دایە،
 لەریزبەناادی سااوێدی نیشااتمانیی ئینسااکلۆپیدیای ریزبەناادی بەپێاای کوردیشااە زمااانی هەرچاای پێاادەکەن، قسااەی کەس ملیااۆن
 .جیهان ی دانیشتووانی %0.31  ملیۆن کەس بەکاریدێنن، کە دەکاتە 21یەمین زمانی جیهاندایە و 59

  
 زار و شێوەزارەکانی زمانی کوردی

  
 :شێوەزارێک پێکهاتوون کە بەمشێوەیەنزمانی کوردی پێنە زاری سەرەکی هەیە و هەر زارێکیش لە چەند 

  
   شێوەزارەکانی گۆرانی: هەورامی، کەندولەیی، باجە نی

  
 (شێوەزارەکانی زازاکی: زازاکی سەروو )دێرسی (، زازاکی ناوەند )ئامەد(، زازاکی ۆواروو )رووها

  
 شێوەزارەکانی کورمانسیی سەروو: سەرحەدی، بادینی، بۆتانی، رژیئاوایی

  
 شێوەزارەکانی کورمانسیی ۆواروو: کەلهوڕی، فەیلی، کرماشانی

  
 شێوەزارەکانی کورمانسیی ناوەند: سۆرانی، موکری، سلێمانی، گەرمیانی و ئەردەاڵنی

  
 دۆخی زمانی کوردی لە پارچەکانی کوردستان و ئەو واڵتانەی کوردی تێدا دەژین

  
 کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان زمانەکەی کەوتووەتە یێر کاریگەری زمانەکانی فارسی، تورکی و عەرەبی ئەوە  
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ئەنسااامی دابەشااکردنیەتی بەسااەر چااوار واڵتاادا و دەیااان و سااەتان وشااەی بیااانی هاااتوونەتە نێااو ئەو زمااانە. نوێترینیشاایان 
ئینگلیزی و کوردی و ۆەریاکە سۆشایاەمیدیا  کااریگەری نەرێنای گەورە قسەی گەنە و مندااڵنە بە تێکەاڵوی لە نێوان وشەی 

 .دەۆاتە سەر زمانێک کە هەزاران ساەە شووناسی نەتەوەیەکە و ئامرازێکی سەرەکی مانەوەیەتی
  

ناوچوون،  لاه زماان 200ی  ساەی راباردوو  نزیكاه 70زمانی زیندوو هەن و لە ماوەی  700زار و    هه ئێستا لە جیهاندا شه
 .ۆۆ ئەگەر ئێمە  بەۆۆ نەکەوین مەترسی لەنێوچوونی زمانەکان هەیە

  
چۆن زمانی دایاک دەباوویێتەوە ؟ کاێ دەیباوویێنێتەوە ؟ کاێ بەرپرساە لە تێکەاڵباوون و هەیماوون و کااریگەریی زماانی دیاکە 

  ومان هەبێ ؟بەسەر زمانی کوردی؟ چۆن رێگەی لێدەگرین، چۆن دەتوانین زمانێکی پێوەر و ستاندارد و یەکگرتو
  
سادق ئەحمەد عوسمان، ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری ئەکادیمیای نیشتمانیی زمانی کوردی لەبارەی دژۆای زماانی کاوردی و  

 .مەترسییەکانی لەسەر زمانی کوردی لە باشووری کوردستان وەاڵمی ئەم پرسیارانەی دایەوە
   

 بخانەکانبۆچوونی مندااڵنی کورد لەسەر خوێندنی کوردی لە قوتا

   
رووداو لە مندااڵنی چوار بەشای کوردساتانی پرسایوە کە دەیەوێ بە چ زمانێاک قساە باکەن. مناداەێکی رژیهەاڵتای کوردساتان 
دەەێ؛ حەزی دەکرد لە پۆلی یەک بە کوردی بخوێنێ  ئاوا ئاسانتر لە وانەکان دەگاا . بەاڵم مناداەێکی بااکووری کوردساتان 

  چونکە مامۆستاکەی قوتابخانە گوتاوویەتی کاوردی باا  نیایە باۆ ۆوێنادن. لە باشاووری دەەێ؛ پێیخۆشە بە تورکی بخوێنێ
 .کوردستانیش کە ۆوێندنی قوتابخانە بە کوردییە بەشێک لە مندااڵن حەز دەکەن بە ئینگلیزی بخوێنن

  
هەیە.  بەسااااااڵچووان لەبااااارەی دژۆاااای زمااااانی کااااوردی و رێگەکااااانی بەهێزکردناااای زمااااانی کااااوردی بۆچااااوونی جیاوازیااااان

هاونیشتمانییەکی باشووری کوردستان دەەاێ؛ ئەگەر لە رژیهەاڵتای کوردساتان کاوردی لەیێار کااریگەری فارساییە لە باشاووری 
  .کوردستان لە یێر کاریگەریی عەرەبی دایە

  
بەاڵم هاونیشتمانییەکی بااکووری کوردساتانیش گلەیای لە گەنساان دەکاا  بەوەی کە ئێساتا گرنگای بە زماانی کاوردی ناادەن، 

هاونیشااتمانییەکی بەتەمەن لە رژیئاااوای کوردسااتان ۆۆشااحاەە لەوەی لە قوتابخانەکااان منااداڵ فێااری نووسااین و ۆوێناادنی 
 .کوردی دەکرێن
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 مانی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستانز

   
یە لە رژیهەاڵتاای لە سیساتەمی پەروەردەی ئێرانادا دان بە ماافی زماانی و پەروەردەیای پێکهااتە نەتەوەییەکاان نەناراوە، باۆ

کوردستان ئەرکی پاراساتن و پەرەپێادانی زماانی دایاک کەوتووەتەساەر شاانی چا کڤاناانی ۆاۆبەۆش. ئەوان ۆۆیاان دەۆەنە 
بەردەم گوشاری هێزە ئەمنی و سەربازییەکان. بە پارەی ۆۆیان یان هاوکاریی ۆەەک پێداویستییەکانی ۆوێنادن دەکاڕن و بە 

  .ردنی کۆرسەکان دەدژزنەوەزەحمەتی زژر، شوێن بۆ بەڕێوەب
  

لە زانکۆی سنە، بەشای تاایبە  بە زماان و ئەدەبیااتی کاوردی هەیە، بەاڵم لە هایە زانکاۆیەکی دیاکەی ئێاران و رژیهەاڵتای 
کوردستان بەشێوەی دەخوازیش وانەی زمانی کوردی ناۆوێندرێ . لە زنکۆی پەیام نووری مەریوان سااڵنی پێش کۆرسای زماانی 

 .بەڕێوەدەچوو، بەاڵم رێگە نەدرا لەوە زیاتر بەرەو پێش بچێ کوردی 
  

ساڵ بە ساڵ وشیاری کۆمەەگە لەبارەی پێویستیی فێرباوونی زماانی دایاک دەچێتەساەر. بەشاێک لە ۆێزانەکاان بەتاایبە  لە 
دااڵن دوای فێرباوونی وەرزی هاویندا، منداەەکانیان دەنێرنە پۆلەکانی فێرکردنی زمانی کوردی. بەگوتەی مامۆساتاکانیان، منا

 .زمانی دایک، باوەڕی زیاتریان بە ۆۆیان و تواناکانیان دەبێ
  

 زمانی کوردی لە تورکیا و باکووری کوردستان

  
بەبۆنەی رژیی جیهانیی زمانی دایک، هەدەپە کەمپینێکی بۆ فێربوونی زمانی کوردی لەنێو رێکخستنەکانی ۆۆی راگەیانادووە. 

کەس لە ئەنادامانی  200یی کەمپیانەکە دەبێا  و لە قۆنااۆی یەکەمادا هاوساەرژکانی هەدەپە و ئەمڕژ یەکشاەممە، یەکەم رژ
  .سەرکردایەتی، ئەنسوومەنی ینان، بەرپرسان و پەرلەمانتارانیان بەشداری کۆرسی فێربوونی زمانی کوردی دەکەن

  
ردی لەنێااو رێکخسااتنەکانی هەدەپە سااال  کاااپالن، گااوتەبێژی کۆمساایۆنی بەدواداچااوونی نەۆشااەڕێگەی فێربااوونی زمااانی کااو

رایگەیاند، رەۆنەی زژر ئاراستەمان کراوە لەبارەی بابەتی گەشەپێدان و گرنگینەدان بە زمانی کوردی لەنێاو رێکخساتنەکانی 
 .هەدەپە. لەسەر ئەم بنەمایە لە چەند مانگی رابردوودا بەبڕیاری ئەنسوومەنی سەرکردایەتی، ئەو کۆمسیۆنە دامەزرا

  
ئەناادام پێکهاااتووە. ئەناادامێکی ئەنسااوومەنی سااەرکردایەتیی، ئەناادامێکی ئەنسااوومەنی ناوەناادی بڕیااار،  10کە لە کۆمساایۆنە

چوار پەرلەمانتار و چوار راوێژکار کۆمیسیۆنەکە بەڕێوە دەبەن و بەرنامە و کارناامەی تایبەتیاان داڕشاتووە. ئەماڕژ کە رژیی 
 ردن و گەشەپێدانی زمانی کوردی لە رێگەی ۆولەکانەوە کە لە چوار جیهانیی زمانی دایکە، کەمپینی فێربوون و بەهێزک
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  .ئاس  پێکدێ . دەستیپێکردووە
  

سااااال  کاااااپاڵن ئامااااایەی بەوەدا کەمپیاااانەکە تەواوی رێکخسااااتنەکانی هەدەپە دەگاااارێتەوە، وانەکااااان بە ئااااۆناڵین لە یەن 
  .ەمامۆستایانی شارەزا بۆ شێوەزارەکانی کرمانسی و زازاکی دەگوترێنەو

  
گوتەبێژی کۆمسیۆنی بەدواداچوونی نەۆشەڕێگەی فێربوونی زمانی کوردی لەنێاو رێکخساتنەکانی هەدەپە روونیکاردەوە، زماانی 
کااوردی مەترساای لەنێوچااوونی لەسااەرە و دەسااەاڵ  پاکتاااوی زمااان دەکااا  و ئااێمە  بەهەسااتیارییەوە پێااداگیری لەسااەر ئەم 

 کاوردی زماانی زیااتری گشتگیرکردنی و گەشەسەندن بۆ  هەدەپە لەمەودوا ۆەبا بابەتە دەکەین و بەبڕیاری سەرکردایەتیی 
 .دەکرێ 

 
ملیااۆن کااورد  20شااوبا  رژیی جیهااانی زمااانی دایااکە. لە تورکیااا و باااکووری کوردسااتان کە ناازیکەی  ی21ئەمااڕژ یەکشااەممە 

ی کاااوردی "حەزکاااورد" و زمااان حەرەکەتااای و کااوردی کولتاااووری و زماااان تااۆڕی کاااوردی، زمااانی پالتفاااۆرمی لە یەن  دەییاان،
 و پەروەردە زماانی بکارێتە کاوردی زمانی ئەوەی ئامانسی بە کۆکردنەوە وایژ کەمپینێکی  دامەزراوەکانی دیکەی زمانی کوردی،

 .دەستیپێکردووە تورکیا، لە فەرمی زمانی دووەمین
  

انی فەرماای و زمااانی پەروەردە لە تورکیااا. ئیمااام پااارتی دیمااوکراتی گە ن "هەدەپە" داوا دەکااا  زمااانی کااوردی بکاارێتە زماا
دانیشتنی پەرلەماندا بەباۆنەی رژیی جیهاانی زماانی  لە 2021ی شوباتی 19تاشچیئەر پەرلەمانتارانی هەدەپەی ئامەد رژیی 
 نااکرێ قباوڵ کوردی زمانی دیایەتیکردنی چیدیکە بەوەدا، ئامایەی تاشچیئەر  دایک گوتارێکی بە زمانی کوردی پێشکەشکرد.

 .ی کرد زمانی کوردی لە تورکیا بکرێتە فەرمیداوا و
  

کێشااەی کاااورد لە تورکیاااا فااارە رەهەناادە و لە پااااڵ کێشاااەی ناسااانامە، ئەمناای، سیاسااای، ئاااابووری و فەرهەنگااای، کێشاااەی 
 .قەدەۆەکردنی زمانی کوری یەکێکە لە کێشە سەرەکییەکان

  
دایکاای سااەرجەم هاوواڵتییااانی تورکیااایە و بە پشتبەسااتن بەو دەسااتووری تورکیااا "تااورکی" زمااانی  ی42بەگااوێرەی ماااددەی 

 .ماددەیە بێسگە لە تورکی، ۆوێندن بە هەموو زمانێکی دیکە لەو واڵتەدا قەدەۆەیە
  

لە تورکیااا گفتوگۆکااان لەسااەر بەکارهێنااانی زمااانی دایااک و ئەو پێشاانیازانەی لەبااارەی سیاسااەتی پەروەردە بااۆ زمااانی دایااک 
ماانی کاوردی چاڕ دەکارێنەوە کە لە دوای تاورکی دووەماین زماانە زژرتارین کەس قساەی پێادەکەن و لە وو، لەسەر ز دەۆرێنەڕ

 .چوارچێوەی ئەمنییە  و ئاسایشدا باس لە بەکارهێنانی زمانی کوردی دەکرێ 
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دایاک و  بەگوێرەی لێکۆەینەوەیەکی مەیدانی بەشی پڕژیە زانستییەکانی زانکۆی بۆەازئیچی ئیستەنبووڵ و وەقفی پەروەردەی 
لە پارێزگاکانی ئامەد و وان لە باکووری کوردستان و شاری ئیساتەنبووەی تورکیاا کاراون و زیااتر  2020منداڵ کە لە ساەی 

ی مامۆسااتایانی باااۆچەی ساااوایان و قۆناااۆی سااەرەتایی دەەااێن مناادااڵنی کااورد زمااانی %81ملیااۆن کااوردی لااێ دەییاان،  5لە 
 .گەورەترین کۆست لە بەردەم فێربونی ۆوێندن و نووسینی تورکی هەیمار دەکەنتورکی بەباشی نازانن و ئەوە  بە 

  
بەگاااوێرەی لێکاااۆەینەوەیەکی دیاااکە کە لە یەن ناوەنااادی لێکاااۆەینەوەی ئاااابووری و کاااۆمەاڵیەتی زانکاااۆی باهچەشاااەهیری 

ۆی سااەرەتایی ۆوێناادنیان ی ئەو هاوواڵتییااانەی تورکیااا کە زمااانی دایکیااان کااوردییە، قۆنااا%46ئیسااتەنبووڵ ئامااادەکراوە، 
  .تەواو نەکردووە

  
راپرسااییەکی لە هەناادێک ناااوچەی  دا2019راوەساا ، کە سااەنتەرێکی تااوێژینەوەی کااوردییە لە ئااامەد، لە ئەیلااوولی ساااەی 

کااورد وەرگیرابااوو و تەنیااا  600باااکووری کوردسااتان لەبااارەی بەکارهێنااانی زمااانی کااوردی کاارد. لە راپرسااییەکەدا بۆچااوونی 
رایانگەیاناادبوو دەتااوانن بە کااوردی قسااە بااکەن، بخااوێننەوە و بنووساان. هەر بە گااوێرەی راپرسااییەکە، تەنیااا یااان 18%
    .یان ئامایەیان بەوەکردبوو دەتوانن بە زمانی دایکی ۆۆیان قسە بکەن44%

  
وردی بااکوور بە ی کا%60لە تورکیا و باکووری کوردستان تادێ  رێژەی قسەنەکردن بە زماانی کاوردی هەەدەکشاێ  و ئێساتا 

زمااانی دایکیااان قسااە ناااکەن. هەرچەناادە لە باااکووری کوردسااتان چەنااد کااۆمەەەیەکی تااایبە  بە فێربااوونی زمااانی کااوردی 
 .کراونەتەوە، بەاڵم هێشتا نەبوونەتە فریادرەسی رزگارکردنی زمانی کوردی لە لەناوچوون

  
ەوە زماانی کاوردی وەک  2012رچەنادە لە سااەی هە. ۆوێنادنە فەرمای زمانی تاکە تورکی لە سیستەمی پەروەردەی تورکیادا،

 .وانەی بژاردە لە قوتابخانەکاندا دەۆوێنرێ ، بەاڵم بەهۆکاری جیاواز پرژسەکە بە فەرمیش نەبێ، بە کردەیی راگیراوە
  

قوتابیاان لە یەکێک لەو هۆکارانە دانەمەزرانادنی مامۆساتای زماانی کاوردییە بەگاوێرەی پێویسا . بەهاۆی نەباوونی مامۆساتا 
لەبەر نەباااوونی مامۆساااتا کە  2012شاااوێنی زماااانی کاااوردی وانەیەکااای دیاااکەی هەەااادەبژێرن. لە ساااەرەتاکاندا لە سااااەی 

دەسا  بە  2014بەکالۆریۆسی لە زمانی کوردیدا هەبێ ، مامۆساتای کاوردی بە گرێبەسا  وەردەگیارا. بۆیەکەمینساار لە سااەی 
 .و ئەدەبیاتی کوردی کرادامەزراندنی مامۆستای دەرچووی بەشی زمان 

  
ساااەی رابااردوودا وەزارەتاای پەروەردەی تورکیااا تەنیااا یەکسااار داتاکااانی ۆواسااتی لەسااەر وانەی زمااانی کااوردی  10لە ماااوەی 

هەزار و  77دا لە تورکیااا و باااکووری کوردسااتان 2016-2015باڵوکااردووەتەوە. بەگااوێرەی ئەو داتایااانە لە ساااەی ۆوێناادنی 
هەزار و  6قوتاابی وانەی شاێوەزاری کرماانسی و  616هەزار و  71انی کوردیان هەەباژاردووە، لەوانە قوتابی وانەی زم 931
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مامۆساااتای کاااوردی لە تورکیاااا  59قوتااابیش وانەی شاااێوەزاری زازاکییاااان هەەباااژاردووە، بەاڵم تااااوەکو ئێسااتا تەنیاااا  315
  .ی زازاکین11ی کرمانسی و 48دامەزراون کە 

  
یاش  ا 2021 - 2020بەشێكی زژری ئەو مامۆستایانە بە بیانووی نەبوونی ۆواس ، وانەی زمانی کوردی ناەێنەوە و بۆ سااەی 

  .وەزارەتی پەروەردەی تورکیا هیە مامۆستایەکی زمانی کوردی دانەمەزراندووە
  

انکاۆی ئاارتوکەوی مێاردین کارایەوە، دا بەشای ۆوێنادنی زماان و کولتاووری کاوردی لە ز 2011لە باکووری کوردستان لە ساەی 
 .کرانەوە وان و موو  چەولیو، ئامەد،  دواتر هەمان بە  لە زانکۆکانی

 
 ٢٠٢١ی فێبریویری ٢١ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی رووداو  

 
 

 رۆژی جیهانی زمانی دایک
 

 
 
 
 
 

 د.شێرکۆ حەمەئەمین قادر

 
  وه كاناه كگرتووه یه  وه تاه نه  ر باه ن ڕێاكخراوی یۆنیساكۆی سه  یه شوبا ، ڕژیی جیهانیی زمانی دایكه،کە له ی مانگی٢١مڕژ،  ئه
رمی كارا.  فاه  بڕیارێااك باه  باه  وه كانه كگرتووه یه  وه ته ی گشاتی نه ەه ن كۆمه  یه  ، دواتر لهدانرا ١٩٩٩ی  ی مانگی یازده١٧  له

ر گرنگای فێرباوونی  سه ۆ  له ری مافی مرژن و مافی مندااڵن جه كانی پارێزه نده م رێكخراو و ناوه رجه هەر بۆیە، یۆنسكۆ و سه
 . وه نه كه ده  زمانی دایك و ۆوێندن، بەزمانی دایک
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 .كانی پاراستنی کەلەپوری گەالن و هۆکاری مانەوەیان هێزترین ئامرازه به  كێكە له زمان، یه

  
بەتااایبەتی گە ناای سااەربەۆۆ و ۆاااوەن کیااان زمااان تەنیااا هۆکاااری پەیوەناادی و گواسااتنەوەی ئەگەر، بااۆ گە ناای تاار، 

سیاسیشاای هەیەو هۆکااارێکی گرنگاای مااانەوە و ۆۆناسااین و ۆااۆ  ڕەهەناادی بەرهەمەکانیااان بێاا ،ئەوا بااۆ ئااێمەی کااورد زمااان
یااا لەدابەشااکردنی ۆاااکی جیاکردنەوەمااان بااوە و دەبێاا ،بە تااایبەتی، لەگەڵ گە ناای تااورک، عەرەب، فااارس، چااونکە ج

کوردساااتان کاااورد و ئەو نەتەوانە،لە ئااااین و هاااونەر و زژر جاااار ڕەنگااای پێسااا  و ....، هاوبەشاااین، بەاڵم لەزمانااادا،بە 
تااایبەتی،لەگەڵ تااورک و عەرەب تەواو جیاااوازین و زمااان تەنیااا هۆکاااری جیاااوازی و شوناساای ئااێمەیە، هەر بااۆیە هەر دو 

 جوداۆااوازی وەک  ێناادن،بە زمااانی دایااک بە کااوردانی باااکور و ڕژیهەاڵ  ڕەوانااابینن ودەوەەتاای تورکیااا و ئێااران مااافی ۆو
 .دەیبینن

  
هەر چەندە زمانی کوردی و فارسی هەر دوکیان دو ئەندامی کۆمەەەی ۆێزانە زمانی هیندژ ئەوروپیین، سەر باری هاوبەشای، 

 ئێساتا قۆناەەی بەم سەربەۆۆ زمانی دو وەک تا، بڕیوە، ۆۆیان گۆڕانی و گەشە و مێژویی قۆناەی   بەاڵم هەر دو زمانەکە
 بە کاااوردی، زماااانی جاااار هەنااادێک ئامانسااادارانەی،کە و سیاسااای  نساااتی ونازا بۆچاااونە ئەو هەماااو پاااێچەوانەی گەیشاااتون،
 .نییە زانستی  بنەمایەکی هیە و دورە ڕاستییەوە لە ئەمە، دادەنێن، فارسی زمانی بەشێک،لە

  
سەردەساا  هەوەاای بچااوکردنەوەی بەکارهێنااانی نەتەوەی  ١٩٩١ئااازاری باشااوری کودسااتانیش،بە درێژایاای مێااژو تااا ڕاپەڕیناای 

زماانی کااوردی داوە،بەاڵم فشاااری سیاساای و ڕەنسای شاااعیران و ئەدیبااانی کااورد، هەمیشاە،لە سااەنگەری بەرگااری و پاراسااتنی 
 .ەیریان کردوەزمانی کوردیدا بون و وەک هۆکاری جیاوازی و مانەوە س

 
دوای دامەزراندنی حکاومەتی هەرێا  و حاوکمڕانی کاوردی ساەرباری دەیاان زانکاۆ و دەزگاای میادیایی و دەزگاای چااڕ و ....، 

سیاساەتی زماانی و   بەهاۆی ملمالنێای نێاوان پاارتی و یەکێتای و نەباونیبەاڵم دژۆی زمانی کوردی،لە ئاستێکی ۆراپدایە و 
زماانە فەرمییەکاان،لە پەرلەماانی کوردساتان،بەاڵم تاا  یاسای ٢٠١٤ساەی  ٦پالنی زمانی وسەرباری دەرچونی یاسای یمارەی 

 زماانی لەگەڵ مامەەە  ئێستا دو ستاندارد و دو زمانی ۆوێندن هەیە و هەر دەزگایەکی میدیا ،بە ئارەز و بەسەلی ەی ۆۆی
 حکاااومەتیش تااار بوارەکاااانی هەماااو وەک تااار، زمانەکاااانی هەیماااونی لە کاااوردیش، زماااانی نیپاراسااات باااۆ دەکاااا ، کاااوردی
 .نییە  پالنێکی و سیاسە   هیە

  
  ٤دوای ڕوۆانی ڕیێمی بەعسیش، باشوری کوردستان و قەوارەی هەرێمی کورستان،وەک بەشێک،لە دەوەەتی عێراق،لە مادەی 
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وەک دو زماانی فەرمای ناساێنران، بەاڵم تائێساتا،وەک پێویسا  و لە دەستوری هەمیشاەیی عێاراق زماانی کاوردی و عەرەبای، 
هەمو بوارەکانی،کە دەستور ڕێگەی پێ داوە،بەکارناهێنرێا ، ئەمە  دەساەاڵتی هەرێا  و نوێنەرەکاانی کاورد،لە بەەادا لێای 

 .بەرپرسن
  

 .رژیی جیهانی زمانی دایک پیرژزبێ 
 

 ٢٠٢١ێبریوێری ی ف٢١ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی سپی میدیا  
 
 
 

 بۆچی گرنگە منداڵ زمانی دایکی بخوێنێت؟
  
  

 
 
 

  
 *موئمین زەڵمی

 
زمانی دایک، ئەو پەیوەندبەس  و پەیوەستە هەە واڵوەی ۆێزانە کە منداڵ لەدایکبوونەوە قساەی پێادەکا  و ئاۆاوتنەکاانی 

زمااانی منااداەیی )بااومی( یە کە ئااامرازی لەگەڵ ۆێاازان و دەوروبەرەکەی پااێ ئەنساماادەدا ، بەواتااایەکی تاار زمااانی دایااک 
 زماانە ئەو بۆ پەنا یەکەمسار  پەیوەندییەکانە لەسەربنەمای زژرترین شارەزایی منداڵ پێی، واتە منداڵ لە پەیوەندیکردندا

 ئەم ،(ۆوێنادن زماانی) ساەر بخەیانە چااو( زماانپژانەوە) لەچەمکای و لێارەوە گارنگە باۆیە  پاژاوە، پێای زماانی کە دەبا 
هاندا، وەک چاۆن ئێساتا  جی لەواڵتانی لەزژرێک ۆوێندن زمانی بویە بیانی زمانی کە بوویەوە تۆخ لەوەوە بیرکردنەوەیە 

لەهەرێمی کوردستان زمانی بیانی جێپێی بەزمانی دایک لێژکاردوەو لەساەر ئاساتی ۆوێنادنی تاایبە ، زماانی بیاانی باووەتە 
 .زمانی ۆوێندن لەجێگای زمانی دایک

 
بۆیە  لەچەندساەی رابردودا بەشێک لەواڵتان بیریان لەریفاۆرمی یاسااکانی وەزارەتەکاانی پەروەردەو ۆوێنادن کاردووەتەوە 
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 شاانازی  بۆ ئەوەی ڕێگری لەم هەیموونە بێ بەزەییە بگرن کە منداڵ ناچاردەکا  زمانی دایکی ۆاۆی لەبیاربچێتەوە، هەساتی
 . وازبێ  رستەسازی و وشەسازی بێتەوەو کەم پێوەکردنی

 
لێرەدا بە کاورتی ئەو هۆکاارانە دەۆەیانە ڕوو کە باۆچی گارنگە مناداڵ بە زماانی دایکای بخوێنێا  لە قۆناەەکاانی ۆوێنادنی 

 :بنەڕەتیدا
 
بێگومان منداڵ کە پێش قوتابخانە بە زمانی دایکی ئاۆاوتنەکاانی ئەنساام دەدا ، کاتێاک دەچێاتە قوتابخاانە پێویساتە * 

دایکاای بخوێنێاا  بااۆ ئەوەی نەکەوێااتە ناااو بۆشاااییەکی زمااانەوانی و دابڕاناای گەورەوە کە هەر لە بە هەمااان شااێوە زمااانی 
سەرەتاوە لە زماانی دایکای داببڕێا ، چاونکە بە دەنیااییەوە کااریگەری راساتەوۆۆی دەبێاتە ساەر هەماوو کاارلێککردنێکی ئەو 

 .منداەە لەگەڵ پرژسەی ۆوێندن و فێربووندا
 
رەتای ۆوێندندا پێویستە بە تەواوەی فێری نوساین و ۆوێنادنەوە ببێا ، باۆیە  کاتێاک زماانی منداڵ لە قۆناەەکانی سە* 

ۆوێندنی زمانێکیتر دەبێ  نەک زمانی دایکی، هەستکردن بە شکستی  دروس  دەبێ  و لەم قۆناەە سەرەتاییانەی ییاانییەوە 
ە بیرکاردنەوەو فێرباوون و ۆوێندنادا، یاریاد توشی ترس و دەەڕاوکاێ و دوودەای زژر دەبێا  کە هۆکاارن باۆ شکساتپێهێنانی ل

( لە توێژینەوەکەیاادا لەسااەر زمااانی ۆوێناادنی مناادااڵن گەشااتە ئەو بااڕوایەی کە ۆوێناادنی زمااانی دایااک کاااریگەری ۲۰۱٦)
 .راستەوۆۆی لەسەر بەرزکردنەوەی ئاستی فێربوون و زانستی مندااڵن دەبێ 

 
فێربااوون و وەرگرتناای زانیااارییە لە منداەاادا، بەاڵم ۆاااەی گرنگتاار ۆوێناادن لەۆۆیاادا بە ئامااانسی پەرەپێاادانی توانااای * 

ئەوەیە کە منااداڵ ئەگەر زمااانی دایکاای ۆوێنااد لە بنەڕەتیاادا، ئاسااانتر و باشااتر دەتوانێاا  ڕای ۆااۆی دەرببڕێاا . نیشااانتی 
پێشخسااتنی داکااۆکی لەوە دەکااا  کە ۆوێناادنی زمااانی دایااک لە قۆناااەی بنەڕەتیاادا کاااریگەری راسااتەوۆۆی لەسااەر ( ۲۰۱۷)

 .بیرکردنەوە و فراوانکردنی هەستی ئەدەبی و توانای زانستی منداەدا
 
ئاشکرا پەروەردەی نوێ، جەۆتلەسەر بەشداری ڕاستەوۆۆ و کاریگەر و فراوانای قوتاابی دەکااتەوە، بە شاێوەیەک قوتاابی * 

پێ بدرێ  بیرکردنەوەکانی ۆاۆی چەقی پڕژسەی فێرکردن بێ ، بۆیە  زژر گرنگە بۆ ئەوەی قوتابی سەنتەر بێ ، دەرفەتی 
پێشکە  بکا ، بیرکردنەوەی منداەیش هەمیشە بە زماانی دایکای دەساتپێدەکەن، کەواتە کاتێاک پێویساتمان بەوەی گاوێ لە 
بیرکردنەوەی منداڵ بگارین، پێویستیشاە دەرەچەکەی باۆفراوان بکەیان تاا لە کەشاێکی تەندروسا  و ۆێارا و باێ گرێوگاۆڵ دا 

 .بڕێ  کە تەنها بە زمانی دایک دەکرێ بیرکردنەوەکانی دەرب
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ەندییەکی بەهێز لەنێوان ۆێزانی قوتاابی و قوتابخاانەدا. پەیو دروستکردنی بۆ کاریگەرە هۆکارێکی دایک، زمانی ۆوێندن* 
چااونکە ۆوێناادنی زمااانی دایااک دەبێااتە پاااەنەرێکی کااارا بااۆ ئەوەی دایکوباااوکی منااداڵ دەخااۆ  باان بە بەشااداریکردن لە 

منداەەکەیانااادا و بەدەنیااااییەوە بەشاااداری دایکوبااااوک هۆکاااارێکی ساااەرکەوتنی پرژساااەی پەروەردە و ۆوێنااادنی پەروەردەی 
 (٢٠٢٠منداەەکانیانە. کارسیک و نۆبلێ  )

 
ۆوێندنی زمانی دایک، دەرفەتی باشاتر باۆ مامۆساتایانی ئەو دەڤەرانە دەرەۆساێنێ  کە بتاوان ئەوانایش بە زماانی دایکای * 

 نێااوان لە مەعااریفە و زانیاااری بەۆشااینی و وەرگاارتن لە کورتهێنانێااک و کەمبااود جااۆرە هاایە و کەنەوەشاایب وانەکااان  ۆۆیااان
 .و قوتابی دا دروس  نەبێ  مامۆستا

 
بۆ مندااڵنی قۆناەە بنەڕەتییەکان، ۆوێندنی زمانی دایک، دەبێتە هۆی ئەوەی کە  مەرکەزیایە  لە پڕژگرامای ۆوێندنادا * 

بێااتە ئاااراوە، واتە هەمااووان ناچارنااابن کە پابەناادی یەکسااۆر پڕژگراماای ۆوێناادن باان. لەبەراماابەردا پشاا  بە پرژگرامێکاای 
اڵنەوە لەسااەر ئاسااتی تاااک و ۆێازان و گونااد و شااار و شااارژچکەکانەوە. ۆوێنادن دەبەسااترێ  کە زژر ناازیکە لە بااازنەی منادا

چااونکە قوتااابی کە پرژگراماای ۆوێناادنەکەی و نمااونە کلتورییەکااانی لە قۆناااەی منداەیاادا نزیااک بااوون لە رژحاای ۆااۆیەوە، 
 .(٢٠٢١ۆۆشەویستی زیاتری بۆ ۆوێندن و هەستێکی بەرزتری بۆ فێربوون   دروس  دەبێ . )پۆرسوێڵ، 

 
وتابی زژر گرنگە لە منداەییەوە لە کلتور و فەرهەنو و کەلەپاور و شارساتانییەتی ۆاۆی دانەبڕێنرێا ، بە پاێچەوانەوە ق* 

ۆوێندنی رێزمان و ئەدەبی زمانی دایک، دەرفەتی گەورەی دەداتاێ کە شاارەزای فەرهەناو و ڕژشانگەری و ئەدەبیااتی ۆاۆی و 
کە ۆوێندن و پەروەردەو فێرکردن ڕژشنکەرەوەی ڕێگااکەی دەبان و زیااتر ناوچەکەی ببێ  و هەستێکی بەرزی   دروس  بببێ  

 .شارەزای دەکەن لە زێد و بنەچەی ۆێزانی و نەتەوەیی ۆۆی
 

لەکۆتاییدا، پێویستە ئەوە تۆخ بکرێتەوە کە ۆوێندنی زمانی دایک بۆ مناداڵ لەقۆنااەی بنەڕەتیادا، ماافێکی تەواو یاساایی 
ین یینگەی پەروەردەیی تەندروس  و سااەە باۆ مناداڵ، کە بتوانێا  ۆاۆی تیاا بادژزێتەوەو و دیموکراتییەو ڕەۆساندنی یەکەم

 .پەرە بەتێگەشتی باشترو بیرکردنەوەی باشترو فێربوونی باشتری بدرێ 
 

 دکتۆرای سیاسەتی زمان؛ موئمین زەەمی
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 :سەرچاوەکان

 

 .ۆوێندن. ئینسکلۆپیدیای ئۆکسفۆرد(. سیاسەتی زمان و ریفۆرم لەسیستمی ٢٠٢٠کارسیک و نۆبلێ  ) -
 (. تێگەشتن لە گروپی زمانی دایک. گۆڤاری٢٠٢٠نیشانتی ) -

 (IJTSRD) 
 .گرنگی زمانی دایک لە ۆوێندندا. رژینامەی تایمزی هیندی(. ٢٠٢١پۆرسوێڵ ) -
 .ەوەی ئابوری پەروەردە( . ئایا زمانی دایک هیە ڕژەێکی هەیە. بەەگەکان لە ئەسیوبیاوه. گۆڤاری پێداچوون٢٠١٦یارید ) -
 

 ٢٠٢١ی جوو ی ٥ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی شارپریس  
   
 
 

 مانی کوردی سەدەیەک لەمەوبەرز
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 بەختیار حەمەسوور

 
  (، لە1923 - 2 - 24 - 1881 - 8 - 16سۆن )لە  یەن حاکمی سیاسی بریتانیا، مێسەر ‹ پێشکەوتن›ڕژینامەی 
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(، لەو 1922ی جاوواڵی 27راوەتەوە، دوایین یمارەیش لە )( چاڕ و باڵو ک1920ی ئەپریلی 29لە )سلێمانی، یەکەم یمارەی 
لێ دەرچووە، ئەم ڕژینامەیە یەکەمین ڕژینامەی کاوردییە، کە تێکاڕای هەماوو بابەتەکاانی بە زماانی  ( یمارەی118ماوەیەدا )

ر بە ۆااولی سااێیەمی ڕژینااامەگەریی کااوردییە. لەم ڕژینااامەیەدا گرنگاای بە سااە‹ پێشااکەوتن›کااوردی نووساارابێ ، ڕژینااامەی 
نووسااین و بابەتەکااانی: سیاساای، ئااابووری، ئەدەباای، مێژوویاای، پەروەردە و ۆوێناادن، باساای جۆراوجااۆری تاار، لە شااارەکە و 

ێکی، بە پیتی عەرەبی و لە چوار و دواتر شە   پەڕەدا، حەفتانە بە ڕێکوپ‹ پێشکەوتن›واڵتانی دراوسێ و جیهاندا داوە. 
چاڕ بووە. نرۆەکەی؛ لە بەشای ساەرەوەی  پەڕەی یەک و  ی ڕاسا  نووساراوە:  س (20 - 32)ئیمالی فارسی، بە قەوارەی 

( لە ڕژینااامەکەدا وەک سەرپەرشااتیار، بە نووسااین و وەرگێااڕان، کاااری 45مااێسەر سااۆن تااا یمااارە )‹. یەکاای بە ئااانەیەکە›
ێڕەوی هەماان ئەو چوارچێاوەیە کاراوە کە ئەو باۆ ڕژیناامەکەی داڕشاتووە. لەپشا  چااپکردنی کردووە، لەپا  ڕژیشتنیشی، پ

ئەم ڕژینامەوە مەبەستی سیاسی و داگیرکااریی ئینگلیاز، حاشااهەەنەگرە، لەگەڵ ئەوەیشادا ۆاودی ماێسەر ساۆن بە دەرکردنای 
، نااامیلکە و لێکااۆەینەوەی لە بااارەی ئەم ڕژینااامەیە ۆزمەتێکاای زژری بە زمااان و فەرهەنگاای کااوردی کااردووە، شااازدە کتێاا 

کوردەوە نووسیوە، بەرگریکارێکی سەرسەۆتی زمانی کوردی بووە، لەۆۆڕا نییە کەساانی وەک محمەدئەماین زەکای بەز، ڕەفیاق 
حیلمی، تۆفیق وەهبی، ئەحمەد ۆواجە، محەمەد ڕەسووڵ هاوار، نەوشیروان مستەفا ئەماین، کەماال ڕەئاوو  ماحەمەد، عاومەر 

 .کردووە کورددا، مێژووی و زمان لە سۆنیان شارەزایی و کوردیزانی ستایشی و...رزنسی مەعروو  بە
 

دەرچووە، دەیان ڕووداو لە دنیا و ناوچەکە و شارەکەدا ڕوویاان داوە، وێاڕای کۆتاایی ‹ پێشکەوتن›هەر لەو کاتەی ڕژینامەی 
هاااتنی یەکەم جەنگاای جیهااانی و کەوتناای دەوەەتاای عوساامانی و سااەرکەوتنی واڵتااانی هاوپەیمااان، هاوکااا  لەم بەشااەی 

دامەزراناادنی یەکەمااین  ( بااۆ1956 - 10 - 9 – 1881حەفیااد )ودی ڕژیهەاڵتاادا، لە ساالێمانی، جوواڵنەوەکااانی شااێ  مەحمااو
حوکوومەتی کوردی، دەستیان پاێ کاردووە، ڕژەای ئینگلیاز لە سەرۆساتن و بنخساتنی ئەم حوکاوومەتەدا، لە دەیاان ڕاپاۆر  و 

باوونی زماانی بەەگەنامەی ئەرشیفکراودان، وێڕای چەند وردەباسێکی گرنو و بەبایەۆی وەک باوویانەوەی نووساین و جێکەوتە
وزژر، لە هەریەک لەو  ەمک پساپۆڕ، کەساانی تار، باسای دەیاان و... کوردی لەسەر ڕووپەڕی کتێ  و ڕژینامە، ڕژەی ڕژینامە 

ااادا دەمێنیاانەوە و دوو ‹پێشاکەوتن› یەنانەیاان کۆەیااوەتەوە و شاتی گرنگیااان ۆساتووەتەڕوو، لێاارەدا ئاێمە لەناااو ڕژیانەمەی 
 .زمانی کوردییەوە هەیە، دەۆەینە بەردەس وتار، کە پەیوەندییان بە 

 
دا، چاووزەرە  1784ی شاری سلێمانییەوە لە سااەی زمانی کوردی لەم بەشەی کوردستاندا، سلێمانی و دەوربەری، لە بونیادنان

 دەکا  و بە دیالێکتی سلێمانی ناودێر دەکرێ ، ۆەمەینای ئەم دیاالێکتە لەساەر دەساتی شااعیرانی ساێکوچکەی باباان )ناالی،
ساااال  و کاااوردی( دەچەساااپێ  و نەوەی دوومااای شااااعیرانی باباااان )مەحاااوی، حااااجی قاااادری کاااۆیی، شاااێ  ڕەزا، کەیفااای، 

 شاایعردا لە زمااانە ئەم ئاشااکرایە و دیااار ئەوەی دەدەن، دیااالێکتە بەم پەرە زیااادتر و...(حەریااق، ئەدەب مە حەماادوون، 
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 ساااەی لە عوساامانی دەوەەتاای دەسااتی لەسااەر بابااان میرنشااینی کەوتناای پااا  لە. نابڕێاا  پەۆشااان ساانووری و دەمێنێااتەوە
ئەم زماانە هەر لە چوارچێاوەی شایعردا درێاژەی دەبێا ،  عوسامانلییەکاندا، تاورکە چنگای لەیێر پاشتریش نیوسەدە ،دا1850

اسا ، لەگەڵ هەەگیرسانی یەکەم جەنگی جیهانی یەکەم و شکس  و کەوتنی عوسامانییەکان لە سەرتاساەری ڕژیهەاڵتای ناوەڕ
ئینگلیااز دێااتە ناااوچەکە و دەساا  بە کۆمەەێااک چااا کی فەرهەنگاای و جێخسااتنی کۆمەەێااک وردەکولتااوور دەکااا ، یەک لەوانە 
بواری چاڕ و باڵوکردنەوەیە. لەم قۆناەەدا ڕژینامە دەبێتە بزووێنەر و چا ککردنی دیالێکتی سلێمانی لە بواری پەۆشااندا، 

 .ێ  و تاقی دەکرێتەوەبرەوی تایبە  و جددی بەم  یەنە دەدر
 

ئەوەی مەبەستمانە لە ۆستنەڕووی ئەم دوو وتارەی ۆوارەوە، مەساەلەی زماانی کاوردییە، تێڕوانینای ماێسەر ساۆنە باۆ زماانی 
کااوردی و نووسااین بەو زمااانە، هەەبااژرادن و تەەبژێرکردناای زاراوە و ڕەسااەنێتیی وشااەی کااوردیی، سااازدانی گاارەو لەپێناااو 

ی ئەم وتااااارەوە دەتوانێاااا  ڕەوتاااای ئەو بەرەوپێشااااچوون یااااان کااااوردییەکی پوۆاااا  و پەتیاااادا، هاوکااااا  ۆااااوێنەر لەمیااااان
بەرەوپاشااچوونەی زمااانی کااوردیش لە نێااوان ڕابااردوو و ئێسااتەدا، کە مەوداکەیااان سااەدەیەکە، ببینێاا  و باادژزێتەوە. وتاااری 

 ، لەی ڕژیناااامەکەدا(5( نووساااراوە، لە یماااارە )1969 - 11 - 4 – 1894حەمااادی یەکەم لە  یەن ئەحااامەد بەز)ئەحااامەد 
باااڵو کااراوەتەوە، ڕووی وتااارەکە لە مااێسەر سااۆنە، ناااوەڕژکەکەی لەوە ئاشااکراتر و ڕوونتاارە ماان  دا 1920 – 5 - 27ڕژیی 

کاراوەتەوە، وەاڵمای  دا بااڵو 1920ی جوونی 3( ڕژیی پێنسشەممە، 6یمارە )دا، شەرحی بکەم. وتاری دووەم لە یمارەی دواتر
تااارەکە وەک ۆااۆی دادەنێیاانەوە، تەنیااا ئاایمال و ڕێنووسااەکەیان دەگااۆڕین و مااێسەر سااۆنە بااۆ ئەحاامەد بەز، لێاارەدا هەردوو و

 .دەیخەینە سەر ئیمال و ڕێنووسی ئەمڕژ
 

 بۆ مودیری پێشکەوتن ئەحمەد حەمدی* 
 

باێ، لە لیاوای سالێمانییا دانارا و ناوێنرا. زژر مەمناوونی حوکاوومە  و واسایتەی ‹ پێشاکەوتن›نیشانەی سەعاتەدە، کە وەک 
 .ای، بە فەیز و بە ڕووناکیمان بگەیەنێ‹پێشکەوتن›ئومێدیش دەکەین کە حوکوومە  بە بووین، 

 
بێینە سەر مەقساەد، وا دیاارە کە ئەرباابی نووساین جەنابیاان ۆەریکان بە جاارێ زباانی کاوردی لە فارسای و عەرەبای ڕوو  

ەی زبااانی کااوردی لەگەڵ فارسااییا بااکەن، بە جااارێ سااادە و ئااازادی بهێەاانەوە. ئەمەیااش لە پااڕا مااومکین نااابێ، لەبەر ئەم
زباانی عەرەبای زژر دەوەەمەناگە  ۆساووس ی...تەرحێک و نموونەیەکە و بۆ عەرەبیش عاادەتەن باووە بە موحتااج و موحتااج

هەروا بە دەستوبردێ ناتوانین ئیستیغنای لێ بکەین، هەرچەن ئەمە ئینکار ناکرێ؛ ئەمڕژ لە کورد و عەشایەری کاوردەواریی 
 .بییە، زبانیان هەیە، زژر سادە و ئازادەۆۆمان کە جونوو
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 ئەگەر ئەرباب ۆۆی بگەڕێ و لێکی باتەوە، نزیک ئیمکان دەبێ کە ئەمەندە ئیحتیاج نەنوێنین، سەربەۆۆی زبانی ئێمە  
ڕەنو و شکەێک بەجوێ بۆ ۆۆی پەیا بکاا، بەاڵم ئەو ڤەرافە )زەرافە ( و گەراوەتە)تەراوەتە(، ئەو جینااس و حە وەتەی 

 .ەیە تێک دەچێ، نامێنێکە ه
 

ئەمە  زمە نەک وا بە دەسااتوبردیی و بە ماااانووکردنی فیکااار و هاااۆ ، بەتەدریاااە زباااانی ۆۆماااان، ڕێگاااای نووساااین و وتااان 
بدژزێتەوە و بە حەقی ۆۆشی بگا . زاتەن دەبێ لەمەو  ئەربابی فەزیلەتیش، حەمییەتەن هەوڵ بادا باۆ ئەم زباانە، وەکاو 

قاعیدەی بۆ بدژزێتەوە و داینێ بۆی؛ لەبەر ئەمەی زبانی ئاێمە زژر لە دوا مااوەتەوە، کە زژریاش زبانەکانی کە، ئەساس و 
 .ئیستعدادی پێشکەوتنی هەیە

 
وام نیاااز و ڕجااا هەیە، وا دەمودەساا ، یەکسااارەکی، زبانەکەمااان دەسااتی لااێ نەدرێ، هاایە نەبااێ قیاااس لە زبااانی عوساامانی 

و هیمەتەوە کە لێای کارا و ئەدەبیاتیشای بەم دەرەجەیە تەرەق ای کارد، جاارێ بکەین؛ ئەو بە کوهنەییە )کۆن( و بەم هەمو
 .هەر لە ئەسارەتی فارسی و عەرەبی، ۆۆی پێ ڕزگار نەکرا

 
 .(1920 ی مەی27، پێنسشەممە، )5، ی: 1 سڕژینامەی پێشکەوتن،  -

 
 بۆ ۆۆواڵتییەکان بەهەموویەتی، بۆ ئەحمەد بەز بەتایبەتی مێسەر سۆن* 
 

شاتێک درێاژ دراباوو کە ئەم زماانە بە جاارێ لە عەرەبای و فارسای ‹ کاورد›اادا، لەساەر زماانی ‹پێشکەوتن›لە  جاری پێشوو
 .ڕوو  نەکرێ  و ناکرێ 

 
 بەەێ ۆۆ دیارە لە پڕێکدا کەس نابێ بە کوڕێک، بەاڵم ئەوەی لە دەس  بێ  و بکرێ ، بۆ چ نەکرێ ؟

 
 .ئەگەر بەێ  زژر کەسی وا هەیە کە تێ ناگا، درژ نابێ  وا دەزان  ئەو نووسینانە کە عەرەبی و فارسی تێکەەە،

 
وەک لە فەرماااوودەکەی ئەحااامەد بەگااادا ئەم دێاااڕەی تیاااا نووسااارابوو؛ تئەو ڤەرافە )زەرافە ( و گەراوەتە)تەراوەتە(، ئەو 

؟ کوێخاا و جیناس و حە وەتەە  ئێوە بن و ۆوا ئەمە کەی کوردییە؟ یەکێک لە عەرەبی زژر شارەزا نەباێ، لەمە چاۆن دەگاا 
پیاوە ماقوولەکانمان یەکە یەکە ئەمانەیان لێ بپرسنەوە، باا  دەردەکەوێا  کە درژ نااکەم. ئەو جاوانی و باشای و ۆۆشاییە 
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کە بااۆ عەرەباای و فارساای دادەنرێاا ، لەبەر ئەمەیە کە زژر بێااژراوە و بااا  چااووەتە مێشااکەوە، ئەگینااا کااورد لە فارساایش 
 ، تیاا دەردەکەوێا  کە لە کاوردی زژر وەرگرتاووە، چاونکە نووساینمان بە کاوردی کۆنترە. ئەگەر با  تەماشاای فاارس بکرێا

 .نەبووە،  ی عەرەبی و فارسیش زژرتر گیرا، بەو ڕەنگە زمانەکەمان پاشکەو 
 

 .ئێستایش حەز لە وتن و نووسینی عەرەبی و فارسییەکە دەکەین، چونکە زیاتر پێیانەوە ڕاهاتووین
 

  و زمانەکەمان ڕوو  بکرێ ، لەوانیتر بۆ ئەمڕژی ئێمە گرانە، بەشکو زژریاش گارانە، ئەگەر بەەێ بڕوا  بەوە دەکرێ ، بێ
کە ئەم گرانییەیاان باۆ بەجاێ هێشاتووین بێسێیتار دەکەیان، ‹ ڕاباوردوانە›ئێمە ئەم گرانییە لەسەر ۆۆمان فڕێ بادەین، لەو 

 .ەبێ، ئیتر بۆیان نادژزرێتەوەچونکە بەیەکساری دەیکویێنینەوە، ئەوانەی پا  ئێمە دەکەون لێیان ون د
 

تاوانێ تااێ ب کەس هەمااوو کە دەنووسارێ  باۆیە شاا  ک...ۆاۆ دیاارە چ لەناااو عەرەب و چ لەنااو عەجەم، لەنااو کااورد و تاور
بگا ، هەچ کەس بەو زمانە کە ئەیەوێ ، شتێکی نووسی کە هەموو کەس تێگەیش  و توانی لە زمانێکی کە کەم، یاا هیچای 

 ناشیرینە؟تێکەڵ نەکرد، بۆچ 
 

ئێوە دەەێن جارێ بەو زمانە ڕەنگێک بڕێژرێ ، ئینسا دەستی لێ بدرێ ، بەەێ باشە. بەاڵم ئەم دەستلێدانە ڕووۆاانن نیایە، 
 .بەشکو نەهێشتنی دەۆپەی عەرەبی و فارسییە، هەتا لە توانیندابێ، کون و قویبنیشی بگیرێ 

 
وەک ۆۆتااان دەفەرمااوون تئەساااس و مەساااس ، تقاعیاادە و  ئینسااا لەمەو ، هەچ کەس بە ڕەنگێااک ۆزمەتێکاای بااا  بکااا ،

 .ماعیدە  وەک ڕەنگڕشتن و ئەو شتانەبێ، بۆی دانرێ ، زژر هەوڵ بدرێ  بۆ پێشکەوتنەوەی زمانەکەمان
 

 .نەک لەبەر دەگران بێ، لەمە زیاتر لەسەری ناڕژم
 
 .(1920 ی جوونی3، پێنسشەممە، )6، ی 1سێشکەوتن، ڕژینامەی پ -
 

و نووسااەرەکانیانەوە، لەم سااەرچاوەیەی ‹ پێشااکەوتن›دەقاای هەردوو وتااارەکە و زانیارییەکااان لە بااارەی ڕژینااامەی تێبیناای: 
 :ۆوارەوە وەرگیراون
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 : ڕەفیق ساەح، سدیق (، ئامادەکردنی118 - 1سلێمانی، )یمارە ی سلێمانی، یەکەمین ڕژینامەی ‹ەوتنپێشک›ڕژینامەی  -
 .2012ن، چاپی یەکەم، سلێمانی ساەح، لە باڵوکراوەکانی بنکەی یی
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 ٢٠٢٢ساڵی بابەتەکانی 

 
 
 

 *زمانی لە ئێران، لەنێوان پێداگریی دەسەاڵت و دژایەتیی نەتەوە نافارسەکاندا سیاسەتی تاک
 

 
  

 
 
 
 
 

 قادر وریا
 

 بەرایی

 
بنەڕەتاای بااۆ چاوۆشاااندنەوە بەو سیاسااەتە زمااانییە لە ئێراناای سااەردەمی دەسااەاڵتدارەتیی کۆماااری ئیسااالمیدا، هەوەێکاای 

سااەرکوتکەرانە و لەمێااژینەیە نەدراوە کە لە سااەردەمی ڕەزاشاااوە بەراماابەر بە زمااانە نافارسااییەکان هەیە. ئەگەر گۆڕانێااک 
 ڕووی داوە، جەوهەری نەباااووە و، ئەم ئایااادژلۆییایە کە لە ئێاااران یەک نەتەوە هەیە کە نەتەوەی ئێااارانە و، زماااانی ئەو
نەتەوەیە  زمااانی فارسااییە، هەر وا بااڵدەساا  و بەردەوامە. سااەڕەڕای هاااتن و ڕژیشااتن و جێگااۆڕکێی چەناادین دەوەە  و 
سااەرکۆمار و مەجلاایس، ئەم پرسااە لە ئاسااتی مەجلیساای ئێااران، ئەنسااومەنی ئاسایشاای نەتەوەیاای و دەوەەتاادا نەۆااراوەتە 

بکااارێتەوە و پەساااندکراوەکانی دەوەەتااای و حکاااوومەتی لەو دەساااتووری کاااار و، بە شاااایانی ئەوە نەزاناااراوە قساااەی لەساااەر 
 .پێوەندییەدا هەر وەک ۆۆیان ماونەوە

  
 مکوڕبوونی یاسای بنەڕەتی و دەزگا پێوەندیدارەکانی واڵت لەسەر سیاسەتی تاکزمانی

 
 بۆ ناسینی سیاسەتی زمانیی دەوەەتێک دەبێ بڕوانینە بڕیارەکانی ئەو دەوەەتە لەبارەی زمان کە لە بەەگەنامەکانیدا 



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

93 
 

ڕەنگیااان داوەتەوە. یاسااای بنەڕەتیاای واڵ  گرنگتاارین بەەگەنااامەی هەر واڵتااێکە. ئەو ماااددە و بنەمایااانەی کە لە پێوەناادی 
واڵتادا هەن، یەک لە پێوەرەکاانی ناساین و هەەساەنگاندنی سیاساەتی زماانیی ی زمان لە دەستوور )یاسای بنەڕەتای(لەگەڵ 

ئەو واڵتەن. پێاااڕەوی نێوۆاااۆ و پەساااندکراوەکانی دامەزراوە پێوەندیااادارەکانیش باااۆ جێبەجێکردنااای ماددەکاااانی دەساااتوور، 
و تەواوکەری ڕواناین  بەتایبەتی فەرهەنگستانەکان، پێوەرێکی دیکەیە. لە ئێران چەند بەەگەناامەی دیاکە  هەن کە درێاژە

و سیاساااەتی دەوەە  و دەساااەاڵتدارێتی لە مەڕ پرسااای زماااانن. لێااارەدا هەوڵ دەدرێ بەکاااورتی ئاماااایە بە یماااارەیەک لەو 
 :دامەزراوانە و پەسندکراوەکانیان بکرێ

 
. ١٩ و ١٦ - ١٥ماااددە هەن کە پێشاااندەری سیاسااەتی زمااانیی کۆماااری ئیسااالمین. ماددەکااانی  ٣لە دەسااتووری واڵتاای ئێراناادا 

بەو هاۆیەوە کە “ئاماایە بەوە دەکاا  ١٦بوونی زماانی فارسای لە واڵتای ئێرانادا دەکاا و مااددەی  کە باسی بەفەرمی ١٥ماددەی 
زمانی قورئان و مەعاریفی ئیسالمی، عەرەبیایە و ئەدەبیااتی فارسای بە تەواوی لەگەەیاان تاێکەاڵو باووە، ئەم زماانە دەباێ 

 ”.ایی قۆناەی ناوەندی لە هەموو پۆلەکان و لە تەواوی ل ەکاندا بخوێندرێپا  قۆناەی سەرەتایی هەتا کۆت
 

ۆەەکای ئێاران لە هەر قەوم و هۆزێااک بان، ماافی وەک یەکیاان هەیە و ڕەناو، نەیاد، زمااان و “یشادا هااتوە: ١٩لە مااددەی 
مااان و ۆەتاای ڕەساامی و ی ئەو قااانوونەدا، فارساای، وەک ز١٥ئەگەر لە ماااددەی ”. شااتی لەو چەشاانە نااابن بە هااۆی ئیمتیاااز

بەەگەنامەکااان و نامەنووسااین و دەقە ڕەساامییەکان و “هاوبەشاای ۆەەکاای ئێااران پێاای لەسااەر داگیرابااوو و تێیاادا هاااتبوو کە 
هەمیشدا، زمانی عەرەبای، بەو هاۆیەوە کە زماانی قورئاان و ١٦، لە ماددەی ”کتێبەکانی ۆوێندن دەبێ بەو زمان و ۆەتە بن

ۆماری ئیسالمیدا هەیە. )قاانون اساسای جمهاوری ک زمانیی سیاسەتی لە  پێدرانی دووهەمی گرنگیمەعاریفی ئیسالمییە، پلەی 
 (١٣٦٨اسالمی، 

 
بەاڵم زمانی نەتەوە نافارسەکانی ئێران، کە زژربەشیان لە بنەماەەی زمانە ئێرانیەکانن، لە دەستووری واڵتدا، وەک زماانی 

چاااپەمەنی بەو زماناانە و ۆوێنادنی ئەدەبیاتیاان لە قوتابخااانە لە  باوونی“ۆاۆجێیی و قەومای چاویاان لااێ کاراوە و تەنیاا 
 .ڕێگەی پێ دراوە” تەنیش  زمانی فارسی

 
 فەرهەنگستانەکان بەتایبەتی فەرهەنگستانەکانی تایبە  بە زمان لە هەموو واڵتان لەو دامەزراوانەن کە ڕژەێکی گرنگیان 

ەرناامەڕێژیی زماانی ڕادەساپێردرێن و ماافی بڕیااردان لەباارەی پرساە لە بەرەوپێشبردنی سیاسەتی زمانیدا هەیە. ئەوان بۆ ب
ساالەی هەیە، گرنگتارین دامەرزوی  ١٠٠لە ئێاران کە مێژوویەکای ” فەرهەنگساتانی زماانی فارسای“زمانییەکانیان پێ دەدرێ. 

، فەرهەنگساااتانی بەرنامەداڕشاااتنی زماااانییە. ئەو فەرهەنگساااتانەی لە ساااەردەمی دەساااە تدارەتیی کۆمااااری ئیساااالمیدا هەیە
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سێهەمە )فەرهەنگستانی یەکەم هی سەردەمی موزەفەرەدین شای قاجاار و، فەرهەنگساتانی دووهەمایش های ساەردەمی ڕێژیمای 
 ”.ساڵ داۆران، بەرنامەداڕشتنی زمانیی دەس  پی کردەوە ١٣دوای  ١٣٦٩پەهلەوی بوو( و ساەی 

  
 :ئامانجەکانی فەرهەنگستانی زمانی فارسی بریتین لە

 
پاراسااتنی بەهێاازی و ڕەسااەنایەتیی زمااانی فارساای وەک یەکێااک لە کۆەەکەکااانی ناساانامەی نەتەوەیاای ئێااران و زمااانی  -١

 .دووهەمی جیهانی ئیسالم و هەەگری مەعاریف و کولتووری ئیسالمی
شااتە  پەروەردەکردناای زمااانێکی ۆاااوێن و گەیەنەر بااۆ دەربڕیناای هاازرە زانسااتی و ئەدەبییەکااان و پێکهێنااانی هااۆگری بە -٢

 .باشەکانی مەعاریفی مێژوویی لە نەوەی ئێستا و نەوەکانی داهاتوودا
 .برەوپێدانی زمان و ئەدەبیاتی فارسی و بەرینکردنەوەی پانتایی قەەەمڕەویان لە نێوۆۆی واڵ  -٣
تنی زانسا  پێکهێنانی هەوێنی هەەدان و کرانەوە لە زمانی فارسیدا بەگوێرەی پێویستییەکانی سەردەم و ییاان و پێشاکەو -٤

 ()اساسنامە فرهنگستان زبان و ادب پارسی” و هونەرە مرژییەکان وێرای پاراستنی ڕەسەنایەتییەکەی.
 

ئەرک گونسێناادراون کە بەپێاای ئەوان، فەرهەنگسااتان،  ٩لە بەشاای ئەرکەکااانی ئەو فەرهەنگسااتانە  لە پێااڕەوی نێوۆۆیاادا 
ووەتە سەرشانی ۆۆی. تەنیا لە یەکێاک لەو ئەرکاانەدا ئااوڕ لە هیە ئەرک و ۆزمەتێکی زمانە نافارسییەکانی ئێرانی نەۆست

وەرگرتنی  کەلاک“دراوەتەوە، ئەویاش وەک ساەرچاوەیەک باۆ دەوەەمەنادکردن و ۆزمەتای زماانی فارسای: ” زمانە ۆۆجێیەکان“
و دروساااا  لە زمااااانە ۆۆجێیەکااااان )لە نێوۆااااۆ و دەرەوەی ئێااااران( بە مەبەسااااتی بەهێزکااااردن و تەیااااارکردنی ئەم زمااااانە 

 ()سەرچاوەی پێشوو.”  دەوەەمەندکردن و بەرینکردنەوەی پانتایی ئەرکەکانی
  

 جۆر و شێوازەکانی دژایەتی لەگەڵ زمانە نافارسییەکان

 
دەزگا و دامەزراوە دەوەەتییەکانی دیکەی ئێران، وێڕای ڕێگەنەدان بە ۆوێنادن بەو زماناانە، بە شاێوەی جۆراوجاۆر دیایەتیای 

ئاساااتەنگەکانی زماااانی کاااوردی لە ئێاااران لەساااەر پلەبەنااادییەکی “زماااانە نافارساااییەکان دەکەن. باااوویانەوە و گەشاااەکردنی 
ناهاوشااااانیی زمانەکااااان، دەسااااەاڵ  و بەکارهێنااااانی سااااەرچاوەکان دامەزراوە و زژر بە چااااڕی پێوەناااادییان بە سیاسااااەتی 

 گرێدراو بە ئایدژلۆییای زمانیی داگیرکارییانە  نەتەوەی ئێرانەوە هەیە و کۆمەەێک هۆکاری لێک - داگیرکارییانەی دەوەە 
 (٢٠١٩)سورۆی، ” تێوەی گالون.

 
 پەمەنی چا باڵوکردنەی بۆ دەرفەتێکی  -وەک زمانی کوردی، لە ئاکامی ۆەبا  و پێداگریی ئاۆێوەرانیدا -ئەگەر زمانێک 
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پێ دراوە بەرنامەی ڕادیاۆیی و تەلەڤیزیاۆنیی پاێ بااڵو بێاتەوە، بەئەن ەسا  سیاساەتێکی بەو زمانە بۆ ڕەۆساوە، یا ڕێگەی 
مەبەسااتداریان لە چااۆنیەتیی بەکارهێنانیاادا گرتااووەتە بەر کە ئامااانسەکەی  وازکااردن و دابەزاناادنی ئاساا  و سااەنگی ئەو 

وا بناوێنێ کە زماانی کاوردی بەگشااتی بە هاتنەساەرکاری حکاوومەتی ئیساالمی لە ئێرانادا، حکااوومە  هەوەای دا، “زماانەیە. 
شاااعیرانە، گوناادی و فۆلکلااۆرییە و لەم ڕوانااگەیەوە پشااتگیریی لە جااۆرێکی تااایبە  لە فرەزمااانی کااردووە. بااۆ نمااوونە لە 
کوردستان بە دانی ئیمتیازی فەرهەنگی وەک دامەزرانادنی ناوەنادی باڵوکاردنەوەی فەرهەناو و ئەدەبای کاوردی )ئینتیشااراتی 

و چەناااد گۆڤاااارێکی دیاااکە )ئااااوێنە، ئاماااانە و..(، کە لە نااااوەڕژک و ساااتافی ” ساااروە“ئەیاااووبی(، گۆڤااااری ساااە حەدینی 
نووسەرانی، زژر لە سروە جیاواز بوون، لە  یەک زمانی کاوردی تەنیاا لە باوارە ئەدەبای و فۆلکلۆرییەکەیادا سانووردار بکاا  

ن باادا بە شااێوەیەکی تەواو کااۆنترژەکراو(، و لە یەکاای )بە شااێوەیەک کە تەنیااا ڕێااگە بە بااابەتە فەرهەنگاای، ئەدەبییەکااا
دیکەوە، نیگەرانییەکانی ڕژشنبیران و ئەدیبانی کورد و ڕێکخاراوە نێودەوەەتییەکانیشای لەمەڕ ڕەچااوکردنی ماافی زماانی کەم 

ی نەتەوەیای کردبێتەوە. بەاڵم لەڕاستیدا، مەبەساتی ئەوە باوو ئەو تاوێژە لەو هێازە سیاساییانەی هەوەای مساۆگەرکردنی مااف
کوردییااان بەشااێوەیەکی سیاساای دەدا، دوور بخاااتەوە، یااان هەر نەبێاا  ئەم بااابەتە لە ئاسااتێکی فەرهەنگیاای کاناااەیزەکراودا 

( هەەبە  ئەمە بەو ماناایە  نیایە کە لە شاێعر یاان ئەدەبادا بەرگاری نیایە، یاان لێرەیشادا ٢٠١٦سورۆی،”)کۆنترژڵ بکا .
مەبەساااتی باااووە، چاااونکە ” هێژێماااۆنی“ووە کە دەساااەاڵتی ناوەنااادی بە شاااێوەیەکی ڕەوتەکە تەواو بەو ئاراساااتەیە ڕژیشااات

 .هێژێمۆنیش بەرگری و م اومەتی بەرامبەر دروس  بووە و کورد و ئەدیبانی کورد تا ڕادەیەک ئەم هەلەیان قۆستۆتەوە
 

یەکی  نیکەماای بە داوا و ئامااانسی سیاسااەتی ڕێگەپێاادانی بااوونی چاااپەمەنیی کااۆنتڕژەکراوی کااوردی لە باانەچەدا واڵماادانەوە
چااااوەڕوانییە نەتەوەیااای و کولتوورییەکاااانی ۆەەاااک و، لە ئاکامااادا دوور ۆساااتنەوەیان لە حیااازب و ڕێکخاااراوە کوردەکاااانی 
بەرهەەستکاری کۆماری ئیساالمیییە، نەک سیاساەتێکی زماانیی دێموکراتیاک و ساەردەمیانە. هەرباۆیە لە پەناا ئەم سیاساەتە 

، دیایەتیکردن لەگەڵ بە فەرمای ناساین و برەوپێادرانی زماانەکە لە ئاسا  و باواری جیااوازدا، بە ڕواەەتی و فریوکارانەیەدا
کاااریگەری  لەسااەر زماانی کااوردی و زمااانی نەتەوەکااانی دیکەیااش، تەواو بێ“زژر شاێوە درێااژەی هەبااووە. ئەم جااۆرە سیاسااەتە 

 هاۆی باووە انی ساەردەمی قساەپێکەرانی زماانەکە،کردنەوەی زماان، بەدوور لە پێویساتییە کۆمەاڵیەتییەکا نەبووە. ئەم تەساک
 فەرهەنگای ڕەچەەەکای لەسەر کە ،(تەکنیکییەکان و زانستی زارەوە ئاستی لە بەتایبەتی) کەم زاراوەی فەرهەنگی کە ئەوەی

)نەنووسارانەوەی یەکان، یاسای ڕێزمانی نەمیاو ناوچەیی زارە بەهێزی نفووزی ناوچەییەکان، جیاوازییە دامەزراوە، کشتوکاەی
 ()سەرچاوەی پێشوو” بە شێوەی ڕێزمانێکی ستاندارد(، ببنە تایبەتمەندیی ئێستای زمانی کوردی لەم سەدەیەدا.

 
جااۆری هەەسااوکەوتی کاربەدەسااتان لەگەڵ بەکارهێنااانی زمااان و دیااالێکتە جیاوازەکااان لە ڕادیااۆ و تەلەڤیزیااۆنی پارێزگااا و 

ا، جێگااای تێڕامااانە. بەرنااامەڕێژیی ئەو دەزگایااانە بااۆ باڵوبااوونەوەی بەرنااامە بە ناوچەکااانی نەتەوە بندەسااتەکانی ئێرانااد
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زماانیی ئێارانەوە هەباێ.  زمانی کوردی ئەو بۆچوونە دەسەلمێنێ کە لە ناوەندەوە ئەرکدار کراون، هۆشایان بە سیاساەتی تاک
هێزبااوونی پااێگەی زمااانەکە  ی بەو واتااایە کە جۆرێااک نەجااووەێنەوە کە ۆزمەتاای یەکگرتااوویی زمااانە نافارساایەکە و بە

 .زمانی لە ئێران بخەنە مەترسییەوە ئاۆێوەرانی بکەن و بەم جۆرە، داهاتووی سیاسەتی تاک
 
حکومە  لە ناوەنادی پارێزگاکاان تەلەویزیاۆنی بە زماانی کاوردی کاردژتەوە، بەاڵم ئەم تەلەویزیۆناانە نەک ۆەەاک فێاری "

وردی پەرە پااێ دەدەن کە پڕیااان کااردووە لە وشااەی فارساای، بە جۆرێااک زمااانی کااوردی ناااکەن بەەکااوو جۆرێااک لە زمااانی کاا
زمان کە هاایە لە کااوردییش نەزانااێ بەبااێ کێشااە لەو زمااانە کااوردییەی تەلەویزیااۆن و میاادیا کوردییەکااانی  کەسااێکی فارساای

ساانە و ڕێااکەو  سااەیری کەناەەکااانی بە  ... کاتێااکحکااومەتی ئێااران تێاادەگا . بینەرێکاای فااارس زمااان کە کااوردی نازانێاا
کرماشان و ئیالم دەکا  بەبێ هیە کێشەیەک هەمووی تێدەگا ، چونکە هەموو وشەکانیان فارسین بەاڵم وشە فارساییەکان بە 

 (٢٠١٧)پەیسەرپرێس، ” شێوەی کوردی دەۆوێننەوە.
 

رسااییەکانی هاناادان و وەۆەبەرهێنااانی هەسااتی ناااوچەگەرێتی و زاراوەگەرێتاای لەنێااو ئاااۆێوەرانی زمااانی کااوردی و زمااانە نافا
دیکە، ڕێگەیەکە بۆ بەئامانسگرتنی یەکگرتوویی و هاوپێوەندیی نێوان تاکەکاانی ئەو نەتەوانە و  وازکردنای. کاربەدەساتان 
بەم ڕێگایە دەیانەوێ پێش بە پێکهاتنی زماانی ساتاندارد لەنێویانادا بگارن، یاا ئەگەر وەک نەتەوەی کاورد ۆااوەنی زماانی 

 و فەرهەنگسااااتان  دایە کە ری ئەو زمااااانە سااااتانداردە کااااۆ نەباااانەوە. ئەوە  لە کاتێااااکیەکگرتااااوو و سااااتانداردن، لە دەو
 ی”معیاار“ زماانی بااڵدەساتیی پێناوی لە تایبە  ڕێوشوێنی و بڕیار فارسی، زمانی ۆزمەتی و پاراستن دیکەی دامەزراوەکانی

ی دەستوور پڕژیەیەکی ئاماادە کاردووە کە بەپێای ئەم پاڕژیەیە ١٥ ماددەی جێبەجێکردنی بۆ حکوومە “. دەکەن پەسند فارسی
 نااوچەی چاوار کە ساەقز وەک شاارێکی لە نماوونە باۆ بخاوێنن، ۆۆیاان زاراوەی بان بە گونادێک و هەر ناوچەیەک و گەڕەکێک

یااان هەیە، ۆۆ بە تااایبە  زاراوەیەکاای بن ناوچااانە لەو هەرکااام و هەیە سەرشاایوی و موکریااان و تیلەکااۆ و گەورک جیاااوازی
زاراوەی جیاواز ڕێگە دەدرێ مندااڵن فێری زمانی کوردی بکارێن. ئەم پاالنەی  بەپێی پڕژیەکەی حکومە  لە سەقز بە چوار بن

زاراوەکانە بۆچی ڕێگە ناادا  لە نااوچە  حکومە  مەترسییە بۆ سەر زمانی کوردی. ئەگەر مەبەستی حکوومە  گرنگیدان بە بن
 ()شەجیعی، سەرچاوەی پێشوو” زاراوەی ۆۆیان بخوێنن؟ وچەیەک بە بنفارسەکانیش ۆەەک لە هەر نا

 
بەدگومانی لە پێوەندی لەگەڵ ئەو دەرەتانە سنووردارانە کە لە چوارچیوەی سیاساەتی زماانیی کۆمااری ئیساالمیی ئێرانادا باۆ 

تەنااانە  لە ئاسااتی  هاااتوون،  یەن و ڕەهەناادی جۆراجااۆری هەیە. زمااانە نافارسااییەکان، یەک لەوان زمااانی کااوردی پێک
 زماناانە، ئەو گەڵ لە  کەسانی ئاکادیمی و شارەزای زمانی کوردیدا، جاۆری هەەساوکەوتی دامودەزگاکاانی ساەر بە حکاوومە 

 زمااانێکی ڕادەی تااا زمانااانە ئەو سااەنگی دابەزاناادنی. کااراون ناااودێر ”زمااانکویی ” بە و سااەر ۆااراوەتە پرساایاریان نیشااانەی
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ەدەباای و زانسااتیی سااەردەم، وەک یەکێااک لە ئامانسەکااانی ئەو سیاسااەتە زمااانییە سااەیری ئ کاااری بااۆ نەگونساااو و پێااز بێ
تەلەڤیزیۆنە کوردییەکاانی کۆمااری ئیساالمی ئاساتی زماانی کوردییاان دابەزانادووە و لە بەرنامەکانیانادا کولتاووری ” دەکرێ.

زاراوەیەکای ئیالمای تاێکەڵ بە  مەکانیادا بنبەرنا لە ئایالم ،... تەلەڤیزیاۆنیکوردی وەک کولتوورێکی دواکەوتوو نیشاان دەدەن
)باازئەفکەن، ساەرچاوەی ” زمانی فارسی دەکا  و بەم شێوەیە ئەم کەناەە هەوەی تێکدان و  وازکردنی زمانی کوردی دەدا .

 (پێشوو
 

لفاوبێی ئاارامی زژر لە حاەیکدا ڕێنووسی زمانی کوردی بە ئەلفوبێی ئارامی لە ڕێنووسی فارسای و نووساینی ئەو زماانە بە ئە
کێشەترە و، لەم بارەیەوە زمانی کوردی ڕێنووسێکی سەقامگیری هەیە، لە تەلەڤیزیاۆنە کوردییەکاانی ئێرانادا بەئان ەسا   بێ

وایە ئەمسااۆرە  کااوردی بە ڕێنووساای فارساای دەنووساانە هااۆگران و شااارەزایانی زمااانی کااوردی لە ڕژیهەاڵتاای کوردسااتان پێیااان
ەەکااوو هەوەااێکن بااۆ تێکاادان و بە ڕێاادا بردناای زمااانی کااوردی. ئەوان لەو باااوەڕەدان هەناادێک هەواڵنە بەڕێااکەو  نااین. ب

ناوەناادی ئەمنییەتاای لە پشاا  ئەم جااۆرە هەواڵنەن و ئامانسیشاایان تێکاادان و لەۆشااتەبردنی زمااان و ڕێنووساای کااوردی و 
سااەجادی نووسااەر و شااارەزای زمااانی دوکتااور بەۆتیااار “کردنی و دوور ۆسااتنەوەی ۆەەااکە لە فێربااوونی ئەو زمااانەیە.  سااووک

کوردی تەلەڤیزیۆنە کوردییەکانی حکومە  بە زماانکوی نااو دەباا  و دەەێا  ئەم کەناااڵنە نەک کاار باۆ گەشاەپێدانی زماانی 
ساااڵ لەمەوبەر لە ئەورووپااا لە  ٥٠٠کااوردی ناااکەن بەەکااو ناوەرژکەکەیااان بااریتییە لە هەناادێک شااتی گاەتەجاااڕانەی کە 

 (٢٠١٧)پەیسەر، ” دەچوو.شانۆکاندا بەڕێوە 
 

 کەلاااوپەلی لەساااەر  کاااردن لە داناااانی نااااوی کاااوردی و هەروەهاااا نااااوی وەرگیاااراو لە زماااانە نافارساااییەکانی دیاااکە ڕێگری
 داناانی بەردەم لە کردن دروسا  کۆسات تەناانە  دیاکە، جۆراوجاۆری شاوێنی و پاساای و دوکاان نااوی لەساەر یا بەرهەمهێنراو

ڕوویەکی دیکەی ئەو دیایەتییەی دەسەاڵتداران لە گەڵ برەوپەیاداکردنی وشاەی ئەو  مندااڵن، لەسەر ناوانە جۆرە لەو زژرێک
هاویشتنیان بۆ چاپەمەنی و ڕاگەیەنە سەرانساەرییەکانی ئێارانە. لەکاتێکادا لە دوای هاتنەساەرکاری کۆمااری  زمانانە و پەل

هەزاران وشاە و دەساتەوایەی دیاکە لە زماانی عەرەبیایەوە  ئیسالمی و بە ویستی ڕێابەران و کاربەدەساتانی ئەو دەساەاڵتە، بە
هاتوونە نێو زمانی فارسی، وەرگرتنی وشە لە زمانەکانی کوردی، بلووچی و لوڕی و هتد و دانانیان وەک نااو لەساەر شاەقام 

ادارە “یەن و مەیاادان و کااۆاڵن و دوکااان و باانکە و ناوەناادی کولتااووری، دیایەتیاای لەگەڵ دەکاارێ و، تااابەۆی ناوەکااان لە  
کااۆ دەکاارێتەوە. هەر وا باازانە عەڕەباای، زمااانێکی ئێاارانییە و، زمانەکااانی کااوردی، بلااووچی و لااوڕی، نااائێرانین یااا ” اماااکن

گااۆڕینی ناااوی کااوردیی یمااارەیەک لە گوناادەکان، کانیاوەکااان، کێوەکااان و شااوێنە مێژووییەکااانی “ئاۆێوەرانیااان ئێراناای نااین. 
لە جێگایااان، هەوەێکاای دیااکەی کاربەدەسااتانی ئێاارانە کە ئەگەر مەبەسااتی گااۆڕین و  کوردسااتان و دانااانی ناااوی ناااکوردی

 شێواندنی دیموگرافیی ناوچە کوردستانییەکانیشی لە پش  نەبێ، سڕینەوەی بەرەبەرەی ناوە کوردییەکان و جێگیرکردنی 
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 (٢٠١٧)ڕێکخراوی مافی مرژڤی کوردستان، ” ناوی ناکوردی لەجێی ئەوانی مەبەستە.
 

پەردەتار ۆاۆی دەردەۆاا کە  زمانیی سیاسەتی زمانیی دەسەاڵتی ئێران ئەوکاتە بێ ەر و نێوەرژکی ڕەگەزپەرستانە و تاکجەوه
پرسااای ۆوێنااادن بە زماااانە نافارساااییەکان، لەیێااار گوشااااری ئەو نەتەوانەدا، بەرەوڕووی مەجلااایس و ساااەرکۆمار و دەوەە  

نوانادن و ڕووی ۆاۆ  بەو  و بەرپرسانی دەوەەتیدا جۆرێاک نەرمی دەبێتەوە و لە باس و بەەێنی هێندێک نوێنەرانی مەجلیس
داوایاانە نیشااان دەدرێ. لەم جاۆرە کاتااانەدا فەرهەنگساتانی زمااان و ئەدەبای پارساای دەبێاتە پێشااەنگی دیایەتاای لەگەڵ ئەو 

داوایە، بە  نواناااادنانە و، وریااااایی دەدا بە گەورە کاربەدەسااااتان. ئەناااادامانی ئەو فەرهەنگسااااتانە ئەم جااااۆرە جااااۆرە نەرمی
لە دەرەوەی واڵتەوە هاتوو(، مەترسی بۆ سەر زمانی فارسی و پیالن بە مەبەساتی  وازکردنای، مەترسای باۆ ساەر ”)وارداتی“

 :یەکپارچەیی ۆاکی ئێران و گەڕانەوە بۆ دواوە و ملدان بۆ دواکەوتوویی دەناسێنن
 
پێشاتر ئەم مەساەلەیە لە هیندوساتان لە  یەن ئینگلیازەوە گومان  نییە کە ئەو باسە لە دەرەوەی واڵتەوە بۆ ئێران هاتوە. "

تاقی کرایەوە و ئەمڕژ  ئینگلیز و واڵتانی باکووری ئێرانن کە دەیانەوێ ئەم پرسە بخەنە نێو ئێاران. باشاترین ئاامراز باۆ 
ایاک وەک زماانی ڕاگرتنی نەتەوەیەک لە دواکەوتووییدا، کەمتەرۆەمی لە ئاس  زمانەکەیەتی. ئەگەر بماانەوێ زمانەکاانی د

زانساتی و فێرکااردن بە کاار بێنااین، بە دەنیاااییەوە دەگەڕێێانە دواوە کە ئەمە مەسااەلەیەکی مەترساایدارە و باۆنی پیالناای لااێ 
 (٢٠١٤)موجتەبایی، ” دێ .

 
یمااارەیەک وا بیاار دەکەنەوە کە هاااۆگری بە قەومییەتێااک واتە ۆوێنااادن بە زمااانی ئەو قەومە، بەاڵم ئەمە باااابەتێکی زژر "

سیدارە. ئێمە لە ئێران شانسمان هەبوو کە فیردەوسییەکی گەورە توانیوێتی بناەەیەکی مەحکەم باۆ زماانی فارسای پێاک مەتر
 (٢٠١٤)نیساری، ” بێنێ و ئەمڕژ ئێمە لە تەنیش  دینی ئیسالم شانازی بە وەها زمانێکەوە دەکەین.

 
معیااار(ە. دیااارە زمااانی دیااکە  هەن کە جێگەیااان پێااوەری فێرکاااریی فەرهەنگسااتانی زمااان و ئەدەباای فارساای، زمااانی پێوەر)

 باۆ فارسی زمانی وەک نەتەوەییەکانی سامانە کیسەی لە نەکا …ڕوونە، بەاڵم ئەوەی دەبێ پێی بخوێندرێ، زمانی فارسییە
 (٢٠١٤ عادل، حەدداد) ”.بکەین ۆەرج باڵ، ئەو باڵ ئەم ئاکامەکانی بێ و کاتی سەرکەوتنە

  
 :زمانی لە پێکانی ئامانجەکانیدا تاکناکامیی سیاسەتی 

 
دا ”یەک نەتەوە-یەک واڵ “زماانی هەر لە ساەردەمی ڕەزاشااوە تاا ئێساتا لە ۆازمە  ئایادژلۆییای بنیاتناانی  سیاساەتی تاک

لێکردنای دانیشاتووانی  یەک بووە. وەدیهێنانی ئەو ئاماانسە ، ساڕینەوەی ناسانامەی جۆراوجاۆریی نەتەوەیای و زماانی و، وەک
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دا قاااڵ بباانەوە و، ئەو نەتەوەیە  ۆاااوەنی یەک ” نەتەوەی ئێااران”ئێراناای پێویساا  بااووە. بااۆ ئەوەی دانیشااتوانی ئێااران لە
ۆساتنیان  بێا ، توانادنەوەی زمانەکاانی دیاکە لە زماانی فارسایدا یاا ساەرکو  و  وازکاردن و پشتگوێ -زمانی فارسی  -زمان

کراوی ئێرانای  ەر وەها بەسەرداسەپاندنی ناسنامەی نەتەوەی بە زژر دروس لەپێناوی بااڵدس  هێشتنەوەی زمانی فارسیدا، ه
 .بە سەریاندا، بە ئاسایی و سروشتی زانراوە

 
ساااەی تەواوە زمااانە نافارسااییەکانی ئێااران لە سااۆنگەی ئەو ئایاادژلۆییایە و مەزنیخااوازیی نەتەوە و زمااانی فارساایدا،  ١٠٠

جۆریی نەتەوەیی، قەومای و زماانییە. جۆراو زژر ۆاوەن نیشتمانێکی ئێران،  سەرکو  دەکرێن و پشتگوێ و پەراوێز دەۆرێن.
کردن دیتاووە. ئێساتا و بە بەراورد لەگەڵ ساەد  جۆراوجۆرییەک کە زیاانێکی زژری لە ئەزماوونی ساەد سااڵ سیاساەتی یەکساان

ەگەڵ مەترسایی لەنێوچاوون ساڵ لەوە پێش، یمارەیەک زمان و دیاالێکتی بااوی ئێاران بە هۆکااری جیااواز لەنێاو چاوون یاا ل
 (٢٠١٤)عەلەوی، ” بەرەوڕوون.

 
دریغای  ئەستوور بە یاسای واڵ ، سیاسەتی زمانی و سەرچاوەی دارایی و ئیمکاناتی بێ ساەە ئەوەندەی زمانی فارسی پش  ١٠٠

  دیایەتیای سااەەدا هەر بەو ڕادەیە١٠٠دەسەاڵ ، ۆزمەتی دەکرێ و بواری گەشەکردن و پەرەگرتنی باۆ دەرەۆساێندرێ، لەو 
زمانەکانی دیکە کراوە. ۆەسارناسی و بەراوردی ئەو زیانە زژرانەی زماانە نافارساییەکان، لەساۆنگەی ئەو ساەرکوتە زماانییە 
تووشاایان هاااتوە، بەدواداچااوون و تااوێژینەوەی تااایبە  و تێاار و تەسااەل، دەۆااوازێ. زمااانی فارساای، وەزارەتاای پەروەردە و 

و فەرهەنگستانی زمان و ئەدەبیاتی فارسی و سەدان زانکۆ و دەیان دامەزراوەی تاایبەتیی  فێرکردن و وەزارەتی ۆوێندنی بااڵ
 باۆ زمانەواناان و تاوێژەران  دیکەی هەن کە بە شێوەیەکی بەردەوام ۆزمەتی دەکەن، قامووسی وشاەکانی دەوەەمەناد دەکەن،

بااۆ  تااایبە  شااارەزای و کااادیر و زمااانەوان ڕادەسااپێرن، جیاوازەکااانی ئاسااتە و بااوار لەگەڵ پێوەناادی لە زانساا  تااوێژینەوەی
کردنەوە و، مەیدانااداریی زمااانەکە لە ئاسااتی جیهانیاادا پااێ دەگەیەناان. بەاڵم زمااانە سااەرکوتکراوەکان،  کااردن ونااوێ ۆزمە 

وێژەر، هۆگریی ئاۆێوەران بە زمانەکەیان و ۆزمەتی دەسۆزانە و ۆۆبەۆشانەی یمارەیەکی سانووردار زماانەوان، تا  بێسگە لە
 لەگەڵ بەردەوام کەساانە جاۆرە ئەو حااەە  بەو. نیایە  نووس، نووسەر، وەرگێر، شاعیر و هتد، ئیمکانێکی وایاان فەرهەنو
 .بەرەوڕوون کاربەدەستان لێپێچینەوەی و گرتن هەڕەشەی

 
بەتاایبەتی کوردەکاان گرتن و ڕاوەدوونانی ڕژشنبیران، نووساەران، زمانەواناان و چا کاانی کولتاووریی نەتەوە نافارساەکان، 

کردن باۆ مامۆساتایان و فێرکاارانی زماانی دایاک و، ڕێگاری لە تێکۆشاان و ۆزمەتیاان بە زماانەکەی  و، کەند و کۆست دروسا 
 هەەوەشاااندنەوەی. نەبااوون  ۆۆیااان،  یەنێکاای دیااکەی ئەو سااەرکوتە زمااانییەیە کە کاربەدەسااتان هاایە کااا  لێاای ەافااڵ

ییەکاان، ڕێگاری و کۆسات ساازکردن باۆ کورد باڵوکاراوە و گۆڤاار داۆساتنی کوردساتان، کانیشارە لە کولتوورییەکان ئەنسومەنە
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کردنی چا کااانی بااواری ۆزمەتاای زمااانی کااوردی بااۆ  ۆوێناادنگەکانی فێربااوونی ۆوێناادنەوە و نووسااینی زمااانی کااوردی، بانااو
م ڕەوتە باۆ دوو پاارێزگەی کرماشاان و ئە“کردنی پەروەندە بۆیان بووە بە شاتێکی ئاساایی.  ناوەندە ئەمنیەتییەکان و دروس 

ئیالمیش پەلی هاویشتوە. بە تایبەتی دوای گەشانەوەی هەستی نەتەوەیی و ناسانامەۆوازانەی ۆەەاک لەو دوو پارێزگاایە و 
ناکااامیی کۆماااری ئیسااالمی لە دنەداناای هەسااتی ئااایینیی ئەو ۆەەااکە کە زژرایەتییەکەیااان شاایعە مەزهەباان، ئەو گاارتن و 

کردنە  ( ئەم گوشارهێنان و بەربەس  دروسا ٢٠١٩قورەیشی، “)چا کانی بواری زمان و ڕژشنبیری زیادی کردوە. ڕاوەدوونانەی 
 .تەنانە  گەیشتووتە شار و ناوچە کوردنشینەکانی ۆوراسانی باکووریش

 
نێاو هەماوو نەتەوە داوای ۆوێندن بە زمانی دایک و بەرزکردنەوەی دەنگی ناڕەزایەتی بەرامبەر ستەم و سەرکوتی زماانی، لە 

دایە. لە گۆڤار و باڵوکراوە و ماەپەرەکانی چا کانی کولتووریی سەر بەو نەتەوانەدا، هەروەهاا لە  نافارسەکاندا لە زیادبوون
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، زژر نووسین، داواکاری، توێژینەوە، و بابە  لەباارەی ساەرکو  و هەاڵواردنای زماانی بااڵو دەبانەوە. 

ە سەروبەندی ڕژیی جیهانیی زمانی دایکدا، چاا کیی جۆراوجاۆر بە تاایبەتی لە زانکۆکاانی واڵتادا، لە  یەن هەموو ساەێ ل
مامۆسااتایان، ۆوێناادکاران، نووسااەران و تێکۆشااەرانی دیااکەی بااواری کولتااووریی ئەو نەتەوانە وەڕێ دەۆاارێن کە نێااوەرژک و 

کۆماااری ئیسااالمی و پێااداگرتنەوە لەسااەر مااافە زمانییەکااانی  دەربڕین لە سیاسااەتی زمااانیی پەیااامی سااەرجەمیان ناااڕەزایەتی
ۆۆیانە. بزووتنەوەی داوای بە فەرمی ناسینی زمانە نافارسییەکان و مافی ۆوێنادن بەو زماناانە، بە ڕادەیەک پەرەی گرتاوە 

ەکان، ئااوڕ لەو کە بەربژێرەکانی هەەبژاردنی سەرکۆماری و مەجلیسی ئێاران، باۆ کاۆکردنەوەی دەناو لە نێاو نەتەوە نافارسا
کردنیان تێ بکۆشن. بەاڵم هەتا ئێساتا   داواکارییانە دەدەنەوە و بەەێن دەدەن ئەگەر لە هەەبژاردن سەربکەون، بۆ جێبەجێ

سیاسەتی زماانیی ئێاران هەروا نەگاۆڕ مااوەتەوە و کەمتارین ئاماادەیی باۆ چاوپێداۆشااندنەوەی لە دەساەاڵتی ئێرانادا بەدی 
ی نەتەوە نافارسااەکان هەبااێ و ”زانین هەسااتی ۆااۆ بە ئێراناای“کاااریگەریی نەرێنیاای لەسااەر  ناااکرێ. ئەمە  وای کااردوە،

ی ۆۆیان لەگەڵ بێبەشی لە مافە زمانییەکانیان و سەرکو  و سڕانەوەی ناسنامەی نەتەوەیی ۆۆیان بە یەکساان ”ئێرانیبوون“
 .بزانن
----- 
 :تێبینی

 

 تەنیا ئەم ” کوردستان“ئەم بابەتە، تەوەرێکە لە توێژینەوەیەکی سەربەۆۆ کە لە بەر سنوورداربوونی  پەرەکانی  -
 .تەوەرەیمان باڵو کردەوە

 .دا پارێزراون”کوردستان“لیستی سەرچاوەکان لە ئەرشیڤی  -
 

 ٢٠٢٢ی جانیوێری ٥ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
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 زمانی و خەسارەکانی ڵکردنی یەکسیاسەتی زا

 
 

 
 
 
 
  

 عەلی لەیالخ

 
ڕا مااانەوەی ۆۆیااان لە   حکااوومەتە دیکتاتۆرەکااان هەمااوو ڕێگااایەک بااۆ سااەپاندنی هێژمااۆنیی ۆۆیااان دەگاارنەبەر و لە باانەڕە 

 .تواندنەوە یا ئەوانیتردا دەبینن
 

کردنەوە لە واڵتاای دیااکە لە سااەردەمی ڕەزاشااای قاجااارەوە هاااتە ئاااراوە، پااا   لە ئێااران کە بەرەبەرە نااوێگەرایی بە  سااایی
کودەتای ڕەزاۆان و دامەزرانی نیزامی پاشایەتیی پەهلەوی کۆلۆنیالیزمی فەرهەنگی و داگیرکردنی زماان و شوناسای نەتەوەو 

نی دەسەاڵتی پەهلەوی بوو، کە بە میارا  هێشاتا لە نااخ و زەینای بەشاێک زژر ئەتنیکەکان یەکێک لە سیاسەتە سەرەکییەکا
لە بااااژاردە و کەسااااانی بەرچاااااوی ەەیاااارە کااااورد ماااااوەتەوە و ئەمە  بەدەر لەوەی کە لە پااااا  ڕووۆااااانی پاشااااایەتی و 

وور و فەرهەناو هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی، ئێرانشاریەتی تێکەڵ بە مەزەهەبیش کرا و سیاساەتی زاەکردنای یەک کولتا
بەسااەر نەتەوەکااانی دیااکە بە تااایبەتی کااورد سااتایلی دیااکەی بە ۆااۆی گاار . دیااارە بێگومااان ئەگەر باگراوناادنی ۆەباااتی 

 زمانی کردنی  فەرهەنگی و نەتەوەیی کورد لەگەڵ هاتنە مەیدانی جیلی نوێی شوناسخواز نەبا، ۆەسارەکانی سیاسەتی یەک
 .مانی کورد دەدرائێران زیاتر و زژرتر لە فەرهەنو و ز

 
زماان بۆسااەر نەتەوە جیاجیاکاان لە ئێااران ڕاوبۆچاوونی بەڕێاازان  کردنی زیااتر بااابەتی سیاساەتی زاەکردناای یەک باۆ تاااوتوێ

 :وەردەگرین” ئەنیستیتۆی زمانی کوردیی ڕایە“ساماڵ ئەحمەدی، نووسەر و وەرگێڕ و عەدنان بەرزەنسی، بەرپرسی 
 

 زمانی لە واڵتانی فرە زماندا  سییەکان ئەو بابەتەیان سەلماندووە کە پەیڕەوکردنی یەکتوێژینەوە زماننا :ساماڵ ئەحمەدی
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زماان لە دنیاادا  ٦٧٠٠نەک هەر ۆەسار بە زمانەکان دەگەیەنێ، بگرە دەبێاتە هاۆی لەنێوچوونیشایان. بااس لەوە دەکارێ کە 
ەوە رێکخااڕاوی یۆنسااکۆی سااەر بە نەتەوە ١٩٩٩هەیە کە نیوەیااان لە بەردەم مەترساایی لەنێوچووناادان، هەربااۆیە  لە ساااەی 

 .ی فێورییە(ی هەموو ساەێکی وەکوو ڕژیی جیهانی زمانی دایک ناساندووە٢١یەکگرتووەکان ڕژیی دووی ڕەشەمە )
 

ئێران کە واڵتێکی فارەنەتەوە و فرەزماانە و جوەرافییاا سیاسییەکەشای لە جوەرافیاای فەرهەنگای و زماانی چەنادین نەتەوە 
ۆەوە هەتا ئەمڕژ  سیاسەتی یەک زمانی پەیڕەو دەکرێ و دەسەاڵ  و فەرهەنگی زماانیی تاکەزمانێاک کە هاتووە، بەدا پێک

زمااانی فارسااییە بەسااەر زمانااانی دیااکەدا دەسااەپێندرێ. ئەوە  بەو ئامااانسە دەکەن کە دەیااانەوێ چەمکێااک کە ۆۆیااان پێاای 
ئەم فەرهەنااگە کە ناااوی فەرهەنگاای ئێاارانییە  دەەااێن فەرهەنگاای ئێراناای کە چەمکێکاای هەەبەسااتراوە پێناسااە بااکەن و بەااێن

بەرهەمی زمانی فارسییە، ئااوا  حاشاا لە هەماوو زمانەکاانی دیاکە باکەن و وا بەڕووی دنیاادا بناساێنن کە ئەوە فەرهەنگای 
 .ئێرانییە و فەرهەنگی ئێرانیش واتە بەرهەمی زمانی فارسی

 
ە یەن ڕێژیمەکانی دەسەاڵتدار لە ئێرانادا پەیاڕەو بکارێ یاان بەداۆەوە ئەم سیاسەتی حاشاکردنی زمانییە ئەوە نییە هەر ل

هێنابێ لە ڕاستیدا ئەمە لە یەن کۆمەەێک ۆەەکای ئاکاادێمی و تاوێژەری هازری و سیاساییەوە داڕێاژراوە کە  هەر ئەوان دایان
یی پەهالەوی کەساانی تێئۆریشی بۆ کراوەتە پاەپش  و پاساوی بۆ هێنراوەتەوە، ئێمە دەزانین لە سەرەتای ڕێژیمی پاشاایەت

زمااانییە و گرینگیاای ئەوەی کە ئەو  و زژر کەساای دیااکە، ئەو بااابەتی یەک” موشااف ی کااازمی“و ” مەحمااوودی ئەفشااار“وەکااوو 
جاواد “جێیان کردوە، لە ئێستاشدا کەسانی وەکاوو  بە ڕشتووە و ڕێژیمەکانیش جێ مەسەلەیە بۆ فەرهەنگی ئێرانی گرینگە دایان

کە کەسااانی دانیشااگاهین و لە بااواری فکااری و سیاسااییەوە تااوێژینەوە دەکەن تێئااۆریی و ” ەحاامەدیحەمیااد ئ“و ” تەباتەبااایی
پاساااوی بااۆ دادەتاشاان. مەبەسااتی سااەرەکیی ئەوان لەم سیاسااەتە ئەوەیە کە هەرچاای ئیمکاناااتی فێربااوونە لەو جوەرافییااا 

ماارژڤییەکە و هەم ئیمکاناااتە مااادییەکەی سیاساییە بەریاانەدا کە پێاای دەەاێن ئێااران بااۆ زماانی فارساای بااێ و هەم ئیمکانااتە 
هەرچیەک هەیە لە پێناو پێشخستنی زمانی فارسیدا بێ و ڕێ لە ۆوێندنی زانستی و فێربوونی زانستی زمانانی دیاکە بگارن 
بۆ ئەوەی ئەو زمانانە نەتوانن بەرهەمی فەرهەنگیی ۆۆیان، بەرهەمی نەتەوەیی ۆۆیان، ئەدەبی ۆۆیان، بەرهەمای فکاری و 

جیاوازی ۆۆیان بەرهەم بێنن و هەموویان بە زمانی فارسی، گۆیا فەرهەنگای ئێرانای بەرهەمای بێانن. ئەوە  دیاارە  سیاسیی
هەر ۆۆی لە ۆۆیدا پێناسەی چەمکێکی هەەبەستراوی وەکوو فەرهەنگی ئێرانی حاشاکردنە لە فەرهەنگەکانی دیکە و ئاێمە  

 .نە لە زمانەکان و دیارە بە مەبەستی لەنێو بردنیشیاندەزانین هەموو فەرهەنگێک حاسەی زمانە ئەوە  حاشاکرد
  

زمانی دایک یەکێاک لە گرینگتارین بابەتەکاانە لە باسای فەرهەنگیادا و مان وا فکار دەکەمەوە کە زماانی  :عەدنان بەرزەنجی
دایااک باانەڕە  و بناااەەی زمااانە. کەچاای بەداۆەوە لە کااۆمەەگەی ڕژیهەاڵتیاادا زمااانی دایااک پێگەیەکاای زژر باشاای نیاایە 

ە کەمیانەن زژر بە ی دەساەاڵتەکانەوە گرینگای بەتایبە  لەو واڵتانەی کە چەند زمانەن، زمانی دایک و هەنادێ لەوانەی ک
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پێ نادرێ و ئاوڕی لێ نادرێتەوە. هەر لەم سۆنگەیەوە ئێمە دەبینین کە زمانی دایاک وەبەر پلاالر دەدرێ و زیاانی زژری بەر 
 .دەکەوێ

 
ەردەوام زمانەکەماان ئێمەی کورد نەتەوەیەکین کە لە چوار واڵتدا دەیین و لەم چوار واڵتەدا کە چەند زمانەیە کەمینەین و ب

وەبەر ئەو پلالرە دەکەوێ و لە ڕژیهەاڵتی نێوەڕاستدا دەتوان  بەێ  زیاتر لە هەر زمانێاک مەترسایی لەساەرە. زماانی کاوردی 
ئەگەرچاای چااوارەمین زمااان لە ڕژیهەاڵتاای نێوەڕاساا  دوای عەرەب، تااورک و فارسااە بەاڵم زژرتاارین زەبااری لااێ دەدرێ،لەبەر 

واڵتااانەدا کەمیاانە بااووین و زمانەکەمااان پشااتگوێ ۆااراوە. لە یەکاای دیااکەوە بەداۆەوە زمااانی دایااک ئەوەی کە بەردەوام لەو 
وەکوو لە ڕژیهەاڵ  بە ڕوانگەیەکی سیاسی و ئەمنییەتییەوە سەیری دەکرێ و زماانی کاوردیش یەکێاک لەو زماناانەیە کە زژر 

 .ک داوەبەسیاسی کراوە و ئەمە ۆۆی لە ۆۆیدا ۆەسارێکی گەورەی لە زمانی دای
 

ئەمن هیوادارم ئەو ڕژیە ببین  و ئەو ڕژیە بێ  کە زمانی دایک وەکوو زمانی دایک بمێنێتەوە و ئەوەی کە زمانی دایاک وەکاوو 
سەنعەتی دایک ئاوها ئاوڕی لێ بدرێتەوە و کاری لەسەر بکرێ. من وا هەس  ئەکەم ئەو ڕژیەیە کە ئێمە دەگەین بەو ئااوا  

دەباێ. بەاڵم ئەوەی ڕاساتی بێا  هەم لە باواری یاسااوە و هەم لە باواری ئاایینەوە، چاون زژربەی و ئارەزووە کە نازان  کەی 
ئەم دەسەاڵتانە ئەم ۆەەاکەی وا لە ئەم ڕژیهەاڵتای نێوەڕاساتە دەییان ئایینیاان ئیساالمە، و هەم لە باواری نێاونەتەوەییەوە 

ەرانە سەرنسی ۆاودی ئەو ۆەساارەتانە بادەین بۆماان ۆەسارەتێکی زژر لە زمانی دایک دەکەوێ. ئەگەر ئێمە بەپێی ئەو فاکت
 .دەردەکەوێ کە چ ۆەسارەتێکی گەورە لە زمانی دایکی ئێمە کە زمانی کوردییە دەدرێ

  
ڕێژیمی ئایدژلۆییکی ئیسالمیی ئێران وەکوو چاۆن بەباێ ئەوەی پارس و ڕا بە هایە کاام لە پەیڕەوانای ئەو  :ساماڵ ئەحمەدی

ا دەییاان، واڵتەکەی ناااو ناااوە ئێراناای ئیسااالمی هەر بەو شااێوەیە  هەەاابە  بە درێااژەدان بە ئایینااانە بکااا کە لەو واڵتەد
سیاسەتی ڕێژیمی پێشوو بەبێ ئەوەی کە پارس بە هایە کاام لە ئااۆێوەرانی زماناانی جیااوازی نێاو ئەو جوەرافیاا سیاساییە 

دیی مرژڤییە، بەبیانووی ئەوە داڕێاژراوە و  بکا زمانی فارسی کردووە بە زمانی ڕەسمی. ئەم سیاسەتە کە بێگومان سەر لەبەر
تیااوریزە  کااراوە کە ڕێگااری لە دابەشاابوونی یەکپااارچەیی ۆاااکی ئێااران بکااا. دیااارە هەر زمانێااک بااا بەێااین  یەناای دیاااری 
فەرهەنگیی ۆۆی هەیە لە جیهانبینی ئاۆێوەرەکانیدا، واتە ئاۆێوەری هەر زمانێک جیهاانبینیی جیااواز، فەرهەنگای جیااواز، 

کری جیاواز و ڕێبازی جیاوازی هەیە و هەمووی ئەمانە لە جیاوازیی زمانییەکە دەکەونەوە، بەاڵم دەشاکرێ ئەم جیااوازییە فی
نەک هەر هۆکاری هەەوەشااندنەوەی جوەرافیاایەکی سیاسای نەباێ بگارە هۆکااری تێگەیشاتنی باشاتری مرژڤەکاان لە جیهاانی 

زژرن ئەو واڵتاانەی کە ڕێژیمەکانیاان ڕێژیمای فێادڕالییە و بەهاۆی ئەوەی  جیاوازی یەکتر و پێکەوە ییانیان بێ . بۆ نموونە
کە جیاوازییەکانی یەکتریان قبووڵ کردووە و هەموو زمانە جیاوازەکانی نێو ئەو واڵتانە ڕەسمین و ماافی ڕەسامیی ۆوێنادن و 

ڵ کاردوە، دەبینای زژر بە ئاازادی و فێربوون و داهێنانیان هەیە و ڕێزیان لە یەکتر گرتووە، جیاوازییەکاانی یەکتریاان قباوو
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دەخوازانە پێکەوە دەیین و هیە کێشەیەکیشیان نییە. بۆ نموونە ۆەەکی کبک لە کانادا چەند جارێک تەناانە  ڕاپرسیشایان 
کااردووە بااۆ ئەوەی کە ئایااا ئەوان کە فەڕانسااەوی زمااانن دەیااانهەوێ لەگەڵ ۆەەکاای ئینگلیاازی زمااانی کانااادا پااێکەوە لە 

جوەرافییایی سیاسیدا بمێنانەوە و هەماوو جارێاک دەنگیاان بەماانەوە داوە و دەنگیاان بە جیاابوونەوە نەداوە؛ چوارچێوەیەکی 
لەبەر ئەوەی مااادام ڕێااز لە یەکتاار دەگاارن، مااادام زمااان و فەرهەنگاای یەکتریااان قەبااووەە چ پێویساا  بە جیااابوونەوە دەکااا. 

فەرهەنگە جیاوازەکەیاان بگیارێ و فەرهەنگای جیااوازی ئەوان لە گە نی ئێرانیش ئەگەر ڕێز لە زمانەکانیان بگیرێ ڕێز لە 
چەمکێکاای گشااتی وەک فەرهەنگاای ئێرانیاادا حاشااای لااێ نەکاارێ، بێگومااان هەمااوان ئەوکاااتە هەوڵ دەدەن بااۆ ئەوەی کە بە 

ئەوەی  ڕێزگرتن لە یەکتر پێکەوە بژین و هیە جیاوازییەکیش نەبێتە هۆکااری ئەوەی کە لێاک دابباڕێن، بگارە بباێە هۆکااری
کە زیاااتر یەکتاار بناساان و ڕێاازی زیاااتر لە یەکتاار بگاارن. ئەو تیااۆرییە هەەەیەی کە سیاسااەتی زمااانی لە ئێااران لەسااەر 

 ئێاران ۆااکی یەکپاارچەیی و دەکاا ئێاران ۆاکی یەکپارچەیی  داڕێژراوە کە گۆیا سیاسەتی یەک زمانی ڕێگری لە دابەشبوونی
 .ێکی شۆڤێنیستییە و هیە پاساوێکی مەنت ی و زمانناسیشی لە پش  نییەفکر شۆڤێنیستییە، شتێکی تەنیا ئەوە دەپارێزێ

*** 
دەرهاوێشااتەی لێکااۆەینەوە و توێژینەوەکااانی بااواری زمانناساای، باااس لەوە دەکااا کە پەرەپێاادان بە زمانەکااان لە ئەساساادا 

ۆەساااار لێااادانە لە میراتااای پەرەپێااادانە بە کولتاااوور و فەرهەناااو و ئەزماااوونە مێژووییەکاااان و بە پێچەوانەکەشااای زەرو 
 .مرژڤایەتی

 
بەاڵم لە ڕەهەندی سیاسەتی ناوەندگەرا و پاوانخوازەوە ئەوان لە نێوبردن یان کۆیلەکردنی زماان و فەرهەنگای نەتەوەکاان و 
بەستنەوەیان بە فەرهەنگی بااڵدەس ، بناەەی کۆیلەکردنی مرژڤەکانی ئەو کۆمەەگەیە و هەربۆیە لە ڕێگاای جۆراجاۆر وەکاوو 

 ۆەونای هەرچەشانە ۆۆیاان ساەپاندنی وێاڕای د... دەیاانەوێاپەمەنی، سینەما، ڕژینامە و گرتنی فساتیڤاڵ و سامینارە هتاچ
 .بەرن نێو لە دیکە  گە نی بەۆتەوەریی و ڕزگاری

لە ڕژیهەاڵتاای کوردسااتان ئەو بااوویانەوە فەرهەنگیاایە لە بااواری زمااانی دایااک تااا ڕادەیەکاای زژر تااوانی پااێش لە ئاسااتی 
زمانی کردن بگرێ کە لە پەروەردەی واڵتی ئێران پێڕەو دەکرێ. بەاڵم چونکە زمانی هەساتیاریی  راوانی کارەساتی یەکبەرفە

ۆااۆی هەیە و دەبااێ ئەوە ئەرکاای دەوەەتەکااان بااێ و نەبااوونی کیااانی سیاساای و فەرهەنگیاای کااوردیش ڕەوتاای گەشااەی زمااان و 
 .فەرهەنگی کوردی ۆاو کردووتەوە

 
 ٢٠٢٢ی جانیوێری ٢٣ڕێکەوتی:   -ردستان و کورد  سەرچاوە: ماەپەڕی کو
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 زمان لەژێر چەكوچی ڕاگەیاندندا

 
 

 
 
 
 

  جەبار جەمال غەریب

 
بەاڵم كڕژكای پرسیارێكی زژرم لەسەر بە ڕێادابردنی زماان لاێ دەكارێ. ڕاساتە پرسایارەكە بە زژر شاێوە دووباارە دەبێاتەوە، 

 :پرسیارەكە ئەوەیە
 
 بۆچی ڕاگەیاندنی كوردی ئەوەندە فەرامۆشكارانە ئازاری زمان دەدا؟ -
 بۆچی ئەوەندە نابەرپرسیارانە زمان بەكار دەهێنن؟ -
 ڕاگەیاندن، كە سەردەمانێك پارێزەری زمانی كوردی و پەرەپێدەری باوو، باۆچی ئێساتا ئەوەنادە نەزاناانە پێشاێلی دەكەن؟ -
ئایا بەڕاس  زمان ناازانن، یاان هەر دەیاانەوێ ئەوەی تاا ئێساتا نەتاوانراوە بەو زماانە بكرێا ، ئەوان بایكەن؟ مەبەسات   -

 .ڕیسواكردنیەتی
 

من نیاازم باوو وتارەكاان  لەساەر مامۆساتا هاێمن بەردەوام بان، بەاڵم باۆ ئەوەی بە ئاساوودەتر بگەڕێامەوە ساەریان، دەمەوێ 
 .ە و لەو ئەركە ڕزگارم بێوەاڵمی ئەو پرسیارنە بدەمەو

 
 ڕاگەیاندن مەیدانی گەشەی زمانە

 
 .سااااەرەتا دەمەوێ شااااتێك لەو ڕژەە گاااارنگە باااااس بااااكەم، كە ڕاگەیاناااادن لە گەشااااە و پەرەپیاااادانی زماناااادا گێڕاویەتاااای

وەای نامەوێ مێژووی ڕاگەیاندن، یان ڕاستتر مێژووی ڕژینامەگەریی كوردی بەساەر باكەمەوە، تەنیاا دەمەوێ سایمایەك لە هە
 .ڕژینامەگەرەكان، یان بە زمانی ئێستا ڕاگەیاندكارەكان باس بكەم
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 .زژر ناگەڕێمەوە دواوە، تەنیا دەچمەوە سەرەتای سەدەی ڕابردوو، واتا سەدەی بیس  -
 

 .سەرەتای سەدەی بیس  ڕژینامەگەریی كوردی گەشەیەكی گەورەی بەۆۆیەوە دی 
 
یعرێنی لەگەڵ شااێ  ڕەزای گەورە دەكاارد، بە ڕاسااپاردەی مااێسەر سااۆن لە شااوكری فەزەیاای شاااعیر، ئەوەی شاایعر شاا ١٩١٧لە  -

 .بەەدا، ڕژینامەی )تێگەیشتنی ڕاستی( دەردەكا ، بابەتی گریو و ناوازەی تێدا باڵو دەكاتەوە
 
 .مێسەر سۆن، هەر كە دەشگاتە سلێمانی، یەكەم كاری هێنانی چاپخانە و دەركردنی ڕژینامە بووە -
 

 ئەدیب و ڕۆژنامە

 
مێسەر سۆن لەبەرئەوەی كوڕی ڕژینامە و ۆوێندەوارییە، دەزانێ نووساین و دەركردنای ڕژیناامە كااری ۆوێنادەوار و ئەدیا  و  -

نووسەرانە، بۆیە لە بەەدا شوكری فەزەیی شاعیر دەكاتە هاوكاری ۆۆی و لە سلێمانی مستەفا پاشای یاملكی، عەلی كەماال 
 .هاوكارییان كردووە باپیر و چەندان نووسەر و ۆوێندەواری دیكە

 
 :قسەی گرنگ ئەوەیە

 
ئەو كااااتە، كە نووساااەر و ۆوێنااادەواری كاااورد جاااەەوی ڕژینامەیاااان بەدەساااتەوە باااوو، یەكەم ئەرك و بەرپرسااایاریەتییان  -

بەكارهێناااانی كاااوردییەكی ڕەساااەن و پەرەپێااادانی ئەو زماااانە و ئەدەبەكەی باااوو. بە جاااۆرێكی دیاااكە، ئەوانەی ڕژینامەیاااان 
لە قااوواڵیی كتێاا  و ۆوێناادنەوەوە هاااتبوون، ڕژشاانبیر و زانااا و دانااا بااوون، بە دیااار كتێاابەوە شااەونخوونییان دەردەكاارد، 

كێشااابوو. بااۆ ساااۆكردنەوەی تاااكە وشااەیەك، عەرەقیااان دەڕشاا . سااەرەڕای ئەوەی شااارەزای كولتااوور و فەرهەنااو و ییااانی 
 .نەتەوەكەیان بوون، زمانە ناوچەییەكانیشیان دەزانی

 
شێ  محەمەدی ۆاڵ، گۆران و جەمیل ساائی  و مساتەفا ساائی  و جەماال عیرفاان تاا دەگااتە هەیار و عە ئەدیان  پێرەمێرد،

ساااوجادی و نەوەی ئەو، ئەوانە ڕژینامەنووساااەكان باااوون، بەساااەر ورد و درشاااتی زماااان و دەربڕینااادا دەچاااوونەوە. لەوپەڕی 
 .وشەیەك دەبوونداناییەوە بەوپەڕی ۆاكەڕایی، بە سەعا  ۆەریكی ڕاستكردنەوەی 

 
 بە كورتی، ڕژینامەنووسەكانی ئەوكا  ئەدیبەكان بوون، ۆوێنەرە بەردەوامەكان بوون، ئەوانە بوون لەگەڵ ۆوێندنەوەدا  -



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

107 
 

 .ۆوێنیان دەبوو بە ئاو. فانۆس  پەڕەی بۆ رووناك دەكردنەوە
و پێنااووس بااوون، بەكرێگیااراوی بە كااورتی، ئەوان ۆااۆبەۆش و تەمەناابەۆش و ییااانبەۆش بااوون، ماارژی قەەەم و كاااەەز  -

 .نەتەوەكەی ۆۆیان بوون
 

 ڕۆژنامەوان، یان ڕاگەیاندكار و میدیاكاری ئێستا

 
دیسااانەوە بەكااورتی، لەو ڕژیەوەی ڕاگەیاناادن، كاااری میاادیای بااوو بە ۆۆدەرۆسااتن و ۆااۆ ڕەپیشااكردن و )عەقااد( و پااارە،  -

ڵ باوو، هەر لەۆاۆوە ناشایرین باوون، باوون بە باار بەسااەر ئەدیا  و نووساەران بە هێمنای و زاناایی ۆۆیاانەوە، ۆوێنیاان تاا
 .ڕژینامە و بەتایبەتی بەسەر شاشەوە

 
 .ئەدیبیش بژێویی دەویس ، بەاڵم هەەپەی بۆی نەبوو، نەیدەتوانی بەدوایدا هەەێ -
ن و نەیاانتوانی دەركەو  ئەدیبەكان كوا دەتوانن بۆتۆكس بكەن، فیلەر بەكەەكی دەموچاوی ئەوان نایە. ئەوان نەگبە  بوو -

 .دژشكەەەكانیان بە سمتی هیندی و تایلەندی و چینی بگۆڕنەوە
 

 ئەنجام

 
 :شاشەیەكی هەزار ڕەنو هاتە ناو ماەەكان، هەموو شتێكی نایاب، تەنیا هەندێك ش  گۆڕان، وەكوو

 
 .دێەەسەز و گۆەەسەز و تووتك، بوونە سەگی نێر و مێ، جووجكە سەز -
 .بوونە ماینی نێر و مێ، یان ئەسپی نێر و بەچكە ئەستماین و ئەست و جوانوو،  -
 .مەڕ و بەران و بەرخ، بوونە مەڕی نێر و مێ -
 .بزن و نێری و كار، یان كاریلە و گیسك، بوونە بزنی نێر و مێ، جووجكە بزن -
و چاا لەجیااتی هەر لەو كاتەوەی ۆوێندنەوە بۆ ڕاگەیانادكار پێویسا  نەماا، جاگەرە لەجیااتی ئەوەی بكێشارێ دەۆورێا   -

 .ئەوەی بخورێتەوە، ئەویش دەۆورێ 
كاڵو و ملوانكە و ئەنگوستلە و بازن و چاویلكە و پێاڵو، هەموویان لەبەر دەكارێن، كە ساەردەمی ۆوێنادەواری، كااڵو لەساەر  -

 .پێ دەكراندەكرا و ملوانكە لە مل دەكرا و ئەنگوستیلە لە پەنسە دەكرا و بازن لە دەس  و چاویلكە لە چاو و پێاڵو لە 
 دیسانەوە بە كورتی، هەوا و هەوەسی شاشە و عەقد، بەسەر هەموو شتێكدا زاڵ بوو، ئەو كایەی كە نەدەكرا بەبێ  -



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

108 
 

زانیاری بچییە ناوی، بووە جێی نماییشی )قا  و ریبا (، ئەوەی حورمە  بێ بۆ زمان و پاراستنی ئەماانەتی وشاە و پیشاە 
 .نەما
وێناوی بەسەر نووسەر و ئەدیباندا كارا، ۆاوێنی  پەڕە و قەەەمای تێادا ڕیا. وشاە كەوتە دیسان بەكورتی، كودەتایەكی ۆ -

 .یێر پێ و ڕستە پان كرایەوە
پیرەمێاارد نەك بە جەسااتە، بە ڕووحاایش ماارد، هەرگیااز كااار بە چاپخااانەكەی ناكاااتەوە، شااێ  مااحەمەدی ۆاااڵ و مسااتەفا  -

 .هەرگیز دەس  بۆ قەەەم و كاەەز نابەنەوەپاشای یامولكی، گیو و حوزنی موكریانی و گۆران، تازە 
زژر بەكورتی، ئەو كاتە كوالێتی گرنو بوو، ئێستا سەردەمی ڕواەەتە. دەتوانی شارێك لە زباڵ بە دیاوارێكی بەرزی هەزار  -

 .ڕەنو بشارییەوە
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ١٧ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی باسنیوز  
 
 
 

،ئاوڕدانەوێک لەزمانی کوردی لە رۆژی جیهانی زمانی دایکیدا 
 

 
 
 
 
 
 

 خالید حەسەن پوور
 

 خوێندن بە زمانی دایکی، یەکێک لە مافە بنچینەییەکانی

 
 ماارژڤە و لە مێااژە ئەو مااافە لە ئاسااتی نێااوو دەوەەتیاادا داناای پێاادانراوە. کەچاای بەداۆەوە سااەرەڕای ئەو دانپێنااانە نێااوو

دەوەەتیاانە ، مناادااڵنی کاورد لە سااێ بەشای رژیهەاڵ ، باااکوور و رژیئااوایی کوردسااتان ، تاا ئێسااتا دەرەتاانی ئەویااان بااۆ 
ن. هەەاابە  دوای ئەوەی رژیئاااوی کوردسااتان کەوتە دەساا   یەنەکااانی پێکنەهاااتوە لە قوتابخااانە بە زمااانی کااوردی بخااوێن
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کااوردی، هێناادێک هەنگاااوو بااۆ فێرکردناای زمااانی کااوردی هەەگیااراوە، بەاڵم ئەو هەنگاااوانە لە ئاسااتێکی سااەرەتاییدان. لە 
" ەدا "تاادریسانی کااوردی لە قوتابخااانرژیهەاڵتاای کوردسااتاندا، ئەگەرچاای هەتااا ئێسااتا کۆماااری ئیسااالمی نەیهێشااتوە کە زماا

بکرێ، بەاڵم بە شێوە نافەرمی بە هیمەتی چا کانی ئەو بوارە هێندێک هەنگاوی باشی بۆ هەەێندراوەتەوە . ئەو هەنگااو و 
کارانەی فێرکاران سەرەڕای زەۆا  و زژری کۆمااری ئیساالمی هاویشاتویانە، مژدەبەۆشان و دەکارێ وەک ساەرەتایی قۆنااەێکی 

انی زمانی کوردی بە نێوو بکرێن. لە باکوری کوردساتان بە داۆەوە هەم لە رووی یاسااییەوە نوێ لە بواری فێر کردن و ڕاهێن
و هەم لە باری نایاساییەوە، فێرکردن و پەروەردەی زمانی کوردی، بە نیسبە  ساێ بەشاەکەی دیاکەی کوردساتان لە دژۆێکای 

ین دەوەەتای تاورکییە وەک دەەاێن خانەدا لە ۆەرابتردایە . دەگەڵ ئەوەی هەتا ئێستا  ۆوێندن و نووسین کوردی لە قوتاب
، بەاڵم لە رووی نایاسایشەوە بەداۆەوە هەوەێکی جیدی بۆ فێرکردن و نووسینی زمانی کوردی لە  یەن چا کاانی “یاساەە "

 .فەرهەنگی کورد بەرچاوو ناکەوێ
 
ن، زیااتر لە ساێ بەشاەکەی دیاکەی دەکرێ بەێن ئەماڕژ ویسا  و داوۆاوازی ۆوێنادن بە زماان کاوردی لە رژیهەاڵتای کوردساتا

کوردسااتان بەرجەسااتە بااۆتەوە و بااۆتە ویسااتێکی سااەرەکی کااۆمەاڵنی ۆەەااک . ئەو پەرئەسااتاندنە  لە هەەمەتاای پشااتیوانی 
ۆەەک لە زارا محەمەدی و باقی فێرکارانی دیاکەی باواری ۆوێنادن و نووساینی کاوردی بە روونای دەردەکەوێ . بە گشاتی دوو 

 .بۆ ئەوەی ۆوێندن و نووسینی کوردی بۆتە دروشمی سەرەکی و گشاتی ۆەەکای رژیهەاڵتای کوردساتان پاەنەری بنەرەتی هەیە
. ردستان و پا  شۆڕشی گە نی ئێراندەگەڕێتەوە بۆ باگراوەندی فێرکردنی زمانی کوردی لە دوو سەردەمی کۆماری کو یەکەم؛

سااتان بااۆ ماااوەی چەنااد ساااەێک لە یەن هێاازە وەکاای دەزانااین پااا  هاااتنە سااەرکاری کۆماااری ئیسااالمی، رژیهەاڵتاای کورد
سیاسااییەکانی کااوردو یەک لەوان حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان ئیاادارە دەکاارا و بەرێااوە دەچااوو. لە سااایەی ئەو هەلااومەرجە 
دێموکراتیکەدا بوو کە کۆڕی پەروەردە و فێر کردنی زماانی کاوردی لە یەن حیزبای دێماوکرا  و  یەنەکاانی دیاکە دامەزرا و، 

. وی مندااڵنی گوندە ئازادەکاان کاردزژربەی ئاواییەکان ماموستای شۆڕ  ۆوێندن و نووسینی کوردیان فێری بەشێکی بەرچا لە
ی کاوردی نووساین و ساڵ دەبێ کە زژربەیان فێر ٣٥تا  ٣٠ئێستا ئەو جیلە کە لەو دەورەیەدا منداڵ بوون، تەمەنیان لەنێوان 

لە یەن هێازە سیاسایەکانی کاوردەوە باۆ فێار باوونی زماانی کاوردی پاا  شۆڕشای  . باێسگە لەو هەواڵنەی کەۆوێندنەوە بوون
گە نی ئێران درا، پاا  گێارانەوەی کوردساتانیش لە یەن هێزەکاانی کۆمااری ئیساالمیەوە، بە هایمە  و فیاداکاری فێرکااران 

را و ئەرکای فێار کاردن و ۆوێنادن وفێرۆوازانی کورد و پشتیوانی ۆەەک ئەو ڕێبازە درێژەدرا، چەند ناوەنادێکی کاوردی دامەز
هەوڵ و تێکۆشااانی فێرکااارانی کااوردی  بە زمااانی کااوردی لە شااارو گوناادەکانی کوردسااتان و بە شااێوەی نااافەرمی بەرێااوە باارد.

رژیهەاڵتاای کوردسااتان لەسااێ دیەی رابااردوودا، سااەرەڕای زەبروزەنگاای کۆماااری ئیسااالمی دیی چا کااانی ئەوبااوارە دەکاارێ وەک 
 .فەرهەنگی و زمانی نێوودێر بکرێرێنسانسێکی 
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هۆکاااری ئەویااکە دروشاامی ۆوێناادن بە زمااانی کااوردی ئەمااڕژ لە کوردسااتانی رژیهەاڵ  بااۆتە دروشاامێکی گشااتگیر،  دوهەم؛
هەبااوونی چەنااد شاااعێر، نووسااەر و زمااانەوانی بەاایمە  و هەەکەوتااوە لەو بەشااەی کوردسااتاندا كە، لە دوو دەورەی کۆمااار و 

ون . ئەو شاعێر و ئەدی  و زمانەوانە مەزنانەی کە لە دوو سەردەمی کۆمار و پا  کۆماردا ییان، توانیان پا  کۆماردا ییاو
ئەو کەەە شااعێر  .روت و ڕێچکەی کۆماری کوردستان بۆ ۆزمە  بە فەهەنو و زمانی کوردی بگوێزنەوە بۆ جیلەکانی داهاتوو

مااانی کااوردی بە نێااوو بکاارێن. و هەر لەسااایەی بیااری تیااژی و نووسااەرانە دەکاارێ وەک کااۆەەکەی پەرەپێاادان و پاراسااتنی ز
کوردایەتی و زاڵ باوون بە ساەر رێزماانی کاوردی ئەو بەشاە لە ئەدیباانی کاوردایە کە، زماان وئەدەبای کاوردی لە رژیهەاڵتای 
 کوردسااتان بااۆتە سااەرچاوەی ئەدباای رەسااەنی کااوردی تەنااانە  بااۆ بەشااەکانی دیااکەی کوردسااتانیش. دەگەڵ ئەوەی سیاسااەتی
ئاسمیالسااۆنی نەرماای فەرهەنگاای کۆماااری ئیسااالمی دیی زمااانی کااوردی بە شااێوازی جۆراوجااۆر ۆااۆی نواناادوەو دەنااوێنێ، بەاڵم 
بەرباااڵوی و بارسااتایی بیااری نەتەویاای و ناسیونالیسااتی لە نێااوو شاااعێران، نووسااەران، زمانەوانااان و ۆەەکاای رژیهەاڵتاای 

ی فەرهەناو و ئەدەبای کاوردی پێکهێنااوە . رژیهەاڵتای کوردساتان لە کوردستان قەەغانێکی فەرهەنگای بە هێازی باۆ پاراساتن
مێژە نیشاانیداوە کە ساەرچاوەی بیاری کاوردایەتی و زماان و ئەدبیااتی رەساەنی کاوردە. و لەو باوارەدا دەوری پێشااهەنو باۆ 

 .بەشەکانی دیکە دەگێڕێ
 

وسااتا و فێرکااارانی وەک زارا مااحەمەدی کە لە بااا لە ساااەرژیی رژیی جیهااانی زمااانی دایکاادا، هەزاران ساااڵوو بنێاارین بااۆ مام
پێناااوو پەرەپێاادان بە زمااانی کوردیاادا، کەوتاانە بەناادیخانەکانی دەوەەتاای ناوەناادی ویااان بە سااەۆاوەتەوە گیانیااان بە 

 . نیشتیمان بەۆشی
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢١ڕێکەوتی   -سەرچاوە: دیواری فەیس بووکی نووسەر  
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 زمانی دایک و نیمچەئاوڕێک لە دۆخی زمان لە ئێرانداڕۆژی نێونەتەوەیی 

 
 

 
 
 
 

  رەحیم رەشیدی

 
لە ڕاسااتیدا هاااتنە گااۆڕێی ڕژیی جیهااانیی زمااانی دایااک، لە بنەڕەتاادا کردەوەیەکاای شوناسااخوازانە بااوو کە لەگەڵ دەربڕیناای 

ی زایینای دەساتی ١٩٥٢بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی قوتابی و ۆوێندکارانی زانکۆکانی بەنگالدیاش لە سااەی ناڕزایەتییەکانی 
 .پێ کرد و لەدایک بوو

 
کاتێک کە یمارەیەکی بەرچااو لە ۆوێنادکارانی "بەنگااەی" بەهاۆی دەربڕینای نااڕەزایەتی لەساەر ساەپاندنی زماانی "ئاوردوو" 

ساتانی ۆاۆرهەاڵتی ئەوکاا ( لە یەن دەوەەتای پاکساتانەوە، لە دەوروبەری "داکاا" و وەک زمانی فەرمی لە بەنگالدیاش )پاک
لە یەن هێاازە نیزامییەکااانی دەوەەتاای ئەودەماای پاکساااتان، درانە بەر دەسااڕێژ و لە ئاکاماادا یمااارەیەک لە ۆوێنااادکارانی 

 .شوناسخواز و عەوداەی یەکسانی، کویران و بریندار بوون
 

 نی ناڕازی بە مەبەستی بەفەرمیناسینی زمانی دایک بۆ ۆەەکی واڵتەکەیان، واتە "نگاڵ" یا لەو سەردەمەدا، ۆوێندکارا
بەنگاااەی"، دەسااتیان بە ۆۆپێشاااندانی بەریاان کاارد. لەبەر ئەوەی زمااانی فەرماای کە لە ۆوێناادنگا و زانکۆکااانی بەنگاااڵد  “

و بەرینەکانی ۆوێندکاران و مامۆساتایانی زانکاۆی دەگوترایەوە، زمانی پاکستانیی "ئوردوو" بوو. درێژەی ۆۆپێشاندانە گەورە 
 .ی زایینی ڕووی دا١٩٥٢ی فێورییەی ساەی ٢٢و  ٢١"داکا" لە ڕژیانی 

 
هێزەکانی دەوەەتی پاکستان لە ئاکامی تەقەکردنێکادا لە ۆوێنادکاران و مامۆساتایانی زانکاۆ، یماارەیەک لەوان و هەر یەک 
لە "مامۆستا عەبوو ئەلبەرەکە ''، مامۆستای زانکاۆ، "رەفایعەدین ئەحامەد"، ۆوێنادکار و "شاوفێر ڕەحماان"، کارمەنادی باااڵی 

 زامییەکانی پاکستان هەموو هەوەی ۆۆیان ۆستەگەڕ هەتا ۆوێندکاران و دەزگای دادی بەنگالدشیان کوش  و هێزە نی
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 .مامۆستایانی زانکۆ دەس  لە ۆواستە مرژییەکانی ۆۆیان هەەبگرن
 

بەاڵم ۆەبااا  و ۆااۆڕاگریی قوتابیااان و مامۆسااتایانی زانکۆکااان و چا کااانی فەرهەنگاای و مەدەنیاای بەنگااالد  و پێااداگرییان 
ی زایینیادا. ١٩٥٦یان، بووە هۆکااری ساەرلەنوێ بەفەرمیناساینەوەی زماانی "بەنگاالی" لە سااەی لەسەر وەدیهاتنی ۆواستەکان

دا، بە ١٩٧١درێژەپێاادانی ۆەباااتی ۆەەااک و چا کااانی سیاساای و فەرهەنگیاای بەنگااالد ، وای کاارد کە ئەو واڵتە لە ساااەی 
 .یەکساری جیابوونەوەی ۆۆی لە پاکستان ڕاگەیاند و سەربەۆۆیی بەدەس  هێنا

 
پا  بەدەستهێنانی سەربەۆۆیی بەنگالد ، ڕێوڕەسمی ڕژیی نەتەوەیای زماانی دایاک، هەماوو سااەێک لەم واڵتەدا و لە ڕژیی 

ی فێورییە بە شێوەیەکی بەشاکۆ بەڕێاوە دەچاوو، کە لەودا لە ۆەبااتی ۆەەاک باۆ ساەربەۆۆیی و پارێزگااری و هەوەادانی ٢١
 .شوناس و زمانی دایکی، ڕێز دەگیردرا بێپسانەوەی ۆوێندکاران و مامۆستایان بۆ پاراستنی

 
دواتاار، واڵتاای "بەنگااالد " داوای لە "یۆنسااکۆ"، ڕێکخااراوی پەروەردە، زانساا  و کولتااووری نەتەوە یەکگرتووەکااان کاارد هەتااا 

 .ی فێورییە وەک ڕژیی نێونەتەوەیی زمانی دایکی بەفەڕرمی بناسێ ٢١ڕژیی 
 

ی نۆڤاامبری ١٧ی فێورییە وەک ڕژیی جیهاانیی زماانی دایاک، لە ٢١ڕاگەیاندنی ڕژیی سەرەنسام پێشنیاری واڵتی بنگاڵد  بۆ 
 .واڵتی ئەندامی یۆنسکۆ دەنگی ئەرێنییان پێ دا ١٨٨ی زایینیدا پەسند کرا و ١٩٩٩ساەی 

 
ی ٢٠٠٠لەو کاااتەوەو دوای ئەو ڕووداوە، بااۆ یەکەم جااار ڕێوڕەساامی ڕژیی جیهااانیی زمااانی دایااک لە مااانگی فێااورییەی ساااەی 

زایینی لە پاریس و بە ئاماادەبوونی ناوێنەرانی واڵتە جیاجیاکاانی جیهاان، زمانناساان و ساەرژکی ئەوکااتی یۆنساکۆ بەڕێاوە 
 .چوو

بە بۆچوونی شارەزایان، بوونی مەترسی بۆ لەنێوچوونی زمانەکان، دەگەڕێتەوە بۆ لەنێوچاوونی قەوم و ۆاێەە بچووکەکاان کە 
  و یینگەکانیانە. یان کۆچپێکردنی ئەوان بۆ قەراخ شارە گەورەکان و شاوێنگەلی دوور ئەوە  بە هۆکاری لەنێوچوونی سروش

 .لە زێدی ۆۆیان و مەەبەندی نەتەوەییان بە یەکێک لە هەڕەشەکان بۆ فەوتان و سڕینەوەی زمانی دایک بە ئەیمار دێ 
رستاننشین، زماان و شوناسای نەتەوەییاان لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا و بەپێی پرژسەیەکی مێژوویی، زژر لە عەشیرەگەلی دا

تاار لە هۆکارەکااانی   لەدەساا  داوە. شااەڕی نێوۆااۆیی و کااۆچی بەرباااڵوی نەتەوە بندەسااتەکان بااۆ واڵتااانی دراوسااێ، یەکێکاای
 .لەنێوچوونی زمانی دایکە
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و گرووپە بچووکەکان  ئێستا بەهۆی گۆڕانکارییەک کە لە بنچینەی نەریتی ییانی مرژڤدا ڕووی داوە، گۆڕەپانی ییان بۆ تاق 
بەرتەسااکتر بااووەتەوە و هەر ئەوە  بااووەتە هااۆی پەرەپێاادان و زاەبااوونی چەنااد زمانێااک لە نێااوان زژریاانەی کۆمەەگااای 

 .جیهانیدا
 

زمااان مەزناادە دەکاارێ، زیاااتر هەڕەشااەی لەنێوچوونیااان  ١٢٠٠ئەو زمانااانەی قسااەیان پااێ دەکەن و یمارەکەیااان بە پتاار لە 
 .لەم زمانانە تایبە  بە ۆەەکی کیشوەری ئەفری ایە کە بە دوو هەزار زمان قسەیان پی دەکرێ  لەسەرە. بەشێکی بەرچاو

بە گاوێرەی مەزنادەی یۆنساکۆ، لە کاۆی شااە  هەزار زماان کە لە جیهانادا قساەیان پااێ دەکرێا ، پتار لە ساێ هەزاریااان لە 
ەبااردرێن و تاااکوو ڕادەیەک هیچکااام لەوانە حاااەی لەنێوچووناادان. ئەم زمانااانە ئێسااتا لە یەن گرووپاای بچااووکەوە بەکااار د

لەسااەدی سااەرجەم زمانەکااان، بە تەنیااا لە نێااوان چااوار لەسااەدی حەشاایمەتی جیهااان بەکااار  ٩٦شانساای مانەوەیااان نیاایە. 
زماان  ٨٠٠دەبردرێن، یان برەویاان هەیە. باۆ وێانە، لە دوورگەی پاپۆئااگینە هەەکەوتاوو لە ئۆقیانووسای ئاارام، زیااتر لە 

کەسین، یمارەی سەرجەم دانیشتووانی ئەم دوورگانە کەمتار لە  ٢٠٠ندێک لەوانە تایبە  بە گرووپێکی کەمتر لە هەیە کە هێ
 .حەو  میلیۆن کەسە

 
بەپێی تێگەیشتنی ڕێکخراوی یۆنسکۆ، پێویستە هەوڵ بدرێ  هەتا ئەو زمانانەی کە بە زژری کەەکیان لێ وەرناگیردرێ، لە 

ر دەبردرێن، کەەکیان لێ وەربگیردرێ هەتا بەم چەشنە شانسی زیندوو مانەوەیان هەباێ. تەنیش  زمانگەلێک کە زیاتر بەکا
هەوەگەلێکی لەو چەشانە بە ساەرنسدان بە ڕژەای زماان لە وێنااکردنی کەساایەتیی تااک و شوناسای کولتاووریی نەتەوەکاان، 

 .دەتوانێ کولتووری جیهانی زەنوێر و ڕازاوەتر بکا 
 

ی بە سااەی جیهاانیی زمانەکاان ٢٠٠٨گرتووەکان، بەهۆی بایەۆی زژری زمانی دایکەوە، ساەی ئەنسومەنی گشتیی نەتەوە یەک
ناودێر کرد. ئەم ڕژیە لە ڕژیمێری فەرمیی کۆماری ئیساالمیدا ساڕدراوەتەوە. جێگاای ساەرنسە کە کۆمااری ئیساالمی یەکێاک لە 

ی زایینای لە یۆنساکۆیە کە بەپێای ١٩٩٩ڤاامبری ی نۆ١٧ی فێورییە لە ڕێکەوتای ٢١ئەندامانی وایژکەری بەفەرمیناسینی ڕژیی 
 .ئەندام دەنگی ئەرێنییان بەو داواکارییە دا ١٨٨ئەو بڕیارە، 

 
ی یاسای بنەڕەتیی ئێاران "کەەکاوەرگرتن لە زماانە نێاوچەیی و قەومییەکاان لە میادیا و باڵوکراوەکاان و ۆوێنادنی ١٥بەندی 

ساای وەک زمااانی فەرماای، بە ڕەوا دەزانێاا . لااێ ئەم مااافە یاسااایی و ئەو زمانااانە لە قوتابخانەکااان" لە تەنیشاا  زمااانی فار
 .مرژییە هەرگیز لە کردەوەدا نەۆراوەتە ۆانەی جێبەجێکردن و تاکوو ئێستا  کاری پێ نەکراوە
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هەنووکە بۆ ئێمە پرسیاری بنەڕەتی ئەوەیە گەلۆ قەدەەەکردن و ڕێگری لە پەرەئەستاندن و کار پێکردن بە زمان و ئەدەبای 
ۆەەکانی نافارسی دانیشتووی ئێران، ستەمێکی ئاشکرا نە تەنیا دیی ئەو ۆەەکە، بەەکوو دیی کولتوورە جیاجیاکانی جیهاان 

 نییە؟
 

ئایا کاتی ئەوە نەهاتووە کە سیاسەتوانان، کەسایەتییەکان، گرووڕ و ڕێکخراوە سیاسییە سەرانسەرییەکانی ئێاران، بەهاۆی 
تااری ئێااران دەکرێاا ، داوای لێبوردنیااان لااێ بااکەن و بە شااوێن قەرەبااووکردنەوەی  نی ئەو زوەاا  و سااتەمانەی لە نەتەوەکااا

 ۆەسارەکانەوە بن؟
 

پێویستە چ کەسێک واڵمدەری بێبەشکردنی مندااڵنی نەتەوەکانی ئێران لە ساەرەتاییترین ماافە مرژییەکاانی ئەوان، باۆ وێانە 
 ۆوێندن و نووسین بە زمانی دایک بێ ؟

 
 یی زمانی دایکپیرژز بێ  ڕژیی جیهان

 
 یێدەر: ماەپەری یۆنسکۆ

 
 كورد - ر مسته
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢١ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی باسنیوز  
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 گرنگیی زمانی دایك لە دیدی بیرمەندانەوە

 
 

 
 
 
 

  گوڵستان عەبدولکەریم

 
و  1999شوباتی هەموو ساەێك بە رژیی جیهانیی زمانی دایاك ناساراوە. مێاژووی ئەم رژیە دەگەڕێاتەوە باۆ سااەی  ی21رژیی 

 .لەو كاتەوە لە یەن رێكخراوی یۆنسكۆ، ئەم رژیە وەكوو رژیی جهانیی زمانی دایك دەستنیشان كراوە
 

ی منداەیادا، كە زماان دەگرێا ، فێاری دەبێا  و بێ گومان زمانی دایك یەكەمین و سەرەتاییترین زمانە، كە مارژن لە تەمەنا
تەنانە  پێش رژشتن بۆ قوتابخانە، منداڵ فێری زمانی دایكی دەبێ  و ئاۆاوتنی پێ دەكاا  و پێویساتە هەر بەو زماانە  

 .فێری ۆوێندەواری و زانس  بێ 
 

كە لەو سەردەمدا بەشێك باوو لە ، قوتابییانی زانكۆكانی شاری داكا، پایتەۆتی ئێستای واڵتی بەنگالدیش، 1952لە ساەی 
واڵتاای پاكسااتان، هەوەێكیااان دا بااۆ بە نەتەوەیاای كردناای زمااانی بەنگااالی، بەو مانااایەی، وەكااوو زمااانی دووەم لە واڵتاای 
پاكستان كاری پێ بكرێ . بۆ بەدەستهێنانی ئەم مافە رەوایە ، ۆۆپیشاندانیان كارد و لەپێنااو گەیشاتن بە ئامانسەكەیاان 

سەرەنسام، دوای جیابوونەوەی بەنگالدیش لە واڵتی پاكستان، لەسەر داواكاریی ئەو واڵتە، بۆ یەكەمینساار  قوربانیشیان دا.
شاوباتی هەماوو سااەێكی وەكاوو رژیی زماانی  ی21، رژیی 1999ی تشرینی دووەمی سااەی 17رێكخراوی یۆنسكۆ، لە رێكەوتی 

 .تا هەنووكە ساەیادی ئەو رژیە مەزنە ئەكرێتەوە ەوە2000دایك لەسەر ئاستی هەموو جیهاندا ناساند و لە ساەی 
 

بەگوێرەی زانیارییەكانی رێكخراوی جیهانیی یونسكۆ، زیاتر لە شە  هەزار زمان لەسەر ئاستی جیهانادا هەن، كە بەداۆەوە 
ە حااەی زژربەی ئەو زمانانە فەرامۆ  كراون و لە سانووری لەناوچوونادان، واتە لەم رێاژەیەدا زیااتر لە ساێ هەزار زماان ل

 .لەناوچووندان
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 .رێكخراوی یونسكۆ: كەسێك نەتوانێ  بە زمانی دایكی ۆۆی بخوێنێتەوە و بنووسێ  نەۆوێندەوارە
 

ئاەفونس دودە، نووسەری فەرەنسی: هەر نەتەوەیەك زمانی دایكی ۆۆی فەرامۆ  بكا ، ڕێك وەكوو كەساێكی زینادانییە، كە 
 .كلیلی زیندانەكەی ون بووە

 
 .ناس: ئەگەر زمانی هەر نەتەوەیەك لەناو بچێ ، رژیێك دادێ ئەو نەتەوەیە  لەناو دەچێ هایدیگێری كۆمەە

 
ماایالن كۆناادرا: یەكەمااین هەنگاااو بااۆ سااڕینەوەی نەتەوە، سااڕینەوەی هااۆ  و بیااری ئەو نەتەوەیەیە، بەو مانااایەی، دەبااێ 

بۆ بنووسای و كولتاووری ناوێی باۆ بادزی  و سەرجەم كتێ  و زمان و كولتوورەكەیشی لەناو ببەی و لەسەرەتاوە كتێبی تازەی 
 .دروستی بكەی و مێژوو و زمانی تازەی بۆ دابنێی

 
گاندی، رێبەری ئازادیخوازی هیندستان: كەساێك، كە زماان و ئەدەبیااتی نەۆوێنادبێ ، مێاژووی نەتەوەی ۆۆیشای نازانێا  و 

 .هەر كەسێك شارەزای مێژووی نەتەوەكەی ۆۆی نەبێ ، داهاتووی نییە
 

 .ویتگنشتاینی فیلەسوو : زمانی من جیهانی منە و جیهانی من زمانی منە
 

لەڕاستیدا ناکرێ زمان تەنیا بەوە پۆلین بکرێ ، کە ئامرازێکە بۆ ڕاپەڕانادنی کاروبااری رژیانە و پێداویساتییەکان، یااۆود 
باارێکی مەعریفای و هازرییە، کاتێاک ئامرازێک بێ بۆ پەیوندیگرتن و ڕاپەڕاندنی پەیوەندییەکان. لەڕاستیدا زمان هەەگری 

 .زمان دەگوازرێتەوە، ئەوا کولتوور و شارستانییە  و بارێکی مەعریفی راستەوۆۆ دەگوازرێتەوە بۆ جیهانێکی تر
 

مااارژن بە هەر زمانێاااک قساااە بکاااا ، لەڕاساااتیدا لەو زماااانەدا جۆرێاااک لە بیرکاااردنەوە و جۆرێاااک لە تێاااڕوانین و بنەماااا 
ایکۆلۆجی و مێژوویااای و کولتاااووری و فەلساااەفی لەگەڵ ۆاااۆی ئاشاااکرا دەکاااا  و لەبەر ئەم هزرییەکاااانی مااارژن و بااااری سااا

 .هۆکارەیە، کە زمان گرنگیی ۆۆی هەیە
لەم ئاسااتەدا، زمااان بەرجسااتە دەبێاا  و دەردەکەوێاا  و کۆمەەگااا مااوتربە دەکااا  و ۆۆیشاای دەتوانێاا  وەاڵماادەرەوەی کااۆی 

 .پێداویستییەکانی سەردەم و ییانی مرژن بێ 
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢٠ڕێکەوتی:   -رچاوە: ماەپەڕی باسنیوز  سە
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 بە بۆنەی رۆژی زمانی دایک

 
 
 
 
 
 
 

 بێبەش پیرۆتی

 
ویسااتیان و زژر هەوەیاناادا و ئەوەی پاایالنە دایانڕشاا  و چاای جینااایەتە ۆوە اناادیان هەتااا زمانەکەمااان، زمااان شاایرنەکەی 

 .بوونمان بفەوتێنن و ریشە و ڕەگەزی لە بن بێننکوردییمان، ئەو بەەگە حاشاهەەنەگرەی نەتەوە 
 

حاشایان لە بوونمان کرد، ۆوێندن و نووسین بە زمانی کوردیان لێ یاسااخ کاردین، هەوەیانادا لە ئاۆااوتن بە زمانەکەماان 
و  شەرم بکەین، قەەەمیان لە نەفس نەزماان کاڕی و بەتااوانی فێرکردنای ۆوێنادن و نووساین بە زماانی کاوردی راهێنەرەکاان

مامۆسااتاکانیان قۆەبەساا  کاارد و لە نێااو بەناادیخانەکان ئەشااکەنسەیان کاارد، بااوونی پەڕتااووکی کوردیااان لە نێااو مااڵناادا بە 
تاااوان دانااا و بە گشااتی ئەوەی لە وزە و توانایاناادا بااوو کردیااان،بەاڵم بەۆااتەورانە و کااوردانە زمانەکەمااان هەرمااا و کااوردە 

ری کااردن لە مااانی نەتەوە و ناساانامەی نەتەوەییماناادا لەتێکۆشااان و فیااداکاری ئەمەکناسااەکان ناهومێااد نەبااوون و لە بەرگاا
 .نەوەستان و سەیان نەکرد

 
ئێساااتا  کە بە داۆەوە ۆااااوەنی دەساااەاڵ  و کیاااانی ساااەربەۆۆ ناااین و دویمناااانیش هەروا بە ۆاااوێنی ساااەرمان تیناااوون 

 .پیالنگێڕییەکان لە دیمان هەر درێژەی هەیە
 

ە ئەرکناس و نیشاتمانپەروەرانەی لە پێنااوی پاراساتن و گەشاە پێادانی زماانە کوردییەکەماان لە هەن و زژرن ئەو ڕژەە کورد
ەزراون کە شاانازییان تێکۆشان و هەوەدان ناوەستن و پێشمەرگانە چەکی قەەەمیان دەستداوەتێ و لە مەتەرێازی شاەڕە  دام

زماان و قەەەمیاان بە  ری دەگێاڕن و ئاودەئاشای ، بەداۆەوە هەشان ئەوانەی ئێساتا  لە پێنااو نااو و دراو دا تۆمار دەکەن
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دویمنەکانمان دەکەن، هەن ئەوانەی ۆاوەن هەستن و دەتوانن با  بنووسان بەاڵم بەداۆەوە نەک بەزماانی دایکیماان بەەکاوو 
بەزمااانی بێگانەکانەکااان و دویمنەکااان دەنووساان و ۆاازمە  بە زمااانی ئەوان دەکەن و هێناادێکیان هەر زەحمەتاای فێربااوونی 

ویناادنەوە و نووسااین بە زمااانی کوردیااان بە ۆۆیااان نەداوە و ئەوە  بااۆیە دەبااێ رەۆنەیااان لێبگیاارێ و گلەییااان لێبکاارێ و ۆ
 .سەرنسیان بۆ سەر ئەرکی پیرژزی سەرشانیان رابکێشرێ

 
ریاازی بەو هیااوایەی نەتەوەکەمااان بە ئاااواتە لە مێژینەکااانی واتە رزگاااری و سااەربەۆۆیی بگااا و زمااانی کوردیمااان بکەوێااتە 

 .زمانە رەسمی و زیندووەکانی دونیایە
 

 .پیرژز بێ رژیی زمانی دایک و ساڵو لە هەموو زمانەوانانی کورد و پارێزەرانی زمانی کوردی
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢١ڕێکەوتی   -سەرچاوە: دیواری فەیس بووکی نووسەر  
 
 

 

 .انی زمانی دایکی پیرۆز بێتهڕۆژی جی
 
 
 
 
 
 
 
 چومیەعەلی سوور

 
 .کورد جیاواز لە گە نی دیکەی دنیا، زمانەکەشی لە یێر هەڕەشەو پیالنی شوومی داگیرکەر دایە بۆ توانەوە

 .بە درێژایی مێژوو، ستەمی زمانی بە پێی ئیستراتیژیە  و بەرنامەی تووکمە بەڕێوە چووە
 .شێوەکانی چەوساندنەوەی زمانی دایکی فرە ڕەهەند بوون

 .وسین پێی، یەکێک لە ڕێگا دیارەکان بووە کە بە شێوەی ئاشکرا پەیڕەو کراوەقەدەەە کردنی قسە کردن و نو
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 .دزی کردن و گۆڕانکاری نەرێنی لە لەهسەو بن زمانەکانیدا
 .داتاشینی وشەی نامۆو دەستکاری کردنی وشە ڕەسەنەکانی

 .هاتووکاڵ کردنەوەی ڕەسانایەتی زمان، سیاسەتێک بووە کە بۆ  واز کردنی زمانی کوردی بەکار 
ئەو سەردەمە، باشترین و کاریگەرترین چەک بۆ لێدانی زمانی دایکی)کوردی( نا هووشیاری تااک و نەباانی جیلاێکە کە ناامۆ 

 ...بوونی بە گرینگی زمانەکەیەتی
 کۆەەکەی مانەوەو بەرگریمان، هۆکارە سەرەکیەکەی زمان و کەلتوورە بەهێزەکەمانە، هەر بۆیە داگیرکەر کردوویەتە 

 .ئامانە
زمانی کوردی و ئەو شێوە ئاۆاوتنەی ئێستا کە تێکەاڵوێکە لە چەناد زاراوەیەک بە بیاانووی بە هێژماوون کاردن و ساەپاندن 

 !هێندێک هێرشی ناڕەوای دەکەنە سەر
 نە هیە ناوەندێک کاری بۆ کردووە نە داهێنراوە

 .چە جیاوازەکانی کوردستانبەەکوو، مێژوو ڕسکە، کە بەرهەمی هێندێک گۆرانکاری و ڕووداوگەلێکە لە ناو
 .تکایە ئەگەر داگیرکەر پێی سەرکوو  نەکراوە، با بە بیانووی بێ بنەما ئێمە دیایەتی نەکەین

 با بە کوردی بنووسین و بدوێین
 لەو ڕژیەدا، ڕێز دەگرم لە هەموو مامۆستا و پسپۆرانی ۆەم ۆۆری زمانی کوردی

   بە تایبە  لەڕژیهەاڵتی کوردستان و لە سەرەوەیان
 .مامۆستای وشە و زمانی دایکی مامۆستا زارا مەحمەدی

 .ئەو کە بە هەوەەکانی بوو بە چرایەکی پڕشەنگدارو تیشکی باڵوبۆوە، هەر بۆیە دویمنانی زمان ۆستیانە بەندیخانە
 .انی زمانی دایکیهپیرژزە ڕژیی جی
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 ەوە بە بیانووی رۆژی زمانی دایک

 
 

 
 
 
 

 هێمن شەریف سەعید

 
بااا دەرزیاایەک بکەیاان بە ۆۆماناادا، پاشااان سااووینێک بە ۆەەکیاادا. ماااوەی مانگێااک کەمتاارە و زیاااتر نیاایە کە هەەاااڵیەک 

شاااری کەرکوکاادا دروسااتکرا لە میاادیاکانەوە لەسااەر ئەوەی شااارەوانیی کەرکااوک چەنااد تااابلۆیەکی رێنمااایی هاااتوچۆی لە ناااو 
 :هەەواسیوە لەسەر بڕیاری پارێزگاری کەرکوک بە وەکالە  و ناڕەزاییەکی زژر دەربڕرا لەسەر ئەوەی

 
 .رەچاوی تایبەتمەندیی پێکهاتەکانی شارەکە نەکراوە و تەنیا بە عەرەبی و ئینگلیزی نووسراون :یەکەم

 
ئەمە بۆۆۆی پێشێلی دەستووری عیراقە کە زمانی کوردی و عەرەبی دوو زمانی رەسمیی عیراقن و دەبێا  لە ساەرجەم  :دووەم

 .بنووسرێ  زمان هەردوو بە هتدو... دامەزراوەکاندا کەێشەی رەسمی و تابلۆی فەرمانگە و پاسپۆر  و کارتی نیشتمانی 
 

ناااڕەزاییەکە لە شااوێنی ۆۆیاادایە، بەتااایبەتی لە پارێزگااایەکی وەکااو دیااارە ماان لەگەڵ ئەوەدام کە بەەااێ هەردوو ۆاااەی 
کەرکوکدا کە فەرامۆشاکردنی تایبەتمەنادیی هەریەکێاک لە پێکهاتەکاانی لە زماان و کەلتاور و ئیادارە و سیاساەتدا چەنادین 

یارەکە ئەوەیە کە لێکادانەوە و نائومێادی بەشاوێن ۆۆیادا دەهێنێا  و دژۆاای پێکەوەییاان  ساەنو دەکاا ، بەاڵم لێارەدا پرساا
 ئاۆۆ لە هەرێمی کوردستاندا چەند رەچاوی ئەو ۆاڵ و مادە و بڕگە دەستوورییە کراوە؟

 
زژربەی تابلۆکان لەوەی دوکان و مارکێا  و فەرماانگە و کلینیاک و پاارک و ئەو شاوێنانەوە بیگارە کە هاوواڵتیاانی عەرەب و 

رێنماایی هااتوچۆ بەدەگامەن دەساتەوایەی عەرەبای هەیە کە ببێاتە  بەتایبەتی گەشتیاران روویتێدەکەن تا زژربەی تابلۆکانی
 .مایەی ئاسانکاریی بۆ گەشتیاران یاۆود ئەو عەرەبانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا نیشتەجێن
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رەنگە کەساانێک هەبان بەاێن ئەوان لێارەن یاان ناچاارن کە ۆۆیاان فێاری دەساتەوایە کوردییەکاان باکەن، منایش دەەاێ  وایە، 
گەر هەرکەس بە روبەی ۆااۆی مەسااەلەکان دەپێوێاا ، ئەوا نابێاا  گلەیاای لە دامەزراوە فیاادراەییەکانی عیااراقیش کەوابێاا  ئە

بکرێ  ئەگەر دەستەوایەی کوردی بەکارنەهێنن، چونکە ئەو بڕگەیەی تایبەتە بە زماانی رەسامی، باۆ هەماوو عیاراقە، باۆچی 
ۆتۆمبێال و ماۆەەتی شاۆفێریدا هەردوو زماانەکە رەچااوکراوە، لە پاسپۆر  و کارتی نیشتمانی و کاارتی زانیااری و ساااڵنەی ئ

ئەی بۆچی  ی ئێمە بە زژری کوردی و ئینگلیازییە، ۆاۆ بانێاک نیایە و دوو هەوا؟ دیاارە ئەوە  ی ئاێمە  گلەیای زژرێاک لە 
 .عەرەبە نیشتەجێکان و گەشتیارەکانیشە

 
 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢٦ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستانی نوێ  

 
 
 

 زمانی دڵ
 

 
 
 
 
 

 ڤینۆس فایەق

 
 .«ئێمە کە دەچینە دەرەوە ئەوجا دەزانین زمانی دایکمان چەند جوانە«

 بێرنارد شۆ                                                                      
 

لە فێستیڤاەێکی شایعریدا لە شااری ئەنتڤێرپنای بەلسیکای، کە بە هەردوو زماانی هۆەەنادی و ئینگلیازی شایعرم ۆوێنادەوە و 
لە وشەکان تێنەگەیشات ، »پاشان بە کوردی، پارێزگاری ئەنتڤێرپن کە ئامادەبوو هەستایە سەرپێ و چەپەەی لێدا، گوتی: 

ئەگەر بە زمانێک قساە  »یەکی نیەسۆن ماندێالم بیرکەوتەوە کە دەەێ: ئەو کاتە قسە«. بەاڵم هەموو هەستەکەم پێگەیش 
 لەگەڵ کەسێک کرد کە لێی تێدەگا ، ئەوە دەچێ  بۆ ئەقەی، بەاڵم کە بە زمانی دایک قسەی لەگەڵ دەکەی دەچێ  بۆ 
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 .«دەی
 

یەکگرتاووی کاوردی، ۆاۆ دەیاان ئێمە کە دەزگایەکی نیشاتمانیی یەک رەنگماان نیایە باۆ ۆزمەتکاردن و پەرەپێادانی زماانێکی 
شاااعیرمان هەیە کە بە زمااان شااەڕی چارەنووسسااازیان بااۆ مااانەوە و پاراسااتنی کەلتااور و ناساانامەی میللەتەکەمااان کااردووە، 
لەوانە ئەحاامەدی ۆااانی، مە ی جزیااری، نااالی و سااال ، حاااجی قااادری کااۆیی و مسااتەفا بەگاای کااوردی، کە کەمتاار وشااەی 

دەگەیانە هاێمن و هەیار و شاێرکۆ باێکەس، کە شایعرەکانیان بە شاێوازی موکریاانی و سالێمانی عەرەبیان بەکارهێناوە، هەتاا 
 .دەنووسی. شیعری ئەم شاعیرانە مەدرەسەیە بۆ فێربوونی زمانێکی پاراو و پتەو

 
 ئااێمە هەمااوو توانااا و حەوسااەەەمان لە دیایەتیکردناای داگیاارکەردا چڕکااردژتەوە و لەناااو ۆۆشااماندا هیچمااان بااۆ پاراسااتنی
زمانەکانەکەمان نەکردووە و لە ناوچەیەکەوە باۆ نااوچەیەکی تار زماانێکی یەکگرتووماان نیایە کۆمانکااتەوە و بەباێ وەرگێاڕ 
لەیەک تێبگەین. ئێمە دەبێ لە هەستی ۆۆ بەکەمزانین لەبەرانبەر داگیرکەردا رزگارمان بێا ، لەوە تێابگەین ئاێمە شاتێکمان 

 .هەوەی شیواندنی ییانمان دەدا  هەیە ئەو نییەتی بۆیە داگیرمان دەکا  و
 

دەبێ  منداەەکانمان بە متمانەبەۆۆبوونێکی بەرزەوە فێری زمانی دایک بکەیان. چاونکە ئێساتا نەوەیەک هەیە زانینای زماانی 
بیانی و قسەکردن بە کوردییەکی شکاو بە شاتێکی نااوازە و بێاوێنە دەزانێا ، هەر ئەمەشاە زماان کە داگیارکەر ئیشای لەساەر 

 .اتێک دەیەوێ میللەتێک لەناو میللەتی ۆۆیدا بتوێنێتەوەدەکا ، ک
 

بۆ ئەوەی بەر بەو ستراتیسە  بگرین پێویسا  ناکاا  چەک بکەیانە شاان و شاەڕی رووبەڕوو بکەیان، بەەکاو دەباێ زماان لە 
 .کەنملمالنێ حزبییەکان بتەکێنین و گەنسەکان فێرکەین زمانی دایکیان ۆۆ  بوێ  و شانازی پێوە بکەن و قسەی پێ ب

 
ناکرێ نەوەکانمان شارەزاییان لە مێژووی میللەتای ۆااوەن ئەو زماانەدا کە پێای دەۆاوێنن، زیااتر بێا  لە مێاژووی ۆۆماان و 
شیعری بیانی زیاتر بخوێننەوە و زیاتریش گوێ لە گۆرانیی بیانی بگرن. چارەسەریش قەدەەەکردنی زمانە بیاانییەکە نیایە، 

 .مە ۆۆشویستنی زمانی دایک لە مێشکی ۆەەکدا بچێنرێ بەەکو بە ستراتیسێکی نیشتمانیی تۆک
 

لەڕاساتیدا شااتێکی ناااوازەیە بتااوانی بە چەنادین زمااانی بیااانی قسااە بکەیا  و بنووساای ، بەاڵم شااانازیی ئەوەیە بتوانیاا  بە 
چاونکە  زمانی دایک بنووسی  و بخوێنیتەوە. چونکە هایە میللەتێکای تار ئەگەر فێاری زماانی ئاێمە بان شاانازی پێاوە نااکەن،

 ئەوە بەهرەمەندییە، نەوەک شانازیکردن. دواجار دەتوانین بە هەر زمانێک بیزانین تەنها بە وشە وەسف بکەین، بەاڵم بە 
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 .زمانی دایک رێک تێکهەەکێشی وشەکان دەبێ 
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢٧ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستانی نوێ  
 

  
 

 !كان شه ڕه ههت و  رفه زمانی كوردی؛ ده
 
 

 
 
 

 عادل قادری

 
 یی زمانی دایك( وه ته ی ڕۆژی نێونه بۆنه )به

 
 : م ڕۆژه ی ئه باره له

 
یی زماااانی دایاااك  وه تاااه ك ڕژیی نێونه وه  ن ڕێكخاااراوی یونیساااكۆوه  یاااه ، له مه شاااه ڵ دووی ڕه گاااه شاااوبا  هااااوڕێ له ی21ڕژیی 

(International Mother language dayناسااێنراوه ) ی گشااتیی  وه كۆبوونااه  لااه  م ڕژیه . ناونااان و دیاااریكردنی ئااه
زماانی و تێڕوانینای  شانی و فره چه فره  تیادان و پشاتگیریكردن لاه مهساتی یار به مه  ، باهدا1999سااەی   ڕێكخراوی یۆنیساكۆ لاه

خ و گرنگیی بێسنووری  هۆی بایه كانیش به كگرتووه یه  وه ته ڕ زمان و كولتوور بوو. ڕێكخراوی گشتیی نه مه نو له ده پلۆڕاڵ و فره
 یاند. كان ڕاگه یی زمانه وه ته ك ساەی نێونه وه ی2008، ساەی  ته م بابه ئه
 

ۆوێناادكارانی زانكااۆ   كاتێااك كااه  ، واتااه1952بااۆ ساااەی   وه ڕێتااه گه یی زمااانی دایااك ده وه تااه هۆكاااری ناونااانی ڕژیی نێونه
اڵتی ناوی نرابوو و هێشتا  پاكستانی ڕژیهه  دا به مه رده و سه "له  نگالدیش كه ی به ۆتی ئێسته كانی شاری "داكا"ی پایته جیاوازه

رمی ناسااندنی زماانی  فاه پێنااو به  لاه  و زانكۆیه ۆوێندكارانی زانكۆی داكا و كۆلیژی پزیشكی ئه  وانه بووبوو"، له ۆۆ نه ربه سه
  ڕێاك ۆسا . لاه  م شااره یان لاه پاڵ زماانی ئاۆردوو(، ۆۆپێشااندانێكی هێمناناه  مین زمانی پاكستانی )له ك دووه نگالی، وه به
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و   وه كویێ . پا  جیابووناه ندێكیان ده كا  و هه یان لێ ده قه دا، پۆلیس ته هی و هێمنانه  ئاشتییانه  م ۆۆپێشاندانه ی ئه میانه
ری  نۆڤێمباه ی17  مین جاار ڕێكخاراوی یۆنیساكۆ لاه كاه ، باۆ یه م واڵتاه داواكااریی ئاه  پاكستان و به  نگالدیش له ۆۆیی به ربه سه

ی  زژرباه  ، لاه م  وه به یش2000ساەی   ناو برد و لهیی زمانی دایك  وه ته ك ڕژیی نێونه ی شوباتی وه21دا، ڕژیی 1999ساەی 
   م ڕژیه سا  باه و دانیشاتنی پێوه  وه سا  و كاۆڕ و كۆبووناه ەێك ڕێوڕه گیرێ ، كۆمه و ڕێزی لێ ده  وه كرێته یاد ده  م ڕژیه واڵتان ئه

 برێ . ده  ڕێوه به
 

 كان! نازمانییه  ی زمانی كوردی و كێشه ئێسته

 
م توانااای  و هااه  یااه كردنی هه شااه م توانااای گه زمااانی كااوردی هااه  كااه  یااه مه ، ئه لماوه ك زیاااتر بۆمااان سااه یااه ده ی دوای سااه وه ئااه
  دان هێنااوه ساێداره و له  نسه شاكه نو و بۆردمان و ۆاوێن و ئه ناو جه  ی به گشتی ماەی ئێمه  ، به فه لسه ەگرتنی زانس  و فه هه

اڵتی قاورس و  ساه ده  ده نادان ساه چه  ك فارس كه ڵ زمانێكی وه گه راورد له به  ی كوردی به، زمان وه ته شاوه ئاستی ۆۆیشی گه و به
میش  و هاه  وتووتره ركه م ساه ، هاه درێاژ باووه  م زماناه ، كاتی ۆۆی تا هیندستان سنووری كولتووریی ئاه پش  بووه  جێگیری له
كی  یااه پارچه  اڵتی سیاساایی لااه سااه ده  ی كااه مااه كااور  و كه  وكاتااه ڕووی ئه  . زیاااتر لااه ی ناسااراوه كااه به ده دنیااادا ئه  زیاااتر لااه

اڵتی توۆولوساكی باۆ شایعر و دنیاای  ە ۆاه ۆۆ بووه ربه سه رمیی واڵتێكی نیوه و زمانی فه  باشوور پشتی گرتووه  كوردستان، واته
ك مایالن كونادێرا؛ ڕژمااننووس و  ێكی وهساان كه  لی كاه ۆتیار عاه اڵتی نیلی زاكس بۆ باه س و ۆه بیی مامۆستا شێركۆ بێكه ده ئه
  ی زیاااتر بااه ن و ئامااایه یه وه شااانه وتن و گه ركه م سااه تی ئااه ، شااایه ریگرتااووه ی واڵتاای چیااك وه وره ناادی گااه گر و بیرمه ۆنااه ڕه

كانیادا و  تووهەگر كای و هه هێزه  ڕووی توانسا  و پوتانشاێله  ۆا  زماانی كاوردی لاه ریاده ده  مه ی تر پێویس  ناكا ە ئه نموونه
بێ  م ناه ر كاه گاه ئه  ی زماناانی دیكاه چااوه  ی زماانیی لاه زماانی كاوردی كێشاه  ، واته كی وای نییه یه ئازاد و چا ككردنی، كێشه

،  ناده مه وەه زن و ده م زماانی ماه بینای ئاه  تاه ستی ناوه ده  زمانی و نازمانیی كه ره ی ده ەێك كێشه كۆمه  یه ی هه وه ە ئه زیاتر نییه
 ڕە گه  ته ۆستووه ڕاندنی نه ی شیاو و پێویستمان بۆ تێپه اڵەه كی زمانی پالن و گه یه ەه ك كۆمه وه  ئێمه
 
سااتۆی  ئه  ینااه مووی بخه هااه  ەچنیوه، زمااانی كااوردی هااه  نگی بااه ی تااه ردانییه یراناوی و پاشاااگه قااه  و دژۆااه زژرمااان ئااه  نگااه ڕه

زماناان و كولتاوورانی   زمان و بوونی ۆۆیان، چاویان باه  له  جگه  تێڕوانینێكی شۆڤێنییانه  به  ی كه و واڵتانه ران و ئه داگیركه
دا و  كاه ناوچه  له  ی كه ناسیونالیستییه  بنایژۆوازه  و كولتووره و ئه  كه كێشه  تی له ڕه شێكی بنه بێگومان به  مه ، ئه ەنایه تردا هه

چاوار واڵتای   رچیش لاه گاه ە ئه نییاه  كه و هاوكێشاه  موو كێشاه اڵم هاه ، باه یاه هه  كوردساتانیان داگیار كاردووه  ی كاه و واڵتانه له
كان  تییاه اڵیه مێژوویای، سیاسای و كۆمه  ساتێنه و به  ویناه پێی زه لی جۆراوجاۆر باه تگه ركیا، سیاساهئێران، عێراق، سووریا و تو

كردن و  شاه وتای گه ڕه  كاه  وه و ڕووه وتوو لاه ركه وتوو بوون، سه ركه دا سه م پێناوه مووشیان تا ئاستێكی زژر له كراون و هه  پیاده
زماانی كاوردی   كاه  بووه ناه  و ئاساته اڵم باه ، باه زماانی كوردییاان ۆااو و ۆاوار كاردووهكانی  و توانسته  ی زیاتری وزه وه قینه ته
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ئاساانی شاانی لاێ   باه  ئیتار زمانێاك نییاه  بەاێ  زماانی كاوردی  بێ  كاه ۆۆشابینی ناه  نگه ر، ڕه سه  ناوچوونی بێته ترسیی له مه
و كااارگێڕی و   رده روه بااواری پااه  رمی لااه ی فااه شااێوه باشااووری كوردسااتان، بااه  لااه  ساااڵ زیاااتره 30  باادرێ  و بخرێاا ، چونكااه

 كرێ . ب و زانس  كاری پێ ده ده ڕژشنبیری و ئه
 
نی )متغیاار( و  ك گۆڕمااه ناو یااه مان كاتاادا شااێواندن و تێكاادانی زمااانی كااوردی لااه هااه  كردن و لااه شااه م كاااركردن و گه اڵم ئااه بااه
اڵ  و  ساه نێكی گرنگای تار، ۆۆماان و ده نی و  یاه ەكو گۆڕماه ، باه وه تاهری كوردساتانن ناۆوێنرێ واڵتاانی داگیركاه  ر كاه مسه جه

و   شاه ی گه رچاوه باشاوور ساه  ی باااڵكردنی زماانی كاوردی لاه زمووناه و ئه رچی ئاه گاه ك كاوردە ئه وه  یاه ی سیاسایی ئێمه هاوكێشه
یران  باشاوور قاه    لاه و دژۆاه ر ئه اڵم هه ، به وهاڵ  بو تی ڕژیهه تایبه كانی تر به پارچه  ئیلهام و بااڵكردنی زمانی كوردی له

بینرێا   وا ده  هاا كاه ڕازێكای مێژوویای وه  باه  ، زماانی كاوردی باووه دژۆای ئێساته  وه ته ردانیی زمانیی قووەتر كردووه و پاشاگه
ئاساتێكی   ی لاه كاه وه ڕووبوونه بهتی ڕوو و چاۆنێتی و چییاه  ی بێوێناه كاه رۆۆدانه ، به ره سه ری له شی داگیركه ری ڕه "كورد تا سێبه

 . بااڵدایه"
 

می شۆڕشاای شااێ   رده سااه  ر لااه كان، هااه كوردییااه  می شۆڕشااه رده سااه  لااه  رده روه بی و پااه ده زموونی ئااه ر ئااه سااه چاوۆشاااندنێك به
می  رده ساه  ی لاه فێركارییاه  و سیساتمه ، تاا ئاه بگاره  وه نه وتی جاساه شكه ئه  ریی شاخ له گه زموونی ڕژینامه مر و ئه حموودی نه مه

م  لی زیاتر باۆ كاورد هاه ی هه وه و كردنه 2003  دام له اڵم دوای ڕووۆانی ڕیێمی سه كرا. به و ده شاخ پێڕه  یلوولدا له شۆڕشی ئه
كازی   ڕژی لاه  ی زماان، ڕژی لاه ندانه نی شوناسامه ندی كولتووری و  یه هه ڕه  وه، ڕووی ئابوورییه  م له و هه  وه ڕووی سیاسییه  له

بینااینە،  ین بااۆ زمااان دهناادان زمااان و ڕێنااووس و تێااڕوان ، چه رانااه كاای و كارپێكه ی كرده شااێوه باشااوور به  لااه  ئێمااه  دا و ئێسااته
هلی  جااه  ەخێزراو لااه ی هااه و زمانبێزانااه  زایانه تی ناشاااره ی حزباای و سیاسااه ە واڵوی كایااه ی هااه نااده وه ئه  لێك كااه تێڕوانینگااه

ی زمااان و پێكهااتی زمااانی كااوردی نااین و  كێشااه  ناده وه ، ئه یااه وه ته كانی شوناساای نه كااه كۆەه  كێك لاه ك یااه ناساین، زمااان وه نه
ك ڕێنااووس و  "ئااێن ئااار تاای" یااه  ۆا ، بااۆ نموونااه ریااده كانی باشااووردا ده ڤزیۆنااه له ر ته سااه بوونە چاوۆشاااندنێكی ۆێاارا به هناا
  كاه  وه ساتێته شادا ناوه ر لێره هاه  كاه یرانه كاا ە قه و ده ، "ڕووداو"یش سیستمێكی تر پێاڕه یه داڕێژی هه شنی و ڕسته   چه نانه ته

زگاای  ڤزیۆن و میادیا و ده له ندێ ته هه  كه  كاتێكه  كه یرانه رلێشێواو بی ، قووەی قه ها سه ی زمانی"دا وهبوونی "پالن نه  تۆ له
نادی و ئاماانسی ئاابووری یاان  وه ریه زانێا  باۆ كاام به ریكن زمانی كاوردی )ۆاوا ده ر و شاعیر، ۆه   نووسه نانه ڕژشنبیری و ته

 ن. كه قوربانی ده  یه ری زمانی ئێمه وسێنه انی چهزم  م زمانێكی تردا كه رده به  حزبیە( له
 

نسای و  باااڵی زماانی فڕه  تۆڕی ئینساتاگرام، باه  ناەی ئاسمانیی كوردسا  له ی كه ڕه  په  ر دوو ڕژی پێش ئێسته هه  بۆ نموونه
  ریگرتاووه"، وه  وه وینییاه زه  یوورهی نهێنای و  رچاوه كاام ساه  زاناێ لاه ۆودا ده  كانیە "كه پێی زانیارییه ەێ ە و به ەده فارسیدا هه
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نادێ  دا  هه ی پێشاان ده كه راساتییه  ماه نێا ە ئه مای دنیاا داده جوانترینی زماانی دووه  نسی به پا  زمانی فڕه  زمانی فارسی له
  بااه  ێك كاهت تی زماانینە پاالن و سیاساه نی پاالن و سیاساه ڕاساتی ۆاااوه سالێمانی، به  تی لاه تایباه زگاا و میادیای باشاوور به ده
بیناین سالێمانی  ده  ، ئێماه وه ته ساتاوه وه یادا نه كه گچكه  رمییاه فه  ئاساته  نیا له ته  ته م سیاسه ە ئه تی دیی زمانی كوردییه واوه ته
، پۆلی زماانی فارسای ر شاه باه  تاه وتووه ، كه ركاردووه ۆتی ڕژشانبیری نااوی ده پایتاه  و باه  یاه شارێكی ڕژشنبیریی ئێمه ەه كه  كه

ی ناوێی  ره باه  ، ئێساته ر كردووه سه دا فارس( كاریان له كانمان )لێره ویدییه ئه  سااڵنێكه  كه  كه یه نه یمه نسامی هه رئه بێگومان به
زانێ ە موعین و گوگوو   باشی ده   ، زمانی فارسی به نسییه ەمانی و فڕه ئینگلیزی و ئه  و تۆزه پاڵ ئه  باشووری كوردستان له

حاەێكادا   ، لاه یاه ویاان هه د بره حماه شاان و فوئااد ئه لی و عایشه ردان و حوسێن عاه لی مه عه  ن، زیاتر له را و سوسهی مه و حو
 دزراون و فارسێنراونە.   وه فارسانه  م گۆارنیبێژه ن ئه  یه له  شێكی موزیكی ئێمه به
 
 ری نگه ساه كاوردی گاۆرانیی ر گاه ئه جاارانە  نییاه یان كێشاه هایە  وادیااره اڵم به زانێ ، ده  ته حاەه م ئه وردی به باشوور ەكی ۆه 
نادیان دیاارن و  چه  باشاانه  گاۆرانیبێژه و له  ئێسته بوو، كورد مرژڤی جیهانبینیی و زمان و كولتوور ڕژحی پاراستنی گیراوی نه
  راوێزكردن و پشتگوێخساتنه م پاه ئاهیانناساێنێ ؟ ئایاا  رلێشاێواوی كاوردی ده گیرێ  و میدیای سه پێی پێویس  ڕێزیان لێ ده به
ئاكااارێكی سااووك و   بی، بااه ره ی عااه عااده ساا  و زاەبااوونی گه ەبه ند و تڕژكردناای شاایعر و هه به ڕه بااێ ئاسااایی ببینرێاا ؟ە شااه ده

ای ه حساین تاه ی مشاكۆ و ته ساته قام و به جلیسای و ماه كا ، جێای گاۆرانی مه كان پێشێل ده ها ئینسانییه موو به هه  چرووك كه
  مااه ؟ە ئه زمااانی كاوردیش نییااه  ، ئایااا برینااداركردن و لێادان لااه ساااتێكی كولتوورییاه كاره  ی كااه وه جیااا لاه  مااه ، ئه وه تاه گرتووه

ساتی...  هه و مه  ی هایده و گۆرانییانه ە یان ئه شێواندنی موزیك و جوانیناسی و جیهانبینی باوباپیرانمانه  كه  شه وه ڕای ئه ره سه
 ە. رسام و موعسیبه باشوور پێی سه  شێك له   به و حاەه ر به كرێن، هه   یێرنووس ده قه و سه  ەه ێوازێكی ههش  به  كه
 

  كان داناااێ و لاااه كییه ره ساااه  قامه ر شاااه ساااه  ی و ... لاااه نسوه وسااای و نیزامااای گاااه ری فیرده یكاااه په  مااااوه  وه ر ئاااه سااالێمانی هاااه
یموونی  یێار هاه  كانی تار لاه ولێر و شااره هاه  كه  نییه  و واتایه به  مه س"یان بۆ بگرێە ئهرز و "باكال كانیان كۆڕی به ڕه گه ساەوه

ە  وه ساته ده  باه  ك شتێك سلێمانی ۆاۆی داوه و وه  یه ی ۆۆی هه رۆۆدان و جووەه ولێر به اڵم هه بیدا نینە به ره زمانی توركی و عه
ر  كولتاوور و هوناه  ڕێاز لاه  و ە باشاه كاه ده س نه ر كه ، بلی  به سێی فارسه  گۆرانیبێژێكی پله  میدی هیراد كه ر پێرێ بۆ حه هه
زماان و موزیاك و كولتاووری ۆاۆ      له و ڕێزه ر ئه اڵم هه كی كا ، به گری ە ۆوا موباره دیدێكی یۆنیڤێرساڵ و ئینسانی ده  به
  س كاه ناد كاه ندی چه به ڕه و شاه  عاده گه  تۆ به  ی كه وه ئه ن؟ە ئایا كانی كامانه رهاوێشته نسام و ده ، ئه ر گرتووته گه گری؟ ئه ده

ب  ره گاۆرانیبێژێكی فاارس یاان عاه  مان كاتادا باه هاه  بیا  و لاه ده  جاڕاناه كی گاەته یه شاگه ، شاگه واو نییه روونییان ته باری ده
  و وشایارییه ؟ە كاوا ئاه وه یتاه ی بیار ناكهرگرتن و ۆۆكاوی ی چێژوه م سیستمه جێی گومان ؟ە تۆزێك له  سێی، ۆۆی نابێته په حه ئه
  ری دروس  بێ ؟ە سه له  وه ته بڕیار بوو نه  كه
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 بگێڕن  وه ره كالكه كی و یه ره كی وادا ڕژەێكی سه یه هاوكێشه  ەك، ناتوانن له ۆه  دایك و نه  ر و نه نووسه  ڕژشنبیر و نه  نه
 
كی وادا ڕژەێكای  یه هاوكێشاه  ەك، نااتوانن لاه ۆاه  دایاك و ناه  ر و نه نووسه  نهڕژشنبیر و   نه  ن كه ده پێشان ده  مانه موو ئه هه
ڕژەای   ماناه موو ئه ند هه رچه پشتیان بێ ، هه  له  وه پالن و بودجه  اڵتیش به سه بێ ده ەكو ده بگێڕن، به  وه ره كالكه كی و یه ره سه

دژۆێكای ئااوادا   زمانێاك لاه  ریكاه سا  و زاڵ، ۆه رده زماانێكی سه  كاهكدا  هاوكێشییه  اڵم له ، به یه   و قووەی ۆۆیان هه تایبه
  ران، باه كادیمی و ڕژشانبیران و نووساه ی زماننااس و ئاه وه و كۆكردناه  بودجاه  بێ باه ده  اڵته سه ده  وه ۆوا ، ئه ده  ك مێرووله وه

ریی گشااتی و سیساات  و  وه یاااده  شااێك لااه به  بااێ بااه ی دهكااان بڕیاره  كااه  اڵته سااه یاادان، ده مه  بێتااه  وه زاییه تی و شاااره پسااپۆڕایه
وڵ و  س نااتوانێ نكاۆەی هاه ریە كاه رانباه وشایار بێا  به  وه تاه ل و نه ەك و گاه ۆاه  كاا  كاه ها دیااری ده تێكی زمانی وه سیاسه

ی حزبای ڕژەای  ، كایاه هئاساتی پێویسا  نییا  اڵم باه رانی باشوور بكاا ، باه اڵ  و هاوكا  ڕژشنبیران و نووسه سه تێكۆشانی ده
 ە. دا كوشتووه یه م ئاراسته اڵتی به سه ده
 
  بێا  لاه ە چاۆن ده   كوشاتووه م زماناه یانی ئه  زه پێی حه كان زمانی كوردی به هلییه ئه  قوتابخانه  له  ی كه وه ر ئه باشوور هه  له

م؛  ەاه ی قه هیده موو شاه و هاه واڵتێكادا ئاه  وی كاران، لاهەك كان تێیادا قاڕ و كۆماه و بارزانییه  بسه ەه نفال و هه ئه  واڵتێكدا كه
و  نسای و ۆاوێنی ئاه ری ڕه زماان و باه  هاا بڕوانرێتاه ، وه ۆ  كاردووه مال عیرفاان و...گیانیاان باه عروو ، جاه بدولخالق ماه عه
  و  رفاه كرێا ، ده دا پاێ ده كاه هڵ دنیاا و ناوچ گاه دانوساتانی له  زمانێاك كاه  باه  زیااتر باووه   یاه ك ده ە. زمانی كوردی یاه له گه
ی  نااو بازناه  لاه  زمانێاك كاه  باه  ، زماانی كاوردی باووه شاه ڕه هه  كان باوون باه تاه رفه اڵم ده ، باه مدا باووه رده به  لی زژری له هه
سااەی زماانی  ونینه ۆتای كه هدر  كاه  وه ته قۆستووه مان نه ته رفه م ده ئه  كرێ ە ئێمه مهێناندا كاری پێ ده رهه و به  و پاره  رمایه سه

كی  یاه  ویه ڕه ریكی نووساینی یادگااریی ۆاوار و ۆاێە و گه دا ۆاه كاه ۆته د و باااڵی دره ناوقاه  ەكو لاه ین، باه كوردی پێ ئاو باده
 یینە . ڕێنووس و زمانی شاری و ناوچه

 
كااوردی   كرماشااان باه  كان لاه ۆۆشااخانه انی نهتابلۆكا  شاێك لااه به  ە باۆ نموونااه   و دیوازه یدا تایبااه م ئاراساته پالنای ئێاران بااه

رزیان  باه  ره ی هاه اڵ  و ڕژشانبیرانی ئێرانای، نمووناه ساه وەی ده موو هه اڵم هه ە به باشوور باوه  له  ی كه و كوردییه نووسراونە ئه
  یاساااكانی ۆۆیااان لااه  ە زمانێااك كااه بایی و باااتینی و... سااڕین و سااووككردنی زمااانی كوردییااه باتااه نی و ته دكااه فیعی كه شااه
دێان باۆ   نیا بۆ كاوردی باشاوور داناراون، "كاه ته  و تابلۆیانه ین ئه تێبگه  ئاسانه  ە بۆیه پێدا ناوه دا ددانی19و  15كانی  بڕگه
زامای نی  لاه  باێ بازانین كاه ك كوردی دنیا یاان ئێارانە ده گرن"، نه رده یان لێ وه دژ ر و دینار پاره  بۆ ئێران و به  ۆۆشخانه نه

  "شایمالی عێاراق"یش  ناناه كوردساتانی و ته  دێ  بۆ ئێاران، باه  ئیداری و كاریگێڕیی ئێراندا، هیە كا  كوردێكی باشوور كه
زماان   ی كاه ته و سیاسه ی ڕوون و ئاشكران بۆ بنی ئه ئامایه  مانه موو ئه گرنە هه ریده ك وه ك عێراقییه ەكو وه ن، به حسێبی ناكه
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  ئێاران لاه  م كااره ە باۆ ئاه ودایاه بره  ریی لاه وه رساتی و فارساته وتای موعینپه چی هێشتا ڕه ئامانەە كه  ته دووهی كر و بوونی ئێمه
قاوم و   ماارگریی پاان ئێرانیسا  لاه و كچاانی ده  وه كاتاه   ده وانه ی شاه و یاناه ، ئاه كردووه نسامدانی هیە كارێاك درێغای ناه ئه
 كرێ ە رموگوڕی لێ ده باشوور پێشوازیی گه  شێك له به  له  وه داۆه سێننە به بخه  كه هدێنێ ، تا زمان  وه ج و تارانه ره كه
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢٢ڕێکەوتی:   -  وشەسەرچاوە: ماەپەڕی 
 
 
 

 دەستپێشخەرییەک بۆ پرسی شکۆمەندیی پێگەی زمانی کوردی لە هەرێمی کوردستان
 

 
 
 
 
 

 د. موئمین زەڵمی

 
زماانەوانی هەوەادانە باۆ چاۆنیەتی کاارپێکردنی زماان لە  - وەک یەکێک لە یانرەکانی کۆمەەناسیسیاسە  و پالندانی زمان 

کە پاالن باۆ بەفەرمای  (Status planning) ناو کۆمەەگەدا، کە چەند تەوەرێکی جیاواز لە ۆۆدەگرێ ؛ ناسااندنی زماان
کە لە  (Corpus planning) نناساااندن و پڕژسااەی ستاندارناسااینی زمانەکااان دەکااا ، گەنسیاانە و پێکهاااتەی زمااا

  Acquisition) پێکهااااتەی رساااتەی زماااانەوانی، وشاااە، هاوواتااااو گااارێ دەکاااۆەێتەوە، وەرگااارتن و فێرباااوونی زماااان
planning)  لە چااۆنیەتی پرژسااەی وەرگاارتن و فێرکردناای زمااان دەکااۆەێتەوە، دواتااریش کەسایەتینشااکۆمەندیی زمااان 

(Prestige planning) نی تێڕوانیناای تاااک تااا شااانازی بەو زمااانەوە بکااا  کە پێاای دەدوێاا  و کە پالناادانە بااۆ گااۆڕی
 .بەکاریدەهێنێ 

 
 :پرسی شکۆمەندیی زمان

 
کەسایەتی زماان )پرساتیژ، شاکۆمەندیی(، بە ی زژرێاک لە زمانەواناان و لێکاۆەەرەوانی زماانەوە باریتییە لە پالنادانان باۆ 
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و گرنگیپێاادانی زمااانەکەوە بااکەن، یااانی هەەوێساا  و دیااد و  ئەوەی ۆەەااک و ئاااۆێوەرانی زمااان، شااانازی بە بەکارهێنااان
تێڕوانینیان بەرامبەر بە قسەکردن و بەکارهێنانی ئەم زمانە ئەرێنی بێ ، ئەمە  بە یەکێک لە فاۆڕمە باوەکاانی پالنادانی 

 .زمان دادەنرێ  کە کاریگەری زژری هەبووە لەسەر سیاسەتی زمانیی نەتەوە جیاوازەکان
 

تی پێشکەشاکرنی دەستپێشاخەرییەک باۆ پرسای شاکۆمەندیی زماانی کاوردی لە داڕشاتنی سیاساە  و پالنادانی لێرەدا بە مەبەس
 .زمان لە هەرێمی کوردستان، پێویستمان بەوەیە بە ۆوێندنەوەی واقیع هەنگاو هەەبگرین

 
و فراکسایۆنەکان و  هەنگاوی یەکەم، ئەوەیە کە حزبە سیاسییەکان بهێنرێنە سەرۆە ، تاا لە نااوۆۆی حازب و رێکخراوەکاان

میاادیاکانیانەوە، کااار بااۆ "شااکۆمەندیی زمااانی کااوردی" بااکەن، لە پەیااڕەوی ناااوۆۆی حزبەکاناادا جێگااای بااۆ بکااریتەوە، و 
فراکسیۆنەکان کاری لەسەر بکەن. دواتر پەرلەمانی کوردستان، لە رێگەی هەماواری یاساای زماان، و هەماوارکردنی یاسااکانی 

توێژینەوەی زانستی، پەروەردە و رژشنبیری کار باۆ پێشکەشاکردنی پاڕژیە یاساایەکی گشاتگیتر وەزارتی داد، ۆوێندنی بااڵ و 
بکا . لە قۆناەی دواتردا حکومەتی هەرێ  لە رێگەی وەزارەتە پەیوەندیادارەکانەوە بە کارداری کاار باۆ ئەم پرساە بکاا  و 

 .ی دەکا یاسای زمان بخاتەکار کە پەرلەمانی کوردستان هەمواری دەکاتەوە و پەسەند
 

 ڕەهەندەکانی پالندانان بۆ شکۆمەندیی زمان

 
 :لە پالندانان بۆ شکۆمەندیی زمان سێ ڕەهەندی جیاواز دەۆەینەڕوو

 
بازارسااازیی زمااان، گواسااتنەوەی زمااان لە بااابەتێکی ئەکااادیمییەوە بااۆ پیێویسااتییەکی بااازار، یااان باشااتر واقیااع  یەکەم:

بازاڕی کار و کایەی بازرگانی و بازارسازیدا گرنگی هەبێ ، ۆەەاک باۆ پرکاردنەوەی بخوێنینەوە، وا بکەین زمانی کوردی لە 
پااەێو بەکااربهێنن، ئەمە دوو یەنە دەبێا ، هەم پێویساتە حکاومە  لە رێاگەی -پێویستییە بازرگانییەکانیان پێویساتە زماان

 .اری ئەم پڕژسەیە بنوەزارەتەکانەوە کۆمپانیاکان ئاڕاستە بکا  و رژەیان پێبدا  و هەم ۆەەکیش، بەشد
 

گواسااتنەوەی پێداویسااتی بااازاڕ بااۆ ناااو پەروەردەو ۆوێناادن: پێویسااتە وا بکرێاا  ۆەەکاای بە وەرگرتناای بروانااامەی  دووەم:
بەشاااەکان لەزانکاااۆ و پەیمانگەکانااادا بە زماااانی کاااوردی بتاااوانن کاااار دەساااتبخەن، چاااونکە ئێساااتا ئەو کەساااانەی کاریاااان 

دی نازانن، ئەمە  کارکردنی جیاددی دەوێا  لە پڕژساەی پەروەردە و ۆوێنادنی باااڵدا، دەستدەکەوێ  ئەوانەن کە زمانی کور
بۆ نمونە لە بەشەکانی زانکۆ کە لە ئێستادا بازاری کار پێویستی پێیانە بەشەکانی یمێریاری، یاسا، کاارگێڕی، بەڕێاوەبردن 
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ڕینی زمانی ۆوێندنی ئەم بەشانە باۆ کاوردی ... تاد، هەتا ئێستا  پرژگرامی ۆوێندنی ئەم بەشانە بە زمانی عەرەبیە، گۆ
 .رێگاکە نزیکتر دەکاتەوە

 
زمانی کوردی ببێتە ۆاەێکی بەهێز لە دەستخستنی کارو پێگەی بازرگانیی، باۆ نماونە هەتاا ئێساتا  زژریانەی زژری  :سێیەم

پێویساتیان بە زماانی بیاانی هەلی کار داوای زانینی زماانی ئینگلیازی و عەرەبای دەکریا ، لە کاتێکادا زژرێاک لەو شاوێنانە 
نیە، بەاڵم لە جیاتی ئەوەی ئەو شانازییە بۆ زمانی کوردی بێا  ئێساتا کۆمپانیاکاان زانینای زماانی ئینگلیازی و عەرەبای بە 

 .ۆاەی بەهێز دادەنێن، و گەنسان ناچارن بێ کار بمێننەوە یان هەوەی فێربوونی زمانی بیانی بدەن
 

 ئاڵەنگارییەکان

 
 :الندانی شکۆمەندیی زمان، دوو ئاەەنگاریی سەرەکی دێنە ڕێگامانلە هەوەدان بۆ پ

 
جیهانگەرایی یان ئەوەی پێی دەوتری پرژسەی ئەمێریکانایزەیشن و ماکدژناەیزەیشن، کە وایکردووە زمانی ئینگلیازی  یەکەم:

لە شەپۆلی زمانی ئینگلیازی ببێتە زمانی هێز و بازاڕ و میدیا و سیاسە ، ئەگەرچی ناکرێ  و ناتوانرێ  هەرێمی کوردستان 
بپارێزرێ ، بەاڵم گرنگە کە حکاومەتی هەرێا  بە دیادگایەکی زانساتییەوە و بە داڕشاتنی سیاساە  و پالنادانی زماان ییانگەی 

 .هەرێمی کوردستان لەبەرامبەر ئەم شەپولەدا بسازێنێ 
 

ی کاۆمەەگەی ئاێمە موساەمانن و زماانی کارلێکی کۆمەەگە لەگەڵ هەیموونی زماانی عەرەبای، لەبەر ئەوەی کە زژریانە دووەم:
قورئااان و فەرمایشااتەکانی پێغەماابەری ئیسااالم )درودی ۆااوای لەسااەر بێاا ( عەرەبیاایە، هەروەهااا پاشااماوەکانی پڕژسااەی 
تەعریبی ریێمی پێشاوو لەساەر هەرێمای کوردساتان هەتاا ئێساتا  کااریگەری گەورەیاان هەیە، زماانی عەرەبای هەیماوونێکی 

وردی هەیە، بۆ نمونە لە وتارە ئاینییەکان زمانی عەرەبی کاریگەرترە، لە دادگا و یینگەی یاسااییدا فراوانی لەسەر زمانی ک
 .هەیموونی زمانی عەرەبی بە روونی هەستی پێدەکرێ 

 
 چی بکەین؟

 
 :وبە مەبەستی پالندانان بۆ شکۆمەندیی زمان و داڕشتنی سیاسەتی زمان بۆ هەرێمی کوردستان چەند پێشنیارێک دەۆەینەڕو

 

 میکانیزمێک دابنێر  کە منداڵ تا قۆناەی سەرەتایی تەواو نەکا  ناچار نەکرێ  تەنها بە زمانی بیانی  یەکەم: 
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 بخوێنێ ، 
 

 .چونکە زمانی دایک وەک شیری دایک بۆ منداڵ پێویستە
 

شەشااەم بااۆ حەوتەماای ناااەی وەزارەتاای پەروەردە گرنگاای زیاااتر بە زمااانی کااوردی باادا  بااۆ مناادااڵن، لە نێااوان قۆ دووەم:
هەەساااەنگاندنی توانساااتی زماااانی کاااوردی" دابنرێااا  باااۆ هەماااوو قوتاااابییەک، بەوانەشاااەوە کە لە قوتابخاااانە بنەرەتااای "

 .نێودەوەەتییەکانن، یان ئەو قوتابیانەی لە واڵتانیترەوە دێنەوە هەرێمی کوردستان
 

ەر بنوسری  و رینمایی لەساەر بەکارهیناانی بادرێ ، هەر کااڵیەک کە دیتە ناو کوردستانەوە پێویستە بە کوردی لەس سێیەم:
ئەمە وادەکااا  هەمااوو تاااکێکی کااورد شااانازیی بە زمااانەکەیەوە بکااا  کاتێااک دەتوانێاا  بە ئاسااانترین شااێوە رێنمااایی و 

 .پێکهاتەی سەر کااڵکان بخوێنێتەوە
 

 مەتی ناو فارژکە پیشاکە  باکەن، باۆ کۆمپانیای فرژکەوانی و فرژکەۆانەکان ناچار بکرێن بە کوردی رێنمایی سە چوارەم:
 .ئەوەی گەشتیاران هەستی شانازیکردنیان بە زمانەکەیان   تۆۆتر ببێتەوە

 
تابلۆی بازار و شوێنە گشتییەکان نوێ بکرێنەوە و پێویستە ناوی شوێنەکە بە کاوردی بنوسارێ ، ئەگەریاش پێویسا   پێنجەم:

 .بوو وەرگێڕدراوی زمانەکانیتری بۆ دابنرێ 
 

کۆمپانیا و وەبەرهێنەران ناچار بکرێن بەشێک لەو باجەی لێیان وەردەگرێ  تەرۆان بکرێ  باۆ )پرسای شاکۆمەندیی  م:شەشە
فیلماای کااوردی، چاااپکردنی یمااارەیەک کتێباای کااوردی،  ٥-١زمااانی کااوردی(.. بە  یەناای کەمەوە هەر کۆمپانیااایەک سااااڵنە لە 

 .وەزارەتی رژشنبیری حکومەتدا ئاڕاستە بکرێن چا کی فەرهەنگیی سپۆنسەر بکا  کە لە یێر چاودیری
 

وەزارەتی ۆوێندنی بااڵ وانەی کوردژلۆجینکوردناسی لە قۆناەی یەکەمی زانکاۆ و پەیمانگەکانادا   بادا ، چاونکە  حەوتەم:
 بە تەواوەتاای بااووەتە وانەیەکاای پەراوێزۆااراو، لە بەراماابەردا سااەنتەری زمااانی زانکۆکااان بااۆ هەمااوو دەرچااوویەکی زانکااۆ
وپەیمانگە "تاقیکردنەوەی نیشتیمانی توانستی زمانی کوردی" دابنرێ  و هەموو دەرچوویەکی زانکۆ و پەیمانگە پێویساتە لەو 

 .تاقیکردنەوەیە دەربچێ  جا بڕوانامەکەی تەواو بکرێ 
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لە وەزارەتاااای پەروەردە لە رێااااگەی زنسیاااارە کۆنفرانسااااێکی تااااایبەتەوە هەمااااوو مامۆسااااتایانی زمااااانی کااااوردی  هەشــــتەم:
قوتابخانەکانی کوردستاندا کۆبکاتەوە و سا نە لەسەر ئاستی بەڕێوەبەرایەتییەکان پێشابرکێی زانساتی لەساەر تاوێژینەوە و 

 .باڵوکراوەیان بۆ دابنرێ  و ناچاریان بکا  بە ئەنسامدانی توێژینەوەو بەشداریکردن لە پێشکەوتە زانستییەکاندا
 

لە قوتابخاانەدا و هەەسااەنگاندنی وردی باۆ بکرێاا  بە مەبەساتی پێشخسااتنی و وانەی کااوردی ببێاتە وانەی سااەرەکی  نـۆیەم:
 .مەرجی حەزی قوتابی بۆ هەیمارکردنن نەکردنی بۆ پۆلی دوانزە لەسەر وانەی کوردی  بدرێ 

 
ۆانەی وەرگێران و موەەتی چااڕ لە وەزارەتای رژشانبیری لیاژنەی پێاداچوونەوە دابنێا  لە کەساانێک کە بە  یەنای  دەیەم:

کەمەوە سێ شێوەزاری زمانی کوردی بزانن، بۆ ئەوەی کەمترین وشەی بیاانی لە تێکسا  و کتێبەکانادا بەکاربهێنرێا ، چاونکە 
 .زمانی کوردی بە دیالێکتە جیاوازەکانییەوە زمانێکی زژر دەوەەمەندە و دەتوانرێ  ڕژەی زانستی و ئەکادیمی پێ بدرێ 

 
ــانزەیەم: بە زماننشااێوەزاری دایکیاای بااۆ مناادااڵنی کوردسااتان برەۆسااێنێ  لە تەواوی  وەزارەتاای پەروەردە مااافی ۆوێناادن ی

ناوچەکااانی هەریماای کوردسااتاندا، ئەمە  جااگەلەوەی مااافێکی یاساااییە دەبێااتە هااۆی ئەوەی ئاااۆێوەرانی زمااان شااانازیی بە 
 .زمانەکەیانەوە بکەن

 
ــزەیەم: و گفتوگااۆ و ناااوی پرژگرامەکااان و فاایلمە  میاادیا ئاراسااتە بکرێاا  بە بەکارهێنااانی زمااانی کااوردی لە نوسااین دوان

وەرگێردراوەکان و ریکالم و تەواوی بابەتە پەۆشکراوەکان، هەموو میادیایەک پێویساتە وەک چاۆن بەشای بەرنامەکاانی هەیە 
 .بەشی پێداچوونەوەی زمانەوانیی هەبێ  و لە یێر چاودێری وەزارەتی رژشنبیری دا ئاڕاستە بکرێ 

 
ا هیە گرێبەس  بریار و داۆوازییەک بە زمانەکانیتر ریگەی پای نەدرێا  جاگە لە زماانی کاوردی، و لە دادگاکاند سیانزەیەم:

 .زمانی کوردی سەرچاوەی سەرەکی یاسا ورێساکان بێ  نەک زمانێکیتر
 

جگە لەو وانانەی کە زمانی فەرمییان بیانییە، قوتابی مافی ئەوەی هەبێا  لە قۆنااەە جیاوازەکاانی ۆوێنادنی  چواردەیەم:
 .بە زمانی کوردی وەاڵم بداتەوە، ئەمە  دەبێتە پاەنەرێکی بەهێز بۆ ئەوەی قوتابی کورد گرنگی بە زمانی دایکیی بدا 

ــانزەیەم: لە بااواری پزیشاایکی و تەندروسااتیدا گرنگاای زیاااتر بە نوسااینی رێنماااییە پزیشااکی و تەندروسااتییەکان باادرێ  و  پ
 .رەچەتە پزیشکییەکان بە زمانی کوردی بنوسرێن
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 .ن رژیی جیهانیی زمانی دایک( پێشکە  کراوە ئەم وتارە لە )دیداری زانکۆی سۆران *
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢٠رێکەوتی:   -  ۆەندانسەرچاوە: ماەپەڕی 
 
 
 

 زمانی پیرۆز
 

 
 
 
 
 

 د. ئادەم بێدار

 
زمااانی پیاارژز و پیرژزیاای زمااان لە رووی ئااایینییەوە بااابەتێکی کااۆن و نااوێیە، هەمیشااە جێگااای مشااتومڕە، ئاااۆۆ کااام زمااان 

  پیرژزی ئایینی هەیە و کامەشی نیێتی؟
  

 رەگ و ریشەی مێژوویی پیرۆزیی زمان

  
عەرەب زماااانەکەی    بیااارژکەی پیرژزیااای زماااان تەنیاااا باااۆ عەرەب نااااگەڕێتەوە، بەو واتاااایەی لەگەڵ هااااتنی ئیساااالم،

پیرژزبووبێ ، بۆ جووەکانیش ناگەڕێتەوە کە زماانی عیبریاان   پیارژزە، بەەکاو پیارژزی زماان رەز و ریشاەی مێژوویای زژر 
  دوورتری هەیە.

  
ساااڵ پااێش زایااین باوەڕیااان وابااوو کە ئەو زمااانەی قسااەی پێاادەکەن )هیرژگلااۆفی( لە ئاساامانەوە ۆواکااان  3200میسااریەکان 

ناردوویااانە. بەدەنیاااییەوە کاهینەکااانی پەرسااتگا  هاوکااار بااوون لە رەواجاادان بەو بیاارژکەیە و بە پیرژززانیناای زمااانەکە، 
اساایی هەمیشاە لێیاان بترساێ  بەو پێایەی هەر ئەوان چونکە هەر ۆۆیان شارەزای زمانەکە بوون، مەبەستیان باوو ۆەەکای ئ

  هەەگری زانس  و مەعریفەن لەسەر زەوی، مەبەستیان بوو هەمیشە ۆۆیان وەک چینی بەرزی کۆمەەگە بمێننەوە.
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لە شارسااتانیێتی سااۆمەریش کە هاااودەمی شارسااتانییەتی میسااریە لە دەرکەوتاان، ۆەەااکەکەی باوەڕیااان وابااوو زمانەکەیااان  
 دی زمانەکەشیان بە بەۆشندەی ۆودا دەزانی.پیرژزە، ۆو

  
 عەرەبی وەک زمانێکی پیرۆز

  
لە شارسااتانیێتی ئیسالمیشاادا زژرێااک لە موسااەمانان زمااانی عەرەباای بە پیاارژز دەبیاانن، ئەوە  درێژکااراوەی هاازری میسااری و 

 سۆمەرییەکانە و داهێنانی ۆودی عەرەب و موسەمانان نییە.
  

ج بەوەدراوە زمانی عەرەبی پیارژزە، باۆ ئەوە  ئاماایە بە چەناد دەقێاک کاراوە رەوایەتای بەو لە کەلەپووری ئیسالمیدا رەوا
  پیرژزییەی زمانەکە دەدا ، گرنگترینی ئەو فەرموودە و دەقانە:

  
 عەرەبتاان: واتە ، )أحبوا العارب لاثال : ينار عربار، وال ارءان عربار، وكاالم أهال السناة عربای( قال الرسول )صلی( : -

  .عەرەبییە بەهەشتییەکان قسەکردنی زمانی عەرەبییە، قورئان عەرەب ، من: هۆکار سێ لەبەر ۆۆشبوێ 
  
: واتە ، )أحباوا العارب وب ااءه ، فاقن ب ااءه  ناور فار اإساالم، ومن فنااءه  إللماة فار اإساالم( عن أبی هریرە مرفوعا: -

 .تاریکییە لەناوچوونیشیان ئیسالم، بۆ رووناکییە مانەوەیان چونکە بوێ ، عەرەبیشتان مانەوەی و ۆۆشبوێ  عەرەبتان
  
)حاا  العاارب م مااان وبغاااه  نفاااق(، واتە: ۆۆشویسااتنی عەرەب لە باااوەڕەوەیە و رق لێبوونەوەشاایان  عاان اباان عماار رفعااه: -

 دووڕووییە.
  
العباار((، واتە: )علايك  بالتف اه فار الاد ن، والاتفه  فار العربياة، وحسان  :قاال - )رضار اللاه عناه( عمر بن الخطااب -

پێویستە ۆۆتان لە ئایینەکەتان شارەزا بکەن و لێای تێابگەن، لە زماانی عەرەبایش تێابگەن، بەجاوانیش گوزارشا  باکەن لە 
  دەربڕینەکانتان.

  
: ))تعلماوا العربياة، فقنهاا تز اد فار الماروء((، واتە: ۆۆتاان فێاری عەرەبای  قاال )رضار اللاه عناه( عمر بان الخطااب -

  وامێریتان زیاد دەبێ .بکەن، چونکە ج
  
)تعلموا العربية كما تعلمون حفظ ال رآن(، واتە: ۆۆتان فێاری عەرەبای باکەن وەک ئەوەی ۆۆتاان  عن أبی بن كع  قال : -

  فێری قورئان دەکەن.
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فەزل و قال الشافعی:)تعلموا العربية فقنها تثب  الفال وتز د فر المروء((، واتە: ۆۆتان فێری عەرەبی باکەن، چاونکە  -
 گەورەیی و جوامێریتان زیاد دەکا .

  
کااۆی گشااتی ئەو دەقااانەی فەرمااوودە و زانایااان باااس لە گەورەیاای زمااانی عەرەباای دەکەن، رەگەزی عەرەباایش بە باشااتر لە 
نەتەوەکانی دیکە دادەنێن، ئەمەیش وایکردووە موسەمانان بە زمانێکی پیرژز لە عەرەبی باڕوانن و فێرباوونی عەرەبایش وەک 

  کێکی ئایینی تەماشا بکەن.ئەر
  

 پیرۆزییەتی زمانی عەرەبی بەر لە ئیسالم

  
بەر لەهاتنی ئیسالمیش عەرەب زمانی ۆۆی بە وە پیرژز بووە، یەکێک لەو بابەتاانەی هەمیشاە شاانازییان پێاوەی کاردووە، 

اڵ رێکخسااتووە، ئەوەناادە بااڵدەسااتیان بااووە لە زمااانی عەرەباای، کێبڕکێاای هااۆنراوە و شاایعر ۆوێناادنەوەیان لە ئاسااتی بااا
  کەوتبوونە یێر کاریگەی زمانی شیعر و هۆنراوە وەک جادوو لێیان دەڕوانی.

  
 لە ئیسالمدا هیچ زمانێک پیرۆز نییە

  
قورئانی پیرژز هیە دەقێکی تێادا نیایە زماانی عەرەبای بە پیارژز ئەیماار بکاا ، ئەوەی کە هەیە بااس لەوەدەکاا  قورئاان 

دابەزیااوە بااۆ ئەوەی لێاای تێاابگەن، هەەاابە  سااەرەتا بااۆ ناایمچە دوورگەی عەرەب هاااتووە و دواتاار بااۆ بەزمااانی عەرەباای 
مرژڤااایەتی، ئەگەر بەزمااانی ئەو ۆەەااکە نەبااا ئەوا تێاای نەدەگەیشااتن و دوویمنایەتیشاایان زژر زیاااتر دەبااوو بااۆ ئااایینی 

  ئیسالم.
  

ە نییە ئەو پیارژزییە بە زماانی عەرەبای ببەۆشاێ ، هایە هەرچی فەرموودەشە ئەوا هیە دەقێکی دروس  )صحیح( لە فەرموود
کاتێکیش پێغەمبەری ئیسالم )د.خ( ئەو زمانەی بە پیرژز نەزانیاوە کە ۆاۆی قساەی پێکاردووە، هەرگیاز کەسێکیشای قەدەۆە 
ە نەکردووە لەوەی بەزمانی دایکی قسە بکاا ، بەەکاو ساەرچاوەکان بااس لەوە دەکەن ۆاودی ۆاۆی زمانەکاانی دیکەشای زانیاو

 جگە لە عەرەبی، ئەگەرچی رای پێچەوانە  هەیە کە تەنیا زمانی عەرەبی زانیوە.
  

پێغەمبەری ئیسالم )د.خ( فەرماانی بە هااوەاڵنی کاردووە ۆۆیاان فێاری زمانەکاانی دیاکە باکەن، هاوکاا  بەزماانی ۆەەکاانی 
  دیکەی ناعەرەب، نامەی ناردووە بۆیان بۆ ئەوەی بانگیان بکا  بۆ ئیسالم.

  
 لەگەڵ ئەمانەشدا پێغەمبەر )د.خ( شوناسی نەتەوەکانی پاراستووە، هەموو ئەو جیاکاریانەی لەگۆڕ نا، ئەو هەمیشە 
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بانگەشەی یەکسانی نێوان ۆەەکانی دەکرد و بەڕوونی فەرموویەتی: ۆەەکان وەک ددانای شاانە یەکساانن، عەرەب هایە فەزڵ 
نااعەرەبەکە هایە فەزڵ و گەورەیای نیایە بەساەر عەرەبایەکە تەنیاا و گەورەیی بەسەر نااعەرەبەوە نیایە، بەهەماان شاێوە  

   پێوەر لەۆوا ترسان و پابەندبوونە بە ئایین.
  

کەوایە رەوا نییە زمانێکی دیاریکراو بەسەر کۆی گشتی موسەمانان بسەپێندرێ  بەبێ بوونی هیە بەەگەیەکی شاەرعی دروسا  
  و حاشا هەەنەگر و یەکالکەرەوە.

  
 نی بە پیرۆز زانینی زمانی عەرەبی لەناو کوردکاریگەرییەکا

  
یەکێک لە کێشەکانی کورد وەک نەتەوە لەناو ئیسالمدا بەپیرژز زانینی زمانی عەرەبی بووە، بەڕادەیەک ئەوەنادەی ۆزمەتای 

بیار زمانی عەرەبیان کردووە ئەوەندە ۆزمەتی زمانی دایکی ۆۆیاان نەکاردووە، هەەابە  ناابێ لێارە ۆزمەتای مە ی کاورد لە
  بکرێ بەزمان و ئەدەبی کوردی، بەاڵم من وێنەکە بەگشتی وەردەگرم، لێپرسراویش  لەو قسەیە.

  
سۆزی کورد بۆ ئیسالم ئەوەندە زژر بووە لە عەرەب زیاتر و باشتر زماانی عەرەبییاان زانیاوە، زژرجاار نەیاانتوانیوە بەزماانی 

 ن و فێرکردنی زمان و ئەدەبی عەرەبیدا ۆەرج کردووە.دایکی ۆۆیان کتێ  بنووسن، چونکە زژربەی کاتیان لەفێربوو
  

تێگەیشتنی دروستی ئیسالم ئەوەیە: کورد بەگشتی زمانەکەی ۆۆی  گرنو بێ ، هەوڵ بۆ پێشڤەبردنی بدا ، نەک درێاژە بە 
 نەزعەی عەرەبی و تەعری  بدا  لەناو ئیسالمدا بەبیانووی پابەندبوون بەئایین یان پیرژزیێتی زمان.

  
ئێستاشی لەگەڵ دابێ  لەناو کورددا زانا و گوتاربێژی وا هەیە پێی رەوا نییە گوتاری هەینی تەواو بە کاوردی بێا ، بەەکاو 
لە گوتاری دووەمی هەینی، ناوەڕژکی گوتاری یەکەمی کە بەکوردی داویەتی، بەعەرەبی دەیەێتەوە. تا ئێستا  لەزژر نااوچە 

 ێکدا رەنگە مردووە جگە لەفاتیحە و ئایە  کورسی دوو وشەی عەرەبی نەزانێ ەتەل ینی مردوو بەزمانی عەرەبیە، لەکات
  

 عەرەبی زمانێکی گرنگە بۆ تێگەیشتن لە ئایین

  
لەڕاساتیدا زمااانی عەرەباای بە ی موسااەمانانەوە گاارنگە، گرنگییەکەتەشاای لەوەیە زمااانی تێگەیشااتنی قورئااان و فەرمااوودەیە، 

نییە ۆۆی فێری زمانی عەرەبی بکا ، بەەکو ئەرکە لەسەر کۆی گشاتی کاۆمەەگەیەک  ئەوەیش ئەرکی هەموو تاکێکی موسەمان
تاااکە کەسااێکی تێاادا بێاا  شااارەزای زمااانی عەرەباای بێاا  بااۆ ئەوەی راسااتەوۆۆ لە سااەرچاوە سااەرەکیەکانی ئیسااالم تێبگااا  و 

فەرز و واجابە ۆۆماان فێاری پەیامەکە  بە ۆەەکی دیکە بگەیێنێ . ئەگەر وەک ۆەەکانێک بانگەشەی بۆ دەکەن پێویستە و 
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ی موساەمانانی دنیاا عەرەبای ناازانن، %81عەرەبی بکەین و ئەوە  بە ئەرکی ئایینی ئەیماار دەکەن، ئەوە بەپێای داتاکاان 
موسااەمانانی جیهااان کەمااتەرۆەمن لە جێبەجێکردناای ئەرکە ئایینییەکەیااان. نەک تەنیااا ئەوە بگاارە لەکااۆی  %81بەو پێاایە 

یااان زمااانی سااتانداردی عەرەباای )فوسااحە( تێاادەگەن کە زمااانی  %9.6عەرەباای تێاادەگەن تەنیااا گشااتی ئەوانەشاای لە زمااانی 
 قورئانە.

  
ئیبن تیمیە کە یەکێکە لەزانا گەورەکانی دنیای ئیسالم و بە شێخی ئیسالم نااوزەد دەکرێا ، لەباارەی زماانی عەرەبیایەوە لە 

لە ئاااایینە، زانینیشااای فەرز و واجااابە،  عەرەبااای ۆاااودی: "دەەێااا  469 ل ،١ب )اقتاااااء الطااارات المسااات ي ( پەرتاااووکی
تێگەیشتنی قورئان و فەرموودە ئەرک و )واج (ە، تێگەیشتنیش لێیان تەنیاا لەرێاگەی تێگەیشاتنی عەرەبیایەوەیە، واجبایش 

 بە هەر شتێک تەواو بێ  ئەو شتە  واج  دەبێ ، ئینسا یان لەسەر ۆودی تاکەکان، یان لەسەر کۆمەەگە بە گشتی".
  

 پێغەمبەریشای بوێا ، ۆاۆ  ۆاودای هەرکەساێک: "دەەێ  دا 7ل( العربیە وسر اللغە ف ه) )أبو منطور الثعالبر( ناودار زانای
 زمااانی ۆۆشاابوێ ، عەرەباای کەسااێکیش هەر دەوێ، ۆااۆ  عەرەباای ۆۆشاابوێ ، عەرەبەکەی پێغەماابەرە ئەوەشاای ۆۆشاادەوێ ،

 شترین کەسی عەرەب و عەجەم".با لەسەر دابەزیوە زمانە بەو پەرتووکی باشترین کە ۆۆشدەوێ  عەرەبی
  

گرنگیاادان بەو ریوایەتااانەی عەرەبیاااان بە وە گاارنگە و زمانەکەشاایان پاااێ پیاارژزە لە ساانووری ۆساااتنە ناااو پەرتاااووک و 
ئامۆیگاااری دەرچااووە، بەەکااو هەناادێک زانااای موسااەمان گرنگاای تااایبەتی پێااداوە و بگاارە لە پەرتااووکی تایبەتاادا کۆیااان 

 لەنموونەی ئەمانە  )حافزی عێراقی و سەید مستەفا بەکری(ن.کردووەتەوە، 
  

 ئەمەوییەکان وەک عەڕابی پیرۆزکردنی زمانی عەرەبی

  
بە گەڕانەوە بااۆ رەگوریشااەی باارەودان بە پیرژزیێتاای زمااانی عەرەباای، ئەوەمااان بااۆ دەردەکەوێاا  ئەمەوییەکااان لەپشااتەوەی 

ئەزموونی حوکمرانی ئیسالمی )راشیدین، ئەمەوی، عەباسی و عوسامانی( بۆماان رەواجدانن بەو بابەتە، دیارە بە بەراورد بە 
دەردەکەوێاا  بیااری بەگەورەزانیناای عەرەب وەک نەتەوە و عەرەباایش وەک زمااان ئەگەرچاای رەز و ریشااەی بااۆ پااێش ئیسااالم 

ربااووکردنەوەی ئەو دەگەڕێااتەوە، ئەوان کە شااەرعییەتی بوونیااان  واز بااوو، هەمیشااە بەدوای شااتی دیااکەدا دەگەڕان بااۆ قە
نەنگیە، یەکێ: لەوانە  برەودانە بەگەورە ناساندن و زانینی عەرەب و عەرەبی، لەپێناو راکێشاانی هەسا  و ساۆزی ۆەەاک 

 بۆ ۆۆیان و کەمکردنەوەی ئۆپۆزیسیۆنی دەسەاڵتەکەیان.
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 زمانی ئایینی وەک زمانی پیرۆز

  
یرژز زانیاوە، موساەمان عەرەبای، هیندژساەکان زماانی سەنساکریتیان   نەتەوەکان هەمیشە زمانی ئایینی ۆۆیان بەزمانێکی پ

  پیرژزە.

 
جوو هەمیشە ۆۆی وەک )گەلی هەەبژێردراوی ۆوا( وێناکردووە، زمانەکەشی وەک زماانێکی پیارژز ناسااندووە، )یەعیازەر بان 

کاارێکی ساەرەکی پەرتەوازەیای یەهودا( رژەێکی گەورەی بینی لە یەکخستنی نەتەوەی جوو لە رێاگەی زماانی عیباری، ئەو هۆ
جووەکااانی بااۆ قسااەکردن بە زمانەکااانی ئەو گە نە دەگێااڕایەوە کە لەگەەیااان دەییااان، بەپێویستیشاای دەزاناای گەلاای پیاارژز 

 هەمووی بەزمانی عیبری کە زمانی تەورا  بوو باۆڤێ ، سەرەنسامیش زمانی عیبری بووە زمانی نەتەوەیی جوو.
 

  ەورەین لەئیسالمدا هیە یەکێکیان زمانی کوردی بەپیرژز زانیوە؟ئایا ئێمە کە ۆاوەنی زانای گ
  

کااکەیی، ئێازدی، زەردەشاتی، بەاڵم ئایاا -هاوکا  ۆاوەنی ئایینی کوردین و زمانی کوردی زمانی ئایینەکە باووە وەک یارساان
 ئەوە  ی کورد جێگیر بووە کەزمانی کوردی   پیرژز بێ ؟

  
سەرپشاککراون نماارەی  12ۆەەاک گرنگای بە زمااانی کاوردی ناادا ، بگاارە قوتابییاانی  نەک پیارژزی، بەەکاو ئێسااتا زژربەی

  زمانی کوردیان بۆ ئەیمار بکرێ  یان ناە
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢٢رێکەوتی:   -  رووداوسەرچاوە: مالپەڕی 
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 رۆژی جیهانیی زمانی دایک و دایکانی کورد

 
 

 
 
 
 
 
 

 عەباس موحەمەدی

 
 

  

 

 

 

 
  

شاوبا  لە  یەن یۆنساکۆوە بە نااوی 'ڕژیی جیهاانیی زماانی دایاک' دیااریکراوە. هەر لەبەر ئەمە، باۆ هۆشایاری و  ی21رژیی 
ناساندنی گرنگی ڕەنگاوڕەنگی فەرهەنگەکان و زمانەکان لەسەر ئاستی جیهاندا، زژر بۆنە و کۆڕ دەبەساترێ  و زژر باابە  و 

ئەم ڕژیە دەگەڕێتەوە باۆ ئەو کااتەی کە بەنگالدیاش بەشاێک لە پاکساتان نووسین باڵو ئەکرێتەوە. مێژوو و چیرژکی ناونانی 
دروسا  باوو، بەنگالدیشای  1947بوو و زمانی بەنگالی بە زماانێکی فەرمای نەناسارابوو. دوای ئەوەی کە پاکساتان لە سااەی 

یەکان بە کۆبااوونەوە و ئەمااڕژ بە پاکسااتانی ڕژیهەاڵ  ناااونرابوو و زمااانی ئااوردو بە زمااانی واڵ  ناسااێنرابوو. بەنگالدیشاای
ۆۆپیشااااندان داوای ئەوەیاااان کااارد کە زمانیاااان بە فەرمااای بناسااارێ . ئەمە بە بااازووتنەوەی زماااانی بەنگاااالی ناسااارا کە 

پۆلیس گولەی دی بە ۆۆپیشااندەرانی بازووتنەوەکە تەقاناد  1952ی شوباتی ساەی 21ڕژیی بزووتنەوەیەکی سیاسی بوو. لە 
حکااومەتی  1999لە پاکسااتان جیااابووەوە. لە ساااەی  1971ا. بەنگالدیااش لە ساااەی و چەناادەها کەس گیانیااان لە دەسااتد

 .شوبا  بە ڕژیی جیهانی زمانی دایك دیاری بکرێ  ی 21بەنگالدیش داوای کرد 
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نەتەوەکاان دروسا  ئەباوون و بە کاارگرتنی سیاساەتی یەک زماانی  - نیوەی یەکەمی سەدەی بیس  قۆناەێک باوو کە دەوەە 
ەم سیاسەتە مافی ئەوانی تری پێشێل ئەکرد. بە پێچەوانەوە لە دوا نیوەی سەدەی بیستەمدا، هاوشاان لەگەڵ باو بوو، کە ئ

بەرز بوونی داواکارییەکان بۆ مافی زمانی و فەرهەنگی، لێکۆەینەوەی تیاۆری و مەیادانییەکانی زمانناساەکان کەوتانە گاڕ باۆ 
مانەکاااان بناسااارێ  و پاااێگە و بەهایاااان باااۆ مرژڤاااایەتی ڕوون ئەوەی کە گرنگااای و تایبەتمەنااادییەکانی فەرهەنگەکاااان و ز

بکاارێتەوە. تاارس لەوە بااوو کە ماارژن بە دەسااتی ۆااۆی ڕەنگاااوڕەنگی و جۆراوجااۆری لەسااەر زەوی لەناااو ببااا  و ئیتاار ییااان 
 .مانایەکی نەمێنێ 

 
ەی کوردساتان گرنگای ئەم هەر لەسەرەتاکانی بەرزبوونی دەنگەکان بۆ مافی فەرهەنگی و زمانی، کاوردیش لە هەرچاوار پاارچ

پاارس و باسااەی بااۆ ڕوون بااوو. لە مێااژ بااوو کە زمااان و باازووتنەوەی نەتەوەیاای کااوردی تێکەەاای یەکاادی ببااوو. ئیتاار هەوەاای 
 نااوچە وشاەکانی فەرهەنگی نووسینی لە هەر. ۆستن پەراوێز جۆراوجۆر درا بۆ بەگژداچوونەوەی سیاسەتەکانی تواندنەوە و 

ان. باۆ نماوونە، ئەمیار جیهانییەک ئاکادیمییە ناوەندە لە کورد پرسی ناساندنی بۆ هەوڵ تا بگرە، کوردستانەوە جیاجیاکانی
حەسەنپووڕ لەو زانایانە بوو کە بە هاوکاری ئاکادیمییە ناسراوەکانی بواری زماان داکاۆکی لە ناسااندنی پارس و ترساەکانی 

کە بە ئینگلیزی دەردەچێ ،  2012ەەناسی زمان لە ساەی پەیوەند بە زمانی کوردەوە کرد. لە باڵوکراوەی نێونەتەوەیی کۆم
ئەمیر حەسەنپووڕ و هاوکارانی باڵوکراوەیەکی تایبەتییان لەساەر پارس و باساەکانی پەیوەناد بە زماانی کاوردی و زارەکاانی 

نێا . دیاارە لە پارچەکانی کوردستان باڵو کردووەتەوە. ئەم هەماوو هەوڵ و تەقاا  باۆ ئەوەیە کە زماانی کاوردی زینادوو بمێ
سەرەکیترین پرس بۆ کورد ئەوە بووە کە نەوە یەک لە دوای یەکەکانی کورد مافی ئەوەیان هەبێا  کە بە کاوردی قساە باکەن 

 .و بخوێنن، کە ئەم پەروەردە بوونە گرنگییەکی زژری هەیە لە گەشە و پێگەیاندی دەروونی و جەستەیی نەوەکانی کورد
بێاا  کە لەم مێااژووە و لەم هەمااوو ۆەبااا  و هەوڵ و کۆششااە و لە ڕژیی جیهااانیی  جااا لێاارەدا بەشااکە ئەم پرساایارە دروساا 

زمانی دایاك، جاێگەی دایاک و دایکاانی کاورد لە کاوێیە؟ دایاک باوون ڕژەێکای سروشاتی و کاۆمەاڵیەتینۆێزانی ینە. بەاڵم ین 
لە دەرەوەی ڕژەی دایک باوون و لە هەم لە ڕووی بایۆلۆیییەوە و هەم وەکو بەشێکی هاوشانی پیاو لە کۆمەەگادا، ئەتوانرێ  

ناو ۆێزان سەیر بکرێ . جیاکاری ڕژەی دایک و پێگەی ین لە ڕووی تیۆرییەوە گرنگە بۆ ناساینی دەور و کاراییەکاانی ین لە 
 .کۆمەەگادا

 
نن، لە ڕوانااگەی تیااۆریی و بااابەتی بااوونەوە، ئەمە کە ین لە یێاار ناونیشااانی فیمینیساا  داواکااار و داکۆکیکاااری مااافی ۆۆیااا

سێبەری لەسەر ئەمە گرتاووە کە یناان ڕژڵ و ئەرکای ۆۆیاان وەکاو دایاک بازانن کە زماان فێاڕی منادااڵنی بکاا . نەک تەنیاا 
مافیش، بەەکو بزووتنەوە ینانی کورد کار لەسەر ناسین و ناساندنی ئەو حاڵ و ئەحواڵ و باروودژۆە ئەکا  کە ینی کاوردی 

و کەساااایەتی ینااای کااااوردی دروسااا  کاااردووە. ۆااااتوو نەزەناااد بەگیخااااانی لە لە دەورە مێژووییەکانااادا پێیااادا تێپەڕیاااوە 
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لێکۆەینەوەیەکی بە ناونیشانی 'تیۆری کردنی ین و شەڕ لە کوردساتاندا: لە ڕوانگەیەکای فمینیساتی و ڕەۆنەگارانەوە'، باسای 
ن سااەیر کااراوە. لە یناای کااورد ئەکااا  کە لە ناااوچە جیاوازەکااان و دەورە مێژووییەکااان چااۆن ین سااەیری ۆااۆی کااردووە و چااۆ

 یەکەوە کەسایەتییەکی ینی کورد هەیە کە هاوشانی پێشمەرگە پیاوەکان شەڕ ئەکا ، لە  یەکی ترەوە ینانێکی تری کاورد 
قوربانی تیارژر و شاەڕی تیارژر ئەبان و کاڕین و فرژشاتنیان پێاوە ئەکرێا . تەوەری رەگەزی ماێ و ماافی ین و فیمینیسا  لە 

کە لە سااەدەی بیسااتەم دروساا  بااووە. بەو مانااا کە ین وەکااو تاااک، ڕەگەز، یااان بااوونێکی جیااا و بااوارە هەرە دیارەکااان بااووە 
جودا، بە بێ هیە پەیوەس  بوونێاک بە ۆێازان و کاۆمەڵ و ئەوەکاانی تار، ساەیر بکرێا  و لێکاۆەینەوەی لەساەر بکرێا . ین 

 .و بۆنی دین و هۆز و بنەماەەی پێوەیە وەکو دایک ئەکەوێتە ناو ۆێزانەوە، کە زیاتر ڕژەێکی هەرە دیاری ینە کە ڕەنو
 

گرنگی باسەکەی ۆاتوو بەگیخانی لەوەیە کە ینی کورد و شەڕ لێک نیزیاک ئەکااتەوە. شاەڕە درێاژ و یەک لە دوای یەکەکاان 
کە هەر ماوەیەک بەرژکی میللەتی کورد ئەگرێ ، جۆرە پێناسە و پێگەیەکی ناساەقامگیری باۆ ینای کاورد دروسا  کاردووە. بە 

 .ئەتوانین بەێین کە بە هۆی ئەمەوە ۆێزانی کوردی شەەیاو بووە جۆرێک
 

 ینانی کورد لە هەرێمای کوردساتانی عێراقادا کە هێشاتا لە ناۆۆشاییەکانی شاەڕی ئێاڕان و عێاراق و ئەنفاال و کیمیاییبااران
جەرگای زژر دایاک  کردنی هەەەبسە دەرنەهاتوون، ئەمڕژ شەڕێکی تر بە ناوی شەڕی داعش یەۆەی گرتوونەتەوە کە ئەبینین

و هاوسەر و کە ساووتاوە بە شاەهید باوونی کوڕێاک، مێردێاک یاان باوکێاک. ئەم کارەسااتانە کااریگەری دەروونای لە ین، وە 
بێشتر ین وەکو دایک ئەکا . مرژن کە زژری بەساەردا هاا  بێادەنو ئەبێا  و زماانی قساە کردنای  واز ئەبێا . ئیتار دایاک 

کە هەیەتی زمانێکی تاڵ و دەردەدارە. ئەم وێنەیە لە ناو ۆێزانای کاوردی زژر بیناراوە کە کەمی هەیە بۆ گێڕانەوە. ئەوەشی 
دایک لە گۆشەیەک بە تەنیایی باۆ ۆاۆی دەگاری و ساەرمۆر دەهێنێا  و ساۆز دەکاا . ڕادەی ئەم هەماوو نائارامییاانە مەجاالی 

و مرژڤێکی ئازاد سەیری ۆۆی بکا ، ۆاۆی لە ئەوەی نەداوە کە ینی کورد تۆزێک بە کوردی بیر لە ۆۆی بکاتەوە، تۆزێک وەک
دەرەوەی هەر بااانکە و بااانەوا و پەیوەسااا  باااوونێکی کاااۆمەاڵیەتی ببینێااا ، وە دیساااانەوە لە پێکهااااتەی کۆمەەگاااای کاااوردی 

 .پێناسەیەکی نوێی ۆۆی بکاتەوە
 

و کاورد باوون، بە نێار و  لە ڕاستییدا ئەگەر بە چاوێکی فراوانتر باڕوانین، بە هاۆی شاەڕە یەک لە دوای یەکەکاانەوە، کاورد
مێاایەوە، بە ناااوچە جااوگرافییە جیاوازەکااانییەوە، زژری بەسااەردا هاااتووە کە پێویسااتە زژر بە وردی لە دەروونناساای کااورد 

 .لێکۆەینەوە بکرێ 
 

 بە لەبەر چاوگرتنی ئەم مێژووە تاەە و ئەم باروودژۆە ئاەۆزە، ئایا چاوەڕوانی لە دایکانی کوردی ڕژیهەاڵ  و ڕژیئاوا و 
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باشوور و باکووری کوردساتان ئەکرێا  کە پێشاەنگی زماان پاارێزی بان؟ هەرچەناد فارەی منادااڵن لە بااوە  و داوێنای دایاک 
ەری زژری هەیە وە بە باشاترین و سروشاتی تارین قۆنااەی ییاان دەناسارێ  باۆ گەورە دەبن و ۆێگرتن بە دایک دەور و کاریگ

دروس  باوونی کەساایەتی مارژن، بەاڵم تەنیاا ئەرکای دایاک نایە زماان بە مناداەەکەی بناساێنێ . ناونیشاانی 'زماانی دایاك' 
ەکااو ئەوەی لە زمااان و ئەکەوێااتە چوارچێااوەی نێاارینە و مێیاانە کردناای شااتەکان کە لە تایبەتمەناادییەکانی زمااانی ماارژڤە، و

 .ناوچەیەک ئەوترێ  ۆاکی باوک و باپیران، وە لە شوێنێکی تر ئەوترێ  ۆاک و سەرزەمینی دایك
 

ئەوەی کە زژر گرنگە بۆ کورد ئەوەیە کە گرنگی بە زانس  و بەرهەمە زانستییەکان بدا . دروستە فێربوونی زماان لە ۆێازان 
و لەساااەر ئەو دام و دەزگاااا پەروەردەییاااانە دەگرێااا  کە ڕەو  و پرژگرامااای زژر گااارنگە، بەاڵم پەروەردەی ماااۆدێرن زژر چاااا

تایبەتی سەردەمییانەیان بۆ پێگەیاندنی مندااڵن هەیە. هەروەهاا ڕادەی کاارایی و ۆێرایای ئەم جاۆرە پەروەردانە کااریگەری 
وای لە دا نەباااووە  ئەرێناای لە گەشاااەی ۆێاارای واڵ  ئەکاااا  و ئیتااار شااێوەکانی کاااۆن کە کااااریگەری و ۆێرایاای بەهاااایەکی

 دەبرێ . دایەنگەکان کە قۆناەی پێش قوتابخانەی سەرەتاییە، وەکو قۆناەێکی هەستیار ئەتوانێا  کااریگەری زژر ئەرێنای 
لە کەسایەتی منداەی کورد بکاا . هەر لەو قۆنااەەوە ئەتوانرێا  مناداڵ بە زماانێکی کاوردی پااراو گەورە بکرێا  و بەهاا و 

دا بەرجەساتە بکرێا . ئەم قۆنااەە ئەتوانێا  لە قۆناەەکاانی داهااتووی پەروەردە کااریگەری زژری گرنگی زمانی کوردی لە 
هەبێ ، وە بە پێچەوانەشەوە، کەمکاری لەم قۆناەە ئەتوانێ  فارە کااریگەری نەرێنای لە ناسانامە و کەساایەتی کاوردی ئەو 

 .ونە بە توانایی ینان بۆ گەیاندنی زمانمنداەە بکا . ڕژەی بەرچاوی ینان لە دایەنگەکان دیسان ئامایەیەکی ڕو
 

لە کۆتاییاادا، لە ڕژیی زمااانی دایااك ئەوە بەرز ئەنرۆێنرێاا  کە زمانەکااان پێشااینە و مێااژووی فەرهەنگاای مەردوومااانن. بە 
پاراسااتنی زمانەکااان زژر سااەرچاوەی ناسااینی مرژڤاای و فەرهەنگاای بااۆ مرژڤااایەتی ئەمێنێاا . حەتااا نەفەوتااانی یەک وشااە 

سەرەیەک بێ  بۆ زژر هەس  و هزری مرژڤای. ئەم ڕژیە بە تاایبەتی گارنگە باۆ ئەوانەی کە ماافی زمانییاان بە ئەتوانێ  پەن
فەرمی نەناسراوە و لە هەوەی ئەوەدان کە زار و زمانیان بپارێزن و گەشەی پێبدەن. وە بە دەنییاییشەوە هەماوو تاکەکاان و 

ەی لەسەر شاانە بەردەوام ڕاڤەی بەرنامەکاانی بکاا . چاوونکە زماان دام و دەزگاکان بە تایبەتی کەرتی پەروەردە ئەرکی ئەو
  .بۆ مرژن وەکو ئاوی پاک و شیرین بۆ جەستەیە کە مرژن هەموو کا  پێویستی پێیەتی

  
 :سەرچاوەکان

 
ساەردانی تکایە بۆ بینینی باڵوکاراوەکەی ئەمیار حەساەنپووڕ و هاوڕێکاانی لە باڵوکاراوەی نێاونەتەوەیی کۆمەەناسای زماان  -١

 ئەم لینکە بکەن
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. International Journal of the Sociology of Language Volume 2012 Issue 217 - The Kurdish 

Linguistic Landscape: Vitality, Linguicide and Resistance (degruyter.com) 

 هاوڕێکانی سەیری ئەم لینکە بکەنهەروەها تکایە بۆ ۆوێندنی لێکۆەینەوەکەی ۆاتوو نەزەند بەگیخانی و  -٢
.  Theorising women and war in Kurdistan: A feminist and critical perspective | Kurdish Studies 

 
 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ٢٣رێکەوتی:   -  ٢٤کوردستان سەرچاوە: ماەپەڕی 

 
 
 
 

بکا و هەم دەتوانێ د. جەعفەر شێخولئیسالمی: زمان هەم دەتوانێ نەتەوەیەک پارچە پارچە 
 پارچە بیکاتە یەک

  
 
 
 
 
 
 
 

 دیمانە: کاروان مێراوی

 
بەپێی ئەوەی کە بوون، هەس ، هزر، تێفکرین، پێگەیشتن و تێگەیشتنی مرژڤەکان بە زماانەوە گارێ دراوە و زماانی  :ئاماژە

زژری لەسەر ڕەوتی پێشکەوتووی مرژڤەکان هەیە، زمانی دایکی بە پێوەری ساەرەکیی ڕەوڕەوەی دایکیش کاریگەییەکی یەکسار 
گەشەی کەسایەتی و فەرهەنگی تاکەکانی کۆمەەگە و هەروەهاا زماان بە شاوناس و ناسانامەی نەتەوەیای دادەنارێ. بەباۆنەی 

و بەتاایبە  ڕژڵ و گرنگیای زماانی دایاک، ی فێورییە، ڕژیی جیهانیی زمانی دایک، لەسەر زماان بەگشاتی و زماانی دایکای ٢١
. د. جەعااغەر شێخولئیسااالمی، پڕژفێسااۆری یاریاادەدەر و مامۆسااتای زمانناساای و ، وتااووێژێکی لەگەڵ بەڕێااز ڕ”دسااتانکور“

 .لە کانادا و هەروەها زمانناس و لێکۆەەری زمانەوانی، پێک هێناوە” کارلتن“لێکۆەینەوەی زمانی لە زانکۆی 
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بەرێز پرژفیسۆر شێخولئیسالمی، با سەرەتا بەو پرسیارەوە دەس  پێ بکەیان؛ لە کاتێکادا گەلێاک دیااردەی  :کاروان مێراوی
سەرکوتکردنی زمانەکان و کۆمەەکوییی ئاۆێوەرانی زمانە جیاوازەکان لە جیهاندا هەبووە و هەنووکە  ئەو ڕەوتاانە درێاژەی 

 ەکوو ڕژیی جیهانیی زمانی دایک دیاری کراوە؟هەیە، بۆچی ڕژیی کویرانی کۆمەەێک ۆوێندکاری بێنگالدشی و
 

بەر لە جوواڵنەوەی کاۆمەەگەی زماانیی بەنگاالی )بەنگاال بە زماانی ۆۆیاان( لە پاکساتان، ئاێمە : د. جەعفەر شێخولئیسالمی
نەتەوەیەکی دیکەمان پێ شک ناایە کە پااەنەری ساەرەکیی ڕاپەڕیانەکەی زماان باووبێ و لە جاوواڵنەوە زمانییەکەشایدا و باۆ 

 ی١٩٥٢ فێڤارییەی ی٢١ ڕژییوەدەستهێنانی مافی دەستڕاگەیشاتن بە زماانەکەی ۆۆیاان لە پاکساتان ئااوا ساەرکەوتوو باووبێ. 
ۆپێشاندانێکی گەورەیاان چاێ کارد. پاۆلیس تەقەی ۆ بەنگالی کۆمەەگەی هەتاوی، ی١٣٣٠ ڕەشەممەی ی٢ بە بەرانبەر زایینی

 بەفیااڕژ ئەمە  دوای ئەواناای و هەوەە ئەم  و زژریااش بریناادار بااوون. کااویران” داکااا“کااردن و چەنااد ۆوێناادکاری زانکااۆی  لێ
 ی١٩٧١ لە و، پاکسااتان فەرمییەکااانی زمااانە لە یەکێااک بە بااوو بەنگااالی زمااانی زاییناای، ی١٩٥٤ ی٥ مااانگی لە و نەچااوون

 .یشەوە زمانی فەرمیی واڵتی سەربەۆۆی بەنگالدێشەزایین
 

، کە لە کەنەدا دەییا، پێشنیاری بە کۆنفرانسی یونسکۆ کارد ”ڕەفی ولئیسالم“ ی زایینی، بەنگالدیشییەک بە ناوی١٩٩٩ساەی 
ی زایینای، ٢٠٠٢بۆ ئەوە کە ئەو ڕژیە بە ڕژیی جیهانیی زمانی دایک ناودێر بکرێ و ڕێکخاراوی نەتەوە یەکگرتووەکاان ساالی 

ی فێڤارییە یاادی دەکاارێتەوە. ٢١ ئەم پێشانیارەی پەساند کاارد. لەو کااتەوە تااکوو ئێسااتە، ئەم باۆنەیە هەماوو ساااەێک ڕژیی
ئەمە بەتایبە  دەرفەتێک دەڕەۆسێنێ  بۆ ئاۆێوان و چا کانی زمانە بەکەمینەکراوەکان کە ۆۆشەویستییان بۆ زمانی ۆۆیاان 
دەرببڕن و داواکانیان بۆ ۆوێندن بە زمانی دایکی چڕتر بکەنەوە. هەروەها، دەرفەتێکە باۆ لێکاۆەەر و ئاکاادیمیی وەکاوو مان 

  و نیشان بدەم: چەندزمانەبوون و جۆراوجاۆریی زماانی نەتەنیاا دیااردەیەکی سروشاتی و مارژیین، بەەکاوو لەساەرمان کە بەێ
پێویستە، لەسەر حکومەتەکان و دەسەاڵتدارانیش پێویساتە، کە ئەم جۆراوجاۆرییە زماانییە وەکاوو دەسامایەیەکی مرژڤاایەتی 

 .بپارێزن
  

 دایک و زمانی نەتەوەیی چییە؟جیاوازیی نێوان زمانی  :کاروان مێراوی
 

، چاونکە زژربەی ”زمانی دایک“زمانی دایک یەکەم زمانە کە منداڵ فێری دەبێ. بۆیە پێی دەەێن : د. جەعفەر شێخولئیسالمی
 مناداەەکە و دایکەکە ئەگەر وێنە، بۆ کاتەکان منداڵ یەکەم زمانی لە دایکی فێر دەبێ، هەرچەند هەموو کاتیش ئاوا نییە. 

 ئەو و بااوکی زماانی مناداەەکە لەوانەیە هەلاومەرجەدا لەو باژین، دایاکەکەدا زمانیی کۆمەەگەی لە جیاواز کۆمەەگەیەکی لە
 کە ئاازەری تاورکی ینێکای بگارە لەبەرچااو: نماوونە) بباێ فێار یەکەم زماانی وەکوو دەیی تێیدا بنەماەەکەی کە کۆمەەگەیەی

ویینی کوردێکی پیرانشارییە و لەو شارە دەیی(. هۆی تریش هەیە کە ڕێگا نەدا منداڵ زمانی یەکەمای لە دایکای فێار باێ. ها
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بۆ نموونە، زژر دایکی فیلیپینی بۆ ماوەیەکی ئەوتۆ لەگەڵ منداەەکانیان نابن و ۆۆیان دەچن لە واڵتێکی دیاکە کاار دەکەن، 
 .گەورە و دایەگەورە یان  ی منداەێکی گەورەتر هەەدەدەن و بااڵ دەکەنمنداەەکان لە ی باوکیان یان ماەی بابە

 
زمانی دایک دەکرێ زماانی نەتەوەیایش بێا ، بەاڵم باۆ هەماوو کەس ئااوا نیایە. باۆ زژربەی ۆەەکاانی بەکەمینەکاراو زماانی 

ە؛ ئەو زمااانەی کە بااۆ دایااک و زمااانی نەتەوایەتاای ئەو واڵتەی کە تێیاادا دەییاان جیاااوازە. زمااانی دایکاای شااتێکی سروشااتیی
یەکەمسااار منااداەێک فێااری دەبێاا ، ئەمە  زژربەی کاتااان زمااانی دایااکە، بەاڵم زمااانی نەتەوایەتاای لە یەن دەوەە  یااان 
ۆەەکەوە دیار و ناودێر دەکرێ. لە هەندێک واڵتدا زمانی نەتەوایەتی و زماانی فەرمای یەکاێکن، بەاڵم لە هەنادێک شاوێنی 

لە واڵتێک زمانێاک یاان چەناد زماان وەکاوو زماانی نەتەوایەتای دیااری دەکارێن، لەبەر ئەوە کە دیکە ئاوا نییە. جاری وایە 
لە یەن ۆەەکێکی زژرەوە قسەیان پاێ دەکارێ یاان لە ڕاباردوودا قساەیان پاێ کاراوە و باایەۆی سایمبۆلیکیان هەیە. زماانی 

 .فەرمی، زمانی حکوومە ، پەروەردە و میدیایە
  

 لەسەر زمانی دایک پێداگری بکرێ و ڕژەی زمانی دایکی لە زمانی نەتەوەییدا چییە؟ بۆچی گرنگە :کاروان مێراوی
 

 :زمانی دایک بە زژر هۆوە گرینگە: د. جەعفەر شێخولئیسالمی
 

 .شێوەی بیرکردنەوە و هەستیاری و سۆزداریی مرژڤەکان لە زمانی دایکدا دەگوورێ -١

بەۆۆداهااتنی هازر و تواناا هۆشاەکییەکانی منداەادا دەورێکای ساەرەکی هەر لەبەر ئەمە  زمانی دایک لە قەوارەگرتن و  -٢
 .دەگێڕێ

زمااانی دایااک لکێنەرێکاای بنەماااەەییە، منااداڵ بە دایااک و باااوک و دایەگەورە و بااابەگەورە بەیەکەوە گاارێ دەدا. واتە  -٣
  .ئەە ەی سەرەکیی نێو زنسیرەی نەوە و بەرەکانە

هەرە نیزیاک لە مرژڤەکاان کە بە شاێوەیەکی ئاساایی تێیادا گەورە دەبان لە زماانی  نکی کولتوورە، کولتووری ئیتنیکی و  -٤
 .دایکدا دەگوورێ و شکڵ دەگرێ

زمااانی دایااک بااۆ فێربااوونی زمااانی دیااکە گاارینگە، واتە ئەو کەسااانەی زمااانی دایکیاای ۆۆیااان بااا  و ئاسااایی فێاار دەباان  -٥
 .لەو کەسانەی کە زمانی دایکیی ۆۆیان بە باشی فێر نابندەتوانن چەند زمانی دیکە  بەباشی فێر بن، تەنانە  باشتر 

زمانی دایک ساەرمایەیەکی مارژییە، بەم واتاایە کە هەر زمانێاک لەم دنیاایەدا دیااردەیەکی یەکساار ئااەۆزە و شااکارێکی  -٦
شااتن لە دایە. تێگەی هاازری و مێشااکیی ماارژڤە. ئەم پێکهاااتەیە بە هەزاران ساااڵ گەیشااتووەتە ئەم شااوێنەی کە ئێسااتا تێاای

میکانیزمی کاارکردنی ئەو زماانە دەتاوانێ پەناسەرەیەک باێ باۆ تێگەیشاتنی زژرتار لە مێشاکی مارژن لە یەک و تێگەیشاتنی 
 .تر قەوارە کۆمەاڵیەتییەکان لە  یەکی



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

146 
 

دەکرێ زمانی دایک و زمانی نەتەوەیی یەک ش  بن، بەاڵم دەکرێ ئااوا  نەبێا . لەڕاساتیدا پێوەنادیی زماانێکی تاایبە  و 
تەوەیەک وەکوو پێوەندییەکی پێویسا  و پێداویساتی نیایە، باۆ نماوونە ئینگلیسای ئێساتا زماانی زژرتار لە یەک نەتەوە و نە

 ماان سروشااتی، شااێوەیەکی بە لەڕاسااتیدا، دەوەە  هەیە کە زژرتاار لە یەک زمااانی هەیە،-نەتەوەیە، یااان نەتەوە - دەوەە 
)بەرساااۆتێکی  سااازکراوە و دەسااتکرد نەتەوە لەگەڵ زمااان پێوەناادییەکەی . دەبیاان  ئیتنیساایتەدا لەگەڵ پێوەناادی لە زمااان

کۆمەاڵیەتییە(. باۆیە، نەتەوەیەک دەتاوانێ زژرتار لە یەک زماانی هەباێ چاونکە دەتاوانێ زژرتار لە یەک ئیتنیسایتە پێکای 
 قەوماای و ئیتنیسااتیە نەتەوەیە ئەم کە بەێااین دەتااوانین دابنێااین، نەتەوە یەک بە کااورد ئااێمە ئەگەر نمااوونە بااۆ  بێنااێ.
ئیتنیکییانە  دەتوانێ زمان یاان شێوەزارنشاێوەزمانی تاایبە  بە ۆاۆی هەباێ و، هەر  گرووپە لەم هەرکام تێدایە، جیاوازی
 .ئاواشە

  
 زمان چۆن دەپارێزرێ و هۆکارەکانی زیندوومانەوە یان لەنێوچوونی زمانەکان چین؟ :کاروان مێراوی

 

دوو بەشی ئەم پرسیارە پێوەندیی ڕاستەوۆۆیان پێکەوە هەیە. واتە، ئەگەر هۆیەکاانی فەوتاانی : د. جەعفەر شێخولئیسالمی
زمااان باازانین، دەبێاا  بۆمااان دەرکەوێ کە چ هەنگاوگەلێااک هەەبگاارین بااۆ ئەوەی زمانێااک نەفەوتااێ. هۆیەکااانی گااۆڕان و 

کە( و هەم دەرەکای بان )ئااەوگۆڕ لە مەڕ هەروەها فەوتانی زمان دەتوانن هەم نااوەکی بان )واتە، ئااەوگۆڕی نێوۆاۆی زماانە
 یەنی کۆمەاڵیەتی، ئابووری، پەروەردەیی و سیاسیی ئاۆێوەرانی زمانەکە(. لە هەر دوو حاەەتدا، زمانێاک ئەوکااتە لەنێاو 
دەچێ کە ئیتر قسەکەری نامێنێ، جا یان ئەوەیە کە قساەکەرەکانی دەمرننقەاڵچاۆ دەکارێن )کە ئەمە کاراوە، باۆ نماوونە لە 

ەدا و ئەمریکااا دیی ۆەەکااانی ۆااۆجێیی(، یااان ئەوەتااا قسااەکەرانی زمانێااک لە زمااانەکەی ۆۆیااان بێاابە  دەکاارێن، یااان کەن
وەرگرتن لە زمانەکەیان کە ئیتر وازی لێ دەهێنن و دەچنە سەر زمانێکی دیاکە.  وگۆڵ دەۆەنە سەر ڕێگەی کەەک ئەوەندە گرێ

 دەباانە کە هۆیااانە لەم هەنادێک. دیتااراوە ئیرلەناد یااان ساکاتلەند کوردسااتان، بااکووری لە ئەمە  بەرچاااوی هەرە نماوونەی
مانێکی دیکە وەربگرێ دەتوانن ئەمانە بان: قەدەەەکردنای زمانێاک، هەەکەنادنی ز و وە بنێ زمانەکەی ۆەەکێک ئەوەی هۆی

ۆەەکێک لە ۆااک و مەەبەنادی لەمێاژینەی حاوانەوەیاان، داساەپاندنی زماانێکی دیاکە وەکاوو زماانی فەرمای یاان ڕەسامی باۆ 
ەکان دەزانن چی بە قازانسیاانە وەرگرتن، کاروباری حکومیی و بەڕێوەبردن و، پەروەردەنفێرگە. مرژڤ دژزینەوەی کار، زانیاری

و چاای بە زیانیااانە. کاتێااک بینییااان کە زمااانی بااڵدەساا  نااانی تێاادایە، پریسااتیژی تێاادایە، بەەگەنااامەی ۆوێناادنی بااااڵی 
تێدایە، بەاڵم زمانەکەی ۆۆی بە پێچەوانەوە شەرمەزاری تێدایە و لە فێارگە بەکەەاک ناایە، لە دادگاکاان بەکاار ناایە، لە 

کردنی بەدواوە باێ، ئیتار چاارەی ناامێنێ و زماانەکەی ۆاۆی  ایە و لەوانەیە ڕاگارتنەکەی زینادان و ساووکایەتیزانکۆ بەکار ن
 لە وە  دەنێ و لە زمانە بااڵدەستەکەدا دەتوێتەوە. هیە ۆەەکێکی ئازاد ۆۆبەۆشانە و بەدەی ۆۆی زمانی ۆۆی وە  ناانێ. 

بێااتەوە و ۆەەااک بە بەرباااڵوی ڕوو دەکەنە شااارەکان، پەروەردە بە دە باااڵو ۆێاارا شااێوەیەکی بە ۆوێناادەواری کە سااەردەمێکدا
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 بە پەرورەدە ئەگەر واتە،  زمانێک جگە لە زمانی دایک دەتوانێ گەورەترین مەترسی بێ  بۆ سەر زماانە بەکەمینەکراوەکاان.
 .دایک زمانی سەر بۆ بێ  مەترسی گەورەترین دەتوانێ  نەبێ ، دایک زمانی

  
 پێوەندییەک لەنێوان زمان و شوناسی نەتەوەییدا هەیە و ئەم دوو چەمکە چۆن پێکەوە گرێ دەدرێن؟چ  :کاروان مێراوی

 
هەماوو ناسانامەیەک و بەتاایبە  ناسانامەی نەتەوەیای، ساازکراوێکی کاۆمەاڵیەتییە و هەر بەم : د. جەعفەر شێخولئیسـالمی

ستین و دەۆاوێنیینەوە ئاێمە کێاین، ئەوان کێاین و، بەو پێیە  سازکراوێکی زمانی و گوتارییە. لە زمان و گوتاردایە کە دەبی
 و زماان تایبەتمەنادیی و ییانگە سەر ماوەتەوە دراون گرێ بەیەکەوە چەندە چەمکە دوو ئەو بەاڵم، پێیە ، نەتەوە چییە. 

 ئەوانای باۆ بەاڵم زمانەکەیان، و نەتەوەیییان ناسنامەی لەنێوان هەیە چڕ پێوەندییەکی ئاەمانییەکان بۆ . جیاواز نەتەوەی
ک لە ینێڤ ڕەنگە ئاەمانی نەزانێ، کەچی ۆۆی بە سویسی دەزانێ، هەروەها سویساییەک لە سویسییە نموونە بۆ. نییە وا تر

زووری  ڕەنگە فەرەنسەیی نەزانێ و هەر ئاەمانی بزانێ، بەاڵم ئەویش بە ڕادەی ینێڤییەکە ۆۆی بە سویسی بزاناێ. ئەمە لە 
یی کوبەکی )پارێزگای ۆۆساەری فەرانساەیی زمانەکاان( وا هەیە کە ئینگلیسای ناازانێ، بەاڵم ۆاۆی کانادا  ئاوایە. هاوواڵت

بە کانااادایی دەزانااێ. لەو شااوێنانە کە زمااانێکئی هاااوبە  رژەاای پێکەوەگرێاادانی ۆەەکێااک نابینێاا ، ڕاباارووی هاااوبە ، 
 لە    ۆەەکیااان بەیەکەوە گاارێ داوە.دامودەزگااای فەرهەنگاای، سااەربازی و پەروەردەیاای هاااوبە  و حەز و ۆولیااای هاااوبە

” ئەوانای دیاکە“کۆنەوە، بۆ کورد زمانی کوردی سیمبۆلی کوردبوون بووە، چونکە کوردان بەو سیبمۆلە ۆۆیاان لە  سەردەمانێکی
جیااا کااردووەتەوە. پێوەناادیی نێااوان زمااان و ئیتنیساایتە زژر چڕوپڕتاارە هەتااا پێوەناادیی نێااوان زمااان و نەتەوە. ئەمەیااان 

 دەکاارێ  ی هەلااومەرجی ۆااۆی ئەو پێکهاااتەیە چااێ دەکااا .چێکراوێکاای کااۆمەاڵیەتی و گوتااارییە و هەر نەتەوەیەک بەپێاا
 .هەیە زمانی یەک ئیتنیسیتەیەک بەاڵم، هەبێ ؛ زمانی چەند نەتەوەیەک

  
 هۆکاری ئەوەی کە زمان و ناسیۆنالیزم بە دوو گراوەی دانەبڕاو ئەیمار دەکرێن چییە؟ :کاروان مێراوی

 
نتیکەکااانی ئاەمااانی ڕژما ناساایۆنالیزمدا زاەەکااانی تێئااۆرییە ناااو لە ئەمە  هەمیشااە وا نیاایە.: د. جەعــفەر شێخولئیســالمی

ناسایۆنالیزمی “پێوەندیی ڕاستەوۆۆیان لەنێوان زمان و ناسیۆنالیزمدا دەبینی. هەندێک بیرەوان و بیرمەند بە ئەمە دەەاێن: 
ەی ڕژشانگەی کە ئاماانسی باۆ ئەوە کە جیاای باکەنەوە لەو ناسایۆنالیزمەی دیاکەی دەور” ناسیۆنالیزمی زماانی“یان ” ئینتیکی

 ااای”ڕێنانااا ئەرنساا “ نمااوونە بااۆ  ”.ناساایۆنالیزمی ساایڤیکنمەدەنی“سااەرەکیی دامەزراناادنی دەوەەتاای نەتەوەیاای بااوو، واتە، 
 ۆەوناای و هاااوبە  مێااژووی بەەکااوو نەتەوە، بە دەکااا فەرانسااە ۆەەکاای کە نیاایە زمااان ئەوە: گااوتی ئەوکااا  فەرانسااەیی
زمانەکان لە ئەوانای  فێەێاک باوو فەرانساەیی ئەمە کە گاوتراوە گیاراوە، لاێ ڕەۆانەی بۆچوونە ئەم دواتر هەەبە ،. هاوبەشە

دیکەیااان کاارد، گوتیااان: ناساایۆنالیزمی ئااێمە نەبەسااتراوەتەوە بە زمااان و بەم جااۆرە زمااانی فەرانسااەیی، کە ئەوکااا  تەنیااا 



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

148 
 

، واتە جەیکۆبیەکاااان فێەیاااان لە لە ساااەدی ۆەەکااای واڵ  باااوو، بەساااەر ئەوانااای دیاااکەدا ساااەپێندرا ٤٠زماااانی نزیاااک بە 
 نەتەنیااا ۆۆیااان زمااانی ناایە گرینااو زمااان کە ئەوە بیااانووی بە بریتانەکااان، باسااکەکان و بەکەمینەکراوەکااانی دیااکە کاارد. 

 لە ۆۆیاان دایکای زماانی دیاکە ئەوانای بەرچااوی ڕادەیەکای کە کارد ئەوتۆیاان کارێکی بەەکوو سەپاند دیکەدا ئەوانی بەسەر
ر ئەم سیاسااەتەی ڕەچاااو کااردوە و دەیکااا، بە هەناادێک هە تاااکور  کەم یااش فارساای - ئیراناای ناسیۆنالیسااتی. بچێااتەوە بیاار

 بەاڵم بان؛ ۆزمەتیادا لە دەبێا  هەماوو ئەوە لەبەر نییە، اێک”قەوما“ هیە هی فارسی زمانی: دەەێ نموونە بۆجیاوازییەوە. 
رە لێااا ئاشاااکرایە. هەەدەوەشاااێتەوە ئێاااران ڕەسااامی، زماااانی ببێاااتە ئەگەر باااۆیە کراوە، دیااااری ااااێکی”قەوماااا“ زماااانی کاااوردی

گریمانەیەکی ئایدیۆلۆیاوی بناەەی ئەم تێازەیە کە دەەاێ: فاارس قەوم نیایە. کەچای وا نیایە. فاارس یەکێاک لە قەومەکاان 
ەکان یان نەتەوایەتییەکانی ئەو ناوچەیە بووە و ئێستا  هەیە. کە ئەمە  بینی، دەبینی کە تێازەکەی ناسیۆنالیساتە فارسا

دەڕووۆێ و زمانی فارسی هیە ڕەوایەتییەکی نامێنێ کە لەسەر زمانەکانی دیاکە ئاەاایەتی بکاا یاان ۆاۆی بە زژرتار بزاناێ. 
کەواتە، بۆمان دەردەکەوێ هەموو ئەو زمانانەی کە لە ئێران قسەیان پێ دەکارێ و ئاۆێوانیاان داوای ماافی زماانیی دەکەن، 

و ئەو دەرەتانەیان بۆ بڕەۆسێ کە یارمەتییان بدا زژرتر بەۆۆدا بێن و ببانە زماانی مافی ۆۆیانە کە بەو مافە بگەن و هەمو
 .زانس  و هەموو بوارەکانی دیکەی ییان

  
 پێوەندیی نێوان زمان و دەسەاڵ  چییە و تاکوو چ ڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر یەکتر هەیە؟ :کاروان مێراوی

 
وەاڵمێکی تێروتەسەل نییە. بە کورتی؛ لێرەدا دەتوان  ئاماایە بە پێانە ۆااڵ بەداۆەوە شوێن بۆ : د. جەعفەر شێخولئیسالمی

 :بکەم کە نیشان بدەین پێوەندیی نێوان زمان و دەسەاڵ  چییە و تا چ ڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر یەکترە
 

ەەکاای لااێ زمااان ڕەنااگە ۆااۆی لە ۆۆیاادا دەسااەاڵتی نەبااێ، بەەکااوو ئەو کاااتە دەسااەاڵ  پەیاادا دەکااا کە مرژڤەکااان ک -١
 .وەدەردەۆا مرژڤەکان ئایدیۆلۆییی و دەسەاڵ  زمان حاەەتەدا لەم وەردەگرن. 

 ۆاۆی ئینگلیسای زماانی نماوونە بۆ زمانێک چۆن دەنوێنێ و چ دەورێک دەگێڕێ، دەتوانێ دەسەاڵتی ئەو زمانە ئاشکرا بکا، -٢
لە زمانەکااانی دیااکە زیاااد و کەم نیاایە، بەاڵم بە حااوکمی ئەو  شااتێکی هاایە دیااکەیە، زمااانێکی هەمااوو وەکااوو هەر ۆۆیاادا لە

 .پێگەیەی کە ئێستە لە دنیادا هەیەتی، دەسەاڵتێکی زژری بۆ ۆۆی پەیدا کردوە و سیمبۆلی هێز و بااڵدەستییە

ی بادا زمان ۆاوەن دەسەاڵتە بەو واتایە کە دەتوانێ دەسەاڵ  بەهێزتر بکاا، باۆ نماوونە درێاژە بە تەمەنای ڕەگەزپەرسات -٣
یااان ” سرۆپوساا “بە درێااژەدان بە زمااان و چەمکگەلاای ڕەگەزپەرسااتانە. بااۆ وێاانە، هەتااا نووسااەری فااارس و کااورد بنووساان 

ئەوە ۆەەکانی ۆۆجێیی بە چاوێکی سووک هەەداوێرن و بە شارژمەندی دەرەجە دووی هەندێک واڵتیان )وەکاوو ” سوورپێس “
بااکەن و چ حەز نەکەن گوتاااری ڕەگەزپەرسااتانەی سااپیەکانی ئەمریکااا ئەمریکااا( دادەنااێن. ئەم فااارس و کااوردانە، چ حەز 

 جنێوێکی پیسە لە ڕوانگەی ۆەەکانی ۆۆجێیەوە، بۆیە دەبێ  بەێین: ۆەەکانی یەکەمی ” سوورپێس “بەرهەم دەهێننەوە. 
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 .یان ئوسترالیائەمریکا، نەتەوەگەلی یەکەمی ئەمریکا، یان ۆەەکانی ۆۆجێیی و ۆەەکانی ڕەسەنی ئەمریکا )یان کەنەدا، 

زمااان دەتااوانێ پێوەناادیی  –٥ .زمااان هەم دەتااوانێ نەتەوەیەک پااارچە پااارچە بکااا و هەم دەتااوانێ بیکاااتە یەکپااارچە -٤
مرژڤەکان تێک بدا، باشتری بکا و کارتێکەریی لەسەر هەس  و سۆزی ۆەەک دابنێ. کورد گوتەنی: بە قساەی ۆاۆ  ماار لە 

ئەگەر کەسااێک باادوێنی بە زمانێااک کە تێاای دەگااا، ڕێاا  دەکەوێااتە نێااو “گوتااوویەتی: کااون دێااتە دەر. یااان نێلسااۆن مەناادێال 
 .”دەی نێو دەکەوێتە ڕێ  بیدوێنی، ۆۆی زمانی بە ئەگەر بەاڵم  مێشکی،

  
 .سپاس بۆ ئەوەی کە کاتتان بۆ ئەم دیمانەیە دانا :کاروان مێراوی

 
ڕەۆساند تاکوو لەسەر مژارێکی گرناو و هەساتیار پاێکەوە سپاس بۆ ئێوە  کە ئەم دەرفەتەتان : د. جەعفەر شێخولئیسالمی

 .بدوێین
 

 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ١٩رێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
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 پرسی زمان و ناسنامەپارێزی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە پێش کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا

 

 
 

 دیمانە: ڕێباز مەردانی

 
ئامااایە: پرساای زمااان یەک لە پرسااە هەسااتیار و هەرە زیناادووەکانی کااۆمەەگەی ڕژیهەاڵتاای کوردسااتانە، بەتااایبە  کە ئەم 

زمااانیی دەسااەاڵتی ناوەناادییە کە لە دوو ڕێژیماای پاشااایەتیی پەهاالەوی و کۆماااری  بااابەتە گرێاادراوی پرساای سیاسااەتی تاک
ی ڕەشااەممە، ڕژیی جیهااانیی زمااانی دایااک ٢بەبااۆنەی ” کوردسااتان“نەتەوەدا ڕەچاااو کااراوە.  - ئیسااالمی لە پڕژسااەی دەوەە 

هێناوە و کۆمەەە بابەتێکی پێوەندیادار بەو  وتووێژێکی لەگەڵ کاک قادر وریا، مامۆستای زمانی کوردی لە زانکۆی کۆیە پێک
 .اوەمژارەی لەگەڵ بەڕێزیان هێناوەتە بەر باس. ئەم وتووێژە بە شێوەی زارەکی کراوە و دوایە دابەزێندر

 
کە حکاوومەتی ناوەنادی لە ساەردەمی پەهلەویای یەکەمەوە پاڕژیەی ئێرانای   کاک قادرە بە ساەرنسدان بەوەی :ڕێباز مەردانی

کااردنەوە، کااۆمەەگەی کوردسااتان لە  کردن و تواناادنەوەی سااەرجەم نەتەوەکااان ۆسااتبووە بااواری جێبەجێ نااوێی بااۆ یەکدەساا 
 داسەپاوەی تاران بۆوە؟سەرەتادا چۆن بەرهەەستی ئەم سیاسەتە 

 
، لە مااوەی ١٣٢٠ڕەزاشا هاتە سەر کار و کوودەتای کرد و تاا لەساەر کاار  برانای کە دەبێاتە  ١٢٩٩لە ڕەشەمەی  قادر وریا:

ساااەەدا، هەلااومەرجی کوردسااتان و دژۆێااک کە کااورد تێیاادا دەییااا لە ئێااران ناۆۆشااترین هەلااومەرج بااوو،  ٢٠ئەم زیاااتر لە 
کێنێ. بااۆیە لەگەڵ باازووتنەوەی ساامکۆی شااکاک و لەگەڵ چااونکە ڕەزاشااا دەیویساا  هەرچەشاانە بەرهەەسااتێک هەیە تێکاای بشاا

هێناادێک باازووتنەوە و بەرگااری کە لە ناااوچە جۆراوجۆرەکااانی کوردسااتاندا هەبااوو، بااۆ وێاانە لە ۆااوارووی کوردسااتان وەک 
بزووتنەوەی مەحموودۆانی کانی سانان یا مەحموودۆانی دزەی، جافر سوەتان، هەروەها لە سەردەشا  مە  ۆەلیال، جۆرێاک 

رگریی هەبوو کە بەشێکی ڕاوەستان بوو لە بەرانبەر ئەو زژردارییەی کە دەیانویسا  جلاوبەرز بە ۆەەاک بگاۆڕن، بە زژری بە
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زماااانی فارساااییان بەساااەردا بساااەپێنن و ڕەزاشاااا دەیویسااا  چەک لە عەشاااایرەکان بساااتێنێتەوە و هەرچەشااانە بەرگرییەکااای 
ۆیە هەم بەرگریاای چەکاادارانە بەراناابەر بە ڕەزاشااا و هێاازە چەکاادارانە یااان بەێااین بەرهەەسااتێکی چەکاادارانە نەهێەااێ. باا
 .چەکدارەکانی هەبوو هەم هەوڵ و بەرگریی شوناسخوازانە هەبوو

 
دەزانین سمکۆی شکاک بۆ ماوەی چەندین ساڵ بەربەرەکانێی هەبوو بەرانبەر بە دەوەەتی ناوەنادی و لەگەڵ ئەوەی هەوراز و 

کردنەوە  سااەرکەوتن، شکساا ، پاشەکشااە و تەنااانە  ماااوەیەک ۆااۆئەمن -وەکەیاادانشااێو هەبااوو لە ماااوەی بەردەواماای بزووتنە
یەکێاک لەو حەرەکەتاانەی کاوردی باووە کە داوای ماافە نەتەوایەتییەکاانی کاردوە. جااری  -هەباووە و دواتار تێهەەچاووەتەوە

نەی کە جێگاااای وایە باسااای لە ۆودموۆتااااری کاااردوە، باسااای لە ساااەربەۆۆیی کاااردوە، لەگەڵ ئەوەشااادا یەکێاااک لەو هەواڵ
، ساامکۆ بە ”ۆااۆی“لە باااری کولتااوورییەوە چەنااد هەوەێااک دەبینااین کە بااۆ وێاانە لە شاااری  ١٩١٣ئامااایەپێکردنە، لە ساااەی 

جاار  ی هەباوو، قوتابخاانەی کوردییاان دامەزراناد کە ئەمە یەکەم”کۆمەەەی جیهانادانی“هاوکاریی عەبدولڕەزاق بەدرۆان کە 
کە بەداۆەوە ” کاورد“ە دەکرایەوە. هەروەها ۆاودی سامکۆ ڕژیناامەیەکی دەرکارد بە نااوی بوو قوتابخانەی کوردی لەم ناوچەی

ساااااێ یماااااارەی زیااااااتر لاااااێ دەرنەچاااااوو. دیاااااارە ئەو هەواڵنە هەن، بەاڵم زەبروزەناااااو بە ڕادەیەک باااااوو کە زژربەی ئەو 
هەبااوو بەراناابەر بە دەوەەتاای کەسااایەتییانەی لە ناااو کااورددا داوای مافەکااانی کوردیااان دەکاارد، بە جۆریااک بەربەرەکانییااان 

ناوەنااادی، کەوتباااوونە زینااادان، دوور ۆراباااوونەوە و لە وەزعییەتێکااای ئااااوادا دەییاااان. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کە ئەمساااۆرە 
بەربەرەکانێیااانە هەبااوو دەکاارێ بەااێ  ئەو چەنااد ساااەەی کە ڕەزاشااا لەسااەر کااار بااوو سااەردەمی ۆەفەقااان بااوو، سااەردەمی 

 .ەوپەڕی ناۆۆشی و تاەی بۆ کورد بووزەبروزەنو بوو و سەردەمی ئ
 

ــی ــاز مەردان کە واتااا دەکاارێ بەێااین دامەزراناای کۆماااری کوردسااتان پەرچەکردارێکاای شوناسااخوازانە بااووە بەراماابەر بە  :ڕێب
نەتەوە نااکرێ وەک ئایادیۆلۆیی یاان فۆرمێاک لە -سیاسەتی سیستماتیکی توانادنەوەی نەتەوەی کاورد، ئەو ماۆدێلەی دەوەە 

دایە. ڕەسامیەتدان و پەرەپێادان بە زماان و ئەدەبای کاوردی  پێناسە بکەین و زیاتر ڕیشاەی لە کولتاوور و فەرهەناوسیاسە  
 نەتەوە؟ - چۆن بوو بە بنچینەی کۆمار و دەوەە 

 
ئەوە کە بەێین پێکهااتنی کۆمااری کوردساتان پەرچەکردارێاک باوو بەرانابەر بەو زەبروزەناو و ساەرکو  و هەوەای  قادر وریا:

دنەوە و لەنێوبردنی شوناسی کوردی، ڕاستە. چونکە لە ئامانسەکانی حیزبی دێموکرا ، ئەو هەش  ئامانسەی کە حیزبای توان
دێموکرا  لە کاتی دامەزرانیدا گەاڵەەی کردباوون، ئەوەی تێادایە کە کاورد دەیاهەوێ باۆ ۆاۆی نااوچەی ۆاۆی بەڕێاوە بەرێ، 

سا  ۆاۆی بێا  و مەساەلەیەکی دیاکە یاانی دووهەم ئاماانە کە حیزبای دەیهەوێ چارەنووسی ۆۆی لە کوردساتانی ئێاران بە دە
دێماوکرا  لە دامەزرانیادا ئامااایەی پاێ دەکاا و کۆماااری کوردساتانیش ئەمەی لە کاروبااری ۆۆیاادا و لە سیاساەتەکانی ۆۆیاادا 
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ناوچەکااانی  ڕایاای کاارد، ئەوە بااوو کە زمااانی کااوردی بە ڕەساامی بناساارێ، ببێااتە زمااانی ۆوێناادن، ببێااتە زمااانی ئیااداری لە
کوردستان و تاکی کورد و ۆەەکی کورد هەس  بە ئازادی بکا و مافەکانی دابین بێ. بە گشاتی ئەوە تەواو ڕاساتە کە کۆمااری 
کوردستان داواکاری مافە نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد بوو و دەیهەویس  ئەم ڕابردووە کە پڕ بووە لە ساەرکو  و ساڕینەوە، 

 .ی نوێ بۆ کورد بێنێتە کایەوە کە بۆ ۆۆی بەسەر چارەنووسی ۆۆیدا زاڵ بێکۆتایی پێ بێ و هەلومەرجێک
 

بەاڵم چاۆن باوو زماان ئەم گارینگییەی پێادرا لە کۆمااری کوردساتاندا؟ زماان فااکتەرێکی گارینگە لە ناسااندنی نەتەوەیەک و 
لەو ناوچاانە بەیەکەوە دەییان. جیاکردنەوەی نەتەوەیەک لە نەتەوەیەکی دیاکە. بەتاایبەتی ئەو نەتەوانەی کە لە ئێاران و 

چونکە ئێمە و نەتەوەکانی دەوروبەری ئێمە لە ڕووی ئایینەوە جیااوازییەکی ئاایینی گەورەماان نیایە. ئەو نەتەوانە بە زژری 
ئااایینی ئیسااالمیان هەیە، لە ڕووی ڕەنگاای پێساا  و شااێوازی دەموچاااو زژر جیاااواز نااین، لە ڕاسااتیدا ئەوە زمااانە کە ئااێمە لە 

دەکاتەوە و ئەگەر کوردیش توانیویەتی هەسا  بە باوونی ۆاۆی بکاا و ۆاۆی وەک نەتەوەیەک ببیناێ، های ئەوەیە  یەکتر جیا
کە زماانەکەی ۆاۆی پاراساتووە. ئەگەر کاوردیش زماانەکەی نەپاراساتبایە و وەکاوو زژر نەتەوەی دیاکە کە تاواونەوە و زمااانی 

ی دیکە دەزانن، ئێمە  ئاوامان لێ دەها . باۆیە بە ئاگااداری نەتەوەیەکی دیکەیان وەرگرتوە و ئێستا ۆۆیان بە نەتەوەیەک
لەو  یەنە گرنگەی زمان کە دەتوانێ ناسنامەی نەتەوەیەک بێ و جیای بکااتەوە لەوانای دیاکە، لە کۆمااری کوردساتاندا زژر 

ماانە ساەرکو  بکارێ، بایەخ درا بە زمان. پاشانیش چونکە ئەوەندە لە ماوەی دەسەاڵتدارەتیی ڕەزاشاادا هەوڵ دراباوو ئەم ز
ئەوەندە ۆەەک بە زژر ناچار کرابوو بە زمانی فارسی قسە بکا، ئەوەندە کتێبی کوردی و گۆرانیی کوردی و ئەم جۆرە شاتانە 
قەدەەە کرابااوو، ئەمااانە زمانەکەیااان لە ی ۆەەااک ۆۆشەویسااتتر کردبااوو. یااانی شااتێک کە دویماان هەوڵ دەدا بە هەمااوو 

کردبااوو کە  ی ۆەەااک بااایەۆێکی زیاااتر پەیاادا بکااا. بااۆیە زژر بە تااامەزرژییەوە بەرەو  شااێوەیەک لێاا  بسااتێنێتەوە، وای
 .ۆزمەتکردنی زمانەکەیان و بایەۆدان بە زمانەکەیان چوونە پێشێ

 
 ڕژینامە و باڵوکراوەکانی ئەو سەردەم چ بوون و لە یەن چ کەسانێکەوە ئێدارە دەکران؟ :ڕێباز مەردانی

 
ــا: ان بە چاااپەمەنیی کااوردی، باڵوکااردنەوەی  دەکاارێ بەااێ  یەکێااک لە ڕووە گەشااەکانی کۆماااری کوردسااتان گرینگیااد قــادر وری

جاار کوردساتان، لە پێتەۆتای کۆماار کە مەهابااد باووە دەبێاتە ۆااوەنی چاپخاانەی  ڕژینامە و گۆڤاری کاوردی باوو. باۆ یەکەم
یمااارەی لە ماااوەی  ١١٣کە ” کوردسااتان“رێ، ڕژینااامەی چاااڕ دەکاا” کوردسااتان“کوردسااتان، دوایە لەو چاپخااانەیە گۆڤاااری 

ااا یمااارەی لااێ باااڵو بااووەتەوە بەاڵم ئاااۆرین یمااارەی لەبەر هێرشاای ١١٤تەمەناای کۆماااردا لااێ باااڵو بااۆوە )ئەگەرچاای دەکااوترێ 
ە(. دەوەەتی مەرکەزی کە ئەرتە  هاتووەتەوە و دەستی بەساەر مەهابااددا گرتاووە، کەوتاووەتە دەساتیان و بااڵو نەباووەتەو

لە بۆکان دەردەچوو کە هی ڕێکخراوی بۆکاان باووە ” هەاڵەە“، گۆڤاری ”کوردستان“و گۆڤاری ” کوردستان“بێسگە لە ڕژینامەی 
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گۆڤااری یەکیەتیای  وان ” هااواری نیشاتمان“و ئەویش گۆڤاری گشتی و شتی ئەدەبی و سیاسیی تێدا بااڵو باۆتەوە. هەروەهاا 
ماانگەی  ١١دەرچووە. ئەمە لە ماوەیەکی کەمدا یانی بۆ تەمەنی ” گڕوگاەی مندااڵن“ی بووە کە لەو سەردەمدا دەرچووە. گۆڤار

کۆمار زژرە کە توانیویەتی ئەوەندە گۆڤار و ڕژینامە باڵو بکاتەوە. وەک ئێستا  نەبووە بەێی ئیمکانااتی تایات، ئیمکانااتی 
باوون. لە باابە  ئەوە کە کاێ تێیادا بەشادار  چاڕ و باڵوکردنەوە ئەوندە ئاساان باووە، ئەو وەۆتای ئەوانە زژر بە زەحامە 

بااووە، دیااارە کۆمەەێااک ناااو هەن: سااەید محەماامەد حەمیاادی یەکێااک لەو کەسااانەیە کە ڕژەاای هەبااووە لە بەرپرسااایەتیی 
هاااواری “ئااازەر لەو کەسااانە بااووە کە بە تااایبەتی لە  دا، زیناادەیاد سااەدی ی ئەنسیری”کوردسااتان“چاپخااانە و ڕژینااامەی 

وساایویەتی و سەرپەرسااتیی کااردوە. کەسااانێکی وەکااوو هااێمن و هەیار کە ئەو وەۆتاای جەوان بااوون، بە شااێعر دا نو”نیشااتمان
بەشدار بوون. زژر کەسی دیکە هەن بۆ نماوونە محەمامەد عەتاری گەاۆاڵنی کە دواتار باووە شااعیرێکی نااودار و لەم ساااڵنەی 

کاتادا شاتی بااڵو کاردژتەوە. زژر شااعیر و نووساەر هەن  دواییدا کۆچی دوایی کرد، لە سەردەمی کۆمار و لە چااپەمەنیی ئەو
کە دوایە زژربەیااان بااوون بە ناااوی پڕشاانگداری ئەدەباای کااوردی، لە سااەردەمی کۆماااردا دەسااتیان پااێ کردبااوو و لە ڕێگااای 
 چاپەمەنیی سەردەمی کۆمارەوە هاتنە مەیدان. کە بااس لەو کەساانە دەکەیان باا یادێاک لە زینادەیاد محەمامەد شاپەساەندی

 .بکەمەوە کە لە کارگێڕانی چاپخانەی کوردستان بووە
 

کاک قادرە ڕەنگە هەنادێ کەس تێبینییاان هەباێ لەساەر ڕێنووسای زماانی کاوردی لە ڕژیناامە و گۆڤارەکاانی  :ڕێباز مەردانی
جەنابا  سەردەمی کۆماری کوردستان و بەێن کە وشەی فارسی یان هەەەی ئیمالیای لە نووساینەکانی ئەو ساەردەمدا دەبینارێ. 

 وەک شارەزایەکی زمان، ئەمە بۆچی دەگەڕێنیەوە و قسە  بۆ ئەو تیپە لە ڕەۆنەگرانی زمان چییە؟
 

بە بڕوای من ئەگەر زژر واقعبینانە ساەیر بکەیان، دەبیناین ئەم ڕۆناانە زژر لە جێای ۆۆیانادا ناین. وەۆتێاک کە  قادر وریا:
کۆماری کوردستان پێک هاا  و دەساتی کارد بە باڵوکاردنەوەی نووساینی کاوردی، لە ڕژیهەاڵتای کوردساتان نووساین بە کاوردی 

مااانەکەی ۆااۆی بنووسااێ. چاااپەمەنیی کااوردی نەبااوو و ئەمە هەر ساااب ەی نەبااوو، یااانی مەجااال بە کااورد نەدرابااوو کە بە ز
ساااەێک بااوو کە کااورد ئەو ئیسااازەیەی  ٢٠ئەزمااوونێکی تااازە بااوو. پاشااان ئەووەۆتاای تەنیااا لە باشااووری کوردسااتان ناازیکەی 

 هەبوو و بە جۆرێاک دان بە کاورددا نراباوو، کاوردی نووساین و کاوردی ۆوێنادن و قوتابخاانەی کاوردی هەباوو. وەک ئێساتا 
نەبااوو کە پێوەناادیی فەرهەنگاای لە ڕێگااای سااەتە ی  و ئەنتەرنێاا  و ڕادیااۆ و ئەو جااۆرە پێوەناادییە، زژر و هاسااان بااێ. 

و هێناادێک باڵوکااراوەی دیااکە دەگەیشاا ، بەاڵم دەگەیشااتە دەساا  ” گە وێااژ“هەرچەنااد لە باشااووری کوردسااتانەوە گۆڤاااری 
واقعییەتااانە بە بااڕوای ماان ڕێنووساای کااوردیی ئەو کااا  ئەگەر یمااارەیەکی کەم و بە قاچاااەی دەهااا  و بە سااەرنسدان بەو 

کەموکوڕییشی تێدا بووە یا وشاەی فارسایی تێادا باووە؛ ئەماانە زژر لە جێای ۆۆیاان ناین. یاانی لە هەر جاێگەیەک کە تاازە 
وو، بە دەس  دەکارێ بە حەرەکەتێکای ئااوا گەورە، ئەو کەموکوڕییاانە دەبان. پاشاان ئەوە کە بگاوترێ وشاەی فارسایی تێاداب
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بااروای ماان هاایە زمانێااک نیاایە وشااەی زمااانێکی دیااکەی تێاادا نەبااێ و وشااەی بیگااانەی تێاادا نەبااێ، ئەوە بە کێشااە نااازان . 
بەتایبەتیش زژر وشاە هەن کە کەساانێک بەهەەە پێیاان وایە فارسایین. ناا های زماانی فارسای نیاین بەەكاوو دەکارێ بەێاین 

کااوردی و زمااانی فارساای لە یەک بنەماااەەن. دەکاارێ لە چەنااد پشاا  وشااەی کااوردین و چااوونەتە نێااو زمااانی فارساای. زمااانی 
ئەو تر کە یەک زمان بوون یا یەک دایکەزمانیان هەبووە، ئەو وشانە لەوێوە هاتوونە نێو زمانی کاوردی و فارساییش. باۆیە 

ێشاتا نەباوون بە دوو وشاەی وا هەیە لە کوردیادا مااوە و لە فارسایدا نیایە و بە پاێچەوانەوە. بەاڵم ڕژیگارێاک ئەم دووانە ه
زمانی سەربەۆۆ، ئەم وشانەیان هەبووە. من ئەوە بە کێشە نازان  و لە ڕووی ڕێنووسیشەوە چونکە بەهەرحااڵ زماانی کاوردی 
وەک زمانی فارسی و وەک زمانی عەرەبی بەو ئەلفاوبێیەی کە پێای دەگاوترێ ئاارامی، زماانی کاوردیش بەوە نووساراوە. تاازە 

ساەی ڕابردوودا لە ڕووی ڕێنووسەوە یا لە ڕووی ئەلفوبێوە توانیاویەتی زژر گاۆڕان بەساەر  ١٠٠یا  ٧٥زمانی کوردی لە ماوەی 
وکاوڕیی زژریاان تێادا نەمااوە،  ۆۆیدا بێنێ کە دەکرێ بەێ  ئەو ئەلفوبێیە و ئەو ڕێنووسە کە ئێستا کورد پێی دەنووساێ، کەم

بەێااین ڕێنااووس و ئەلفااوبێیەکی سااەرکەوتوومان هەیە کە  توانیویااانە لەگەڵ زمااانەکەدا ۆۆیااان بگااونسێنن. واتە دەتااوانین
 .دەتوانن وەاڵمدەری نیازی زمانەکەمان بن

 
کە واتا گەشەکردن یەکێک لە هۆکارەکانی زیندوویی زمانی نەتەوەکانە و زمانی کوردی لە ڕەوتای مێاژوودا  :ڕێباز مەردانی

وونی زمااانی کااوردی، بەاڵم لێاارەدا پرسااێکی دی دێااتە ئاااەوگۆڕ و گەشااەی بەۆااۆیەوە بینیااوە و ئەمە  دەرفەتە بااۆ زیناادووب
ئاراوە، ئەویش زمانی یەکگرتوویە، لە هەلومەرجێکدا کە زمانی کوردی زاراوە و بنەزاری جیااوازی لاێ دەبانەوە، ئەم فارەییە 

 چۆن دەرفە  دەدا بە یەکدەستی و یەکگرتوویی زمان؟
 

ئەم پرسایارە زژر لکای لااێ دەبانەوە کە بڕێاک لەسااەر ڕاوەساتانیان دەوێ. لەپێشادا کە باااس لە گەشاەی زمااانی  قـادر وریــا:
کااوردی دەکەیاان، هەرکااا  کااورد لە هەر شااوێنێک دەسااەاڵتی بەدەساا  ۆااۆی بااووە، زمااانی کااوردی زژر گەشااەی کااردوە. چااونکە 

اڵ ، ببێاتە زماانی قاانوون و بەڕێاوەبەری و ئەماانە توانیویەتی چاپەمەنی هەبێ، ڕادیۆ و کتێبی هەبێ، ببێتە زماانی دەساە
یارمەتییان کاردووە بە گەشاە کردنای زماانی کاوردی، کۆمااری کوردساتانیش بە ناۆبەی ۆاۆی باوو بە هاۆی گەشاەکردنی زماانی 
کوردی، بە جۆرێک کە زماانی کاوردی ببێاتە زماانی فەرمای و بازرگاانی و ئیاداری. بەاڵم ئەو بەشاەی دیاکە کە دەەاێن زماانی 

وردی لە ماوەی یەک سەدەی ڕابردوودا گەشەی کردووە، بەاڵم کێشاەی باوونی زماانی یەکگرتاوو، باوونی زاراوە و بان زاراوەی ک
زاری جۆراوجاۆری  جۆراوجۆری هەیە، لە پێشدا ئێمە دەبی ئەمانە وەکوو شانسێک چاو لێبکەین کە زمانی کوردی دیالێک  و بن

ی کااوردین. بااۆ مەسااەلەی زمااانی یەکگرتااوو  بە بااڕوای ماان ئااێمە زمااانی هەن، چااونکە ئەمااانە هەموویااان سااامانی زمااان
یەکگرتوومان هەیە. تەنانە  زمانی ئەدەبیی یەکگرتووشمان هەیە. ئەوەی کە ڕەناگە ئێساتا وەکاوو کێشاەیەک ساەیری بکارێ 

پااێش کۆماااری زمااانی سااتانداردە کە بااا  جێگیاار نەبااووە؛ ئەگینااا زمااانی ئەدەبیاای یەکگرتوومااان لە کۆماااری کوردسااتان و 
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کوردستانیشااەوە هەیە، واتە ئەو زمااانەی لە ڕژیهەاڵ  و باشااووری کوردسااتان پێاای دەنووساارێ، کەس نیاایە لێاای تااێ نەگااا. 
دەکرێ، پێویستیی بوونی زمانی ستانداردە. ئەو زمانەیە کە دەباێ لە هەر دەرفەتێکادا هەوەای  ئەوەی کە سااڵنێکە قسەی لێ

ردساتان دەساەاڵتێکی کوردیماان هەیە، دەساەاڵ  دەتاوانێ لەم باارەیەوە هەنگااو بناێ، بۆ بدرێ. ئێمە ئێساتا لە باشاووری کو
 .بەاڵم هەوەەکانی حکوومەتی هەرێ  لەو پێوەندییەدا نەگەیشتووەتە ئەنسامێکی دەخواز

 
ناێ، جاروباار ڕێژیمای ئێاران پرسای ئاازادیی ۆوێنادن و نووساین بە زماانی کاوردی لە مێدیاکانیادا دەوروویێ :ڕێباز مەردانـی

بەاڵم لەکرداردا کە بابەتی زمان گەیشتە سنووری شوناسخوازی و داواکردنی مافی نەتەوەیی، ئەوە هێەی سوورە و دیکاردەوەی 
توناادی بەدوودا دێ، وەکااوو ئەو دواییااانە دیتمااان ۆاااتوو زارا محەماامەدی مامۆسااتای زمااانی کااوردی لەسااەر گااوتنەوەی وانەی 

 انی کوردی بۆچی بۆتە مۆتەکە لەسەر تاران؟کوردی ڕاپێچی بەندیخانە کرا، پرسی زم
 

من پێ  وانییە کۆماری ئیساالمی باسای لە ئاازادیی ۆوێنادن بە زماانی کاوردی کاردوە. ئەساەێک هەیە لە قاانوونی  قادر وریا:
ئەساسایدا کە ئەو ئەسلەشایان تااا ئێساتا جێبەجااێ نەکاردوە، بەاڵم جاروبااار لەساەر ئەو ئەساالەیە ماانۆڕ دەدەن؛ ئەساالێک کە 

بەسااتن بەو  ەوە یێردەستەکانیشاادا کەسااانێک زژر جااار بە پش ەکااانی ئێااران و زمانەکانیااان دەکااا. لەنێااو نەت”قومیاا “باساای 
ئەسەەی قانوونی ئەساسی ویستەکانی ۆۆیان دەردەبڕن و داوای ۆوێندن بە زمانی دایاک دەکەن. دیاارە ئێساتا دەساەاڵتدارانی 

یاااتی ئەو واڵ  دەەااێن لێتااان تێااک نەچااێە ئەو ئەسااەە ناااەێ ۆوێناادن بەو زمانااانە ئااازادە، بەەكااوو دەەااێ ۆوێناادنی ئەدەب
زمانانە لە تەنیش  زمانی فارسییەوە ئازادە. یاانی لە ڕاساتیدا دەوەە  و دەساەاڵ  ئەرکێکیاان وەئەساتۆی ۆۆیاان نەگرتاوە. 
حکوومە  لەو چوارچێوەیەشدا هێشتا هەنگاوێکی ئەوتۆی نەناوە. بەاڵم ۆەەاک بە تاایبەتی لە کوردساتان هەوەیاان داوە کە 

ن. هەساتیاریی دەوەەتای ناوەنادییش ساەبارە  بەو باابەتە ئەوەیەکە ۆەەاک دەیاانەوێ زمانەکەی ۆۆیان فێار بان و بیپاارێز
دان و دەەاێن زماانی ئاێمە ناساانامەی  ئەم زمانەیاان ببێاتە زماانی ۆوێنادن. مامۆسااتایانیک یاان کەساانێکی چاا ک لە مەیاادان
ا دێ هەساتیارییان لەساەر ئەم داوایە ئێمەیە و بە هەستێکی نەتەوەییەوە داوای ئەم مافە دەکەن، کاربەدەستانی ڕێژیمیش ت

زیاتر دەبێ و سەرکوتی داواکەیاان دەکەن. ئاماایە  بە مامۆساتا زارا محەمامەدی کارد کە بەداۆەوە ئێساتا لە بەنادیخانەیە، 
تەنیااا تاااوانی ئەوەیە کە شااێلگیر و پێااداگر بااووە کە ۆوێناادن بە زمااانی کااوردی هەبااێ و ۆەەکاای هااان داوە بااۆ بەرگااری لە 

ن و پەرەپێادانی زمانەکەیاان و، تەسالیمی هەڕەشاەکانی کاربەدەساتانی ئەمنیەتای نەباووە. کەساێک بە شاێوەی زژر زمانەکەیا
ئاشتیخوازانە  داوای مافە ڕەواکانی نەتەوەکەی کردبێ و تەسلی  نەبووبێ، دەوەە  زیاتر لێی بە ڕقدا دەچاێ. ۆااتوو زارا 

 نەن. مویگان کاوسییش لەسەر هەوەدان بۆ پاراستنی زمانی کوردی محەممەدی یا مویگان کاوسی دوو نموونە لەو جۆرە کەسا
 .گیرا و چووە زیندان و، دەسەاڵ  لێیان بە ڕقدا چووە
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کاک قادرە مەسەلەیەک هەیە کە دەگوترێ زماان لەنێاو نەتەوەکانادا پێناساەیە و دواجاار چەکە، مرژڤەکاان  :ڕێباز مەردانی
دەناسارێنەوە و دەبان بە نەتەوە، ئایاا ئێساتا کاورد ئەو چەکە بەهێازەی هەیە کە تەنها و تەنهاا لە ڕێاگەی زمانەکەیاانەوە 

 مان و مەوجودیەتی ۆۆی پێ بپارێزێ؟ یا مەترسیی لەنێوچوونی لەسەرە؟
 

بە ۆۆشییەوە زمانی کاوردی لەگەڵ ئەوەی زژر هەوەای ساڕینەوە و ساەرکوتی دراوە مەترسایی لەنێوچاوونی لەساەر  قادر وریا:
باشااووری کوردسااتان کە دەسااەاڵتی کااوردی هەیە، زمااان جااێگە و پااێگەی ڕەساامی و قااانوونیی هەیە، لە نیاایە. چااونکە لە 

ڕژیهەاڵتیش بە هۆی ۆۆشەویستیی ۆەەک بۆ زمان و ناسنامەی ۆۆیان و بەرگری لێکردنیاان، لەوێاش مەترسایی لەنێوچاوونی 
زماان چەکای ئاێمەیە، بەەاێ بە دەنیااییەوە.  لەسەر نیایە، بەاڵم مەترسایی دیاکەی بەرەوڕوو باووەتەوە. ئەوەی کە پرسایتان

شااتێک کە ئااێمە لە نەتەوەکااانی دیااکە جیااا دەکاااتەوە زمانەکەمااانە. ئااێمە وەک کااورد توانیومااانە کاااری ڕژینامەنووساای بە 
زمانەکەمان بکەین، لە باشاووری کوردساتان، کاروبااری حکاوومەتیی پاێ بەڕێاوە دەچاێ، لە قوتابخاانە و ۆوێندنگەکانادا لە 

نی سااەرەتایی، ناوەناادی و بەرزدا ۆوێناادن بەو زمااانە هەیە. زمااانی کااوردی لە بااواری میاادیایی، یاسااایی، زانسااتی، ئاساتەکا
بازرگااانی وهتااددا بەکااار هێنااراوە و توانااایی ۆااۆی سااەلماندووە. ئەو زمااانە تەنیااا پاراسااتن و ۆزمەتکردناای زیاااتری دەوێ. 

ۆزمەتای بکەیان. بەو ۆازمەتە  کە بە زمانەکەماانی دەکەیان،  بەەێ ڕاس  وایە، زمانەکەمان چەکی ئاێمەیە و دەباێ زیااتر
 .دەتوانین مانەوەی ۆۆمان وەک نەتەوەیەک لە داهاتوودا دەستەبەر بکەین

 
 وەکوو دوا پرسیار چۆن دەکرێ زمانەکەمان باشتر بپارێزین؟ :ڕێباز مەردانی

 
وردساتانی باکەی، بەو پێایە کە تااکەکە های کاام ئەم پرسیارە دەتوانێ بەرەوڕووی هەر تاکێک لە هەر بەشێکی ک قادر وریا:

بەشی کوردستان بێ، واڵمی جیاواز  پێ دەداتەوە، چونکە ئەرکەکانی دانیشاتووانی هەر بەشاێکی کوردساتان لە ئاسا  زماانی 
کوردی، بەپێی بارودژۆی سیاسی و نەتەوەیی بەشەکەی ۆۆیان جیاوازە. بۆ نماوونە لە هەرێمای کوردساتان دەساەاڵتی کاوردی 

یە، بەاڵم لە ڕژیهەاڵتی کوردستان دەسەاڵتێکی کوردی نییە. ئەمن پێ  ۆۆشاە چاونکە باسای زماانی کاوردی لە ڕژیهەاڵتای هە
کوردسااتان دەکەیاان، لەو ڕوانااگەیەوە واڵماای ئەم پرساایارە باادەمەوە و بەااێ  وەکااوو کەسااێک لە ڕژیهەاڵتاای کوردسااتان چااۆن 

 دەتوانین زمانەکەی ۆۆمان بپارێزین؟
 

 پێش هەمو شتێک هەموو تاکێکی کورد لە ڕژیهەاڵتی کوردستان هەوڵ بدا بە زمانەکەی ۆۆی بخوێنێتەوە و بنووسێ و 
زمانەکەی ۆۆی بزانێ. ئەگەر لە قوتابخانە ڕێاگەی پاێ ناادرێ، دەباێ بتاوانێ لە پەراوێازی قوتابخاانە  فێاری زماانەکەی 

مااانەکەی ۆااۆی و وەربگێااڕێ. ئەگەر لە تااۆڕە کۆمەاڵیەتییەکااان ۆااۆی بااێ. ئەگەر شاااعیرە، وەرگێااڕە یااا نووسااەرە دەبااێ بە ز
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دەنووسااێ بااا بە زمااانی کااوردی بنووسااێ. ئێسااتا  زەحاامە  نیاایە وەکااوو پێشااوو، تااۆڕە کۆمەاڵیەتییەکااان هەن و ڕیگاکااانی 
 .فێربوونی ۆوێندنەوە و نووسین بە زمانی کوردی ئاسانتر بووە

 
کوردساتان ئەوەیە کە بنەماەەکاان هەوڵ بادەن لە مااەەوە بە زماانی کاوردی  ئەرکێکی دیکە بۆ پاراستنی زمان لە ڕژیهەاڵتی

قساە بااکەن و منااداەەکانیان هاان باادەن کە گرینگاای بە زماانی ۆۆیااان باادەن. شاتی دیااکە کە لە ڕژیهەاڵتاای کوردسااتان هەیە 
ئیسااالمی ڕێااگەی دا  ئەوەیە کە بە ۆۆشااییەوە بزووتنەوەیەکاای گەورە هەیە بااۆ پاراسااتنی زمااانی کااوردی. کاااتی ۆااۆی کۆماااری

باڵو بێتەوە و پێی وابوو ئەم گۆڤارە دەبێتە تریبوونێک بۆ پێداهەەکوتنی حکاوومە  یاا ۆاۆی تەرۆاان دەکاا ” سروە“گۆڤاری 
بااۆ بااابەتی ئەدەباای و فولکلااۆری. بەاڵم ئەو کەسااانەی لە گۆڤااارەکەدا کاریااان دەکاارد هاااتن ئەم دەرفەتەیااان قۆسااتەوە بااۆ 

نی کوردی. دوایە کە ڕێاگەدرا ئەنساومەنە ئەدەبییەکاان لە شاارەکانی کوردساتان پێاک هااتن، بەو فێرکردن و پەرەپێدانی زما
هۆیەوە کە ۆەەک بە تایبەتی نووسەران، ئەدیبان و  وەکان هۆگر و دەسۆزی زمانەکەی ۆۆیان باوون، ئەم ئەنسومەنانەیاان 

زوتنەوەیە بە ۆۆشااییەوە هەر بەردەوام بااووە و کاارد بە شااوێنێک بااۆ فێربااوون و پەرەپێاادانی زمااان و ئەدەباای کااوردی. ئەم باا
چووەتە ئەو قۆناەەوە کە ۆەەکانێک ۆۆبەۆشانە کۆر و کۆباوونەوە باۆ فێرکردنای زماانی کاوردی پێکادێنن، کاە و کاوڕی ئەم 
واڵتە تێیدا بەشدار دەبن کە ئەمە پێشوازییە جێگای شانازییە. بۆیە پێویساتە هەوڵ بادرێ ئەم بازووتنەوەیە درێاژە پەیادا 
بکااا و ڕەهەناادی دیااکە  بگاارێتە بەر. بااۆ نمااوونە بەرە بەرە تااوێژینەوەی زانسااتی لەسااەر زمااانی کااوردی و ئەدەب و مێااژووی 
کاورد، لە نێاو نووساەران و ڕوونااکبیران لە هەماوو پارێزگەکااانی ڕژیهەاڵ  ساەری هەەاداوە. کاۆکردنەوە و تۆمااری بەەااگە و 

ەیە. ئەرکێکی دیکە کە لەوانە گرینگترە، ئەوەیە ئەو کەساانەی کە لەوێ ئاسەوارە مێژووییەکانیش بەشێکی دیکە لەو ۆزمەت
ۆزمە  دەکەن و بەرەوڕووی تۆەەساتاندنەوەی ڕێاژی  دەبانەوە، پێویساتە ۆەەاک پشاتیوانییان لاێ بکاا؛ باۆ ئەوەی ئەگەر بە 

ەرکو  و دەمکوتیاان بکاا. ناحەق سزا دران، ۆەەک بە دەنگیانەوە بێن و لە پشتیان ڕاوەستن و ڕێژی  نەتوانێ بە هاسانی س
لە ڕاستیدا باشترین کار باۆ ۆەەکای ڕژیهەاڵتای کوردساتان کە ڕێاژی  دەیاهەوێ ۆۆیاان و ناسانامەی نەتەوەییاان بتاوێنێتەوە 

 .ئەوەیە زژر بەتوندی بەرگری لە مانەوەی ناسنامەی نەتەوەیی ۆۆیان بکەن
 

 .دازژر سپاس کاک قادر بۆ ئەم دەرفەتەی بە ئێمە   :ڕێباز مەردانی
 .سپاس بۆ ئێوە  قادر وریا:

 
 ٢٠٢٢ی فێبریوێری ١٩رێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  

 
 



ئێمەیە ناسنامەی ئێمەزمانی   

 

 

158 
 

 
 

دانان لەسەر ڕێی گەشەی زمانەکان هەوڵێکی دیکتاتۆرانەیە بۆ  د. هاشم ئەحمەدزادە: بەربەست
 کوشتنی یەک لە دەستکەوتە مەزنەکانی مێژووی مرۆڤایەتی

 

 
 

 مێراویدیمانە: کاروان 

 
پرسی زمان و پێوەندیی بە شوناسی نەتەوەیی و بەتایبە  لە پڕژسەی نەتەوەسازیدا هەموو کاتێک جێی باس و مشاتومڕی ت

سیاسی بووە، پرسی زمان لە یەن دەسەاڵتەکانیشەوە ئەو بایەۆە تایبەتەی بووە و سیاساەتی زماانی، یەکێاک لە سیاساەتە 
نەتەوەکااان بااووە، ئەویااش ئەو واڵتااانەی فاارەنەتەوەن و نەتەوەی سەردەساا    بنەڕەتییەکااانی واڵتااان و بەتااایبە  دەوەە

دەدا .  -ئێااران بااۆ نمااوونە -هەوەاای تواناادنەوە یااان دابەزاناادنی ئاسااتی زمااانی نەتەوەکااانی دیااکەی پێکهێاانەری ئەو واڵتە 
زادە،  بەڕێاز د. هاشا  ئەحامەدبۆ باسکردن لەسەر پرسی گرینگی و بایەخ و کاارکردی زماان، وتاووێژێکی لەگەڵ ” کوردستان“

  .هێناوە کە لە دوو بەشدا باڵو دەبێتەوە نووسەر و مامۆستای زانکۆ، نیشتەجێ لە سوید پێک
  
  

زمااان چەناادە لەساەر هاازری ماارژن کاااریگەریی هەیە، یااان بە واتاایەکی تاار زمااان و هاازری ماارژن چەناادە  :کــاروان مێــراوی
 ر هەیە؟پێکەوە گرێ دراون و کاریگەرییان لەسەر یەکت

 
پرساای پێوەناادیی زمااان و ئەندێشااە پرسااێکی گەلێااک ئاااەۆز و لە بنەڕەتاادا فەلسااەفییە و جاایگەی : د. هاشــم ئەحــمەدزادە
 ڕایانی ئەم بەستێنەیە. لەنێو تیورییە باوەکانی ئەم بوارەدا دەکرێ بە گریمانەی بەناوبانگی سااپیر مشتومڕێکی زژری ۆاوەن

(، زماننااس و مرژڤناسای ئامریکاایی و ١٨٨٤ - ١٩٣٩هور  ئامایە بکەین کە دەگەڕێتەوە سەر بۆچوونەکانی ویلیام ساپیر ) -
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(. بەگااوێرەی ئەم گریمااانەیە دوو بۆچااوون تێکهەەکااێش دەکاارێن کە بە ١٨٩٧ - ١٩٤١ۆوێناادکارەکەی بێنیااامین لیاای هااور  )
وایە ئەوە زماانە کە ئەندێشاە و هازری ئاێمە  ن. دێتیرمینیزمای زماانی پێایدێتێرمینیزمی زمانی و ڕێژەیییەتیی زماانی ناساراو

وایە هەر زمانە و کارتێکەریی تایبەتیی ۆاۆی لەساەر ئەندێشاەی ئااۆێوەرانی هەیە.  دیاری دەکا. ڕێژەیییەتیی زمانییش پێی
ە پرساایارەکە نەدراوەتەوە. ئەم باسااە هەەاابە  دوای ئەم دوو زمانناسااە  هەر بەردەوام بااووە و هەتااا ئێسااتا  دوا وەاڵم ب

ئەوەی هەیە ئێستا ئیتر کارتێکەریی زمان لەسەر هزر و ئەندێشاەی مرژڤەکاان بەتەواوی دانپێادانراوە. ئەگەریاش ڕادەی ئەم 
 .کارتێکەرییە شتێکی تەواو بڕیاردەر نەبێ  ئەوە تا ئاستێک هەر هەیە کە نەکرێ  نکۆەی لێ بکردرێ

  
 واڵتدا دەرفەتە یان هەڕەشە؟فرەزمانی لە  :کاروان مێراوی

 
ئەگەر بنەماکااانی مااافی زمااانی و شااارومەندی بە شااێوەیەکی دێموکراتیااک لەبەر چاااو بگیاارێن ئەوە : د. هاشــم ئەحــمەدزادە

بوون دەبێااتە جااۆرەیەک لە فرەڕەنگاای کە دەکاارێ وەک سااامانێکی مرژڤاای سااەیری بکاارێ. لەبیرمااان نەچااێ  بێگومااان فرەزمااانی
ێای گەشاەی زمانەکاان هەوەێکای دیکتااتۆرانەیە باۆ کوشاتنی یەک لە دەساتکەوتە مەزنەکاانی مێاژووی دانان لەسەر ڕ بەربەس 

مرژڤاایەتی. ۆەمەاین و گەشاەی زمانێاک ئاکاامی زەمەنێکای دوورودرێاژی ییاانی کاۆمەەگەیەکی مارژڤییە و کەس باۆی نیاایە بە 
 .لەنێوی بەرێ” نەتەوە“کردنی کۆمەەگە یان  بیانووی یەکدەس 

  
 فرەدیالێکتی لە زمانێکدا چی، دەرفەتە بۆ زمانەکە یان هەڕەشەیە؟ :اویکاروان مێر

 
پرسی زمان و دیالێک  هەمیشە پرسێکی زمانەوانی نییە و زژر جااران سیاساە  و ئایادئۆلۆییا دەساتی : د. هاشم ئەحمەدزادە

بپاارێزێن و ماافی ڕەوای ۆۆیاان ڕەچااو تێ وەردەدەن. بەاڵم ئەگەر زمان و دیالێکتەکاان لە دەساتدرێژیی پاڕژیە سیاساییەکان 
زار و شاێوەزار و زماان هەموویاان دەکارێ ببانە کەرەساتەی دەوەەمەنادیی زمانێاک و  بکەین، لە ڕەوتێکی مێژووییدا پرسای بان

 .کارکردەکانی لە کۆمەەگەدا
  

 ی بپارێزێ؟سەرەڕای نەبوونی دەوەەتێکی کوردیی سەربەۆۆ، زمانی کوردی چەند توانیویەتی ۆۆ :کاروان مێراوی
 

سەرەڕای هەموو بەربەستەکان زمانی کوردی هەتا ئێستا توانیویەتی تا ڕادەیەکی زژر ۆاۆی بپاارێزێ. : د. هاشم ئەحمەدزادە
بەاڵم لە ساااەردەمی مۆدێرنااادا و بەتاااایبەتی لە دونیاااای بەجیهاااانیبوونی ئەم ساااەردەمەدا ئەم ڕەوتە ئەگەر پالناااداڕێژی و 

اوێزۆراناای هەمە یەنە نەک هەر زمااانی کااوردی سیاسااەتی زمااانیی هەمە یەنەی لەگەڵ نەبااێ ئاااوا نااامێنێ و هەڕەشاای پەر
بەەکااوو سااەدان و بگاارە هەزاران زمااانی دیااکە  دەۆاااتە دژزی مەترساایداری لەنێوچااوونەوە. ئێسااتا ئیتاار دەبااێ دەسااتکەوتە 
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سیاسااییەکانی کوردسااتان پشااتگیری لە هەمااوو ئەو هەوەە پالناادار و بەمەبەسااتانە بکااا  کە چااۆن بتوانێاا  گەشااە بە زمااانی 
ا  و وەک فااااکتەرێکی ناسنامەسااااز هەەساااوکەوتی لەگەەااادا بکاااا . لە نەباااوونی دەوەەتااای ساااەربەۆۆدا دەبێااا  کاااوردی باااد

 .ۆەمخۆریی لە زمان سەد قا  بەرزتر بێتەوە و هەموو هەوەێک بدرێ ئەم میراتە گرانبەهایە بپارێزرێ و پەرەی پێ بدرێ
  

 دایە؟ دیی زمانەکانی جیهاندا زمانی کوردی لە چ ئاستێکلە ئەدەبی گە نی جیهان و هەروەها لە ڕیزبەن :کاروان مێراوی
 

لەبەر زژر هۆکاااری سیاساای، سااەریمێرییەکی باااوەڕپێکراو لەسااەر یمااارەی کوردەکااان لە ئااارادا نیاایە. : د. هاشــم ئەحــمەدزادە
یماارەی کوردەکاان بەاڵم لێکۆلەرەوانی بواری کوردستان و کورد بە شێوەیەکی بەراوردکارییانە ئاماایەی تاا ڕادیەک دروسا  بە 

لە  ١٩٩٢، کە لە ساااەی ”زمااان و ناساایۆنالیزم“دەکەن. بااۆ نمااوونە مامۆسااتا ئەمیااری حەسااەنپوور لە کتێاابە دانساا ەکەیدا، 
ئامریکا چاڕ و باڵو بۆوە، باس لەوە دەکا کە بە گوێرەی یمارەی ئاۆێوەران، زمانی کوردی پالەی چلەمینای لەنێاو زمانەکاانی 

یەکی چەندایەتیی گرنگە و دەکرێ وەک ۆاەێکی بەهێز بۆ پرسای کاورد کەەکای لاێ وەربگیارێ. لە دونیادا هەیە. ئەمە یمارە
بواری ئەدەبییشەوە، بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی کوردستان و نەباوونی کەیاانێکی ساەربەۆۆ، کاورد ئەوەنادەی ئەدەبیااتی 

 .باڵوکراوە هەیە کە ناوێکی لەنێو ناواندا هەبێ
  

ڕێژیمە داگیرکەرەکانی ئێران لە ڕژیهەاڵتی کوردستان بەردەوام زمانی کوردی وەکوو هەڕەشاە و مەترسای باۆ  :کاروان مێراوی
زانین و ئەو   سااەر ۆۆیااان دەبیاانن و بەم بۆنەشااەوە بەردەوام هێرشاایان کااردووەتە سااەر زمانەکەمااان، هۆکاااری بە مەترساای

 گەلە بۆچی دەگەڕێتەوە؟ هێر 
 

زمانییاان هەیە و هەر باۆیە جیااوازیی  دەساتی یەک انە ۆولیای ساازکردنی نەتەوەیەکای یەکئەم ڕێژیم: د. هاشم ئەحمەدزادە
زمانی بە مەترسی لەسەر ۆۆیان دەبینن و جگە لە بوارپێدانێکی کۆنترژەکراو هایە مەجالێاک باۆ زماانە ەەیاری فارساییەکان 

یاااکەی ئێااارانە کە دەباااێ میکاااانیزمی ناڕەۆساااێنن. لەو نێاااوەدا ئەوە بااازووتنەوەی دێماااوکراتیکی کاااوردی و نەتەوەکاااانی د
 .دەستەبەرکردنی مافە زمانییەکانی ۆۆیان بدژزنەوە و مسۆگەری بکەن

  
جیاوازیی سیاسەتی ڕێژیمە داگیرکەرەکانی ڕژیهەاڵتی کوردساتان لەساەر زماانی کاوردی لە چیادا باوو؟ ئایاا  :کاروان مێراوی

 جیاوازییەکیان لەو بارەیەوە هەبووە؟
 

 لە باری سیاسەتی زمانییەوە جیاوازییەکی ڕیشەیی لەنێوان ڕێژیمەکانی ئێراندا نەبووە. بەاڵم : د. هاشم ئەحمەدزادە
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جیاااوازی هەیە لەنێااوان ئاسااتی گەشااەی باازووتنەوەی کااوردی و داواکارییەکااانی لە دوێنااێ و ئەمااڕژدا. ئەگەر ڕێژیماای شااا 
رە. دەکارێ لەنێاوان ئەو دوو سیساتەمەدا جیااوازی سیستەمێکی ملهۆڕی دیکتاتۆری بوو، سیستەمی ئێستا سیستەمێکی تۆتاالیتە

کردنی شاتێک کە پێای دەەاێن نەتەوەی  ڕەناو کردن و یەک دەس  هەبێ، بەاڵم تا ئەو جێگایەی دەگەڕێتەوە سەر سیاسەتی یەک
 .ئێران، هاوبەشییەکی حاشاهەەنەگری سیاسی و پڕژیەیی لەنێوانیاندا هەیە

  
ی یاسای بنەڕەتیای ڕێژیمای ئێرانادا ۆوێنادن و پەرەوەردەکاردن بە زماانی ١٥اددەی سەرەڕای ئەوەی کە لە م :کاروان مێراوی

دایکیاای نەتەوەکااانی چواچێااوەی ئەو واڵتە ڕێگەپێاادراوە، بەاڵم پااا  چااوار دەیە تاااکوو ئێسااتا جێبەجااێ نەکااراوە، هۆکاااری 
 نەبوونی چییە؟ جێبەجێ

 
زایینای لە ئێاران هەرگیاز نەیتاوانی ببێاتە ئەو ناوەنادە کە ی ١٩٧٩سیساتەمی سیاسایی دوای شۆڕشای : د. هاشم ئەحـمەدزادە

بتااااوانێ لەگەل پرساااای دێموکراساااای و مااااافی دانیشااااتووانی واڵتاااای ئێااااران بە هەمااااوو ڕەگەز و ناساااانامە نەتەوەیاااای و 
ئێتنیکییەکااانییەوە هەەسااوکەوتێکی دروساا  و دێموکراتیااک بکااا.  یەناای ئایاادئۆلۆییکی و تۆتالیتارییەکااانی ئەم سیسااتەمە 

اسییە ڕێگەی چارەسەریی زژر پرسی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگیای لە واڵتای ئێرانادا و بەتاایبەتی باۆ کەماایەتییە سی
نەتەوەییەکااان بە بنبەساا  گەیاناادووە. لە هەمااان کاتاادا دەبێاا  بیاار لەو ڕاسااتییە  بکەیاانەوە کە باازووتنەوەی کااورد لە 

النێااک بااووە. بە باااوەڕی ماان  یەناای ناااڕوون و لێااڵ لە سیاسااەتی ڕژیهەاڵتاای کوردسااتان لەم بااارەوە ۆاااوەنی چ پااڕژیە و پ
 .بزووتنەوەی کوردییشدا لەم بارەوە هەبووە و هەیە

  
ەواڵمعەلی حەددادی عاادڵ، ساەرژکی پێشاووتری مەجلیسای ڕێاژی ، زماانی فارسایی وەکاوو زماانی دووهەمای  :کاروان مێراوی

٪ی وشاەکانی زماانی فارسای لە ٤٠گەکاانی ۆاودی فارساەکان زیااتر لە جیهانی ئیسالم لەقەەەم داوە، لە کاتێکدا بەپێی بەە
 بنەڕەتدا وشەی عەرەبین ئەم ئیدعایە تاکوو چەند ڕاستە؟

 
ئەوەی حەددادی عااادل دەیەااێ بە پاالەی یەکەم پرژپاگاناادای سیاسااییە. بەاڵم لە قسااەکەی ئەودا : د. هاشــم ئەحــمەدزادە

ە لە پەرەپێادانی جیهاانی ئیساالمدا. لە دێرزەماانەوە ئەم زماانە ئەرکای ڕاستییەک شااراوەیە و ئەویاش ڕژەای زماانی فارسایی
پەرەپێاادانی ئەندێشااەی ئیسااالمیی لە ساانوورەکانی ڕژیهەاڵتاای ۆااۆیەوە هەبااووە. بااۆ ماااوەیەکی دوورودرێااژ هەتااا هاااتنی 

ێلیناای سااویدی لە ئینگلیزەکااان ئەوە زمااانی فارساای بااوو کە لە دەرباااری موەالەکااانی هینااددا بەکااار دەهێناادرا. ئێریااک هێرم
کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەمدا لە هیندوستانی کۆلۆنیکراوی ئینگلیساییەکاندا فێاری فارسای دەباێ و دەیاان کتێبای کالسایکی 
فارسی دەکاتە سوێدی. زمانی فارسی هەر لە سەرەتاکانی سەدەی یازدەهەمی زاینییەوە تواناییەکی بێاوێنەی لە ۆاۆی نیشاان 

٪ی عەرەبیاایە. ئەمە لە ٤ب و سیاسااەتدا. شەساا  هەزار بەیتاای شااانامەی فیردەوساای کەمتاار لە داوە لە گەاڵەەکردناای ئەدە
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٪ وشااەی عەرەباای ڕووبەڕوو ٧٠ساااڵ دواتاار لە مەم و زیناای ۆانیاادا لەگەل زیاااتر لە  ٦٥٠دایە بااۆ نمااوونە ناازیکە  کاتێااک
لەنێوان سیاسەتی واڵتێاک و زمانێاک کە  دەبینەوە. ئەمە لە زاتی ۆۆیدا کێشەیەکی گەورە نییە. ئێمە دەبێ جیاوازیی دانێین

لە ئارادایە. بۆ سەدان سااڵ زماانی فارسای لە تەنیشا  زماانی عەرەبای و کوردیادا زماانی فێرکاردن و بارهێناانی حوجرەکاان 
بووە و بە سەدان زانای کورد گولستان و بوستانی سەعدییان وەک دەرس بە ۆوێندکارانی ۆۆیان گوتۆتەوە. زماانی ئینگلیسای 

دیی ڕاستەوۆۆی بە سیاسەتی دەوەەتی ئینگلیسەوە نییە. هەبوونی دەرسەدێکی یەکسار زژری وشەی فەڕەنسای لە زماانی پێوەن
ئینگلیساایدا نااابێتە هۆکاااری دڕدژنگاای لەم زمااانە. ئەگەر لە زمااانی سااویدیدا وشااە ئینگلساایی، ئاەمااانی و فەڕەنسااییەکان 

ئەوتاۆی هەباێ. ئاێمە وەک کاورد دەبێا  شاتێک لە حەددادی عاادڵ و هەاڵوێرین شتێکی ئەوتۆمان بۆ نامێنێتەوە کە کەەکێکی 
دەسەاڵتدارانی دیکەی ئێران فێر بین و ئەویش گرنگیدانە بە زمانی ۆۆمان. ئایدئۆلۆییای ئیسالمی کارێکی وای نەکاردووە کە 

زمااانیی باشااووری دەسااەاڵتدارانی ئێااران بااۆ گەشااەی زمااانی فارساای لە هەوەاادا نەباان. ئەگەر ئااێمە بەراوەردێکاای سیاسااەتی 
کوردستان لەگەڵ ئێراندا بکەیان، بۆماان دەردەکەوێ کە ئاێمە وەک کاورد چەنادە لە ئاسا  زماانی ۆۆماان و چارەنووساەکەیدا 

 .کەمتەرۆەمین
  

 سپاس کە کاتتان بۆ ئەو دیمانەیە دانا :کاروان مێراوی
 

 .سپاس بۆ ئێوە کە ئەو باسەتان لەگەڵ من وروویاند: د. هاشم ئەحمەدزادە
 

 ٢٠٢٢ی جانیوێری ٢٣رێکەوتی:   -سەرچاوە: ماەپەڕی کوردستان و کورد  
   
 

   
 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: رەحمان نەقشی
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